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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

104.0

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
Ο ΜΠΡΟΥΝΟ!

l  Πολιτικοί και νομικοί κύκλοι, θέτουν σοβαρό ζήτημα πολιτι-
κής ηθικής, αλλά και θέμα διαφθοράς, τη στιγμή που ο υπο-
ψήφιος κατατάσσει την πάταξή της ως προτεραιότητά του

l  Ενώ δημιουργούνται για τον υποψήφιο σκιές διαφθοράς το 
επιτελείο του δεν απαντά για το έμβασμα της Columbia και 
αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τις πηγές χρηματοδότη-
σής του.

l  Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυρογιάννης έδωσαν 
τις καταστάσεις εσόδων τους από τις 13 του μήνα, ώστε οι 
πολίτες να γνωρίζουν πριν ψηφίσουν  (ΣΕΛ. 4)

Θα εξεταστεί η δυνατότητα νέας λατομικής 
ζώνης στην Πάφο - Οι εταιρείες είχαν 
χθες αποκόψει τον αυτοκινητόδρομο 
διαμαρτυρόμενες (ΣΕΛ. 3)

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και 
ισχυρές καταιγίδες - Στο 74% της κανονικής 
η βροχόπτωση τον Ιανουάριο  (ΣΕΛ. 7)

Καλά νέα για τις συλλογικές συμβάσεις 
-  Νέα συνάντηση από εβδομάδας για να 
καθοριστούν τα επόμενα βήματα (ΣΕΛ. 7)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΚΥΠΥ - ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΕ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ -ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ (ΣΕΛ. 13)

l  Από μείον 6% στα δημόσια οικο-
νομικά και ένα μνημόνιο το 2012, 
πετύχαμε να έχουμε πλεόνασμα 
παρά τις απανωτές κρίσεις των 
τελευταίων 10 χρόνων

l  Είχαμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 
ΑΕΠ σε όλη την ευρωζώνη  

l  «Να μην αγνοηθεί ο οικονομικός 
ορθολογισμός χάριν άλλων σκοπι-
μοτήτων »  (ΣΕΛ.10)

l  Ο οργανισμός βάζει τέλος στην κατάθεση ηλεκτρο-
λογικών σχεδίων σε κάσιες και μειώνει τον χρόνο 
ανταπόκρισής του ιδιαίτερα για τα φωτοβολταϊκά

l  Απόλυτα δίκαιο το αίτημα της ΑΗΚ για διείσδυση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δήλωσε ο υποψήφιος 
για την προεδρία, Αβέρωφ Νεοφύτου (ΣΕΛ. 12)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ COLUMBIA ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ  
ΝΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΒΑΣΕΙ 200 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ OTAN HTAN AKOMH ΣΤΟ ΥΠΕΞ 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο ΜΑΪΟΣ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στην ΑΗΚ

(ΣΕΛ. 6)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο Αβέρωφ μπορεί να 
στηρίξει κάθε Οικογένεια

Απαράδεκτο 

λέει ο Τατάρ, 

θράσος του 

απαντά 

ο Αναστασιάδης 

ΑΙΧΜΕΣ

Ρωσικά ψέματα

Τ ο Κρεμλίνο χαρακτήρισε «συνει-
δητό ψέμα» τη δήλωση του πρώην 

πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας Μπό-
ρις Τζόνσον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον 
είχε απειλήσει κατά την τηλεφωνική συ-
νομιλία τους στις 2.2.2022 με εκτόξευση 
πυραύλων. Αλλά γιατί λέει ψέματα ο 
Τζόνσον; Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσί-
ας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού 
Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέ-
ντεφ απείλησε δημόσια τη Βρετανία ότι 
με ένα πάτημα του πυρηνικού κουμπιού 
θα την εξαφανίσουν από το χάρτη επει-
δή υποστηρίζει την Ουκρανία. Παρόμοι-
ες δηλώσεις για πυρηνικό κτύπημα, σε 
περίπτωση που η Ρωσία θα κινδυνέψει 
να χάσει τον πόλεμο, έκανε πολλές φο-
ρές και ο Πούτιν. Κατά τα άλλα, η Ρωσία 
κατεδάφισε τη μισή Ουκρανία αλλά λέει 
πως είναι οι Ουκρανοί που κατεδάφισαν 
τη χώρα τους. Οι ψεύτες…            Τ.Α.

Ως υπουργός συναντούσε  
σημερινούς χρηματοδότες του

«Παραλάβαμε κρίση κι έλλειμμα, 
παραδίδουμε υγιή οικονομία»

Μάθε τι σημαίνει για εσένα η πρόταση 
για το οικογενειακό εισόδημα   (ΣΕΛ. 5)



■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1862 αν-
τιοθωνική εξέγερση ξεσπά στο
Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή
του συστήματος διακυβέρνησης,
ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες
του λαού και τη συγκρότηση νό-
μιμης εθνοσυνέλευσης. Μολο-
νότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία
από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα
σηματοδοτήσει την αρχή του τέ-
λους για τη βασιλεία του Όθωνα.
(Ναυπλιακή Επανάσταση)
■ ■ ■ Το 1865 ο Αμερικανός
πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν υπο-
γράφει τη 13η τροπολογία του
Συντάγματος που καταργεί τη
δουλεία.
■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1914
επιδίδεται στην ελληνική κυβέρ-
νηση η διακοίνωση των Μεγάλων
Δυνάμεων για τα νησιά του Αι-
γαίου και την Ήπειρο, βάσει της
οποίας παραχωρούνται στην Ελ-
λάδα τα κατεχόμενα από την
Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εκτός
Ίμβρου, Τενέδου και Καστελό-
ριζου.

■ ■ ■ 1951: Η Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ καταδικάζει τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας με 44 ψή-
φους έναντι 7 για την εισβολή
στην Κορέα. Πρόκειται για την
πρώτη καταδίκη χώρας ως επι-
τιθέμενης, από τον ΟΗΕ από την
ίδρυσή του.
■ ■ ■ Το 1977 εφαρμόζεται η
εγκύκλιος, σύμφωνα με την
οποία όλα τα δημόσια έγγραφα
στην Ελλάδα θα συντάσσονται
πλέον στη Δημοτική.
■ ■ ■ 1987: Ο Πάτρικ Σιόμ-
περγκ καταρρίπτει το παγκόσμιο
ρεκόρ στο ύψος με 2.41 στο
διεθνές μήτινγκ κλειστού στίβου

στη μνήμη του Χρήστου Μάντικα
στο ΣΕΦ μπροστά σε 15.000 θε-
ατές, που τον παροτρύνουν να
δοκιμάσει και ψηλότερα. Ο Σουη-
δός κρατάει δυνάμεις για το επό-
μενο μήτινγκ στη Στοκχόλμη,
που θα πηδήξει 2.42 στις
30/6/87.
Σαν σήμερα το 1995 στην Ολ-
λανδία, υπερχειλισμένοι ποταμοί
στο νότιο τμήμα της χώρας αναγ-
κάζουν 250.000 Ολλανδούς να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
επιχείρηση εκκένωσης πληθυ-
σμού στην Ολλανδία τα τελευ-
ταία 40 χρόνια.

■ ■ ■ Το 2003 εκρήγνυται
πάνω από το Τέξας κατά τη διάρ-
κεια της επιστροφής του στη
Γη το διαστημικό λεωφορείο
Κολούμπια στοιχίζοντας τη ζωή
στο επταμελές πλήρωμά του
ανάμεσα τους και ο πρώτος Ισ-
ραηλινός κοσμοναύτης. Επρό-
κειτο για το τελευταίο προγραμ-
ματισμένο από τη NASA ταξίδι
του Κολούμπια.
■ ■ ■ 2009: Η Γιοχάνα Σιγκου-
ρεαρντότιρ εκλέγεται πρωθυ-
πουργός της Ισλανδίας. Γίνεται
η πρώτη γυναίκα που φτάνει σε
αυτό το αξίωμα στη χώρα αλλά
και ο πρώτος ηγέτης παγκοσμίως
που έχει αποδεχθεί δημόσια ότι
είναι ομοφυλόφιλος.

