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ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ

ΤΡΟΜΕΡΗ ΙΣΠΑΝΙΑ,
ΣΟΚ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ

Η Γερμανία θα πράξει
ό,τι είναι δυνατό
για επανέναρξη
του διαλόγου
για το Κυπριακό

Μεγάλη στρατιωτική
αεροναυτική
άσκηση
Ελλάδας–Κύπρου
και Αιγύπτου

Απόρριψη αναπομπής
του Προέδρου
για την εργοδότηση
συνταξιούχων δικαστών,
και εισαγγελέων

(ΣΕΛ. 4)

(ΣΕΛ. 5)

(ΣΕΛ. 7)

ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΡΙΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Πληθαίνουν οι απεργίες στην ΑΗΚ
lΟ
 ύτε η δεύτερη στάση εργασίας σε μια
εβδομάδα, 12ωρη αυτή τη φορά, άνοιξε
κάποιο διάλογο για τα ζητήματα που έχουν
εγείρει οι εργαζόμενοι
lΠ
 υρά κατά των υπουργείων Οικονομικών και
Ενέργειας ότι εμποδίζουν τη σωστή στελέχωση
της Αρχής και τη φθηνότερη ηλεκτροπαραγωγή

Με μηνύματα SMS το υπ. Υγείας καλεί τους
άνω των 60 ετών να επαναλάβουν τους
εμβολιασμούς (ΣΕΛ. 12)

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ

lΚ
 . Πετρίδης: Πρόκληση προς τον
φορολογούμενο-Αποσκοπούν στη διασφάλιση
του μονοπωλιακού καθεστώτος της ΑΗΚ
lΗ
 διαδικασία εκμίσθωσης κρατικής γης για
φωτοβολταϊκά πάρκα δεν είναι προσβάσιμη
μόνο στους ιδιώτες, απάντησε η κυβέρνηση
στις συντεχνίες (ΣΕΛ. 3)

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

Μετά τα Χριστούγεννα η εκλογή νέου
Αρχιεπίσκοπου. Οι έξι υποψήφιοι
παίρνουν θέσεις μάχης για το
τριπρόσωπο (ΣΕΛ. 6)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

Τραγικό να αυτοπυροβολούμαστε
lΆ
 στραψε και βρόντηξε χθες ο υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με
δηλώσεις για το νομοσχέδιο περί αναστολής των εκποιήσεων. Το χαρακτήρισε ούτε
λίγο ούτε πολύ παράλογο

2021-22: 742 συνεδριάσεις, 218
νομοσχέδια, 104 κανονισμοί και 247
προτάσεις νόμου (ΣΕΛ. 5)

ΑΙΧΜΕΣ

l « Στην ΕΕ δεν μπορούν να αντιληφθούν
γιατί αναστέλλονται οι εκποιήσεις αφού ο
νόμος εξυπηρετεί τους κακοπληρωτές και
όσους έχουν περιουσία και εισοδήματα
και αρνούνται να πληρώσουν τις οφειλές
τους» (ΣΕΛ. 10)

Υποκρισία Μεγάλων

Η

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νουρής: «Μειώθηκε μεν το πρόβλημα, πρέπει όμως να λυθεί»
• Για περίπου 7.000 ακίνητα δεν αναμένεται να εκδοθεί τίτλος, λόγω προβλημάτων που έχουν οι πωλητές/developers,
δηλώνει ο υπ. Εσωτερικών
• Ο αριθμός ακινήτων με εγκλωβισμένους τίτλους φτάνει
περίπου τις 20.000, από τις οποίες πέραν των μισών έχουν
διεκπεραιωθεί στις αρχές Νοεμβρίου. (ΣΕΛ. 11)

Ρωσία και η Αμερική, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, άνοιξαν τους αεροδιαδρόμους
τους στη Συρία και στο Ιράκ και επέτρεψαν στα τουρκικά αεροπλάνα να επιτεθούν στους Κούρδους που ζουν στις
δύο αυτές χώρες και να σκοτώσουν και
άμαχο πληθυσμό. Μετά που τα τουρκικά
αεροπλάνα ολοκλήρωσαν το καταστροφικό έργο τους, οι δύο υπερδυνάμεις
εξέφρασαν λύπη για τις δολοφονίες
Κούρδων από τους Τούρκους. Μάλιστα,
η Ρωσία κάλεσε την Άγκυρα να δείξει
αυτοσυγκράτηση και να απόσχει από
τη χρήση «υπέρμετρης» στρατιωτικής
ισχύος στη Συρία, ενώ η Αμερική εξέφρασε την αντίθεσή της σε ενέργειες
που αποσταθεροποιούν τη Συρία και
παραβιάζουν την κυριαρχία του Ιράκ.
Πόση ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ Θεέ μου σ’ αυτό τον
κόσμο που ζούμε;
Τ.Α.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΣΧΕΔΟΝ 28 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΜΚΟ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2021 (ΣΕΛ. 13)

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Της ημέρας
ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ
Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

Ώρες
ατέλειωτες

Σ

την κεντρική είσοδο. Επί της υποδοχής.
Φορώντας κάλπικο χαμόγελο. Το
απαιτούν τα καθήκοντα. Σιγά τα
καθήκοντα. Μισθολογικά, είσαι κλητήρας.
Καμία σχέση με τους καρεκλοκένταυρους
του πρώτου και του δεύτερου ορόφου,
οι οποίοι διαθέτουν γραφεία, γραμματείς
και παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Για να
μην ανοίξεις το στόμα σου και αρχίσεις
τις αποκαλύψεις για τον τρίτο όροφο όπου,
εκεί, κι αν κυβερνούν οι αργόσχολοι με
τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Ώρες
ατέλειωτες, λοιπόν. Ξεκινάς στις 7.45.
Συνεχώς στο πόδι. Δεν προλαβαίνεις να
πιεις έναν καφέ σαν άνθρωπος. Που κι
όταν ξεκινάς να τον πίνεις, φτάνει ο ένας,
φτάνει ο άλλος, φτάνει ο παράλλος και ο
καφές μετατρέπεται σε νεροζούμι. Το
κάλπικο χαμόγελο, όμως, εκεί. Μην
τολμήσεις να το πετάξεις. Μην διανοηθείς
να το ξεχάσεις. Το διάβασες και στο
εγχειρίδιο την πρώτη ημέρα της πρόσληψης.
Που κι εκείνη, για να λες την αλήθεια,
όσο πικρή και να είναι, προέκυψε ως
αποτέλεσμα κομματικών παρεμβάσεων.
Τι και τι δεν μηχανεύτηκες για να συγκινήσεις
τους βουλευτές της επαρχίας. Τι και τι δεν
μηχανεύτηκαν οι βουλευτές της επαρχίας
για να συγκινήσουν τον αρχηγό του
κόμματος. Τι και τι δεν μηχανεύτηκε ο
αρχηγός του κόμματος για να συγκινήσει
το διοικητικό συμβούλιο. Τι και τι δεν
μηχανεύτηκε το διοικητικό συμβούλιο για
να προσπεράσει το γεγονός ότι δεν είχες
απολυτήριο λυκείου. Τώρα, δεκατέσσερα
χρόνια μετά, δίχως να ξεχνάς ότι όλοι
εκείνοι σε βοήθησαν για να έχεις, εάν μη
τι άλλο, ένα εισόδημα, έστω και ψωραλέο,
και για να συντηρείς, εάν μη τι άλλο, την
οικογένεια, έστω και δύσκολα, σιχτιρίζεις
την εργασία σου, σιχτιρίζεις τα καθήκοντά
σου, σιχτιρίζεις την υποκριτική ευγένειά
σου, σιχτιρίζεις το κάλπικο χαμόγελό σου
και, πρωτίστως, σιχτιρίζεις τον εαυτό σου
ο οποίος έχει πήξει εδώ πέρα, σε έναν
απαίσιο βάλτο ομοιομορφίας και μονοτονίας,
ή πιο σωστά: σε έναν απαίσιο βάλτο
μονότονης ομοιομορφίας και, πω πω, πήγε
μεσημέρι, δικαιούσαι να βγεις στην αυλή
για το δεκάλεπτο διάλειμμα, να ανάψεις
τσιγάρο, να ξεχάσεις τις υποκλίσεις και
τους τεμενάδες, να σκίσεις, επιτέλους,
το κάλπικο χαμόγελο που έγινε, αναγκαστικά,
το σήμα κατατεθέν σου.

H αθλητική «Αλήθεια»

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
72 ΧΙΛΙΑΔΩΝ
Νέοι και πολύ σοβαροί
μπελάδες αυτή τη
φορά για την Αλκή. Η
γνωστή εκκρεμότητα
προς τη Ρουτάρ Γιουγκοσλαβίας για
τη μεταγραφή του
Σέρβου Αλεξάντερ
Μίνιτς, έχει πλέον
φτάσει στο απροχώρητο και αν το
σωματείο της
Λάρνακας δεν
μπορέσει να
συμμορφωθεί
μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου,
τότε θα βρεθεί ένα βήμα από την
αφαίρεση βαθμών.
Πρόκειται για πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για
το σωματείο της Λάρνακας, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, αφού είναι γνωστό το οικονομικό πρόβλημα.

2004

απόφθεγμα
Ο πόλεμος είναι πολύ
σοβαρή υπόθεση για
να την
εμπιστευθούμε στους
στρατιωτικούς.
Ζώρζ Κλεμανσώ,
1841-1929, Γάλλος
πρωθυπουργός

ευφυολόγημα
Ο σκύλος μου είναι
άθεος. Δεν πιστεύει
πια σε μένα.
François Cavanna,
1923-2014,
Γάλλος
ευθυμογράφος
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ΦΤΑΙΝΕ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Φ.
Αδιάβαστη πιάστηκε
χθες η κυβέρνηση σε
σχέση με την επαναφορά στο στράτευμα των
αποστρατευθέντων
αξιωματικών, μετά τη
δικαίωσή τους από το
Ανώτατο Δικαστήριο,
ενώ παράλληλα παραδέχεται ότι δημιουργείται πρόβλημα στο στράτευμα,
το οποίο, ωστόσο,
όπως υποστηρίζει
η αντιπολίτευση, θα
μπορούσε να είχε αποφύγει.
Ακολουθώντας την προσφιλή της τακτική, η κυβέρνηση επέρριψε και πάλι την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση για την επικείμενη αναστάτωση
στην Ε.Φ.

2004
■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1995 αποφυλακίζεται ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής της Έβερτον Duncan
Ferguson, ο οποίος είχε καταδικαστεί γιατί είχε κτυπήσει εκτός
φάσης αντίπαλό του σε αγώνα
πρωταθλήματος.

↓
παλιό
ημερολόγιο
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη
νίκη στην Αράχοβα κατά των Τουρκαλβανών, οι οποίοι χάνουν 1.300
άνδρες. Μετά τη διασφάλιση της
κεντρικής Στερεάς Ελλάδας επιστρέφει στην Αττική για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης. Θα σημειώσει δύο σπουδαίες νίκες, στο Κερατσίνι και στο
μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα
■ ■ ■ 1859: Ο Κάρολος Δαρβίνος
δημοσιεύει το μνημειώδες έργο
του «Η καταγωγή των ειδών».
Είναι επιστημονικό σύγγραμμα
που θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις
της εξελικτικής βιολογίας. Το έργο
αυτό του Δαρβίνου εισήγαγε την
θεωρία ότι οι πληθυσμοί εξελίσσονται από γενιά σε γενιά με τη
διαδικασία της φυσικής επιλογής.
Παρουσίαζε μία σειρά από στοιχεία και αποδείξεις ως συμπέρα-

1971: Ενας αεροπειρατής που συστήθηκε ως Νταν Κούπερ πέφτει με
αλεξίπτωτο από πτήση της NorthwestOrient Airlines και παίρνει μαζί
του 200.000 δολάρια. Δεν βρέθηκε ποτέ. Πρόκειται για μια απίστευτη
ιστορία η οποία προβληματίζει μέχρι και σήμερα το FBI

σμα παρατηρήσεων, πειραμάτων
και επιστημονικών συζητήσεων.

ταινία - ντοκουμέντο «The Last
Waltz» («Το Τελευταίο Βαλς»).

■ ■ ■ Το Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία καταδικάζει το
1947 τους δέκα καλλιτέχνες του
Χόλιγουντ, που αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του γερουσιαστή Μακάρθι και να καταδώσουν συναδέλφους τους κομμουνιστές.

■ ■ ■ Το 1991 η Άρσεναλ παραμένει αήττητη για 17 συνεχόμενους αγώνες στην Premier League
ισοφαρίζοντας το 43χρονο δικό
της ρεκόρ. Δέχεται το πρώτο γκολ
μετά από 619 λεπτά συνεχόμενου
παιχνιδιού.

■ ■ ■ Το 1976 το αμερικανικό
συγκρότημα «The Band» δίνει το
αποχαιρετιστήριο κοντσέρτο του
στο Σαν Φρανσίσκο, με την παρουσία κορυφαίων ονομάτων της ροκ
σκηνής. Η συναυλία απαθανατίζεται
από τον Μάρτιν Σκορτσέζε στην

γεννήσεων
Σκοτ Τζόπλιν: Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας, η κορυφαία
προσωπικότητα που ανέδειξε το
ραγκτάιμ (ragtime), το πρώτο αυθεντικά αμερικανικό μουσικό είδος, που άκμασε
στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ και αποτέλεσε τον πρόδρομο
της τζαζ. Έμεινε στην
ιστορία της μουσικής,
ως ο βασιλιάς του ραγκτάιμ. Ο Σκοτ Τζόπλιν
(Scott Joplin) γεννήθηκε κάπου στο Βορειοδυτικό Τέξας στις
24 Νοεμβρίου 1868 και έζησε τα
παιδικά του χρόνια στην πόλη Τεξαρκάνα του Τέξας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης καριέρας του
έγραψε 44 πρωτότυπες συνθέ-

■ ■ ■ 1992: Ο Πρόεδρος των
Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ δηλώνει
ότι η χώρα του δεν θα αφαιρέσει
τον όρο "Μακεδονία" από το όνομά της, προκειμένου να πετύχει
διεθνή αναγνώριση. Απειλεί δε
με νέο βαλκανικό πόλεμο, στην
περίπτωση, που η διεθνής κοινότητα το αρνηθεί.

έφυγαν

ληξιαρχείο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ Φρίξος Κουλέρμος
_____________________________________________
___

H ιστορία της «Αλήθειας»

σεις ραγκτάιμ, ένα μπαλέτο και
δύο όπερες. Η μουσική του Σκοτ
Τζόπλιν ανακαλύφθηκε ξανά στις
αρχές της δεκαετίας του 1970,
μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Τζορτζ Ρόι Χιλ Το Κεντρί,
το σάουντρακ της οποίας περιείχε πολλά κομμάτια του. Το
1972 ακολούθησε το ανέβασμα της όπερας
Treemonisha και το
1975 τιμήθηκε μεταθανατίως με το βραβείο
Πούλιτζερ για τη μουσική του. Το 1916 ο Σκοτ
Τζόπλιν προσβλήθηκε
από γεροντική άνοια, εξαιτίας της σύφιλης από την οποία
έπασχε. Τον Ιανουάριο του 1917
κλείσθηκε σε ψυχιατρείο στο
Μανχάταν, όπου άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Απριλίου
1917, σε ηλικία 49 ετών.

Τζον Ρωλς: Ήταν Αμερικανός φιλόσοφος, κυρίαρχη φιγούρα της ηθικής
και πολιτικής φιλοσοφίας του 20ού
αιώνα. Κατείχε καθηγεσία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και υποτροφία
Fulbright στο κολλέγιο Christ Church
της Οξφόρδης. Έχει βραβευτεί με το
Βραβείο Schock Λογικής και Φιλοσοφίας και με το Εθνικό Μετάλλιο των
ΗΠΑ στις Ανθρωπιστικές επιστήμες
που παρέλαβε από τον Πρόεδρο Μπιλ
Κλίντον σε αναγνώριση του έργου
του Ρωλς που «βοήθησε μια ολόκληρη
γενιά εγγράμματων Αμερικανών να
αναζωογονήσουν την πίστη τους στη
δημοκρατία την ίδια». Ο Ρωλς εξέδωσε
τρία βιβλία. Το πρώτο, Θεωρία της
Δικαιοσύνης, εστίασε στην διανεμητική δικαιοσύνη και επιχείρησε να
συμφιλιώσει τις ανταγωνιστικές απόψεις για τις αξίες της ελευθερίας και
της ισότητας. Το δεύτερο, Ο Πολιτικός
Φιλελευθερισμός, εξέτασε το ζήτημα

■ ■ ■ 1999: Σφοδρές αλληλοκατηγορίες ανταλλάσσουν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά
τη συζήτηση στη Βουλή για τη
διαφθορά στο δημόσιο βίο. Ο Κώστας Σημίτης κατηγορεί τη Νέα
Δημοκρατία για σκανδαλολογία
και σκανδαλοθηρία, συστηματική
υπονόμευση του θετικού έργου
της κυβέρνησης, στείρα αντιπολίτευση και παντελή έλλειψη προτάσεων και θέσεων. Από την πλευρά του, ο Κώστας Καραμανλής
κάνει λόγο για μεγάλη διαφθορά
στο δημόσιο τομέα και για αναθέσεις έργων με αδιαφανείς διαδικασίες.

1920
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
του δημοψηφίσματος, που ανακοινώνει η κυβέρνηση έδειξαν, ότι το
98% του ελληνικού λαού ψήφισε
υπέρ της βασιλείας και της επιστροφής του Κωνσταντίνου στο
θρόνο της Ελλάδας.

του τρόπου που οι πολίτες οι οποίοι
διαιρούνται από ασυμβίβαστες θρησκευτικές και φιλοσοφικές διαφωνίες
μπορούν να καταλήξουν να επικυρώσουν ένα συνταγματικό δημοκρατικό
καθεστώς. Το τρίτο, Ο Νόμος των
Λαών, επικεντρώνει στο ζήτημα του
διεθνούς δικαίου. Πέθανε σαν σήμερα
το 2002.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΑ

Δ

υναμικότερες αντιδράσεις
προανήγγειλαν οι συντεχνίες των εργαζομένων στην
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ούτε
η χθεσινή, δεύτερη στάση εργασίας
την τελευταία εβδομάδα, 12ωρη
αυτή τη φορά, άνοιξε κάποιο διάλογο για τα ζητήματα που έχουν
εγείρει με σλόγκαν «όχι στον
στραγγαλισμό του οργανισμού».
Αντίθετα, η ρήξη φαντάζει αναπόφευκτη, μετά την τοποθέτηση
από πλευράς υπουργείου Οικονομικών για «αιτήματα και απεργίες
που αποτελούν μεγάλη πρόκληση
προς τον φορολογούμενο πολίτη»,
καπάκι με τη θέση πως «επιχειρείται η διασφάλιση του μονοπωλιακού καθεστώτος της ΑΗΚ εις
βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών».

Λήφθηκε η απόφαση
Ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού
σώματος του επιστημονικού προσωπικού, Σώτος Σάββα, επιβεβαίωσε πως η απόφαση για κλιμάκωση
των μέτρων είναι ειλημμένη. Ο
ομόλογός του της ελεύθερης οργάνωσης προσωπικού, Κυριάκος
Ταφούνας, κράτησε ανοικτή την
πόρτα για μερικές ακόμη μέρες,
σημειώνοντας πως αν η στασιμότητα σημαδέψει κι αυτό το χρονικό
περιθώριο, σύντομα θα ενημερώσουν για τα επόμενά τους βήματα.
Έρχεται ανακοίνωση
Ποια μορφή θα πάρουν τα επόμενα
μέτρα αντίδρασης δεν έχει ακόμη
αποφασιστεί τελεσίδικα, όπως λέχθηκε. Οι συντεχνιακοί αφήνουν
ωστόσο να εννοηθεί πως θα είναι
σαφώς πιο δυναμικά, καθώς χαρακτήρισαν τις έως τώρα στάσεις
εργασίες ως προειδοποιητικές. Θα
τα εξετάσουν και εντός των προσεχών 24ώρων θα τα ανακοινώσουν.
Η συνάντηση με το ΔΣ
Οι συντεχνίες ζήτησαν αποφάσεις
για πέντε ζητήματα: στελέχωση,
διείσδυση στις ΑΠΕ, μέλλον Δεκέλειας, αρμοδιότητα επιθεωρήσεων
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συν-

Η

απόφαση των συντεχνιών
της ΑΗΚ να κατέλθουν σε
απεργία δημιουργεί μια
αχρείαστη ταλαιπωρία προς τους
συμπολίτες μας, δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια
του υπουργείου και προσθέτοντας
πως η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα
για εξομάλυνση της κατάστασης.
«Οι συντεχνίες της ΑΗΚ κατηγορούν
την κυβέρνηση ότι δεν ενεργεί για
τη σωστή στελέχωση του οργανισμού. Ουδέν αναληθέστερο», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και
συνέχισε: «Στην υποβολή του προϋπολογισμού της ΑΗΚ το 2021, εγκρίθηκε αίτημα για δημιουργία 80
νέων θέσεων. Στην υποβολή του
συμπληρωματικού προϋπολογισμού
για το 2022 εγκρίθηκαν 146 θέσεις,
η κατανομή των οποίων ικανοποιεί
πλήρως τις ανάγκες στελέχωσης,
σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση
αλλά και του υπουργείου Ενέργειας».
Το 12,2% εκ των 2.329 θέσεων
ήταν κενές και το αίτημα της ΑΗΚ
για πρόσθετες 375 θέσεις, στο πλαίσιο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2022, οδηγούσε
σε αύξηση του δυναμικού της κατά

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
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Πληθαίνουν οι απεργίες στην ΑΗΚ
4 Σ. Σάββα: «Φάνηκε
ξεκάθαρα ότι
εμποδιζόμαστε ως
οργανισμός από τα
υπουργεία
Οικονομικών και
Ενέργειας»
πρόεδρο και γενικό διευθυντή της
Αρχής, φάνηκε ξεκάθαρα ότι εμποδιζόμαστε ως οργανισμός από
τα υπουργεία Οικονομικών και
Ενέργειας».

Κρατική γη για φωτοβολταϊκά πάρκα
Απαγορεύεται στην ΑΗΚ η διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως την ίδια ώρα,
το υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί κρατική
γη σε ιδιώτες, με άγνωστο το τίμημα, για να
δημιουργούν τα δικά τους φωτοβολταϊκά πάρκα,
ανέφερε ο Σώτος Σάββα, θέτοντας το ερώτημα
εάν πρόκειται για ανταγωνισμό με ίσους όρους.
Από πλευράς Κτηματολογίου πάντως, ο διευθυντής Ελίκκος Ηλία, διευκρίνισε πως τηρείται
απόλυτα η νενομισμένη διαδικασία σε ότι αφορά
τους όποιους ενδιαφερόμενους για δημιουργία
φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκμισθωμένη χαλίτικη γη. Αρχικά, σε κάθε έγγραφη γνωστοποίηση
ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο τεμάχιο, δίταξιοδοτικό. Κάλεσαν δε τα υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και
Μεταφορών, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ να μεριμνήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Προχθές βράδυ, συναντήθηκαν
με το ΔΣ του οργανισμού τους,
που απηύθυνε έκκληση για ανα-

δεται βεβαίωση εάν είναι διαθέσιμο.
Ακολούθως, απαιτείται από τον αιτητή η εξασφάλιση αδειών από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως τη ΡΑΕΚ, την Πολεοδομία, την
περιβαλλοντική Αρχή. Εάν τις εξασφαλίσει, καταθέτει επίσημη αίτηση στο Κτηματολόγιο, η
οποία εξετάζεται στη συνέχεια από τα συναρμόδια υπουργεία, πριν πάει για έγκριση στο
υπουργικό συμβούλιο.
Από κυβερνητικής μεριάς μας έχει λεχθεί για
το θέμα πως δεν υφίσταται καμία ρυθμιστική
απαγόρευση προς την ΑΗΚ, σχετικά με την εκμίσθωση κρατικής γης για σκοπούς φωτοβολταϊκών πάρκων.

στολή απεργιακών κινητοποιήσεων,
όμως χωρίς αποτέλεσμα. Από τους
άλλους εμπλεκόμενους, έως χθες
δεν είχαν κανένα νεότερο.

«Αυτοί εμποδίζουν»
Ο Σώτος Σάββα ωστόσο ανέφερε
πως «ξεκαθάρισε το τοπίο ποιοι

εμποδίζουν την ΑΗΚ να στελεχωθεί
σωστά, να αναπτύξει τα δικά της
φωτοβολταϊκά πάρκα και να αγοράζει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ώστε να
φθηνίσει και το τιμολόγιο προς
τον καταναλωτή. Στη συνάντηση
που είχαμε με την πρόεδρο, αντι-

Ποιοι τους απαξιώνουν
Αφού μίλησε για εννέα καταξιωμένους επαγγελματίες στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, διορισμένους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το υπουργικό οι οποίοι
προέβησαν σε τριετή μελέτη για
τις ανάγκες σε στελέχωση, είπε
με δυσαρέσκεια πως οι τεχνοκράτες του υπ. Οικονομικών τους απαξιώνουν, θεωρώντας πως «μπορούν
να κάνουν καλύτερες ασκήσεις για
τις ανάγκες της ΑΗΚ».
Κόβεται από τον μισθό
Κατά τη 12ωρη (07:00 – 19:00)
χθεσινή στάση εργασίας, όλα τα
κέντρα εξυπηρέτησης της ΑΗΚ παρέμειναν κλειστά ενώ αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες. Οι ώρες απουσίας από την
εργασία λόγω απεργίας, συνεπάγονται την ανάλογη αφαίρεση από
τον μισθό, διευκρινίστηκε. Η διεύθυνση και το δ.σ. του οργανισμού
διαφώνησαν με την ορθότητα των
απεργιακών μέτρων σε μια δύσκολη συγκυρία για όλους, ζητώντας
να ληφθεί υπόψη πως οι καταναλωτές ήδη ταλαιπωρούνται από τις
υψηλές τιμές.

