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ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ  
ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 

Ζήτησε να παραλάβει από την Κύπρο 
500 αιτητές ασύλου, ο Σολτς   (ΣΕΛ. 3)

Δυσφορία γιατί η Αμερική δεν 
κατονομάζει την πλευρά που  
φέρει ευθύνη    (ΣΕΛ. 5)

Διαμαρτύρονται για τις «εξπρές δίκες», 
χωρίς διαβούλευση   (ΣΕΛ. 3)

ΜΕΝΕΝΤΕΖ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ΕΝΩ Ο ΜΑΚΡΟΝ ΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΣΕΛ. 13)

l  Απίστευτες καταγγελίες στη Βουλή. 
Το ίδιο φάρμακο πριν το ΓεΣΥ, το 
αγόραζε το υπουργείο Υγείας €1,234 
και σήμερα ο ΟΑΥ τα αγοράζει 
€8.000! 

l  Στο μικροσκόπιο και η έκθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την αγορά 
φαρμάκων 

l  «Δεν βρήκαμε τεκμηρίωση για το 
πώς κατέληξαν σε αυτές τις τιμές», 
δηλώνει ο γενικός ελεγκτής

l  «Υπάρχουν προβλήματα και στρε-
βλώσεις», παραδέχεται ο Οργανι-
σμός Ασφάλισης Υγείας    (ΣΕΛ. 6)

l  Η μετοχή της κυπριακής τράπεζας σημείωσε κέρδη 
5,86% στο ΧΑΚ κι έκλεισε στα 1,355 ευρώ

l  Θετικά τα σχόλια από τραπεζικούς, χρηματιστηρια-
κούς και οικονομικούς κύκλους για το μεγάλο deal

l  Το τελικό ΟΚ θα το δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα αφού πάρει αξιολόγηση και εισήγηση από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  (ΣΕΛ. 10)

Ο ΟΑΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1600% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΓΕΣΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΒΕΡΩΦ 

Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑΝΤΙ 70 ΕΚΑΤ. ΤΟ 13,4% ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η WARGAMING

Κατακλέβουν το κράτος 

«Ο Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να 
κρύβεται για τις μυστικές συμφωνίες»

Θετικό ταρακούνημα και εντυπωσιακά κέρδη 
για την Ελληνική μετά την εξαγορά από Eurobank

(ΣΕΛ. 4)(ΣΕΛ. 12) (ΣΕΛ. 11)

ΑΙΓΑΙΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Nέα 
πυραυλική 
ασπίδα 
με ισραηλινούς 
πύραυλους

Έβαλε 
στη θέση του 
τον  
Πρόδρομο 
η Αννίτα…

Χρειάζεται 
μακροχρόνιο 
πλάνο μείωσης 
χρέους για να 
γίνει η Κύπρος ΑΑΑ

• «Κάνει αυτό που έκανε για οποιοδήποτε θέμα τον αφορά και κλήθηκε  
να δώσει απαντήσεις στο λαό» 

• «Δεν απάντησε για τους ψεύτικους λογαριασμούς κατ’ εντολή του  
στα κοινωνικά δίκτυα, δεν απάντησε ούτε για τη λογοκλοπή της ομιλίας του» (ΣΕΛ. 4)

ΑΙΧΜΕΣ

Η ευθιξία Χρυσοστομίδη

O λα τα κόμματα εξήραν τον πολιτικό 
και νομικό Κύπρο Χρυσοστομίδη, ο 

οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 
80 ετών. Τον χαρακτήρισαν ευπατρίδη, 
φιλόπατρη, νομικό με ήθος, ευγένεια 
και ακεραιότητα χαρακτήρα, ότι άφησε 
τη σφραγίδα του στο κυπριακό πολιτικό 
γίγνεσθαι με τον πατριωτισμό του και τον 
πολιτισμό του, ότι τον διέκρινε ευσυνει-
δησία και ευθιξία κλπ κλπ. Σωστοί όλοι 
αυτοί οι τίτλοι. Ειδικά ο τίτλος της ευθιξί-
ας. Από ευθιξία ο Κύπρος Χρυσοστομίδης 
παραιτήθηκε από υπουργός Δικαιοσύνης 
στην κυβέρνηση Χριστόφια αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη για την απόδραση του 
ισοβίτη κατάδικου Αντώνη Προκοπίου 
Κίτα, άλλως «Αλ Καπόνε». Ξέρετε πολ-
λούς πολιτικούς που εγκατέλειψαν το 
αξίωμά τους από ευθιξία;              Τ.Α.



■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1822 οι
«μεγάλοι» της Ευρώπης (Αυστρο-
ουγγαρία, Γαλλία, Πρωσία και Ρω-
σία) συνεδριάζουν στη Βερόνα
της Ιταλίας για να καταδικάσουν
τα εθνικοαπελευθερωτικά κινή-
ματα των υπόδουλων λαών.
■ ■ ■ Το 1823 ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε σε ομιλία
του στο Κογκρέσο απαιτεί να μει-
ωθεί η επιρροή των Ευρωπαίων
στο δυτικό ημισφαίριο. Ο λόγος
του αυτός θα μείνει στην ιστορία
ως Δόγμα Μονρόε. Στην ίδια ομιλία
του αναγνωρίζει ότι έχει δημιουρ-
γηθεί ήδη κυρίαρχη ελληνική επι-
κράτεια και προτείνει στο Αμερι-
κανικό Κογκρέσο την αποστολή
Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελ-
λάδα.
■ ■ ■ Το 1905 ο Αμερικανός
πρόεδρος Θίοντορ Ρούσβελτ πα-
ρακολουθεί έναν αγώνα ράγκμπι
μεταξύ Στρατού και Ναυτικού (6-
6), κατά τη διάρκεια του οποίου
τραυματίζονται 11 παίκτες και

απειλεί να καταργήσει το σπορ
αν δεν θεσπιστούν κανόνες για
τη σωματική ασφάλεια των παι-
κτών.
■ ■ ■ 1923: Στην Ελλάδα, τα
κόμματα της Ηνωμένης Αντιπολί-
τευσης (Λαϊκό Κόμμα και Κόμμα
Στρατού) αποφασίζουν να μη με-
τάσχουν στις εκλογές της 16ης
Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, ογκώδες
συλλαλητήριο των οπαδών του
Κόμματος των Φιλελευθέρων
πραγματοποιείται στις Στήλες του

Ολυμπίου Διός.
■ ■ ■ Το 1942 στις ΗΠΑ, ο Ιταλός
φυσικός Ενρίκο Φέρμι παράγει
την πρώτη πυρηνική αλυσιδωτή
αντίδραση στο πανεπιστήμιο του
Σικάγο στο Ιλινόις.
■ ■ ■ 1950: Ο Νοτιοαφρικανός
Βικ Τάουελ κάνει ρεκόρ σε νοκ-
ντάουν σε έναν αγώνα, όταν ρίχνει
κάτω τον Βρετανό Ντάνι Ο Σάλιβαν
14 φορές σε 10 γύρους στο τελικό
για την κατηγορία bantam στο
Γιοχάνεσμπουργκ.

■ ■ ■ 1972: Ξεκινάει στο
Olympia  Grand Hall  του Λονδίνου
το πρώτο Olympia  Show Jumping
Championships, το χριστουγεν-
νιάτικο τουρνουά ιππασίας δεξιο-
τεχνίας και υπερπήδησης εμπο-
δίων, το οποίο διοργανώνεται κάθε
χρόνο στα μέσα Δεκεμβρίου.
■ ■ ■ Καταδικάζεται το 1995
στη Σιγκαπούρη σε φυλάκιση 6,5
ετών ο Νικ Λίσον, που θεωρήθηκε
υπεύθυνος για την κατάρρευση
της βρετανικής τράπεζας Μπά-
ρινγκς εξαιτίας λανθασμένων χει-
ρισμών του σε θέματα τραπεζικών
συναλλαγών.
■ ■ ■ 2002: Την ανατροπή του
προέδρου Ούγκο Τσάβες απερ-
γάζεται η αντιπολίτευση στη Βε-
νεζουέλα, οργανώνοντας σειρά
διαδηλώσεων. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Δεκεμβρίου οι βίαιες
συγκρούσεις μεταξύ των αντιπά-
λων του Τσάβες και της Αστυνομίας
είναι μόνιμο σκηνικό στους δρό-
μους του Καράκας. Η γενική απερ-
γία παραλύει τον δημόσιο τομέα
της χώρας και επηρεάζει την πα-
ραγωγή πετρελαίου αλλά ο Τσάβες
παραμένει ανυποχώρητος.

1941: Η πείνα θερίζει στην κατοχική Ελλάδα και σε συνδυασμό
με τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες προκαλεί χιλιάδες
θύματα ανάμεσα στον αστικό, κυρίως, πληθυσμό της χώρας.
Μέχρι τα μέσα του 1942 οι νεκροί θα φτάσουν τις 200.000.

Ο Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπού-
το του στο ελληνικό μπάσκετ με
την ομάδα του Άρη και σημειώνει
30 πόντους σε αγώνα της ομάδας
του με τον Ηρακλή.

1979

http://www.alithia.com.cy
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Α ναψε τα φώτα κινδύνου για να
διευκολύνει την κίνηση, η στάση
ήταν μικρή σαν παλάμη παιδιού, οι

διαβάτες έτρεχαν για να μην γίνουν μούσκεμα,
στο απέναντι περίπτερο επικρατούσε
πανδαιμόνιο, η κοπέλα, μπροστά στην
ταμειακή, του έριχνε λάγνα βλέμματα,
μάλλον ερωτικά, ή έτσι τα φαντάστηκε ο
οδηγός, νέος, όμορφος, χαμογελαστός,
με τατουάζ σπαρμένα στο μισό του κορμί,
κολακεύτηκε λίγο αλλά προτεραιότητα
είχε το καθήκον και, έτσι, αφενός κοιτούσε
από το καθρεφτάκι με την ελπίδα ότι όλο
και κάποιος επιβάτης θα έκανε την εμφάνισή
του, αφετέρου τον έτρωγε η έγνοια μήπως
γδάρει ένας απρόσεκτος οδηγός το λεωφορείο
και του χρεώσουν τη ζημιά, ή την αποκόψουν
από τον μισθό του, και χαράς στον μισθό,
τρεις κι εξήντα, χρειάζεται, όμως, τις τρεις
κι εξήντα, πατέρας δεν υπάρχει, η μητέρα
μπαινοβγαίνει στις κλινικές, χρονια πάθηση,
λένε οι γιατροί, και μένουν έως εκεί, αυτός,
βεβαίως, έχει πτυχίο αλλά και το πτυχίο,
τι νομίζεις; δεν είναι κλειδί και πολύ
περισσότερο δεν είναι αντικλείδι, άμα δεν
έρθει η σειρά σου είτε θα δουλέψεις
οπουδήποτε, αφήνοντας στην άκρη,
προσωρινά τουλάχιστον, τις φιλοδοξίες,
είτε θα πεινάσεις, και καλά να πεινάσεις,
η άρρωστη μάνα όμως τι φταίει; και χάρηκε
διαπιστώνοντας, για δεύτερη φορά, ότι η
κοπέλα μπροστά στην ταμειακή τόν φλέρταρε
με τα μάτια, έπαιξε ρυθμικά τα δάκτυλά
του στο τιμόνι, σε τρία λεπτά έπρεπε να
φύγει για την πόλη, ήταν το τρίτο δρομολόγιο
της ημέρας και ήδη έπληττε του θανατά,
στα δύο προηγούμενα το λεωφορείο, και
ο ίδιος, σπάραζαν στη μοναξιά, απορεί
πώς τα βγάζουν βόλτα τα αφεντικά με
τέτοια κεσάτια, ποιος άνθρωπος δεν διαθέτει
την σήμερον ημέραν αμάξι και, επιπλέον,
ποιος άνθρωπος θα επέλεγε το λεωφορείο
που θεωρείται ήδη ξεπερασμένο μεταφορικό
μέσο, ίσως και προϊστορικό; παρά το ότι,
μιλώντας με τεχνικούς όρους, τα σημερινά
λεωφορεία είναι αεριωθούμενα! και, προτού
πατήσει γκάζι, άφησε το βλέμμα του να
αγκαλιάσει το βλέμμα της κοπέλας μπροστά
στην ταμειακή και, αμέσως μετά, να
ανταμώσει το βλέμμα του μοναδικού
επιβάτη, ενός ευγενικού μετανάστη που
είχε στουπώσει τα αυτιά του με ακουστικά
και, προφανώς, απολάμβανε τη μουσική
της πατρίδας του, λοιπόν, έσβησε τα φώτα
κινδύνου, πάτησε γκάζι και θυμήθηκε ότι,
στις τέσσερις το απόγευμα, παρκάροντας
το λεωφορείο στον ιδιόκτητο χώρο
στάθμευσης, θα πρέπει να επισκεφθεί τη
μάνα του στην κλινική, φορώντας στο
πρόσωπο ένα χαμόγελο ελπιδοφόρο αλλά
ψεύτικο, όπως είναι όλα, ή σχεδόν όλα,
τα χαμόγελα των ανθρώπων της εποχής
μας.  

Λεωφορείο
Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

ημέραςΤης

Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία Καλο-
γεροπούλου: Ελληνίδα υψίφωνος,
η απόλυτη ντίβα στον χώρο του λυ-
ρικού θεάτρου. Με τα μοναδικά
φωνητικά και υποκριτικά της
προσόντα ανανέωσε την
όπερα και το ρεπερτό-
ριό της, ιδιαίτερα το
ιταλικό «μπελ-κάντο».
Αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για κάθε τρα-
γουδίστρια της
όπερας, που φιλοδοξεί
να κερδίσει από τους ει-
δικούς και το κοινό τον
τίτλο της «νέας Κάλλας». Η
Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία Καλογε-
ροπούλου, όπως ήταν το πλήρες ελ-
ληνικό όνομά της, γεννήθηκε στις 2
Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα

Υόρκη.  Στις 27 Οκτωβρίου 1956 εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά στη Μη-
τροπολιτική Όπερα της Νέας
Υόρκης ως "Νόρμα" στο ομώνυμο
έργο του Μπελλίνι. Στις 5 Αυγού-
στου1957 επιστρέφει στην Αθήνα
και εμφανίζεται στο Ωδείο Ηρώδου
Αττικού στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Αθηνών. Δύο μήνες πριν είχε γνωρί-

σει τον εφοπλιστή Αριστοτέλη
Ωνάση σε δεξίωση της κο-

σμικογράφου Έλσα
Μαξγουελ. Η γνωρι-
μία τους θα εξελιχθεί
σε μια από τις πλέον
συζητημένες σχέ-
σεις στην ιστορία.
Στις 5 Ιουλίου

1965 εμφανίζεται για
τελευταία φορά σε πα-

ράσταση όπερας στο Κό-
βεντ Γκάρντεν με

την "Τόσκα" σε σκηνοθεσία Φράνκο
Τζεφιρέλι. Στα 1966 απεκδύεται την
αμερικανική υπηκοότητα και λαμ-
βάνει την ελληνική.

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Ρόζα Εσκενάζυ (φωτογραφία): Κο-
ρυφαία ερμηνεύτρια του ρεμπέτι-
κου και του σμυρναίικου
τραγουδιού. Η Ρόζα Εσκενάζυ γεν-
νήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
ωστόσο στα 20 της χρόνια πήγε
στην Αθήνα  κι έπιασε δουλειά ως
τραγουδίστρια στα στέκια των μου-
σικών της προσφυγιάς. Η Ρόζα
Εσκενάζυ υπήρξε η πρώτη γυναίκα
στην Ελλάδα που τραγούδησε σε
πάλκο. Άψογη ερμηνεύτρια, με
ύφος, τεχνική και πάθος, αποτέλεσε
σημείο αναφοράς και πρότυπο
όλων των μετέπειτα τραγουδι-
στριών. Τραγική σύμπτωση, το ρεμ-
πέτικο του τεκέ, που τόσο ιδανικά
υπηρέτησε, έμελλε να σβήσει με
αφορμή ένα δικό της τραγούδι:
Το  Πρέζα όταν Πιεις  στάθηκε η

αφορμή για την επιβολή της Μετα-
ξικής λογοκρισίας, που άνοιξε τονη
δρόμο στη σχολή Τσιτσάνη, θέτον-
τας στο περιθώριο τους ρεμπέτες
του μεσοπολέμου. Πέθανε στο σπίτι
της, στην Κηπούπολη Περιστερίου,
στις 2 Δεκεμβρίου του 1980.

έφυγαν
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παλιό
ημερολόγιο
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Κανείς δεν μπορεί να σε
κάνει να νιώσεις
κατώτερος χωρίς τη
συγκατάθεσή σου.

Eleanor Roosevelt, 
1884-1962, 

Αμερικανίδα, σύζυγος
του Φ. Ρούζβελτ

απόφθεγμα

Ο πρώτος πίθηκος
που έγινε άνθρωπος
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Ενώ οι συγκυβερνώντες
υποστήριζαν για εβδο-
μάδες ότι δεν υπάρ-
χουν χρήματα, αλλά
ούτε και η ΕΕ επιτρέ-
πει πρόσθετη αποζη-
μίωση για κακή εμπο-
ρία των πατατών,
χθες και χρήματα
βρέθηκαν και τα
προβλήματα με την
ΕΕ εξαφανίστηκαν ως
διά μαγείας. Αποφάσισαν να δώσουν
2,3 εκατ. λίρες, αλλά οι πατατοπαραγωγοί αντι-
δρούν ενώ δριμεία επίθεση δέχθηκαν από τους
παραγωγούς οι ηγέτες των αγροτικών οργανώσε-
ων που πρόσκεινται στη συγκυβέρνηση, που
δέχθηκαν την κυβερνητική πρόταση, χωρίς να
ρωτήσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

H ιστορία της «Αλήθειας»

2004

Η δήλωση του
Πάμπου Χρίστου
χθες το πρωί
στον SUPER-
SPORT FM προ-
κάλεσε σοκ. Ο
πρόεδρος της
Αλκής απο-
κάλυψε,
λοιπόν, πως
τρεις ποδο-

σφαιριστές της
ομάδας του τον ενημέρω-

σαν πως ενοχλήθηκαν και η ενό-
χληση γίνεται για το επόμενο παιχνίδι της
Αλκής εναντίον της ΑΕΚ. «Κάποιοι φίλοι
εδώ στη Λάρνακα πρέπει να αφήσουν
ήσυχους τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί
διαφορετικά θα υποχρεωθούμε να πούμε
τα πράγματα με το όνομα τους», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Πάμπος Χρίστου. 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

H αθλητική «Αλήθεια»



Τ ην αλληλεγγύη της Γερμανίας
προς την Κύπρο στο μετανα-
στευτικό, μετέφερε στον πρό-

εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-
στασιάδη ο Γερμανός Καγκελάριος,
Όλαφ Σολτς, ο οποίος, κατά την
πρόσφατη συνάντησή τους στο Βε-
ρολίνο εξέφρασε την πρόθεση της
χώρας του για παραλαβή  500 αι-
τούντων άσυλο από την Κύπρο.

Ενημέρωση για την κατάσταση 
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενη-
μέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο
για την κατάσταση του μεταναστευ-
τικού προβλήματος που αντιμετω-
πίζει η Κύπρος, ζητώντας τη βοήθεια
της ΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη
συνάντηση με τον κ. Σολτς δεν έμει-
νε μόνο στις προφορικές αναφορές
σε σχέση με την κατάσταση του
προβλήματος, αλλά παρέδωσε στον
Γερμανό Καγκελάριο και φάκελο
με στοιχεία, τα οποία αφενός τεκ-
μηριώνουν τη θέση της Κύπρου και
αφετέρου αποδεικνύουν ότι η Τουρ-
κία εργαλειοποιεί το μεταναστευ-
τικό.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
πως ο Καγκελάριος Σολτς χαρακτή-
ρισε το μεταναστευτικό ως ευρω-
παϊκό πρόβλημα και πρόσφερε την
άμεση γερμανική αλληλεγγύη, με
την παραλαβή από τη Γερμανία 500
αιτούντων άσυλο από την Κύπρο.

Καταδίκη της εργαλειοποίησης 
Τόσο ο πρόεδρος Αναστασιάδης
όσο και ο Καγκελάριος, σύμφωνα

με πληροφορίες, καταδίκασαν την
εργαλειοποίηση του προσφυγικού
από την Τουρκία, από την οποία ο
Σολτς ζήτησε, όπως δήλωσε στην
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
πρόεδρο Αναστασιάδη, να τηρήσει
τη συμφωνία με την ΕΕ, για την
οποία, όπως είπε, δεν υπάρχει κα-
λύτερη εναλλακτική λύση.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη συ-
νάντηση τόνισε την ανάγκη να λάβει
η ΕΕ αποτελεσματικά μέτρα προ-
κειμένου να αποτρέπονται φαινό-
μενα εργαλειοποίησης του μετα-
ναστευτικού, τόσο από την Τουρκία,
όσο και από οποιαδήποτε τρίτη

χώρα που εκμεταλλεύεται τον αν-
θρώπινο πόνο σε μια προσπάθεια
αποκόμισης αλλότριου πολιτικού
οφέλους.

Σε δέκα μήνες 18.000 
μετανάστες 

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές
έχουν καταστήσει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, με διαφορά το πρώτο σε
αριθμό αιτήσεων πολιτικού ασύλου
κράτος μέλος της ΕΕ κατ' αναλογία
πληθυσμού, αφού τους πρώτους
δέκα μήνες του 2022 οι αιτήσεις
είχαν ξεπεράσει τις 18 χιλιάδες.
Το φλέγον ζήτημα του μεταναστευ-

τικού βρίσκεται στις προτεραιότη-
τες της κυβέρνησης, ανέφεραν κυ-
βερνητικές πηγές, οι οποίες σημεί-
ωσαν ότι όλα τα μέτρα που λαμβά-
νονται είναι προς την κατεύθυνση
ανακοπής των αυξημένων ροών με-
ταναστών.  

Πρότυπο για τις επιστροφές
η Κύπρος

Η Κύπρος αξιολογήθηκε ως χώρα-
πρότυπο από την ΕΕ στο θέμα των
επιστροφών παράτυπων μετανα-
στών, δήλωσε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών, Νίκος Νουρής, και γι’ αυτό,
όπως είπε, φιλοξενεί τη δεύτερη

συνάντηση του Δικτύου Υψηλού
Επιπέδου για τις Επιστροφές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πραγ-
ματοποιείται την Πέμπτη και την
Παρασκευή στη Λευκωσία.  
Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια
της Συνόδου, ο κ. Νουρής είπε ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απο-
φασίσει τη σύσταση αυτού του Μη-
χανισμού, που ονομάζεται Δίκτυο
Επιστροφών. «Η Κύπρος αξιολογή-
θηκε, μεταξύ των 27 χωρών μελών,
ως η χώρα πρότυπο στο θέμα των
επιστροφών. Τα αποτελέσματα που
έχουμε καταγράψει αυτή τη χρονιά
μας έδωσαν τη δυνατότητα να φι-
λοξενήσουμε στην Κύπρο αυτή την
πολύ σημαντική σύνοδο του Δικτύου
Επιστροφών», είπε, σημειώνοντας
ότι το 2022 πραγματοποιήθηκαν
7.000 επιστροφές, «που έχουν φέ-
ρει την Κύπρο στην πρώτη θέση
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών».

Τιμητικό για την Κύπρο
Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι
αυτό είναι «εξαιρετικά τιμητικό για
μια χώρα που αντιμετωπίζει ένα
τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της
μετανάστευσης. Κι αυτό είναι και
μια απάντηση σε όσους ενδεχόμενα
αμφισβητούν τις πολιτικές που
εφαρμόζουμε στο θέμα της μετα-
νάστευσης».
Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα
αποτελέσματα της Συνόδου θα κα-
ταδείξουν τη σημαντικότητα πολι-
τικών που ακολουθεί η Κύπρος και
τη μεταφορά αυτών των πρακτικών
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
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Παραλαβή από τη Γερμανία 500 αιτούντων άσυλο 
4 Την πρόθεση της χώρας του την εξέφρασε ο Σολτς στον

Αναστασιάδη κατά την πρόσφατη συνάντηση τους

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Δεν θα δεχθούμε μονομερή εισαγωγή ενός
ετεροβαρούς και άδικου δικονομικού θε-
σμού, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Παγ-
κύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), Χρί-
στος Κληρίδης, στο πλαίσιο της συγκέν-
τρωσης των δικηγόρων έξω από το Ανώτατο
Δικαστήριο, στη Λευκωσία. Οι δικηγόροι
κατήλθαν σε προειδοποιητική αποχή από
τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για
την εισαγωγή του θεσμού των «εξπρές δι-
κών». 

Παραβίαση δικαιωμάτων 
Αρχικά ο Χρίστος Κληρίδης ανέφερε ότι
«επιχειρείται μια διαδικασία για επίλυση
των χρόνιων προβλημάτων των καθυστε-
ρήσεων στη δικαιοσύνη, η οποία είναι
άδικη, παραβιάζει βασικά συνταγματικά
και ατομικά δικαιώματα, προσπαθεί να ει-
σαγάγει εξπρές δίκες». Εκείνο το οποίο
ανησυχεί τους δικηγόρους, συνέχισε, «είναι
ότι οι πελάτες μας δυστυχώς θα βρεθούν
αντιμέτωποι με μια πίεση αφόρητη, η οποία
κάθε άλλο παρά θα οδηγήσει στη δίκαιη
δίκη». 

Οι κανονισμοί
«Δεν μπορείς να καταργείς εν μια νυκτί
βασικούς κανόνες εκδίκασης μιας υπόθεσης
με το συνταγματικό δικαίωμα σε κάθε διά-
δικο να έχει επαρκή χρόνο για να προετοι-
μαστεί για την υπόθεσή του και να κλητεύσει
τους μάρτυρες εκείνους που κρίνει ότι θα
βοηθήσουν για την υπόθεσή του», υπέδειξε

ο πρόεδρος του ΠΔΣ, προσθέτοντας ότι
«αυτό είναι συνταγματικό δικαίωμα που
δεν επιδέχεται καν περιορισμούς ακόμα
και με τις λέξεις και τα συμφραζόμενα του
Άρθρου 30 του Συντάγματος». «Συνεπώς
δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί αυτοί οι κα-
νονισμοί», υπογράμμισε.  Ο κ. Κληρίδης
εξήγησε ότι «επιχειρήθηκε να εισαχθεί ένα
κομμάτι των κανονισμών, γνωστών ως κα-
νονισμών Dyson, οι οποίοι κανονικά θα τε-
θούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του
2023». 

Αναβολές υποθέσεων
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΔΣ σημείωσε
ότι το 90% των υποθέσεων αναβαλλόταν
διότι είτε το δικαστήριο είχε συνεχιζόμενη

ακρόαση είτε προηγείτο άλλη παλαιότερη
υπόθεση. Το υπόλοιπο 10% των υποθέ-
σεων, όπου οι δικηγόροι ζητούσαν ανα-
βολή, εγκρινόταν από το δικαστήριο, το
οποίο σημαίνει ότι το δικαστήριο δεχόταν
ότι συνέτρεχαν λόγοι για την αναβολή,
εξήγησε. 
«Δεν μπορούν να φορτώσουν όλα τα προ-
βλήματα στους δικηγόρους. Αυτό το πράγ-
μα δεν θα γίνει δεκτό ποτέ», τόνισε. Ο κ.
Κληρίδης κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο
να ξανασκεφθεί το όλο θέμα, να αναθε-
ωρήσει τις αποφάσεις του, να αναστείλει
την εφαρμογή του κανονισμού και να κά-
τσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τον
ΠΔΣ για να βρεθούν τρόποι βελτίωσης του
οποιουδήποτε κανονισμού.