Σαν σήμερα το 1968 μία από τις πιο πολυσυζητημένες
φωτογραφίες: Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σαϊγκόν Nguyen
Ngoc Loan εκτελεί εν ψυχρώ με το πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ.

Οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν
κατηγορηματικά τους τουρκι-
κούς ισχυρισμούς περί άφιξης
του κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ
Οτσαλάν στην Αθήνα. Ο έλληνας
πρεσβευτής στην Άγκυρα, Δη-
μήτρης Νεζερίτης, ξεκαθαρίζει
στην τουρκική πλευρά ότι δεν
θα επιτραπεί στον Οτσαλάν να
μεταβεί στη χώρα μας, ενώ και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Ρέππας, καθιστά σα-
φές ότι η ελληνική κυβέρνηση
δεν θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη
την έλευση του Οτσαλάν στην
Αθήνα.

1999

http://www.alithia.com.cy
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Τ ο είπε μια. Το είπε δυο. Εφτά κι
οκτώ και δέκα. Θα αρχίσω να
περπατάω. Μπράβο του, πάντως.

Μέχρι σήμερα πετούσε. Στα σύννεφα,
δηλαδή. Εξ ου και έφαγε κάτι ανώμαλες
προσγειώσεις, μα κάτι ανώμαλες
προσγειώσεις, που έκαναν τα μούτρα
του κιμάδες. Προβληματίστηκε πολύ.
Τόσα χρόνια μαθημένος να κυκλοφορεί
με το αμάξι, έπιασε σκουριές.
Οξειδώθηκε. Ακόμα και στη διαδρομή
υπνοδωμάτιο-κουζίνα πραγματοποιεί
δυο στάσεις, καλού κακού. Η ανάσα
του βγαίνει σαν αγκομαχητό. Και τώρα
θα αρχίσει, λέει, να περπατάει, να
καλύπτει μακρινές αποστάσεις, να
αποκτήσει αθλητικές συνήθειες, να
ρίξει και λίγα περιττά κιλά. Θα τα
καταφέρει ή στα εκατό μέτρα θα πέσει
ξέπνοος; Αυτός, μάλιστα, που και στις
καλές εποχές, δεν καταδεχόταν να
πάει περπατητός μέχρι το περίπτερο;
Τέλος πάντων, μια δοκιμή θα τον πείσει.
Για αρχή, επέλεξε την κεντρική λεωφόρο
του χωριού. Προτού χαράξει. Μην
συμβεί το μοιραίο και γίνει ρεζίλι των
σκυλιών. Έβαλε και αθλητικές φόρμες,
για να είναι ταιριαστός με την περίπτωση,
και έσπρωξε την καγκελόπορτα του
σπιτιού. Τέλεια! Ο ρυθμός του παρέμεινε
κανονικός. Κανένα αναπνευστικό
πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει ηλικιακή
απαγόρευση, συλλογίστηκε ο
φαντασμένος, θα πάρω μέρος στους
επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα
κερδίσω το χρυσό μετάλλιο αν και, ως
ελληνολάτρης που είμαι, προτιμώ τον
κότινο. Έφτασε στο τέρμα της μικρής
παρόδου, κοίταξε δεξιά, αριστερά και
πάλι δεξιά, όπως κάνουν τα παιδιά στο
νηπιαγωγείο, και πήρε την ανηφόρα.
Όλα καλά, όλα ανθηρά, φώναξε κάπως
συγκρατημένα, όπως ο Κώστας Βουτσάς
στην κωμωδία «Ο αισιόδοξος». Άγγιξε
την καρδιά και την άκουσε να κτυπάει
σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Μόνο
που δεν κατουρήθηκε από τη χαρά
του. Αποφάσισε να ανοίξει τον
διασκελισμό και, εκεί ακριβώς, την
πάτησε. Έξω από το κλειστό περίπτερο
σωριάστηκε με γδούπο στο πεζοδρόμιο.
Δεν κρατούσε κιόλας το κινητό για να
καλέσει τον κοινό ευρωπαϊκό αριθμό,
ο οδοκαθαριστής είχε εξαφανιστεί,
έγινε κίτρινος σαν λεμόνι. Ευτυχώς
πάρκαρε ο διανομέας των εφημερίδων,
τον είδε, τον σήκωσε σιγά σιγά, τον
έστησε στα πόδια του και τον ρώτησε:
«σε ποιο γηροκομείο μένεις παππού;»
Ήταν η χαριστική βολή. Μπαμ και κάτω.

Θα αρχίσω 
να περπατάω

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

ημέραςΤης

Κατερίνα Θάνου:  Eίναι πρώην
αθλήτρια του στίβου, αγωνιζόταν
στους δρόμους ταχύτητας. Κατέ-
κτησε την πρώτη θέση στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στο Μαεμπάσι της Ιαπω-
νίας  το 1999 και στους
Πανευρωπαϊκούς αγώ-
νες κλειστού στίβου στα
60 μέτρα το 1996 και το
2000. Το 2004 στους θερι-
νούς Ολυμπιακούς
Αγώνες  της Αθήνας, η Κατε-
ρίνα Θάνου ήταν μία από τις αθλή-
τριες που αναμενόταν να
πρωταγωνιστήσουν στα 100 μέτρα
των γυναικών. Εντούτοις, την
ημέρα πριν από την τελετή έναρ-
ξης, η Κατερίνα Θάνου και ο συνα-

θλητής της  Κωνσταντίνος Κεντέ-
ρης δεν εμφανίστηκαν σε αιφνιδια-
στική κλήση για έλεγχο
αντί-ντόπινγκ και αργότερα την ίδια
νύχτα νοσηλεύθηκαν και οι δύο,
ισχυριζόμενοι ότι είχαν τραυματι-
στεί σε τροχαίο ατύχημα με μοτο-
σικλέτα. Στο σκάνδαλο που

ακολούθησε σε σχέση με
την εξέτασή τους, οι

Κατερίνα Θάνου και
Κωνσταντίνος Κεν-
τέρης ανήγγειλαν
την απόσυρσή τους
από τους αγώνες

στις 18 Αυγούστου
2004, μετά από ακρό-

αση ενώπιον της πειθαρ-
χικής Επιτροπής της ΔΟΕ.

Μια επίσημη έρευνα των ελληνι-
κών Αρχών σχετικά με το υποτιθέ-
μενο ατύχημά τους, κατέληξε στο
συμπέρασμα να αμφισβητήσει το
ατύχημα.

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Τζόζεφ Φρανκ «Μπάστερ» Κίτον:
Ήταν Αμερικανός κωμικός ηθοποιός κ
αι σκηνοθέτης. Γνωστός κυρίως για τις
«βωβές» του ταινίες, το «σήμα κατα-
τεθέν» του ήταν η κωμωδία με κινή-
σεις του σώματος, διατηρώντας, όμως,
μια στωική αγέλαστη έκφραση, κερδί-
ζοντας, έτσι το παρατσούκλι «Το Με-
γάλο Πέτρινο Πρόσωπο». Ο Κίτον
αναγνωρίστηκε ως ο έβδομος μεγαλύ-
τερος σκηνοθέτης όλων των εποχών
από το περιοδικό  Entertainment
Weekly. Το 1999,το Αμερικανικό Ινστι-
τούτο Κινηματογράφου κατέταξε τον
Κίτον στην 21η θέση με τους καλύτε-
ρους άντρες ηθοποιούς όλων των επο-
χών. Το 2002, μια παγκόσμια
ψηφοφορία του περιοδικού Sight and
Sound κατέταξε την ταινία του Κίτον
«Ο Στρατηγός» (The General) στη 15η
θέση με τις καλύτερες ταινίες όλων
των εποχών. Άλλες τρεις ταινίες του

Κίτον έλαβαν ψήφους στην έρευνα
του περιοδικού:  Η Φιλοξενία μας (Our
Hospitality),  Σέρλοκ, Ο
Νεότερος (Sherlock Jr.)  και  Ο Θαλασ-
σοπόρος (The Navigator). Ο Κίτον πέ-
θανε την  1 Φεβρουαρίου
1966 από καρκίνο του πνεύμονα στο
Woodland Hills της Καλιφόρνια σε ηλι-
κία 70 ετών. Δεν του είπαν ποτέ πως
βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της
ασθένειας, αφήνοντάς τον να νομίζει
πως έχει βρογχίτιδα.