Αντίδραση από τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη

Αποσκοπούν στη διασφάλιση του μονοπωλίου

17%, είπε ο υπουργός και τόνισε:
«Η δημιουργία 375 νέων θέσεων
θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της ΑΗΚ και των
τιμών χρέωσης της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας».
Η ΑΗΚ οφείλει να εξεύρει άλλους
τρόπους αντιμετώπισης του φόρτου
εργασίας, όπως με εκσυγχρονισμό

και επανασχεδιασμό των διαδικασιών, σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, ο
οποίος μίλησε για «επιμονή των
συντεχνιών για διατήρηση του μονοπωλίου στην επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
στην απαξίωση της δυνατότητας άλλων εταιρειών να προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας

την επιχειρηματική δραστηριότητα».
Αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού
σταθμός Δεκέλειας, «η ΑΗΚ οφείλει
μέσω του αναπτυξιακού της προγράμματος να διασφαλίσει την επάρκεια σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», σημειώνοντας την «υπερβολική συσσώρευση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Βασιλικού.
Η ΑΗΚ αποφάσισε την εγκατάσταση
της έκτης μονάδας στο Βασιλικό
αντί στη Δεκέλεια, παρά τις αντίθετες παροτρύνσεις μας».
Ο υπουργός χαρακτήρισε το αίτημα
για εξαίρεση της ΑΗΚ και του προσωπικού της από το πεδίο εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού, προσπάθεια υπαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα που προσκρούει και σε
νομικό κώλυμα, εφόσον σύμφωνα
με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα το νομοσχέδιο είναι καθολικής
εφαρμογής.
Τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών

«ουδέποτε είχε αρνητική στάση
στην επέκταση των δραστηριοτήτων
της ΑΗΚ στις ΑΠΕ, νοουμένης της
σταδιακής απόσυρσης παλαιωμένης
και ρυπογόνου συμβατικής παραγωγής αλλά και ανάπτυξη των δικτύων ώστε να δίδεται η δυνατότητα
απρόσκοπτης δραστηριοποίησης
από τρίτους, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Η θέση της ΑΗΚ αποσκοπεί
στη διασφάλιση του μονοπωλιακού
καθεστώτος της εις βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών».
Για να καταλήξει ο Κωνσταντίνος
Πετρίδης: «Θεωρώ ότι οι απεργίες
και αυτά τα αιτήματα, τη στιγμή
αυτή συνιστούν μια μεγάλη πρόσκληση προς τον φορολογούμενο
και τους συμπολίτες μας, πολλοί εκ
των οποίων αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια προεκλογική περίοδο για
να αποκομίσουν συντεχνιακά οφέλη.
Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτή».
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ΕΚΤΑΚΤΩΣ
Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
(agathocleoust@gmail.com)

Νεότερα για
τους λεκέδες

Η

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διοικήσεως Μαρία Λοττίδη,
όπως έγραψα και σε προηγούμενα άρθρα
μου, χαρακτήρισε αντισυνταγματική, ρατσιστική αλλά και φασιστική την προ τριετίας
απόφαση των δημοσιογράφων να τροποποιήσουν
το καταστατικό τους ώστε όσοι είναι 65 χρόνων
και άνω να δικαιούνται να ψηφίζουν για ανάδειξη
διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών
Κύπρου (ΕΣΚ) αλλά οι ίδιοι ΝΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
να ψηφίζονται (δηλαδή, κατά τους ατσίδες δημοσιογράφους μας, όσοι είναι 65 χρόνων και
άνω έχουν σώας τας φρένας για να ψηφίζουν
άλλους αλλά για να ψηφίζονται οι ίδιοι δεν έχουν
σώας τας φρένας, αλλά βλαμμένας…). Μάλιστα,
η Επίτροπος Διοικήσεως κάλεσε την ΕΣΚ να μην
προχωρήσει σε νέες εκλογές για ανάδειξη νέου
ΔΣ στις 7 Δεκεμβρίου, όπως έχει προγραμματίσει,
να καταργήσει τη ρατσιστική αυτή πρόνοια από
το καταστατικό της και να προσέλθει ενώπιόν
της τη ερχόμενη Δευτέρα για διαβουλεύσεις.
ΠΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ η ΕΣΚ; Έγραψε στα παλιά της
τα παπούτσια την εισήγηση της κ. Λοττίδου και
ζήτησε από τα 600 τόσα μέλη της να υποβάλουν
όσα ενδιαφέρονται υποψηφιότητες για το ΔΣ.
Για πρώτη φορά δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τα
μέλη και έτσι μετά από πιέσεις και παροτρύνσεις
δέχτηκαν να υποβάλουν υποψηφιότητα επτά
άτομα για τις έξι θέσεις μελών του ΔΣ. Είναι τα
εξής: Αγαπίου Γιώργος, Αθανασίου Αθανάσιος,
Αντωνίου Σταύρος, Κωνσταντίνου Ελένη, Παπαγεωργίου Ραλλή, Σεϊτανίδης Γιάννης, Στρατής
Δημήτρης. Για τη θέση του προέδρου υπεβλήθη
μία υποψηφιότητα – από τον Γιώργο Φράγκο, ο
οποίος, με βάση το καταστατικό της ΕΣΚ, επανεκλέγεται άνευ ανθυποψηφίου για μία τριετή θητεία.
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ, οι πιο πάνω συνάδελφοι θα
εκλεγούν για άλλη μια τριετία στο ΔΣ της ΕΣΚ
και σίγουρα στα άρθρα τους θα διδάσκουν αρχές,
αξίες και ηθικές, θα πολεμούν τον ρατσισμό,
ενώ θα επικρίνουν και όσους δεν σέβονται τους
θεσμούς του κράτους. Το ότι οι ίδιοι θα εκλεγούν
σε ένα πόστο στη βάση μιας ρατσιστικής, αντισυνταγματικής και φασιστικής πρόνοιας, δεν
παίζει ρόλο. Ούτε έχει σημασία η ασέβεια που
επέδειξαν προς ένα θεσμό του κράτους. Η καρέκλα νάναι καλά…
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ νομίζω έχει ενδιαφέρον να σας παραθέσω τη θέση που ανέπτυξε η Ένωση Συντακτών προς την Επίτροπο Διοικήσεως, για να δικαιολογήσει τη θέση της για τους λόγους που
τροποποίησε το καταστατικό ώστε οι άνω των
65 χρόνων δημοσιογράφοι να δικαιούνται να
ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Αντιγράφω από την
έκθεση της Επιτρόπου και θαυμάστε τη λογική
τους: «Το σκεπτικό της πιο πάνω αλλαγής ήταν,
όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΚ, ‘‘όπως
συνάδελφοι που δεν μετέχουν πια στην αγορά
εργασίας, να μη νομιμοποιούνται να έχουν εκτελεστικό ρόλο και να λαμβάνουν αποφάσεις για
όσους παραμένουν ακόμα ενεργοί στην αγορά
εργασίας. Εξάλλου, σε καμιά άλλη συντεχνία
δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα οι συνταξιούχοι. Γι’ αυτό και στις πλείστες συνδικαλιστικές
οργανώσεις υπάρχουν και λειτουργούν χωριστοί
κλάδοι συνταξιούχων’’. Οι παραπονούμενοι, πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΣΚ, δύνανται ‘‘να επιδείξουν τον ζήλο, το ενδιαφέρον και την έγνοια
που τους διακατέχει, τη ζέση για προσφορά
στην ΕΣΚ, μέσω του κλάδου βετεράνων της οργάνωσης’’».
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ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Γερμανία θα πράξει ό,τι είναι δυνατό
για επανέναρξη διαλόγου για το Κυπριακό
Υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής λύσης
στο Κυπριακό, τάχθηκε ο Γερμανός
Καγκελάριος Ολαφ Σολτς, στη διάρκεια
κοινής συνέντευξης Τύπου, που έδωσε
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στη γερμανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας
πως το Βερολίνο θα πράξει ό,τι είναι
δυνατόν προκειμένου να υπάρξει επανέναρξη του διαλόγου στη βάση του
διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, Σολτς
και Αναστασιάδης συμφώνησαν σε
στενότερη συνεργασία στον ενεργειακό
τομέα καθώς και στο μεταναστευτικό.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε
ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα λύσης
στη βάση όσων αδικαιολόγητα και
ενάντια στο διεθνές δίκαιο αξιώνει η
Τουρκία».
Κοινή συνέντευξη Τύπου
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Σολτς αναφέρθηκε
ακόμη στη σημασία των σχέσεων καλής
γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπου, όπως σημείωσε, υπάρχουν καλές
ευκαιρίες περιφερειακής συνεργασίας
στον τομέα της ενέργειας. «Η εντύπωσή
μου είναι ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη
να συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση
και ελπίζουμε το ίδιο να κάνουν και οι
άλλες χώρες», ανέφερε ο καγκελάριος,
τονίζοντας ότι η σχέση της Κυπριακής
Δημοκρατίας με την Τουρκία είναι σημαντική, ενώ τα προβλήματα πρέπει
να επιλύονται με διάλογο, στη βάση
του διεθνούς δικαίου.
Ενέργεια, πηγές και διαδρομές
Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστα-

4 Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι «δεν
υπάρχει πιθανότητα λύσης στη βάση όσων αδικαιολόγητα και
ενάντια στο διεθνές δίκαιο αξιώνει η Τουρκία».

σιάδης τόνισε ότι η Κύπρος μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην εξεύρεση
εναλλακτικών πηγών και διαδρομών
για την ενέργεια, ενώ, με το βλέμμα
τόσο στη ρωσική επίθεση εναντίον της
Ουκρανίας όσο και στην κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από
την Τουρκία – μια χώρα που επιδιώκει
να καταστεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας -, ανέδειξε τη σημασία του
σεβασμού στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, των
σχέσεων καλής γειτονίας και της επίλυσης των διαφορών στη βάση της
Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα
λύσης στη βάση όσων αδικαιολόγητα
και ενάντια στο διεθνές δίκαιο αξιώνει
η Τουρκία» για λύση δύο κρατών και
κάλεσε την Άγκυρα να αλλάξει στάση,
καθώς η παρατεταμένη ένταση θα
οξύνει και τις σχέσεις της Τουρκίας με
την ΕΕ.
«Με την εμμονή σε λύση που δεν
εδράζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ,
το μόνο που θα πετύχει η Τουρκία
είναι ο αυτοαποκλεισμός της», πρόσθεσε.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ

Πηγή ενέργειας για την Ευρώπη η ΚΔ
Η Ανατολική Μεσόγειος, περιλαμβανομένης
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί
να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ενεργειακών πόρων για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
στον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ σε συνάντηση που είχαν χθες, στο
Προεδρικό Μέγαρο, στο Βερολίνο. Το Κυπριακό, αλλά και το μεταναστευτικό, συζητήθηκαν επίσης μεταξύ των δύο πολιτικών, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μεταφέρει ετοιμότητα για επανέναρξη των
συνομιλιών, αλλά και την ανάγκη η Τουρκία
να απέχει από έκνομες ενέργειες.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπέγραψε το
βιβλίο επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου και ακολούθως οι δύο Πρόεδροι είχαν
κατ΄ ιδίαν συνάντηση. Αμέσως μετά οι δύο
Πρόεδροι παρακάθισαν στις διευρυμένες
συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών
των δύο χωρών.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μεταφέρει
την ετοιμότητα της πλευράς μας για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και την
ανάγκη η Τουρκία να απέχει από έκνομες
ενέργειες. Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις

4 Στη μεταξύ τους συζήτηση και το καυτό θέμα
του μεταναστευτικού αλλά και το Κυπριακό

στην Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό,
όπου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στις κοινωνικο-οικονομικές
επιπτώσεις που πηγάζουν και από το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτούντων ασύλου
στην Κύπρο ισοδυναμεί με το 6% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι δύο Πρόεδροι συνομίλησαν ακόμη για
θέματα που άπτονται της ενέργειας με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη να τονίζει πως η
Ανατολική Μεσόγειος, περιλαμβανομένης
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί
να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ενεργειακών πόρων για την Ευρώπη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Φόρουμ Ένωσης
για τη Μεσόγειο
Ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης
Κασουλίδης, θα συμμετάσχει στο
7ο Περιφερειακό Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο και την
4η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-Νότιας
Γειτονίας που θα λάβουν χώρα την
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη. Ανακοίνωση από το υπουργείο αναφέρει ότι στο επίκεντρο
των συζητήσεων θα βρεθούν οι
επιπλοκές που έχει προκαλέσει η
κατάσταση στην Ουκρανία σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στον
επισιτιστικό τομέα και στο ζήτημα
της ενεργειακής τροφοδότησης
στις χώρες της περιοχής.
Επίσης οι υπουργοί θα ανταλλάξουν
απόψεις για το μέλλον της νέας
γενιάς, εστιάζοντας στα θέματα
έρευνας και καινοτομίας, αγοράς
εργασίας και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στις χώρες της
Νότιας Γειτονίας. Ο κ. Κασουλίδης
επιστρέφει στην Κύπρο την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΑΓΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εισφορά σε
φιλανθρωπικό
οργανισμό
στη Γερμανία
Τις κτιριακές εγκαταστάσεις
του
φιλανθρωπικού
οργανισμού Ronald McDonald
στο Βερολίνο επισκέφθηκε την
Τετάρτη η σύζυγος του προέδρου
της Δημοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη, η οποία συνοδεύει στη
γερμανική πρωτεύουσα τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, «στο Ronald MacDonald House φιλοξενούνται και
Κύπριοι τα παιδιά των οποίων
λαμβάνουν θεραπεία σε νοσοκομεία του Βερολίνου». Κατά την
άφιξη της στο Ronald MacDonald House την κ. Αναστασιάδη
υποδέχθηκε η αναπληρώτρια διευθύντρια του ιδρύματος, Anke
Neumann, η οποία την ξενάγησε
στους χώρους του ιδρύματος.
Ακολούθως, η κ. Αναστασιάδη,
συνομίλησε με παιδιά και οικογένειες που φιλοξενούνται στον
χώρο και έδωσε δώρα στα παιδιά
ενώ παρέδωσε συμβολική χρηματική εισφορά ύψους χιλίων
ευρώ για τους σκοπούς του ιδρύματος. Όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση, «πρόκειται για ένα
ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που διατηρεί παραρτήματα σε διάφορες χώρες ανά τον
κόσμο, η αποστολή του οποίου
είναι να δημιουργεί και να υποστηρίζει προγράμματα που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και την
ευημερία των παιδιών ενώ φιλοξενεί παιδιά που λαμβάνουν θεραπείες από νοσοκομεία του Βερολίνου, αλλά και τις οικογένειές
τους, αφού προέρχονται από άλλες χώρες».
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Ετήσιος απολογισμός της Βουλής
4 Το 2021-22 έγιναν 742 συνεδριάσεις, κατατέθηκαν 218 νομοσχέδια, 104 κανονισμοί και 247 προτάσεις νόμου
Η εξωστρέφεια της Βουλής, η εικόνα μας προς
τα έξω, το πώς καλύτερα επικοινωνούμε στους
πολίτες, τους οποίους υπηρετούμε, το έργο
μας, μας ενδιαφέρει και θέλουμε να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία είπε η πρόεδρος
του Σώματος Αννίτα Δημητρίου, σε παρουσίαση
την Τετάρτη των πεπραγμένων για την κοινοβουλευτική περίοδο 2021-2022 (έως Σεπτέμβρη). Tα πεπραγμένα είναι ήδη αναρτημένα
στην καινούργια ιστοσελίδα της Βουλής, που
τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη. Η παρουσίαση
έγινε, μετά την πανδημία, στο ιστορικό κτίριο
της Βουλής, στο οποίο επέστρεψαν οι βουλευτές,
γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε ιδιαιτέρως η
κ. Δημητρίου. Στην κοινοβουλευτική περίοδο
2021-2022 έγιναν 742 συνεδριάσεις, κατατέθηκαν 218 νομοσχέδια, 104 κανονισμοί και
247 προτάσεις νόμου.

Κρίσιμα νομοθετήματα
Η κ. Δημητρίου είπε ότι η Βουλή είχε να ψηφίσει
κρίσιμα νομοθετήματα για μεταρρυθμίσεις, που
συνδέονται με το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τη μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της δημόσιας υπηρεσίας, τη
δικαστική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου ενώ προχώρησε και σε δύο αναθεωρήσεις του συντάγματος. Είπε ότι έγιναν επίσης μεγάλα βήματα
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της
διαπλοκής με τη σύσταση της ανεξάρτητης
αρχής και για τους whistleblowers και το lobbying. Eπισήμανε ακόμη ότι για τη διαφθορά
έγινε το συνέδριο της ΚΣ του ΟΑΣΕ στην Κύπρο,
παρουσία πολλών ξένων και αποδείχθηκε ότι
η Κύπρος και η Βουλή μπορεί να
φιλοξενήσουν τέτοιας εμβέλειας συνέδρια.
Αναφέρθηκε σε νομοθετήματα για τις κοινωνικές
πολιτικές και την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τη σύσταση του υφυπουργείου
πολιτισμού, την ενίσχυση των θυμάτων εγκληματικότητας, στα νομοθετήματα για τη μητρότητα και πατρότητα, για το ταμείο των ΑΠΕ, τη
θέσπιση της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμο αδίκημα ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στη
διαδικασία για ποινικοποίηση του εκφοβισμού

(σχολικού, εργασιακού κ.λπ.).

Αναβάθμιση ρόλου κοινοβουλίου
Η πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, την ενεργότερη
συμμετοχή σε θέματα πολιτικής φύσεως, τη
συμμετοχή στη Διάσκεψη για το μέλλον της
Ευρώπης, την ενίσχυση της σχέσης με τους ευρωβουλευτές μας και την προώθηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.
Ψηφιακή αναβάθμιση
Η πρόεδρος της Βουλής μίλησε για την ψηφιακή
αναβάθμιση της Βουλής και το άνοιγμα στους
πολίτες , την ψηφιακή μετεξέλιξη και τη νέα
ιστοσελίδα που είναι, όπως είπε, πιο εύχρηστη,
πρακτική και προσβάσιμη με καινοτόμα εργαλεία. Επίσης είπε ότι εκδίδονται και αναρτώνται
καθημερινά δελτία Τύπου για να είναι κοινωνοί
οι πολίτες του έργου της Βουλής, υπάρχει παρουσία στα ΜΚΔ και η μετάδοση της Ολομέλειας
πλέον γίνεται από υπηρεσίες της Βουλής και
όχι από ιδιωτική εταιρεία με κόστος.
Εύρυθμη λειτουργία
Για το Πόθεν Έσχες η κ. Δημητρίου είπε ότι βελτιώνεται το πλαίσιο καθώς υπάρχει αναγνώριση
ότι δεν είναι πρακτικό, δεν ανταποκρίνεται στους
σκοπούς του και δεν δίνει τη σωστή εικόνα. Είπε

ότι στόχος είναι να εγκαθιδρυθεί σωστό πλαίσιο
για διαφάνεια και λογοδοσία. Επίσης αναφέρθηκε
στην εύρυθμη λειτουργία, στις συναντήσεις για
τήρηση των διαδικασιών και για περιορισμό του
αριθμού των τεχνοκρατών στις επιτροπές για μια
παραγωγική συζήτηση.

Αμεσες προτεραιότητες
Η Αννίτα Δημητρίου είπε πως η ψήφιση του
προϋπολογισμού είναι η υπέρτατη νομοθετική
πράξη. Ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί το
τριήμερο 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου. Επίσης στις
άμεσες προτεραιότητες είναι η πρόταση νόμου
για ενίσχυση του πλαισίου οικονομικής αυτονομίας της Βουλής, η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, τα νομοθετήματα για τον
εκφοβισμό και ο οικονομικός και κοινωνικός
μετασχηματισμός όπως γίνεται σε ολόκληρη
την ΕΕ. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις επανέλαβε πως δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
προκλήσεις και γίνονται προσπάθειες για βελτιώσεις στο μέτρο του δυνατού, έως ότου παρθεί
απόφαση για το νέο κτίριο. Η επομένη των
προεδρικών Σε ερώτηση για την επόμενη μέρα
των προεδρικών, η κ. Δημητρίου είπε ότι το
όποιο αποτέλεσμα εμείς θα το διαχειριστούμε
γιατί έχουμε υποχρέωση να είμαστε εκεί. Θα
συνεργαστούμε, πρόσθεσε, με την όποια κυβέρνηση επιλέξουν οι πολίτες, όπως είναι ο
ρόλος μας.

«ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ»

Αεροναυτική Ασκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12»
Η Εθνική Φρουρά συμμετέχει, για έκτη συνεχή
χρονιά, στην Αεροναυτική Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ-12/2022», η οποία διεξάγεται από 19 έως
25 Νοεμβρίου 2022, που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Τριμερούς Συνεργασίας
Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου. Όπως αναφέρει
ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, η άσκηση
αποτελεί το επιστέγασμα της σταθερής και
αναβαθμισμένης στρατιωτικής συνεργασίας
μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών. Σύμφωνα
με το ΥΠΑΜ, η Κύπρος συμμετέχει στην Άσκηση
με το πλοίο γενικής υποστήριξης (ΠΓΥ) «ΑΛΑΣΙΑ», 1 ελικόπτερο AW-139, Ομάδα Υποβρυχίων
Καταστροφών και αξιωματικούς της Διοίκησης
Ναυτικού του ΓΕΕΦ στο επιτελείο Διοίκησης
και Ελέγχου, γεγονός το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρησιακής συνεκπαίδευσης σε διάφορους τομείς αεροναυτικών ασκήσεων, όπως αναφέρεται.

και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

Σχέσεις Κύπρου - Αιγύπτου
Στο περιθώριο της άσκησης ο υπουργός Άμυνας
Χαράλαμπος Πετρίδης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι, κατά τη διάρκεια της
οποίας επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις
των δύο χωρών, καθώς επίσης και η σημασία
της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου
- Αιγύπτου, για τη διατήρηση της ασφάλειας

Υψηλή μαχητική ισχύς
Χθες, ταυτόχρονα με την Ημέρα Διακεκριμένων
Επισκεπτών διεξήχθη η τελική φάση της άσκησης, στην παρουσία του αρχηγού της Εθνικής
Φρουράς, αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβάκη,
ο οποίος συνεχάρη τους συμμετέχοντες για
την άρτια οργάνωση και εκτέλεσή της. Όπως
αναφέρεται, η συμμετοχή στη συγκεκριμένη
άσκηση, σε συνδυασμό με τις άλλες κύριες

εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες συγκαταλέγονται στους τιθέμενους στόχους του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο», στον πυλώνα Ασφάλεια –
Κράτος Δικαίου, αποδεικνύουν εμπράκτως
ότι η μαχητική ισχύς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται σε
πολύ υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σήμερα και εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις επιτυχούς διαχείρισης των προκλήσεων του αύριο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θ

έσεις μάχης λαμβάνουν οι
έξι διεκδικητές του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου με φόντο
τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου. Ο
κατάλογος των υποψηφίων οριστικοποιήθηκε προχθές Τρίτη με την
επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων. Συγκεκριμένα, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Αρχιεπισκοπικές
Εκλογές έχουν καταθέσει, - κατά σειρά προσέλευσης υποβολής υποψηφιότητας - ο Μητροπολίτης Λεμεσού
Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης
Κωνσταντίας- Αμμοχώστου Βασίλειος,
ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος,
ο Μητροπολίτης Πάφου και Τοποτηρητής του Θρόνου, Γεώργιος και ο
Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
Ησαΐας. Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος αποφάσισε τελικά την
υστάτη να μην υποβάλει υποψηφιότητα.
ΟΙ ΕΞΙ υποψήφιοι παίρνουν θέσεις
μάχης με στόχο το τριπρόσωπο. Από
εκεί και πέρα τον λόγο θα έχει η
Ιερά Σύνοδος. Πάντως οι Ιεράρχες
μέχρι στιγμής κρατούν τα προσχήματα
χωρίς εμπρηστικές δηλώσεις και κινούνται σε χαμηλούς τόνους. Με δεδομένο ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα
εκλεγεί από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα επιτελεία άρχισαν εδώ και
καιρό την προετοιμασία και έχοντας
κατά νου και τους συσχετισμούς και
τις ψήφους που μπορεί να εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος από τους
Συνοδικούς. Με βάση τις έως τώρα
εκτιμήσεις, το τριπρόσωπο, δηλαδή
τους τρεις πρώτους ιεράρχες (σε ψήφους) εκ των οποίων ο ένας θα εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο, φαίνεται να απαρτίζουν οι Λεμεσού Αθανάσιος, Ταμασού Ησαΐας
και Πάφου Γεώργιος. Πιθανότητες

ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μετά τα Χριστούγεννα θα εκλεγεί ο νέος αρχιεπίσκοπος
4 Οι ιεράρχες μέχρι
στιγμής κρατούν τα
προσχήματα χωρίς
εμπρηστικές δηλώσεις
και κινούνται σε
χαμηλούς τόνους

φαίνεται να έχει και ο Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου Βασίλειος.

τοποθετείται μετά τα Χριστούγεννα»,
σημείωσε.

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ του αρχιεπισκοπικού
θρόνου, Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος τόνισε στο πλαίσιο της εκπομπής του OMEGA «Ενημέρωση
Τώρα» πως «εκείνο που όλοι μας
πρέπει να επιδιώξουμε είναι να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι». Ως προς
τη διαδικασία, είπε πως δίδονται
τρεις ημέρες για ενστάσεις αμέσως
μετά τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου. «Μετά υπάρχουν πέντε ημέρες
για να συνέλθει η Σύνοδος και να
καταρτίσει το τριπρόσωπο και μετά
να γίνει η εκλογή. Επομένως η εκλογή

Διαδικασία εκλογής
Η ανάδειξη Αρχιεπισκόπου διεξάγεται
σε δύο στάδια: Πρώτο στάδιο Κατάρτιση του τριπροσώπου με καθολική ψηφοφορία. Δεύτερο στάδιο
Εκλογή Αρχιεπισκόπου από την Ιερά
Σύνοδο
Πρώτο στάδιο:
Στο πρώτο στάδιο, ψηφίζουν σε καθολική μυστική ψηφοφορία όλοι οι
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 18 ετών και
άνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην
Κύπρο για τουλάχιστον έναν χρόνο

κι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο που εγκρίνει η Ιερά Σύνοδος. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να
ψηφίσει έναν υποψήφιο, αναγράφοντας σε λευκό χαρτί το όνομα της
προτίμησής του (δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια). Σε περίπτωση αδυναμίας,
ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει να βοηθήσει, αναγράφοντας στο ψηφοδέλτιο το όνομα
που του υποδεικνύεται από τον ψηφοφόρο. Μετά την ολοκλήρωση της
καταμέτρησης, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον Τοποτηρητή.