Αντιτίθενται στις «εξπρές δίκες»
ΣΤΕΦΗ ΔΡΑΚΟΥ 

Ζήτησε κονδύλια
€100.000 για στέγη 

ανήλικων παραβατών 
Την έγκριση κονδυλίων που αφορούν στην
πλήρωση θέσεων σε κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και την έγκριση κυβερνητικών τρο-
ποποιήσεων επί του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού του 2023, κλήθηκε να συζητήσει χθες
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών,
κατά την τελευταία συνεδρίασή της πριν τη
συνεδρίαση της Ολομέλειας για την ψήφιση
του Ετήσιου Προϋπολογισμού, την τελευταία
πριν τη διάλυση της Βουλής ενόψει προ-
εδρικών εκλογών.
Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ενώπιον
της επιτροπής αίτημα του υπουργείου Δι-
καιοσύνης για αποδέσμευση κονδυλίου
€100.000 για την προκήρυξη προσφορών
σχετικά με αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία
στέγης φύλαξης παιδιών που είναι σε παρά-
βαση σε σχέση με τον νόμο. Όπως εξήγησε
η πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερω-
τοκρίτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη
φύλαξη των παιδιών αυτών, την ευθύνη έχει
το κράτος, το οποίο οφείλει να την αναθέσει
σε ειδικά εκπαιδευμένους δεσμοφύλακες.
Θετικά τάχθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής,
με εξαίρεση το ΑΚΕΛ, εκ μέρους του οποίου
ο Βουλευτής Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι
δεν έχει πειστεί για τη μη ιδιωτικοποίηση
του χώρου, όπου θα γίνεται η φύλαξη των
παιδιών. «Επειδή υπάρχει φωτογραφική ρύθ-
μιση», όπως είπε, για την εταιρεία στην
οποία θα ανατεθεί το έργο, τοποθετήθηκε
εναντίον.



Χωρίς να λαμβάνει απαντήσεις, συ-
νεχίζει να ζητά εξηγήσεις το επιτε-
λείο του Αβέρωφ Νεοφύτου, σε σχέ-
ση με το δημοσίευμα της εφημερί-
δας, «Πολίτης», το οποίο κάνει λόγο
για μυστική συμφωνία μεταξύ του
Νικόλα Παπαδόπουλου και του Νίκου
Χριστοδουλίδη.     

Σε γραπτή της δήλωση η εκπρόσωπος
Τύπου του επιτελείου του υποψήφιου
ΠτΔ, Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Πανα-
γιώτου, αναφέρει πως «ο κ. Χριστο-
δουλίδης εξακολουθεί να κρύβεται
για τις μυστικές συμφωνίες που έκανε
με την κοινοπραξία των κομμάτων

που τον υποστηρίζουν. Όπως έκανε
και κάνει και για οποιοδήποτε θέμα
τον αφορά και κλήθηκε να δώσει
απαντήσεις στο λαό».
Προσθέτοντας ότι «δεν απάντησε
για τους ψεύτικους λογαριασμούς
κατ’ εντολή του στα κοινωνικά δίκτυα,
δεν απάντησε ούτε για τη λογοκλοπή
της ομιλίας του».
Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου
του επιτελείου του Αβέρωφ Νεοφύ-
του, τονίζει ότι «αυτή η συμπεριφορά
δεν έχει αποδέκτη μόνο τον Δημο-
κρατικό Συναγερμό αλλά την κοινωνία
την ίδια η οποία απαιτεί και δικαιούται
να μάθει τα όσα έχουν συμφωνη-

θεί.
Οι μυστικές συμφωνίες πρέπει να
βγουν στο φως. Γιατί οι εκλογές πρέ-
πει να γίνονται με ανοικτά χαρτιά
και ειλικρίνεια και όχι με μυστικές
ατζέντες που αποτελούν μεγάλο ρί-
σκο για τη χώρα».

«Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα
προτάσσουμε καθαρές λύσεις και
ικανή και υπεύθυνη ηγεσία. Ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός και ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου μπορούν να εγγυη-
θούν τη σταθερότητα της χώρας»,
καταλήγει η κ. Κωνσταντίνου-Πανα-
γιώτου.

«Μ Ε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ που συνεδρίασε
σήμερα, το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει

τον κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης Συ-
ναγερμού για το 2023. Ταυτόχρονα, θα καταθέσει
τροπολογίες για αποκοπές ή και δεσμεύσεις κον-
δυλίων με στόχο τον έλεγχο των δαπανών. Ανάμεσα
σε άλλα, ζητούμε να ελέγχονται οι δαπάνες για
τους συμβούλους και συνεργάτες στο προεδρικό
και τα υπουργεία, για τις επικοινωνιακές εκστρατείες
προβολής της κυβέρνησης. Ζητούμε επίσης τον
περιορισμό κατά 10% ορισμένων από τα λειτουργικά
έξοδα των υπουργείων. Επιπρόσθετα, προτείνουμε
να αποκοπούν τα κονδύλια που σχετίζονται με την
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τα
κονδύλια για την προαγωγή της μνήμης του Γρίβα.
Ζητούμε ακόμα να δεσμευτούν οι δαπάνες για τη
διαχείριση του δάσους του Ακάμα προκειμένου
να υπάρχει η συγκατάθεση της Βουλής πριν τη
διενέργειά τους».

Η ΠΙΟ ΠΑΝΩ ανακοίνωση ανήκει στο ΑΚΕΛ. Είναι η
θέση που θα πάρει κατά την ψήφιση του κρατικού
προϋπολογισμού στην Ολομέλεια. Και ειλικρινά,
θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το κόμμα της Αρι-
στεράς για την πιο πάνω τοποθέτησή του. Γιατί
μας προσφέρει τζάμπα διασκέδαση, για να ξεχνούμε
τα προβλήματα της ζωής. Ευχαριστούμε διπλά και
τριπλά το ΑΚΕΛ, γιατί η διασκέδαση που μας προ-
σφέρει είναι διαχρονική. Μας την προσφέρει κάθε
χρόνο τέτοιες μέρες την τελευταία δεκαετία. Ανελ-
λιπώς.

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση και θα καταλάβετε
για την αναφορά μου στην τζάμπα διασκέδαση.
Να σας την απλοποιήσω: Λέει το ΑΚΕΛ ότι θα κα-
ταψηφίσει τον προϋπολογισμό, αλλά παράλληλα
θα καταθέσει τροπολογίες «για αποκοπές ή και
δεσμεύσεις κονδυλίων με στόχο τον έλεγχο των
δαπανών». Και μας κατονομάζει μερικούς από
τους στόχους των τροπολογιών.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ τη διαδικασία της συζήτησης του προ-
ϋπολογισμού: Πρώτα ξεκινά η κατ’ άρθρο συζήτηση
και τα κόμματα καταθέτουν τις διάφορες τροπο-
λογίες τους. Ως εκ τούτου, το ΑΚΕΛ θα καταθέσει
τις τροπολογίες που ανακοίνωσε, πχ να αποκοπούν
τα κονδύλια που σχετίζονται με την προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τα κονδύλια για
την προαγωγή της μνήμης του Γρίβα, επίσης να
δεσμευτούν οι δαπάνες για τη διαχείριση του
δάσους του Ακάμα κτλ κτλ. Χάριν συζήτησης, ας
πούμε πως όλες ή αρκετές ή μερικές από τις τρο-
πολογίες του ΑΚΕΛ αποκτούν πλειοψηφία και εγ-
κρίνονται στη διαδικασία της κατ’ άρθρο συζήτη-
σης.

ΚΑΙ ΕΔΩ ξεκινά η διασκέδαση. Μετά που θα ολο-
κληρωθεί η συζήτηση των άρθρων του προϋπολο-
γισμού, τα κόμματα θα κληθούν από την πρόεδρο
του Σώματος να τοποθετηθούν επί του συνόλου
του προϋπολογισμού. Το ΑΚΕΛ, με βάση την ανα-
κοίνωσή του, θα καταψηφίσει το σύνολο του προ-
ϋπολογισμού. Θα καταψηφίσει ακόμα και τα άρθρα
με τις δικές του τροπολογίες. Θα καταψηφίσει δη-
λαδή τις δικές του θέσεις. Οι οποίες όμως θα εγ-
κριθούν από τα άλλα κόμματα.

ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ, δεν είναι διασκεδαστικά όλα τα πιο
πάνω; Να καταθέτει το ΑΚΕΛ τροπολογίες, να εγ-
κρίνονται από τα κόμματα και στη συνέχεια το
ΑΚΕΛ να τις καταψηφίζει; Να καταψηφίζει τον
εαυτό του δηλαδή! Δεν είναι ρεζίλι για το ΑΚΕΛ να
καταθέτει τροπολογία για απόρριψη του κονδυλίου
για την προαγωγή της μνήμης του Γρίβα και στη
συνέχεια το ίδιο να καταψηφίζει τη δική του τρο-
πολογία; Πέστε μου, υπάρχει άλλο κόμμα είτε
στην Ευρώπη είτε στο παγκόσμιο που προσφέρει
τέτοια διασκέδαση κάθε χρόνο; Δεν έχω δίκαιο
για τις ευχαριστίες μου προς το ΑΚΕΛ;

Διασκέδαση ΑΚΕΛ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
(agathocleoust@gmail.com)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΒΕΡΩΦ 

«Ο Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να 
κρύβεται για τις μυστικές συμφωνίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης
Κασουλίδης συζήτησε χθες το κυ-
πριακό και τις διμερείς σχέσεις σε
συναντήσεις του με τους ομολόγους
του από το Καζακστάν, Mukhtar Tleu-
berdi, και το Ουζμπεκιστάν, Vladimir
Norov, στο περιθώριο της παρουσίας
του στην Łódź της Πολωνίας για
την Υπουργική Σύνοδο του οργανι-
σμού για την Ασφάλεια και Συνερ-
γασία στην Ευρώπη.
Δελτίο Τύπου από το ΥΠΕΞ αναφέρει
ότι οι  δύο χώρες είναι μέλη του Ορ-
γανισμού Τουρκογενών Κρατών και
συμμετείχαν στην πρόσφατη σύνοδο
του οργανισμού στη Σαμαρκάνδη.
Στο επίκεντρο των συναντήσεων του
κ. Κασουλίδη με τους δύο υπουρ-
γούς, βρέθηκε η απόφαση του Ορ-
γανισμού Τουρκογενών Κρατών για
τροποποίηση του καταστατικού του
για αποδοχή του κατοχικού καθε-
στώτος ως παρατηρητή.
Οι δύο υπουργοί επεσήμαναν ότι η
στάση των κρατών τους διέπεται
από την προσήλωση στο διεθνές δί-
καιο και τον σεβασμό στην κυριαρ-
χία, εδαφική ακεραιότητα και ανε-
ξαρτησία όλων των κρατών και κατ’
επέκταση και της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, σύμφωνα με τα περί Κύπρου
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας.
Τα δύο κράτη καταδικάζουν κάθε
αποσχιστική ενέργεια και μονομερή
ανακήρυξη ανεξαρτησίας καθώς
ανησυχούν και για ενδεχόμενες προ-
εκτάσεις που κάτι τέτοιο θα είχε και
στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας,
αναφέρει το δελτίο Τύπου.
«Όσα ανέφεραν οι υπουργοί Εξω-
τερικών του Καζακστάν και του Ουζμ-
πεκιστάν, συνάδουν με το γεγονός
ότι εκκρεμεί η κύρωση της τροπο-

ποίησης του καταστατικού του ορ-
γανισμού ώστε να γίνονται δεκτές
ως παρατηρητές και οντότητες. Ταυ-
τόχρονα, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί
πράξη αναγνώρισης του ψευδοκρά-
τους», αναφέρεται.
Στα θέματα που αφορούν τις διμερείς
σχέσεις Κύπρου – Καζακστάν, ο κ.
Κασουλίδης και ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Καζακστάν, συμφώνησαν
να εντείνουν την προσπάθεια για
συνομολόγηση διμερών συμφωνιών
σε σειρά θεμάτων και να προχωρή-
σουν με πολιτικές διαβουλεύσεις.

Επίσης, οι δύο υπουργοί συμφώνη-
σαν σε μελλοντικό εκατέρωθεν
άνοιγμα γενικών προξενείων υπό
την προϋπόθεση αεροπορικής δια-
σύνδεσης Κύπρου-Καζακστάν με
απευθείας πτήσεις.
Στην συνομιλία του με τον Ουζμπέκο
ομόλογό του, κ. Norov, ο κ. Κασου-
λίδης αναφέρθηκε στην πρόθεση
για ανάπτυξη διαλόγου πολιτικών
διαβουλεύσεων και καθορισμό πρω-
τοβουλιών που θα οδηγήσουν στην
ενίσχυση των διμερών σχέσεων των
δύο χωρών.

4 Συμφωνία για μελλοντικό εκατέρωθεν άνοιγμα γενικών
προξενείων υπό την προϋπόθεση αεροπορικής διασύνδεσης
Κύπρου-Καζακστάν με απευθείας πτήσεις

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Για το στάτους παρατηρητή στο ψευδοκράτος, 
συζήτησε ο Κασουλίδης στην Πολωνία 
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Τ α εξοπλιστικά φέρνουν ακόμα
πιο κοντά Ελλάδα και Ισραήλ,
σύμφωνα με χθεσινό δημοσί-

ευμα της αθηναϊκής εφημερίδας
«Νέα». Με τη σχέση των δύο χωρών
να χαρακτηρίζεται στρατηγική και
εξαιρετικά στενή, ανεξαρτήτως πο-
λιτικών αλλαγών και κυβερνήσεων,
όπως συνηθίζουν να υπογραμμίζουν
ισραηλινές διπλωματικές πηγές, το
νέο συμβόλαιο που δρομολογείται
προς υπογραφή δεν μπορεί παρά να
είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα.
Ο λόγος για την απόφαση της Αθήνας
να προχωρήσει στην απόκτηση των
ισραηλινών πυραύλων ακριβείας Spike
NLOS. Με τους αρμοδίους να υπο-
στηρίζουν ότι το ζήτημα είχε κολλήσει
στη γραφειοκρατία, λόγω «κωλυσιερ-
γίας των υπηρεσιών» επί σειρά μη-
νών.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες έκλεισαν
προχθές με την επίσκεψη του γενικού
διευθυντή του υπουργείου Άμυνας
του Ισραήλ στην Αθήνα, Αμίρ Εσελ, ο
οποίος έγινε δεκτός από τον ΥΕΘΑ,
Νίκο Παναγιωτόπουλο, ενώ είχε συ-
νάντηση και με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Με τη
σύμβαση να μπαίνει σε τροχιά υπο-
γραφής και ανώτατες πηγές του
υπουργείου Άμυνας να μιλάνε για ζή-
τημα ελαχίστων ημερών.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται
τα «ΝΕΑ» και η δημοσιογράφος Αλε-
ξάνδρα Φωτάκη, η σύμβαση θα αφορά
17 συστήματα των πυραύλων ακρι-
βείας Spike NLOS για τον στρατό ξη-
ράς, εννέα για την αεροπορία στρατού
και τα ελικόπτερα Apache και οκτώ
για το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου

να τοποθετηθούν σε κανονιοφόρους.
Τα εν λόγω πυραυλικά συστήματα
ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας
σύμφωνα με τον σχεδιασμό πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό
μονάδων από τον Έβρο μέχρι τα νησιά.
Με αρμόδιες πηγές του υπουργείου
Εξωτερικών να μιλάνε για ένα σύστημα
το οποίο δημιουργεί μια ασπίδα ασφα-
λείας, που σφραγίζει αμυντικά την
περιοχή σε αέρα, θάλασσα και στό-

χους εδάφους, δημιουργώντας μια
απροσπέλαστη ζώνη για τις εχθρικές
δυνάμεις. Το βεληνεκές των εν λόγω
πυραύλων ξεπερνά τα 32 χιλιόμετρα.

Ευελιξία
Να σημειωθεί ότι ο χειριστής τωνSpike
NLOS έχει στα χέρια του ένα όπλο
ακριβείας το οποίο μπορεί να ελέγχει
με την ίδια ευκολία νύχτα και μέρα,
έχοντας την εικόνα της πορείας του

σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη
διάρκεια της πτήσης, ενώ θα μπορεί
να αλλάξει διαδρομή ή και να ακυ-
ρώσει την αποστολή κατά τη διαδρομή
του πυραύλου προς τον στόχο. 
Ένα όπλο που μπορεί να χτυπά μα-
κρινούς ή κρυμμένους στόχους ακόμα
και χωρίς οπτική επαφή. Ως εκ τούτου,
δεν χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες
στόχου. Ένα όπλο που θεωρείται ένα
ακόμα βήμα στην κατεύθυνση «αλ-
λαγής του παιχνιδιού» υπέρ της ελ-
ληνικής πλευράς. Το γεγονός δε ότι
μπορούν να μεταφερθούν από δια-
φόρων ειδών πλατφόρμες κάνει τους
εν λόγω πυραύλους ακόμα πιο ευέλι-
κτους, ενώ μπορούν να προσβάλουν
πολλά είδη στόχων.
Τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα
έχουν πάρει την απαιτούμενη έγκριση
από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ και
έναν χρόνο, ωστόσο η συμφωνία κιν-
δύνευσε με ναυάγιο λόγω των γρα-

φειοκρατικών καθυστερήσεων, με
τον απερχόμενο ισραηλινό υπουργό
Άμυνας, Μπένι Γκαντζ, να προειδοποιεί
τον ΥΕΘΑ στην τελευταία του επίσκεψη
στην Αθήνα πως αν δεν γίνουν ενέρ-
γειες για την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας η Ελλάδα θα έχανε τη σειρά
καθώς και την τιμή την οποία είχε
κλειδώσει. Οι εντάσεις και το παρα-
σκήνιο προκειμένου να κοπεί ο «γόρ-
διος δεσμός» δεν έλειψαν, σε μια πε-
ρίοδο μάλιστα που η Αθήνα δεν ήθελε
να δημιουργήσει την παραμικρή
«σκιά» στη σχέση της με το Ισραήλ.
Να σημειωθεί ότι έντονη κινητικότητα
τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται
και σε σχέση με το ζήτημα των κορ-
βετών τις οποίες έχει αποφασιστεί
να προμηθευθεί το πολεμικό ναυτικό.
Προχθές ήταν η σειρά των Ιταλών να
περάσουν την πόρτα του ΥΠΕΘΑ, ενώ
μέχρι το τέλος της εβδομάδας ανα-
μένονται και οι Γάλλοι.

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ SPIKE ΦΕΡΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Nέα πυραυλική ασπίδα στο Αιγαίο 
με ισραηλινούς πύραυλους 

4 Η σύμβαση θα αφορά 17 συστήματα των πυραύλων ακριβείας
για τον στρατό ξηράς, εννέα για την αεροπορία στρατού και τα
ελικόπτερα Apache και οκτώ για το πολεμικό ναυτικό,
προκειμένου να τοποθετηθούν σε κανονιοφόρους

Ομιλητής στην Παγκύπρια Συγκέντρωση Μαρωνιτών
ήταν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού
και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας,
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στάθηκε ιδιαίτερα στα
ζητήματα που αφορούν τους Μαρωνίτες και ειδι-
κότερα στο να έχουν ρόλο και λόγο στα ζητήματα
που τους αφορούν. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Νεο-
φύτου τόνισε τα εξής: «Λέχθηκε από τον φίλο τον
Φραγκίσκο ότι τόσο μαζί με τη γραμματεία που
ηγείται όσο και με τους εκπροσώπους των θρη-

σκευτικών ομάδων επεξεργαστήκαμε πρόταση
νόμου για να αποκαταστήσουμε αυτό που ήταν
και στο σύνταγμα του 1960. Oι εκπρόσωποι των
θρησκευτικών ομάδων να έχουν ρόλο και λόγο
στα ζητήματα που τους αφορούν, τα θέματα της
παιδείας, της θρησκείας και του πολιτισμού. Αγα-
πητέ μου Φραγκίσκο, περίμενα αυτή την εκδήλωση
για να σου πω και να σάς πω ότι την ερχόμενη Πα-
ρασκευή η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταθέτει
την πρόταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το
οφείλουμε και θα το κάνουμε πράξη».

Πρόταση Αβέρωφ για εκπρόσωπους
των θρησκευτικών ομάδων 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ αναφέρ-
θηκε στην εισβολή και κατοχή η οποία χρο-
νολογείται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες,
κάτι που όπως ανέφερε «συνεχίζει να απο-
τελεί πρόκληση». Μιλώντας στην ακρόαση
της υποψήφιας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην
Κύπρο, Τζούλι Φίσερ εξέφρασε την δυσφορία
του γιατί η αμερικανική κυβέρνηση δεν κα-
τονομάζει την πλευρά που φέρει την ευθύνη
για τη μη επίλυση του κυπριακού.
Από την πλευρά της, η κ. Φίσερ είπε ότι ο
χρόνος είναι απόλυτα κρίσιμος στα θέματα
αυτά και από την εμπειρία της πιστεύει ότι
δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο.
Απευθυνόμενος στη κ. Φίσερ, ο κ. Μενέντεζ
είπε ότι «μια από τις προκλήσεις στην Κύπρο
είναι ότι έχει υπάρξει εισβολή και κατοχή
που διαρκεί τέσσερις δεκαετίες και συνεχίζει
να αποτελεί πρόκληση, ενώ προσπαθούμε
για την επανένωση του νησιού κάτω από
ένα έθνος, μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία».  Στις προσπάθειές μας να προχω-
ρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, είπε,
«πιστεύω ότι ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης
έχει πραγματικά κινηθεί περισσότερο προς

τα εμπρός από οποιονδήποτε άλλο Κύπριο
πρόεδρο όσον αφορά το να κάνει, δεν θα
έλεγα παραχωρήσεις, αλλά να προσπαθεί
να εξεύρει τρόπο για να προχωρήσουν τα
πράγματα». Ανέφερε ότι ένα από τα θέματα
που του προκαλεί δυσφορία είναι ότι το αμε-
ρικανικό υπουργείο Εξωτερικών «καλεί όλες
τις πλευρές, όταν όμως η μια πλευρά είναι η
επιθετική, όπως, κατά την άποψή μου το
Αζερμπαϊτζάν είναι με την Αρμενία, ή όπως
στην περίπτωση της Κύπρου, όταν η μία πλευ-
ρά κάνει παραχωρήσεις και η άλλη όχι, είναι
λίγο απογοητευτικό να γίνεται έκκληση προς
όλες τις πλευρές».
Θα πρέπει, είπε, όταν είναι ξεκάθαρο, να το
λέμε με σαφήνεια [ΣΣ το ποιος ευθύνεται].
Απευθυνόμενος προς την κ. Φίσερ, ο κ. Με-
νέντεζ τη ρώτησε τι θα κάνει για να μην γίνει
πραγματικότητα η επιθετικότητα του Ταγίπ

Ερντογάν να καταλάβει όλο το Βαρώσι. Η κ.
Φίσερ είπε ότι αναγνωρίζει την εμπειρία του
κ. Μενέντεζ στο κυπριακό, σημειώνοντας
ότι παρουσιάζεται ενώπιον της επιτροπής με
τεράστια ταπεινότητα. Αναφέρθηκε στους
πολλούς ικανούς διπλωμάτες που εργάστηκαν
για το κυπριακό για δεκαετίες, σημειώνοντας
ότι δεν υποτιμά πόσο δύσκολες είναι οι προ-
κλήσεις στην Κύπρο.
Είπε ότι ελπίζει να δημιουργήσει την αίσθηση
του επείγοντος σε αυτή τη διαδικασία. «Το
βασικό σημείο των συνομιλιών είναι ότι είναι
κυπριακής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ και από
εκεί θα κοιτάξω να βρω τον δρόμο προς τα
εμπρός», πρόσθεσε.
Η κ. Φίσερ είπε ότι ο χρόνος είναι «είναι
απόλυτα κρίσιμος στα θέματα αυτά και από
την εμπειρία μου πιστεύω ότι δεν έχουμε
χρόνο για χάσιμο».

Ο κ. Μενέντεζ είπε ότι εκτιμά την άποψή της
γιατί «αυτή η διαμάχη έχει διαρκέσει πάρα
πολύ».
Ανέφερε επίσης ότι αν αφεθούν Τουρκοκύ-
πριοι και Ελληνοκύπριοι να συνεργαστούν
μεταξύ τους, θα υπάρξει λύση.
Ωστόσο, είπε ότι το πρόβλημα έγκειται στο
ότι η «Άγκυρα βάζει το χέρι της και δεν επι-
τρέπει στους Τουρκοκύπριους να βρουν τον
δικό τους δρόμο, πράγμα που τελικά σημαίνει
ότι εκείνοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέ-
ρας».Αναφερόμενος στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, είπε ότι σθεναρά στηρίζει
τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και
Κύπρου, προσθέτοντας πως «προσβλέπουμε
στην πρώτη συνάντηση της διακοινοβουλευ-
τικής ομάδας 3+1 για να συζητήσουμε την
ενεργειακή συνεργασία με τους συμμάχους
και εταίρους μας στην περιοχή».

Μενέντεζ: Συνεχίζει να αποτελεί
πρόκληση η κατοχή της Κύπρου

ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ



Σ το μικροσκόπιο της Επι-
τροπής Ελέγχου τέθηκε
κατά τη χθεσινή συνεδρία

των βουλευτών η έκθεση της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
και την αγορά φαρμάκων. Έκ-
θεση η οποία όπως χαρακτηρί-
στηκε περιλαμβάνει «πάρτι εκα-
τομμυρίων» και διαδικασίες με
κίνδυνο διαφθοράς, κατά του
OAY τόσο σε σχέση με τις τιμές
αγοράς φαρμάκων όσο τα ανα-
λώσιμα. 

Από τα 900 εκατ. στα 1500
Η έκθεση, όπως ανέφερε σε
δηλώσεις του μετά από τη συ-
νεδρία ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζα-
χαρίας Κουλίας, κατέδειξε «το
μεγάλο πάρτι που γίνεται από
τα χρήματα των φορολογούμε-
νων πολιτών» υπενθυμίζοντας
πως η δαπάνη για το Γενικό Σύ-
στημα Υγείας αρχικά υπολογί-
στηκε κάτω από €0,9 δισ. και
τώρα βρίσκεται στο €1,5 δισ.,
ενώ το υπουργείο Υγείας καλύ-
πτει με δικές του δαπάνες αρ-
κετά φάρμακα. Ο κ. Κουλίας
επέκρινε έντονα τον ΟΑΥ σε
ό,τι αφορά την αγορά φαρμά-
κων, το κονδύλι για τα οποίο
σε κάποιες περιπτώσεις παρου-
σιάζει αύξηση μέχρι και 1600%
σε σύγκριση με τις τιμές με τις
οποίες αγόραζε το υπουργείο
Υγείας στην προ ΓεΣΥ εποχή.
Αναφέρθηκε σε φάρμακο το
οποίο το υπουργείο Υγείας αγό-
ρασε €6,30, ενώ ο ΟΑΥ το αγο-
ράζει προς €29,32, αυξημένο
κατά 375%, ή σε άλλο φάρμακο
το οποίο το υπουργείο Υγείας
το αγόρασε προς €3,68, ενώ ο
ΟΑΥ το αγοράζει προς  €18,15.
Αναφέρθηκε επίσης και σε προ-
σθετικά γόνατα τα οποία αγό-
ραζε το υπουργείο Υγείας προς
€1,234 ενώ ο ΟΑΥ τα αγοράζει
προς €8.000.
«Μπήκαν με τα τσαρούχια»,
είπε ο κ. Κουλίας λέγοντας mea
culpa για τον νόμο που ψήφισε
η Βουλή και τη εξουσία που
έδωσε στη διαχείριση του ΓεΣΥ.
«Δεν μπορεί όλα αυτά τα να
κυβερνούν άσχετοι», είπε προ-
σθέτοντας ότι την ευθύνη για
τα συστήματα Υγείας την έχουν
τα υπουργεία Υγείας, η επιστη-
μονική κοινότητα. «Εδώ βάλαμε
τους φίλους τους, ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ
και συντεχνίες», είπε, προσθέ-
τοντας ότι βρίσκεται σε συνεν-
νόηση με βουλευτές για ενδε-
χόμενη αλλαγή της διοίκησης
του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ, όπως
είπε.