έφυγαν

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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Ο πόλεμος είναι πολύ

σοβαρή υπόθεση για

να την εμπιστευθούμε

στους στρατιωτικούς.

Ζώρζ Κλεμανσώ, 

1841-1929, 

Γάλλος

πρωθυπουργός

απόφθεγμα

Η αθανασία είναι λίγο
απίθανη, το ξέρω.
Αλλά κάποιος πρέπει
να κάνει την αρχή.

Bill Cosby, 1937-
, Αμερικανός κωμικός

ευφυολόγημα

2005

Άρχισε από χθες η
εφαρμογή της σταδια-
κής μείωσης της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης
των Ηνωμένων
Εθνών στα πλαίσια
εισήγησης του Γενι-
κού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών.
Τα πρώτα στελέχη
της Δύναμης ανα-
χώρησαν χθες
από την Κύπρο,
ενώ η διαδικασία
αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και
τις αρχές Απριλίου, με στόχο η ΟΥΝΦΙΚΥΠ να
μειωθεί στα 860 άτομα από τα 1.230 που ήταν
μέχρι σήμερα. Με δηλώσεις του στην «Α» ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ανέφερε ότι
αυτό γίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Γ.Γ.
του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν.

GOOD BYE ΚΥΠΡΟΣ 

H ιστορία της «Αλήθειας»

2005

Η επόμενη μέρα
μετά την αναρρί-
χηση της Ανόρ-
θωσης στην κο-
ρυφή έστω και
με διαφορά
τερμάτων από
το ΑΠΟΕΛ,
βασικό και
μοναδικό
ανταγωνι-

στή της στην
κούρσα του τίτλου,

βρίσκει τους ανθρώπους του
προσφυγικού συλλόγου να αντικρίζουν

με ικανοποίηση αυτή την ιδιαίτερα ευχά-
ριστη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται
λόγος για αυτοσυγκράτηση και διατήρηση
της σοβαρότητας και αγωνιστικής πειθαρ-
χίας της ομάδας, στοιχεία που θα μετρή-
σουν πολύ στην πορεία. 

Η ΚΟΡΥΦΗ… ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ «ΚΥΡΙΑ»

H αθλητική «Αλήθεια»
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Τα ονόματα των υποψηφίων στους οποίους
προσφέρει διορισμό για τη θέση δικαστή του
νεοσυσταθέντος Εφετείου ανακοίνωσε χθες
το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία
για την πλήρωση των 16 νέων θέσεων έλαβε
χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Ικανοποίηση
Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικη-
γορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, αναφέ-
ρει: «Συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία
στο έργο τους. Για πρώτη φορά δεύτεροβαθμιο
Εφετείο στην Κύπρο, διορισμός τριών δικη-
γόρων από το Μεταβατικό Δικαστικό Συμβούλιο
με τη συμμετοχή προέδρου ΠΔΣ και δύο δι-
κηγόρων και ΓΕ. Άψογη συμμετοχική εργασία
για το συμφέρον της Δικαιοσύνης. Η μεταρ-
ρύθμιση για την οποία δουλέψαμε σκληρά,
λαμβάνει σάρκα και οστά».
Εξάλλου, σε ανακοίνωση του Παγκύπριου Δι-
κηγορικού Συλλόγου αναφέρεται πως ο πρό-
εδρος και τα μέλη του διοικητικού του συμ-
βουλίου συγχαίρουν τους 16 υποψήφιους που
έχουν διορισθεί από το Μεταβατικό Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο σε θέση δικαστή στο
νεοσυσταθέν Εφετείο.
«Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο
και τη σημαντική αποστολή που αναλαμβάνουν
σε κομβικό χρόνο για τον τομέα της δικαιο-

σύνης, αφού διανύουμε περίοδο υλοποίησης
σειράς μεταρρυθμίσεων και τομών που θα
αναμορφώσουν το δικαστικό μας σύστημα»,
σημειώνεται.

Προστίθεται πως «ο διορισμός δύο δικηγόρων,
της κ. Ιφιγένειας Στυλιανίδου και του κ. Μιχάλη
Γ. Πική μελών του ΠΔΣ και του κ. Δημήτρη Λυ-
σάνδρου, ανώτερου δικηγόρου της Δημοκρα-
τίας, είναι αξιοσημείωτο γεγονός, σταθμός
στην ιστορία, τη διαχρονική δράση του ΠΔΣ,
αφού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της
δικαιοσύνης μετέχουν για πρώτη φορά στο
ανώτατο δικαστικό σώμα μέλη από τις τάξεις
των δικηγόρων».
«Ο εν λόγω διορισμός αποτελεί, χωρίς αμφι-
βολία, επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς,

της έλλογης και σε πνεύμα συνεργασίας διεκ-
δίκησης και της συντονισμένης προσπάθειας
του προέδρου και των μελών του δσ σε σχέση
με τον στόχο του διορισμού δικηγόρων μελών
μας σε ανώτερες και ανώτατες δικαστικές θέ-
σεις», αναφέρει ο σύλλογος.

Ουσιαστικό βήμα 
Προσθέτει πως «η εξέλιξη αυτή συνεκτιμάται,
συνεπώς, ως ουσιαστικό βήμα στις περαιτέρω
μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εργάζεται ο
ΠΔΣ και οι οποίες θα προκρίνουν τη συμμετοχή
των λειτουργών της δικαιοσύνης στο κράτος
δικαίου, υπό την προϋπόθεση της τελεσφόρας
ανταπόκρισής μας στη διαρκή πρόκληση της
ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της απο-
τελεσματικότητας του δικαστηριακού συστή-
ματος».

Σημαντικός ο ρόλος των δικηγόρων 
«Με αυτή την ευκαιρία, ο πρόεδρος δρ  Χρίστος
Κληρίδης υπογραμμίζει εκ νέου την πάγια
θέση του ΠΔΣ ότι οι δικηγόροι, ως συλλει-
τουργοί της δικαιοσύνης, μπορούν - και οφεί-
λουν - να συμβάλλουν ουσιαστικά και να είναι
πρωταγωνιστές στη βελτίωση των συνθηκών
απονομής της δικαιοσύνης με κατάθεση και
προώθηση μελετημένων, τεκμηριωμένων ει-
σηγήσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία και  την
εξειδικευμένη γνώση τους», καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Θα εξεταστεί η δυνατότητα καθο-
ρισμού νέας λατομικής ζώνης στην
επαρχία Πάφου, ανακοίνωσε την
Τρίτη το υπουργείο Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
σε σχέση με την κινητοποίηση νω-
ρίτερα στην ημέρα των λατόμων
στη Πάφο, σημειώνοντας ότι μέχρι
τη λήψη τελικών αποφάσεων έχει
υποβληθεί αίτηση για αξιοποίηση
μικρού αποθέματος, το οποίο βρί-
σκεται εντός της υφιστάμενης λα-
τομικής ζώνης Ανδρολίκου. Ο ορι-
σμός από τώρα και χωρίς τη διε-
νέργεια επιπρόσθετων μελετών
Λατομικής Ζώνης στην Ανδρολίκου,
θα παραβίαζε τις σχετικές Ευρω-
παϊκές Οδηγίες και την Εθνική Νο-
μοθεσία, αναφέρει. 