Δεύτερο στάδιο
Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας,

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό στις 2 Δεκεμβρίου
Οι πολίτες με αναπηρίες, με αφορμή τη Διεθνή
και Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες στις 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιούν στις
2 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί, εκδήλωση
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους έξω από
το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας
Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), οι πολίτες
με αναπηρίες «θα διαμαρτυρηθούν για τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών που
βιώνουν από την ίδια την πολιτεία, από την
οποία αναμένουν προστασία, όπως συμβαίνει
σε όλες τις ευνομούμενες δημοκρατικές πολιτείες». Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν την περίοδο
αυτή το κίνημα των πολιτών με αναπηρίες,
είναι η προκλητική άρνηση της χώρας μας να
συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
ΠΑΓΙΟΣ στόχος του κινήματος των ατόμων
με αναπηρίες, αναφέρεται, είναι η διασφάλιση
της ενεργού και πλήρους εμπλοκής των πολιτών με αναπηρίες και των οργανώσεων
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για
τα ζητήματα που άμεσα ή έμμεσα τους αφορούν καθώς και η επίτευξη της αποϊδρυματοποίησης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα.
Της φοίτησης των παιδιών με αναπηρίες στη
γενική τάξη, της υλοποίησης του δικαιώματος
της υγείας και της αποκατάστασης, της ελεύθερης έκφρασης και πρόσβασης στις πληροφορίες, της πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον, τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα
οπτικοακουστικά μέσα, τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης συμμετοχής στην πολιτική και
τη δημόσια ζωή, της συμμετοχής στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία και

4 Καταγγέλλουν κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών από την πολιτεία, από την οποία αναμένουν προστασία

πολλά άλλα.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΥΣΟΑ, τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις τους «δεν έτυχαν καμιάς οικονομικής
ή άλλης υποστήριξης για σκοπούς αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, της οικονομικής στενότητας, της ενεργειακής κρίσης,
της ακρίβιας και της φτώχειας που μαστίζει
πρώτα και κύρια τα άτομα με αναπηρίες και
τις οικογένειες τους, που διακατέχονται από
αισθήματα πλήρους εγκατάλειψης από το
κράτος». Δεν είναι καθόλου τυχαίο, επισημαίνεται, που το ποσοστό των κοινωνικών
παροχών, των χορηγιών και των άλλων πενιχρών επιδομάτων που παρέχονται σε ορισμένες ΜΟΝΟ ομάδες ατόμων με αναπηρίες
είναι το δεύτερο χαμηλότερο ανάμεσα στα
27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ

οι υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες είναι
σχεδόν «ανύπαρκτες».
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ τέλος, ότι «με την άρνηση του
κράτους να αναγνωρίσει στην πράξη την ΚΥΣΟΑ ως τον δια νόμου θεσμοθετημένο κοινωνικό του εταίρο στα ζητήματα της αναπηρίας
και τις αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις των
ατόμων με αναπηρίες ως τις καθ’ ύλην αρμόδιες να διαβουλεύονται με τις κρατικές
υπηρεσίες για τα ζητήματα που αφορούν
τους πολίτες που εκπροσωπούν, καταβάλλεται
μια προσπάθεια να τεθεί τροχοπέδη στην
υλοποίηση πραγματικής ενσωμάτωσης και
ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με αναπηρίες στην κοινότητα, αλλά και φίμωσης τους
για να μην ενοχλούν και να «χαλούν την πιάτσα», αποκαλύπτοντας τις αντίξοες συνθήκες
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες».

περνούν οι τρεις υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (τριπρόσωπο). Εντός τριών ημερών από
την κατάρτιση του τριπροσώπου, η
Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον
Τοποτηρητή. Ρόλος της η επικύρωση
των αποτελεσμάτων κι η ανάδειξη
του διαδόχου του Αρχιεπισκοπικού
Θρόνου, μεταξύ των τριών προσώπων
που πλειοψήφησαν. Η Ιερά Σύνοδος
συνέρχεται στο Μεγάλο Συνοδικό κι
εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία τον
Αρχιεπίσκοπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται εκείνος που
θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Ιεράς Συνόδου. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους. Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται αυτός που θα
λάβει την πλειοψηφία ανάμεσα στους
δύο εναπομείναντες. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου
γίνεται εντός 15 ημερών από το τέλος
της εκλογικής διαδικασίας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

Φώναξαν “Όχι
στο ξεπούλημα
των νηπιαγωγείων”
Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο συγκεντρώθηκαν
χθες το απόγευμα δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και
γονείς διαμαρτυρόμενοι για τους χειρισμούς του
υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με την επέκταση
της προδημοτικής εκπαίδευσης από τα τέσσερα
έτη. Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση
του υπουργείου Παιδείας να εμπλέξει στην επέκταση του θεσμού τα ιδιωτικά σχολεία, οδηγεί
στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης
αφού τα δίδακτρα θα καλύπτονται από το κράτος
μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σε ανακοίνωση, η ΠΟΕΔ είχε καλέσει τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας να παρέμβει για την αναθεώρηση των σχεδιασμών του υπουργείου Παιδείας,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή
της επέκτασης της υποχρεωτικής προδημοτικής
εκπαίδευσης, από την ηλικία των τεσσάρων
ετών, μέσα από τις δομές του δημόσιου σχολείου.
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ διαμαρτυρίας συμμετείχαν μέλη
τόσο των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, ΟΕΛΜΕΚ
και ΟΛΤΕΚ, όσο και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και
Κηδεμόνων των Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων που επέδωσαν ψήφισμα στον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της
Δημοκρατίας Ανδρέα Ιωσήφ. Σε ανακοίνωση που
εξέδωσε αργότερα ο κ. Ιωσήφ, αναφέρεται πως
την ώρα που πραγματοποιείτο η εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαν ήδη απαντηθεί οι ανησυχίες
της ΠΟΕΔ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση ήταν και παραμένει
υποστηρικτής του δημόσιου σχολείου και σε
αυτή την προσπάθεια για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά μας καθοριστικοί εταίροι
είναι και οι εκπαιδευτικοί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΟΜΟΦΩΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ

Απόρριψη της αναπομπής του Προέδρου
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επανεκλογή Φράγκου
χωρίς ανθυποψήφιο
Μετά τη λήξη της προθεσμίας την Τρίτη 22 Νοεμβρίου υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις
του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου το ΔΣ της
Ένωσης επικύρωσε τον κατάλογο των υποψηφίων
για τις έξι θέσεις των μελών του ΔΣ. πρόεδρος
επανεκλέγεται ο Γιώργος Φράγκος. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της ΕΣΚ οι υποψήφιοι δημοσιογράφοι
για τις θέσεις των μελών είναι με αλφαβητική
σειρά οι Αγαπίου Γιώργος, Αθανασίου Αθανάσιος,
Αντωνίου Σταύρος, Κωνσταντίνου Ελένη, Παπαγεωργίου Ραλλή, Σεϊτανίδης Γιάννης και Στρατής Δημήτρης. Για τη θέση του Προέδρου της ΕΣΚ υπεβλήθη
μόνο μία υποψηφιότητα από τον νυν πρόεδρο,
Γιώργο Φράγκο, ο οποίος, με βάση το καταστατικό
της Ένωσης, επανεκλέγεται άνευ ανθυποψηφίου
για μία τριετή θητεία. Τα νέα μέλη θα εκλεγούν
κατά την 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
της ΕΣΚ την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Παράταση για την
υποβολή αιτήσεων
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
για πλήρωση κενών θέσεων συμβασιούχων ειδικών
αστυνομικών για την πράσινη γραμμή, αφού δεν
συμπληρώθηκε ο αριθμός των 300.
Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αστυνομία Κύπρου παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πλήρωση των κενών
θέσεων Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών, μέχρι
την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 14.00.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία
και Ασφάλιση-> Αιτήσεις», μέχρι την Παρασκευή
02/12/2022 και ώρα 14:00. Για πληροφορίες, το
κοινό μπορεί να αποτείνεται στο Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας Κύπρου, στα τηλέφωνα
22808236, 22808247, 22808483.

Η Επιτροπή Θεσμών απέρριψε χθες
ομόφωνα την αναπομπή του νόμου,
που είχε ψηφίσει στις 3 Νοεμβρίου η
Βουλή και προνοεί έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
από πρώην κρατικούς αξιωματούχους
και δικαστές και ορισμένους πρώην
υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4 Ο νόμος αφορά τον έλεγχο εργοδότησης μετά την
αφυπηρέτηση, δικαστών, γενικού εισαγγελέα και
βοηθού γενικού εισαγγελέα

Αντιρρήσεις βουλευτών
Οι βουλευτές όλων των κομμάτων που
συμμετέχουν στην Επιτροπή, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την αναπομπή από τον Πρόεδρο και ομόφωνα
το σώμα αποφάσισε να ζητήσει από
την Ολομέλεια της Βουλής την καταψήφιση της αναπομπής του νόμου
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Δημήτρης Δημητρίου
Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου,
δήλωσε αποθαρρημένος από την αναπομπή του νόμου και σημείωσε ότι ο
νόμος ούτε παρεμβαίνει ούτε στη Διάκριση των Εξουσιών, ούτε παραβιάζει
το άρθρο 158.3 του Συντάγματος, αναφερόμενος στα δύο κύρια επιχειρήματα της αναπομπής.
Περί αντισυνταγματικότητας
Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας
που παρουσίασε την αναπομπή ενώπιον των μελών της Επιτροπής, ανέπτυξε ιδιαίτερα το επιχείρημα της αντισυνταγματικότητας του νόμου, αφενός λόγω παραβίασης της Αρχής Διάκρισης των εξουσιών, καθώς και λόγω
παραβίασης του άρθρου 158.3 του
Συντάγματος, που αφορά την αλλοίωση
των όρων εργοδότησης δικαστών του
Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και του
Γενικού Εισαγγελέα (ΓΕ) και Βοηθού
ΓΕ.
Δυσμένεια
Όπως εξήγησε η κ. Συμεωνίδου, «οι
όροι εργασίας των δικαστών μετά την

εργοδότησή τους, δεν θα πρέπει να
αλλοιώνονται δυσμενώς μετά τον διορισμό τους». Συνέχισε λέγοντας ότι
«η νομοθεσία έρχεται σε στάδιο που
είναι εν ενεργεία οι δικαστές, γενικός
εισαγγελέας και βοηθός γενικός Εισαγγελέας, για να διαμορφώσει τους
όρους εργοδότησής τους» και πρόσθεσε ότι οι δικαστές υπόκεινται σε
δυσμένεια, υποβάλλοντας αίτημα στην
επιτροπή ελέγχου, με λεπτομερή καταγραφή όλων των υποθέσεων που
έχουν χειριστεί κατά τη θητεία τους
στον δημόσιο τομέα. Αναφέρθηκε,
δε, σε παλαιότερη περίπτωση εκδίκασης απόφασης για αποκοπή αναλογικής σύνταξης από δικαστή, η οποία
κρίθηκε αντισυνταγματική, βάσει του
συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος.
Διάκριση εξουσιών
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας στην
παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης
Εξουσιών, υποστηρίζοντας ότι «θα
υπάρξει παρέμβαση σε ζήτημα το

οποίο θεωρείται αμιγώς δικαστικό».
Αναφέρθηκε στην πρόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου από το 2016 για
έκδοση οδηγιών για τα ζητήματα πόθεν
έσχες των δικαστών, προκειμένου να
μην προκαθορίζεται ο τρόπος ελέγχου
από «εξωγενείς προς το δικαστικό
σώμα παράγοντες, ήτοι ελεγκτές»,
ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση της
Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών,
όπως εξήγησε η κ. Συμεωνίδου.
Τέλος, ανέφερε ότι και σε πρακτικό
επίπεδο τίθενται ζητήματα λόγω του
νόμου που ψήφισε η Βουλή, καθώς
«οι θεσμοί του ΓΕ και του Βοηθού ΓΕ
λειτουργούν διαμέσου της εκπροσώπησης των λειτουργών της Νομικής
Υπηρεσίας, οι οποίοι επιλαμβάνονται
χιλιάδες ζητημάτων, επομένως εκ των
πραγμάτων θα είναι δύσκολο να μπορούν οι αξιωματούχοι να υποβάλουν
αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με
τις συναλλαγές που είχαν στο πλαίσιο
της άσκησης των καθηκόντων τους,
οι οποίες μπορεί να αφορούν μελλοντικό εργοδότη».

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Κάτω από το στρώμα του στο
κρατητήριο βρέθηκαν €2,000
Χρηματικό ποσό ύψους €2,000
εντοπίστηκε κάτω από το στρώμα,
στο κελί του βασικού υπόπτου,
που κρατείται στα κρατητήρια
της Λακατάμιας, για το φόνο του
41χρονου Τουρκοκύπριου στις
Κεντρικές Φυλακές, Tansu Cidan.
Ερωτηματικά
Μετά την εξέλιξη αυτή διατυπώνονται ερωτηματικά που εγείρονται, πώς βρέθηκαν στην κατοχή
του και τι θα έκανε αυτά τα λεφτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που
μετέδωσε ο Reporter, τις οποίες
επιβεβαίωσε όπως αναφέρεται
αρμόδια αστυνομική πηγή, κάτω

από το στρώμα του Τούρκου εντοπίστηκε το ποσό των €2,000
σε μετρητά, ωστόσο άγνωστο
πώς του μεταφέρθηκαν, αφού
φρουρείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και μάλιστα η Αστυνομία
είχε αναφέρει πως αυξήθηκαν
τα μέτρα ασφαλείας του, μετά
και τη φωτιά που έθεσε στο κελί
του.
Παρά τους ελέγχους
Σημειώνεται πως ο Τούρκος κρατείται στη Λακατάμια από τις 28
Οκτωβρίου, ενώ πριν τον επισκεφθεί οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλεται σε έλεγχο, όπως σε
έλεγχο υποβάλλεται και ο ίδιος

ο κρατούμενος πριν και μετά τη
μεταφορά του. Ωστόσο, άγνωστο
πώς βρέθηκαν στην κατοχή του
τα χρήματα, ενώ μεγαλύτερο ερώτημα αποτελεί το τί θα έκανε τα
χρήματα στα κρατητήρια.
Καταγγελία κατά αστυνομικού
Στο μεταξύ, ο Τούρκος, μέσω των
δικηγόρων του απέστειλε την καταγγελία του σε βάρος αστυνομικού που υπηρετούσε στα κρατητήρια, ο οποίος, μετά από την
επίσκεψη της συζύγου του υπόπτου, της απέστειλε αίτημα φιλίας. Κάτι, που ο ύποπτος θεώρησε προκλητικό και για αυτό
αντέδρασε και φώναζε κατά την

προσαγωγή του στο δικαστήριο.
Μετά την καταγγελία που είδε
το φως της δημοσιότητας, ο αστυνομικός μετατέθηκε, ενώ ο Αρχηγός διέταξε έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας παραμένει
άγνωστο.
Αντίδραση
Λίγες μέρες αργότερα, ο Τούρκος
ισχυρίστηκε πως ένιωθε αδιαθεσία και ήθελε να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να
επιστρατευτούν ισχυρές δυνάμεις
για τη μεταφορά του. Ωστόσο, ο

ύποπτος αντέδρασε ως προς τον
τρόπο που του φόρεσαν χειροπέδες και στη συνέχεια αρνήθηκε
να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Ακολούθως μεταφέρθηκε στο
κελί του, όπου και έθεσε φωτιά
με αναπτήρα που είχε στην κατοχή του. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε αρμόδια πηγή, άγνωστο
πώς βρέθηκε στην κατοχή του
αναπτήρας.
Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη,
μαζί με άλλα πρόσωπα.
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΟΥΡΕΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ

κό,
Μονοασφαλιστι φαλιστικό,
κό, μονοασ
μονοασφαλιστι κό…. Πόσες πέτρες
τι
ισ
αλ
μονοασφ
να σηκώσω;

Λαϊκισμός και
ανευθυνότητα
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει κλονιστεί απέναντι στην παγκόσμια οικονομία
λόγω του αφόρητου λαϊκισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όλης της αντιπολίτευσης. Οι απανωτές αποφάσεις
της πλειοψηφίας της βουλής για αναστολή
των εκποιήσεων, εκτός του ότι δεν προσφέρουν καμιά βοήθεια στους οφειλέτες,
αντίθετα επιδεινώνουν τη θέση τους,
εκτός του ότι δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, αντίθετα το επιδεινώνουν, εκτός
του ότι προσφέρουν ευκαιρία εκμετάλλευσης στους θεσμικούς κακοπληρωτές,
προκαλούν και ένα πρόσθετο πρόβλημα
εις βάρος των εσόδων του κράτους.

H

ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ αυτή αρνητική παράμετρο της επέκτασης της αναστολής των
εκποιήσεων ακινήτων ανέδειξε προχθές
ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), Λάμπρος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου.
Αναφερόταν στη μείωση των εισροών κεφαλαίων από αποπληρωμές δανείων,
ύψους 3 σχεδόν δις, στην ΚΕΔΙΠΕΣ και
κατά συνέπεια στην αδυναμία της εταιρείας να αποπληρώνει την κρατική βοήθεια που της παραχωρήθηκε υπό τη μορφή
δανείου.
Η ΝΕΑ αναστολή την οποία ψήφισε η
Βουλή, επηρεάζει δάνεια συνολικού ύψους
€2,9 δις, δηλαδή το μισό χαρτοφυλάκιο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων μας.
Από την εξέλιξη αυτή οι ταμειακές εισροές
θα είναι μειωμένες και θα επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να αποπληρώσει πλήρως την κρατική βοήθεια.
Η απόφαση για την αναστολή ελήφθη
από τη βουλή, παρά τις δεσμεύσεις τόσο
της ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και του Συνδέσμου
Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων & Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, ότι δεν θα προχωρήσουμε σε
εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι
και €350.000.
ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ να λέγεται πως οι εκπρόσωποι του λαού εν τη σοφία τους αποφασίζουν, αλλά στην πραγματικότητα, δεν
είναι η σοφία που υπαγορεύει αποφάσεις
εγκληματικές εις βάρος της οικονομίας,
αλλά ο λαϊκισμός. Ο φτηνός και εύκολος
λαϊκισμός που εύκολα καταπίνεται από
τον αδαή πληθυσμό επιβάλλει αποφάσεις
που μακροπρόθεσμα ή και όχι, πληρώνει
βαριά ο κοσμάκης, όμως όχι άμεσα. Πληρώνει δια των δημόσιων οικονομικών,
αλλά δεν τον καταλαβαίνει και είναι αυτό
που εκμεταλλεύονται οι λαϊκιστές πολιτικοί. Αυτοί που φιλοδοξούν να απομακρύνουν μια υπεύθυνη πολιτική παράταξη
από τη διακυβέρνηση της χώρας και να
οδηγήσουν τη χώρα εκεί που την έριξαν
το 2012. Και να μην ξεχνάμε πως την κυβέρνηση, δεν την ανέδειξε μόνο του το
ΑΚΕΛ. Είναι με τη στήριξε του ΔΗΚΟ
που βγήκε.

Ο αχταρμάς
του Νίκου
Το ΔΗΚΟ τάσσεται υπέρ της
ομοσπονδίας αλλά με το
σωστό περιεχόμενο. Δηλαδή, απορρίπτει την ομοσπονδία αλλά δεν το δηλώνει ευθαρσώς. Η ΕΔΕΚ ακούει ομοσπονδία και βγάζει φλύκταινες. Είναι απαράδεκτη και
ρατσιστική. Η Ελένη Θεοχάρους, τοις κείνων ρήμασι
πειθόμενη, δεν θέλει ομοσπονδία. Ομοσπονδία δεν
θέλει ούτε ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Θέλει, όμως,
ομοσπονδία ο Άγγελος Βότσης και η ΔΗ.ΠΑ. που,
όμως, θέτουν και προϋποθέσεις. Ο δε εκλεκτός τους
αποδέχεται το πλαίσιο Γκουτέρες το οποίο, ωστόσο, περιέχει και πολλά αρνητικά
τα οποία θα απαλείψει όταν
με το καλό αρχίσουν – που
δεν θα αρχίσουν ποτέ – οι
συνομιλίες. Ο Γκουτέρες,
βεβαίως, ζητά από τις δύο
πλευρές ένα «ναι» ή ένα
«όχι». Ούτε «και ναι και όχι»
ζητά ούτε «ίσως» ζητά ούτε
«ενδεχομένως» ζητά, ούτε
«ναι μεν αλλά» ζητά. Όταν,
λοιπόν, τους λες ότι έχουν
συνασπιστεί απλώς για να
ανέλθουν στην εξουσία, αντιδρούν. Η λαϊκή θυμοσοφία, όμως, δεν κάνει λάθη:
«Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει».

Λεωφόρος προέδρου

Πόλεμος κατά των Ναζί

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η απόφαση να δοθεί το όνομα του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν σε κεντρική λεωφόρο της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τη… λεωφόρο Ερντογάν,
δύο ακόμη δρόμοι πήραν το όνομα στελεχών
της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και του προέδρου
της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά
Σεντόπ.
Περιπαικτική διάθεση στον αντιπολιτευόμενο
τουρκικό Τύπο με την Sozcu να γράφει: «Προχωρήστε στη λεωφόρο Ταγίπ Ερντογάν, στρίψτε
στην οδό Ακάρ αλλά... σταματήστε στο αδιέξοδο των εκλογών του 2023».
Εμείς, τέτοια μασκαραλίκια δεν τα κάμνουμε.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ, «προχωρήστε στο λεωφόρο Μακαρίου, στρίψτε στον οδό Σπύρου
Κυπριανού και σταματήστε σε αδιέξοδο…».
Εμείς δεν είχαμε καν πρόβλημα που ο αρχιεπίσκοπος Μακάριου έβγαινε περίπατο στο λεωφόρου αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αντίθετα,
τον προσκυνούσαμε.

Νεογέννητο, λένε τα τηλεγραφήματα από την
Ουκρανία, σκοτώθηκε όταν ρωσικοί πύραυλοι
έπληξαν μαιευτήριο στη Ζαπορίζια.
Λυπηρό το γεγονός, αλλά ο πόλεμος κατά του
Ναζισμού συνεχίζεται, θα είναι μακρύς και

Απορίες
Απορία πρώτη: Μα γιατί αργεί να μας
αδειάσει τη γωνιά ο Κόλιν Στιούαρτ;
Απορία δεύτερη: Μήπως ο Κόλιν Στιούαρτ είχε πάρει οδηγίες από τον
Άιντα ο οποίος είχε πάρει οδηγίες
από τον Ντάουνερ;
Απορία τρίτη: Σε ποια άλλη χώρα θα
επέμβει ο τραμπούκος της Τουρκίας;
Απορία τέταρτη: Μήπως το συνονθύλευμα του Χριστοδουλίδη, εκεί
όπου υπάρχουν διαφωνίες, να στρίβει
το νόμισμα;
Απορία πέμπτη: Αρχίζει να εμφανίζει
και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης Μεσσιανικές τάσεις ή είναι ιδέα μας;
Απορία έκτη: Λέτε να τραβηχτούν
μαχαίρια και μεταξύ των Συνοδικών
που διεκδικούν τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο;

Μας έχουν ψήσει το
ψάρι στα χείλη
Μπαίνεις σε ένα σάιτ δημοσιογραφικού συγκροτήματος. Πρώτη είδηση: «Ψήνεται» αλλαγή
του κατηγορητηρίου. Εάν δεν κλειστεί το «ψήνεται» σε εισαγωγικά, θα νομίσουμε ότι το κατηγορητήριο θα μπει σε σχάρα στη φουκού;
Πας πιο κάτω: «Περίπατο» για Αγγλία απέναντι
στο Ιράν. Εάν δεν κλειστεί ο «περίπατος» σε εισαγωγικά, θα νομίσουμε ότι οι παίκτες του Σάουθγκεϊτ πήγαν βόλτα στο εμπορικό κέντρο
του Κατάρ; Τρίτη και καλύτερη είδηση: Στην τελική «ευθεία» οι υποψήφιοι. Πάλι εισαγωγικά.
Λες και εάν δεν κλειστεί σε εισαγωγικά η «ευθεία» θα την πάρουμε για τεθλασμένη.

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ:

«Είπα στον Μακρόν:
Εμανουέλ, με
προκαλείς σε κάποια
σημεία, τα έχουμε
ξαναπεί αυτά».
Αλλά δεν του
τράβηξες και το
αυτί.

θέλει θυσίες. Όταν δίνεις έναν αντιναζιστικό
αγώνα, θα έχεις και παράπλευρες συνέπειες.
Και στο κάτω κάτω, ο προκάτοχος Στάλιν, μας
προειδοποίησε έγκαιρα, όταν εξηγούσε ότι,
πράγματι, ο θάνατος ενός ατόμου είναι τραγωδία. Ο θάνατος ενός εκατομμυρίου, όμως,
είναι στατιστική.
Τι θέλετε, λοιπόν; Ο Πούτιν να σκοτώσει ένα
εκατομμύρια νεογέννητα;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

«Η υποψηφιότητα
Μαυρογιάννη είναι η
μόνη που υπόσχεται
και μπορεί να
εγγυηθεί τη λύση
στο κυπριακό».

«Θα έχω άποψη
και στο εθνικό
και στην
οικονομία».