Διαδικασία υψηλού κινδύνου 
Ενημερώνοντας την επιτροπή,
ο γενικός ελεγκτής της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε σα ανα-
λώσιμα (κατηγορία Ζ) που προ-
μηθεύεται ο ΟΑΥ, ο οποίος δεν
ακολούθησε την προηγούμενη
διαδικασία των δημοσίων προ-
σφορών, αλλά αγοράζει μέσω
καταλόγων που κατήρτισε ο
ίδιος. Αναφέρθηκε για παρά-
δειγμα σε προσθετικά γόνατα,
τα οποία επέλεξε ο ΟΑΥ, ενώ ο
κάθε γιατρός επιλέγει το προϊόν

από όποιο συγκεκριμένο προ-
μηθευτή θα επιλέξει και ο ορ-
γανισμός το πληρώνει.  «Όλα
πληρώνονται στην ίδια τιμή.
Αυτό είναι υψηλού κινδύνου για
θέματα διαφθοράς, διαφθοράς
μεταξύ ιατρών και προμηθευτών
ή των νοσοκομείων και των προ-
μηθευτών», είπε.

Μεγάλη διαφορά στις τιμές
Λέγοντας ότι η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία θορυβήθηκε βλέποντας
το όλο σύστημα, διερωτήθηκε
«πώς ο ΟΚΥΠΥ, που είναι δημό-
σιος οργανισμός, αντί ανοιχτές
διαδικασίες προσφορών, μπορεί
να επιλέξει ό,τι θέλει από έναν
κατάλογο;», προσθέτοντας ότι
τον Μάρτιο του 2022 διαπιστώ-
θηκε μεγάλη διαφορά στις τιμές
των αναλωσίμων που αγοράζει
ο ΟΑΥ σε σύγκριση με τις τιμές
που αγόραζε το υπουργείο Υγεί-
ας. Ο κ. Μιχαηλίδης αναγνώρισε
ότι υπάρχουν εξαιρέσεις που
δίνουν την ευκαιρία στον ΟΑΥ
να διαπραγματεύεται με προ-
μηθευτές, για να προσθέσει
ωστόσο ότι οι εξαιρέσεις έχουν
γίνει ο κανόνας. «Δεν συμφω-
νούμε ότι αυτή η μαζική χρήση
της διαδικασίας της διαπραγ-
μάτευσης ήταν σύννομη και
εξυπηρετούσε το δημόσιο συμ-
φέρον», είπε. Παρέθεσε ως πα-
ραδείγματα ότι το υπουργείο
Υγείας αγόραζε συγκεκριμένο
βηματοδότη προς €4.500, ενώ
ο ΟΑΥ €6.500, άλλος βηματο-
δότης ενώ αγοραζόταν προς
€5.270 τώρα αγοράζεται από
τον ΟΑΥ προς €7.500, ή ένα

γόνατο που αγοραζόταν προς
€1.234 τώρα αγοράζεται προς
€8.000. «Δεν υπήρχε τίποτα ή
σχεδόν τίποτα. Δεν βρήκαμε
τεκμηρίωση για το πώς κατέ-
ληξαν σε αυτές τις τιμές», είπε
ο κ. Μιχαηλίδης.
Σημείωσε ότι επειδή ο ΟΑΥ παίρ-
νει διαφορετικά προϊόντα, βάζει
ενιαία τιμή, με αποτέλεσμα αυτό
να δίνει περιθώρια υπερκέρδους
στον προμηθευτή με τη χαμη-
λότερη τιμή.

«Τα ευρήματα 
θα μελετηθούν»

Απαντώντας ο νέος πρόεδρος
του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ ζή-
τησε πίστωση χρόνου για εξέ-
ταση των ζητημάτων που προ-
κύπτουν. «Τα ευρήματα του γεν.
ελεγκτή θα μελετηθούν και θα
προσπαθήσουμε να εφαρμό-
σουμε τις καλύτερες πρακτικές,
ώστε να βελτιωθεί. Ναι υπάρ-
χουν προβλήματα, υπάρχουν
στρεβλώσεις, το ΓεΣΥ μπήκε με
κάπως βιαστικό τρόπο, είναι
στη νηπιακή του κατάσταση,
υπάρχουν περιθώρια να εφαρ-
μόσουμε καλύτερες πρακτικές.
Δώστε μας λίγο χρόνο και εμείς
ως οργανισμός μέρα με τη μέρα,
κομμάτι με κομμάτι, θέλουμε
να το βελτιώσουμε», ανέφερε.

«Πρέπει να το δούμε
ολοκληρωμένα»

Για το θέμα των τιμών των φαρ-
μάκων, ο κ. Μιχαήλ είπε πως
υπάρχουν απαντήσεις, προσθέ-
τοντας πως σε κάποια σημεία
δεν είναι συγκρίσιμες οι τιμές,

ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου μειώθηκαν οι τιμές, «θα
πρέπει να το δούμε ολοκληρω-
μένα», πρόσθεσε. Είπε πως ο
ΟΑΥ έχει αυξήσει τον προϋπο-
λογισμό του κατά €40 με €45
εκατ. για να ενταθούν τα και-
νοτόμα φάρμακα στον κατάλογο
του ΟΑΥ, με το χρονοδιάγραμμα
να εκτείνεται μέχρι τις αρχές
του 2023. Ζήτησε όμως ενίσχυ-
ση με τρεις νέες θέσεις φαρ-
μακοποιών για εισαγωγή πρω-
τοκόλλων για επιτάχυνση του
έργου ΣΕΦ. «Και θα είμαστε σε
θέση να εντάξουμε εντός του
2023 το 90% των καινοτόμων
φαρμάκων», είπε.

Υπουργείο Υγείας
Η γενική διευθύντρια του υπουρ-
γείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη,
συμφώνησε με τις επισημάνσεις
του γενικού ελεγκτή, τονίζοντας
πως μέσω της διαδικασίας των
προσφορών το υπουργείο Υγεί-
ας εξασφάλιζε χαμηλότερες τι-
μές σε σχέση με τη χονδρική
τιμή, που σε μερικές περιπτώ-
σεις έφθανε μέχρι και 1.600%
χαμηλότερα ιδιαίτερα στη αγο-
ρά των γενόσημων φαρμάκων.
Η κ. Γιαννάκη υπενθύμισε πως
προς ΓεΣΥ το υπουργείο Υγείας
προέβαινε σε αγορές για την
ικανοποίηση των αναγκών
600.000 δικαιούχων, ενώ με τη
εισαγωγή του συστήματος οι
δικαιούχοι αυξήθηκαν στους
950.000, κάτι που θα έπρεπε
να οδηγήσει σε χαμηλότερες
τιμές λόγω της αυξημένης πο-
σότητας.

Παράπονα με 
την συμπληρωμή

Ο επίτροπος Εποπτείας του ΓεΣΥ
Χριστόδουλος Καϊσής συμφώ-
νησε με τις επισημάνσεις, ενώ
αναφέρθηκε σε παράπονα σε
σχέση με τη συμπληρωμή 2 που
αφορά στους συνταξιούχους,
οι οποίοι λαμβάνουν πολλά φάρ-
μακα και τώρα πληρώνουν πε-
ρισσότερα. Αναφέρθηκε σε συμ-
πληρώματα διατροφής ή παυ-
σίπονα ή άλλες θεραπείες, τα
οποία τώρα δεν καλύπτονται ή
πρέπει να καταβάλλεται αυξη-
μένη συμπληρωμή. «Μας προ-
βληματίζει η αλλαγή. Δεν μπο-
ρεί ένας ηλικιωμένος που είναι
ρυθμισμένος για ζάχαρο και
πίεση, τώρα να του αλλάζουμε
τη συνεισφορά», είπε. 

Διαδικασία προσφορών 
Ο λειτουργός του Γενικού Λογι-
στηρίου είπε από την πλευρά
του πως η διαδικασία των δη-
μοσίων προσφορών δεν είναι
συμβατή με την αποστολή του
ΟΑΥ, αφού υπάρχουν πολλαπλοί
προμηθευτές. Ειδικότερα για
τον κατάλογο Ζ (αναλώσιμα)
είπε πως η θέση μας είναι ότι
είναι σύννομη, καθότι υπάρχουν
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου, διότι η συγκεκριμένη
διαδικασία δεν αφορά συγκε-
κριμένο ανάδοχο.

Υπάρχει περιθώριο 
βελτίωσης

Στις δικές της δηλώσεις η βου-
λευτής του ΔΗΣΥ Σάββια Ορ-
φανίδου είπε ότι υπάρχει με-
γάλο περιθώριο βελτίωσης όσον
αφορά την ένταξη καινοτόμων
φαρμάκων βάσει της νομοθε-
σίας και συμφώνησε απόλυτα
με τις συστάσεις του γενικού
ελεγκτή και του υπουργείου
Υγείας. Εξέφρασε ικανοποίηση
για τις δηλώσεις του Σταύρου
Μιχαήλ ότι βλέπει τις στρεβλώ-
σεις και τις αδυναμίες και ότι
θα εφαρμόσει τη νομοθεσία με
την ένταξη των καινοτόμων
φαρμάκων, πάντοτε με απώτερο
στόχος το όφελος προς τον
ασθενή.

Διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη
συνεδρία ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ
Μαρίνος Σιζόπουλος είπε πως
από τη συζήτηση «προκύπτει
σοβαρή διασπάθιση δημοσίου
χρήματος και κυρίως των ει-
σφορών των φορολογουμέ-
νων». 
«Δεν είναι τυχαίο ότι 2,5 χρόνια
μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο
σφαιρικός προϋπολογισμός
ύψους €900 εκατ. έχει φτάσει
σήμερα στο €1,5 δισ., θέτοντας
ουσιαστικά σε ένα σοβαρό κίν-
δυνο τη βιωσιμότητα του Δη-
μόσιου Συστήματος Υγείας»,
είπε.

4 Ζαχαρίας Κουλίας: ««Μπήκαν με τα τσαρούχια…Δεν
μπορεί όλα αυτά να τα κυβερνούν άσχετοι»

4 Γενικός Ελεγκτής: «Δεν βρήκαμε τεκμηρίωση για το πώς
κατέληξαν σε αυτές τις τιμές»

4  ΟΑΥ: «Ναι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν
στρεβλώσεις»
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ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1600% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΓΕΣΥ

«Πάρτι εκατομμυρίων στον ΟΑΥ»
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Τη δέσμευση της Κύπρου για επίτευξη των
αναθεωρημένων στόχων των Ηνωμένων
Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS έως το
2030 τόνισε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης
Χατζηπαντέλα, κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου που έλαβε χώρα στο υπουργείο
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
AIDS. Στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η
φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
σηματοδοτείται από τη στασιμότητα στην
επίτευξη των στόχων αναχαίτισης της δια-
σποράς της νόσου, ως αποτέλεσμα της εν
εξελίξει πανδημίας και λοιπών οικονομικών
και γεωπολιτικών προκλήσεων σε παγκόσμια
κλίμακα. 
Όπως είπε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, για το έτος 2021, 38,4
εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό
HIV, εκ των οποίων οι 1,5 εκατομμύρια
αφορούσαν καινούργιες διαγνώσεις της νό-
σου ενώ 28,7 εκατομμύρια εξ αυτών είχαν
πρόσβαση σε αντιρετροϊκή αγωγή.

ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ το παγκόσμιο μήνυμα είναι «ισό-
τητα», τόνισε ο υπουργός, συμπληρώνοντας
πως το μήνυμα αποτελεί εφαλτήριο για
ανάληψη δράσεων προς διασφάλιση κα-
θολικής και απρόσκοπτης πρόσβασης σε
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, αλλά και για
προσωπική και συλλογική αναθεώρηση της
στάσης μας απέναντι στη νόσο, τερματί-
ζοντας τον στιγματισμό και την κοινωνική
περιθωριοποίηση των ατόμων που ζουν με
τον ιό HIV. 

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον κ. Χατζηπαντέλα, για το
έτος 2021 υπήρξαν στην Κύπρο συνολικά
148 διαγνώσεις HIV λοίμωξης, εκ των οποίων
οι 113 αφορούσαν σε πρωτοδιαγνώσεις
ενώ οι υπόλοιπες 35 σε διαγνώσεις σε
άτομα με ήδη γνωστό ιστορικό HIV λοίμωξης.
Προσέθεσε πως για το ίδιο έτος υπολογίζεται
ότι το 91,6% των ατόμων που διαμένουν
στην Κύπρο και είναι θετικοί στον ιό έχουν

διαγνωστεί με τη νόσο, συμπληρώνοντας
πως το 93,7% εξ αυτών έχει συνδεθεί με
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λαμβάνει
αντιρετροϊκή αγωγή ενώ μεταξύ αυτών που
λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή, το 96,6%
έχει πετύχει ιολογική καταστολή. 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ λοιμωξιολόγος στη Γρηγόρειο
Κλινική δρ Γεώργιος Σιακαλλής, παρέθεσε
λεπτομερέστερα στατιστικά στοιχεία σε
σχέση με τη διαχρονική εικόνα των περι-
στατικών HIV/AIDS κατά την περίοδο μεταξύ
1986 και 2021. Όπως ανέφερε, κατά την
εν λόγω περίοδο διαγνώστηκαν συνολικά
1579 οροθετικά άτομα, εκ των οποίων 784
είναι Κύπριοι (49,7%), για το 2021 ο αριθμός
των διαγνώσεων ανήλθε στα 148 νέα ορο-
θετικά περιστατικά, εκ των οποίων οι 46
είναι Κύπριοι ενώ την περίοδο μεταξύ Ια-

νουαρίου και Οκτωβρίου 2022 διαγνώστη-
καν 172 νέα οροθετικά περιστατικά.

ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ πως σε ό,τι αφορά την κατανομή
μεταξύ των φύλων, από τα 1579 συνολικά
περιστατικά της περιόδου 1986-2021 1182
αντιστοιχούν σε άνδρες (74,9%) και 397
σε γυναίκες (25,1%), συμπληρώνοντας πως
μεταξύ των 784 Κύπριων οροθετικών, 716
είναι άνδρες και 68 γυναίκες (αναλογία
10:1), ενώ μεταξύ των αλλοδαπών η ανα-
λογία είναι 1:1 (466 άνδρες και 329 γυναί-
κες). Τέλος, ο κύριος τρόπος μετάδοσης,
σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας
πενταετίας, είναι η σεξουαλική επαφή
(92%), η οποία περιλαμβάνει τη σεξουαλική
επαφή μεταξύ ανδρών (ποσοστό 52,3%)
και την ετεροφυλική επαφή (39,7%), προ-
σέθεσε ο δρ  Σιακαλλής.

HIV - AIDS

Η Κύπρος δεσμεύεται για επίτευξη
των στόχων των ΗΕ έως το 2030  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ

Παράδειγμα προς μίμηση χαρακτήρισε το έργο
για εργοδότηση και κατάρτιση ανέργων για
παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε
παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα ο υπουρ-
γός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος. Μιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου της Οργάνωσης Παραπλη-
γικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), ο κ. Κούσιος έκανε λόγο
για «σημαντικότατο και πρωτοποριακό έργο»
του οποίου την ιδέα υλοποίησης είχε η αεί-
μνηστη υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Δήλωσε ότι το 2017 η αείμνηστη υπουργός,
μέσα από τις διαβουλεύσεις της και τα αιτήματα
των διαφόρων οργανώσεων για ενίσχυση των
υπηρεσιών φροντίδας, αναγνώρισε ότι πέραν
των κοινωνικών παροχών φροντίδας που ήδη
προσφέρονταν, υπήρχαν ανάγκες των ατόμων
με σοβαρές αναπηρίες που έπρεπε να αντιμε-
τωπιστούν με πιο ουσιαστικό τρόπο.

ΔΗΛΩΣΕ ότι μέσα από το έργο που υλοποιείται
εργοδοτήθηκαν, μετά από προσωπική συνέν-
τευξη και αξιολόγηση, 144 Κύπριοι φροντιστές.
Οι φροντιστές, συνέχισε ο υπουργός, καταρτί-
στηκαν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση,
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
με τη συμμετοχή εκπαιδευτών της οργάνωσης
στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των μελών

της και σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού που οργάνωσε τα προ-
γράμματα κατάρτισης. Δήλωσε ότι με την ολο-
κλήρωση της κατάρτισης, οι φροντιστές έχουν
τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή
Κάρτα Φροντιστή, η οποία αποτελεί αναγνωρι-
σμένο προσόν στον τομέα τους. 

ΗΔΗ, πρόσθεσε ο κ. Κούσιος, το έργο αποτέλεσε
παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες οργα-
νώσεις και συνεχάρη τον Σύνδεσμο Μυοπαθών
Κύπρου, ο οποίος και εντάχθηκε στο έργο προς
εξυπηρέτηση των δικών του μελών. Για την
εξυπηρέτηση της πρόσθετης αυτής ομάδας
εξυπηρετουμένων, οι φροντιστές καταρτίζονται
σε εξειδικευμένα θέματα συναφή των αναγκών
των μυοπαθών στο Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ότι η περαιτέρω επέκταση και
διεύρυνση του έργου είναι συνεχής, αφού έχει
περιληφθεί στο πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ, για συνέ-
χιση της συγχρηματοδότησης στη νέα προ-
γραμματική περίοδο 2021-2027. Ο υπουργός
ανέφερε επίσης ότι μελλοντικός σχεδιασμός
και πρόκληση από το 2023, από το υφυπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας πια, θα είναι να δημιουρ-
γήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επαγγελματιών
παρόχων υπηρεσιών, όχι μόνο φροντιστών,
αλλά και προσωπικών βοηθών, συμβούλων και
εκπαιδευτών και με αξιοποίηση όλων των ορ-
γανώσεων των ατόμων με κινητική, οπτική,
ακουστική, νοητική, ψυχική αναπηρία, ώστε
να λειτουργούν ως επαγγελματίες πάροχοι
υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες.

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με κινητικές αναπηρίες

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Απογοήτευση 
από «Hope For

Children»
Tην απογοήτευσή του αναφο-
ρικά με την καθυστέρηση της
προώθησης και εισαγωγής της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
σε όλες τις σχολικές βαθμίδες,
εκφράζει σε ανακοίνωσή του
το “Hope For Children” CRC
Policy Center. «Η παραπάνω
στάση δηλώνει έλλειψη απο-
φασιστικότητας για μια δράση
που, πρώτον, αποτελεί υποχρέ-
ωση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας βάσει της επικυρωμένης
Σύμβασης Λανζαρότε για την
προστασία των παιδιών από τη
σεξουαλική κακοποίηση και εκ-
μετάλλευση και του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης 2021-2023
του Συμβουλίου ΦΩΝΗ και δεύ-
τερον, αποτελεί αναγκαιότητα
σε μια εποχή που αναδεικνύεται
συνεχώς η τρομακτική έκταση
του φαινομένου», προσθέτει.
Αναφέρει, επίσης, ότι είναι άξιο
αναφοράς ότι από την αρχή
λειτουργίας του Σπιτιού του
Παιδιού μέχρι σήμερα έχουν
παραπεμφθεί περισσότερες
από 1500 υποθέσεις παιδιών
για διερεύνηση σεξουαλικής
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.
Σημειώνει ότι μεγάλος αριθμός
αναφορών παιδικής σεξουαλι-
κής κακοποίησης φτάνουν στις
αρμόδιες αρχές από το σχολικό
πλαίσιο, γεγονός που προμη-
νύει πως η ένταξη του σχετικού
μαθήματος θα έδινε ακόμη μια
δίοδο στα παιδιά να καταγγεί-
λουν την κακοποίηση. «Ένα σω-
στά σχεδιασμένο και δομημένο
πρόγραμμα σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης σ' ένα από τους
πιο οικείους χώρους του παι-
διού, το σχολείο, θα ενισχύσει
τις γνώσεις των παιδιών στα
θέματα προστασίας από τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και πα-
ράλληλα θα δώσει τα απαραί-
τητα εφόδια και εργαλεία στα
ίδια τα παιδιά να αναγνωρίσουν
την ύπαρξη κακοποίησης και
να τη μοιραστούν για να λάβουν
την απαραίτητη στήριξη», προ-
σθέτει.
Αναφέρει, επίσης, ότι είναι υπο-
χρέωση της πολιτείας να εκ-
παιδεύσει τα παιδιά από νωρίς
ώστε να αναγνωρίζουν την κα-
κοποίηση και να νιώθουν άνετα
να την αναφέρουν σε ενήλικες
που εμπιστεύονται. «Όσο ενι-
σχύουμε την έλλειψη γνώσης
και τις κοινωνικές προκαταλή-
ψεις, τόσο επιτρέπουμε στους
θύτες να δρουν ανενόχλητοι.
Κλείνουμε με την ίδια ερώτηση
της σχετικής ανακοίνωσης του
Συμβουλίου ΦΩΝΗ: Πότε επι-
τέλους θα δώσουμε στα παιδιά
καλύτερα εφόδια για να μπο-
ρούν να αναγνωρίσουν, να αν-
τιμετωπίσουν και να προστα-
τευτούν από τη σεξουαλική κα-
κοποίηση ή εκμετάλλευση
τους;», καταλήγει το «Hope For
Children» CRC Policy Center
στην ανακοίνωσή του.

4 Στην Κύπρο έχουμε 1579 οροθετικά άτομα. Το 2021
διαγνώστηκαν 148 περιστατικά ενώ μεταξύ Ιανουαρίου και
Οκτωβρίου 2022 διαγνώστηκαν 172 νέα περιστατικά
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ:
«Η λύση του κυπριακού
θα μπορούσε να είναι
επωφελής για όλους».

Για όλους τους
πουποδά ή για όλους
τους πουποτζιεί; Διότι

οι πουποδά έχουν τζιαι κάτι ακίνητα που θα
χάσουν την αξία τους.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«Η Ελλάδα στην πρώτη
γραμμή του ενεργειακού
μετασχηματισμού».

Κάποτε στην πρώτη γραμμή ήταν ο
σοσιαλιστικός μετασχηματισμός.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Η
κυβέρνηση
παρουσιάζει έναν
παράδεισο».

Του οποίου είσαι ο πληρεξούσιος.

Το μοίρασμα
υπουργείων είναι
εθνική ενότητα;

Ε ΚΤΙΜΟΥΜΕ την πρωτοβουλία που
είχε αναπτύξει ο πρόεδρος της
ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, υπέρ της

επίτευξης μιας διακομματικής συνεργασίας
που να καταλήγει στον σχηματισμό κυβέρ-
νησης εθνικής ενότητας. Δεν πέτυχε η
προσπάθειά του και όπως συνάγεται μέσα
από τα συμφραζόμενά του, επέλεξε να
υποστηρίξει το κόμμα του την υποψηφιό-
τητα του κ. Χριστοδουλίδη, λόγω της δη-
μοσκοπικής του υπεροχής. Η αλήθεια είναι
ότι από την επομένη της απόφασης της
ΔΗΠΑ να τον υποστηρίξει, ο κ. Χριστοδου-
λίδης άρχισε να διακηρύττει την πρόθεσή
του να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενό-
τητας, αν κερδίσει τις εκλογές. 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη νέα του
θέση, ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε σε
μια προχθεσινή συγκέντρωση φίλων του
στη Λεμεσό στην «ανάγκη η επόμενη μέρα
των προεδρικών εκλογών να βρει όλους
ενωμένους, ανεξαρτήτως των προεκλογι-
κών διαφορών και των επιμέρους διαφω-
νιών». Υπογράμμισε, δε, αναφέρει η σχετι-
κή ανακοίνωση, ότι «η υλοποίηση της πρό-
τασής του για τον σχηματισμό κυβέρνησης
ευρείας αποδοχής και εθνικής ενότητας
αποτελεί μια αναγκαιότητα στην οποία η
πολιτική ηγεσία οφείλει να ανταποκριθεί
με ωριμότητα και υπευθυνότητα».

ΜΙΛΩΝΤΑΣ για ωριμότητα και υπευθυνό-
τητα, θα ρωτήσουμε πώς γίνεται μια ενό-
τητα ανεξαρτήτως  διαφορών και διαφω-
νιών; Ο κ. Χριστοδουλίδης, δεν κουράστη-
κε να επαναλαμβάνει ότι αν εκλεγεί θα το-
ποθετήσει στην κυβέρνησή του και Συνα-
γερμικούς (αφήνουμε τη δουρειο-ιππική
σπουδή του να διασπάσει τον ΔΗΣΥ) για
να είναι πλήρης η ενότητα. Αλλά ο ΔΗΣΥ
και το ΑΚΕΛ διαφωνούν μαζί του στο κύριο
εθνικό πρόβλημα, το κυπριακό. Μαζί του
διαφωνούν και το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ και η
ΔΗΠΑ και η Αλληλεγγύη… Μάλιστα και τα
κόμματα της κοινοπραξίας που τον υπο-
στηρίζουν διαφωνούν μεταξύ τους. Το
ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και η Αλληλεγ-
γύη δεν συμφωνούν ούτε με τον κ. Χριστο-
δουλίδη ούτε και μεταξύ τους, αλλά και με-
ταξύ τους εντός των κομμάτων, τα κόμμα-
τα διατηρούν διαφωνίες. Ο Βότσης δεν μι-
λιέται με τον Καρογιάν, ο Γ. Βαρνάβας δεν
μιλιέται με τον Σιζόπουλο, ο Σιζόπουλος
δεν μιλιέται με τον Παπαδάκη, ο Ευσταθί-
ου δεν βλέπεται με τον Σιζόπουλο… για να
αναφερθούμε μονάχα στα εμφανή.  

Η ΕΠΟΜΕΝΗ των εκλογών, λοιπόν, πώς
θα μας βρει ενωμένους και μάλιστα μέσα
σε μια κυβέρνηση των πάντων, μια κυβέρ-
νηση αχταρμά; Αν όλα τα κόμματα μοιρα-
στούν από δύο υπουργεία και ένα υφυ-
πουργείο και εκεί που δεν φτάνουν οι
υπουργικοί θώκοι, αρχίσουμε να μοιράζου-
με επιτροπάτα και προεδριλίκια οργανι-
σμών, θα είναι εθνική ενότητα; Και η εθνι-
κή πολιτική ποια θα είναι; Εκείνη του Χρι-
στοδουλίδη που διαφωνεί με όλους, εκείνη
του ΔΗΣΥ που συμφωνεί το ΑΚΕΛ ή εκείνη
του ΔΗΚΟ που διαφωνεί η ΕΔΕΚ, η Αλλη-
λεγγύη και ο Α. Θεμιστοκλέους; Αν η εθνι-
κή ενότητα που αντιλαμβάνεται ο κ. Χρι-
στοδουλίδης συνίσταται στον διαμοιρασμό
της εξουσίας, τότε καταλαβαίνουμε γιατί
όλοι οι πολιτικοί καιροσκόποι, οι συμφε-
ροντολόγοι και οι τυχοδιώκτες μαζεύτηκαν
γύρω από την υποψηφιότητα του κ. Χρι-
στοδουλίδη.  

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ξεκαθαρίζουν τη θέση τους
οι Οικολόγοι  για τις δημό-
σιες εμφανίσεις της Έφης
Ξάνθου ως μέλος ή ως εκ-
πρόσωπος του υποψηφίου
προέδρου Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, τονίζονας πως εκ-
προσωπεί τον εαυτό
της. Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το Κίνημα, οι
αναρτήσεις της στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης σε
καμία περίπτωση δεν εκ-
φράζουν ή αντανακλούν τις
θέσεις του.

Εν λλίον πράμαν να εκπρο-
σωπεί τον εαυτό της; Εδώ,
κοτζάμ μου υποψήφιος, ο
Νίκος Χριστοδουλίδης και
δεν εκπροσωπεί τον εαυτό
του. Εκπροσωπεί, μιαν τον
εαυτό του Νικόλα, μιαν τον
εαυτό του Μαρίνου, μιαν
τον εαυτό του Αναστασιά-
δη…

Ο εαυτός της 

Ο εκπρόσωπος
Ο εκπρόσωπος του υποψήφιου Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη στην προψεσινή παρουσίαση της δη-
μοσκόπησης του Omega, Βασίλης Πρωτοπαπάς,
υποστήριξε ότι στα τρία βιβλία του Μακάριου
Δρουσιώτη παρελαύνουν συνεχώς οι Αναστα-
σιάδης, Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ και κά-
λεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν Μαυ-
ρογιάννη. Επειδή ο Β. Πρωτοπαπάς διάβασε
και τα τρία βιβλία του Μακάριου, θα γνωρίζει
ότι οι αναφορές στον Αβέρωφ είναι κατά
κύριο λόγο εγκωμιαστικές ενώ ο Μαυρογιάννης
είναι απολύτως εκτεθειμένος στο «Έγκλημα
στο Κραν Μοντανά».  