Πρώτα μελέτες 
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος αναφέρει ότι ανα-
γνωρίζει την αναγκαιότητα για τη
δημιουργία νέας λατομικής ζώνης
στην επαρχία Πάφου, με βάση τις
σημαντικές ελλείψεις που αντιμε-
τωπίζει η επαρχία σε λατομικά υλι-
κά. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τη
Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής
Αρχής για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα,
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
μελέτες για τη διερεύνηση της δυ-
νατότητας δημιουργίας νέας λα-
τομικής ζώνης στην Ανδρολίκου
ενώ παράλληλα θα πρέπει να διε-
ρευνηθούν εναλλακτικές χωροθε-
τήσεις μιας τέτοιας ζώνης στην
επαρχία Πάφου. «Λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα των πιο
πάνω μελετών, καθώς και την αξιο-

λόγησή τους με βάση την προβλε-
πόμενη στη νομοθεσία διαδικασία,
θα εξεταστεί η δυνατότητα καθο-
ρισμού νέας λατομικής ζώνης στην
επαρχία Πάφου», αναφέρει, προ-
σθέτοντας ότι με την προσέγγιση
αυτή συμφωνεί και το ΕΤΕΚ, που
αποτελεί τον Τεχνικό Σύμβουλο του
κράτους.
Μέχρι την ολοκλήρωση των πιο
πάνω μελετών και τη λήψη τελικών
αποφάσεων, προστίθεται, έχουν
γίνει ενέργειες και έχει υποβληθεί
αίτηση για αξιοποίηση μικρού απο-
θέματος, το οποίο βρίσκεται εντός
της υφιστάμενης λατομικής ζώνης
Ανδρολίκου.
Υπολογίζεται ότι με αυτή την ενέρ-
γεια «θα διασφαλιστούν οι ανάγκες
της επαρχίας Πάφου, μέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι πιο πάνω μελέτες
και ληφθούν τελικές αποφάσεις

για την οριστική επίλυση του προ-
βλήματος», αναφέρεται.

Χωρίς παραβίαση οδηγιών της ΕΕ
Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω δεδο-
μένα παρουσιάστηκαν σε πρόσφα-
τη συνάντηση των λατόμων με τον
υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα
Καδή. «Αίτημα των λατόμων ήταν
να οριστεί από τώρα και χωρίς τη
διενέργεια των επιπρόσθετων με-
λετών, που κρίνει απαραίτητες η
Περιβαλλοντική Αρχή, Λατομική
Ζώνη στην Ανδρολίκου, στο πλαίσιο
του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα», ανα-
φέρεται. «Μια τέτοια ενέργεια θα
παραβίαζε τις σχετικές Ευρωπαϊκές
Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία
και θεωρείται βέβαιο ότι θα έβαζε
τη χώρα μας σε νομικές περιπέτει-
ες», προστίθεται.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι «πα-
ραμένει στη διάθεση των ενδια-
φερομένων» και «τονίζει» ότι τα
προβλήματα δεν επιλύονται με την
πρόκληση αναστάτωσης στο κοινό,
αλλά μέσα από τον διάλογο για
την εξεύρεση των κατάλληλων νό-
μιμων λύσεων.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας 
Υπενθυμίζεται ότι τμήμα του αυ-
τοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού
έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις
χθες Τρίτη μεταξύ 7.00 και 9.00
π.μ. λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας
των εταιρειών κατασκευής σκυρο-
δέματος και λατόμευσης Πάφου,
για την έλλειψη, όπως ανέφεραν,
υλικών λατόμευσης στις υφιστά-
μενες ζώνες λατόμευσης της επαρ-
χίας και κυρίως στην κοινότητα Αν-
δρολίκου.

Χειροπέδες στην 32χρονη ύπο-
πτη από την Ουκρανία, η οποία
καταζητείτο για την κλοπή του
μπρούτζινου αγάλματος «Το κο-
ρίτσι με το χούλα χουπ» που
είχε κλαπεί από παιδότοπο στην
αγορά της Πάφου, φόρεσε το
απόγευμα της Τρίτης η Αστυνο-
μία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία,
μαρτυρίες και στοιχεία συνέδε-
σαν την 32χρονη με την κλοπή
και εναντίον της εξασφαλίστηκε
ένταλμα σύλληψης. Η 32χρονη
ανακρίνεται από τις Αρχές.
Υπενθυμίζεται πως το  μπρούν-
τζινο άγαλμα, που είναι δημι-
ουργία της εικαστικού Γιώτας
Ιωαννίδου, κλάπηκε τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου και οι κι-
νήσεις των δραστών είχαν κα-
ταγραφεί από κλειστά κυκλώ-
ματα καταστημάτων της περιο-
χής.
Στο μεταξύ, αμοιβή ύψους 1000
ευρώ προσφέρει η εικαστικός
Γιώτα Ιωαννίδου σε όποιον βοη-
θήσει στον εντοπισμό του αγάλ-
ματος “Το κορίτσι με το χούλα
χουπ” που κλάπηκε το πρωί του
Σαββάτου, από την περιοχή Χάνι
του Ιμπραΐμ. Σύμφωνα με την
κ. Ιωαννίδου, το ίδιο έργο δεν
μπορεί να αναπαραχθεί καθώς
δεν υπάρχουν πια τα καλούπια
λόγω έλλειψης χώρου στο ερ-
γαστήριο.

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Παιδάκι πέθανε 
σε παιδότοπο 

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του
θανάτου επτάχρονου αγοριού
που έχασε τις αισθήσεις του ενώ
βρισκόταν χθες σε παιδότοπο
στη Λεμεσό, με την αστυνομία
να διερευνά υπόθεση αιφνίδιου
θανάτου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το
επτάχρονο παιδάκι με καταγωγή
από τη Ρωσία, ένιωσε αδιαθεσία
ενώ βρισκόταν σε παιδότοπο στην
περιοχή της Γερμασόγειας και
στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις
του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο,
το οποίο μετέφερε το παιδάκι
στο νοσοκομείο, όπου οι επί κα-
θήκοντι ιατροί παρά τις προσπά-
θειες, διαπίστωσαν τον θάνατό
του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε
η αστυνομία, η οποία διερευνά
υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, ενώ
τα ακριβή αίτια θα διαφανούν
από τη νενομισμένη νεκροτομή
που θα διενεργηθεί επί της σορού
του άτυχου παιδιού.

ΚΛΟΠΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
Στα χέρια 

της Αστυνομίας 
η 32χρονη ύποπτη 

Διορισμός 16 δικαστών του νεοσυσταθέντος Εφετείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θα εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού 
νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Πάφου
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ΕΙΝΑΙ κάποια γεγονότα που σε βγάζουν έξω
από τα ρούχα σου. Όσο και να θέλεις να δια-
τηρήσεις την ψυχραιμία σου, δεν μπορείς,
είναι τόσο προκλητικά που δεν σου επιτρέπουν
να κρατήσεις έστω και μια «πολιτική ευγενική
στάση». Ένα τέτοιο γεγονός που προκαλεί,
είναι η αντίδραση των κατοχικού καθεστώτος
και συγκεκριμένα του ΕΒΚΑΦ σχετικά με το
τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα. Τι έγινε;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ η είδηση πως δόθηκε άδεια
για ανακαίνιση κέντρου αναψυχής που βρί-
σκεται στην περιοχή του τεμένους Χαλά Σουλ-
τάν στη Λάρνακα. Και το ΕΒΚΑΦ πήρε φωτιά!
Πώς; Εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για
να μας ενημερώσει για τη σημασία που έχει
για τους Μουσουλμάνους το τέμενος Χαλά
Σουλτάν. Μας λέει ότι «η Χαλά Σουλτάν ήταν
η θεία του προφήτη Μωάμεθ και πέθανε πριν
από 1400 χρόνια στη Λάρνακα και θάφτηκε
εκεί». Ότι «εδώ και 1400 χρόνια, ο τεκκές
Χαλά Σουλτάν, ο οποίος είναι πολύτιμος θρη-
σκευτικός τόπος για τους μουσουλμάνους που
ζουν στην Κύπρο, είναι ένας ευλογημένος τά-
φος που επισκέπτονται μουσουλμάνοι από
όλο το νησί».

ΛΕΕΙ ακόμα το ΕΒΚΑΦ ότι είναι ασέβεια «η
παρέμβαση σε ένα μέρος που οι Τ/κύπριοι
και οι Μουσουλμάνοι θεωρούν ιερό» και προ-
ειδοποιεί πως «μια τέτοιου είδους ασέβεια
θα προκαλέσει την αντίδραση των μουσουλ-
μάνων όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλο τον
κόσμο».