Να εγγυηθεί με
μηδέν εγγυήσεις από
την πρώτη μέρα;

Το τερπνόν
μετά του
ωφελίμου.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

Μαζικές παραιτήσεις από το κόμμα του Οζερσάι
Η παραίτηση 64 μελών από το Κόμμα του Λαού, το νέο
θύμα της ασφάλτου, η σύλληψη ενός ακόμα δημοσιογράφου με την κατηγορία για τρομοκρατική πράξη αλλά και η αύξηση των περιστατικών ανηλίκων παιδιών
που χρήζουν «κρατικής» φροντίδας ήταν μερικά από
τα θέματα που πρόβαλλαν στα χθεσινά τους πρωτοσέλιδα οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες.
Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) υπό το τίτλο «Συνέλαβαν τον
δημοσιογράφο δήθεν ως τρομοκράτη» αναφέρεται
στη σύλληψη του δημοσιογράφου Καζίμ Ντενιζτσί από
την «αστυνομία» με την κατηγορία ότι ανήρτησε σε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είδηση από κουρδικό
πρακτορείο ειδήσεων. Άλλου η εφημερίδα αναφέρεται
στη μαζική παραίτηση 64 μελών του Κόμματος του
Λαού. Γράφει ακόμα για το νέο θανατηφόρο τροχαίο
με θύμα 18χρονο.
Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τον τίτλο «Ήρθε το αναμενόμενο» γράφει ότι 64 άτομα παραιτήθηκαν χθες από το
Κόμμα του Λαού με την δικαιολογία ότι το κόμμα έχει
ξεφύγει από τις αρχές του. Αναφέρει ότι στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά το τροχαίο ατύχημα
άφησε τελικά την τελευταία του πνοή 18χρονος. Γράφει ακόμα ότι ανησυχία προκαλεί ο εντοπισμός στα
κατεχόμενα του ασιατικού κουνουπιού.
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Η «Χαλκίν Σεσί» (Η φωνή του λαού) με τίτλο «Δεν φτάνουν τόσες ζωές;» αναφέρεται στο νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Καρπασίας και Τρικώμου με θύμα
18χρονο και γράφει ότι πρέπει επιτέλους να ληφθούν
αποφάσεις για μείωση των τροχαίων. Γράφει αλλού ότι
ράγισαν οι πέτρες χθες κατά την κηδεία θυμάτων της
επίθεσης στην επαρχία Καρκαμίς της Τουρκίας. Αναφορά γίνεται και στην παραίτηση 64 μελών από το Κόμμα
του Λαού και γράφει ότι ήταν «αμοιβαία τα αισθήματα» αφού και το κόμμα σε ανακοίνωση του εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την παραίτηση.
Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα Τάξη) υπό τον τίτλο «442 παιδιά
χρειάζονται φροντίδα» γράφει ότι σύμφωνα με στοιχεία, 442 παιδιά στα κατεχόμενα για διάφορους λόγους χρειάζονται τη φροντίδα του «κράτους» μερικά
από τα οποία βρίσκονται στη φυλακή μαζί με τη μητέρα τους ή σε διάφορες άλλες δομές. Γράφει ακόμα ότι
σε απάντησή του στη μαζική παραίτηση 64 μελών του
Κόμματος του Λαού είπε ότι η παραίτηση έπρεπε να γινόταν καιρό πριν. Αναφορά γίνεται και στο νέο τροχαίο
δυστύχημα στον δρόμο Τρικώμου με θύμα τον 18χρονο Χασάν Όζτουρκ.
ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΗΦ

***Βρε, όχι ο βοηθός του Γκουτέρες να έρθει, ο
Ντέιβιντ Κόπερφιλντ να έρθει, δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις.
***Τον Νικόλα Παπαδόπουλο σκέφτομαι αφού,
όπως διακηρύσσει, είναι ο μόνος που μπορεί
να γονατίσει την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
***Θα την αναγκάσει να περπατά επί γονάτων.
***Και, μετά, θα ξυπνήσει, βεβαίως.
***Άντε τώρα να πεις σε ένα παιδάκι της Σρι Λάνκα, που πηγαίνει νηστικό για ύπνο, ότι στην Κύπρο των αρχών και των αξιών λειτουργεί Παρατηρητήριο Τιμών.
***Και ότι δεν περνά ημέρα χωρίς μοιρολόγια από
τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, των καταναλωτών, των ασθενών και των οδοιπόρων.
***Κι εγώ κοιλιόδουλος είμαι αλλά μοιρολογώ
ιδιωτικώς, ποτέ δημοσίως.
***Έχω και μια αξιοπρέπεια να διαφυλάξω. Μια
αξιοπρέπεια, ωστόσο, που θα την πουλούσα
ευχαρίστως έναντι πινακίου φακής.
***Αφού το έφερε η κουβέντα, απεχθάνομαι τις
φακές, ακόμα κι αν μπορούν να με κάνουν
Ironman.
***Για να μην αναφέρω ότι απορρίπτω συλλήβδην
όλα τα όσπρια. Προτιμώ να μένω θεονήστικος.
***Τέλος πάντων, ξεχάστε το Κυπριακό. Λύθηκε,
απολύθηκε και διαλύθηκε.
ΚΟΥΝ
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Θυμάστε; (1)
Που για όλα τα κακά
της παγκόσμιας οικονομίας ευθυνόταν η
Θάτσερ;

Επιλεκτικές
ενοχλήσεις
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
εξέφρασε ικανοποίηση για
την καταγγελία του Ανδρέα
Μαυρογιάννη προς την
Αρχή Κατά της Διαφθοράς
για όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μακάριος
Δρουσιώτης στο βιβλίο του
«Κράτος Μαφία», γιατί
όπως είπε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος «θα δώσει την
ευκαιρία να διερευνηθούν
οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί
και τα ψεύδη ενός τρίτου
που, δυστυχώς, για μικροπολιτικές σκοπιμότητες
οδήγησαν τον κ. Μαυρογιάννη στη συγκεκριμένη
καταγγελία». Σε απάντηση,
είπε ο Μάριος Πελεκάνος,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να επισημάνει
ότι «δεν προτίθεται να σχολιάσει ούτε το περιεχόμενο
ούτε τις ετεροχρονισμένες
ευαισθησίες του εν λόγω
κυρίου».
Αυτό το καταλάβαμε, τόσο
σε σχέση με την καταγγελία
του Μαυρογιάννη, όσο και
σε σχέση με την αντίδραση
του προέδρου. Αυτό που
δεν καταλάβαμε, είναι που
ο Μαυρογιάννης ενοχλήθηκε από το τρίτο βιβλίο
του Μακάριου Δρουσιώτη
και δεν ενοχλήθηκε από το
δεύτερο βιβλίο του δημοσιογράφου, στο οποίο ο
Μαυρογιάννης κατέχει πρώτο τραπέζι – πίστα. Αν η
εγκυρότητα του τρίτου βιβλίου είναι ικανή να εγείρει
ζήτημα έρευνας, η εγκυρότητα του δεύτερου βιβλίου γιατί δεν μπορεί;

Θυμάστε; (2)
Που για όλα τα κακά
της κυπριακής οικονομίας ευθυνόταν η Μέρκελ;

Θυμάστε; (3)
Που τα αστέρια της
Εθνικής Αργεντινής
ήταν ο Μπερτόνι, ο
Αρντίλες και ο Κέμπες;

Θυμάστε; (4)

Οι τελευταίες πινελιές, που θα έλεγε
και η Μαριλένα Ευαγγέλου στο νεόδμητο
γήπεδο της Λεμεσού.
Οι καρέκλες στα νάιλον και οι καθαριστές
μαζεύουν τις τελευταίες σκόνες. Κάμετε
υπομονή να μπουν οι
οργανωμένοι μέσα…
θα τα κάνουν όλα οργανωμένα… Αλλά, τι
περιμένετε από την
αποτυχημένη κάρτα
φιλάθλου; Απέτυχε η
ανίκανη να βάλει νου
στους πελλούς!

Που βασιλιάς της Αιθιοπίας ήταν ο Χαϊλέ
Σελασιέ;

Θυμάστε; (5)
Που ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν συμμορφωνόταν με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του ΔΗΚΟ;

Θυμάστε; (6)
Που ο Φρέντυ Γερμανός παρουσίασε στην
ΕΡΤ την εκπομπή «Με
αλάτι και πιπέρι;»

Της υπογεννητικότητας
Η ΔΗΠΑ έβγαλε χθες ανακοίνωση για την
υπογεννητικότητα. Η ανακοίνωση ακολουθεί
την ανακοίνωση για την παιδική εκμετάλλευση
και την ανακοίνωση
για το διαβήτη. «Ως
ΔΗΠΑ-Συνεργασία,
θεωρούμε ιδιαίτερα
κρίσιμο το θέμα της
υπογεννητικότητας
και θα συνεχίσουμε
να ενθαρρύνουμε,
επιτακτικά, τον άμεσο και σφαιρικό χειρισμό του θέματος,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προοπτική της χώρας μας για
ένα ευοίωνο μέλλον».
Για να γίνει δουλειά, όμως, η ΔΗΠΑ χρειάζεται
να ενθαρρύνει τη γεννητικότητα, αντί τον
σφαιρικό χειρισμό. Για να υπάρξει σφαιρικός
χειρισμός θα χρειαστεί να συνέλθει το Συμ-

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

βούλιο Επίλυσης ενδοοικογενειακών Διαφορών, πράγμα πολύπλοκο.

Προεκλογικά έργα
Επιθεωρήσεις έργων, εγκαίνια και κατάθεση
θεμέλιων λίθων στη Λεμεσό, περιλαμβάνει,
όπως μαθαίνουμε, το πρόγραμμα του προέδρου της Δημοκρατίας για την Παρασκευή
25 Νοεμβρίου, με αποκορύφωμα τα εγκαίνια
του νέου γηπέδου. Κατά τη διάρκεια της
ολοήμερης περιοδείας του στη Λεμεσό, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί
και για την πορεία υλοποίησης και άλλων
έργων που είτε δρομολογούνται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συμβάλουν στη
βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της πόλης.
Ευτυχώς που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές και γλυτώσαμε από τη μουρμούρα της αντιπολίτευσης ότι τούτα όλα είναι προεκλογικά
κόλπα, όχι έργα.

Πυραυλοκίνητη διπλωματία

Άλλος ένας ξεκάθαρος
O Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε τέλος
στα σενάρια για τη συμμετοχή του
στο «All Star Survivor». «Δεν ξέρω
για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα,
δεν έχω πει κάτι για το Survivor. Εγώ
γνωρίζω ποια είναι
η αλήθεια κι ότι είναι ξεκάθαρο (ακόμα ένας ξεκάθαρος)
αυτό με το παιχνίδι.
Έχω πει ότι δεν θα
συμμετέχω. Είναι
ξεκάθαρο (ρε, ποιον
μας θυμίζει;) Τα
πράγματα που με
ενδιαφέρουν τα τελευταία χρόνια είναι
πολύ συγκεκριμένα». Μετά αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή. «Είναι
επικίνδυνος ο έρωτας, αλλά εξαρτάται
και σε τι ηλικία θα σου έρθει. Αν
είσαι στα 15-30, που ακόμα ψάχνεις
τον εαυτό σου, μπορεί να καταστραφείς. Ο πραγματικός έρωτας σε αναζωογονεί και σου κάνει ένα restart.
Είμαι ερωτευμένος. Λεπτομέρειες δεν
χρειάζεται να δώσω». Ορίστε, που
σε αυτό δεν είναι ξεκάθαρος.

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

Ά

στραψε και βρόντηξε χθες ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με δηλώσεις για το νομοσχέδιο περί αναστολής των εκποιήσεων που ψήφισε
η Βουλή, το οποίο χαρακτήρισε ούτε
λίγο ούτε πολύ παράλογο, αφού εξυπηρετεί τους κακοπληρωτές και
όσους έχουν περιουσία και εισοδήματα αλλά αρνούνται να εκπληρώσουν τις οφειλές και υποχρεώσεις
τους ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα σε
βάρος των συνεπών οφειλετών.
«Είναι πραγματικά τραγελαφικό και
δεν μπορεί να το κατανοήσει κανένας
στην ΕΕ πώς έρχονται και εμπίπτουν
σ’ αυτή τη νομοθεσία η μεγαλύτερη
πλειονότητα των αγροκτημάτων ή
επαγγελματικές στέγες ανεξαρτήτως
εισοδήματος, ανεξαρτήτως αξίας,
ανεξαρτήτως ικανότητας αποπληρωμής», ανέφερε ο κ. Πετρίδης και τόνισε: «Πρέπει να σταματήσουμε να
αυτοπυροβολούμαστε».

Και επιστολή στη
Νομική Υπηρεσία
Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν
όταν κλήθηκε να μιλήσει για την επιστολή που ο ίδιος απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για αναπομπή του
νόμου για αναστολή των εκποιήσεων.
Απαντώντας ο Κ. Πετρίδης είπε ότι
προχθές Τρίτη, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρθηκε στα ποσά που θα υποχρεωθούν
να επιφορτισθούν οι φορολογούμενοι
με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου.
«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο χωρίς
λογική, που εξυπηρετεί μόνον τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές ή όσους
έχουν περιουσία και εισοδήματα,
αλλά αρνούνται να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους».
Αφού τόνισε ότι δεν έχουν γίνει εκποιήσεις πρώτης κατοικίας ευάλωτων,
ο υπουργός πρόσθεσε:
«Αυτά τα πράγματα στην ΕΕ δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Δεν υπάρχει
λογική. Θεωρούν ότι το μόνο που
επιβραβεύουν είναι αυτούς που ενσυνείδητα αρνούνται να πληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους. Αν δεν τις
πληρώσουν, θα τις πληρώσει κάποιος
άλλος. Το 2013 τις πλήρωσε ο καταθέτης και ο φορολογούμενος. Αυτά
τα πράγματα είναι επικίνδυνα».
Εκκληση στη λογική
Ο υπουργός ανέφερε ότι είναι διαφορετικό να γίνεται μια αναστολή
για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, όπως έγινε στην πανδημία, με
βάση τις συστάσεις της ίδιας της ΕΕ,
για 3-4 μήνες και είναι διαφορετικό
σε περίοδο ανάπτυξης του 6,6%,
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Τραγικό να αυτοπυροβολούμαστε
4 Πετρίδης: «Στην ΕΕ δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί αναστέλλονται οι
εκποιήσεις περιουσιών κακοπληρωτών ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως
αξίας, ανεξαρτήτως ικανότητας αποπληρωμής»

«σε περίοδο που βλέπουμε ότι οι
καταθέσεις είναι αυξημένες κατά
πολύ, σε σχέση με το 2019, σε μια
περίοδο που υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής του χρέους, να συνεχίζεται
για 15ο μήνα μια κατάσταση, η οποία
τείνει να νομιμοποιηθεί».
«Και είναι γι’ αυτό, τόνισε, που έχουμε
κάνει την αναπομπή, κάνοντας έκκληση πλέον στη λογική. Είναι πάρα
πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα.
Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στην
οικονομία, υπάρχει κρίση, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ας μην πυροβολούμε τον
εαυτό μας για λόγους λαϊκισμού σε
μια προεκλογική περίοδο, ας μην
αυτοπυροβολούμαστε».

Η επιστολή στη
Νομική Υπηρεσία
Στην επιστολή του προς τη Νομική
Υπηρεσία ο Κ. Πετρίδης σημειώνει
τους πολλαπλούς κινδύνους που ελλοχεύουν για την αξιοπιστία της Κύπρου, το τραπεζικό σύστημα και την
αξιολόγηση της χώρας μας από τους
διεθνείς οίκους εξαιτίας της παρα-

τεταμένης αναστολής της εφαρμογής
του νόμου για τις εκποιήσεις. Με
την επιστολή ο υπουργός καλεί τον
γενικό εισαγγελέα να εξετάσει το
ενδεχόμενο αναπομπής του εν λόγω
νόμου ή ακόμη και αναφοράς του
εάν η Βουλή εμμένει στην απόφασή
της.
Τονίζει ακόμα ότι με την ψήφιση του
νόμου για τις εκποιήσεις για Πέμπτη
συνεχόμενη φορά, το μέτρο έπαυσε
πλέον να χαρακτηρίζεται ως προσωρινό ενώ και επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι, η γενικότερη τάση της
Βουλής για ψήφιση συνεχών αναστολών, μπορεί να ερμηνευτεί ως
μόνιμη παρά προσωρινή, τόσο από
τους δανειολήπτες όσο και από τους
επόπτες.

Χωρίς στόχευση και κριτήρια
Στην επιστολή του ο υπουργός αναφέρει ότι θεωρεί πως η ρύθμιση,
όπως ψηφίστηκε, συνεπάγεται ουσιαστικά καθολική αναστολή των εκποιήσεων, χωρίς στόχευση και χωρίς
εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.
Με το νομοσχέδιο αναστέλλεται η

εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις, μέχρι την 31η Ιανουαρίου
2023, για τις ακόλουθες κατηγορίες:
-Κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350 χιλ.
-Επαγγελματική στέγη επιχείρησης
με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τις €750 χιλ.
-Αγροτεμάχιο του χρεώστη που βρίσκεται σε γεωργική ή σε άλλη κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε
άλλη ζώνη στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα
η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν
υπερβαίνει τις €100 χιλ.
Τονίζεται επίσης ότι και η Κεντρική
Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών διαφωνούν με την αναστολή
ενώ εκτιμάται ως σημαντική η δέσμευση του Συνδέσμου Εταιρειών
Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, ότι δεν θα προχωρήσει
σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας
μέχρι και €350.000. Οι εν λόγω εταιρείες κατέχουν περαν του 80% των
συνολικών ΜΕΔ στην οικονομία.

Πλήττεται η αξιοπιστία μας
Στην επιστολή καταγράφεται σειρά
κινδύνων που ελλοχεύουν από την
επαναλαμβανόμενη αναστολή των
εκποιήσεων. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι:
Η αναστολή του νόμου πλήττει την
αξιοπιστία της Κύπρου και δημιουργεί
έντονη δυσφορία στο εσωτερικό,
στους επενδυτές, στους οίκους αξιολόγησης και στην ΕΕ σε μια δύσκολη
περίοδο για την οικονομία. Τίθεται
επίσης υπό αμφισβήτηση η θετική
πορεία για περαιτέρω αναβάθμιση
του αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας με τις αποδόσεις των κρατικών
ομολόγων να αυξάνονται ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος δυσμενέστερων
όρων δανεισμού για το κράτος. Αυτό
σημαίνει ότι μετά από κάθε νέο δανεισμό μέσω ομολόγων από τις διεθνείς αγορές, η Κυπριακή Δημοκρατία
θα πληρώνει αυξημένο επιτόκιο το
οποίο συνεπάγεται πρόσθετο κόστος
στον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς στους φορολογούμενους. Περαιτέρω το κράτος θα υποχρεωθεί
να μειώσει και τις δαπάνες του σε
έργα υποδομής για να αντισταθμίσει
τα αυξημένα έξοδα τόκων.
Τίθενται σε κίνδυνο χιλιάδες
εγγυητές
Μια άλλη σειρά κινδύνων οι οποίοι
επισημαίνονται στην επιστολή είναι:
-Στέλνεται λανθασμένο μήνυμα στην
κοινωνία ότι δεν υπάρχει υποχρέωση
αποπληρωμής των δανείων εγκυμονώντας τον κίνδυνο να αυξηθούν τα
κόκκινα δάνεια.
-Τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο χιλιάδες εγγυητές.
-Προκαλείται ανησυχία για τον αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του
οροσήμου του σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
-Η μη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου εκποιήσεων θα οδηγήσει το τραπεζικό σύστημα σε μια
πολιτική πιο αυστηρής παροχής δανείων, τόσο σε νοικοκυριά όσο και
σε επιχειρήσεις.
-Οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων θα επηρεάζουν αρνητικά την ανάκτηση της
κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση
των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Τι απαντά σε έρευνα της ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια
Σε ερωτηματολόγιο έρευνας σχετικά με
τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια στην ΕΕ, καθώς και με την
ενδεχόμενη λήψη μέτρων από την Κομισιόν,
απάντησε ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το ερωτηματολόγιο απέστειλε ο οίκος της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και
Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ΓΔ FISMA), με
εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτει ότι το ερωτηματολόγιο ζητά τη
γνώμη του συνδέσμου σχετικά με τους
τρόπους αναθεώρησης της Οδηγίας
2014/17/ΕΕ που αφορά σε συμβάσεις πί-

στωσης για καταναλωτές για ακίνητα που
προορίζονται για κατοικία.
Μέσα από αυτό, συνοψίζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ,
διερευνώνται η ύπαρξη προβλημάτων που
σχετίζονται με τα στεγαστικά δάνεια στην
ΕΕ, ο βαθμός στον οποίο επηρεάζονται
διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων

από αυτά τα προβλήματα και η πιθανότητα
αυτά να επιμείνουν χωρίς περαιτέρω παρέμβαση της Κομισιόν, τα πιθανά νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που θα
μπορούσαν να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ,
καθώς και η σκοπιμότητα (τεχνική, επιχειρησιακή, νομική, πολιτική), η αποτελε-

σματικότητα, η αποδοτικότητα (κόστος και
οφέλη), η συνοχή και οι επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, νομικών και περιβαλλοντικών πτυχών καθώς
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων) των πιθανών μέτρων της Κομισιόν.
Στην ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος καταλήγει ότι «η συμμόρφωση με την Οδηγία
2014/17/ΕΕ θα λύσει πολλά από τα τρέχοντα προβλήματα της Κύπρου, καθώς
ένας από τους κεντρικούς στόχους της
Κομισιόν είναι να αναζητά σχολαστικά τρόπους για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ένωσης και συνεπώς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής
και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στεγαστικών δανείων».
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Α

παισιοδοξία, τουλάχιστον στο
παρόν στάδιο, για την επίτευξη συναινετικής συμφωνίας επί της ΑΤΑ, εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος, ο οποίος
απηύθυνε χθες χαιρετισμό στην
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΔΕΟΚ,
που έγινε στη Δημοσιογραφική Εστία,
στη Λευκωσία. Ο κ. Κούσιος ζήτησε
από τους κοινωνικούς εταίρους να
προσέλθουν σε διάλογο «με συναινετικές προσεγγίσεις».
Συγκεκριμένα, μιλώντας για την ΑΤΑ,
ο υπουργός Εργασίας είπε ότι δεν
μπορεί να είναι αισιόδοξος, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, για κατάληξη σε μια συναινετική συμφωνία.
Από το βήμα της συνδιάσκεψης της
ΔΕΟΚ κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να προσέλθουν σε διάλογο,

Δεν βλέπει φως για συμφωνία στην ΑΤΑ
που θα καταλήξει «σε μια αμοιβαία
αποδεκτή λύση με συναινετικές προσεγγίσεις». Οι συνθήκες επιβάλλουν
τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, τόνισε.
Επιπλέον, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022, πραγματοποιήθηκαν, από
το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, πέραν των 4.000 επιθεωρήσεων για
έλεγχο της τήρησης των όρων εργοδότησης και γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας. Πρόσθεσε ότι
η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων είχε διενεργήσει, το πρώτο ενιάμηνο του
2022, πέραν των 5.000 στοχευμένων
επιθεωρήσεων για την αδήλωτη ερ-

γασία, αλλά και για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Έκανε λόγο για «αξιοσημείωτη μείωση» στο ποσοστό της αδήλωτης
απασχόλησης, η οποία σύμφωνα με
τα στοιχεία των επιθεωρήσεων, το
2009 υπολογιζόταν στο 27% ενώ
μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2022 επετεύχθη μείωση του ποσοστού αυτού
στο 5% περίπου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ανέφερε
ο κ. Κούσιος, το ποσοστό ανεργίας
στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο
του 2022 έχει μειωθεί κατά 1,6%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο

του 2021 και ανέρχεται στο 6,8%.
«Προς επαλήθευση της δέσμευσής
μας για εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου, έχει ετοιμαστεί μια
σειρά από προσχέδια νομοσχεδίων,
σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με
Ευρωπαϊκές Οδηγίες», επεσήμανε.
Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός χαρακτήρισε την προσφορά της ΔΕΟΚ
στα εργασιακά πράγματα της Κύπρου
ως «αδιαμφισβήτητη και μακρόχρονη, εδώ και 60 χρόνια». Οι αγώνες
της ΔΕΟΚ, σε συνεργασία και με τις
υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις του τόπου, επεσήμανε ο κ. Κού-

σιος, «έχουν συμβάλει σημαντικά
στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, στην τριμερή συνεργασία,
στην εναρμόνιση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης, στη
βελτίωση του συστήματος των κοινωνικών ασφαλίσεων και στη συνεργασία για υιοθέτηση κατώτατου
μισθού στην Κύπρο».

Η ΔΕΟΚ επιμένει
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της
ΔΕΟΚ, Ιωσήφ Αναστασίου είπε στην
ομιλία του ότι «η ΑΤΑ όχι μόνο δεν
πρέπει να καταργηθεί ή να αποδυναμωθεί αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καλύπτονται και οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό, αλλά
και αυτοί που σήμερα δεν καλύπτονται από ρυθμίσεις των συλλογικών
συμβάσεων».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νουρής: «Συρρικνώθηκε μεν
το πρόβλημα, πρέπει όμως να λυθεί»
Έ

χει συρρικνωθεί σημαντικά το
πρόβλημα των εγκλωβισμένων
αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι
δεν μπορούν να λάβουν τίτλους ιδιοκτησίας λόγω εμπράγματων βαρών που
έχουν οι πωλητές/developers, δήλωσε
χθες ο υπ. Εσωτερικών Νίκος Νουρής,
που ανέφερε ότι οι υποθέσεις εγκλωβισμού φτάνουν τις 20.000. Από αυτές
όμως πέραν των μισών έχουν διεκπεραιωθεί από τις αρχές του τρέχοντος
μήνα. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική
Επιτροπή Νομικών, στη συζήτηση του
νομοσχέδιου «Ο περί Πώλησης Ακινήτων
Νόμος του 2022», που στόχο έχει τον
τερματισμό δημιουργίας νέων εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων, ο κ.
Νουρής είπε ότι ο αριθμός των υποθέσεων ακινήτων με εγκλωβισμένους τίτλους ενώπιον του Κτηματολογίου, ανέρχεται σε περίπου 20.000, από τις οποίες
πέραν των μισών έχουν διεκπεραιωθεί
στις αρχές Νοεμβρίου.
Πρόσθεσε όμως ότι για περίπου 7.000
υποθέσεις διαπιστώνεται ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί τίτλος, λόγω ανεπίλυτων προβλημάτων, με αποτέλεσμα
ο αριθμός των εγκλωβισμένων ακινήτων
που πρέπει να τύχουν διαχείρισης να
υπολογίζεται σε περίπου 3.000-4.000.
Προαπαιτούμενο για το
Σχέδιο Ανάκαμψης
Ο κ. Νουρής, που κλήθηκε στη συνεδρία
της Επ. Νομικών μαζί με τον υπ. Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, για να
συζητήσουν με τους βουλευτές ώστε
να αρθούν οι επιφυλάξεις των τελευταίων για το νομοσχέδιο, που πρέπει
να ψηφιστεί από τη Βουλή πριν το τέλος
του χρόνου, αφού περιλαμβάνεται στα
προαπαιτούμενα του Σχεδίου Ανάκαμψης, τόνισε ότι το πρόβλημα των εγκλωβισμένων ακινήτων συρρικνώθηκε
σημαντικά.
Σε λογαριασμό του ακίνητου
τα χρήματα
Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου, Ελίκκος Ηλία, ανέφερε ότι με το νομοσχεδίο,

4 Για περίπου 7.000 ακίνητα δεν αναμένεται να εκδοθεί τίτλος,
λόγω ανεπίλυτων προβλημάτων, δηλώνει ο υπ. Εσωτερικών

τα χρήματα που θα καταβάλλει ο αγοραστής, θα μπαίνουν στο λογαριασμό
του ακινήτου, για να μην μπορούν οι
developers να τα πάρουν και να τα βάλουν σε άλλο έργο. «Ετσι σπάει η αλυσίδα που δημιούργησε τα προηγούμενα
χρόνια χιλιάδες εγκλωβισμένα ακίνητα»,
είπε.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών,
Νίκος Τορναρίτης, ζήτησε από την εκπρόσωπο του Συνδέσμου Τραπεζών να
προωθήσει άμεσα στη Βουλή δεσμευτική επιστολή από τις τράπεζες, ότι θα
εφαρμόσουν πλήρως την υπό συζήτηση
νομοθεσία.
Εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, επαναλήφθηκε μεταξύ άλλων ότι θα πληγούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων από ξένους με την
έγκριση του υπο συζήτηση νομοσχεδίου.
Πετρίδης: Διασφάλιση των
αγοραστών
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο κ. Πετρίδης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αρκετά σημαντικό αφού δημιουργεί μηχανισμό προστασίας των συμφερόντων
των αγοραστών ακίνητων διασφαλίζοντας εκ των προτέρων ότι η μεταβίβαση
της περιουσίας θα εκτελεστεί άμεσα
και μόλις ο αγοραστής εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ο κ. Πετρίδης δήλωσε ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία, διασφαλίζεται
ότι «το σύνολο των χρημάτων του αγοραστή θα χρησιμοποιηθούν για το έργο
για το οποίο πληρώνει, «και δεν θα
έχουμε ξανά φαινόμενα ημιτελών έργων, με θύματα τους ίδιους τους αγοραστές / καταναλωτές. Αυτό ακριβώς
κάνουν στις σύγχρονες χώρες δικαίου».
Υπενθύμισε ότι το θέμα της μεταβίβασης
των τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελεί ορόσημο στο Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΑ) στη μεταρρύθμιση «Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος
τίτλων ιδιοκτησίας» είπε και κατέληξε:
«Υπάρχει η διάθεση από πλευράς υπ.
Οικονομικών και Εσωτερικών να δούμε
κάποιες λεπτομέρειες που ευλόγως τέθηκαν από τους βουλευτές, ώστε να
ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να συναντήσουμε και το ορόσημο του ταμείου
Ανάκαμψης».