Χαλκευτές και έντιμοι πολιτικοί 
Τώρα που είναι της μόδας οι πλαστογραφίες,
όπως λέει ο κύριος Νικόλας, να σας θυμίσουμε
πως την επομένη της χάλκευσης από το ΔΗΚΟ
εγγράφων που παρουσίαζαν τον Γλαύκο Κληρίδη
ως πράκτορα των Ναζί, ο τότε κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Αλέξης Γαλανός, δια-
χώρισε τη θέση του. «Λόγοι πολιτικής εντιμότητας
μού επιβάλλουν», δήλωσε στη «Σημερινή», «να
πω ότι δεν συμμερίζομαι τις κατηγορίες που
διατυπώνει η ''Ελευθεροτυπία''». Και ήταν ο
μόνος από το ΔΗΚΟ του κύριου Νικόλα.

Η εφημερίδα του ΔΗΚΟ, διέπραξε σοβαρή

γκάφα δημοσιεύοντας φωτοτυπίες των πλαστών
εγγράφων της Κα Γκε Μπε, λέγοντας ότι τις
πήρε από το αθηναϊκό «Έθνος» ενώ τέτοιες
φωτοτυπίες δεν δημοσιεύθηκαν στην αθηναϊκή
εφημερίδα. 

Έτσι, για να ξέρετε ποιοι κατηγορούν σήμερα
άλλους για χαλκεύσεις. 

» Απορίες
Απορία πρώτη: Πάλι ρίχνει τις ευθύνες
για την κλιμάκωση του πολέμου στη
Δύση ο ανεκδιήγητος Πούτιν;
Απορία δεύτερη: Επιμένουν ακόμα τα
τσακάλια της πολιτικής μας ζωής ότι
με τις κυρώσεις θα καμφθεί η προ-
κλητικότητα του Ερντογάν;
Απορία τρίτη: Πόσο βλάκας μπορεί να
είναι κάποιος που εμπιστεύεται τον
κάθε άγνωστο ο οποίος θα του αυγα-
τίσει τα λεφτά του;
Απορία τέταρτη: Όταν μιλά το ΔΗΚΟ
για χαλκευμένα έγγραφα, γελάνε και
οι πέτρες;
Απορία πέμπτη: Μετά από τον Κοτζιά,
τον Μενέντεζ και τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη ποιος θα είναι ο επόμενος άγιος
του κορυφαίου δημοσιογραφικού συγ-
κροτήματος;  
Απορία έκτη: Θυμάται κανένας την πε-
ρίφημη ατάκα του Μεσσία: «Δεν πρό-
κειται να θυσιάσω το πολιτικό μου κε-
φάλαιο;»

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
Εμείς που εκάμαμεν τη συμφωνία

εν θέλουμε να την ξέρουμεν,
εσείς γιατί θέλετε; 



Στην προχθεσινή παρου-
σίαση της δημοσκόπη-
σης του Omega, εκ
μέρους του υποψήφιου
των κομμάτων ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Αλληλεγ-
γύη, Νίκου Χριστοδου-
λίδη, εμφανίστηκε ο
Κωνσταντίνος Λετυμπιώ-
της. Ο Λετυμπιώτης,
ένας νέος (38 ετών), μας
εξήγησε πόσο ανεξάρτη-
τος είναι ο Ν. Χριστοδου-
λίδης και προχώρησε σε
μια ακατάσχετη πολε-
μική εναντίον των κομ-
μάτων και του
κομματισμού και πόσο
σπουδαίο πράμα είναι η
ανεξαρτησία του ανε-
ξάρτητου υποψηφίου
του. 
Ακούγοντάς τον ανατρι-
χιάσαμε από την πολλή

ανεξαρτησία του ιδίου
και του υποψηφίου του
και αηδιάσαμε τον κομ-
ματισμό. Είπαμε, το παιδί
είναι πρώτος κομματοφά-
γος και ανατρέξαμε στην
αφίσα του, πριν από ενά-
μιση χρόνο.  Πρώτο τρα-
πέζι το παιδί, κάτω από τη
σημαία του κόμματος
ΔΗΣΥ «δημιουργούσε το

αύριο» στις πρόσφατες
βουλευτικές εκλογές.
Μόλις τον περασμένο Αύ-
γουστο ήταν μέλος του
Π.Γ. του κόμματος ΔΗΣΥ
και δήλωνε ότι «παραμέ-
νει Συναγερμικός» και της
«Κληριδικής σχολής».
Αλλά με τον κομματισμό
τσακώθηκε γιατί δεν
βγήκε βουλευτής και

πήγε με τον ανεξάρτητο
των τεσσάρων κομμάτων
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και
Αλληλεγγύη.
Εντάξει ρε φιλούιν, με τον
ΔΗΣΥ δεν δημιούργησες
το αύριο. Εκάτσαμέν την.
Μεν μας κάμνεις, όμως,
αντικομματισμό μέσα από
τα τέσσερα κόμματα στα
οποία υπάχθηκες! 
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Και νέο ρεσιτάλ εργαλείων
από τον μη πεπατημένο:
«Δεν είναι τυχαία, που κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του,
ο Ερντογάν παραδέχθηκε
πως ένας λόγος της προ-
σπάθειας επαναπροσέγγι-
σης, ομαλοποίησης των σχέ-
σεων της χώρας του με την
Αίγυπτο είναι να τεθούν εμ-
πόδια στην παρουσία της
Ελλάδας στην Ανατολική
Μεσόγειο.  Διαχρονικά, το
πρόσχημα σε όλες τις περι-
πτώσεις είναι η ‘προστασία’
ανθρώπων, που η Άγκυρα
περιγράφει ότι είναι ‘τουρ-
κικός πληθυσμός’. Συνεπώς,
οι αναφορές αυτές έχουν
συγκεκριμένες στοχεύσεις.
Χωρίς πανικό και υπερβολές
θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται. Εργαλεία υπάρχουν,
φτάνει να αξιοποιούνται. Η
Τουρκία δεν είναι ανίκητη,
κυρίως όταν αναδειχθεί το
προφανές: Ότι οι επεκτατι-
κές επιδιώξεις της επηρεά-
ζουν ζωτικά συμφέροντα
όχι μόνο της Ελλάδος και
της Κύπρου, αλλά κι άλλων
χωρών. Η Τουρκία δεν είναι
ανίκητη κι αυτό φαίνεται
και σε άλλες περιπτώσεις,
άλλων ισχυρών κρατών». 

Για να καταλάβουμε: Αντί
με τα όπλα, θα διώξουμε
τον κατακτητή με τα εργα-
λεία;

Εργαλειοθήκη 

Περί κομματισμού 

«Θάνατος στον δικτάτορα»
Ένας Ιρανός πολίτης σκοτώθηκε από τις δυνάμεις
ασφαλείας ενώ πανηγύριζε την... ήττα της εθνικής
ομάδας της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες
(1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αποκάλυψε η
οργάνωση Iran Human Rights (IHR) (Ανθρώπινα
Δικαιώματα στο Ιράν), που εδρεύει στο Όσλο. Ο
27χρονος Μεχράν Σαμάκ πυροβολήθηκε και σκο-
τώθηκε ενώ οδηγούσε κορνάροντας το αυτοκίνητό
του. Σύμφωνα με το BBC, η κηδεία του εκλιπόντα
τελέσθηκε στην παρουσία ισχυρών δυνάμεων
ασφαλείας. Σε βίντεο από την κηδεία, που δημο-
σιεύει το CHRI, ακούγεται το πλήθος που συγκεν-
τρώθηκε για την τελετή να φωνάζει «Θάνατος
στον δικτάτορα».
Προς το παρόν, όμως, θανατώνονται νέοι και νέες
του Ιράν, διεκδικώντας την ελευθερία τους.

Λέτε να επανέλθει η πανδημία;
Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Αυτά για εμένα είναι
κινέζικα».
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Και να επανέλθει, θα
την αντιμετωπίσουμε με επιτυχία».
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Μηδένα προ του τέλους μα-

κάριζε».
Στέφανος Στεφάνου: «Δεν μας κανεί η αρρώστια
της Ομόνοιας;»
Γιώργος Λουκαΐδης: «Με τους κυβερνώντες που
έχουμε, οπωσδήποτε».
Άριστος Δαμιανού: «Έχω ικανές τις Μυστικές Υπη-
ρεσίες της Αμερικής για όλα».
Νικόλας Παπαδόπουλος: «Πρόκειται για
χαλκευμένη είδηση».
Ζαχαρίας Κουλίας: «Μόνο λίγο καιρό ξα-
ποσταίνει».
Μαρίνος Σιζόπουλος: «Εμείς εμβολιά-
σαμε ήδη το πρόγραμμα Χριστοδουλί-
δη».
Μάριος Καρογιάν: «Να συγκληθεί αμέσως
ο Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών».
Αλέκος Τρυφωνίδης: «Μη κακόν».
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου: «Όλα να τα
περιμένεις από τον Συναγερμό».
Νίκος Χριστοδουλίδης: «Θα σταθώ κυματοθραύ-
στης».
Γιώργος Κολοκασίδης: «Κι εγώ καρυοθραύστης».
Ιωάννης Κασουλίδης: «Θα δείξει».
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Ο covid 19 φοράει δύο
καπέλα».

Θυμάστε; (1)
Που η εξωτερική μας πο-
λιτική λεγόταν: «Φοβού
τους Δαναούς και δώρα
φέροντας»;
Θυμάστε; (2)
Που πρόεδρος της Αιγύ-
πτου ήταν ο Χόσνι Μουμ-
πάρακ;
Θυμάστε; (3)
Που Σημίτης, Κληρίδης και
Βασιλείου μάς έβαλαν
στην Ε.Ε., αλλά η υπογρα-
φή ήταν του Τάσσου Πα-
παδόπουλου;
Θυμάστε; (4)
Που ο Πούτιν ειρωνευό-
ταν λέγοντας πως τις Τε-
τάρτες δεν γίνονται ει-
σβολές;
Θυμάστε; (5)
Που ο Τιερί Ανρί περνούσε
την μπάλα από την κλει-
δαρότρυπα;
Θυμάστε; (6)
Που η Ελπίδα τραγουδού-
σε: «στη ντισκοτέκ, στην
παλιά ντισκοτέκ;»

Ο Ντάνος και οι 7 Χιονάτες

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

«Πλούσιο ρεπορτάζ για το ποιους παίκτες
θα δούμε να επιστρέφουν στον Άγιο Δο-
μίνικο για το Survivor All Star παρακο-

λουθήσαμε  στην εκπομπή
της Φαίης Σκορδά», γρά-
φει με συγκίνηση κάποιος,
στο συγκρότημα που πο-
λεμάει τα ηττημένα μυα-
λά. Και συνεχίζει: Αποκα-
λύφθηκε πως ο Γιώργος
Αγγελόπουλος, ο διαβόη-
τος Ντάνος θα ταξιδέψει
στον Άγιο Δομίνικο. Η Ελέ-
νη Μουστάκη είπε: Για τον
Ντάνο μιλάμε. Έλαβα μά-
λιστα και ένα μήνυμα στο

κινητό μου, έχω αυτή την πληροφόρηση.
Μπορεί να είναι αλλά για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα» και παράλληλα έκανε
λόγο για παραμονή του Ντάνου στο Sur-
vivor All Star  για περίπου δύο μήνες
μόνο. Απ’ όλα μας άρεσε πιο πολύ το
επίθετο «διαβόητος». 
Έχει γούστο να το έγραψαν και ως κο-
πλιμέντο οι θαυμαστές του Survivor.

Η μεγαλύτερη τ/κ εφημερίδα σε τουρκικά χέρια
Η εξαγορά του ομίλου «Κίπρις» από Τούρκους επενδυτές, η κα-

ταδίκη άντρα σε 35 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της
συντρόφου του, η έναρξη των συζητήσεων για τον «κρατικό
προϋπολογισμό» στη «βουλή» αλλά και η παρέμβαση του
«πρωθυπουργού» στο θέμα της αύξησης των τιμών των προ-
ϊόντων είναι μερικά από τα θέματα που προβάλλουν στα ση-
μερινά τους πρωτοσέλιδα οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», ανα-
φέρεται στην πώληση του ομίλου «Κίπρις» και στην απόφαση
του Ασίλ Ναδίρ να αποσυρθεί ενώ σε μήνυμά του αναφέρεται
στην αγάπη του για την «Κίπρις». Ο αρθρογράφος αναφέρει
ότι με την εξαγορά του ομίλου από Τούρκους επενδυτές ση-
ματοδοτείται το τέλος μια εποχής και η αρχή μιας νέας. Γράφει
ακόμα ότι σε 35 χρόνια ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε
άντρας ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 45χρονης
συντρόφου του.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Προϋπολογισμός
μισθών» γράφει ότι το 77% του «κρατικού προϋπολογισμού»
θα δαπανηθεί στην καταβολή μισθών και επιδομάτων σύμφωνα
με στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της «βουλής» κατά
τη χθεσινή έναρξη συζήτησης του «προϋπολογισμού». Γράφει
αλλού ότι σύμφωνα με πληροφορίες η «διεύθυνση» των φυ-
λακών διέκοψε και απαγόρευσε τη  μετάδοση δύο τηλεοπτικών

καναλιών στις φυλακές. Αναφορά γίνεται και στην καταδίκη
σε 35 χρόνια φυλάκισης άντρα που δολοφόνησε την σύντροφό
του.

Η «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Παρέμβαση στις τιμές» αναφέρεται
στην ανακοίνωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ σχετικά
με το θέμα της αύξησης των τιμών των προϊόντων πρώτης
ανάγκης και στην απόφαση για παρέμβαση της «κυβέρνησης»
για μείωση των τιμών.  Η ανακοίνωση του Ουστέλ έγινε μετά
και τις έντονες αντιδράσεις κτηνοτρόφων και κρεοπωλών και
την απειλή για απεργία. Αναφορά γίνεται και στη συμφωνία
για εξαγορά της εταιρείας του ομίλου εταιρειών «Κίπρις» από
τον τουρκικό όμιλο εταιρειών «γεσίλ βατάν» (πράσινη πατρίδα)
και προβάλλει δηλώσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «35 χρόνια φυλάκισης
για τη δολοφονία γυναίκας»  γράφει ότι το «κακουργιοδικείο»
στην κατεχόμενη Κερύνεια καταδίκασε χθες τον Αμπντουλάχ
Τσελίκ σε 35 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της δολοφονίας
της συντρόφου του, έγκλημα που διέπραξε πριν από δύο
χρόνια. Προβάλλει ακόμα δηλώσεις του συνδέσμου κτηνο-
τρόφων σχετικά με την πιθανότητα απεργιών σε περίπτωση
που αποφασιστεί η εισαγωγή κρέατος. Αναφορά γίνεται και
στην αύξηση ασθενών από εποχιακή γρίπη.

ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΗΦ

Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ***Επί μία ολόκληρη εβδομάδα, οι πολιτιστικές σελί-
δες ασχολούνται με την Καινούργιου.

***Καινούργιου, Καινούργιου αλλά, περσινά, ξινά
σταφύλια.

***Ούτε καν: Καινούργιου κοσκινάκι μου, και πού να
σε κρεμάσω;

***Και σε δύο διαδοχικές εκπομπές, στις οποίες έρι-
ξα το βλέμμα μου τυχαία, η κυρία Καινούργιου
εμφανιζόταν με ντεκολτέ που έβγαζε μάτια.

***Μόνο οι θηλές δεν φαίνονταν.

***Είμαι σίγουρος ότι μπερδεύει τις σαράντα φυλές
του Ισραήλ με τις σαράντα θηλές του Ισραήλ.

***Έμαθα μάλιστα από φίλους μου που είναι εντε-
λώς ηλίθιοι, γιατί εάν δεν ήταν θα παρακολουθού-
σαν το καραγκιοζλίκι «Super Κατερίνα;» ότι
έκλαιγε γοερά κιόλας.

***Μάλιστα. Εδώ καταντήσαμε. Αντί να κλαίμε για
τα μωρά της Ουκρανίας, κλαίμε για την Καινούργι-
ου που κλαίει για την Κατερίνα.

***Τηλεθεατές για κλάματα.

***Μια και το έφερε η κουβέντα, ο πόλεμος στην
Ουκρανία δεν παίζεται πια ούτε στις κύριες ειδή-
σεις. 

***Δελτία ειδήσεων ή δελτία αηδίσεων, όπως τα
είχα αποκαλέσει παλαιότερα;

***Χάθηκε και η Μαλέσκου την οποία πέρσι, τα
σούργελα, αποκαλούσαν θεά. Ήρθε, όμως, άλλη
θεά, η Μπακοδήμου και, ως εκ τούτου, η τηλεο-
πτική σαχλαμάρα δεν έχει τον Θεό της.

***Συγγνώμη, δεν έχει τη θεά της.

***Κι άμα αυτές είναι, τρομάρα τους, θεές, τι ήταν,
άραγε, η Λάσκαρη;

ΚΟΥΝ

»
Τ
Ο

Α
Κ
Ο
Ν
Ι
Ζ
Ε
Ι
Ν

ΟδυσσέαςΒαβυλώνιος αχταρμάς
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Θετική και με προοπτικές χα-
ρακτηρίζεται από τραπεζικούς
παράγοντες, πηγές της Κεν-

τρικής αλλά και της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και χρηματιστηριακούς
κύκλους, η απόκτηση χθες  του
13,41% της Ελληνικής Τράπεζας από
την Eurobank, με μετοχές που αγό-
ρασε έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ
από τον έτερο μεγαλομέτοχο της Ελ-
ληνικής την Wargaming. Με την εξα-
γορά η Eurobank θα ανεβάσει τη
συμμετοχή  της στην Ελληνική στο
26%, ποσοστό πολύ κοντά στο 30%
που θα την φέρνει σε πλεονεκτική
θέση στην κυπριακή τραπεζική αγο-
ρά. 
Ενδεικτικές των προθέσεων της Eu-
robank είναι και οι δηλώσεις στελε-
χών της ότι «δεν θα σταματήσουμε
εδώ» εννοώντας σαφώς απόκτηση
μεγαλύτερου μεριδίου στην Ελληνι-
κή.

Το Ok από την ΕΚΤ
Φυσικά το τελικό Ok για την αγορά
του 13,4% θα το δώσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Διαδικαστικά η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα
υποβάλει την αξιολόγηση της αγοράς
του μεριδίου της Ελληνικής από την
Eurobank καθώς και την εισήγησή
της. Σύμφωνα με πληροφορίες μας
από την Κεντρική Τράπεζα βασικά η
αξιολόγηση γίνεται ταυτόχρονα και
από την ΚΤ και από την ΕΚΤ οπότε
και η απάντηση πρέπει να αναμένεται
σύντομα.
Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
μας, η ΕΚΤ αναμένεται να δει με θε-
τικό φακό την εξέλιξη μια και στους
ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κύκλους
θεωρείται ότι καλό είναι σε τραπεζι-
κούς οργανισμούς οι μεγάλοι μέτοχοι
να έχουν σχέση με το αντικείμενο.
Όπως είναι γνωστό η Wargaming  δεν
ανήκει στον τραπεζικό κλάδο.

Θετικά τα σχόλια - Ψήφος 
εμπιστοσύνης

Όπως μας ελέχθη χαρακτηριστικά
από κύκλους που είναι σε θέση να
γνωρίζουν γεγονότα, η εξέλιξη με
τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Eu-
robank στην Ελληνική μόνον θετικά
μπορεί να σχολιασθεί.
«Η Eurobank είναι η πλέον εύρωστη
τράπεζα στην Ελλάδα και κατ’ επέ-
κτασιν  άριστος γνώστης του αντι-
κειμένου. Σκοπός της μάλλον είναι

η ενσωμάτωση της Ελληνικής όμως
σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν
να μιλήσει δημόσια για κάτι τέτοιο.
Γεγονός παραμένει ότι ένας ακόμα
δυνατός παίκτης μπαίνει δυναμικά
στην τραπεζική αγορά της χώρας
μας».

Πηγές της Eurobank ανέφεραν επίσης
ότι η  κίνηση της  τράπεζας αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία
της χώρας μας.
«Η επένδυση αυτή είναι εναρμονι-
σμένη με τη στρατηγική του Ομίλου
Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω
την παρουσία του στις βασικές αγο-
ρές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό
ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμ-
πιστοσύνης στις θετικές προοπτικές
της κυπριακής οικονομίας».
Από πλευράς Ελληνικής Τράπεζας η
εξέλιξη χαρακτηρίζεται επίσης  θε-
τική, αφού τέτοιες κινήσεις δείχνουν
την εμπιστοσύνη που υπάρχει για το
τραπεζικό ίδρυμα από  ισχυρό τρα-
πεζικό οργανισμό της Ελλάδας.

Η τρίτη εξαγορά
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε
αγοράσει πέρυσι και το ποσοστό  της
Third Point, στην Ελληνική. Όπως
είχε ανακοινωθεί τότε «η επένδυση
αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη
στρατηγική του Ομίλου Eurobank να
ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία
του σε όλες τις βασικές αγορές στις

οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδια-
φέρον».
Η χθεσινή είναι η  τρίτη εξαγορά
που πραγματοποιεί από πέρυσι η Εu-
robank από το 2021. Είχε αποκτήσει
την Direktna Bank στη Σερβία στις
αρχές Ιουλίου του 2021. Τον Ιούλιο
του ίδιου χρόνου απέκτησε σε πρώτο
στάδιο το 9,9% της Ελληνικής Τρά-
πεζας από την Third Point Hellenic
Recovery Fund και συν́αψε συμ́βαση
αγοραπωλησιάς μετοχών για την εξα-
γορά επιπλέον ποσοστου ́2,7%. Μετα ́
την ολοκληρ́ωση εκείνης της συναλ-
λαγής, η συμμετοχη ́ της Eurobank
στην Ελληνική είχε ανέβει στο 12,6%.

Μέτοχος με 6,8% 
η Wargaming

Ουσιαστικά, ο ελληνικός όμιλος απο-
κτά το 13,4% της Wargaming, η οποία
παραμένει μέτοχος στην τράπεζα με
ποσοστό περί το 6,8%.
Πρόκειται για μία κίνηση που εδραι-
ώνει την παρουσία της Eurobank
στην κυπριακή οικονομία, καθώς πέ-
ραν της Ελληνικής Τράπεζας δρα-
στηριοποιείται μέσω της θυγατρικής
της Eurobank Cyprus, που ειδικεύεται
στην επιχειρηματική πίστη.

Εγκρίσεις
Όπως προαναφέρουμε η εξαγορά
υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις
και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη
εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε, η

Wargaming Group Limited θα συνε-
χίσει να διατηρεί την πλήρη νομική
και πραγματική κυριότητα των με-
τοχών προς πώληση, καθώς και όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από
αυτές.

Οι ανακοινώσεις 
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε  στο
ΧΑΚ χθες ότι η Wargaming Group
Limited κατέληξε σε συμφωνία στις
30 Νοεμβρίου 2022 για πώληση του
13,41% της συμμετοχής της στο με-
τοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας
(55.337.721 μετοχές) στην Eurobank.
Η πώληση υπόκειται στη λήψη των
απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων
από την Eurobank S.A. Μετά την ολο-
κλήρωση της συμφωνημένης πώλη-
σης, η Eurobank S.A. θα έχει συμμε-
τοχή 26,0% στην Τράπεζα ενώ η
WGL θα έχει συμμετοχή 7,20% στην
Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του
0,41% συμμετοχής των ταμείων προ-
νοίας που σχετίζονται με συμβούλους
και την ανώτατη διοίκηση της WGL.
Και η  Eurobank επιβεβαίωσε με ανα-
κοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών τη σύναψη σύμβασης αγορα-
πωλησίας μετοχών με τη Wargaming
βάσει της οποίας, συμφώνησε να
αποκτήσει ποσοστό 13,41%
(55.337.721 μετοχές) στην Ελληνική
Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος
€70 εκατ.
Σύμφωνα με την  ανακοίνωση, «η
εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές
εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά
την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι
τότε, η Wargaming θα συνεχίσει να
διατηρεί την πλήρη νομική και πραγ-
ματική κυριότητα των μετοχών προς
πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από αυτές. Η
επένδυση είναι εναρμονισμένη με
τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank
να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία

του στις βασικές αγορές, στις οποίες
διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και
αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις
θετικές προοπτικές της κυπριακής
οικονομίας», τονίζεται. 
Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό
12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και
συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής η συμμετοχή της θα
ανέλθει σε 26,0%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εται-
ρεία («Eurobank»), θυγατρική της
«Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και
Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eu-
robank Holdings), ανακοινώνει τη
σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας
μετοχών («SPA») με τη Wargaming
Group Limited, βάσει της οποίας, η
Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει
ποσοστό 13,41% (55.337.721 με-
τοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δη-
μόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τρά-
πεζα») αντί συνολικού τιμήματος
€70.000.000. Η εξαγορά υπόκειται
σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα
ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλή-
ρωσή τους. Μέχρι τότε η Wargaming
Group Limited θα συνεχίσει να δια-
τηρεί την πλήρη νομική και πραγμα-
τική κυριότητα των μετοχών προς
πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από αυτές.
Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό
12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και
συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, η συμμετοχή της θα
ανέλθει σε 26,0%.
Η επένδυση αυτή είναι εναρμονι-
σμένη με τη στρατηγική του Ομίλου
Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω
την παρουσία του στις βασικές αγο-
ρές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό
ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμ-
πιστοσύνης στις θετικές προοπτικές
της κυπριακής οικονομίας.

Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑΝΤΙ 70 ΕΚΑΤ. ΤΟ 13,4% ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η WARGAMING

Θετικό ταρακούνημα και εντυπωσιακά κέρδη  
για την Ελληνική μετά την εξαγορά από Eurobank

4 Η μετοχή της κυπριακής τράπεζας σημείωσε κέρδη 5,86%
στο ΧΑΚ και έκλεισε στα 1,355 ευρώ - Ο Γενικός Δείκτης  στο
ΧΑΚ έκλεισε στις 91,20 μονάδες, με μεγάλη αύξηση 2,98%,

Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αποφά-
σισε την αύξηση του ποσοστού του
αντικυκλικού αποθέματος ασφα-
λείας από 0% σε 0,5% του συνο-
λικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
στη Δημοκρατία του κάθε αδει-
οδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος
που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
η απόφαση προσβλέπει στο να ενι-
σχύσει την ανθεκτικότητα στον
τραπεζικό τομέα επί του παρόντος,
δηλαδή σε μια περίοδο όπου οι
κίνδυνοι δεν είναι ούτε ιδιαίτερα
αυξημένοι αλλά ούτε και υποτονι-

κοί. Στόχος είναι η διασφάλιση,
στον βαθμό του δυνατού, μιας βιώ-
σιμης ροής πιστώσεων προς την
οικονομία σε μελλοντικές περιό-
δους ενδεχόμενων αυξημένων κιν-
δύνων.
Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η
προβλεπόμενη διαβούλευση με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) όπως ορίζεται στο άρθρο 5
του Κανονισμού για τον Ενιαίο Επο-
πτικό Μηχανισμό (SSM Regulation)
και η ΕΚΤ δεν έφερε ένσταση επί
της απόφασης της ΚΤΚ.
Η αξιολόγηση της ΚΤΚ, για σκοπούς
λήψης της απόφασης, έγινε στη
βάση ολιστικής προσέγγισης βα-

σισμένης σε ποσοτικά εργαλεία,
δηλαδή σύνολο δεικτών, σε ποι-
οτική ανάλυση καθώς και στην
αρχή της καθοδηγούμενης διακρι-
τικής ευχέρειας (Guided Discretion),
όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου
(ΕΣΣΚ) μέσω της Σύστασης
ΕΣΣΚ/2014/1 σχετικά με την κα-
θοδήγηση για τον καθορισμό των
ποσοστών αντικυκλικών αποθεμά-
των ασφαλείας.
Αναφέρεται ότι το νέο ποσοστό θα
εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου
2023 έτσι ώστε να δημιουργηθεί
ένα μαξιλάρι κεφαλαίων στις τρά-
πεζες, το οποίο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί σε περιόδους κρίσεων
και οικονομικής ύφεσης προς απορ-
ρόφηση των ζημιών ή/και ενίσχυ-
σης του δανεισμού στον ιδιωτικό
τομέα.  
Οι δείκτες που παρακολουθεί η
ΚΤΚ κατά τη ποσοτική της ανάλυση
περιλαμβάνουν την απόκλιση του
δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από
τη μακροπρόθεσμη τάση του (Cred-
it-to-GDP gap), δείκτες που σχετί-
ζονται με την πιστωτική επέκταση,
το χρέος του ιδιωτικού μη χρημα-

τοοικονομικού τομέα, την αγορά
ακινήτων, την πραγματική οικονο-
μία, τις εξωτερικές ανισορροπίες
καθώς και την ανθεκτικότητα του
τραπεζικού τομέα. Ο συνοπτικός
πίνακας με τις ποσοτικές παραμέ-
τρους που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ, συμ-
περιλαμβανομένου του δείκτη πί-
στωσης προς το ΑΕΠ (Credit-to-GDP
ratio) και της απόκλισής του από
τη μακροπρόθεσμη τάση του (Cred-
it-to-GDP gap), παρατίθεται σε αυτό
το αρχείο.