ΛΕΕΙ και άλλα πολλά το ΕΒΚΑΦ στο ίδιο πνεύμα.
Λέει και προκαλεί. Όχι πως δεν έχει δίκαιο,
έχει και παραέχει, ότι δηλαδή τα ιερά μνημεία
πρέπει να συντηρούνται και να προστατεύονται
από τους όποιους κυβερνώντες. Αλλά, πανά-
θεμά το, τα δικά μας ιερά μνημεία και θρη-
σκευτικά σύμβολα στα κατεχόμενα γιατί δεν
τα προστατεύει το ΕΒΚΑΦ και το κατοχικό
καθεστώς; Γιατί τα έχουν κατακουρελιάσει
και δεν διαμαρτύρεται κανένας και κανένα
ΕΒΚΑΦ; Να τα θυμηθούμε μερικά;

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ μετατράπηκαν σε νεκροτομεία,
ορνιθώνες, σιταποθήκες, τζαμιά και στρατό-
πεδα. Εκκλησίες που προβάλλονται από το
κατοχικό καθεστώς, ως «καλά διατηρημένες»,
όπως αυτές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κε-
ρύνεια, του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου,
της Παναγίας στο Τρίκωμο και του Αποστόλου
Βαρνάβα στην Αμμόχωστο, έχουν μετατραπεί
σε μουσεία για να εξυπηρετούν την τουριστική
βιομηχανία. Εκκλησίες όπως της Αχειροποιήτου
στη Λάμπουσα και του Αγίου Παντελεήμονα
στη Μύρτου μετατράπηκαν σε στρατόπεδα.
Συνολικά, αγνοούνται από τις κατεχόμενες
εκκλησίας μας 15 με 20 χιλιάδες εικόνες.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ: Την ημέρα που το
ΕΒΚΑΦ εξέδιδε την πιο πάνω ανακοίνωση για
να μας …συμβουλέψει ότι πρέπει να σεβόμαστε
τα θρησκευτικά τους μνημεία, στην Τουρκία
ο παρανοϊκός δικτάτορας της χώρας μπροστά
στο αλαλάζον πλήθος αυτοεπαινείτο που με-
τέτρεψε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Ναι, το παγ-
κόσμιο σύμβολο του Χριστιανισμού, τον πε-
ρίλαμπρο ναό της χριστιανοσύνης, ένα από
τους μεγαλύτερους ναούς του κόσμου, ένα
πραγματικό θαύμα της βυζαντινής αρχιτεκτο-
νικής, το μετέτρεψαν σε τεκέ.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΚΑΦ όταν άκουγε την εξαγγελία
του Ερντογάν για μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς
σε τζαμί χαιρόταν, αγαλλιαζόταν, χειροκρο-
τούσε... Και σήμερα μας παραδίδει μαθήματα
για το τέμενος Χαλά Σουλτάν. Και μας απειλεί
και από πάνω. Ε, δεν οργίζεσαι; Δεν βγαίνεις
έξω από τα ρούχα σου; Δεν λες μέσα από τα
εσώψυχά σου, «δεν πα να μη μείνει ούτε ένα
τζαμί όρθιο. Ούτε ένα Χαλά Σουλτάν»;

ΕΒΚΑΦ και Χαλά Σουλτάν

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Τoυ
ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
agathocleoust@gmail.com

Ως υπουργός συναντούσε 
σημερινούς χρηματοδότες του

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ COLUMBIA ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΒΑΣΕΙ 200 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ OTAN HTAN AKOMH ΣΤΟ ΥΠΕΞ 

Στελέχη εταιρείας που φέρεται να έχει
εμβάσει 200 χιλ. ευρώ στο λογαριασμό
του υποψήφιου προέδρου, συναντούσε
ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπό την ιδιότητα
του υπουργού Εξωτερικών. Ειδικότερα
και σύμφωνα με πληροφορίες της «Α» ο
τέως ΥΠΕΞ ο οποίος είχε τον έλεγχο του
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επεν-
δύσεων (CIPA) πραγματοποίησε αριθμό
συναντήσεων με επιτελικά στελέχη της
πολυεθνικής εταιρείας Columbia ship-
management Ltd ενόσω ήταν διορισμένος
στη θέση.
Πρόκειται για την εταιρεία που όπως απο-
κάλυψε την περασμένη Κυριακή η εφη-
μερίδα «Πολίτης» και ο συνάδελφος Χρί-
στος Γεωργίου, και δεν διαψεύστηκε, η
οποία φέρεται σαν χρηματοδότης της
υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη,
καθότι κατέθεσε στον λογαριασμό του
υποψηφίου σε κατάστημα της Ελληνικής
Τράπεζας στη Λεμεσό, το ποσό των
200.000 ευρώ. Ποσόν το οποίο αντιστοιχεί
στο 20% των χρημάτων που δικαιούται
να ξοδέψει ο υποψήφιος της κοινοπραξίας
ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΔΗΠΑ-Θεοχάρους, στο πλαίσιο
της προεκλογικής του εκστρατείας. 
Η εφημερίδα ξεκαθαρίζει ότι είχε ζητήσει
από το επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη,
τρία εικοσιτετράωρα πριν από το ρεπορτάζ
στο κυριακάτικο φύλλο, όπως σχολιαστούν
τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της,
χωρίς να λάβει απάντηση. Παράλληλα
προχθές ο «Πολίτης» απέστειλε και νέα
επιστολή προς το επιτελείο του κ. Χρι-
στοδουλίδη, με την οποία επαναλαμβά-
νεται το αίτημά της να τύχουν σχολιασμού,
επιβεβαίωσης ή και διάψευσης τα στοιχεία
που βρίσκονται στη διάθεση της εφημε-
ρίδας, αλλά χωρίς ανταπόκριση.
Πολιτικοί και νομικοί κύκλοι, θέτουν σο-
βαρό ζήτημα πολιτικής ηθικής, αλλά και
θέμα διαφθοράς, τη στιγμή που ο υπο-
ψήφιος κατατάσσει την πάταξη της ως
προτεραιότητά του! Είναι άλλωστε ο ίδιος
υποψήφιος που σε πρόσφατη τηλεμαχία
έφερε ως παράδειγμα διαφθοράς την
προσπάθεια γονέων να εγγράψουν το
παιδί τους σε άλλο σχολείο από αυτό που
προβλέπεται βάσει της μόνιμης τους κα-
τοικίας.
«Είναι πρόδηλο ότι η πάταξη της διαφθο-
ράς που προτάσσει ο κ. Χριστοδουλίδης
συνεπάγεται με τη διαφάνεια», τονίζει
στην εφημερίδα μας έγκριτος νομικός.
Ως εκ τούτου, όχι μόνο δημιουργούνται
πλέον σκιές για τον ίδιο τον υποψήφιο
για τον τρόπο που δρούσε ως υπουργός
Εξωτερικών, αλλά για το επιτελείο του
το οποίο αρνείται να δώσει στη δημοσιό-
τητα τις πηγές χρηματοδότησής του, μαζί
με τα ποσά που κατατέθηκαν. 
Όπως έγραψε χθες και ο «Πολίτης» στα
πλαίσια του δημοσιογραφικού καθήκοντος
«όσα εκ των επιτελείων έχουν δεχθεί
χρηματοδοτήσεις από διάφορες εταιρείες
ή και οργανισμούς, θα πρέπει χωρίς χρο-
νοτριβή να δημοσιοποιήσουν με λεπτο-
μέρεια, τόσο τις πηγές χρηματοδότησής
τους όσο και τα ποσά που κατατέθηκαν.
Αυτό θα πρέπει να γίνει, και είναι συμβατό
με τη διαφάνεια, έως την ερχόμενη Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου, ημέρα διεξαγωγής
του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλο-
γών».
Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί
υποψήφιοι, Αβέρωφ Νεοφύτου και Αν-
δρέας Μαυρογιάννης έχουν ήδη δώσει
στη δημοσιότητα κατάσταση των εσόδων

τους από τις 13 Ιανουαρίου. 

Έσοδα του επιτελείου Αβέρωφ
Το επιτελείο του Αβέρωφ Νεοφύτου, έδω-
σε στη δημοσιότητα ο ΔΗΣΥ κατάσταση
με τα έσοδα του από τις 13 Ιανουαρίου,
διευκρινίζοντας το ποσό που προέρχεται
από εισφορές του κόμματος. Όπως ανα-
φέρει, λεπτομέρειες για τις δαπάνες θα
δημοσιευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο
και με βάση τις πρόνοιες της νομοθε-
σίας.
Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευσε ότι τα
έσοδα ανέρχονται στις 781.000 ευρώ
από τις οποίες οι 400.000 ευρώ προέρ-
χονται από εισφορά του Δημοκρατικού
Συναγερμού και οι υπόλοιπες 381.000
από άλλες εισφορές.