Κακές πρακτικές
του παρελθόντος
Ο Κ. Πετρίδης στη δική του παρέμβαση
υπογράμμισε ότι στόχος του προτεινόμενου νόμου είναι η διασφάλιση του αγοραστή και η αποφυγή δημιουργίας μελλοντικά νέων εγκλωβισμένων ιδιοκτητών
ακινήτων.
«Οι κακές πρακτικές των προηγούμενων
50 ετών, είπε, που χρησιμοποιούσαν developers και τράπεζες, δημιούργησαν το
τεράστιο πρόβλημα με τα εγκλωβισμένα
ακίνητα. Δεν είναι τυχαίο που οι ευρωπαϊκές αρχές ενσωμάτωσαν και στο εθνικό
σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
τη ρύθμιση της στρέβλωσης αυτής».
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ΥΓΕΙΑ

Α

υξητικές τάσεις παρουσιάζουν
οι επαναλοιμώξεις και οι νοσηλείες τις τελευταίες μέρες,
κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση μιας περεταίρω επιβάρυνσης της επιδημιολογικής κατάστασης
αναφορικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού στην κοινότητα. Το ποσοστό
θετικότητας έχει ξεπεράσει κατά
πολύ το όριο ασφαλείας που είναι
το 2% και βρίσκεται πέραν του διπλάσιου εφόσον έφτασε στο 5,28%,
καθώς οι επαναλοιμώξεις αυξάνονται
μέρα με τη μέρα. Η κατάσταση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο λόγω
και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, με τον συνδυασμός νόσησης
με κορωνοϊό και ταυτόχρονη νόσηση
με εποχικές ιογενείς λοιμώξεις να
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος.
Η ΑΥΞΗΣΗ των επαναλοιμώξεων που
παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες προκάλεσε την άμεση
αντίδραση της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, κάτι που είχε
ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί από
το Υπουργικό Συμβούλιο η προώθηση
του εμβολιασμού κυρίως των ατόμων
άνω των 60 ετών, των ατόμων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και
των ατόμων που φιλοξενούνται σε
κλειστές δομές. Η νέα κινητοποίηση
είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν
να αποστέλλονται μηνύματα SMS σε
άτομα που συμπλήρωσαν τα 60 τους
χρόνια για να λάβουν ενισχυτικές
δόσεις των επικαιροποιημένων εμβολίων. Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο μήνυμα, ο παραλήπτης
του πληροί τα κριτήρια για λήψη ενισχυτικής δόσης εμβολιασμού για
COVID – 19. Το υπουργείο Υγείας,

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ

Εκστρατεία προώθησης των
εμβολιασμών με ενισχυτικές δόσεις
4 Με μηνύματα SMS σε
άτομα άνω των 60 ετών
το υπουργείο
ενημερώνει για λήψη
ενισχυτικών δόσεων με
επικαιροποιημένα
εμβόλια

συνεχίζει το μήνυμα, συστήνει όπως
μεταβείτε σε κέντρο WALK - IN για
λήψη ενισχυτικής δόσης με επικαιροποιημένα εμβόλια. Ο εμβολιασμός
κατά του COVID – 19 σώζει ζωές,
αναφέρει τέλος το μήνυμα του υπουργείου υγείας.
ΣΥΜΦΩΝΑ με την τελευταία επιδημιολογική ενημέρωση, το ποσοστό
θετικότητας στην κοινότητα αγγίζει
το 5,28%, κάτι που καταγράφει την
ανοδική πορεία των τελευταίων εβδο-

μάδων. Την εβδομάδα 28/10 με 3/11
το ποσοστό ήταν 5,62%, την επόμενη
εβδομάδα το ποσοστό θετικότητας
παρουσίασε μια πτώση στο 5% ενώ
όπως είπαμε και πριν στην εβδομάδα
που διανύουμε έφτασε στο 5,28%.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση αύριο των νέων επιδημιολογικών στοιχείων - πλέον το υπουργείο Υγείας δημοσιεύει κάθε Παρασκευή τα επιδημιολογικά στοιχεία
της εβδομάδας που πέρασε - από τα
οποία ενδεχόμενο να ξεκαθαρίσει

ακόμα περισσότερο η εικόνα προς
τα πού θα πρέπει να κινηθεί υπουργείο και επιδημιολόγοι για να ληφθούν περεταίρω προληπτικά μέτρα.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ πορεία αύξησης με αυτή
της θετικότητας βρίσκεται και η παγκύπρια αθροιστική επίπτωση όπως
δείχνουν τα επιδημιολογικά στοιχεία.
Ανά 100.000 κατοίκους, η νόσος του
κορωνοϊού προσβάλλει 406 άτομα
ενώ η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών
καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβά-

ΑΘΩΣ ΤΣΙΝΩΝΤΙΔΗΣ

Οι περιορισμοί προφυλάσσουν το ΓεΣΥ και τους ασθενείς
Οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο ΓεΣΥ
όσον αφορά τις ιατρικές πράξεις και τα παραπεμπτικά, τυγχάνουν αξιολόγησης από
τον ΟΑΥ και σκοπός τους είναι η διασφάλιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΟΑΥ Άθως
Τσινωντίδης. Οι περιορισμοί που έχουν τεθεί,
κυρίως όσον αφορά το θέμα της αμοιβής
των προσωπικών ιατρών, η οποία συνδέεται
με το πόσα παραπεμπτικά εκδίδει ο κάθε
γιατρός, έχουν προκαλέσει την αντίδραση
τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των
ασθενών. Σύμφωνα με τον κ. Τσινωντίδη, οι
διάφοροι περιορισμοί που έχουν εφαρμοστεί
τυγχάνουν αξιολόγησης από τον ίδιο τον οργανισμό σε σχέση με το ποια μέτρα καλλιεργούν την κουλτούρα, την ποιότητα και
ποια δημιουργούν οποιαδήποτε προβλήματα,
ούτως ώστε εκεί και όπου χρειάζεται να
γίνουν κάποιες αλλαγές.
ΣΧΕΤΙΚΑ με την ανάγκη για παραπομπή ασθενών από τον προσωπικό τους γιατρό σε έναν
ειδικό ιατρό για να τους συνταγογραφήσουν
κάποιες εξετάσεις ή φάρμακα, ο κ. Τσινωντίδης εξήγησε ότι αυτό δεν συνεπάγεται ως
ταλαιπωρία του ασθενή και ούτε ο σκοπός
γι’ αυτή την εφαρμογή είναι να ταλαιπωρηθεί
ο ασθενής. Κληθείς να σχολιάσει για τον περιορισμό του αριθμού των διαγνωστικών εξετάσεων (όπως κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις κ.ά.) που επιβάλλει ο ΟΑΥ στους
γιατρούς, σημείωσε ότι οι αριθμοί που έχουν
τεθεί ως όριο προφυλάσσουν παρά να ζημιώνουν τους ασθενείς γιατί θα διασφαλίζεται
ότι γίνεται ένας αριθμός εξετάσεων ο οποίος
είναι στα σωστά χρονικά πλαίσια. Διευκρίνισε
επίσης ότι όταν υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση και ο ασθενής επικοινωνήσει με τον
γιατρό του, ο γιατρός του θα φροντίσει να

του παρέχει αυτή την υπηρεσία, προσθέτοντας ότι «ακριβώς είναι εδώ που πρέπει να
επικεντρωθούμε στο να παρέχουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας εκεί και όπου
χρειάζεται.

τρία νοσοκομεία παγκύπρια τα οποία έχουν
ΤΑΕΠ, ένα νοσηλευτήριο στη Λάρνακα, ένα
στη Λευκωσία και ένα στην Πάφο που ενδιαφέρεται να λειτουργήσει, αλλά αυτή τη
στιγμή δεν λειτουργεί.

ΕΤΣΙ, ΕΙΜΑΙ σίγουρος ότι κανένας γιατρός
δεν θα αφήσει ασθενή ο οποίος χρειάζεται
άμεσα την παρέμβασή του». Όπως δήλωσε,
ο οργανισμός δεν περιορίζει κάποιον με τον
αριθμό των ασθενών που μπορεί να εξυπηρετήσει για συγκεκριμένες πράξεις, απλά
σε κάποιες περιπτώσεις καθορίζει όριο για
το οποίο θα αποζημιώσει.

ΜΕΧΡΙ σήμερα έχουν ήδη αρχίσει οι διαβουλεύσεις με το Απολλώνειο Νοσοκομείο στη
Λευκωσία, με τους εκπροσώπους των δύο
πλευρών να πραγματοποιούν ήδη τρεις συναντήσεις. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν
πρώτα οι διαβουλεύσεις με το Απολλώνειο,
το οποίο θα λειτουργεί, ως νοσηλευτήριο
on call για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας
και Αμμοχώστου και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα νοσηλευτήρια. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί
ότι ακόμη και να ολοκληρωθούν πριν από το
τέλος του έτους οι διαβουλεύσεις με το
Απολλώνειο, το ΤΑΕΠ του δεν θα ενταχθεί
άμεσα, με το νοσηλευτήριο να ξεκαθαρίζει
ήδη στον ΟΑΥ ότι θα χρειαστεί περίπου τρεις
μήνες περιθώριο για αναβάθμιση του τμήματος.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με το ζήτημα της ένταξης των
Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των νοσοκομείων στο ΓεΣΥ,
ο κ. Τσινωντίδης σχολίασε ότι «στόχος είναι
μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε μια
καθαρή εικόνα». Επί του παρόντος τα ΤΑΕΠ
που λειτουργούν εντός του ΓεΣΥ είναι αυτά
του ΟΚΥπΥ και το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου
Mediterranean στη Λεμεσό. Υπάρχουν ακόμη

ρυνση. Σημειώνεται ότι, τα περισσότερα περιστατικά έχουν εντοπιστεί
στην επαρχία Λευκωσίας ενώ το υψηλότερο ποσοστό επιπτώσεων καταγράφεται σε άτομα άνω των 75 ετών.
Αύξηση κρουσμάτων παρουσιάζεται
και στα παιδιά ηλικίας τεσσάρων με
έντεκα ετών. Επισημαίνεται δε, πως
ευρύτερα άνοδος παρουσιάζεται και
στις επαναλοιμώξεις, οι οποίες ανέρχονται στις 1.144 περιπτώσεις. Παρ'
όλ' αυτά, η αύξηση των κρουσμάτων
δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα
τα νοσηλευτήρια. Ο αριθμός των νοσηλευομένων παραμένει ακόμη σταθερός, εφόσον έχουν γίνει 51 νέες
εισαγωγές και μόνο ένας ασθενής
βρίσκεται στη ΜΕΘ ενώ αυτή τη στιγμή το σύνολο των νοσηλευομένων
φτάνει τα 80 άτομα.

Κίνδυνος επιληψίας
για όσους νόσησαν
από κορωνοϊό
Οι άνθρωποι που πέρασαν Covid-19, είναι
πιθανότερο να εμφανίσουν επιληπτικές κρίσεις
τους επόμενους μήνες, από ό,τι όσοι είχαν
γρίπη, δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική
έρευνα. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αφενός
στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες και αφετέρου σε όσους αρρώστησαν αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευθούν λόγω του κορωνοϊού.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή
καθηγητή νευρολογίας Αρτζούνε Σεν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 152.754 ανθρώπους που είχαν περάσει Covid-19 και άλλους τόσους που είχαν αρρωστήσει με γρίπη.
Κανένας δεν είχε έως τότε διαγνωστεί με
επιληψία ούτε είχε εκδηλώσει επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ότι οι άνθρωποι με Covid-19
είχαν 55% μεγαλύτερη πιθανότητα για εμφάνιση επιληψίας ή επιληπτικών κρίσεων
μέσα στο επόμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με
όσους είχαν περάσει γρίπη. Η συχνότητα
νέων περιστατικών επιληψίας ή επιληπτικών
κρίσεων ήταν 0,94% στην ομάδα της Covid19, έναντι 0,60% στην ομάδα της γρίπης.
«Μολονότι ο κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών
κρίσεων ή επιληψίας ήταν χαμηλός, κάτω
του 1% του συνόλου των ανθρώπων με Covid19, αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός
όσων έχουν μολυνθεί με Covid-19, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική αύξηση
του αριθμού των ανθρώπων με επιληψία και
κρίσεις τέτοιες. Επιπροσθέτως, ο αυξημένος
κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων στα παιδιά
μας δίνει άλλον ένα λόγο να προσπαθήσουμε
να αποφύγουμε τις λοιμώξεις Covid-19 σε
αυτά», δήλωσε ο δρ Σεν.
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Εξαφανισμένοι έως χθες ο πατήρ
Αντώνιος και η πρεσβυτέρα
Ε

ξαφανισμένοι ήταν χθες ο
πατήρ Αντώνιος με την πρεσβυτέρα Σταματία, την ώρα
που οι μαρτυρίες/καταγγελίες σχετικά με την Κιβωτό του Κόσμου,
έπεφταν σε μορφή χιονοστιβάδας,
το ίδιο και πολλές αποκαλύψεις
για την πλουσιοπάροχη όπως λέγετε
ζωή του πατέρα Αντώνιου. Ταυτόχρονα με όλα αυτά φύλλο και φτερό
γίνονταν τα οικονομικά της δομής,
από την Οικονομική Αστυνομία της
Ελλάδας και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ώστε να
διευκρινιστεί πως και ποιος διαχειριζόταν τα οικονομικά της δομής,
καθώς όπως φαίνεται οι δωρεές
που εισέπραξε η ΜΚΟ τα έτη 20172021, ήταν ιδιαίτερα υψηλά, όμως
και πάλι ζητούσαν συνεχώς και
άλλη βοήθεια μέσα από δωρεές,
καθώς έλεγαν πως υπάρχει έλλειψη
πρώτων αναγκών.
Πάντως κανείς δεν γνώριζε τουλάχιστον έως χθες, που βρίσκονται ο
πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα
Σταματία, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί
και τηλεοπτικά στις αρχές της συγκεκριμένης υπόθεσης και παραχώρησαν συνέντευξη στην ΕΡΤ.

4 Η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, φέρεται να
κατέχει το 50% της Κιβωτού ενώ το υπόλοιπο
50%, φέρεται να είναι στο όνομα της 86χρονης
μητέρας του πατέρα Αντώνιου. Ο ίδιος, δεν
φαίνεται να εμφανίζεται πουθενά ως εταίρος

Άγνοια για το που βρίσκονται δήλωσαν και υπάλληλοι της δομής.
Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά
της δομής
Χθες Τετάρτη παρουσία της νέας
προέδρου του προσωρινού ΔΣ της
Κιβωτού, Αλεξάνδρας Μαρτίνου,
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της αρμόδιας Οικονομικής Αστυνομίας
στην Κιβωτό του Κόσμου. Σύμφωνα
με πληροφορίες τα ελεγκτικά κλιμάκια των οικονομικών της Κιβωτού,
έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία.
Μάλιστα, με πληροφορίες που
έχουν δοθεί από ελλαδικά ΜΜΕ, ο
οικονομικός έλεγχος της ΜΚΟ, έδειξε ότι την περίοδο 2017 – 2021, οι
δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το
αστρονομικό ποσό των 27,7 εκατ.
ευρώ. Υπολογίζεται ωστόσο, πως

συνολικά φθάνουν τα 33 εκατ.
ευρώ, ενώ η Κιβωτός είχε λάβει
άλλα 100 χιλιάδες από κρατική επιχορήγηση. Όλα αυτά, την ώρα που
η Κιβωτός στο site της ζητούσε συνεχώς δωρεές και μάλιστα εμφάνιζε
ελλείψεις στην κάλυψη αναγκών
όπως η στέγαση, η θέρμανση και
άλλες ανάγκες των δομών, που ζητούσε από τους δωρητές να τις καλύψουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης, ανάμεσα
στους χορηγούς είναι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες, πετρελαιοειδή
και μεγάλες εταιρίες τροφίμων.
Εξ ημισείας τα οικονομικά σε
πρεσβυτέρα και τη μητέρα του
πατήρ Αντώνιο
Σύμφωνα με πληροφορίες του

«iefimerida.gr», τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως η Κιβωτός του
Κόσμου αναφέρεται ως Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ). Η
πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή,
φέρεται να κατέχει το 50% της
Κιβωτού ενώ το υπόλοιπο 50%,
φέρεται να είναι στο όνομα της
86χρονης μητέρας του πατέρα Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη
Χίο.
Ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, δεν
φαίνεται να εμφανίζεται πουθενά

ως εταίρος της ΑΜΚΕ, με τις μέχρι
χθες πληροφορίες.
Επιπλέον μαρτυρίες για αδιάκοπα
πηγαινέλα με Porsche Cayenne,
για πολυτελείς επαύλεις και ακριβά
δώρα προς ευνοούμενους τροφίμους των δομών, για σωματοφύλακες που πρόσεχαν σαν τα μάτια
τους τον πατήρ Αντώνιο και ακόμη,
για υπηρέτες ή προσωπικούς μασέρ αφήνουν άφωνο τον κόσμο,
που παρακολουθεί σοκαρισμένος
την συγκεκριμένη υπόθεση.

Χτυπήθηκαν υποδομές από τις ρωσικές επιθέσεις –
Χωρίς ρεύμα η Ουκρανία και η μίση Μολδαβία

Πολλαπλές εκρήξεις δέχθηκε
χθες ξανά η Ουκρανία
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το
μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στην Κίνα
Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν
χθες, στο μεγαλύτερο εργοστάσιο
παραγωγής iPhone στην Κίνα, που
ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν,
εξωτερικό προμηθευτή της Apple.
Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν
δημοσιευτεί, δείχνουν την σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί. Στα πλάνα των βίντεο, φαίνεται πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει στον δρόμο. Συγκεκριμένα
έξω από το εργοστάσιο στην κεντρική πόλη Zhengzhou, χιλιάδες
άνθρωποι με μάσκες βρίσκονταν
απέναντι σε σειρές αστυνομικών
με λευκές προστατευτικές στολές
και πλαστικές ασπίδες δυνάμεων
ασφαλείας. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, αστυνομικός κλώτσησε
και χτύπησε έναν διαδηλωτή με
ρόπαλα αφού αυτός, άρπαξε έναν
γκλοπ που είχε χρησιμοποιηθεί
για να τον χτυπήσει.
Οι διαμαρτυρίες αυτές αφορούν
κυρίως τη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τις
συνθήκες εργασίες γενικότερα,
αλλά και ειδικότερα για το κακής

ποιότητας φαγητό που τους παρέχεται και ακόμη για το ότι δεν
πληρώθηκαν τα μπόνους, που τους
είχαν υποσχεθεί.
Σημειώνεται πως στο τεράστιο εργοστάσιο απασχολούνται κάπου
στους 200 χιλιάδες εργαζόμενους.
Στην εγκατάσταση εφαρμόζεται
το λεγόμενο σύστημα του «κλειστού κυκλώματος», με άλλα λόγια
οι εργάτες ζουν απομονωμένοι,
λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή. Τόσο οι περιορισμοί, όσο και η δυσαρέσκεια
των εργαζομένων, έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή.
Η Apple ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως οι παραδόσεις
του νέου τηλεφώνου της, του
iPhone 14, θα είναι χαμηλότερες
των προσδοκώμενων το αμέσως
προσεχές διάστημα.
Επιπλέον τον περασμένο μήνα, χιλιάδες εργαζόμενοι αποχώρησαν
από το συγκεκριμένο εργοστάσιο
της iPhone, όγω καταγγελιών για
μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας
μετά από κρούσματα του ιού.

Νέο κύμα επιθέσεων δέχθηκε χθες Τετάρτη η
Ουκρανία, με τους Ρώσους να κτυπάνε όπως
έχει γίνει γνωστό κρίσιμες υποδομές. Πολλές
εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο ακολουθούμενες
από διακοπές ρεύματος, ενώ ο Άντον Γκεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών
της Ουκρανίας, ανέφερε πως η Ρωσία εξαπέλυσε
νέα επίθεση με ρουκέτες και κάλεσε τους ανθρώπους να παραμείνουν στα καταφύγια. Σημειώνεται ακόμη πως εκρήξεις, ακούστηκαν και
στις περιοχές Νικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ.
«Χρειαζόμαστε συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροπλάνα. Ο καπνός αυξάνεται μετά
την επίθεση στο Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κιέβου
επιβεβαίωσε ότι μία εγκατάσταση υποδομής χτυπήθηκε στο Κίεβο. Το βλέπουμε συχνά. Αρκετές
συνοικίες του Κιέβου, είναι χωρίς ρεύμα και
νερό μετά τα χτυπήματα», έγραψε o Τζέισον
Τζέι Σμάρτ. Ενώ αργότερα ο δήμαρχος του Κιέβου,
Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε το χτύπημα σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν και μαιευτήριο στην
Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα νεογέννητο, ανακοίνωσε χθες ο περιφερειάρχης
της περιοχής, Ολεξάντρ Σταρούχ, μέσω Telegram.
Τουλάχιστον ακόμη τέσσερεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το πρωί, από τα νέα ρωσικά πλήγματα.

Χωρίς ρεύμα χθες η μισή Μολδαβία
Τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές
εγκαταστάσεις, προκάλεσαν χθες, μαζικές διακοπές ρεύματος στη Μολδαβία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της μολδαβικής κυβέρνησης Αντρέι
Σπίνου.

«Ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών
στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας την τελευταία ώρα, έχουμε μαζικές διακοπές ρεύματος
σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε με ανάρτηση
στο Facebook ο Σπίνου, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Να σημειωθεί πως η Μολδαβία, αντιμετώπιζε
ήδη μεγάλα ενεργειακά προβλήματα από τον
πόλεμο στην Ουκρανία.

Πάνω από 700 επιθέσεις
σε υγειονομικά κέντρα
Υπενθυμίζεται πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ότι έχει
καταγράψει περισσότερες από 700 επιθέσεις
σε υγειονομικά κέντρα στην Ουκρανία από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα, κάτι το
οποίο συνιστά, σύμφωνα με τον οργανισμό, «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου».
Ο ΠΟΥ έχει επίσης προειδοποιήσει ότι ο χειμώνας
θα απειλήσει τη ζωή εκατομμυρίων Ουκρανών,
έπειτα από σειρά καταστροφικών ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας,
εξαιτίας των οποίων εκατομμύρια Ουκρανοί βυθίζονται τακτικά στο σκοτάδι και βρίσκονται αντιμέτωποι με το κρύο. «Αυτός ο χειμώνας θα
βάλει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων
στην Ουκρανία», είχε δηλώσει ο Κλούγκε. «Για
να το πούμε απλά, αυτόν τον χειμώνα θα υπάρξει
ζήτημα επιβίωσης».
«Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην ουκρανική
ενεργειακή υποδομή έχουν ήδη καταστροφικές
συνέπειες στο σύστημα υγείας και στην υγεία
του πληθυσμού», είχε υπογραμμίσει ο ίδιος.
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ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ

Μεγάλες προσδοκίες

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ του Τσαρλς Ντίκενς,
Μεγάλες προσδοκίες, παρακολουθεί την
πορεία του αφηγητή της ιστορίας, του
ορφανού Φίλιπ Πίριτ (Πιπ) από τα χρόνια
που ζει ως μαθητευόμενος σιδηρουργός
σε ένα μικρό χωριό μέχρι την ενηλικίωσή
του και τη διαμονή του στο Λονδίνο. Από
την πασίγνωστη δραματική αρχική σκηνή
στους βάλτους του Κεντ, η ιστορία βρίθει
από τους πλέον αξιομνημόνευτους
χαρακτήρες του Ντίκενς. Ο τρυφερός
σιδηρουργός Τζο Γκάρτζερι, ο
μυστηριώδης κατάδικος Έιμπελ
Μάγκουιτς, η εκκεντρική μις Χάβισαμ με
την πανέμορφη θετή της κόρη Εστέλα, ο
καλόκαρδος συγκάτοικος του Πιπ,
Χέρμπερτ Πόκετ, και ο στομφώδης
Πάμπλτσουκ. Καθώς ο Πιπ αποκαλύπτει
σταδιακά την αλήθεια πίσω από τις
«μεγάλες προσδοκίες» του μέσα από τον
αγώνα του να γίνει ένας τζέντλεμαν, τα
μυστήρια του παρελθόντος και οι
περιπλοκές της τύχης, μέσα από μια
αλληλουχία συναρπαστικών περιπετειών,
τον οδηγούν στην ωριμότητα και στην πιο
σπουδαία ανακάλυψη απ’ όλες - στην
αλήθεια για τον εαυτό του. [... Λέω ότι το
επώνυμό μου είναι Πίριπ γιατί το είδα
σκαλισμένο στον τάφο του πατέρα μου
και γιατί μου το είχε πει η αδελφή μου – η
κυρία Τζο Γκάρτζερι, που είχε παντρευτεί
τον σιδερά. Τον πατέρα δεν τον γνώρισα
ποτέ, και η μητέρα μου πέθανε όταν
ήμουν μωρό κι έτσι δεν ήξερα πώς
έμοιαζαν στην όψη, επειδή είχαν πεθάνει
πολύ καιρό πριν ανακαλυφθούν οι
φωτογραφίες. Γι’ αυτό οι πρώτες μου
εντυπώσεις σχετικά με το παρουσιαστικό
τους προέρχονταν, κατά αυθαίρετο
τρόπο, από τις ταφόπλακές τους...]