Μαξιλάρι κεφαλαίων από 
τράπεζες ζητά η Κεντρική

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ



Η επόμενη κυβέρνηση αλλά
και το πολιτικό σύστημα θα
πρέπει να θέσουν ένα μα-

κροχρόνιο, σε βάθος δεκαετίας,
μακροοικονομικό πλάνο που θα με-
τατρέψει την Κύπρο σε χώρα triple
A, ανέφερε ο υπουργός Οικονομι-
κών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε χαι-
ρετισμό του στην ετήσια γενική συ-
νέλευση του Invest Cyprus, προ-
σθέτοντας ότι σε αυτή την προ-
σπάθεια δεν χωρούν λαϊκισμοί.
Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε στη ση-
μασία ενός προγράμματος συνετούς
μείωσης του δημόσιου χρέους, ανα-
φέροντας ότι είναι πολύ σημαντικό
να υπάρχει η εμπιστοσύνη των αγο-
ρών και του επενδυτή στη νέα επο-
χή που διανύουμε.

Εντεκα διαδοχικές 
αναβαθμίσεις

Πρόσθεσε ότι η  Κύπρος σε αυτή
τη νέα εποχή βρίσκεται αναβαθμι-
σμένη με 11 διαδοχικές αναβαθ-
μίσεις της οικονομίας της, έναν
από τους πιο ψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης της ΕΕ, ανεργία σε ιστορικά
χαμηλά, πραγματικές, βιώσιμες
επενδύσεις, δημόσιο χρέος σε βιώ-
σιμο επίπεδο που συνεχίζει να έχει
πτωτική πορεία.
Σημείωσε επίσης ότι  η Κύπρος έχει
για πρώτη φορά ένα πραγματικό
μοντέλο ανάπτυξης το «Όραμα
2035» που μπορεί να ανταποκριθεί
στη νέα εποχή, ένα ρεαλιστικό,
πραγματιστικό, λεπτομερές, καλά
μελετημένο πλάνο.

Αναβάθμιση λόγω μείωσης 
του χρέους

Ο Κ. Πετρίδης είπε ότι σε αυτή τη
νέα εποχή τα δημόσια οικονομικά
θα αρχίσουν να είναι πολύ πιο ση-
μαντικά από την προηγούμενη δε-
καετία, όχι μόνο λόγω της μη ύπαρ-
ξης φτηνού χρήματος, αλλά και
λόγω αντιδράσεων των αγορών. Η
Κύπρος, σημείωσε, είναι η μόνη
χώρα που πήρε αναβάθμιση τον
τελευταίο χρόνο γιατί μείωσε το
δημόσιο χρέος.
Σκιαγραφώντας τη νέα εποχή για
την παγκόσμια οικονομία, ο κ. Πε-
τρίδης  είπε ότι θα είναι μια εποχή
πληθωρισμού, που σηματοδοτεί το
τέλος του φτηνού χρήματος και της
φτηνής ενέργειας στα οποία κτί-

στηκε η ευμάρεια των ευρωπαϊκών
χωρών. Στη νέα εποχή, πρόσθεσε,
τελειώνει η παγκοσμιοποίηση και
αρχίζει η περιφεριοποίηση γιατί η
συγκέντρωση της παραγωγής πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατό πιο
κοντά στον πολίτη ενώ οι εθνικές
πολιτικές θα παίζουν περισσότερο
ρόλο απ’ ό,τι έπαιζαν παλιά.

Θεωρούσαν ότι δεν θα τα 
καταφέρουμε…

Αναφερόμενος στη δεκαετία της
παρούσας κυβέρνησης, ο υπουργός
σημείωσε πως όταν άρχιζε η κρίση
στις αρχές της δεκαετίας, η οικο-
νομία της Κύπρου ήταν ένα πείραμα
ακόμα και για την ΕΕ και θεωρείτο
πολύ πιθανό σε κύκλους της ΕΕ,
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ ότι η Κύπρος
ενδεχομένως να μην μπορούσε να
σταθεί ως μέλος της ΕΕ ή της Ευ-
ρωζώνης. Πρόσθεσε ότι αυτά τα
γνωρίζει επειδή τα έζησε.
«Στη διάρκεια αυτών των 10 χρόνων
η οικονομία της Κύπρου άλλαξε,

διαφοροποίησε το μοντέλο της,
μπήκε σε μια βιώσιμη πορεία, ση-
μείωσε ρυθμούς ανάπτυξης που
δεν πίστευαν πολλοί ότι θα μπο-
ρούσε να σημειώσει», τόνισε.
Αναφερόμενος στον ρόλο του Invest
Cyprus τόνισε ότι είναι πλέον ένας
οργανισμός με πολύ καλή διοίκηση,
εξειδίκευση, περισσότερους πό-
ρους που καλείται να διαδραματίσει
τον δύσκολο ρόλο άντλησης επεν-
δύσεων στη νέα εποχή. Πρόσθεσε
ότι είναι σημαντικό να αγκαλιαστεί
πολιτικά από την κυβέρνηση για
να διαδραματίσει το ρόλο του.

Στις 10 κορυφαίες χώρες 
για την ανάκαμψη των 

επενδύσεων
Ο πρόεδρος του δ.σ. του Invest
Cyprus Ευγένιος Ευγενίου ανέφερε
στην ομιλία του ότι σε αυτό το ιδι-
αίτερα απαιτητικό διεθνές περι-
βάλλον, η Κύπρος κατάφερε να
προσελκύσει σημαντικές επενδύ-
σεις και στους τρεις τομείς προτε-

ραιότητας του Invest Cyprus.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, στον άξο-
να προσέλκυσης εταιρειών εξειδί-
κευσης και ταλέντου με δεκάδες
διεθνείς εταιρείες και χιλιάδες ερ-
γαζόμενους κυρίως στον τομέα της
τεχνολογίας.

Επίσης στον άξονα προσέλκυσης
επενδύσεων σε τομείς προτεραι-
ότητας καταγράφηκαν σημαντικές
ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβα-
νομένου επενδύσεων που αφορούν
την πράσινη και ψηφιακή μετάβα-
ση.
Πρόσθεσε ότι στον άξονα προσέλ-
κυσης ρυθμιζόμενων εταιρειών
στον χρηματοοικονομικό τομέα αυ-
ξήθηκε σημαντικά ο αριθμός και η
αξία των επενδυτικών ταμείων.
Χαρακτήρισε σημαντική πρόσφατη
απόφαση του ANIMA Investment
Network, για να δημιουργήσει στην
Κύπρο το Euromed Tech Hub. Ενός
οργανισμού που θα ανήκει από κοι-
νού στον Invest Cyprus και τον AN-

IMA, του οποίου όλες οι προσπά-
θειες θα είναι επικεντρωμένες στην
προώθηση λύσεων τεχνολογίας και
καινοτομίας που θα εξυπηρετήσουν
την κοινωνική και οικολογική με-
τάβαση των χωρών της Μεσογεί-
ου.
«Η επιτυχία των προσπαθειών μας
και της γενικότερης επενδυτικής
ελκυστικότητας της Κύπρου ανα-
γνωρίζεται και από αξιόπιστους φο-
ρείς στο εξωτερικό», σημείωσε ο
κ. Ευγενίου και πρόσθεσε ότι σύμ-
φωνα με το Greenfield FDI Perform-
ance Index, το 2021 η Κύπρος πραγ-
ματοποίησε άλμα 50 θέσεων ανε-
βαίνοντας στη 18η θέση διεθνώς
ενώ  συγκαταλέγεται στις 10 κο-
ρυφαίες χώρες για την ανάκαμψη
των επενδύσεων μετά την πανδημία
με αύξηση 150% το πρώτο εξάμηνο
του 2022 σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019. Σύμφωνα
με το FDI Intelligence, πρόσθεσε,
καταγράφεται σημαντική αύξηση
600% των επενδύσεων στον τομέα
τεχνολογίας το πρώτο εξάμηνο του
2022 σε σύγκριση με το 2019.

Αυξάνονται οι εταιρείες 
τεχνολογίας

Σε παρουσίασή του ο γενικός διευ-
θυντής του Invest Cyprus Γιώργος
Καμπανέλλας, ανέφερε ότι σε σχέ-
ση με το 2020, ο αριθμός ξένων
εταιρειών τεχνολογίας αυξήθηκε
κατά 49%, ο αριθμός των εργαζο-
μένων κατά 78% ενώ ο άμεσος και
έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
διαμορφώνεται στα 3 δις. ευρώ.
Όσον αφορά την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων για δημιουργία νέων
έργων σε διάφορους τομείς όπως
οι τομείς της υγείας, της εκπαίδευ-
σης της φιλοξενίας και των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, είπε ότι
υπάρχουν καθημερινά απτά παρα-
δείγματα και προχωρούν αυτές οι
επενδύσεις.
Στον τομέα των επενδυτικών τα-
μείων, πρόσθεσε, υπήρξε 23% αύ-
ξηση στα κεφάλαια υπό διαχείριση
και 17% στον αριθμό των εταιρειών
ενώ πραγματοποιούνται αυτή την
στιγμή έξι διεθνείς κινηματογρα-
φικές παραγωγές συνολικού ύψους
22 εκατ.
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Χρειάζεται μακροχρόνιο
πλάνο μείωσης χρέους 

4 Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η εμπιστοσύνη των αγορών και του επενδυτή στη
νέα εποχή που διανύουμε και σε αυτή την προσπάθεια δεν χωρούν λαϊκισμοί.

Πάνω από 80% των επιχειρήσεων
με δέκα ή περισσότερους εργα-
ζόμενους παρείχαν φορητές συ-
σκευές με πρόσβαση στο διαδί-
κτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο της επιχείρησης κατά το
2022, δείχνουν τα αποτελέσματα
της έρευνας χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου
στις επιχειρήσεις, που δημοσί-
ευσε η Στατιστική Υπηρεσία  την
Πέμπτη.
Η έρευνα εξέτασε τη δυνατότητα
εξ αποστάσεως πρόσβασης των
απασχολούμενων στις επιχειρή-
σεις, τις ταχύτητες σύνδεσης των
επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και τα πο-
σοστά εξειδικευμένου προσωπι-

κού ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, το 85,9% των επιχει-
ρήσεων με 10 ή περισσότερους
απασχολούμενους, παρείχαν φο-
ρητές συσκευές που επιτρέπουν
κινητή σύνδεση στο Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας, για επαγγελματικούς
σκοπούς. Με τον όρο «φορητές
συσκευές» εννοείται η χρήση φο-
ρητών συσκευών για τις οποίες
οι επιχειρήσεις πληρώνουν εξ
ολοκλήρου ή τουλάχιστον μέχρι
ενός ορίου το κόστος αγοράς ή
χρήσης (συνδρομή).
Επιπλέον, κατά το 2022, το 81,4%
όλων των επιχειρήσεων παρέχουν
εξ αποστάσεως πρόσβαση στο
σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου της επιχείρησης, το 68,7%
πρόσβαση στα έγγραφα της επι-
χείρησης, συμπεριλαμβανομένων
υπολογιστικών φύλλων, παρου-
σιάσεων ή άλλων αρχείων και το
64,8% πρόσβαση στις επιχειρη-
ματικές εφαρμογές της επιχεί-
ρησης ή λογισμικό που χρησιμο-
ποιείται από την επιχείρηση. Ακό-
μα, το 59% όλων των επιχειρή-
σεων έχουν πραγματοποιήσει εξ
αποστάσεως συσκέψεις μέσω
διαδικτύου (π.χ. Skype, Zoom,
ομάδες MS, WebEx κ.λπ.).
Όπως σημειώνει η έκθεση που
δημοσιεύτηκε, με τον όρο εξ
αποστάσεως πρόσβαση, εννοείται
η ετοιμότητα, η ικανότητα και η
προθυμία των επιχειρήσεων να
δώσουν τη δυνατότητα στους

απασχολούμενους να εργάζονται
εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς
τους εξ αποστάσεως πρόσβαση
στους πόρους της επιχείρησης.

Αύξηση στις ταχύτητες σύνδε-
σης στο διαδίκτυο

Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι οι
συνδέσεις διαδικτύου υψηλής

ταχύτητας (100 Mbit/s ή περισ-
σότερο) έχουν αυξηθεί σημαντικά
κατά τα τελευταία χρόνια. Το
2022, περίπου έξι στις δέκα επι-
χειρήσεις (61,2%) έχουν σύνδεση
στο διαδίκτυο με ταχύτητες σύν-
δεσης στο Διαδίκτυο υψηλότερες
από 100Mbit/s σε σύγκριση με
10,2% το 2018.

Παρείχαν ευκαιρίες για μερική, 
τουλάχιστον, εξ αποστάσεως απασχόληση

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



Απεβίωσε ο Κύπρος Χρυσοστομίδης
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Σε καμία περίπτωση το υπουργείο
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
δεν επιθυμεί ή σκοπεύει να πα-
ρέμβει στο έργο της Βουλής ούτε
θεωρεί ότι ήταν παρέμβαση η κοι-
νοποίηση γνωμάτευσης του γενικού
εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία
η συγκεκριμένη πρόταση νόμου
έχει προβλήματα συνταγματικής
τάξης, αναφέρει σε επιστολή του
προς την πρόεδρο της Βουλής ο
Πρόδρομος Προδρόμου. Όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠ-
ΠΑΝ, ο κ. Προδρόμου απέστειλε
χθες νέα επιστολή στην Αννίτα Δη-
μητρίου για την πρόταση νόμου
για την ολιστική σεξουαλική δια-
παιδαγώγηση, στην οποία υπο-
γραμμίζει ότι «αποτελεί υποχρέωσή
του να ενημερώσει τη Βουλή, μέσω
της προέδρου της, για τη γνωμά-
τευση περί αντισυνταγματικότητας
και για κάποια θέματα που εγεί-
ρονται σχετικά με την εφαρμογή
της νομοθεσίας εάν ψηφιστεί».

Προσθέτει ότι, η θέση του υπουρ-
γείου Παιδείας δεν αλλάζει και
«όχι μόνο υιοθετεί την ανάγκη για
εισαγωγή σεξουαλικής διαπαιδα-
γώγησης, αλλά ήδη πολιτική του
είναι η μεθοδευμένη και κατάλληλα
προετοιμασμένη εισαγωγή της,

όπως έγινε από πέρσι σε μικρές
ηλικίες. Η σχετική επιστολή επι-
συνάπτεται για σκοπούς ενημέρω-
σης». Σημειώνει δε ότι το υπουργείο
είναι έτοιμο να διασφαλίσει όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη γενίκευση της διδασκαλίας σε
συνεργασία και με την αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά
για τον σκοπό αυτό δεν χρειάζεται
με νομοθετικές πράξεις να παρα-
βιαστεί το συνταγματικό θεμέλιο

της διάκρισης των εξουσιών.

Επιστολή ΠτΒ
Την Τετάρτη η πρόεδρος της Βουλής
είχε στείλει επιστολή στον υπουργό
Παιδείας με την οποία του ξεκα-
θάριζε πως «οποιαδήποτε παρέμ-
βαση της εκτελεστικής εξουσίας
επί της ουσίας της προτεινόμενης
νομοθετικής ρύθμισης που αφορά
στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
στα σχολεία, συνιστά αντιθεσμική

και αντιδεοντολογική πράξη, η
οποία εμπεριέχει προφανείς κιν-
δύνους για την ομαλή λειτουργία
των θεσμών και θα έπρεπε να απο-
φεύγετο. Επίσης, στην επιστολή
της η πρόεδρος της Βουλής όσο
αφορά τις αναφορές του υπουργού
περί αντισυνταγματικότητας του
νόμου τον ενημέρωσε πως εφόσον
τελικά η υπό αναφορά πρόταση
νόμου ψηφισθεί σε νόμο ο γενικός
εισαγγελέας ως νομικός σύμβουλος
του κράτους θα έχει τη δυνατότητα
να συμβουλεύσει τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας να τον αναπέμψει
στο Ανώτατο Δικαστήριο εάν κατά
τη δημοσίευση του νόμου εντοπίσει
οποιαδήποτε ζητήματα τα οποία
χρήζουν επανεξέτασης. 

Εξηγήσεις από τον υπουργό
Με τον υπουργό πάνω σε αυτό να
απαντά πως «επειδή το υπουργείο
δεν επιθυμούσε να στηριχθεί μόνο
στη δική μας ανάγνωση των Κανο-
νισμών, ζητήθηκε γνωμάτευση από
τη Νομική Υπηρεσία. Επειδή, όπως
ακριβώς αναφέρετε στην επιστολή
σας, «η κρίση περί της συνταγμα-
τικότητας ή μη της προωθούμενης
προς ψήφιση πρότασης νόμου δεν
ανήκει στην εκτελεστική εξουσία,
αλλά στον γενικό εισαγγελέα», θε-

ώρησα υποχρέωσή μου να σας κοι-
νοποιήσω τη σχετική γνωμάτευση
του γενικού εισαγγελέα, πιστεύον-
τας ότι θα εξυπηρετούσε τη Βουλή
των Αντιπροσώπων να γνωρίζει ότι
η πρόταση νόμου θεωρείται από
τη Νομική Υπηρεσία ως αντισυν-
ταγματική. Συγκεκριμένα, στη γνω-
μάτευση που σας έχει κοινοποιηθεί,
αναφέρεται ρητά ότι «Με την πρό-
ταση νόμου η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ψήφισε ρυθμίσεις που
επεμβαίνουν στην άσκηση της εκτε-
λεστικής και/ή διοικητικής εξου-
σίας. Η πρόταση νόμου εμπεριέχει
στοιχεία διοικητικής λειτουργίας
και ως εκ τούτου καταστρατηγεί
τη συνταγματική αρχή της διάκρι-
σης των εξουσιών, αλλά και τα Άρ-
θρα 61 και 87 του Συντάγματος».
Επιπρόσθετα, όπως είμαι βέβαιος
ότι γνωρίζετε, στοιχείο αντισυν-
ταγματικότητας είναι και η παρέμ-
βαση στον προϋπολογισμό της Δη-
μοκρατίας, που επίσης επισημαί-
νεται στη γνωμάτευση του γενικού
εισαγγελέα.  

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι η Βουλή
των Αντιπροσώπων έχει κάθε αρ-
μοδιότητα και εξουσία να νομο-
θετήσει και η τελική έκβαση είναι
αποκλειστικά δική της απόφαση.

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο νομικός και πολιτικός Κύπρος Χρυσοστομίδης. Υπήρξε
ιδρυτής και πρόεδρος της Έπαλξης Ανασυγκρότησης του Κέντρου και είχε διατελέσει
υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής.
Από το 1981 διατηρούσε το δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία.   Ήταν νυμ-
φευμένος με τη δικηγόρο Ελένη Πολυβίου Χρυσοστομίδη, με την οποία απέκτησαν δυο
κόρες. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 11 το πρωί στην Εκκλησία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία. Η οικογένειά του θα δέχεται συλλυπητήρια
από τις 10 μέχρι τις 11.Ο πρόεδρος και τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του δικηγόρου και πρώην
υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δρος Κύπρου Χρυσοστομίδη και απευθύνουν
τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια, τους οικείους και τους
συνεργάτες του». Ανακοινώσεις με τις οποίες εκφράζουν τα συλλυπητήρια προς την
οικογένεια του εκλιπόντος εξέδωσαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ,
Δημοκρατική Παράταξη και Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πόλεμος επιστολών μεταξύ ΠτΒ και υπ. Παιδείας



Ο ι σειρήνες του αντιαερο-
πορικού συναγερμού ήχη-
σαν σε ολόκληρη την Ου-

κρανία, πλην της Κριμαίας, έπειτα
από τις προειδοποιήσεις Ουκρα-
νών αξιωματούχων ότι η Ρωσία
ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων με
πυραύλους και drones. «Ολικός
αντιαεροπορικός συναγερμός ήχη-
σε στην Ουκρανία. Κατευθυνθείτε
προς τα καταφύγια», έγραψε στο
Telegram η ουκρανική συνοριακή
υπηρεσία.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ότι τα ρωσικά στρα-
τεύματα δεν κάνουν... περίπατο
στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της
Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει
ήδη δώσει εντολή για δεύτερη
επιστράτευση. Αυτό αναφέρει η
γερμανική εφημερίδα «Bild», επι-
καλούμενη το think tank «Institute
for the Study of War» όπως και
ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυ-
ρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει
συνειδητοποιήσει πλέον ότι οι Ρώ-
σοι στρατιώτες έχουν κουραστεί
να πολεμούν, το ηθικό τους είναι
πεσμένο, οι νεοσύλλεκτοι που επι-
στρατεύτηκαν δεν έχουν την κα-
τάλληλη εκπαίδευση ενώ τα τανκς
και τα όπλα που διαθέτουν, δεν
επαρκούν και τα περισσότερα είναι
παλιάς τεχνολογίας. Το Ινστιτούτου
«ISW» αποκαλύπτει ότι ο Βλαντμίρ
Πούτιν κήρυξε και δεύτερη επι-
στράτευση. Έτσι κι αλλιώς, η πρώ-
τη δεν στέφθηκε με επιτυχία.

ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ της είδησης ότι η
κυβέρνηση της Μόσχας επιστρα-
τεύει χιλιάδες Ρώσους, πολλοί
που δεν ήθελαν να ντυθούν στο
«χακί» για να πολεμήσουν στο ου-
κρανικό μέτωπο μετανάστευσαν
για να γλιτώσουν. Υπενθυμίζεται
ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ο Πούτιν

κήρυξε μερική επιστράτευση κα-
λώντας έως και 300.000 εφέδρους
σε μια δραματική προσπάθεια να
αντιστρέψει τις ήττες της Ρωσίας
στην Ουκρανία, συμπεριλαμβα-
νομένης και της αποχώρησης των
ρωσικών δυνάμεων στη βορειοα-
νατολική περιοχή του Χαρκόβου. 

ΤΩΡΑ, ΟΜΩΣ, τα πράγματα δυ-
σκολεύουν ακόμη περισσότερο
και το ψύχος καθιστά ακόμα πιο
προβληματικές τις επιθετικές κι-
νήσεις των Ρώσων στρατιωτών κυ-
ρίως στα νοτιοανατολικά της Ου-
κρανίας. Οι Ρώσοι στρατιώτες οπι-
σθοχωρούν, με τους Ουκρανούς
να ανακτούν τον έλεγχο πολλών
περιοχών τους. Ο Πούτιν δεν μπο-
ρεί να μείνει με σταυρωμένα τα
χέρια και, για τον λόγο αυτό, προ-

χωρεί σε δεύτερη επιστράτευση,
όπως αναφέρει το γερμανικό δη-
μοσίευμα επικαλούμενο τη δεξα-
μενή σκέψης «ISW».

Παραδίδονται Ρώσοι 
στρατιώτες

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, πολιτικοί αναλυτές
εκτιμούν ότι 100 χιλιάδες Ρώσοι
στρατιώτες θα μπορούσαν να αφή-
σουν την τελευταία τους πνοή τον
χειμώνα πολεμώντας τον εχθρό,
σχολιάζει η εφημερίδα «Bild». Mε
τον υδράργυρο να κατρακυλά
στους 3 Βαθμούς Κελσίου στη
Χερσώνα και 0 Βαθμούς στο Ντο-
νέτσκ, το Σλαβιάνσκ και το Χάρ-
κοβο, οι Ρώσοι στρατιώτες που
πολεμούν από τις 24 Φεβρουαρίου
αγωνίζονται να μείνουν ζωντανοί.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το
BBC, η ουκρανική κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε ότι το σχέδιο που έχει
οργανώσει για την παράδοση των
Ρώσων στρατιωτών που επιθυμούν
να αφήσουν κάτω το όπλο τους,
αποφέρει καρπούς. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες δέχονται έως και 100
αιτήματα την ημέρα. 

ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ σχέδιο υπό τον τίτ-
λο: «I Want To Live» (Θέλω να
ζήσω) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο,
σχολιάζει το βρετανικό δίκτυο.
Καλώντας σε μια τηλεφωνική
γραμμή ή μέσω εφαρμογών στο
messenger, τα ρωσικά στρατεύ-
ματα μπορούν να κανονίσουν τον
τρόπο παράδοσής τους στις ου-
κρανικές δυνάμεις. Αξιωματούχοι
στο Κίεβο υποστηρίζουν ότι έχουν

λάβει πάνω από 3.500 τηλεφωνι-
κές κλήσεις από Ρώσους στρα-
τιώτες καθώς και τις οικογένειές
τους. Υπήρξε, όπως λένε, κατα-
κόρυφη αύξηση του αριθμού των
Ρώσων που ήθελαν να παραδο-
θούν από τότε που ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε
μερική επιστράτευση και απελευ-
θερώθηκε η Χερσώνα.

Ο Λαβρόφ κατηγορεί ΗΠΑ 
και ΝΑΤΟ 

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε πως οι
Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ
συμμετέχουν απευθείας στον πό-
λεμο στην Ουκρανία λόγω της
υποστήριξής τους προς το Κίεβο
και υπεραμύνθηκε των πληγμάτων
της Μόσχας στις ουκρανικές υπο-
δομές. Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η
Ουάσιγκτον και η Ατλαντική Συμ-
μαχία ενεπλάκησαν απευθείας
στον πόλεμο επειδή παρείχαν
όπλα στην Ουκρανία και στρατιω-
τική εκπαίδευση στο έδαφός τους.
Υπεραμύνθηκε των ρωσικών πληγ-
μάτων στις ουκρανικές ενεργει-
ακές υποδομές ενώ κατηγόρησε
το ΝΑΤΟ ότι προκαλεί εντάσεις
κοντά στην Κίνα με έναν τρόπο
που δημιουργεί απειλές για τη
Ρωσία. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε
επίσης το ΝΑΤΟ ότι προσπαθεί να
σύρει την Ινδία σε μια αντιρωσική
και αντικινεζική συμμαχία, όπως
τη χαρακτήρισε, σε μια περίοδο
που, όπως είπε, η Δύση προσπαθεί
να διώξει τη ρωσική επιρροή.