Έσοδα –έξοδα Επιτελείου Μαυρογιάννη 
Το εκλογικό Επιτελείο του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη έδωσε ξανά χθες στη δημοσιό-
τητα την κατάσταση Εσόδων και Εξόδων
με τις εισφορές άνω των 10.000 ευρώ.
Ο πλήρης ονομαστικός κατάλογος όσων
έχουν προβεί σε εισφορά στο Εκλογικό
Επιτελείο για σκοπούς στήριξης της προ-
εκλογικής εκστρατείας, θα δοθεί στον
Έφορο Εκλογών και στον Γενικό Ελεγκτή
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζει
η σχετική Νομοθεσία. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιτε-
λείου «θεωρήσαμε χρέος μας να δώσουμε
στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά πριν
από τις εκλογές, γιατί πολύ περισσότερο
θεωρούμε δικαίωμα των πολιτών να γνω-

ρίζουν πριν πάνε στην κάλπη με ποιους
πόρους χρηματοδοτήθηκε η εκστρατεία
των υποψηφίων. Όλα στο φως. Ξεκινώντας
από εμάς τους ίδιους, από τα του οίκου
μας. Καλούμε όλους τους υποψήφιους
να ενεργήσουν αναλόγως». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
*Άλλες Εισφορές
1) Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού
(ΑΚΕΛ) 510.000 €
2) Ανδρέας Ριαλάς 55.000 €
3) Masterstar Trading Ltd 50.000 €
4) Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών 50.000
€
5) Πανίκος Παπανικολάου 31.000 €
6) Laiko Cosmos Trading Ltd 13.000 €
7) Takis Vasiotis Ltd 13.000 €
8) Laiko Manucacturing & Trading Ltd
10.000 €
9) LOEL Viomichanoi Ltd 10.000 €
10) Φίλιππος Φιλής 10.000 €
Α) Εισφορές €10.000 και άνω έδωσαν τα
πιο κάτω Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα:
Β) Εισφορές από €501 μέχρι €10.000
έδωσαν 82 Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Γ) Εισφορές μέχρι από €500 έδωσαν 130
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Ο πλήρης ονομαστικός κατάλογος όσων
εισέφεραν προς το εκλογικό επιτελείο
του Ανδρέα Μαυρογιάννη για σκοπούς
στήριξης της προεκλογικής εκστρατείας,
θα δοθεί τόσο στον Έφορο Εκλογών όσο
και στον Γενικό Ελεγκτή με το πέρας των
Εκλογών, εντός των χρονοδιαγραμμάτων
που η νομοθεσία ορίζει.

• Σοβαρό ζήτημα πολιτικής ηθικής τη στιγμή που ο υποψήφιος κατατάσσει την
πάταξη της διαφθοράς ως προτεραιότητά του…
• Ενώ δημιουργούνται για τον υποψήφιο σκιές διαφθοράς το επιτελείο του δεν
απαντά για το έμβασμα της Columbia και αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τις
πηγές χρηματοδότησής του.
• Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυρογιάννης έδωσαν τις καταστάσεις εσό-
δων του από τις 13 του μήνα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν ψηφίσουν 



Με βάση την Κοινωνική Στήριξη του Νοικοκυριού
που προτείνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου κάθε οι-
κογένεια που διαβιεί κάτω από το χρηματικό
όριο του κινδύνου της φτώχειας θα λαμβάνει
το αναγκαίο συμπλήρωμα σύμφωνα με το όριο
που καθορίζεται ανάλογα με την σύνθεση του.
Στην χώρα μας έχουμε υπολογίσει με βάση
επίσημα στατιστικά στοιχεία ότι από τα 340.000
κυπριακά νοικοκυριά, τα 52.000 νοικοκυριά
είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο
της φτώχειας για κάθε νοικοκυριό υπολογίζεται
στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων που
αφορούν τον αριθμό των ατόμων, την ηλικία
και άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. 
• Για ένα ενήλικα το χρηματικό όριο της φτώ-
χειας καθορίζεται στις €10.000. Εάν δηλαδή
έχει εισόδημα κάτω από €10.000 βρίσκεται
κάτω από το όριο της φτώχειας.
• Για ένα ζευγάρι το όριο της φτώχειας είναι
15.000. Και για κάθε παιδί κάτω των 14 χρόνων
το όριο αυξάνεται κατά 3.000. (Για παιδιά άνω
των 14 ετών το όριο της φτώχειας ανεβαίνει.
Για σκοπούς απλοποίησης χρησιμοποιούμε ως

παράδειγμα παιδιά κάτω των 14 ετών).
Το συμπλήρωμα θα λαμβάνει υπόψη και οποι-
αδήποτε άλλη κοινωνική στήριξη του νοικο-
κυριού. Έτσι εάν οποιοδήποτε νοικοκυριό που
σήμερα λαμβάνει κοινωνική στήριξη εξακο-
λουθεί να παραμένει κάτω από το όριο της
φτώχειας, να παίρνει το απαραίτητο συμπλή-
ρωμα  ώστε κανένα νοικοκυριό να μην μείνει
κάτω από το όριο της φτώχιας. 

Παράδειγμα 1.
Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά έχει διαθέσιμο ει-

σόδημά €14.000. Με την εφαρμογή αυτής
της πολιτικής αυτό το νοικοκυριό θα πάρει
ετήσια στήριξη €1.000.

Παράδειγμα 2.
Οικογένεια με ένα παιδί κάτω των 14 ετών
στην οποία δουλεύουν και οι δυο σύζυγοι. Ο
ένας παίρνει €12.000 και ο δεύτερος για
μερική εργασία €4.000. Το όριο της φτώχειας
είναι €18.000, άρα το νοικοκυριό θα πάρει
συμπληρωματική στήριξη €2.000.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα averof.cy και βάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να υπολογίσει τη φορολογία,
που θα πληρώνει ως οικογένεια, συγκρίνοντάς την με τη φορολογία που πληρώνει σήμερα ατομικά με βάση τον νόμο.

ΜΑΘΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
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Κανένα κυπριακό νοικοκυριό
κάτω από το όριο της φτώχειας

Ο Αβέρωφ μπορεί να 
στηρίξει κάθε Οικογένεια



Η Λεμεσός έχει ήδη κάνει την επι-
λογή της και λέει ναι στη σταθερό-
τητα, στην ασφάλεια, στη δυνατή
οικονομία και στην προοπτική για
τη χώρα μας, ανέφερε το βράδυ
της Δευτέρας ο υποψήφιος για την
Προεδρία της Δημοκρατίας, πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύ-
του, προσθέτοντας ότι το κλίμα
των εκλογών άλλαξε και ο στόχος
είναι η πρωτιά στις 5 Φεβρουαρίου
και η Προεδρία τη δεύτερη Κυριακή
των εκλογών.
Μιλώντας στην τελική προεκλογική
συγκέντρωση της Λεμεσού, στην
παρουσία του Προέδρου Αναστα-
σιάδη, της Προέδρου της Βουλής
και Υπουργών της Κυβέρνησης, ο
κ. Νεοφύτου ανέφερε πως το «το
ποτάμι ξεκίνησε και φούσκωσε στο
Παραλίμνι και στην ελεύθερη πε-
ριοχή Αμμοχώστου, έγινε χείμαρρος
στην Πάφο και στη Λάρνακα και,
στο διαμάντι της ανατολικής Με-
σογείου, στη Λεμεσό, γίνεται πλημ-
μύρα».
«Στόχος μας δεν είναι απλά να πε-
ράσουμε. Στόχος μας είναι ο θρίαμ-
βος, η πρωτιά στον πρώτο γύρο
και η Προεδρία στον δεύτερο και
θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε
ψυχή, έχουμε πιστεύω, έχουμε συ-
νείδηση, έχουμε αρχές», συμπλή-
ρωσε.