χω διαπιστώσει ότι το διάβασμα γίνεται διπλά απολαυστικό τον χειμώνα.
Συγκεκριμένα: όταν φυσάει δυνατά, όταν βρέχει ραγδαία, όταν
στο βάθος ανάβουν αστραπές που
τις ακολουθούν εκκωφαντικές
βροντές, όταν οι δρόμοι έχουν
αδειάσει, όταν στα σαλόνια των
σπιτιών γουργουρίζουν θερμάστρες υγραερίου, όταν, κάπου κάπου, αφήνεις το βιβλίο στο τραπέζι
που χάσκει μπροστά στα πόδια
σου και χώνεις τις παλάμες στο
εσωτερικό της ζακέτας, όταν, για
να έρθω στο προκείμενο, και η
ιστορία που διαβάζεις είναι βρεγμένη ως το κόκαλο λόγω συγκίνησης, όχι μόνο επειδή ξεχειλίζει

από συναισθηματικές ανατροπές,
αλλά και γιατί σου φέρνει στο
μυαλό μνήμες, παλιές μνήμες,
σχεδόν ξεθωριασμένες - να είσαι
πιτσιρίκος, να γνωρίζεσαι σιγά
σιγά με την παγκόσμια λογοτεχνία,
και δη την κλασική, και να σε
μυεί στα μυστήρια της ζωής ο
κολοσσός Τσαρλς Ντίκενς, ένας
παραμυθάς που, ωστόσο, γράφει
αλήθειες οι οποίες, με τη σειρά
τους, θαρρείς ότι δραπετεύουν
από παραμύθια.
Όπως σε όλα τα μνημειώδη έργα
του, έτσι και εδώ, παρόλο που
δεν σας λέω κάτι καινούργιο –
σιγά που περιμένατε εμένα για
να το μάθετε – ο μεγαλοφυής
Βρετανός συγγραφέας προσπαθεί
να ξεχωρίσει την ήρα από το
στάρι, που σημαίνει το καλό από
το κακό, που σημαίνει ότι ο κεν-

τρικός χαρακτήρας του, καλύπτοντας τη διαδρομή παιδικότητα-ενηλικίωση, θα περάσει από
σαράντα κύματα, θα αναμιχθεί
στη Χάβρα των Ιουδαίων, θα νιώσει στο δέρμα του την αγάπη και
την καταφρόνια και, βεβαίως, για
να μην προσωποποιώ ολότελα
ένα πεζογραφικό αριστούργημα,
στις «Μεγάλες προσδοκίες» παρελαύνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μορφές, στα πρόσωπα των
οποίων καθρεφτίζεται ο χάρτης
των ανθρωπίνων αντιφάσεων. Θα
προσέξατε, φαντάζομαι, πως δεν
κάνω καμία αναφορά στην ιστορία, αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε περιττολογία. Το έργο σημάδεψε γενιές γενεών, έγινε τηλεοπτική σειρά, γυρίστηκε ταινία
και, φυσικά, όλοι, άλλος λίγο και
άλλος πολύ, νοσταλγούν ακόμα

τον Πίριτ, τους βάλτους, τα ποτάμια, το σκοτεινό Λονδίνο, τα
σιδηρουργεία, τους φανοστάτες,
τους κατάδικους, τους αθώους
που είναι ένοχοι, τους ένοχους
που είναι αθώοι και, πάνω απ’
όλα, τα αλησμόνητα αλλά και κάπως παράξενα απογεύματα, καθώς
ο ανεμοστρόβιλος της περιέργειας
μούγκριζε γύρω μας και πέφταμε
στις σελίδες του Τσαρλς Ντίκενς,
και όλων των Τσαρλς Ντίκενς
της οικουμένης, για να νιώσουμε
τη δημιουργική έξαψη που μόνο
τα βιβλία μπορούν να προσφέρουν. Κατά τα άλλα, από τότε
δεν άλλαξε το παραμικρό. Το άδικο εξακολουθεί να κόβει σαν σπαθί, οι ανισότητες παραμένουν
αβυσσαλέες, οι πλούσιοι πουλάνε
αφορολόγητες φιλανθρωπίες και
τα παιδιά διαβάζουν «Μεγάλες
προσδοκίες» μέχρι να μεγαλώσουν
και να μάθουν, συχνά με σπαρακτικό τρόπο, ότι δεν πρέπει να
έχουν μεγάλες προσδοκίες!

*Κυκλοφορεί σε πολλές εκδόσεις

«Σας παρακαλώ, κύριε, μη μου κόψετε το λαρύγγι» παρακάλεσα
κλαψουρίζοντας. «Σας παρακαλώ, μη με σκοτώσετε»

«Πες μου πώς σε λένε» απαίτησε να μάθει ο
άντρας. «Γρήγορα!» «Πιπ, κύριε». «Πώς είπες;
Μίλα δυνατά, ρε!» «Πιπ, κύριε. Πιπ». «Δείξε
μου πού μένεις. Δείξε μου κατά πού πέφτει το
σπίτι σου». Γύρισα το δάχτυλό μου προς τα
εκεί που έπεφτε το χωριό μου, πάνω στο πλάτωμα με τις λεύκες και τα κλαδεμένα δέντρα,
ένα δυο μίλιπέρα από την εκκλησία. Αφού με
κοίταξε αγριεμένος για μια στιγμή, ο άντρας
με γύρισε ανάποδα και άδειασε τις τσέπες
μου. Δεν υπήρχε τίποτα σ’ αυτές, μόνο ένα
κομμάτι ξερό ψωμί. Όταν η εκκλησία ισορρόπησε ξανά μπροστά μου –γιατί με είχε αναποδογυρίσει τόσο απότομα και με τόση δύναμη,
που είδα για μια στιγμή κάτω από τα πόδια
μου το καμπαναριό ανεστραμμένο–, βρέθηκα
καθισμένος πάνω σε μια ψηλή ταφόπετρα τρέμοντας, ενώ εκείνος καταβρόχθιζε το ψωμί
μου. «Βρε τσόγλανε» είπε ο άντρας και ξερογλείφτηκε «τι ωραία παχουλά μαγουλάκια
έχεις!». Παρόλο που ήμουν μικρόσωμος και
αδύνατος για την ηλικία μου, τα μάγουλά μου
ήταν όντως παχουλά. «Μα τον Χριστό, θα
μπορούσα να τα φάω» είπε ο άντρας κουνώντας
απειλητικά το κεφάλι του. «Έτσι μου ’ρχεται
να τα φάω στ’ αλήθεια». Με ύφος κακόμοιρο

είπα πως έλπιζα να μην το κάνει αυτό και αρπάχτηκα πιο σφιχτά από την ταφόπετρα όπου
με είχε βάλει, όχι για να μην πέσω, αλλά για
να συγκρατηθώ να μη βάλω τα κλάματα.
«Για πες μου» έκανε ο άντρας. «Πού είναι η
μάνα σου, ρε;» «Εκεί πέρα, κύριε» είπα δείχνοντας. Πετάχτηκε όρθιος, έτρεξε μερικά
μέτρα, αλλά απότομα σταμάτησε, γύρισε και
με αγριοκοίταξε με δυσπιστία. «Να, εκεί
κύριε» εξήγησα δειλά. «Εκεί που γράφει
Ωσαύτως Γεωργιάννα. Αυτή είναι η μάνα

μου». «Α, έτσι» έκανε ο άντρας και γύρισε
ξανά πίσω. «Και πλάι στη μάνα σου είναι
θαμμένος ο πατέρας σου;» «Μάλιστα, κύριε»
είπα. «Κι αυτός πεθαμένος, εκλιπόν τέκνον
της ενορίας ταύτης, όπως γράφει». «Χμμ»
μουρμούρισε ο άντρας συλλογισμένος. «Και
με ποιον ζεις, αν υποθέσουμε ότι έχω την ευγενή καλοσύνη να σ’ αφήσω να ζήσεις, κάτι
που δεν το έχω αποφασίσει ακόμη;» «Με
την αδελφή μου, κύριε. Την κυρία Τζο Γκάρτζερι, σύζυγο του Τζο Γκάρτζερι, του σιδερά,
κύριε». «Του σιδερά, είπες;» έκανε ο άντρας
και κατέβασε τα μάτια του στο σίδερο που
ήταν δεμένο στο πόδι του. Αφού κοίταξε συνοφρυωμένος μια το πόδι του και μια εμένα,
με πλησίασε πάνω στην ταφόπετρα που με
είχε καθίσει, με άρπαξε απ’ τα μπράτσα και
με έγειρε προς τα πίσω όσο πιο πολύ μπορούσε.
Με κοίταζε με τα αγριεμένα του μάτια προς
τα κάτω κι εγώ τον κοίταζα με τα δικά μου
τρομαγμένα μάτια προς τα πάνω. «Λοιπόν,
άκου να σου πω» γρύλισε. «Σκέφτομαι αν
αξίζεις να σου χαρίσω τη ζωή ή όχι. Ξέρεις τι
είναι λίμα, ρε κοπρίτη;» «Μάλιστα, κύριε».
«Και ξέρεις τι σημαίνει μάσα;» «Μάλιστα,
κύριε».

Τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο Λώρη
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

T

ο ΑΚΕΛ Λεμεσού, με τη
στήριξη και τη συνεργασία
του ραδιοσταθμού «Κανάλι
6», τίμησε σε ένα κατάμεστο από
κόσμο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό,
τον αγωνιστή της ειρήνης και του
πολιτισμού, τον ηθοποιό και τραγουδιστή Γιώργο Λώρη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Επαρχιακός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λεμεσού
Γιώργος Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Θανάσης Τσόκκος
ενώ η αντιφώνηση έγινε από τον
πρώην Δήμαρχο και βουλευτή του
ΑΚΕΛ Χρίστο Μέση. Στη συνέχεια,
ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από ηθοποιούς και μουσικούς
αλλά και φίλους του Γιώργου Λώρη,
με αφηγητή τον Πανίκο Τριμικλινιώτη. Στα πλαίσια της εκδήλωσης,
προβλήθηκε σύντομη ταινία αλλά

και φωτογραφίες από τη ζωή και
δράση του τιμώμενου.
Ο Επαρχιακός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ Λεμεσού Γιώργος Γεωργίου,
είπε, μεταξύ άλλων, για τη δράση
και προσφορά του Γιώργου Λώρη:
«Η απονομή τιμών επιβάλλεται να
γίνεται σε ανθρώπους που συνέβαλαν
με το έργο τους, την προσφορά και
τη δράση τους στην πρόοδο της κοινωνίας. Ο Γιώργος Λώρης είναι μια
τέτοια προσωπικότητα και φυσιογνωμία για την πόλη και την παράταξή
μας. Άνθρωπος με ικανότητες και ενδιαφέροντα, με στέρεο επαγγελματικό
και κοινωνικό υπόβαθρο, έθεσε το
δικό του έντονο στίγμα στα καλλιτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά γεγονότα
και δραστηριότητες της Λεμεσού και
του κόμματός μας. Ο Γιώργος Λώρης,
ένας προικισμένος άνθρωπος, με πλα-

τιά μόρφωση και κατάρτιση, με ισχυρό
πνεύμα και υπόβαθρο. Από τα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στην
Αριστερά και έκτοτε παρέμεινε εκ
πεποιθήσεως ενάντια στη συντήρηση
και σε κάθε νεοφιλελεύθερη αντίληψη
για τη ζωή. Διαπνεόταν από οικουμενικά και πανανθρώπινα ιδανικά,
αξίες και αρετές.

Αυτά τα ιδανικά και αξίες σμιλεύτηκαν περαιτέρω με την στράτευση
του στο ΑΚΕΛ, το οποίο υπηρέτησε
ως μέλος της Κεντρικής και της
Επαρχιακής Επιτροπής, με ιδιαίτερη
συνέπεια και αφοσίωση. Ένας αγνός
και ανιδιοτελής άνθρωπος, με συνεπείς πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις, εμπνευσμένος από τις αριστερές και σοσιαλιστικές ιδέες και
οράματα. Δίκαια οι δικοί του άν-

θρωποι, η αγαπημένη του σύζυγος
Σοφία, τα παιδιά του Μελίνα και
Αντρέας, είναι περήφανοι για την

προσφορά και την δράση του, όπως
είμαστε και όλοι εμείς περήφανοι
για τον Γιώργ ».
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ANDRO 1 -ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜικρA και ΜεγAλα ΠαρAθυρα στον κOσΜο

H

Tου ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

ποιητική συλλογή του Ανδρέα
Αντωνίου «Andro 1- Μύθοι
και ιστορίες» πραγματεύεται
την αιώνια σύγκρουση του ιδεατού με
την σκληρή πραγματικότητα, του εφικτού με το ανέφικτο. Τα ποιήματα του
Ανδρέου Αντωνίου εμφανώς ταλαντεύονται με έντονο λυρισμό και αμείωτη
συναισθηματική ένταση στο ευαίσθητο
και εύπλαστο τοπίο της τέχνης, μετουσιώνοντας άλλοτε τους μύθους του σε
αληθινές ιστορίες και άλλοτε τις πεζές
και αναλλοίωτες αλήθειες της Ιστορίας

Ανδρέα Αντωνίου
Εκδοτικός οίκος: Βακχικόν

του ανθρώπου σε γοητευτικούς και
αστήρικτους ιστορικά, όπως θα ‘λεγε
κανείς, μύθους του. Η αγάπη ενός ξωτικού που με τη δύναμη της τέχνης ταξιδεύει στο μαγικό χωροχρονικό σύμπαν
του ποιητή, όπως και εναγώνια προσμονή
μιας κοπέλας προκειμένου να βιώσει
στο τέλος ολοκληρωτικά το μέγεθος
και την ορμή μιας τέτοιας αγάπης, αποτελούν τους θεματικούς άξονες ολόκληρης της συλλογής.
Ο Ανδρέας Αντωνίου γεννήθηκε το 1988
στη Θεσσαλονίκη και διαμένει στη Λευ-

κωσία. Είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας και
τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι
η Μεταφυσική, η Αισθητική και η Φιλοσοφία της Τέχνης. Έχει εκδώσει τρεις
ποιητικές συλλογές και ένα μυθιστόρημα:
Το φως και το σκοτάδι (ποίηση NovaAtlantis 2010), Ο ποιητής και το φεγγάρι
( ποίηση, i- write 2012), Τα μάτια της
Aelum (ποίηση Οδός Πάνος 2016)Κρατικό βραβείο Νέου Λογοτέχνη Κύπρου και Το παρελθόν ενός συγγραφέα
(Μυθιστόρημα Ενός Συγγραφέα (μυθιστόρημα, Πηγή 2016). Επίσης, έχει

συμμετάσχει στα συλλογικά έργα Διακριτικές ματιές στη Λογοτεχνική Έκφραση (κριτική, Το βιβλίο 2015) και
Του χειμώνα Ψίθυροι (διηγήματα, εκδώσεις Πηγή 2015), ενώ περιλαμβάνεται
στην Ανθολογία Νέων Κυπρίων Ποιητών
(ανθολόγηση Λευτέρης Παπαλεοντίου,
εκδόσεις Βακχικόν 2018). Έχει μεταφράσει την ποιητική συλλογή Υποψία
Ποίησης (Εκδόσεις Βακχικόν 2019) της
Έλκε Έρμπ.
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση η
στήλη «Μικρά και μεγάλα παράθυρα

στον κόσμο» παρουσιάζει την ποιητική
συλλογή του αξιόλογου αυτού νέου λογοτέχνη, που κατορθώνει να παντρέψει,
τρόπον τινά, τη διαχρονική γοητεία
του φανταστικού με την εξίσου διαχρονική μαγεία του ρυθμού και της
ομοιοκαταληξίας των στίχων του.

ΥΝΙΣ ΜΟΝΑ
« Τρεις μέρες μισοπέλαγα μ΄ αέρα και βροχή
Με κύματα θεόρατα και με χοντρό χαλάζι
Σκεφτόμουνα πως άσχημη εκάναμε βροχή
Μα είχαμε φτάσει στο νησί σαν πήρε να χαράζει
Όμως ποτέ δεν ξέχασα εκείνον τον σκοπό
Που να τολμήσω μ΄ έκανε ετούτο το ταξίδι
Αυτό που με στιγμάτισε σε κάποιον να το πω
Και να ζητήσω συμβουλή κάποιου σοφού Δρυίδη
Γονάτισα και δέθηκα με όρκο ιερό
Μ΄ αίμα και δάκρυα σφράγισα αυτή τη συμφωνία
Μα ο Δρυίδης κοίταξε με ύφος θλιβερό
Κι ένιωθα πως τον παίδευε κάποια κρυφή αγωνία

Π

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com
ΑΡΟΤΙ δεν ανήκει στα ένδοξα χρόνια του Ελληνικού
κινηματογράφου και παρότι
δεν σε διπλώνει διαρκώς στα γέλια,
έχει την πλάκα της αυτή η ανάλαφρη
κωμωδία, γυρισμένη το 1972, στην
οποία κυριαρχεί, όπως είναι λογικό
και αναμενόμενο, ο ανεμοστρόβιλος
Νίκος Σταυρίδης. Πότε με τις ατάκες
του, πότε με τις μούτες του και
πότε με τις καρπαζιές που ρίχνει –
σε ποιον άλλο; - στον Σωτήρη Τζεβελέκο, δίνει πνοή, σχετική έστω,
στο σενάριο και, έτσι, για να είμαι
ειλικρινής, κυλάει η ώρα χωρίς να
το καταλάβεις, η εμμονή του Σταυρίδη με τον χρόνο προκαλεί διαταραχές στο οικογενειακό και στο
επαγγελματικό του περιβάλλον και,
φυσικά, τον περιστοιχίζουν μετριότητες μα, και πάλι, εάν αφήσεις
στην άκρη τις μεμψιμοιρίες, όπως

«Αυτή η Σεληνοπρόσωπη που τόσο αγαπάς
Μάθε πως τα μάτια της βαθιές πληγές ανοίγουν
Όσο κι αν ψάξεις γιατρειά στα μέρη που θα πας
Είν’ ανεξίτηλες οι ουλές, δεν πρόκειται να φύγουν
Δεν έχω τίποτα να πω. Μόνο σε συμπονώ
Γιατί σε μένα έτυχε παρόμοια να περάσω
Αυτό που ψάχνεις θα το βρεις σε άλλο ουρανό
Κι από τον όρκο που΄ δωσες ευθύς σε απαλλάσσω
Τότε εγώ απάντησα: «Δεν πάω πουθενά
Σε πείσμα όλων των θεών, στο Anglesey θα μείνω
Κι αν οι πληγές που μ’ άνοιξε δεν κλείσουνε ξανά
Τότε γι’ αυτή το αίμα μου μετά χαράς το δίνω»

Κι η κάθε μου προσπάθεια επίμονη, σκληρή
Τα μάγια με κατέβαλαν, με είχαν εξαντλήσει
Μα ήτανε η σκέψη της διπλά οδυνηρή
Γιατί τα μάγια της κανείς δεν πρόκειται να λύσει
Κι η μαθητεία τελείωσε- δύσκολη και αργή
Θ΄ άφηνα πλέον το νησί, τη γη, τον ουρανό του
Μετά από πολλούς μήνες θα΄ φευγα μακριά, σε άλλη γη
Εκεί που σμίγουν οι ακτές της θάλασσας του Νότου
Πόσο σε σκέφτομαι Ομορφιά μέσα στη σκοτεινιά
Τα μάτια και τα χείλη σου πόσο μου έχουν λείψει
Στο άγνωστο πριν την αυγή θα ανοίξω τα πανιά
Να δω τι άλλο η Μοίρα μου θα με αποκαλύψει…»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΡΟΛΟΪ
Μην κοιτάζεις το ρολόι. Κάνε ό,τι κάνει: προχώρα*

έπραξα κι εγώ, θα ξεχάσεις, σου
δίνω τον λόγο μου, και τις σκοτούρες. Θα μου πεις, μα θα επανέλθουν.
Ας επανέλθουν, μωρέ. Αυτό γίνεται
με τις σκοτούρες, από την εποχή
των Πρωτοπλάστων. Φεύγουν, έρχονται, έρχονται, φεύγουν και, στο
κάτω κάτω, φόρτωσέ τες και στον
κόκκορα, εάν χρειαστεί.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ακριβός. Ωρολογοποιός. Σχολαστικός μέχρι αηδίας. Μην
αργήσεις μισό λεπτό στο ραντεβού.
Θα φας κατσάδα που θα πάει σύννεφο. Έχει χηρέψει εδώ και χρόνια,
έχει πεθάνει και ο συνέταιρός του
αφήνοντάς του, προίκα, την Κατίνα,
χήρα μοντέρνας κοπής, στις εννιά
του μακαρίτη και τα ρέστα, είναι
γυναίκα του κεφιού και δεν υπολο-

γίζει, έτσι τον βρίσκει τον καιρό,
έτσι τον αρμενίζει και, ασφαλώς,
για να αρμενίζει αρμέγει! κανονικά,
και με τον νόμο, τον Οδυσσέα ο
οποίος, για να μην καταρρεύσει οικονομικά, καθώς τον πνίγουν και τα
γραμμάτια ενώ και οι πωλήσεις ωρολογίων έχουν πιάσει πάτο, προσπαθεί
να τη φορτώσει σε κάποιο θύμα και,
τελικά, το θύμα ονομάζεται Τρύφωνας Μπουμπουκίδης, είναι καφετζής
αλλά, προτού τον ειρωνευτείτε, σας
πληροφορώ ότι διαθέτει άφθονο μετρητό στις τράπεζες, ομόλογα της
ΔΕΗ και, γενικώς, μας αγοράζει και
μας πουλάει κάτι που κεντρίζει το
ενδιαφέρον της χήρας που, για να
μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας,
εάν ο Τρύφωνας ήταν φτωχός δεν
θα γύριζε ούτε να τον κοιτάξει.

ΣΤΟ μεταξύ, ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει και ενδοοκογενειακά προβλήματα. Ο γιος του ονειρεύεται
ότι θα γίνει αστέρι της μουσικής
ροκ, έφτιαξε μια ορχήστρα και κτυπάει πόρτες νυκτερινών κέντρων
μπας και του ανοίξει κάποια, η
κόρη του διατηρεί δεσμό με όμορφο
νεανία που, ωστόσο, ο Οδυσσέας
τον απορρίπτει έως ότου μάθει ότι
φυσάει το παραδάκι και, για να
κλείσουμε τρίλιζα, η κουνιάδα του
ψάχνει, με το κερί, γαμπρό. Ο ένας
μυρίζει, ο άλλος βρομάει, κόλλησε
σαν βδέλλα επάνω στον Οδυσσέα
ο οποίος σχεδιάζει να την πασάρει
στον Φρίξο που είναι μπαρμπέρης
αλλά το μυαλό του βρίσκεται συνεχώς στο τάβλι: ρίξε μια ζαριά
καλή, και για ‘κείνον, βρε ζωή.

ΓΙΑ τον ανεμοστρόβιλο Νίκο Σταυρίδη, τα είπαμε ήδη. Αρχηγού παρόντος, πάση αρχή παυσάτω. Γλυκιά
και άνετη η Μαίρη Κυβέλου, με
κάτι μίνι φούστες οι οποίες, τη δεκαετία του ’70 πέταγαν ανδρικά
μάτια έξω, έτσι κι έτσι η Αλέκα
Στρατηγού, ο Αντώνης Παπαδόπουλος μια έτσι και μια γιουβέτσι,
καλός ο Σωτήρης Τζεβελέκος, πολλά
υποσχόμενη η Μαρίνα Παυλίδου
αλλά, στην πορεία, έμεινε προφανώς
από λάστιχο, ο Μανώλης Δεστούνης
περνάει απαρατήρητος. Ο χρόνος,
λοιπόν. Το μυστήριο των μυστηρίων.
Πώς το είπε ο Jean de la Fontaine:
«Δεν έχει νόημα να επείγεσαι. Το
σημαντικό είναι να προλαβαίνεις».
Ο Τόλης, πάντως, το έθεσε σε άλλη
βάση: «Ένα ρολόι σταματημένο,
ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ’ τον χιονιά».
Διαλέγετε και παίρνετε.

*Sam Levenson
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ξένες δημοσιεύσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στήριξη στον μητροπολίτη Βασίλειο
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου,
με ομόφωνη απόφασή του, επιθυμεί να δηλώσει τη στήριξή
του προς την υποψηφιότητα του
μητροπολίτη Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου Βασίλειου, για τις
αρχιεπισκοπικές εκλογές. Ανακοίνωση αναφέρει:
«Για τον πανιερώτατο μητροπολίτη μας, απόφοιτο του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Αμμοχώστου
και επίτιμο μέλος του Συλλόγου
μας, μιλά πρωτίστως το έργο
που επιτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκλησιαστικής διακονίας του.
Κοσμεί την Ορθοδοξία
Είναι ένας ιεράρχης που κοσμεί
την Ορθόδοξη Εκκλησία γενικότερα και συμβάλλει ουσιαστικά
στο έργο της. Ένας άνθρωπος
ιδιαίτερα μορφωμένος ακαδημαϊκά, κοινωνικά και πνευματικά,
αλλά συνάμα ιδιαίτερα ταπεινός,
γενναιόδωρος και μειλίχιος, που
ενώνει με τις αρετές του ποίμνιο
και Κλήρο. Είναι εκπρόσωπος
της Εκκλησίας της Κύπρου στο
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
και πρόσφατα εξελέγη στη θέση

του προέδρου των Ορθοδόξων.
Πνευματικό και κοινωνικό έργο
Σταθερός του στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου
και βασική του μέριμνα το πνευματικό και κοινωνικό έργο της
Εκκλησίας. Μιας Εκκλησίας που
θεωρεί πως πρέπει να βρίσκεται
δίπλα στον λαό, ιδιαίτερα στους
νέους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον σαφέστατο διαχωρισμό Εκκλησίας και πολιτείας.
Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται ενεργά για το μέλλον του τόπου και
την προσπάθεια δικαίωσής του.

Πιστεύουμε πως ο μητροπολίτης
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
Βασίλειος μπορεί να διασφαλίσει
το κύρος της Εκκλησίας της Κύπρου, να επαναφέρει την αξιοπιστία της και να υπηρετήσει
στο έπακρο την αποστολή της
στον σύγχρονο κόσμο και την
Οικουμενική Ορθοδοξία.
Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή
μας στην υποψηφιότητά του και
καλούμε όλο τον κόσμο της Κύπρου σε συσπείρωση γύρω από
την υποψηφιότητα του κ.κ. Βασίλειου και στήριξή του στις
εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου
2022».