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Η Γαλλία είναι η πρώτη μεγάλη χώρα
της Δύσης που υποστηρίζει δημοσίως
τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου
για εγκλήματα πολέμου που δια-
πράχθηκαν από Ρώσους αξιωματού-
χος σε βάρος Ουκρανών πολιτών.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξω-
τερικών της Γαλλίας, η κυβέρνηση
των Παρισίων βρίσκεται σε συζητή-
σεις με άλλες χώρες της γηραιάς
ηπείρου, με στόχο να καθίσουν στο
εδώλιο Ρώσοι αξιωματούχοι - ενδε-
χομένως και ο πρόεδρος της χώρας,
Βλαντιμίρ Πούτιν - για εγκλήματα
πολέμου σε βάρος του ουκρανικού
λαού. Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες
αφότου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν, τάχθηκε υπέρ της σύστασης ενός
ανάλογου δικαστηρίου σε ομιλία της
σχετικά με τα σχέδια των «27» για
την Ουκρανία.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ σ’ ένα τέτοιο
δικαστήριο θα είναι όσοι έχουν εξου-
σία για τη λήψης αποφάσεων που
εμπλέκονται στη διάπραξη του εγ-
κληματικών επιθέσεων, ακόμη και
την παραβίαση των συνόρων της Ου-
κρανίας από τον ρωσικό στρατό.
Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε ότι Ρώ-
σοι αξιωματούχοι που στον αριθμό
δεν ξεπερνούν τα δάκτυλα των δύο
χεριών, συμπεριλαμβανομένου του
Πούτιν, του υπουργού Εξωτερικών,

Σεργκέι Λαβρόφ όπως και του υπουρ-
γού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, θα
μπορούσαν να καθίσουν στο εδώ-
λιο.

ΕΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΝ, έστω και ερή-
μην, η ποινή των Ρώσων αξιωματού-
χων θα έβαζε «ταφόπλακα» στις ήδη
υπάρχουσες σχέσεις των Βρυξελλών
με τη Μόσχα χαρακτηρίζοντας τον
Πούτιν και την ομάδα του ως διεθνείς
εγκληματίες, γεγονός που θα καθι-
στούσε σχεδόν αδύνατες τις συνο-
μιλίες στο τραπέζι των διαπραγμα-

τεύσεων, σχολιάζει η βρετανική εφη-
μερίδα «Guardian». Η ανακοίνωση
της Γαλλίας αποτελεί ισχυρή ένδειξη
ότι η Δύση έχει απογοητευτεί από
την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
με το Κρεμλίνο. 
Η Ε.Ε. επιθυμεί τη σύσταση ενός ει-
δικού δικαστηρίου καθώς η Ρωσία
δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
(ΔΠΔ), αφήνοντας το δικαστήριο της
Χάγης χωρίς δικαιοδοσία για «εγ-
κληματικές επιθέσεις» που διέπραξε
η ρωσική κυβέρνηση.

Ο Πούτιν σχεδιάζει και δεύτερη επιστράτευση

Η κυβέρνηση Μακρόν ζητά ειδικό
δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Φάκελος με εκρηκτικά στάλθηκε
στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Μετά τον Πέδρο Σάντσεθ, την υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες
και την αεροπορική βάση Torrejón de Ardoz έξω από τη Μαδρίτη,
φάκελος με εκρηκτικές ουσίες εστάλη χθες και στην πρεσβεία των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισπανία. Προχθές είχαν προηγηθεί
ανάλογες αποστολές σε εργοστάσιο στρατιωτικού υλικού στη Σα-
ραγόσα και στην πρεσβεία της Ουκρανίας. Σε όλες τις περιπτώσεις,
τα χαρακτηριστικά των καφέ φακέλων που περιείχαν τις ουσίες,
καθώς και το περιεχόμενό τους είναι παρόμοια: Είχαν την ίδια διεύ-
θυνση αποστολέα, γραμμένη με στυλό και κεφαλαία γράμματα. 

ΟΠΩΣ επεσήμανε ο υφυπουργός Ασφαλείας, Ραφαέλ Πέρες, το
υλικό είναι αυτοσχέδιο, αποτελούμενο από «εκρηκτικές ουσίες»,
παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στα πυροτεχνήματα.
«Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φάκελοι προέρχονται από την ισπανική
επικράτεια, αλλά το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη», πρόσθεσε. Ο
φάκελος που παραλήφθηκε στη βάση Torrejón δεν πυροδοτήθηκε,
αλλά κατάφερε να εξουδετερωθεί, γεγονός που «θα διευκολύνει
τις έρευνες σχετικά με τους αποστολείς του». Σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων, ο υφυπουργός Ασφαλείας δήλωσε ότι τα γεγονότα που
συνέβησαν «δεν έχουν αρκετή σημασία ώστε να ανέβουμε στο επί-
πεδο του τρομοκρατικού συναγερμού».

ΝΩΡΙΤΕΡΑ, η Αστυνομία της Ισπανίας ενημέρωσε το Εθνικό Δικαστήριο
για την αποστολή ενός φακέλου με πυροτεχνικό υλικό στον πρόεδρο
της κυβέρνησης, ο οποίος εντοπίστηκε πριν μια εβδομάδα και εξου-
δετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της προεδρίας της κυ-
βέρνησης. Στο μεταξύ, μια επιστολή με εκρηκτικά έφτασε χθες και
στο υπουργείο Άμυνας ενώ οι δυνάμεις της τάξης στην Ισπανία εν-
τόπισαν κι έναν εκρηκτικό μηχανισμό κρυμμένο σ’ ένα πακέτο το
οποίο στάλθηκε με το ταχυδρομείο στην αεροπορική βάση Τορεχόν
ντε Αρντόθ έξω από τη Μαδρίτη, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo.
Δύο βόμβες κρυμμένες σε επιστολές εντοπίστηκαν την Τετάρτη,
στην ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη και σε ένα εργοστάσιο πα-
ραγωγής όπλων στη Σαραγόσα, στη νότια Ισπανία. Μετά την έκρηξη
αυτής της παγιδευμένης επιστολής, το Κίεβο ζήτησε να «ενισχυθεί
η ασφάλεια» σε όλες τις πρεσβείες του.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

4 Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα μπορούσε να καθίσει
ακόμα και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Μετά από μια γεμάτη δημιουργική χρονιά
με δύο επιτυχημένες θεατρικές παραγωγές,
η Θεατρική Ομάδα Persona, προχωρεί στο
ανέβασμα της νέας θεατρικής παραγωγής
της για τον Χειμώνα, το μιούζικαλ τσέπης
«Κωδικός “Κομπανία 4Χ4!”…» με οκταμελή
θίασο και μια επίλεκτη ομάδα συντελεστών
και ηθοποιών. Με όχημα το χιούμορ και με
το τραγούδι να δίνει πάσα στη θεατρική
δράση σε ρόλους εναλλασσόμενους, έξι βιρ-
τουόζοι ηθοποιοί επί σκηνής και δύο στα
παρασκήνια, μαζί με ένα εκλεκτό επιτελείο
συντελεστών και συνεργατών, ενώνουν τις
δυνάμεις τους και δανείζουν τα σαρκία και
τις φωνές τους σ’ ένα σουρεαλιστικό ταξίδι
στην καρδιά της κοινωνίας των σκυλιών,
για να μας αποκαλύψουν έναν κόσμο που
κανείς δεν φανταζότανε πώς μοιάζει, γεμάτο
ανατροπές, περιπέτειες, συγκίνηση, τρυφε-
ρότητα κι απανωτές εκπλήξεις.  Ένα μιούζικαλ
τσέπης για ενήλικες, κατάλληλο και για
παιδιά, με τη διαδραστική συμμετοχή των
θεατών σε μια αλληγορική ιστορία για το
σήμερα μέσα από τα μάτια των ζώων, για
όλα εκείνα που δεν λέγονται, αλλά πρέπει
κάποια στιγμή να ειπωθούν. 
Συντελεστές: Ομάδα Δραματουργίας / Στίχοι

Τραγουδιών: Λέα Μαλένη, Χριστίνα Κων-
σταντίνου. Τελική Δραματουργική Επεξερ-
γασία / Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη. Πρωτότυπη
Μουσική: Χριστίνα Αργύρη. Σκηνικά / Κο-
στούμια: Λάκης Γενεθλής. Σχεδιασμός Φω-
τισμού: Παναγιώτης Μανούσης. Κίνηση/Χο-
ρογραφία: Ήβη Χατζηβασιλείου, η σκηνοθέτις
και οι ηθοποιοί της παράστασης. Βοηθός
Σκηνοθέτη: Ελένη Αναστασίου.  Ενορχή-
στρωση: Jean-Paul Sacy. Πρωταγωνιστούν:

Βαλεντίνος Κόκκινος, Χριστίνα Κωνσταν-
τίνου, Μαριλύ Μήλια, Ελένη Σιδερά, Μαρίλια
Χαριδήμου, Άγγελος Χατζημιχαήλ. Έκτακτη
συμμετοχή:  Λέα Μαλένη. Συμπληρωματικοί
ρόλοι/χειρισμός κούκλλων:  Παναγιώτα Πέ-
τρου, Μιχάλης Κολοκοτρώνης. 
Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.  Πα-
ραστάσεις: 17,18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30 Δεκεμβρίου  & 2, 3, 5 Ιανουαρίου 2023
Ώρα έναρξης: 8.30μ.μ. Χώρος: Wherehaus

612 (Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλλουριώ-
τισσα). Πληροφορίες /κρατήσεις: 70000138.
Προπώληση εισιτηρίων:
www.tickethour.com.cy και σε όλα τα υπο-
καταστήματα της ACS COURIER. Είσοδος:
€15 / €12 (φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες,
συνταξιούχοι, άνεργοι, ατέλειες). Θεσμικός
χορηγός:   Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.
Υποστηρικτές: Δήμος Αγλαντζιάς, Ελληνική
Τράπεζα.

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΚΟΜΠΑΝΙΑ 4 Χ 4!»: Το νέο μιούζικαλ τσέπης από τη Θεατρική Ομάδα Persona

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΖΟΝΙ   είναι μια αληθινή ιστορία, που ο
συγγραφέας την έζησε στην εφηβεία του
«νύχτα προς νύχτα». Ξετυλίγεται στο «Ριτς»,
ένα καμπαρέ του '51, με τα σαξόφωνα να
σκεπάζουν τον απόηχο του Εμφυλίου κι έναν
αμερικανό αξιωματικό να ζει το ρομαντικό του
πάθος με μια αμαρτωλή Ελληνίδα -την ώρα
που η κυβέρνηση Πλαστήρα υπογράφει την
εκτέλεση του Μπελογιάννη. Όλα αυτά
μοιάζουν να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ
τους κι όμως είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Η
Δάφνη δεν ήξερε τίποτα για την εποχή της,
αλλά κάποια στιγμή θα πλήρωνε το τίμημά της,
με τον ίδιο τρόπο που το πλήρωναν τότε όσοι
άμαχοι σκοτώνονταν από αδέσποτες σφαίρες.
Η ιστορία της μοιάζει σε πολλά με την ιστορία
της Νόρας, του Στάθη, της Όλγας, του
Λεωνίδα και των άλλων αγριμιών που
κυκλοφορούν γύρω της, στις σελίδες του
βιβλίου αυτού. Είναι η χαμένη γενιά ή, πιο
σωστά, οι ανυποψίαστοι μιας χαμένης γενιάς.
Οι «Υγρές νύχτες» είναι το πρώτο βιβλίο του
Φρέντυ Γερμανού -το έγραψε ανάμεσα στα 17
και στα 26 του χρόνια, αλλά δεν το τύπωσε
γιατί δεν έβρισκε εκδότη. «Τότε νόμιζα ότι
έγραφα διηγήματα», λέει στον πρόλογό του.
«Τώρα, βλέποντάς το απ’ την άλλη άκρη του
τούνελ, νιώθω ότι έγραψα πάλι ένα βιβλίο
εποχής. Μόνο που εδώ οι ήρωες, τα ιστορικά
πρόσωπα του βιβλίου, είναι άνθρωποι που τους
άγγιξα, στα 17 μου χρόνια, που περπάτησα
δίπλα τους και που κάποια στιγμή σκούπισα μ’
ένα μαντίλι τα δάκρυά τους. Τότε δεν είχαμε
ακόμη χαρτομάντιλα». [... Αυτό που μ’ άρεσε
περισσότερο απ’ όλα ήταν ότι, επιτέλους,
κατάφερα να γνωριστώ με τη Βίκη. Σας είπα
για τη Βίκη, δεν είν’ έτσι; Ήταν ένα κορίτσι με
πελώρια μπλε μάτια. Το παράθυρό μου ήταν
απέναντι απ’ το παράθυρο του μπάνιου της κι
όποτε έπλενε τα δόντια της, είχαμε την ευκαιρία
ν’ αντικριζόμαστε. Καμιά φορά φαινόταν μόνο
η κορφή του κεφαλιού της κι άλλοτε πάλι
φαινόταν από τη μέση κι επάνω. Τότε
καταλάβιανα πως πατούσε πάνω σε καρέκλα,
αλλά γιατί; Για να βλέπει καλύτερα εμένα ή για
να φτάνει καλύτερα τον νιπτήρα; Αυτό το
ζήτημα δεν μπόρεσα να το ξεκαθαρίσω ποτέ...]

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Π αρόλο που η υποκειμενι-
κότητα είναι μεγάλη πλα-
νεύτρα, θα την εμπιστευτώ

με κλειστά μάτια, άλλωστε είναι
δική μου και δεν την εκχωρώ σε
κανέναν, και θα ομολογήσω, χωρίς
δισταγμό, πως οι «Υγρές νύχτες»
είναι το ωριμότερο, κι ας είναι το
πρώτο που έγραψε, βιβλίο του
Φρέντυ Γερμανού. Εξαιρούνται τα
ιστορικά επειδή, ντρέπομαι λιγάκι
που το παραδέχομαι δημοσίως,
δεν τα έχω διαβάσει. Εάν, ωστόσο,
δεν είναι το ωριμότερο – να που
αμφισβητώ κιόλας την υποκειμε-
νικότητά μου – σίγουρα είναι το
αληθινότερο και, φυσικά, σε αν-
τίθεση με την εποχή που διαδρα-
ματίζεται, στη δική μας εποχή
υπάρχουν χαρτομάντιλα και, συ-

νεπώς, μπορούμε να σκουπίζουμε
τα δάκρυά μας με αυτά. Ή να
σκουπίζουμε τα δάκρυα των άλλων
με αυτά. Ως θαυμαστής του Φρέντυ
Γερμανού, πείστηκα, ενόσω ζούσε
ακόμα, πως σε όλα, ή σχεδόν σε
όλα, τα μυθιστορήματά του αφη-
γείται ιστορίες ξένων ανθρώπων
που, όμως, είναι δικές του. Ίσως
και το ανάποδο: αφηγείται δικές
του ιστορίες που, όμως, είναι ξένων
ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς, έπαιζε
στο ίδιο πιάνο, εξίσου υπέροχα,
την πραγματικότητα και τη φαν-
τασία, κάτι που μπορούσε εύκολα
να διακρίνει κάποιος και στα χρο-
νογραφήματά του. Εκεί όπου ανα-
δείκνυε, συν τοις άλλοις, και την
αρετή της πυκνότητας. Εάν νομί-
ζετε πως είναι εύκολο, δοκιμάστε
να χωρέσετε σε διακόσιες πενήντα
λέξεις την ανατολή και τη δύση,
το άσπρο και το μαύρο, την τα-

πεινότητα και την υπεροψία.
Τέλος πάντων, για να επιστρέψω
στη μεταπολεμική Αθήνα – ή μή-
πως στη μετεμφυλιακή Αθήνα; -
ο Φρέντυ Γερμανός, με το μελαγ-
χολικό χιούμορ που, συχνά, για
να το βρεις πρέπει να ψάξεις κάτω
από την υγρασία των σημείων στί-
ξεως, γράφει για έναν αδιέξοδο,
σπαρακτικό, απελπισμένο και, ταυ-
τόχρονα, ζεστό, αυθεντικό και πα-
νέμορφο έρωτα ανάμεσα στη Δάφ-
νη και στον Τζόνυ. Μια Ελληνίδα
και ένας Αμερικανός, σε συνθήκες
πόλωσης, ερωτεύονται παράφορα
πιστεύοντας, μεθυσμένοι από το
κρασί της ευτυχίας, ότι θα ξεπε-
ράσουν τα εμπόδια τα οποία θα
υψωθούν μπροστά τους. Οι «Υγρές
νύχτες» δεν είναι απλώς ένα διή-
γημα αγάπης, και μάλιστα επικής.
Είναι και ένα διαπεραστικό κατη-
γορώ για τα σύνορα: γεωγραφικά

αλλά, κυρίως, αισθηματικά. Θα
μπορέσει, λοιπόν, η Δάφνη να ακο-
λουθήσει τον Τζόνυ; Θα μπορέσει
ο Τζόνυ να πάρει μαζί του τη Δάφ-
νη; Μήπως, πέρα, και πάνω, από
τη θέλησή μας φτερουγίζει απει-
λητικά το μαύρο πουλί του ρεαλι-
σμού; Τρυφερό σαν φιλί, απαλό
σαν χάδι, σχεδόν ποιητικό, το βι-
βλίο διαβάζεται μονορούφι, σαν
ένα ποτήρι ουίσκι στο μπαρ του
Μπάμπη, και, ασφαλώς, σκορπάει
απέραντη συγκίνηση. Επομένως:
ετοιμάστε χαρτομάντιλα, εκτός κι
αν επιλέγετε την τακτική του Φρέν-
τυ: να σκουπίζετε, δηλαδή, τα δά-
κρυα της Δάφνης, και της κάθε
Δάφνης, με ένα μαντίλι.  
*Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. Σελίδες: 155

ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Υγρές νύχτες

Έπρεπε όμως κάποια στιγμή να τακτοποιήσω τα πράγματα με τον παππού και τη γιαγιά
Ήξερα ότι θα με καταλάβαιναν
– ήταν και οι δυο τους άνθρωποι
που μπορούσαν να καταλάβουν
οτιδήποτε αφορούσε τον εγγονό
τους. Δεν πρόλαβα. Η γιαγιά
έκανε πρώτη την επίθεση. Την
τρίτη μέρα με φώναξε στην τρα-
πεζαρία και με ρώτησε μαλακά:
«Δεν μένεις πια σπίτι;» Ο παπ-
πούς έκανε πως διάβαζε εφη-
μερίδα. «Όχι, γιαγιά», είπα. Και
μετά, νομίζοντας ότι διόρθωνα
τα πράγματα: «Μένω όμως εδώ
κοντά, στην άλλη γωνία. Τήνου
και Δροσοπούλου». Είδα μια
φλέβα στο μέτωπο του παππού
να παίζει νευρικά. «Θες να πεις
ότι κοιμάσαι έξω τα βράδια;»
«Ναι, γιαγιά», είπα. Η γιαγιά
πήρε μια βαθιά ανάσα και ρώ-
τησε: «Με γυναίκα;» «Με γυ-
ναίκα». Και τότε είδα τον παπ-
πού να πετάει θριαμβευτικά
στον αέρα την εφημερίδα και
να φωνάζει: «Είδες που σ’ το
‘λεγα; Έχει μυαλό το παιδί!»
Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που με
μεγάλωσαν, ο παππούς κι η για-
γιά. Δυο γέροι με μυαλό ανοιχό,
που μπορούσε να χωρέσει μέσα

του όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κά-
πως έτσι ήταν τα πράγματα στη
ζωή μου όταν ανακάλυψα τη
νύχτα. Και μαζί μ’ αυτήν βέβαια
τα ζώα της – αυτά που έβγαιναν
απ’ τα λαγούμια τους γύρω στα
μεσάνυχτα και μου ‘καναν συν-
τροφιά μέχρι τις πέντε το πρωί
που έπρεπε να πάω στο «Ριτς».
Έτσι γνώρισα πρώτα τον Στάθη,
που κούτσαινε στο δεξί πόδι,
αλλά ποτέ δεν μιλούσε γι’ αυτό,
ούτε και για όλα τ’ άλλα που
του ‘χαν τύχει στον Εμφύλιο.

Απ’ τον Στάθη γνώρισα και τ’
άλλα αγρίμια που περιδιαβάζουν
στις σελίδες του βιβλίου. Έγρα-
ψα την ιστορία τους, μα ένας
θεός ξέρει πού βρίσκονται τώρα
οι σελίδες αυτές. Στα σαράντα
χρόνια που κύλησαν μέχρι σή-
μερα, χάθηκαν τουλάχιστον οι
μισές από κείνες τις ιστορίες.
Άλλαζα τότε κάθε χρόνο σπίτι,
σαν καταζητούμενος, θα ‘ταν
αφύσικο να μην χαθούν. Σώθηκε
όμως η ιστορία του «Ριτς».
Η Δάφνη είχε ένα χρόνο στην
Αθήνα όταν έπιασε δουλειά στο
«Ριτς». Ήταν μια ψηλή και γε-
ροδεμένη κοπέλα με μακριά
μαύρα μαλλιά και μεγάλα σκο-
τεινά μάτια. Όταν την πρωτοείδε
ο Μπάμπης, το αφεντικό του
καμπαρέ, την φαντάστηκε Χα-
βανέζα, με τα μαλλιά ξέπλεκα
στους ώμους, ένα στεφάνι λου-
λούδια στον λαιμό και μια φού-
στα από ξερά στάχυα. «Ξέρεις
να κάνεις χαβανέζικο νούμερο;»
τη ρώτησε. «Όχι», είπε η Δάφνη.
«Τι ξέρεις να χορεύεις;» «Τί-
ποτα». «Σε ποιο άλλο καμπαρέ
έχεις δουλέψει;» «Σε κανένα».

Ο Μπάμπης έβγαλε τα γυαλιά
του κι άρχισε να τα σκουπίζει
με την άκρη της γραβάτας του.
Πριν ανοίξει το «Ριτς» ήταν
παλαιστής κι ύστερα έκανε μαύ-
ρη αγορά στην Κατοχή. Οι Γερ-
μανοί τον είχαν κλείσει στη φυ-
λακή, αλλά με την απελευθέ-
ρωση ήρθαν οι δικοί μας και
τον έβγαλαν. Ο Μπάμπης είχε
κάνει αίτηση το 1947 να του
δώσουν σύνταξη «ως θύμα των
Γερμανών», όμως το πράγμα
έμεινε εκεί. Τώρα ο Μπάμπης
κοίταζε τη Δάφνη στα μάτια.
«Σε κανένα είπες; Καλά, δεν
πειράζει. Θα σου δίνω στην
αρχή πενήντα χιλιάδες τη μέρα
ώσπου να μάθεις τη δουλειά.
Ύστερα θα παίρνεις εκατόν,
όπως οι άλλες. Για κάθε μπου-
κάλι σαμπάνια που θ’ ανοίγεις,
θα παίρνεις δέκα τα εκατό. Αυτά
θα είναι ξεχωριστά απ’ το με-
ροκάματο. Αν σου ζητήσει κα-
νείς να πας μαζί του και το κά-
νεις κέφι, θα μου το λες. Αν
δεν το κάνεις κέφι, πάλι θα μου
το λες. Αυτό που θέλω από σένα
είναι να μου τα λες όλα».
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ* 

«Εν αρχή ην το τέχνασμα». Αυτό θα
μπορούσε να ισχύει για τον Ρόμπερτ
Βάλζερ, ο οποίος ξεκινά το βιβλίο του
«Οι εκθέσεις του Φριτς Κόχερ» (Εκ-
δόσεις Κριτική), λέγοντας ότι οι εκ-
θέσεις αυτές ανήκαν σε έναν μαθητή,
ο οποίος πέθανε μετά την αποφοίτησή
του από το σχολείο και ότι ο ίδιος
έπεισε τη μητέρα του να του τις εμπι-
στευτεί και να τις εκδώσει. Υπάρχουν
φυσικά σημεία που πράγματι αναρω-
τιόμαστε εάν ένας μαθητής θα μπο-
ρούσε να γράφει με αυτό το ύφος και
αυτό το στιλ, όμως από την αρχή ο
συγγραφέας ξεκαθαρίζει πως «ένα
αγόρι μπορεί να μιλάει πολύ σοφά και
πολύ ανόητα σχεδόν ταυτόχρονα».
Η θεματολογία των εκθέσεων είναι
ποικίλη: ξεκινά από τον άνθρωπο, το
φθινόπωρο, τη σχολική αίθουσα, τον
καθηγητή, τη φιλία και φτάνει μέχρι
την εξιστόρηση μέρους της ζωής ενός
ζωγράφου, αλλά και της σχέσης του
ανθρώπου με τη φύση και την τέχνη.
Η τοποθέτηση του Βάλζερ θα μπο-
ρούσε να πει κάποιος ότι ανήκει σε
μια μακρά ρομαντική παράδοση του
γερμανόφωνου κόσμου. Κινούμενος
μεταξύ Βερολίνου, Στουτγκάρδης, Βα-

σιλείας και Βέρνης, κάνει πολλές δου-
λειές, μεταξύ των οποίων και εκείνη
του γραφιά, για τις συνθήκες εργασίας
του οποίου αφιερώνει και ένα ολόκληρο
κεφάλαιο.
Τις «Εκθέσεις του Φριτς Κόχερ» δια-
βάζουν με θαυμασμό «γίγαντες» όπως
ο Φραντς Κάφκα και ο Χέρμαν Εσε,
όμως θα χρειαστούν πολλά χρόνια για
να αναγνωριστεί σαν ένας από τους
σημαντικότερους γερμανόφωνους συγ-
γραφείς του 20ού αιώνα. Στις «Εκθέ-
σεις» βρίσκουμε όλη τη ρομαντική
θεματική: την οργανική σχέση με τη
φύση και το δάσος, τη γοητεία της
νύχτας, τον ρομαντικό έρωτα, τη δη-
μιουργική και προωθητική δύναμη της
τέχνης, την πρωταρχικότητα του συ-
ναισθήματος έναντι της λογικής, αλλά
και ότι όλα τα ουσιώδη «μυστικά»
του κόσμου δεν μπορούν να περιγρα-
φούν από τη γλώσσα και γι’ αυτό πα-
ραμένουν άρρητα και άφατα.
Ένα άλλο θέμα που απορρέει από το
έργο αλλά και τη βιογραφία του Βάλζερ
είναι η ρομαντική ανεστιότητα, η μά-
ταιη αναζήτηση από τον καλλιτέχνη
μιας θέσης στον κόσμο, την οποία
όμως συνήθως δεν βρίσκει, μένοντας
έτσι ταυτόχρονα «εντός» και «εκτός»
κοινωνίας. Είναι ένας «μαγεμένος»,
ένας παρίας και, τελικά, ένας «ρομαν-

τικός». Στο κεφάλαιό του για τον ζω-
γράφο και την κόμισσα, ο Βάλζερ
επαναφέρει τη μεσαιωνική (και τυπική
για τον ρομαντισμό) έννοια της «αυ-
λής» και του «μαικήνα», αφού με τη
φιλοξενία και την ευγενική «χορηγία»
της δεύτερης, ο πρώτος μπορεί και

επιδίδεται απερίσπαστος στην τέχνη
του, ζωγραφίζοντας και δημιουργώντας.
Τα πράγματα περιπλέκονται όταν με-
σολαβεί το διαβολάκι του έρωτα ανά-
μεσά τους, οπότε ο ζωγράφος (σαν
γνήσιος πλάνης) επιλέγει τη φυγή και
την ελευθερία από τη συναισθηματική
δέσμευση. Ο συγγραφέας λέει ότι η
φήμη και η καριέρα του είναι αδιάφο-
ρες, αφού τις θεωρεί επιπόλαιες και
επιφανειακές πλευρές της ζωής. «Θα
ήθελα να είμαι διάσημος, αλλά στους
πιο πνευματώδεις ανθρώπους», μονο-
λογεί, εκφράζοντας μια σχεδόν ελιτί-
στικη πρόθεση, η οποία όμως ταιριάζει
απόλυτα με τη θεωρία του για την τέ-
χνη: «Η ζωγραφική παραμένει ζωγρα-
φική και είναι πραγματικά αδιάφορο
εάν προορίζεται για πολλά μάτια ή
για ένα μοναδικό. Προπάντων ζωγρα-
φίζω για τα δικά μου μάτια». Ο Βάλζερ
τελικά έφυγε χαμένος μέσα στην τρέλα,
ενώ χρόνια αργότερα η Σούζαν Σόνταγκ
θα γράψει γι’ αυτόν ότι αποτελούσε
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον
Κλάιστ και τον Κάφκα.

*ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΑΛΖΕΡ: Ένας ρομαντικός του καιρού του ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ 
ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ:

Παρουσίαση
Οι εκδόσεις Ηλία Επιφα-
νίου και η συγγραφέας
Αγνή Χαραλάμπους σας
προσκαλούν στην παρου-
σίαση της τριλογίας:
«Στις όχθες του Βοσπό-
ρου». Δευτέρα, 5 Δεκεμ-
βρίου, στις 7.00μ.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
Οικήματος της ΟΕΛ-
ΜΕΚ (Κωνσταντίνου
Σπυριδάκι 3-4, Δασού-
πολη, Στρόβολος, πλη-
σίον Κεντρικών Γραφεί-
ων CYTA). Χαιρετισμοί:
Ηλίας Επιφανίου, εκδό-
της. Τούλα Κακουλλή,
συγγραφέας. Παρουσία-
ση της τριλογίας: Ευαγ-
γελία Χαραλάμπους-
Παυτίνου, φιλόλογος
συγγραφέας. Έλενα Ξαν-
θουδάκη-Βαρνάβα, φιλό-
λογος, θεατρολόγος. Ανά-
γνωση αποσπασμάτων:
Δέσποινα Κατσαντώνη,
δασκάλα, ηθοποιός. Πα-
ρουσίαση προγράμματος:
Φένια Κινικλή, φιλόλογος
συγγραφέας. 

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Ο ΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Φρανκ.
Έχει χάσει πριν από οκτώ
μήνες τη σύζυγό του και

έπεσε σε ψυχολογικό μαρασμό. Και
τα τέσσερα παιδιά του βρίσκονται
μακριά. Σε άλλες Πολιτείες της χώρας.
Η Ρόζι, η Έμι, ο Ρόμπερτ, ο Ντέιβιντ.
Εκτός των τηλεφωνικών επαφών,
καμία άλλη επικοινωνία δεν υπάρχει
μεταξύ τους αν και ο Φρανκ, ως
οπαδός της παλιάς σχολής, γράφει
κάπου κάπου επιστολές αλλά, συνή-
θως, δεν παίρνει απαντήσεις. Γνωρίζει,
ωστόσο, τα πάντα γύρω από τις ζωές
τους. Γνωρίζει τα πάντα ή δεν γνω-
ρίζει τίποτα; Μήπως τα παιδιά του
τον βομβαρδίζουν με ψέματα επειδή
δεν θέλουν, ή δεν μπορούν, να του
πούνε αλήθειες; Ότι, ας πούμε, η
Ρόζι όχι μόνο δεν είναι χορεύτρια σε
κλασικό μπαλέτο αλλά, επιπλέον, εί-

ναι λεσβία, παντρεμένη με τη σύν-
τροφό της και μητέρα, ή πιο σωστά:
μητέρες, ενός υιοθετημένου παιδιού;
Ότι, ας πούμε, η Έμι πελαγοδρομεί
μέσα στις αβεβαιότητες και καμία
σχέση δεν έχει με τη λαμπερή βιτρίνα
που του παρουσιάζει; Ότι, ας πούμε,
ο Ρόμπερτ δεν είναι ο μαέστρος της
Συμφωνικής Ορχήστρας, αλλά ο τυμ-
πανιστής της; Ότι, τέλος, ας πούμε,
ο Ντέιβιντ, που είχε από παιδάκι
κλίση στη ζωγραφική, πέθανε κάπου
στο Μεξικό από υπερβολική δόση
ναρκωτικών; Ειδικά αυτό, το τόσο
οδυνηρό, τα άλλα τρία αδέλφια το
κρατάνε βαθιά μέσα τους σαν εφτα-
σφράγιστο μυστικό και δεν υπάρχει
ποτέ, μα ποτέ, περίπτωση να το απο-
καλύψουν στον πατέρα τους, αφού,
λόγω και του καρδιακού προβλήματος
που τον ταλαιπωρεί, θα μείνει στον
τόπο.

ΦΕΤΟΣ λοιπόν, εν όψει των Χρι-
στουγέννων, ο Φρανκ αποφασίζει να
τους καλέσει στο σπίτι και για να

προετοιμάσει, όπως πιστεύει, την
ατμόσφαιρα, παίρνει το ένα λεωφο-
ρείο ύστερα από το άλλο και τους
επισκέπτεται για να χαρεί τις επαγ-
γελματικές και τις οικογενειακές επι-
τυχίες τους. Το θέμα είναι πως, από
την πρώτη κιόλας στιγμή, καθώς
είναι άνθρωπος έξυπνος, διορατικός
και διαθέτει το αδιάψευστο πατρικό
ένστικτο, αντιλαμβάνεται πως κάτι
δεν πάει καλά με τα παιδιά του. Ότι
η Έμι, η Ρόζι και ο Ρόμπερτ επιχειρούν
να τον αποπροσανατολίσουν, ωραι-
οποιώντας τα δεδομένα αλλά, ακόμα
και τότε, επιλέγει τη σιωπή για να
μην τους πληγώσει. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ πάντως από τις
διαψεύσεις των προσδοκιών, και των
παιδιών του και των δικών του, τον
τρυπάει, σαν αγκάθι, η σκέψη του
Ντέιβιντ. Στο κάτω κάτω της γραφής,
για ποιο λόγο μαζεύτηκε η αλληλο-
γραφία στο διαμέρισμά του; Γιατί
δεν απαντά στις κλήσεις του; Γιατί
τα αδέλφια πετάνε μισόλογα ή αλ-

λάζουν κουβέντα όταν η κουβέντα!
φτάνει στον Βενιαμίν; Καταπνίγοντας
τις απορίες που τον μαστιγώνουν,
αλλά όχι τις αισθήσεις οι οποίες τον
καθιστούν σίγουρο πως κάτι δραμα-
τικό συμβαίνει γύρω από τον Ντέιβιντ,
και αφού περάσει μια νέα περιπέτεια
με την υγεία του, επιστρέφει στη
φωλιά του έχοντας, εάν μη τι άλλο,
εξασφαλίσει την υπόσχεση των σπλά-
χνων του ότι θα γιορτάσουν μαζί τα
Χριστούγεννα.

ΚΑΙ τα γιορτάζουν. Οι γλυκές εποχές
του παρελθόντος ξεσηκώνουν κύματα
συγκίνησης ενώ η μνήμη των απόν-
των, δηλαδή της μητέρας και του
Ντείβιντ, ανοίγει διαμπερή τραύματα
στις καρδιές τους. Πάνω και από τον
«Ελαφοκυνηγό», πάνω και από τον
«Ταξιτζή», πάνω και από το «1900»,
πάνω και από τις υπόλοιπες εμβλη-
ματικές ταινίες του Ρόμπερτ ντε Νίρο,
αυτή εδώ πέρα είναι, για εμένα, και
πείτε πως υπερβάλλω, η καλύτερη,
η αληθινότερη, η φωτεινότερη, η

συγκινητικότερη. Άμα είσαι υπερ-
βολικά ευαίσθητος, μην τη δεις. Ο
γίγαντας Ντε Νίρο ερμηνεύει συγ-
κλονιστικά τον, δήθεν, άτρωτο πατέρα
ο οποίος αναγκάζεται να βρεθεί αν-
τιμέτωπος με σπαρακτικές πραγμα-
τικότητες, προσπαθώντας, ματαίως,
να αποφύγει την κατάρρευση. Υπάρ-
χουν σκηνές, ειδικά εκεί όπου μονο-
λογεί στα λεωφορεία και στα τρένα,
ιδιαιτέρως όμως στην γκαλερί, που
αποδίδουν με απίστευτη εκφραστι-
κότητα τη ζωή και τα θλιβερά της
σκαμπανεβάσματα. Τον πλαισιώνουν,
εννοείται, δυνατά ονόματα του Χό-
λιγουντ: Ντρου Μπάριμορ, Κέιτ Μπέ-
κινσεϊλ, Σαμ Ρόκγουελ, αλλά ο γί-
γαντας που κρατάει την ιστορία στους
ώμους του είναι ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.
Και δεν θα μπορούσε να είναι κανείς
άλλος. Τελεία και παύλα.

*Αλμπέρ Καμύ

EVERYBODYS’ FINE
Θα σου πω κάτι: οι σκέψεις ποτέ δεν είναι ειλικρινείς. Οι συγκινήσεις είναι*
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
Ronald McDonald House
Charities® Κύπρου (Αρ. Μη-
τρώου 349) ανακοινώνει ότι,
από τον έρανο με αριθμό
Ν.Π. 10/2022, ο οποίος διε-
ξήχθη μέσω της θεατρικής
παράστασης «Τα Προξενιά
της Φοκλούς» την περίοδο
05.04.2022 - 05.10.2022,
είχε ως αποτέλεσμα την εί-
σπραξη των €16,280.00 τα
οποία συλλέχθηκαν μέσω της
πώλησης εισιτηρίων εισόδου
αλλά και εισφορών από χο-
ρηγούς. Τα καθαρά έσοδα
του εράνου ήταν €11,290.00.

Πρόεδρος και Μέλη Δ.Σ.
Ronald McDonald House
Charities® Kύπρου

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ

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: 5/Π/5343/2022 
Πωλητής: THEMIS PORTFOLIO MANAGE-
MENT HOLDINGS LIMITED, Αρμενίας 60,
2006, Άγιος Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου,
Λευκωσία
Αγοραστής: LERIWELL LTD, Τζών Κέννεντυ,
Iris House, 3ος ορ., 3106, Λεμεσός
Ακίνητο: 
Αρ. Εγγραφής 0/3241
φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/τεμ./Κλίμ.53/37/0/8
9/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Υποϊδιοκτησίες: χαρουπιές (40), ελιές (5)
Εμβαδο τ.μ 22743
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Σούνι - Ζα-
νακιά
Τοποθεσία: Παλιάλωνα
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν. 1/3
Ποσό Πώλησης: € 168.000,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται
σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται
στο ποσό πώλησης. 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί
το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 5/Π/5346/2022
Πωλητής: CCSRE REAL ESTATE COMPANY
LIMITED, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, 8, 1096,
ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ
Αγοραστής: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Ν. ΑΣΤΕΡΩ,
ΓΛΥΚΑΝΙΣΣΕΝΑΣ, 30Α, 4153, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ,
ΛΕΜΕΣΟΣ
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/9892
Φύλλο / Σχέδ. / Τμήμα / Τεμ. / Κλίμ.:
47/25/0/1170/5
Είδος Ακινήτου: ΓΗ
Υποϊδιοκτησίες: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Εμβαδό τ.μ.: 621
Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕΜΕΣΟΣ, ΟΜΟ-
ΔΟΣ
Τοποθεσία: ΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/4
Ποσό Πώλησης: 21.100 ευρώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ο οποίος δεν συμ-
περιλαμβάνεται στο ποσό πώλησης

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 (Πα-
ρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα
γνωστοποιείται ότι ο ΚΟΥΡΟΥΣΙΗΣ ΑΝ-
ΤΡΕΑΣ προτίθεται να υποβάλει αίτηση
στην Πολεοδομία Λάρνακας για τη χο-
ρήγηση πολεοδομικής άδειας κατά πα-
ρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης
Πολιτικής για την ακόλουθη ανάπτυξη:
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟ-
ΔΩΜΑΤΙΩΝ. 
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.297,
Φ./Σχ. 2-253-357 στην περιοχή του Δή-
μου Λάρνακας/Κίτι. Η παρέκκλιση για
την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες
είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία
της Πολεοδομικής Αρχής κατά της ερ-
γάσιμες ώρες και ημέρες. Εγγραφες
παραστάσεις είναι δυνατό να υποβλη-
θούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε
διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση
της παρούσας ειδοποίησης. 

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο SOBHAN MOTAMEDIAN από την
11A Ichous, Avgoulla Court 27, Flat 102 & 202, 6020 Larnaca, υπέβαλε στον
υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφηση του σαν Κύπριος
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 ενδιαφερομένων ότι ο  Γεώργιος Ζέπος, ο οποίος
Διαμένει στον Στρόβολο 2027, Μαγνησίας 7, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή 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 GEORGINA MOURAD EP.GHASSAN
KHALIFE από την 1 Vithleem Str., Andria Court, Flat 202, 6036, Larnaca υπέβαλε
στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή 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.  
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και αδελφό

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
από την Ορόκλινη

που απεβίωσε χθες Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία
81 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022
και ώρα 2:30μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην
Ορόκλινη και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στο προαύλιο της εκκλη-
σίας

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του  πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
από Άγιο Γεώργιο Σολέας

τελευταία κάτοικο Αγίας Νάπας
που απεβίωσε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022. 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου
2022 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία
Νάπα και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν.
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ελένη Μιχαηλίδου

Τα παιδιά: Μάριος και Μαρία Μιχαηλίδου
Τα εγγόνια: Αναστασία, Ιωάννης, Ελένη

Αδελφός: Ευστάθιος Μιχαηλίδης
και λοιποί συγγενείς                               

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
στο προαύλιο της εκκλησίας

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας 

ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ
από τον Κάθηκα, Πάφου

που απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022, κηδεύουμε το Σάββατο,
3 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία  και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια από τις 10 π.μ. έως τις
11 π.μ.
Αντί στεφάνων θα γίνονται δεκτές εισφορές στο Ίδρυμα
Αλκίνοος Αρτεμίου. 

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος Ελένη Χρυσοστομίδου

Τα παιδιά Δάφνη Χρυσοστομίδου και James Phillips, 
Γεωργία και Γιώργος Μούντη

Ο αδελφός Διονύσιος Χρυσοστομίδης, 
και οι λοιποί συγγενείς    

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι η
Εκλογική Γενική Συνέλευση Πολυτέκνων Αμμοχώστου, θα γίνει την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6.00 μ.μ. στο γραφείο Πολυ-
τέκνων στο Παραλίμνι.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Έκθεση Πεπραγμένων της απερχόμενης Επαρχιακής Επιτροπής
από τον Πρόεδρό της.
2. Έκθεση δράσης της ΠΟΠ εκ μέρους της Κεντρικής Γραμματείας
από το μέλος της που θα παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση.
3. Οικονομική Έκθεση από την ταμία της Επαρχιακής Επιτροπής.
4. Συζήτηση για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
5. Εκλογή Μελών Επαρχιακής Επιτροπής. 

Υποψηφιότητες το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν, μέχρι την Κυριακή
04/12/2022 ώρα 6.00 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου ή υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη
που πλήρωσαν τη συνδρομή τους τα έτη 2020, 2021 & 2022.
Τηλ. Επικοινωνίας:  23740333

Ανακοίνωση Κενής Θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού  
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον
Περί Κοινοτήτων Νόμο (Ν.86(1)99) και τους περί Κοινοτικής Υπηρεσίας
Κανονισμούς, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Λογι-
στικού Λειτουργού  (θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι
σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii).
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγ-
κρίνονται με νομοθεσία καθώς και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το
ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Απολυτήριο Aναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level
3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in
Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου
ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του
Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη
από τον Υπουργό Οικονομικών.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρω-
τοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και
οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή /
και προφορική εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων
για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο (Ν. 6(1) / 1998).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεων
και την προκήρυξη της θέσης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα
απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από την ιστοσελίδα του
Κοινοτικού Συμβουλίου (www. xylophagou.com.cy) και από τα Γραφεία
του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση οδός Αναστάση Μανώλη 17,
Τ.Κ. 7520 Ξυλοφάγου (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. – 2:30
μ.μ.).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου
έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αναστάση Μανώλη 17, Τ.Κ. 7520
Ξυλοφάγου το αργότερο μέχρι τις  23, Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 1:00
μ.μ.

ZHTEITAI
Η εταιρεία XΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ με
αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) 447350/1/1013 ζητά
να προσλάβει  ΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΧΘΟΦΟΡΟΥΣ  με αρκετά καλούς
όρους εργοδότησης, όχι χαμηλότερους από τη σχετική
συλλογική σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.  

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Αίτηση Εταιρείας       
Αρ. 915 / 2020ΗΕ 148892
Όνομα Εταιρείας: CALLENDER TRADING LIMITED
Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου: Μυκηνών, 12, MEGARON LAVINIA,
Floor 7, Flat 7/003 1065, στη Λευκωσία, Κύπρος
Είδος Εργασίας: Εμπορικές και Επενδυτικές δραστηριότητες. 
Σημείωση: Καμία επαλήθευση δεν θα γίνεται αποδεκτή για σκοπούς μερίσματος
αν δεν είναι ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από αποδεικτικά
στοιχεία.
Τελευταία ημερομηνία λήψης Επαληθεύσεων: 23/12/2022
Εκκαθαριστής: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου αρ. 332, Patrician Chambers, 3035, Λεμεσός –
Κύπρος, 

Αθανασία Παπακωνσταντίνου Εκκαθαρίστρια

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών               

Αρ. Αίτησης: 395 / 2022

Αναφορικά με τον TREVOR JOHN WALKER, (Αρ. Διαβ.GBR 707135947), τέως
από την Αγγλία και διαμένων κατά τον χρόνο του θανάτου του στην Πάφο,

Αποβιώσαντα
Δίδεται με την παρούσα ειδοποίηση ότι μετά από παρέλευση 8 ημερών από
σήμερα θα κατατεθεί Αίτηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Πάφου, Τμήμα Επικύρωσης Διαθηκών, για επικύρωση παραχωρητηρίου στη
Διαθήκη του αποβιώσαντα TREVOR JOHN WALKER, τέως από την Αγγλία και
διαμένων κατά τον χρόνο του θανάτου του στην Πάφο, ο οποίος απεβίωσε
την 20/09/2022.

Νίκος Παπακλεοβούλου
Δικηγόρος– Αιτητής
Δικηγορικό Γραφείο 

Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών

Αίτηση Αρ. 347 / 2022

Αναφορικά με τον HARRY ERNEST BOWYER (Αρ. Διαβ.: GBR 520297782),
τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο και τέως από την Πάφο,

Αποβιώσαντα
Δίδεται με την παρούσα ειδοποίηση ότι μετά από παρέλευση 8 ημερών από
σήμερα θα κατατεθεί Αίτηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Πάφου, Τμήμα Επικύρωσης Διαθηκών, για επικύρωση παραdχωρητηρίου
στη Διαθήκη του αποβιώσαντα HARRY ERNEST BOWYER, τέως από τo Ηνωμένο
Βασίλειο και τέως από την Πάφο, ο οποίος απεβίωσε την 06/03/2021.

Εύη Παπακλεοβούλου
Δικηγόρος– Αιτήτρια
Δικηγορικό Γραφείο 

Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών               

Αρ. Αίτησης: 394 / 2022
Αναφορικά με τον EDOUARD ALEXANDER MARIA AUGUSTUS, (Αρ. Διαβ. BEL
ES070370), τέως από το Βέλγιο και κατά τον χρόνο του θανάτου του διαμένων
στην Πάφο,

Αποβιώσαντα
Δίδεται με την παρούσα ειδοποίηση ότι μετά από παρέλευση 8 ημερών από
σήμερα θα κατατεθεί Αίτηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Πάφου, Τμήμα Επικύρωσης Διαθηκών, για επικύρωση παραχωρητηρίου στη
Διαθήκη του αποβιώσαντα EDOUARD ALEXANDER MARIA AUGUSTUS, τέως
από το Βέλγιο και κατά το χρόνο του θανάτου του διαμένων στην Πάφο, ο
οποίος απεβίωσε την 26/07/2022.

Εύη Παπακλεοβούλου
Δικηγόρος– Αιτήτρια
Δικηγορικό Γραφείο 

Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών               

Αρ. Αίτησης: 396 / 2022
Αναφορικά με τον ALISTAIR FORREST BROWN, (Αρ. Διαβατηρίου: GBR
504905874) τέως από τη Σκοτία και κατά τον χρόνο θανάτου του διαμένων
στην Πάφο.

Αποβιώσαντα
Δίδεται με την παρούσα ειδοποίηση ότι μετά από παρέλευση 8 ημερών από
σήμερα θα κατατεθεί Αίτηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Πάφου, Τμήμα Επικύρωσης Διαθηκών, για επικύρωση παραχωρητηρίου στη
Διαθήκη του αποβιώσαντα ALISTAIR FORREST BROWN, τέως από τη Σκοτία
και κατά τον χρόνο θανάτου του διαμένων στην Πάφο, ο οποίος απεβίωσε
την 26/05/2022.

Χρύσθια Παπακλεοβούλου
Δικηγόρος– Αιτήτρια
Δικηγορικό Γραφείο 

Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΙ  ΠΕΡΙ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΛΕΜΕΣΟΥ  2006

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Λεμεσού με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου
και σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006 που αναφέρονται
στη ρύθμιση της τροχαίας, στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων για τις Γιορτές
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Φιλανθρωπικού Αγώνα Δρόμου
“Santa Run”  για την ασφαλή διέλευση των πεζών, ως επίσης και για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του  κοινού, αποφάσισε να προβεί στα πιο κάτω προσωρινά
ρυθμιστικά μέτρα :
• Να κλείσει προσωρινά, για την τροχαία  κίνηση, η οδός Ανεξαρτησίας από την
ελεγχόμενη διασταύρωσή της με την οδό Γλάδστωνος μέχρι την ελεγχόμενη
συμβολή της με την οδό  Χριστόδουλου Χατζηπαύλου τις ακόλουθες ημερομηνίες: 
- Την Κυριακή    4.12.2022  από τις 11.00 π.μ.  μέχρι τις 20.00 μ.μ.
- Την Κυριακή   11.12.2022 από τις 11.00 π.μ.  μέχρι τις 20.00 μ.μ.
- Την Κυριακή   18.12.2022  από τις 11.00 π.μ.  μέχρι τις 20.00 μ.μ.
- Το Σάββατο 31.12.2022 από τις 8.00 μ.μ. μέχρι τις 01.30 π.μ. της Κυριακής
1.1.2023.
Θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη χρήση του οδικού
δικτύου (που θα είναι κλειστό), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία,
Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Οι παραβάτες της Γνωστοποίησης αυτής, υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται
στον περί Δήμων Νόμο και στους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006.

Λεμεσός 25 Νοεμβρίου, 2022
Νίκος Νικολαΐδης 

Δήμαρχος



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
Κ21:00 Έρωτας Φυγάς Επ. 49
22:00 Asia Express 
00:00 Λάβα 
01:00 Ποιος Είναι Πρωινιατικα 
04:00 Έρωτας Φυγάς (E) 
05:00 Χρυσές Συνταγές Από Σπίτι (Ε) 

ΑΝΤ1
06. 20 Κάρμα (Ε) 
07. 10Η 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 Ιι (Ε) 
16. 20La Pasta Pomilώri (Ε) 
17. 10 Αιγια Fuxia (Ε) 
18. 00Τα Νέα Σε 10’
18. 15Royk Zouk 
19. 205X 5
20. 15Τα Νέα Του Αντ1
21. 15 Ρουκ Ζουκ Special (Κ) 
22. 45 Εξολοθρευτής:Γένεσις –

Terminator Genesys 
00. 50 Εκείνες Κι Εγώ (Κ) 
01:40 Οργή (Ε)
02. 30 Το Παιχνίδι Της Συγνώμης 
03. 20 Βαμμένα, Κόκκινα Μαλλιά (Ε)
04. 10Οι Χωραϊτες (Ε)(Κ) 
04. 40 Έρωτας (Ε)(Κ) 
05. 30 Όμικρον Θετικό (Ε)(Κ)

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 Αμφιβολίες (Ε) 
19:00 The Chase
20:00 Alpha News
21:00 The Λούης Night Show
23:20 Φως Στο Τούνελ
02:30 Κόκκινο Δωμάτιο (Ε) 
03:15 Υπέροχα Πλάσματα (E) 
04:45 Με Αγάπη Χριστιανα (Ε)

ΡΙΚ 1
6:45 Πρώτη Ενημέρωση
9:30 Όμορφη Μέρα
11:00 Κοίτα με στα Μάτια
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 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Αγώνας ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥ-
ΓΟΥΑΗ

19:00 Ποιος Ρωτά?
20:00 Ειδήσεις
20:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Pre-game
21:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Αγώνας ΚΑΜΕΡΟΥΝ-
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

23:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game

23:15 Ειδήσεις
23:20 The Sixties

ΡΙΚ 2
7:00 Μανώλης και Κατίνα
8:00 Παιδική Ζώνη

9:45 Ο Δρόμος Έχει τη Δική του
Ιστορία

10:00 Συνεδρία της Βουλής των
Αντιπροσώπων

12:15 Κατάθεση του Κρατικού
Προϋπολογισμού για το 2023
από τν Υπουργό Οικονομικών

13:00 Ο Δρόμος Έχει τη Δική του
Ιστορία

13:10 Παιδική Ζώνη
15:30 Anne with an E
16:20 Κοίτα με στα Μάτια
16:30 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Pre-game
17:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Αγώνας ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

19:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ
2022/Post-game

19:15 English News
19:25 Haberler
19:30 Art of Space
20:00 Κεντρικό Δελτίο και στη

Νοηματική
20:30 Χρονογράφημα
21:00 FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ

2022/Αγώνας ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
23:00 Art of Space

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

Δημητρόπουλο 
09:30 Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα

Δαμιανού και τον Ανδρέα
Δημητρόπουλο 

11:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον
Χρήστο Μιχάλαρο 

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

Μουτσινά 
18:00 Γεγονότα σε συντομία 
18:10 Ανεράδες (Ε) 
19:00 Άγρια Γη 
20:00 Τομές στα Γεγονότα 
21:00 The Good Lie 
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 
06:50 Παιδική Σειρά Ep. 9 
07:15 Παιδική Σειρά Ep. 12Α + 12Β 
07:40 Έξυπνες Γεύσεις (Smart

Γεύσεις)(Ε) 
08:25 Ξένη Οικογενειακή Σειρά 
10:00 Τηλεαγορα 
12:50 Με Άλλη Ματιά, Season V 
14:00 Quiz Fun – Εκ. 66 
15:30 Τηλεαγορα 
18:10 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων 
18:25 Ανάδειξε Το 
19:00 Τηλεαγορα 
19:35 Ειδήσεις Στο Plus 
20:05 Ο Καιρός 
20:10 Ξένη Οικογενειακή Σειρά 
21:00 Fatsabook 
22:00 Αόρατος Φακός 
22:10 Ξένη Ταινία «Η Ταινία Των Δέκα» 
00:25 Ξένη Ταινία 
02:25 Ξένη Σειρά 
03:15 Ξένη Σειρά 
04:05 Ξένη Σειρά 
04:55 Ξένη Οικογενειακή Κωμική

Σειρά Ep. 2, Season Iv 
05:20 Αόρατος Φακός 
05:25 Με Άλλη Ματιά V (Ε)

NOVACINEMA1 HD
05:40 Νεαροί Εραστές 
07:40 Κινηματογραφικά Νέα 
08:10 Jurassic Park 
10:20 Olympic Dreams 
11:50 Η Αλήθεια 
13:45 Το Μαύρο Κουτί 
16:00 Τζακ Ο Κυνηγός Γιγάντων 
18:00 Walking Out 
19:40 Hollywood Buzz (2022)  
20:15 Κάτι Τρέχει Στο Σεν Τροπέ 

22:00 Belfast 
23:50 The Kill Team 
01:30 Ολέθριος Έρωτας 
03:10 Νίτραμ

NOVACINEMA2 & 2 HD
05:25 The God Committee 
07:05 Κινηματογραφικά Νέα 
07:30 Πέρα Από Το Φράχτη 
09:00 Woodlawn 
11:10 Queenpins 
13:05 Land 
14:40 Ζητείται Ψεύτης 
16:20 Ο Κατάσκοπος Μου 
18:10 Πως Να Εκπαιδεύσετε Το Δράκο

Σας 2 
20:00 Uncharted 
22:00 Νάνι Μακφι:Η Μαγική Νταντά 
23:45 Resistance 
01:50 Flag Day 
03:45 Επιχείρηση:Ατλαντικός Ωκεανός

NOVACINEMA3
19:10 Το Μοτίβο Των Δολοφόνων 
21:00 Pig 
22:40 Κινηματογραφικά Νέα 
23:00 Spiral 
00:40 Κινηματογραφικά Νέα 
01:30 Sugar & Spice (Part 2) 
02:45 Συνέβη Στο Σόχο 
04:45 Escape Room:Tournament Of

Champions

NOVACINEMA4
18:10 Gaslit Επ. 6 
19:10 Monarch Επ. 1 
20:00 Presumed Guilty I 2 
22:00 La Brea 2 Επ. 6 Πρώτη Προβολή
22:50Magpie Murders Επ. 5
23:40 La Brea 2 Επ. 6 
00:25 Infiniti Επ. 6 
01:30 Son of a Critch Επ. 6 
02:00 Awake Επ. 2 
02:50 Resident Evil:Welcome to

Raccoon City 
04:40 Deerskin 
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To «Wednesday» δεν έχει κλείσει
ούτε εβδομάδα στο Netflix, αλλά έχει
αποκτήσει πολλούς φανς που θέλουν
να σιγουρευτούν ότι θα έχει συνέχεια
από τώρα. Το δημιούργημα του Tim
Burton που έκανε πρεμιέρα στην
streaming πλατφόρμα και αναβίωσε
το The Addams Family fever, παραεί-
ναι επιτυχημένη για να σταματήσει
από την πρώτη σεζόν, γεγονός που
επιβεβαιώνει και ο co-showrunner,
Miles Millar. Ο ίδιος είπε πως η σειρά

επικεντρώνεται στην Wednesday Ad-
dams (Jenny Ortega) και επίσης ότι η
παραγωγή θα ήθελε πολύ να δει τι
άλλο μπορεί να βγει από αυτό, αν ει-
σχωρήσουν πιο βαθιά στην οικογέ-
νεια. «Νιώσαμε σαν να αγγίξαμε
απλά την επιφάνεια με αυτούς τους
χαρακτήρες και οι ηθοποιοί είναι
υπέροχοι στους ρόλους», δήλωσε ο
Millar στο TV Line, κάνοντας ξεχωριστή
αναφορά στην Catherine Zeta Jones,
την οποία αποκάλεσε «θρυλική Mor-

ticia». Επιβεβαιώνουμε. Βέβαια μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη
ανακοίνωση για τη συνέχεια της σει-
ράς και για δεύτερη σεζόν. Όμως το
«Wednesday», βρίσκεται στο νούμερο
ένα του top10 της πλατφόρμας του
Netflix και οι θεατές έχουν ξετρελαθεί
μαζί της. Από την πλευρά της παρα-
γωγής φαίνεται να υπάρχει καλή διά-
θεση, οπόταν από ό,τι φαίνεται δεν
θα αργήσει να ανακοινωθεί δεύτερη
σεζόν. 