Δεν είναι καιρός για αστοχίες 
Κάλεσε τον κόσμο της παράταξης
να αγκαλιάσει, όπως είπε, τους πο-
λίτες από όλους τους πολιτικούς
χώρους και όσους Συναγερμικούς
είχαν κάνει άλλες σκέψεις, αλλά
σήμερα «συντάσσονται μαζί με την
οικογένεια τους».
Ο επόμενος Πρόεδρος, συνέχισε,
θα έχει να αντιμετωπίσει κινδύνους
εθνικούς, οικονομικούς, κοινωνι-
κούς και μεταναστευτικούς και η
ικανότητα, η αξιοπιστία και οι συμ-
μαχίες του θα κρίνουν αν η πατρίδα
μας υπερβεί με επιτυχία τις προ-
κλήσεις και «δεν είναι καιρός για
αστοχίες, πειραματισμούς και ακρο-
βασίες».

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο λαός
δεν θα παραδώσει τα κλειδιά της
διακυβέρνησης, «ούτε σε αυτούς
που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία
το 2013, ούτε σε μια ανερμάτιστη
κοινοπραξία».
Αναφερόμενος στους δυο βασικούς
ανθυποψηφίους του, ο Αβέρωφ
Νεοφύτου είπε πως «ο ένας θα
καταστεί έρμαιο στις ιδεοληψίες
και τις αγκυλώσεις του ΑΚΕΛ και

από αυτούς θα δανειστεί στελέχη
και πολιτικές, που δυστυχώς οδή-
γησαν τον τόπο στη χρεοκοπία και
στην εξαθλίωση και χρειάστηκαν
10 χρόνια θυσίες για να ξανακτί-
σουμε  την κυπριακή οικονομία».
«Ο άλλος είναι ήδη δέσμιος μιας
κοινοπραξίας συμφερόντων και φι-
λοδοξιών. Δεν τους ελέγχει, τον
ελέγχουν. Δεν συμφωνούν ούτε
στα βασικά, ούτε στην οικονομία,
ούτε στο Κυπριακό και δεν μπορούν
να πάρουν αποφάσεις κρίσιμες για
τον τόπο», ανέφερε και διερωτή-
θηκε γιατί μιλούν για ενότητα «αυ-
τοί που επιχείρησαν να διασπάσουν
μια ιστορική παράταξη».

Για τα 350 ευρώ στους νέους 
Διερωτήθηκε ακόμη, αν υποψήφιος
θεωρεί ότι με την πρόταση του για
παραχώρηση 350 ευρώ στη νεολαία
«μπορεί να εξαγοράσει τη ψήφο
των νέων μας, να εξαγοράσει την
περηφάνια και την αξιοπρέπεια

τους».
Στην ομιλία του, ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου υπενθύμισε τις προτάσεις
του για προσιτή στέγη, για στήριξη
της οικογένειας και των νέων ζευ-
γαριών, ενώ για το Κυπριακό δή-
λωσε πως «με τον πατριωτικό μας
ρεαλισμό πρέπει  να κάμψουμε
την τουρκική αδιαλλαξία για να
απελευθερώσουμε και να επανε-
νώσουμε τη μοιρασμένη μας πα-
τρίδα,  να ξεκλειδώσουμε το διά-
λογο, να μην χαρίσουμε την κατε-
χόμενη γη μας σε κανέναν, αλλά
να την χαρίσουμε στα παιδιά μας
και στις μελλοντικές γενιές ενω-
μένη».

Μηνύματα Αναστασιάδη 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, αναφέρθηκε στις μεταρ-
ρυθμίσεις της δεκαετίας και διε-
ρωτήθηκε τι επιδιώκουν να αλλά-
ξουν όσοι μιλούν για αλλαγή, «μή-

πως να καταργήσουν την 14μηνη
θητεία (στην Ε.Φ.) και να μας πά-
ρουν στους 26 μήνες, να καταργή-
σουν το ΕΕΕ, να καταργήσουν το
ΓεΣΥ, να αλλάξουν τα φώτα σε όσα
έχουμε μέχρι στιγμής στήσει και
δημιουργήσει με αποκτήματα του
κυπριακού λαού; Τι αλλαγή επιθυ-
μούν να φέρουν, προς τα πού να
μας πάρουν; Μήπως στο παρελ-
θόν;». «Δεν θα τους επιτρέψει ο
λαός, γιατί ο λαός θέλει σταθερό-
τητα, θέλει ευημερία», συμπλήρω-
σε.
«Είχαν κάποιοι το θράσος να ισχυ-
ρίζονται ότι ο Αναστασιάδης ξε-
γράφει την ιστορία του. Δεν έμαθα
να διαγράφω, έμαθα να γράφω
ιστορία και την ιστορία την έγραψα
με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και
θα ξαναγράψουμε ιστορία γιατί
αυτό απαιτεί η πατρίδα μας, αυτό
απαιτούν οι αξίες και οι ιδέες μας»,
ανέφερε ακόμη ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης.

Διερωτήθηκε γιατί ενοχλείται η αν-
τιπολίτευση και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ από
το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κάνει αποκαλυπτήρια
και καταθέτει θεμέλιους λίθους σε
έργα, κάνοντας λόγο για «προσπά-
θεια μηδενισμού» του έργου της
Κυβέρνησης.
Κάλεσε, επίσης, τον κόσμο του Συ-
ναγερμού να μην εχθρεύεται όσους
«αλληθώρισαν προς στιγμή» στη-
ρίζοντας άλλο υποψήφιο και ανέ-
φερε ότι «θα δουν και πάλι το φως,
θα κοιτάξουν μπροστά και θα κα-
τανοήσουν ότι τα πειράματα δεν
είναι γι’ αυτές τις κρίσιμες ώρες».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης υπενθύμισε προ-
ηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις
που διαψεύστηκαν οι δημοσκοπή-
σεις και κάλεσε τον κόσμο να μην
απογοητεύεται, αλλά να εργαστεί
για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα για
την παράταξη.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΥΝΦΙΚΥΠ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΤΑΤΑΡ , ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

4 «Το ποτάμι ξεκίνησε και
φούσκωσε στο Παραλίμνι και
στην ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου, έγινε
χείμαρρος στην Πάφο και
στη Λάρνακα και, στο
διαμάντι της ανατολικής
Μεσογείου, στη Λεμεσό,
γίνεται πλημμύρα»

4 Κάλεσε τον κόσμο της
παράταξης να αγκαλιάσει,
όπως είπε, τους πολίτες από
όλους τους πολιτικούς
χώρους και όσους
Συναγερμικούς είχαν κάνει
άλλες σκέψεις, αλλά σήμερα
«συντάσσονται μαζί με την
οικογένεια τους».

ΑΒΕΡΩΦ: ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΨΥΧΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΕΣ»

Θετικά είδαν τα κόμματα το νέο
ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ για την ανανέωση
της θητείας της ειρηνευτικής δύ-
ναμης, αλλά ο καθένας τόνισε
και τα δικά του. Την ίδια ώρα η
τουρκοκυπριακή ηγεσία αντέδρα-
σε στην υιοθέτηση του ψηφίσμα-
τος χαρακτηρίζοντας ως απαρά-
δεκτες τις δηλώσεις στις παρα-
γράφους που αναφέρονται σε μια
νέα πολιτική διαδικασία, με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη να απαντά ότι το
θράσος δεν έχει όρια, εκφράζον-
τας παράλληλα την ικανοποίησή
του για το ψήφισμα.

Θετικά σχόλια με ουρές 
Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως το νέο ψή-
φισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
δεν διαφέρει ουσιαστικά από το

προηγούμενο ψήφισμα πέραν του
γεγονότος ότι καθορίζει πως η
ανανέωση της θητείας της ειρη-
νευτικής δύναμης στην Κύπρο θα
γίνεται πλέον σε ετήσια βάση.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανα-
κοίνωση το κόμμα της Αριστεράς
στο ψήφισμα, «υπάρχουν βέβαια
κάποια νέα θετικά στοιχεία στο
ψήφισμα όπως η προσθήκη ότι
αν συνεχιστούν οι μονομερείς
ενέργειες στα Βαρώσια, αυτές
μπορούν να προκαλέσουν την αν-
τίδραση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. Θετικά κρίνεται και ο πιο
σαφής τρόπος διατύπωσης της
αναγκαιότητας για διορισμό απε-
σταλμένου του Γενικού Γραμμα-
τέα».