Η Αντρη Αναστασιάδη επισκέφθηκε
το Ronald McDonald House στο Βερολίνο
Η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας
κα Άντρη Αναστασιάδη,
η οποία συνοδεύει τον
πρόεδρο Αναστασιάδη
στο Βερολίνο, μετέβη
χθες στους χώρους του
φιλανθρωπικού οργανισμού Ronald McDonald.
Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που διατηρεί παραρτήματα σε
διάφορες χώρες ανά τον
κόσμο, η αποστολή του
οποίου είναι να δημιουργεί και να υποστηρίζει προγράμματα που
βελτιώνουν άμεσα την
υγεία και την ευημερία
των παιδιών, ενώ φιλοξενεί παιδιά που λαμβάνουν θεραπείες από
νοσοκομεία του Βερολίνου, αλλά και τις οικογένειες τους, αφού
προέρχονται από άλλες
χώρες.
Φιλοξενία και Κυπρίων
Στο Ronald McDonald
House στο Βερολίνο φιλοξενούνται και Κύπριοι,
τα παιδιά των οποίων
λαμβάνουν θεραπεία σε

ΟΕΒ: Επικαιροποίηση
Μητρώου Δικαιούχων
H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπενθυμίζει την υποχρέωση όλων των εταιρειών ή νομικών
οντοτήτων που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο
του Εφόρου Εταιρειών όπως μεταξύ 1ης και 31ης Δεκεμβρίου 2022, επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά στον
Έφορο Εταιρειών τις πληροφορίες που αφορούν τους
Πραγματικούς Δικαιούχους.
Πραγματικός Δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο πραγματικά ελέγχει μία νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας νομικής οντότητας. Πραγματικός Δικαιούχος μπορεί να προσδιοριστεί το φυσικό
πρόσωπο το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές
ποσοστό των μετοχών, δηλαδή 25% συν μια (1) μετοχή.
Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ως προς το
φυσικό πρόσωπο που είναι Πραγματικός Δικαιούχος,
τότε θα οριστεί ως Πραγματικός Δικαιούχος το φυσικό
πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού
στελέχους. Σε περίπτωση απόρριψης καταχώρισης πληροφοριών από τον Έφορο Εταιρειών η οποία είναι ελλιπής ή δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της έχουν προθεσμία 15 ημερών να συμμορφωθούν.
Περισσότερες πληροφορίες για το μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του
κλάδου εταιρειών αλλά και στη σχετική Οδηγία –
Κ.Δ.Π. 112/2021.

Ηλεκτρονικό εμπόριο JD
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας του κυπριακού
περιπτέρου στη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου
JD με δυνατότητα ένταξης κυπριακών προϊόντων στα
πλαίσια ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Παρουσίαση έκδοσης
από τον ΘΟΚ
Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσίασε προχθές
βράδυ (22.11.2022) στη Νέα Σκηνή στο Θέατρο ΘΟΚ,
τον τόμο αφιερωμένο στην εργασία του καταξιωμένου
Γερμανού σκηνοθέτη, μελετητή και δασκάλου του θεάτρου Heinz-Uwe Haus, με τίτλο Heinz-Uwe Haus and
Theatre Making in Cyprus and Greece, που κυκλοφόρησε
στα αγγλικά το 2021 από τον έγκριτο εκδοτικό οίκο
Cambridge Scholars Publishing, σε επιμέλεια του ίδιου
του δημιουργού και του Daniel Meyer-Dinkgräfe, οι
οποίοι ήταν παρόντες στη εκδήλωση.
Την εκδήλωση συντόνισε η θεατρολόγος του ΘΟΚ Κυριακή Αργυρού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
προβλήθηκε φωτογραφικό υλικό από παραγωγές του
Ούβε Χάουζ στον ΘΟΚ καθώς και το επετειακό βίντεο
για τα 50 χρόνια του Οργανισμού, σχετικό με τις παραστάσεις έργων του Μπρεχτ μετά την εισβολή του 1974
και την καθοριστική συμβολή του σκηνοθέτη σε αυτές.

Διαγωνισμός για
νεοφυείς επιχειρήσεις
νοσοκομεία του Βερολίνου.
Κατά την άφιξη της στο
Ronald
McDonald
House, την κα Αναστασιάδη υποδέχθηκε η
αναπληρώτρια διευθύντρια του οργανισμού κα
Anke Neumann, η οποία
την ξενάγησε στους χώρους του ιδρύματος.
Ακολούθως η κα Αναστασιάδη συνομίλησε με
παιδιά και οικογένειες
που φιλοξενούνται στον
χώρο και έδωσε δώρα

στα παιδιά.
Τέλος, παρέδωσε συμβολική χρηματική εισφορά ύψους χιλίων ευρώ
για τους σκοπούς του
οργανισμού.
Συναυλία
Εξάλλου, στις 20 Νοεμβρίου, η κα Αναστασιάδη
παρέστη στη συναυλία
«Κυπρίων Συναυλία» που
διοργάνωσε το Κυπριακό
Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης και στην οποία συμμετείχε το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας και η

Συμφωνική Ορχήστρα
Νέων Κύπρου.
Στο περιθώριο της επίσκεψης της στη Βιέννη,
η κα Αναστασιάδη συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Αυστρίας,
Έξαρχο Ουγγαρίας και
Μεσευρώπης κ.κ. Αρσένιο, στη μητρόπολη Αυστρίας και ξεναγήθηκε
στην Ελληνική Εθνική
Σχολή Βιέννης, όπου η
πρώτη κυρία παρέδωσε
εισφορά ύψους δύο χιλιάδων ευρώ για τις
ανάγκες της σχολής.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Mastercard
Fintech Engage, η Mastercard προσκάλεσε fintechs
από την Νοτιοανατολική Ευρώπη να συμμετάσχουν
στην εκδήλωση της Αθήνας και να διαγωνιστούν, διεκδικώντας μία θέση στο Start Path, το παγκόσμιο πρόγραμμα της Mastercard για νεοφυείς επιχειρήσεις.
Το Mastercard Fintech Engage της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα 24 Νοεμβρίου 2022, και θα δώσει
την ευκαιρία στις συμμετέχουσες εταιρείες να γίνουν
μέρος του Start Path και να συνδεθούν με συνεργάτες
και τεχνολογία, που δημιουργούν αντίκτυπο στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.
Η πλατφόρμα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
έκλεισε στις 28 Οκτωβρίου, με έντονο ενδιαφέρον
και από την Κύπρο. Η οργανωτική ομάδα της Mastercard
ξεχώρισε έξι fintechs, οι οποίες θα διαγωνιστούν στην
εκδήλωση της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η κυπριακή
zing. Οι δύο εταιρείες που θα ξεχωρίσουν από τους
κριτές και τους καλεσμένους θα έχουν την ευκαιρία
να διαγωνιστούν στην κύρια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το 2023 στο Βερολίνο και θα συγκεντρώσει
τους νικητές των επιμέρους εκδηλώσεων, διεκδικώντας
μία θέση στην τελική φάση επιλογής του Mastercard
Start Path.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ζητούνται

Ζητούνται

Ζητούνται

Ζητούνται

Η Εταιρεία EVENLODE
(CYPRUS) LTD, με αρ. μητρώου
εργοδότη (Α.Μ.Ε.) 1391618/
6/4711, ζητά όπως προσλάβει
6 αχθοφόρους, με αρκετά καλούς όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους από τη σχετική
συλλογική σύμβαση,
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου τηλ.
26821658.

Η εταιρεία P.S. Garage Ltd με
αριθμό μητρώου εργοδότη
(ΑΜΕ) 1448478/5/4520 ζητά
να προσλάβει άμεσα Εξειδικευμένο Βοηθό Τεχνίτη Ισιωτή
Αυτοκινήτων και Εξειδικευμένο Βοηθό Τεχνίτη Βαφέα
Αυτοκινήτων με αρκετά καλούς όρους εργοδότησης, όχι
χαμηλότερους από τη σχετική
συλλογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.

Η εταιρεία Χ.Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΛΤΔ, στον Ύψωνα, Λεμεσό με
Α.Μ.Ε. 2135679 /5/1623 ζητά να
προσλάβει μαραγκούς-πελεκάνους
και εξιδεικευμένο χειριστή προγραμματιστή μηχανής CNC.
Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμβασης. Για πληροφορίες Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού
25827320.

Η Εταιρεία Velpa Solar Heaters
Ltd Τσιφλικούδια, Λεμεσό, με
Α.Μ.Ε. 265761/5/2821 ζητά
να προσλάβει εξιδεικευμένους
συγκολλητές stainless steel
με τη χρήση Άργο. Μισθός
βάσει Συλλογικής Σύμβασης.
Για πληροφορίες Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας Λεμεσού
25827320.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί
το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/3206/2022
Πωλητής/τές: ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΟΝΥ-ΠΗΤΕΡ,
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 6, 6012, ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ,
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
Αγοραστής: ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΜΥΚΟΝΟΥ,
6Α, 6058, ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής 0/3389
Φ ύ λ λ ο / Σ χ έ δ . / Τμ ή μ α / Τε μ . / Κλ ί μ .
31/64/0/891/5
Είδος Ακινήτού ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ. 5017
Γεωγραφική Περιοχή ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΡΟΥΛΛΟΙ,
Τοποθεσία ΚΟΚΚΙΝΕΣ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/8
Ποσό Πώλησης €5.000,00
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής 0/2186
Φ ύ λ λ ο / Σ χ έ δ . / Τμ ή μ α / Τε μ . / Κλ ί μ .
31/64/0/715/5
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδόν τ.μ. 2007
Γεωγραφική Περιοχή ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΡΟΥΛΛΟΙ,
Τοποθεσία ΠΕΤΡΙΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/8
Ποσό Πώλησης €2.500,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Ζητούνται
H εταιρεία HIPPOCAMPUS A&S
RESTAURANT LTD με αριθμό
μητρώου εργοδότη 207554
/3/5610 ζητά να προσλάβει
3 μάγειρες Γ' ιαπωνικής κουζίνας και 1 μάγειρα Β' ιαπωνικής κουζίνας με αρκετά καλούς όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους από τη σχετική
σύμβαση.
Για πληροφορίες παρακαλώ
όπως αποταθείτε στο Γραφείο
Εργασίας Αμμοχώστου στο
τηλ.23812052.

Ζητούνται
Η εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD
στον Ύψωνα, Λεμεσός, με Α.Μ.Ε.
254237/5/3299 ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξειδικευμένους
συγκολλητές TIG (Αργού) & MIG
(CO2) ανοξείδωτων (stainless
steel) και υδραυλικούς βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμβασης.
Για πληροφορίες Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας
Λεμεσού
25827320.

Ψηφιακή
Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Κύπρος, για μια ακόμα φορά, μέσω του Εργαστηρίου
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διευθυντής δρ
Μαρίνος Ιωαννίδης) και του Ευρωπαϊκού έργου Μνημοσύνη (Η2020 ERA CHAIR https://erachair-dch.eu/)
του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ), προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν διοργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία, το 9ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed
2022 (9th International Conference on Digital Cultural
Heritage), στο ξενοδοχείο «The Royal Apollonia» στη
Λεμεσό, από τις 7 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022.

Ζητούνται
Η Εταιρεία PROAMBIENTE LTD
από Αχυρώνος 11, Λιοπέτρι
5320 Αμμόχωστος με ΑΜΕ
2951296/4/4724, ζητά για
άμεση πρόσληψη 12 εργάτες
αρτοποιείου βάριας. Μισθός
βάσει της σχετικής συλλογικής
σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας
Αμμοχώστου
23812052.

Ζητούνται

Ζητείται
Η εταιρεία PET Oasis Ltd με
αριθμό μητρώου εργοδότη
(ΑΜΕ) 1425115/5/9609 ζητά
να προσλάβει άμεσα Φροντιστή για Ξενοδοχείο ζωών με
αρκετά καλούς όρους εργοδότησης, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική συλλογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.
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ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερόμενων ότι ο HANGHANG QUE ο οποίος διαμένει
στην εξής διεύθυνση: 43 RIGA FERAIOU, PEARL RESIDENCE, FLAT 202, 6013 LARNACA,
CYPRUS υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφηση
του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον
υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων».

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι, η HOSNA MOTAMEDIAN από την
11A Ichous, Avgoulla Court 27, Flat 102 & 202, 6020, Larnaca υπέβαλε στον
υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφηση της σαν Κύπρια
Πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να
χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση καλείται να αποστείλει στον υπουργό
Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερόμενων ότι ο YI JIN ο οποίος διαμένει στην εξής
διεύθυνση: LEOF. MELANOS 56, PILIDES MELANOS SEA VIEW V/3, 8220 CHLORAKA,
PAPHOS, CYPRUS υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για
πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο
για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται
να αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών στην Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη
έκθεση των γεγονότων.»

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Ζητούνται

Η εταιρεία ROLICO HOTELS LTD
στην περιοχή Λεμεσού με Α.Μ.Ε
221402/5/5510 ζητά να προσλάβει 7 καμαριέρες, 12 σερβιτόρους, 2 μάγειρες Α' ασιατικής
κουζίνας, 3 μάγειρες Β' ασιατικής κουζίνας, 3 μάγειρες Γ'
ασιατικής κουζίνας, 4 bartenders και 2 υπαλλήλους υποδοχής. Μισθός βάσει Συλλογικής
Σύμβασης.
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στη Λεμεσό στο τηλ:
25827320.

Η εταιρεία GESOMA ESTATES
LTD στην περιοχή Αγία Νάπα
με Α.Μ.Ε 603621/3/5510
ζητά να προσλάβει 1 υπάλληλο υποδοχής, 2 καμαριέρες,
4 σερβιτόρους και 3 καθαριστές κουζίνας. Μισθός βάσει
Συλλογικής Σύμβασης.
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στο Παραλίμνι στο
τηλ:23812052.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό 12(1) των
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα
γνωστοποιείται ότι η S.&A. Georgiou Paphos Homemarket ltd προτίθεται να
υποβάλει αίτηση στην πολεοδομική αρχή
δήμου Πάφου, για τη χορήγηση Πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου
για την ακόλουθη ανάπτυξη: Προσθήκες
και μετατροπές σε υφιστάμενο εκθεσιακό
χώρο και υφιστάμενη αποθήκη.Η αίτηση
αφορά
τα
τεμάχια
με
αρ.3,4,110,111,112,113,114,115 ,
Φ/Σχέδιο --/1-1490-3520 στην περιοχή
του δήμου Πάφου. Το τεμάχιο βρίσκεται
στη Λεωφόρο Ανδρέα Βλάμη. Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
αφορά προσθήκες και μετατροπές σε
υφιστάμενο εκθεσιακό χώρο και υφιστάμενη αποθήκη σε ζώνη Εβ (μέρος),
Κα8 (μέρος) και Γα (μέρος). Περισσότερες
πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν
από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής
κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να
υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή
μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη
δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 12(1) των
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα
γνωστοποιείται ότι η Ελένη Μιχαηλίδη
προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην πολεοδομική αρχή Λεμεσού, για τη χορήγηση Πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου
Λεμεσού για την ακόλουθη ανάπτυξη:
Προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή, ανέγερση 4ου ορόφου
και αλλαγή χρήσης εστιατορίου σε διαμερίσματα.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.485,
Φ/Σχέδιο 2-208-340 στην περιοχή του
δήμου Γερμασόγειας. Το τεμάχιο βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Α’. Η παρέκκλιση
για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την μη παραχώρηση χώρου πρασίνου
για έκταση γης, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση δύο ορόφων
στην υφιστάμενη οικοδομή μετά το 1990.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό
να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες
και μέρες . Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική
Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από
τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο Martin Richard Lumb από Παρασκευής
Ιωαννίδου 9, 6021 Λάρνακα, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ 127) για πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε
λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση
καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και
υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ
1990 - 2012
Ειδοποίηση δυνάμει του
εδαφίου (3) του άρθρου 90
(Τροποποιητικός Νόμος 4
του 39(Ι)/2015)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με εδάφιο
3 του άρθρου 90 των περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμων 1990 – 2012,
ότι: ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ συνιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ.: 31 Φ/ΣΧ
0/2-295-376, τοποθεσία /ενορία Κρεμμαδκια, στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου. Έχει υποβάλει στις 22/11/22
την αίτηση με αρ. ΑΜΧ/459/2022 στην
Πολεοδομική Αρχή Αμμοχώστου, χωρίς
αυτή να υπογράφεται από όλους τους
συνιδιοκτήτες, για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για: προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα κατοικία αρ. άδειας οικοδομής Β46/87, με
το σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων αρ. 79.263 Ημ 29/07/2015.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν
να υποβληθούν από συνιδιοκτήτες οι
οποίοι θεωρούν ότι επηρεάζονται τα νομικά ιδιοκτησιακά συμφέροντα τους,
όπως η άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση της ιδιοκτησίας του, προς την Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 30
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12 (2)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 (2) των
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η NEODATA
CONSULTING LTD προτίθεται να υποβάλει αίτηση στον Δήμο Λάρνακας για
τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών του
Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας για την ακόλουθη ανάπτυξη: Συγκρότημα διαμερισμάτων, δύο γραφειακών χώρων και
καφετέρια take away.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.1527,
Φ./Σχ. 40/56E1 στην περιοχή του Δήμου Λάρνακας. Η παρέκκλιση για την
οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά
υπέρβαση δύο ορόφων (από τους επιτρεπόμενους 3 ζητείται άδεια για 5)
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της
Πολεοδομικής Αρχής κατά της εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν
στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση
της παρούσας ειδοποίησης.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Π.) ΛΤΔ

44η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση/Ενημέρωση
Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία Αγρο-φωτοβολταϊκού πάρκου στην
Κοινότητα Τερσεφάνου
Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η εταιρεία Bioland Project 87-2 Ltd,
έχει καταθέσει προσχέδιο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), για την κατασκευή και λειτουργία Αγρο-φωτοβολταϊκού Πάρκου στα Κοινοτικά μας όρια. Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο Κοινοτικό
Συμβούλιο Τερσεφάνου και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να την μελετήσετε και να εκφράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και σχόλια
τα οποία θα συμπεριληφθούν στη μελέτη, προτού αυτή κατατεθεί προς
αξιολόγηση στα Αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, μέχρι και τις
09/12/2022.
Το υπό μελέτη έργο αναμένεται να κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με
αριθμό 621 (Φ/Σχ.: 50/29) Τμήμα 0, στην τοποθεσία «ΓΕΡΟΜΟΥΤΤΗ». Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις ή και ανησυχίες μπορούν να αποστέλλονται στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hadjiprocopiou.s@biolandenergy.com.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Εκ της διεύθυνσης Bioland Energy LTD

Καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας στην 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση των
Μετόχων Μελών του Οργανισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Οινοποιείου ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ στο Στρουμπί.
Τα θέματα της Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:
1) Ανάγνωση της Έκθεσης της Επιτροπείας, των Γενικών Ισολογισμών της
31/12/2018, της 31/12/2019 & της 31/12/2020, των Καταστάσεων Λογαριασμών και των Εκθέσεων των Ελεγκτών για τα έτη 2018, 2019 & 2020.
2) Έγκριση των πιο πάνω Λογαριασμών ή άλλως πως.
3) Εκδίκαση τυχόν παραπόνων των μελών εναντίον αποφάσεων της Επιτροπείας.
Νοείται όμως ότι σχετική ειδοποίηση θα δοθεί στο Γραμματέα δύο τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.
4) Ορισμός Ελεγκτικού Οίκου για την ετοιμασία των Ελεγμένων Οικονομικών
Καταστάσεων για το έτος 2021.
5) Γενική Τροποποίηση/Αναθεώρηση Ειδικών Κανονισμών της Εταιρείας.
6) Διεξαγωγή άλλης εργασίας της Εταιρείας γενικής φύσεως.
O Πρόεδρος της Επιτροπείας
Ανδρέας Πίρπας

Ο Αν. Γραμματέας/Γενικός Διευθυντής
Μαρίνος Περικλέους

Σημείωση: Μετά την παρέλευση μισής ώρας από τον καθορισθέντα
χρόνο τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.
Ημερομηνία: 24.11.2022

OMEGA
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 Omega News
18:10 Shopping Star (Συνέχεια)
19:00 Ο Τροχός Της Τύχης
20:10 Omega News
21:00 Έρωτας Φυγάς Επ. 48
22:00 Asia Express (Ε)
00:00 After Dark
01:00 Ποιος Είναι Πρωινιατικα
04:00 Έρωτας Φυγάς (E)
05:00 Χρυσές Συνταγές Από Σπίτι (E)
06:00 Εικόνες (Ε)
ΑΝΤ1
06. 20 Κάρμα (Ε)
07. 10 Η Επιστροφή (Ε)
08. 00 Αν Ήμουν Πλούσιος (Ε)
08. 50 Royk Zouk (Ε)
09. 40 Το Πρωινό
11. 00 Μέρα Μεσημέρι
14. 00Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
14. 50Μην Ψαρώνεις (Ε)
15. 40Πέτα Τη Φριτέζα Ε)
16. 20Ποιος Θέλει Να Γίνει
Εκατομμυριούχος;(Ε)
17. 10 Αιγια Fuxia (Ε)
18. 00Τα Νέα Σε 10’
18. 15Royk Zouk
19. 205X 5
20. 15Τα Νέα Του Αντ1
21. 15 Ποιος Θέλει Να Γίνει
Εκατομμυριούχος;(Κ)
21. 15 Ποιος Παπαδόπουλος (Κ)
22. 10Μια Φορά Κ’ Έναν Καιρό (Κ)
23. 00 Σκοτεινά Νερά – Dark Water
00. 50 Εκείνες Κι Εγώ (Κ)
01:40 Οργή (Ε)
02. 30 Το Παιχνίδι Της Συγνώμης
03. 20 Ρουα Ματ Ιι (Ε)(Κ)
04. 10Οι Χωραϊτες (Ε)(Κ)
04. 40 Έρωτας (Ε)(Κ)

05. 30 Όμικρον Θετικό (Ε)(Κ)

£

ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΡΙΚ 2
7:00 Μανώλης και Κατίνα
8:00 Παιδική Ζώνη
11:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Pre-game
12:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Αγώνας ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
14:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game
14:15 Κοίτα με στα Μάτια
14:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Pre-game
15:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Αγώνας ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
17:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game
17:15 Κοίτα με στα Μάτια
17:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Pre-game
18:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Αγώνας ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΓΚΑΝΑ
20:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game
20:15 English News
20:25 Haberler
20:30 The Great Canal Journeys
21:30 Death in Paradise
22:30 Gomorrah
23:15 The Great Canal Journeys

ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ
06:00 Deal (Ε)
06:45 Alpha Καλημέρα
09:15 Super Κατερίνα
11:00 Alpha Ενημέρωση
13:30 Το Σόι Σου (Ε)
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 Αυτή Η Νύχτα Μένει
23:45 Ο Παράδεισος Κυριών (Ε)
00:45 The Chase (Ε)
01:45 Το Νησί (Ε)
02:30 Κόκκινο Δωμάτιο (Ε)
03:15 Σασμος (E)
04:45 Με Αγάπη Χριστιανα (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
20:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Pre-game
21:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Αγώνας ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
23:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game
23:15 Ειδήσεις
23:20 The Sixties
0:00 Εκείνη & Εκείνοι
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¥
¥
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ΣΙΓΜΑ
06:00 Βουράτε Γειτόνοι (Ε)
06:45 Πρωτοσέλιδο Με Τον Ανδρέα
Δημητρόπουλο
09:30 Ήρθε Κι Έδεσε Με Τη Γιώτα
Δαμιανού Και Τον Ανδρέα
Δημητρόπουλο
11:00 Μεσημέρι Και Κάτι Με Τον
Χρήστο Μιχάλαρο
13:20 Άγρια Γη (Ε)
14:00 Πρωινό Μας Με Τη Φαιή
Σκόρδα
16:15 Καλό Μεσημεράκι Με Τον Νίκο
Μουτσινά
18:00 Γεγονότα Σε Συντομία
18:10 Ανεράδες (Ε)

ΣΙΝΕΜΑ
19:00 Άγρια Γη
20:00 Τομές Στα Γεγονότα Με Τον
Χρύσανθο Τσουρούλλη
21:00 Cold Light Of Day
23:15 Βουράτε Γειτόνοι (Ε)
00:30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων
00:40 Καλό Μεσημεράκι (Ε)
02:20 Άγρια Γη (Ε)
03:20 Τομές Στα Γεγονότα (Ε)
04:20 Πρωινό Μας (Ε)
PLUS
06:00 Το Ταξίδι Της Ζωής
06:55 Ξένη Οικογενειακή Κωμική
Σειρά Ep. 16, Season Ιii
07:25 Παιδική Σειρά Ep. 8Β
07:40 Έξυπνες Γεύσεις (Smart
Γεύσεις)(Ε)
08:25 Ξένη Οικογενειακή Σειρά
10:00 Τηλεαγορα
12:50 Με Άλλη Ματιά, Season V
13:55 Ξένη Οικογενειακή Ταινία
15:35 Τηλεαγορα
18:10 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
18:25 Ξένη Οικογενειακή Κωμική
Σειρά Ep. 16, Season Iiι
19:00 Τηλεαγορα
19:35 Ειδήσεις Στο Plus
20:05 Ο Καιρός
20:10 Ξένη Οικογενειακή Σειρά
21:00 Fatsabook
22:00 Αόρατος Φακός
22:05 Ξένη Ταινία «Η Ταινία Των Δέκα»
00:00 Ξένη Σειρά
00:55 Ξένη Σειρά
01:50 Ξένη Σειρά
02:40 Ξένη Σειρά
03:30 Ξένη Σειρά
04:20 Αόρατος Φακός
04:50 Με Άλλη Ματιά V (Ε)
NOVACINEMA1 HD
06:10 Η Ανακατώστρα
08:00 Κινηματογραφικά Νέα
09:00 Spider-Man 3
11:20 Πράκτορες 355
13:25 Action Zone
14:10 End Of Sentence

15:50 Ali
18:35 Το Κάστρο Έπεσε
20:10 Every Breath You Take
22:00 Νίτραμ P
00:00 Walking Out
01:40 Uranya
03:20 Zola
04:50 On The Ropes
NOVACINEMA2 & 2 HD
05:10 Επιχείρηση Παναμάς
06:55 Κινηματογραφικά Νέα
07:45 Οι Τελευταίες Ημέρες Στην
Έρημο
09:30 Loafing And Camouflage
11:15 Spider-Man:No Way Home
13:50 Οι Ήρωες Του Δάσους
Μεταγλωττισμένη
15:20 Hollywood 1On1 (2022)
16:15 Οι Αθόρυβοι
18:25 Παγκόσμιος
Κίνδυνος:Geostorm
20:20 Η Εκδίκηση Της Φαμίλιας
22:00 Το Πορφυρό Χρώμα
00:35 Finding Steve Mc Queen
02:15 Εκρηκτικό Κοκτέιλ
04:15 Ο Αρχηγός Της Μαφίας
NOVACINEMA3
19:20 Die In A Gunfight
21:00 Ghostbusters:Afterlife
23:10 Τα Μάτια Της Λόρα Μαρς
01:00 Lana La Soumise
NOVACINEMA4
17:35 Ncis 20
Ep. 9
18:25 Infiniti Επ. 5
19:20 La Brea 2 Επ. 4
20:20 Kings Of Airwaves Επ. 4
Ep. 10
21:00 Ncis 20
Πρώτη Προβολή
22:00 Monarch I – Ep. 1 Πρώτη
Προβολή
23:00 The Good Doctor 6 Επ. 7
00:00Ncis 20
Ep. 10
00:45 Son Of A Critch Ep. 3
01:15 Devil 's Throat, The I 7 Everything For My Mom

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
SIGMA

21:00

Cold Light of Day

Όταν ο Γουιλ φτάνει στην Ισπανία για διακοπές με ιστιοπλοϊκό, μαζί με την οικογένειά του, έχει ένα σωρό προβλήματα στο κεφάλι του: Η εταιρεία που δημιούργησε
χρεοκόπησε ενώ η σχέση του με τον αυστηρό πατέρα
του πάει από το κακό στο χειρότερο. Όταν η οικογένειά
του απάγεται από μυστικούς πράκτορες, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια μυστηριώδη βαλίτσα, ο Γουιλ βρίσκεται ξαφνικά εν μέσω ενός ανελέητου κυνηγητού
στους δρόμους της Μαδρίτης, προσπαθώντας να ξεσκεπάσει μια συνωμοσία πριν είναι πολύ αργά.