«Wednesday»: Μόλις ξεκίνησε και ο κόσμος ζητά season 2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

21:00   The Good Lie   
Ένας νεαρός Σουδανός πρόσφυγας πολέμου στέκεται
τυχερός και μεταφέρεται στις ΗΠΑ. Αντιμετωπίζοντας
τον σύγχρονο κόσμο για πρώτη φορά, καταφέρνει να
αναπτύξει μια δυνατή φιλία με μια παράτολμη
Αμερικανίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για να τους βοη-
θήσει. Το νεαρό αγόρι όμως αγωνίζεται να προσαρ-
μοστεί στη νέα του ζωή, καθώς τα συναισθήματα ενο-
χής για τον αδερφό που άφησε πίσω του, τον κυρι-
εύουν ολοένα και περισσότερο.

22.45 ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: ΓΕΝΕΣΙΣ  
Από ένα μέλλον όπου, μετά την καταστροφή, οι άνθρωποι
καταφέρνουν να νικήσουν τελικά τις μηχανές, ο αρχηγός
τους Τζον Κόνορ στέλνει το πρωτοπαλίκαρό του Κάιλ
Ρις στο Λος Άντζελες του 1984 για να προστατεύσει τη
μητέρα του και να σώσει το αύριο.

20:15     ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΕΝ ΤΡΟΠΕ 
Αύγουστος, 1970. Όπως κάθε χρόνο, ο δισεκατομμυ-
ριούχος Κλοντ Τρανσπάν και η σύζυγός του, Ελιάν,
έχουν προσκαλέσει όλη την ανφάν-γκατέ στην πολυτελή
βίλα τους στο Σεν Τροπέ. Τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί
να χαλάσει τη μεγάλη γιορτή, εκτός από ένα απρόσμενο
σαμποτάζ που ακολουθείται από απειλητικά γράμματα.
Πεπεισμένος ότι είναι υποψήφιο θύμα δολοφονίας, ο
Τρανσπάν καλεί τον φίλο του, Σιράκ, μια και τυχαίνει να
είναι ο καλύτερος αστυνομικός στο Παρίσι. 

18:10     ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 2      
Ενώ στο νησί των Βίκινγκ η παρέα ασχολείται με το νέο
αγαπημένο άθλημα αγώνων με δράκους, ο Χίκαπ με
τον μαύρο δράκο Τούθλες πετάν ψηλά και χαρτογρα-
φούν νέες περιοχές κι εξερευνούν νέους κόσμους. Σε
έναν από αυτούς, όμως, βρίσκεται μια παγωμένη σπηλιά
γεμάτη εκατοντάδες άγριους δράκους και τον μυστη-
ριώδη δρακο-αναβάτη. 

SIGMA ANT1 NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 2



Αστρα
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΗΜΕρΑ ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς
συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βρο-
χών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτι-
κοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η
θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία
θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω
στους 22 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα
ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα
πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3
μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγ-
μένη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς

ο ΚΑιροΣ

Λευκωσία 
Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος,

Αρχ. Μακαρίου Γ' 17, Δίπλα από
ΜΤΝ και πλησίον φούρνο Ζορπά.
Λακατάμεια, 22002237,
99466134

Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δη-
μοκρατίας 60, Έναντι Λυκ. Απ.
Βαρνάβα. Στρόβολος, 22450644,
22876916

Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια), Παύ-
λου Μελά 28 Β, Δρόμος Κρατικής
Έκθεσης. Έγκωμη, 22658628,
22427414

Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας
145, Πλατύ, Δίπλα από φούρνο
Vienna. Αγλαντζιά, 22335477,
22511117

Κτενάς Γεώργιος, Λεωφ. Σπύρου
Κυπριανού 14, Μεταξύ φώτων
αστυνομίας Λυκαβητού και Γα-
βριηλίδη. Λευκωσία, 22760951,
22492381

Λεμεσός 
Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Δι-

γενή 117, Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ,
έναντι MARIEL FASHION. Λεμε-
σός, 25587780, 99444906

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης
5, Από roundabout Ανδρέα Χα-
ραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο
στρίψιμο αριστερά. Κάτω Πολε-
μίδια, 25954525, 99946295

Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου
Α΄181 Κατ.1, Δρόμος Παλαιού
Νοσοκομείου. Λεμεσός,
25340872, 25714469

Ευαγόρου Αντωνία, Αγίας
Ζώνης  32Α, Λαϊκό Αρ. 2.
Λεμεσός, 25371194,
99151498

Λάρνακα 
Χριστοδούλου Μαργαρίτα, Γωνία

Αρμενικής Εκκλησίας 2, Πλησίον
CYTA, Κέντρο πόλεως. Λάρνακα,
24652440, 24626763

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Πα-
πανικολή 39, Απέναντι από το
Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος
(Ανόρθωσης). Λάρνακα,
24251166, 24663635

Πάφος 
Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη

Σάββα 49, Δρόμος Νοσοκομείου
προς Μεσόγη. Αναβαργός,
26930599, 26943628

Παραλίμνι 
Λύτρας Γεώργιος, Ελευθερίας 71.

Δερύνεια, 23821380, 99886696

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
με τον Γενικό του Δείκτη να διαμορφώνεται στις
88,56 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 1,45%. Ο
δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 53,29 μονάδες
με κέρδη 1,47%.
Η αξία των συναλλαγών ήταν 505.451,69 ευρώ.
Ανοδικα κινήθηκαν και όλοι οι επιμέρους δείκτες,
με την Κύρια Αγορά να καταγράφει κέρδη 1,56%,
την Εναλλακτική 1,52%, τα Ξενοδοχεία 0,94% και
τις Επενδυτικές να καταγράφουν και αυτές κέρδη
3,31%.α
Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή
της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών
170.425,56 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,835 ευρώ -
άνοδος 0,82%), ακολουθούμενη από τη μετοχή
της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 23.960,67 ευρώ
(τιμή κλεισίματος 1,280 ευρώ- άνοδος 2,81%),
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 21.599,00
ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,540 ευρώ - χωρίς μετα-
βολή), της Salamis Tours με όγκο συναλλαγών
19.138,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,920 ευρώ -
άνοδος 8,47%) και της Δήμητρα Επενδυτική με
όγκο 13.525,79 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,466
ευρώ - άνοδος 3,56%)
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 11
κινήθηκαν ανοδικά, 3 είχαν πτώση και 4 έκλεισαν
χωρίς μεταβολή.
Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 211.

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματι-
στήριο Αξιών Κύπρου

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΕορτολογιο / 2.12.2022
Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω,
Αγίου Σολομώντος αρχιεπι-
σκόπου Εφέσου, Όσιος Πορ-
φύριος ο Καυσοκαλυβίτης
*Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Δουλείας
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συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων
βροχών ενώ την Κυριακή θα εμφανίζονται αυ-
ξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει
αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να
κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματο-
λογικές τιμές.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:    € 505,451.69

                                             ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ     % ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)

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

Ταύρος
Σχέσεις που προκύπτουν αυτή
την περίοδο πρέπει να αξιολο-
γηθούν χωρίς υπερενθουσιασμό.
Αποφύγετε να κλείσετε συμβό-
λαια αλλά και οικονομικές επεν-
δύσεις αν δεν είστε απολύτως
σίγουροι.
Δίδυμοι
Η υπερβολική εξωτερική δράση
χωρίς περίσκεψη, το μόνο που
θα σας αποφέρει είναι κούραση
και εκνευρισμό.
Καρκίνος
Επιτυχή ξεκαθαρίσματα στον συ-
ναισθηματικό τομέα, αλλά και τις
απολαβές στον οικονομικό.
Λέων
Η διευθέτηση προσωπικών ή οι-
κογενειακών ζητημάτων τα οποία
είναι περιπλεγμένα θα σας απα-
σχολήσει αρκετά σήμερα.
Παρθένος
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε νο-
μικές υποθέσεις, δάνεια, θέματα
σπουδών και υγείας και αποφύ-
γετε να αφήσετε οτιδήποτε στην
τύχη.
Ζυγός
Συζητήσεις με σκοπό να λυθούν
ζητήματα που σας απασχολούν
σε σχέση με δάνεια, συμβόλαια
και δικαστικές υποθέσεις μπορεί
να σας αγχώσουν προσωρινά,
αλλά βρίσκουν σύντομα λύση.
Σκορπιός
Τα αντιφατικά μηνύματα που δί-
νετε αλλά και δέχεστε προς και
από το περιβάλλον δεν σας επι-
τρέπουν σήμερα να νιώσετε
ασφάλεια και να κάνετε ουσια-
στικές αξιολογήσεις.
Τοξότης
Αποφύγετε τις εντάσεις στον οι-
κογενειακό και τον προσωπικό
τομέα, ενώ σε επαγγελματικό
επίπεδο ανακόψτε τυχόν παρα-
σκηνιακές κινήσεις και ελέγξτε
διεξοδικά ζητήματα που αφορούν
υπογραφές συμβολαίων, δάνεια,
αγορές και επαγγελματικές συμ-
φωνίες.
Αιγόκερως
Είναι η κατάλληλη στιγμή να βά-
λετε σε μια σειρά όσα την προ-
ηγουμένη περίοδο αιωρούνταν.
Παρ΄ όλα αυτά, πείτε προσεκτικά
αυτό που νιώθετε, με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο.
Υδροχόος
Επαφές με κοντινά πρόσωπα ίσως
περιέχουν ένταση, που καλό θα
είναι να μην επιτρέψετε να οδη-
γήσει σε αντιδικίες. Δώστε ιδιαί-
τερη προσοχή σε πλεκτάνες και
σκοτεινό παρασκήνιο σε οικονο-
μικά και νομικά ζητήματα.
Ιχθύες
Σήμερα, ίσως γίνουν λάθος κινή-
σεις τόσο στον συναισθηματικό
όσο και στον επαγγελματικό το-
μέα, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Αποφύγετε αυτοεξαπατήσεις
αλλά και υπεραισιόδοξες κινήσεις
και κάθε ρίσκο, όσο κι αν νιώθετε
δελεασμένοι και μη βιαστείτε να
δράσετε αν δεν είστε απολύτως
σίγουροι.
Κριός
Ημέρα δυναμικών εξελίξεων η
σημερινή, τόσο στον επαγγελμα-
τικό όσο και στον οικονομικό το-
μέα, αλλά και αναθεώρησης συμ-
περιφορών στον τομέα των σχέ-
σεων.

FTSE/CySE 20 53.290 1.470 257,129.100
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 61.280 1.560 210,358.620
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 951.680 3.310 13,525.790
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 88.560 1.450 257,748.720
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 918.690 0.940 959.500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 998.270 1.520 47,810.100

κληρώσεις
ΤΖΟΚΕΡ

5, 13,  14, 23, 41

5+1 αριθμο ........................ΤΖΑΚΠΟΤ
5 αριθμοί .......................€90.795,76
4+1 αριθμοί.... ...............€ 2.500,00
4 αριθμοί..............................€50,00
3+1αρθμοί....... ....................€50,00
3 αριθμοί................................€2,00
2+1 αριθμοί....... ....................€2,00
1+1αριθμοί...... ......................€1,50

4

ΠΡΟΤΟ
8976833

7 ψηφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΖΑΚΠΟΤ
6 ψηφία . . . . . . . . . . . . . . . €25.000,00
5ψηφία . . . . . . . . . . . . . . . . . €2.500,00
4ψηφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . €250,00
3ψηφία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €25,00
2ψηφία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €2,00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1.Τίτλος θεατρικού έργου του Χάρολντ Πίντερ. 
2. Αναφέρεται και για τη σημαία (γεν.).
3. Πρώτο συνθετικό αθλητικού όρου.- Σημαίνει, με-
ταφορικά, τη φήμη.
4. Ακίνδυνα, σύμφωνα με μια έννοια.- Αναστεναγ-
μός. 
5. Ειδικός σύνδεσμος (αντίστρ.).- Πρόθεση με από-
στροφο. 
6. Παράλια τουρκική πόλη, δυτικά της Τραπεζούντας
(καθ.).
7. Του «Δ» δορυφόροι.- Θα τις δούμε και σε αυτοκί-
νητα.
8. Με αυτό κανείς δεν διαφωνεί.- Το όνομά του έχει
ένα από τα «Ποιητικά» βιβλία της Π. Διαθήκης.
9. Νεαρή ύπαρξη. 

ΚΑΘΕΤΑ 
1.Τίτλος έργου του Σπύρου Μελά. 
2. Ο ρόλος τους είναι προστατευτικός (γεν.). 
3. Είδος τυριού.- Πρόθεση. 
4. Μουσική νότα (αντίστρ.).- Ανήκει σε μία τάξη
(αιτ.).
5. Και αλιευτικός μπορεί να είναι (υποκορ.).
6. Για μερικούς καταφύγιο.- Συγκοινωνιακά αρχικά. 
7. Χρησιμοποιείται επιτατικά σαν πρώτο συνθετικό.-
Αναβλητική λέξη.
8. Μεγάλη η συμβολή της στην εγκληματολογία
(γεν.).
9. Ο υπουργός Οικονομικών του Χίτλερ.- Γραφή του
αριθμού 202.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι, ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗΣ
από Αρκαδίας 5, 1048 Παλλουριώτισσα - Λευκωσία  υπέβαλε στον υπουργό
Εσωτερικών  αίτηση (Τύπος Μ 127) για πολιτογράφησή 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.  
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Η μεγαλύτερη αισχρότητα στη σύγχρονη πο-
λιτική ιστορία της Κύπρου γράφτηκε με
την πλαστογραφία στα χαλκεία της Στάζι

του Χόνεκερ, εγγράφων που παρουσίαζαν τον
ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Γλαύκο Κληρίδη,
ως πράκτορα των Ναζί. Για τη χάλκευση εκείνων
των εγγράφων είχαν συνεργαστεί το ΔΗΚΟ και το
ΑΚΕΛ που τότε ήταν συγκυβέρνηση και συνεργά-
ζονταν για την επανεκλογή του Σπύρου Κυπριανού,
στη βάση του Μίνιμουμ Προγράμματος (γνωστής
και ως Κοινοπραξίας ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ). Για το λόγο
αυτό τα άθλια εκείνα έγγραφα δημοσιεύτηκαν
την προηγουμένη των προεδρικών εκλογών του
1983, στην «Ελευθεροτυπία» του ΔΗΚΟ.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική αθλιότητα γρά-
φτηκε το 2004, από τα ίδια κόμματα με σύγχρονους
πρωταγωνιστές, τους Τάσσο Παπαδόπουλο και
Δημήτρη Χριστόφια. Τον Οκτώβριο του 2004, ο

πρόεδρος της
Δημοκρατ ίας
Τάσσος Παπαδό-
πουλος, καθ’
υπόδειξη του
εταίρου του,
προέδρου της

βουλής Δημήτρη Χριστόφια, κατάγγειλε δημόσια
ότι οι αντίπαλοί τους χρηματοδοτήθηκαν από τους
Αμερικάνους για να ψηφίσουν «ναι» στο δημο-
ψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν. Η καταγγελία έγινε
στο αεροδρόμιο μπροστά στον Δ. Χριστόφια που
κουνούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι. Χωρίς καμιά
τεκμηρίωση, χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις,
με μόνο επιχείρημα την «περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα», όπως μας είχε πει ο πρόεδρος του κράτους.
«Ποιοι τα πήραν, πώς τα πήραν, δεν είναι με απο-
δείξεις και χαρτόσημα…». «Εκείνοι να αποδείξουν
ότι δεν τα πήραν», είχε αποφανθεί ο έγκριτος
νομικός. Με φήμες που διέδωσαν οι ίδιοι, ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής
προσήψαν κατηγορία στους πολιτικούς αντιπάλους
τους ότι χρηματίστηκαν από τους Αμερικάνους
για να προδώσουν την πατρίδα τους, όπως ερμή-
νευαν τότε οι άθλιοι αήττητοι το «ναι».
Παρακολούθησα προχτές τον γενικό γραμματέα
του κόμματος των χαλκευμένων εγγράφων και
της «περιρρέουσας», Άθω Αντωνιάδη να επανα-
λαμβάνει την αθλιότητα των προκατόχων του.
Έλεγε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το έγγραφο
που δημοσίευσε ο «Πολίτης» για τη συμφωνία
ΔΗΚΟ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι πλαστό.
Προσωπικά, δεν βλέπω να έχει σημασία αν είναι
ή όχι πλαστό ένα έγγραφο που υπονοεί την ύπαρξη
μιας συμφωνίας που υπάρχει. Ο ισχυρισμός ότι
δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΔΗΚΟ και Χριστο-
δουλίδη, δεν είναι απλώς, ψέμα. Είναι γελοίος
και δεν χρειάζεται σχολιασμό. Σημασία έχει το
σχόλιο του γ.γ. των πλαστογράφων ότι ο συντάκτης
που δημοσίευσε το έγγραφο, είναι στο επιτελείο
του Αβέρωφ. 
Με τον ίδιο άθλιο τρόπο που διέδιδαν ότι ο Κλη-
ρίδης ήταν πράκτορας των Ναζί και οι πολιτικοί
τους αντίπαλοι πληρωμένοι των Αμερικανών, ο
Άθως Αντωνιάδης, που κατέβηκε από την τερατσιά
στην οποία τον είχε καθήμενο ο υποψήφιός του,
διαδίδει ότι ο Αβέρωφ και το επιτελείο του είναι
πλαστογράφοι. Με αυτούς τους εθισμένους στην
αθλιότητα, κάποιοι πρώην του Συναγερμού που
αυτοαποκαλούνται ακόμα Κληριδικοί - Συναγερ-
μικοί συνεργάζονται για να καθαρίσουν τον Σταύλο
του Αυγεία, όπως υποσχέθηκε ο υποψήφιός τους.     

ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

Όταν κάτι πάει σύννεφο «Στην Ελλάδα σήμερα η βλακεία πάει σύννε-
φο!… («Φιλελεύθερος», 14 Οκτωβρίου 2013, από τη στήλη «πρόσωπα
και προσωπεία» που γράφει ο Χρήστος Μιχαηλίδης). Δεν είναι, όμως,
μόνο στην Ελλάδα που η βλακεία πάει σύννεφο, αλλά αυτό δεν είναι
της αρμοδιότητας της στήλης. Πολύ εύστοχη η χρησιμοποίηση της
φράσης πάει σύννεφο που αναφέρεται σε κάτι, συνήθως δυσάρεστο
ή παράνομο, που εμφανίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τον
τελευταίο καιρό είναι πολλά στον τόπο μας που πάνε σύννεφο: Τα

σκάνδαλα, οι απάτες, οι παρανομίες. Αν μαζί με όλα αυτά και η
βλακεία πάει σύννεφο δεν γνωρίζω. Ευκαιρίας δοθείσης, να αναφέρω
ότι η λέξη σύννεφο χρησιμοποιείται μεταφορικά στον πληθυντικό
για κάτι που προμηνύει καταστροφή: Τα σύννεφα του πολέμου. Το
νέφος και η νεφέλη, συνώνυμα της λέξης σύννεφο, είναι ομηρικές
λέξεις, όπως και η λέξη νεφεληγερέτα, που ο Όμηρος χρησιμοποιεί
για τον Δία: Αυτός που συγκεντρώνει τα νέφη». 

15/10/2013

Του ΑΛεκου κΩΝΣτΑΝτιΝιΔη

Όταν κάτι πάει σύννεφο 

Α ν δεν έγιναν συμφωνίες, και
η επιταγή του Νικόλα Πα-
παδόπουλου, του Μαρίνου

Σιζόπουλου, του Μάριου Κάρογιαν,
των κυνηγών, της Ελένης Θεοχά-
ρους και των άλλων προς τον Νίκο
Χριστοδουλίδη είναι λευκή, είμαστε
απέναντι από κάτι πολύ επικίνδυνο.
Αν δηλαδή ισχύει αυτό που υπο-
στήριξε ο υποψήφιος, διαψεύδον-
τας όλους τους πιο πάνω που κατά
καιρούς αναφέρονται στις συμφω-
νίες που έγιναν. Εν πάση περιπτώ-
σει, και τα δύο δεν μπορούν να
ισχύουν. Δεν μπορεί να λένε όλοι
την αλήθεια, γιατί πολύ απλά αυτά
που λένε αλληλοσυγκρούονται. 

Δεν είναι κακό να έγιναν συμφω-
νίες. Συμφωνίες που να αφορούν
είτε τις πολιτικές είτε τη διαχείριση
της εξουσίας, τον διαμοιρασμό των
λαφύρων της. Και για να είμαστε
δίκαιοι, το λογικό είναι να έγιναν
συμφωνίες. Πάντα γίνονταν. Αυτό
το αλαλούμ που γίνεται όμως και
αυτή τη βδομάδα, είναι που μας
κουράζει. Άλλοι λένε πως έγινε
συμφωνία με το ΔΗΚΟ των 18 ση-
μείων, ο υποψήφιος λέει πως η
συμφωνία είναι με τον λαό. Ο Μα-
ρίνος Σιζόπουλος λέει πως συμ-
φώνησε μαζί του πως η αποχώρηση
των στρατευμάτων, και των αγη-
μάτων όχι μόνο των κατοχικών, θα
γίνει πριν την εφαρμογή της λύσης.
Το είπε μάλιστα με περισσή αυτο-
πεποίθηση στις 14 Ιουλίου, την
επομένη της υπερψήφιση από την
κεντρική επιτροπή της ΕΔΕΚ, στο
πρωινό δρομολόγιο του ΡΙΚ. Δεν

μας είπε τι συμφωνήσαν και για
την υγεία, δεδομένης της συνεχούς
και διαρκούς αντίδρασης του Μα-
ρίνου Σιζόπουλου στο ΓεΣΥ και στην
περιοδική αλλά επίμονη προσπά-
θεια του να αλλάξει διά της τε-
θλασμένης τη φιλοσοφία και τον
χαρακτήρα του συστήματος υγείας. 

Και το κίνημα των κυνηγών, ανα-
φέρθηκε πως συμφώνησε ο υπο-
ψήφιος, στις βασικές θέσεις του
κινήματος, κάνοντας ιδιαίτερη ανα-
φορά στις πολιτικές των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας με ξεκά-
θαρη τη θέση τους πως διαφωνούν
με τα φωτοβολταϊκά πάρκα γιατί,
μειώνουν τους ωφέλιμους χώρους
για κυνήγι. Ισχύει αυτό; Όντως
συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο; Και τι
άλλο συμφωνήθηκε; 

Το μεγαλύτερο αλαλούμ βεβαίως
το εντοπίζουμε στο ΔΗΚΟ. Αν δεν
υπάρχει συμφωνία, τότε δεν λέει
την αλήθεια ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος. Αν υπάρχει συμφωνία, 18
σημείων, περισσότερων, λιγότερων

δεν έχει σημασία, τότε δε λέει την
αλήθεια ο υποψήφιος τους. Πέραν
της αξίας σε ότι έχει να κάνει με
τη διαφάνεια, έχει αξία και η ουσία
των θέσεων. Ένα από τα καίρια
σημεία στην υπεράσπιση του Νίκου
Χριστοδουλίδη στην κεντρική επι-
τροπή του ΔΗΚΟ στις 26 Ιουνίου
είναι στη στάση του στο Κρανς
Μοντάντα όπου ήταν ο μόνος Ελ-
ληνοκύπριος, μαζί με τον Νίκο Κο-
τζιά, που υπερασπίστηκαν τη θέση
μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις.
Το διέψευσε βεβαίως ο ίδιος ο
υποψήφιος σε λιγότερες από 30
μέρες, στις 21 Ιουλίου στο πρώτο
debate του ΡΙΚ, λέγοντας πως αυτό
θα συνέβαινε σε 7 χρόνια. 

Τη διαφάνεια όταν την πιστεύεις
την υπηρετείς. Προφανώς και τα
όσα λένε, τόσο ο υποψήφιος, όσο
και το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ, οι
κυνηγοί και οι άλλοι είναι λόγια
του αέρα. Η επιμονή βεβαίως στη
μη δημοσιοποίηση ίσως να οφεί-
λεται σε δύο λόγους. Είτε γιατί αυ-
τές οι συμφωνίες είναι συγκρουό-
μενες μεταξύ τους, είτε θα απο-
καλύπτουν το πόσο εξαρτώμενος
θα είναι ο υποψήφιος από τον Νι-
κόλα Παπαδόπουλο και τον Μαρίνο
Σιζόπουλο και τους άλλους. Μπορεί
να ισχύουν και τα δύο. 

*Βουλευτής Λευκωσίας | Εκπρόσωπος
Τύπου ΔΗΣΥ | twitter:@dmdemetriou 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Διαφάνεια, και στις συμφωνίες 

Εθισμένοι στην αθλιότητα 

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑμΠου ΧΑρΑΛΑμΠουΣ

Αυτοί που ανέλαβαν
να καθαρίσουν τον
Σταύλο του Αυγεία

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ

Του    
Δημητρη 
μ. Δημητριου 
(ΔμΔ)*

«Μα εν αντρέπουνται σιόρ; Να
χαλκεύουν έγγραφα; Πού
εξανακούστηκεν τέτοιον

πράμαν;»