ANT1

23.00

NOVACINEMA 1

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΝΕΡΑ

Η Ντάλια Γουίλιαμς ξεκινά τη ζωή της από την αρχή.
Πρόσφατα χωρισμένη, με καινούργια δουλειά και νέο
διαμέρισμα, είναι αποφασισμένη να ξεχάσει τον αποτυχημένο γάμο της και να αφοσιωθεί στην ανατροφή της
κόρης της. Το καινούργιο της όμως ξεκίνημα στιγματίζεται
από μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα. Παράξενοι θόρυβοι, μυστηριώδεις διαρροές νερού, σταγόνες από το
πουθενά τη φέρνουν αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες φοβίες της;

22:00

Νίτραμ

Ο Νίτραμ μεγαλώνει με τη μητέρα και τον πατέρα του
στα προάστια της Αυστραλίας στα μέσα της δεκαετίας
του 1990. Ζει απομονωμένος και γεμάτος δυσφορία,
αδυνατώντας να εναρμονιστεί με το περιβάλλον του.
Ώσπου ξαφνικά συναντά μια πραγματική φίλη στο πρόσωπο μιας μοναχικής κληρονόμου, της Έλεν. Όμως
όταν αυτή η σχέση τελειώνει με τραγικό τρόπο, η μοναξιά
και ο θυμός του Νίτραμ μεγαλώνουν και ξεκινά σταδιακά
μια πτώση που οδηγεί στην καταστροφή.

NOVACINEMA 2

22:00

ΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Η Σέλι είναι μια Αφροαμερικανίδα που ζει στον αμερικανικό
νότο, κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. Ο γάμος της με τον
αδικαιολόγητα βίαιο Άλμπερτ δεν ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να της τύχει. Έτσι, η νεαρή γυναίκα εξωτερικεύει
τον πόνο της και το παράπονό της στα γράμματα που
στέλνει στην αδελφή της, Νέιτ. Όμως ο Άλμπερτ, που πληροφορείται για την κρυφή συνήθεια της Σέλι, φροντίζει να
λαμβάνει αυτός τις επιστολές της αδελφής της αφήνοντας
τη σύζυγό του να πιστεύει πως η αδελφή της είναι νεκρή.

Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό τρέιλερ του «Avatar: The Way of Water»
Kυκλοφόρησε και είναι εντυπωσιακό
το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών
της πολυαναμενόμενης συνέχειας
του «Avatar: The Way of Water» του
Τζέιμς Κάμερον. Έχουν περάσει 13
χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία
βγήκε στους κινηματογράφους και
περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα
έχει περάσει και σεναριακά.
Ο Σαμ Γουόρθινγκτον (Sam Worthington) και η Ζόε Σαλντάνα (Zoe
Saldaña) επιστρέφουν στους ρόλους
τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι και ζουν

με την οικογένειά τους η οποία έχει
μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους
κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη
της Πανδώρας σύμφωνα με το ΕW.
Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ
Ντέιβιντ Μουρ (Joel David Moore),
Στίβεν Λανγκ (Stephen Lang) και
Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο.
Οι Κέιτ Γουίλσλετ (Kate Winslet),
Έντι Φάλκο (Edie Falco) και Βιν Ντίζελ
(Vin Diesel) είναι μεταξύ άλλων οι
νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.

Το «Avatar: The Way of Water» είναι
η πρώτη από τις τέσσερεις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το
2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα μολονότι ο θρυλικός σκηνοθέτης έχει αφήσει να εννοηθεί σε
συνέντευξή του στο «Empire» ότι
μπορεί να μην σκηνοθετήσει τις δύο
τελευταίες ταινίες της σειράς.
Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις
16 Δεκεμβρίου.
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ΧΡΗΣΙΜΑ

Ο ΚΑιρΟΣ
ΣΗΜΕρΑ ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι
ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει
γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και
στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε το βράδυ
ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν
νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η
θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως
συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες κα-

ΕΟρΤΟΛΟγιΟ

ταιγίδες.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά
κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες
νεφώσεις ενώ την Κυριακή παροδικά αυξημένες
νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από το
Σάββατο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

/24.11.2022

Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώ-

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

μης και Πέτρου επισκόπου Αλεξαν-

Σημαντικά κέρδη
την Τετάρτη στο ΧΑΚ

δρείας, Ερμογένους επισκόπου Ακρα-

γαντίνων

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λευκωσία

Λεμεσός

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ, Πλησίον
Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας.
Μέσα Γειτονιά, 25751275,
25753942
Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου
Ρούσβελτ 258 Β, Ζακάκι (έναντι
Πετρολίνας).
Λεμεσός,
25821555, 99649599
Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα,
Νίκου Παττίχη 7Α, 500μ. Βόρεια
των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα
και ΕΚΟ. Λεμεσός, 25334403,
25770275
Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31,
Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι
από πρώην βιβλιοπωλείο Ιωαννίδη. Λεμεσός, 25362373,
96747241

Λάρνακα

Χριστοδούλου
Παύλος,
Ερμού
51Γ.
Λάρνακα,
24652702, 24360054
Συνεσίου Μαρία, Φώτη Πίττα
11. Κοφίνου, 24641515

Πάφος

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη,
Τάφοι των Βασιλέων 24, Ταφοι
των Βασιλέων 300μ από MALL
προς Coral Bay. Κάτω Πάφος,
26950073, 26950778

Παραλίμνι

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά
177, Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ. Παραλίμνι, 23811031,
23827336

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ρήμα που εκφράζει ηθική μείωση.
2. Αναφέρεται και επί επιβολής ποινής.
3. Επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα. Γράμματα από τη... Μάλτα.
4. Αναφέρεται και η συναλλαγματική (γεν.).
5. Ξενική απάντηση (αντίστρ.). Γαλλική τουριστική πόλη, στη
γλώσσα της.
6. Γραφή δρόμου μετ' εμποδίων σε μέτρα. Η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κρήτης.
7. Του Σαιν Σανς... μακάβριος. Νομπελίστας Γερμανός φυσικός.
8. Συγκοινωνιακά αρχικά. Η βάση της μελωδίας στη βυζαντινή
μουσική.
9. Φυλή ερυθροδέρμων.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αξιωματικός και αυτός.
2. Γίνεται ο σεισμοπαθής.
3. Σφυρηλατεί το μέλλον. Η μητέρα της Εστίας.
4. Αρχιστράτηγος του τουρκικού στρατού στην Ήπειρο, κατά
τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο. Γαλλική... λέξη.
5. Εισάγει ερωτηματικές προτάσεις (αντίστρ.). Συχνά είναι
θερμή.
6. Γνωστό από τους αγώνες του για τη δημοτική μας γλώσσα
παλαιό λογοτεχνικό περιοδικό. Η «ποιμενική» του Μπετόβεν,
αριθμητικά.
7. Διαδέχθηκε, το 1922, τον Λόυδ Τζωρτζ (αντίστρ.). Γιος του
Ωκεανού και της Θέτιδας.
8. Τοποθετείται στο σημείο του τερματισμού. Σύμβολό του
είχε τον ήλιο.
9. Γαμπρός του Μουσολίνι.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΑΠΕΙΝΩΝΩ 2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3. ΞΕΡΑ ΜΤ 4. ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 5. ΝΤΑ ΚΑΝ 6. ΡΙ ΜΕΣΑΡΑ 7. ΧΟΡΟΣ ΧΑΝ 8. ΟΣΕ ΙΣΟ 9.
ΑΠΑΤΣΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 2. ΑΝΕΣΤΙΟΣ 3. ΠΑΡΟΝ ΡΕΑ 4. ΕΣΑΤ
ΜΟ 5. ΤΙ ΙΚΕΣΙΑ 6. ΝΟΥΜΑΣ ΣΤ 7. ΛΩ ΙΝΑΧΟΣ 8. ΝΗΜΑ - ΡΑ 9.
ΤΣΙΑΝΟ.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου
139Β, Έναντι Υπεραγοράς «Δήμος». Στρόβολος, 22428666,
22320026
Σάββα Χρήστος, Λεωφ Αθαλάσσας 146Α, Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO». Στρόβολος, 22514131, 22356369
Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή
Ακρίτα 33, Έναντι Αγοράς Αγίου
Αντωνίου.
Λευκωσία,
22751801, 22374323
Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης
Οκτωβρίου 28 Β&Γ, Έναντι Κινηματογράφου «ΟΘΕΛΛΟΣ».
Έγκωμη, 22590447, 22819910
Αναστασίου Αντριάνα, Προμηθέως 12 A, Πίσω από ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, ακριβώς δίπλα
από Pie Bakery. Λευκωσία,
22665544, 22779650
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Σημαντικά κέρδη κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο,
το οποίο ωθούμενο από τα μεγάλα κέρδη στους τραπεζικούς
τίτλους συμπλήρωσε τρεις ανοδικές συνεδρίες αυτή την
εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 80 μονάδες,
για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2015.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 81,23 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη σε ποσοστό 3,14%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE
20 κατέγραψε άνοδο 3,19%, κλείνοντας στις 48,79
μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα υψηλά
– για την εποχή – επίπεδα των €186.905.
Μοιρασμένη εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Σημαντικά κέρδη παρουσίασαν η Κύρια
Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες με 4,52% και 2,37%
αντίστοιχα, ενώ ζημιές παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία και η
Εναλλακτική Αγορά, οι οποίες υποχώρησαν σε ποσοστό
0,65% και 0,12% αντίστοιχα.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €110.978 (άνοδος 5,41%
- τιμή κλεισίματος €1,65). Ακολούθησαν οι μετοχές της
Ελληνικής Τράπεζας με €42.482 (άνοδος 6,67% - τιμή
κλεισίματος €1,12), της Demetra Holdings Plc με €10.598
(άνοδος 2,58% - τιμή κλεισίματος €0,39), της Logicom
Public Ltd με €5.916 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,73) και της Atlantic Insurance Company με €3,237
(άνοδος 0,72% - τιμή κλεισίματος €1,39).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν
ανοδικά, τρεις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 171.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: € 186,905.79
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ

FTSE/CySE 20
48.790
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
54.620
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 822.060
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
81.230
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
935.920
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
976.090

% ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)

3.190 180,942.480
4.520 171,439.680
2.370 10,598.200
3.140 182,827.070
-0.650
675.600
-0.120 11,387.390

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

ΘΟΚ: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες
Με κατάμεστη τη Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ από μικρούς και μεγάλους φίλους του θεάτρου, δόθηκε η επίσημη πρεμιέρα της Σκηνής
018 και εκκίνησε το φαντασμαγορικό και περιπετειώδες ταξίδι της
για το Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
Την παράσταση τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Αντιγόνη
Παπαφιλίππου, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Φλωρεντία Σάββα, τα Μέλη του Δ.Σ. ΘΟΚ, Χρησαίμιλη Ψηλογένη και Χριστίνα Μυλωνά Παρπαρίνου. Μια ομάδα ταλαντούχων συνεργατών αποκάλυψε στο κοινό όλων των ηλικιών, την αξία της φιλίας, τη μαγεία της
εξερεύνησης, τη γνωριμία με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα, εισπράττοντας έτσι τον ενθουσιασμό, το γέλιο και
θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα ως επιβράβευση για το ταξίδι
στο όνειρο που τους προσέφεραν. Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες του Ιούλιου Βερν ταξιδεύει για όλη την οικογένεια κάθε Κυριακή στις 10:30 στο Θέατρο ΘΟΚ, καθημερινές για σχολεία και νηπιαγωγεία και προσεχώς σε περιοδεία. Η ιστορία ξεκινά όταν ο Βρετανός ευγενής Φιλέας Φογκ και ο Γάλλος Ζαν Πασπαρτού, που μπαίνει
στην υπηρεσία του, αποφασίζουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου
σε 80 ημέρες για να κερδίσουν ένα στοίχημα.
Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης
Κάθε Κυριακή στις 10:30 & σε περιοδεία
Εισιτήρια / Πληροφορίες Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00) και στην ιστοσελίδα
www.thoc.org.cy

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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
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Αστρα
Ταύρος
Θέµατα τάξης, οργάνωσης και σωστού
προγραµµατισµού φέρνει η σηµερινή
µέρα στο προσκήνιο. Όσο προσπαθείτε να υλοποιήσετε τους στόχους
σας µε τυχαίους τρόπους χωρίς στρατηγική και ρεαλιστικά πλάνα τόσο θα
ξοδεύεστε, θα θυµώνετε και θα µπερδεύεστε.
Δίδυµοι
Στο προσκήνιο ισχυρές αναµετρήσεις
στον επαγγελµατικό τοµέα αλλά και σε
θέµατα που αφορούν νοµικές διαδικασίες, θέµατα σπουδών αλλά και προσωπικές σας σχέσεις. Μην αφήσετε
τον φόβο να σας καταβάλει.
Καρκίνος
Σηµαντικές εξελίξεις θα υπάρξουν
στον επαγγελµατικό τοµέα αυτή την
περίοδο, αρκεί να µην παραµελήσετε
τα όσα έχετε να κάνετε σε πρακτικό και
οργανωτικό επίπεδο.
Λέων
Μια σειρά µπερδεµένα και ανοργάνωτα θέµατα τόσο στον επαγγελµατικό
όσο και στον οικονοµικό αλλά και στον
οικογενειακό τοµέα. Αν υπάρχουν
σηµεία που δεν αισθάνεστε σίγουροι
ότι τα κατέχετε, ζητήστε τη βοήθεια
ενός προσώπου µε εµπειρία ή εµπιστευθείτε κάποιον ειδικό.
Παρθένος
Οικογενειακά και επαγγελµατικά
θέµατα που η πραγµατικότητα πιέζει
ώστε να διευθετηθούν άµεσα φέρνει
στο προσκήνιο η σηµερινή µέρα.
Ζυγός
Διευθετήσεις σε πρακτικά αλλά και συναισθηµατικά θέµατα θέτει ως αναγκαιότητα για εσάς αυτή η περίοδος.
Ολα αυτά που έχετε ονειρευτεί µπορούν να υλοποιηθούν µε πειθαρχία και
σκληρή δουλειά.
Σκορπιός
Ζητήστε τη βοήθεια ανθρώπων που
εµπιστεύεστε και εκτιµάτε, µιας και οι
συζητήσεις µαζί τους θα σας βοηθήσουν να εστιάσετε στο πώς θα δώσετε
λύσεις σε όσα σας απασχολούν.
Τοξότης
Πολλές συζητήσεις και επαφές φέρνει
στο προσκήνιο η σηµερινή µέρα, οι
οποίες είναι εξαιρετικά φορτισµένες
µε ανταγωνιστική διάθεση και ισχυρές
συγκρούσεις.
Αιγόκερως
Ευθύνες που σας ζητούνται να αναλάβετε αυτή την περίοδο σας προκαλούν
πίεση και στρες αλλά σας βοηθούν να
βάλετε τάξη σε αρκετά πράγµατα στη
ζωής σας µε αποτέλεσµα σταδιακά να
χαλαρώσετε.
Υδροχόος
Εντονες συζητήσεις φέρνουν στο φως
λύσεις και νέους τρόπους αντιµετώπισης σηµαντικών ζητηµάτων στον επαγγελµατικό και οικονοµικό τοµέα.
Ιχθύες
Ισχυρές ανακατατάξεις µε εντάσεις θα
περιέχει η σηµερινή µέρα στον επαγγελµατικό αλλά και οικογενειακό
τοµέα. Στην προσπάθειά σας να πείσετε τον συνοµιλητή σας γι’ αυτά που
λέτε, αν δεν τηρηθεί το µέτρο, εύκολα
µπορεί να οδηγηθείτε σε ρήξεις.
Κριός
Χειριστείτε µε ιδιαίτερη προσοχή ανατροπές αλλά και παγίδες που αφορούν
νοµικές διαδικασίες, θέµατα επικοινωνίας, σπουδές αλλά και τη σχέση µε
κοντινά πρόσωπα και συνεργάτες σας.

κληρώσεις
ΛΟΤΤΟ
4, 8, 9, 15 ,21, 23
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6 αριθμοί...........ΤΖΑΚΠΟΤ
5+1 αριθμοί....50.000,00
5 · αριθμοί....... 1.500,00
4 ·αριθμοί ..... ..... 30,00
3 ·αριθμοί...............1,50
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«Να το χωνέψετε όλοι. Όσο
δεν μου προκαλεί πραγματικό
κόστος ο Νικόλας, θα εισβάλλω
όπου θέλω και όποια ώρα
θέλω».

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑΜΠου ΧΑρΑΛΑΜΠουΣ

Αντιδημοφιλείς πολιτικοί

Ο

υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, όχι μόνο χαρακτήρισε την απεργία
στην ΑΗΚ ως «αχρείαστη» αλλά και ότι
αποτελεί «μεγάλη πρόκληση» προς τους φορολογούμενους. «Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
μια προεκλογική περίοδο για να αποκομίσουν
συντεχνιακά οφέλη», είπε για τους συνδικαλιστές
που οδηγούν τους υπαλλήλους τους, αλλά και
την κοινωνία και την οικονομία σε περιπέτειες.
«Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη, που βρισκόμαστε
στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
που όλοι οι φορείς της παγκόσμιας οικονομίας
προειδοποιούν ότι ο πλανήτης θα ζήσει τον χειρότερο, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χειμώνα,
που προβλέπεται εκτόξευση των επιτοκίων και
κατά συνέπεια εκτόξευση των χρεών, της ανεργίας,
του πληθωρισμού και της φτώχιας και με τις απανωτές αυξήσεις της
Ποιος θα εμποδίσει τιμής της ενέργειας,
τον προεκλογικό
«η απεργία αποτελεί πρόκληση προς
συνδικαλισμό;
τους πολίτες και
τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες», είπε
με φανερό θυμό ο κ. Πετρίδης.
Ο υπουργός απάντησε και στην κατηγορία ότι η
κυβέρνηση δεν ενεργεί, δήθεν, προς τη σωστή
στελέχωση του οργανισμού, λέγοντας, «ουδέν
αναληθέστερο». Ο κ. Πετρίδης έδωσε στοιχεία
και αριθμούς που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς
των συνδικαλιστών σε όλα τα ζητήματα που εγείρουν, αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Οι
συνδικαλιστές μπορούν να λένε το αντίθετο ως
τις εκλογές, όποια και να είναι η αλήθεια. Σημασία
έχει ότι ένας υπουργός, ένας πολιτικός τολμά να
πει το σκληρό αλλά πρέπον σε μια προεκλογική
περίοδο.
Σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά και σε περιόδους χαμηλής πολιτικής έντασης, σπάνια ή καθόλου δεν αντιδρά σε απεργιακά μέτρα και δεν
διαφωνεί με τους συνδικαλιστές ένας πολιτικός
στην Κύπρο. Ιδίως, όμως, σε προεκλογική περίοδο.
Σε προεκλογικές περιόδους έχουμε διαπράξει
τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος της κοινωνίας
και κυρίως εις βάρος της οικονομίας μας. Όλα
εκείνα τα εξοργιστικά προνόμια προς τους απασχολούμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα που μας έφεραν στη χρεοκοπία του 201213, σε προεκλογικές περιόδους εξασφαλίστηκαν.
Δεν μας παίρνει ο χώρος να τα απαριθμήσουμε.
Είναι αρκετό να θυμίσουμε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πλήρωναν καν την υποχρέωσή τους
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, αλλά απολάμβαναν
διπλές και τριπλές συντάξεις…
Κάποιος πρέπει να σταθεί απέναντι στον ασύδοτο
συνδικαλισμό, αλλά θα το κάνει με κόστος. Όποιος
αντισταθεί στη σπατάλη του δημόσιου χρήματος
είναι αντιδημοφιλής. Όπως συμβαίνει με τον σημερινό υπουργό Οικονομικών, όπως και με τον
υποψήφιο πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου. Μόνο ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, όντας πρόεδρος κόμματος,
είχε την τόλμη να κόψει το βήχα συγκεκριμένων
κλάδων εργαζομένων (μεταξύ αυτών και οι νοσηλευτές) που αξίωναν αιτήματα εις βάρος της
λογικής και της οικονομίας. Όμως, με βαρύ
κόστος.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η απαρχαιωμένη εθνοτική διαμάχη Αθήνας και Aγκυρας

Ε

ξαρχής δηλώνω τη θεωρητικο-πολιτική θέση μου:
Ανάμεσα στα δύο σύγχρονα εθνικά κράτη, δηλαδή την Ελλάδα και την Τουρκία, δεν υπάρχουν διαφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν αυτές τις δύο
οντότητες σε πολεμική σύγκρουση. Βρισκόμαστε στον εικοστό
πρώτο αιώνα και μολονότι δύο
πολιτικές κοινωνίες σκέπτονται
με τους όρους του εθνικισμού
των δύο προηγούμενων αιώνων,
υπάρχει διέξοδος.
Η ανατολική Μεσόγειος ως γεωπολιτική συνθήκη, όπως εξάλλου
συμβαίνει και με τα Δυτικά Βαλκάνια, βρίσκεται σε μια ιστορική
φάση επαναπροσδιορισμού της.
Ο επαναπροσδιορισμός όμως αυτός δεν θα γίνει με τους εθνοτικούς όρους του παρελθόντος,
αλλά θα ενταχθεί στη γεωπολιτική
δυναμική του παρόντος.
Όπως έχουν εξοβελιστεί από τη
διεθνή ορθολογική επιχειρηματολογία τα ιδεολογικά συστήματα
του παρελθόντος, έτσι και στην
περίπτωση της αντιπαράθεσης
«Αθήνα – Άγκυρα» επιβάλλεται
και από τις δύο πλευρές να απαλλαγούν από τον εθνικισμό και
από οποιαδήποτε άλλη ιδεολογική συνισταμένη.
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη

Του

Θεοδωρου
ΓεωρΓιου*
κοινωνία μας είναι τουλάχιστον
«φαιδρό» η Αθήνα από τη μια
και η Αγκυρα από την άλλη να
«διαφωνούν» για πράγματα που
δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα
έχουν «κατασκευαστεί» στα μυαλά των δύο λαών από τις πολιτικές
ηγεσίες τους, οι οποίες σκέπτονται ακόμη με τους συνειδησιακούς όρους του παρελθόντος.
Η λύση στη διαμάχη «Αθήνα –
Άγκυρα» είναι μόνον μια και μοναδική σε ένα μεταβατικό στάδιο
συνεργασίας των δύο λαών. Αυτή
η λύση ονομάζεται «μεταεθνική
συνθήκη» σε επιμέρους προβλήματα, όπως π.χ. είναι ο τουρισμός,
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι πρόσφυγες κ.λπ.
Αυτή η πολιτική λύση του «μεταεθνικισμού» έχει δύο μείζονα
πλεονεκτήματα: Πρώτον, θα
απαλλάξει τις δύο κοινωνίες από
το φορτίο του εθνικισμού. Αυτό
το φορτίο το κουβαλάμε όλοι μας

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΕΡΓΑ

και Έλληνες και Τούρκοι από γενιά
σε γενιά. Και το δεύτερο επίτευγμα της «μεταεθνικής συνθήκης»
έγκειται στο εξής: Αυτές οι δύο
εθνοτικές κοινότητες, που ως
κρατικά υποκείμενα οργανώνονται ως πολεμικές μηχανές, θα
μετατραπούν σε συνεργαζόμενες
κοινωνικές δυνάμεις για να αντληθεί ο υποθαλάσσιος πλούτος
των υδρογονανθράκων. Αυτό θα
γίνει προς όφελος και των δύο
λαών και των δύο κοινωνιών, οι
οποίες δεν θα συγκρούονται πολεμικά, αλλά θα συνεργάζονται
οικονομικά.
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην
Αθήνα και την Αγκυρα είναι απαρχαιωμένη στα μάτια της Δύσης,
αλλά και στο πνεύμα της Ανατολής. Οι δύο λαοί, οι δύο κοινωνίες
(ελληνική και τουρκική) περιμένουν να πληροφορηθούν πότε
θα αρχίσει η πολεμική σύγκρουση! Αυτό το λέω ειρωνικά. Αντιθέτως όλοι μας αναμένουμε πώς
και πότε Αθήνα και Άγκυρα θα
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να
συνομιλήσουν για τα προβλήματα
των δύο κοινωνιών χωρίς το εθνοτικό φορτίο του παρελθόντος.

*Καθηγητής Πολιτικής
Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Του ΑΛεκου κωΝΣΤΑΝΤιΝιδΗ

δρακόντειος νόμος
«Δρακόντειος και ο Ποινικός Κώδικας για σεξουαλικά αδικήματα
κατά παιδιών». (Φιλελεύθερος, 8 Ιουνίου 2018). Δρακόντειος
νόμος: Πολύ αυστηρός νόμος. Ο Δράκων, από τον οποίο
προέρχεται η φράση δρακόντειος νόμος, ήταν ο πρώτος νομοθέτης
της αρχαίας Αθήνας. Έζησε τον 7ο αιώνα π.χ. Επινόησε νόμους
που προέβλεπαν πολύ αυστηρές ποινές, για όλα τα αδικήματα.

Οι νόμοι του έμειναν στην ιστορία για τη σκληρότητά τους και
από τότε οι φράσεις δρακόντειος νόμος και δρακόντεια μέτρα
χρησιμοποιούνται για υπέρμετρα αυστηρή νομοθεσία. Ο Δράκων
περιόρισε επίσης τις δικαιοδοσίες της Βουλής του Αρείου Πάγου.
Λατινικά: Leges Draconis (νόμοι του Δράκοντα).
(10.06.2018)