Σημειώνει επίσης ότι, «μέσα στις
σημερινές συνθήκες θεωρούμε
σημαντική την επαναβεβαίωση
της θέσης του Συμβουλίου Ασφα-
λείας για λύση δικοινοτικής δι-
ζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα όπως αυτή περιγράφεται
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας όπως επίσης
και τη ρητή αναφορά στο ψήφισμα
1251. Ως γνωστό, το συγκεκρι-
μένο ψήφισμα προνοεί για μία
και μόνη κυριαρχία, διεθνή προ-
σωπικότητα και ιθαγένεια. Την
ίδια ώρα όμως θεωρούμε ότι δεν
θα έπρεπε να απουσιάζει η ρητή
αναφορά σε αυτά τα γνωρίσματα,
κάτι που ανελλιπώς  περιλαμβα-
νόταν σε προηγούμενα ψηφίσμα-

τα. Ιδιαίτερα σήμερα που η Τουρ-
κία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία
επιμένουν σε λύση δύο κρατών
και κυριαρχική ισότητα. Θέση που
θα έπρεπε επίσης να καταδικά-
ζεται κατά τρόπο ρητό από το πα-
ρόν ψήφισμα»

Από πλευράς της η ΕΔΕΚ, βλέπει
θετικά την ανανέωση αλλά θεωρεί
πως  εξακολουθεί να μην απαι-
τείται ο σεβασμός και η εφαρμογή
του συνόλου των ψηφισμάτων.
Θετικά τη βλέπει την υιοθέτηση
του ψηφίσματος και η Δημοκρα-
τική Παράταξη που σε ανακοίνωσή
της αναφέρει ότι είναι θετικά
«εάν κρίνουμε το γεγονός ότι στο
ψήφισμα αναφέρεται σαφέστατα

το συμφωνημένο και μοναδικό
πλαίσιο της επιδιωκόμενης λύ-
σης».
Από την άλλη το Κίνημα Οικολό-
γων - Συνεργασία Πολιτών, χαι-
ρετίζει την ανανέωση της θητείας
της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών ΟΥΝΦΙΚΥΠ για
ακόμη ένα χρόνο αντί έξι μηνών
που ήταν η μέχρι τώρα πρακτική.
Όπως αναφέρουν οι Οικολόγοι
στην ανακοίνωσή τους, «πάγια
θέση μας είναι πως δεν πρέπει
να είναι ο μόνος στόχος η ανανέ-
ωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο
αλλά να υπάρχει ουσιαστική και
τεκμηριωμένη καταγραφή των δε-
δομένων, τόσο στο πλήρες κεί-
μενο του τελικού σχεδίου ψηφί-
σματος του Συμβουλίου Ασφα-
λείας όσο και στην έκθεση του
Γ.Γ. του ΟΗΕ».

«Το κλίμα των εκλογών άλλαξε, 
στόχος η πρωτιά και η Προεδρία»

Ικανοποίηση από τη μία και οργή από την άλλη 
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Άσπρος καπνός βγήκε από τη σύ-
σκεψη των συντεχνιών στον τομέα
της υγείας με τον ΟΚΥπΥ, αφού φαί-
νεται να κατέληξαν σε μία πρώτη
συμφωνία, για τα επόμενά τους βή-
ματα, σε σχέση με το θέμα των συλ-
λογικών συμβάσεων, για το οποίο
είχαν κατέλθει σε απεργία το προ-
ηγούμενο διάστημα. Από τη σύσκεψη
διαφαίνεται πως οι συντεχνίες ικα-
νοποιήθηκαν με τη στάση που κρά-
τησε ο ΟΚΥπΥ σχετικά με το συγκε-
κριμένο θέμα, παρά το γεγονός ότι
δήλωναν έτοιμες να σηκωθούν από
το τραπέζι του διαλόγου και να απο-
χωρήσουν αν η στάση του οργανι-
σμού δεν ήταν σύμφωνη με τις βα-
σικές αρχές που διέπουν τη συνο-
μολόγηση συλλογικής σύμβασης για
το προσωπικό. 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ του διαλόγου παρακά-
θισαν οι έξι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ,
ΔΕΟΚ ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ
με τον ΟΚΥπΥ και εκ πρώτης, όπως
αναφέρουν οι συντεχνίες, φαίνεται
ότι έγιναν κάποια βήματα προς τα
μπρος. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίστη-
κε στη συζήτηση ότι η ΑΤΑ των για-
τρών και του νοσηλευτικού προσω-
πικού στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ
θα καταβάλλεται όπως γίνεται και
στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.
Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές απο-
φάσισαν να συνεχίσουν το διάλογο
στη βάση των θέσεων τους και προς
αυτό το σκοπό, συστάθηκε ένα τε-
χνικό κλιμάκιο, το οποίο θα είναι
αρμόδιο να επεξεργαστεί τις προ-
τάσεις των συντεχνιών και του ΟΚΥπΥ
και αποφασίστηκε όπως συνεδριάσει
την επόμενη εβδομάδα. 

Σε καλό δρόμο ο διάλογος
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο ΓΓ ΣΗ-
ΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, είπε
ότι η συνάντηση έγινε σε ένα καλό

κλίμα και πρόσθεσε ότι ένα μέρος
των ζητημάτων ξεκαθάρισε. «Έμει-
ναν, όμως, και ζητήματα πολύ σο-
βαρά τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρί-
σει. Ξεκαθάρισε ότι για την ΑΤΑ, χω-
ρίς να συνδέεται με οτιδήποτε άλλο,
θα ισχύσει ό,τι ισχύει και στον υπό-
λοιπο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για
τα άλλα ζητήματα που έχουν να κά-
νουν με τις κλίμακες και τις προ-
σαυξήσεις, συμφωνήθηκε να συ-
σταθεί ad hoc Επιτροπή την επόμενη
εβδομάδα και σε μια σειρά συναν-
τήσεων να διερευνήσουμε αν υπάρ-
χει και άλλο έδαφος για να προχω-
ρήσουμε σε μια συνολική ρύθμιση»,
πρόσθεσε.

ΑΝΕΦΕΡΕ, επιπρόσθετα, ότι οι συν-
τεχνίες «ξεκαθάρισαν για ακόμα μια
φορά ότι δεν μπορούν να αποδεχ-
θούν στον ΟΚΥπΥ, ως τον εξελικτικά
μεγαλύτερο οργανισμό της Κύπρου,

να ισχύει κάτι διαφορετικό από εκεί-
νο που ισχύει στους άλλους οργανι-
σμούς» όσον αφορά τους βασικούς
όρους εργοδότησης των εργαζομέ-
νων. «Διαπιστώθηκε μια πρόοδος,
η οποία όμως σε καμία περίπτωση
δεν είναι αρκετή για να επιλύσει το
πρόβλημα, για αυτό συστήθηκε και
μια ad hoc Επιτροπή, η οποία στις 9
Φεβρουαρίου θα έχει την πρώτη της
συνεδρία. Οι συντεχνίες θα αξιολο-
γήσουν την πρόοδο που θα γίνει
αναφορικά και με τα ζητήματα που
τέθηκαν από την αρχή του διαλόγου
και θα επανέλθουν», συμπλήρωσε.

Συζήτηση σε σωστή βάση
Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ
ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, σε δη-
λώσεις του στο ΚΥΠΕ είπε ότι η συ-
νάντηση ήταν καλύτερη από τις προ-
ηγούμενες. «Συμφωνήσαμε ότι θα
συζητήσουμε πάνω σε μια πιο σωστή

βάση για να μπορέσουμε να κατα-
λήξουμε σε μια συλλογική σύμβαση
για το προσωπικό του ΟΚΥπΥ που
προσλήφθηκε με προσωπικά συμ-
βόλαια. Θα έχουμε ξανά συνάντηση
στις 9 του μήνα, στην οποία θα επε-
ξεργαστούμε στοιχεία, θα είναι τε-
χνικής φύσης η συνάντηση για να
δούμε πώς θα προχωρήσουμε με
την όλη διαδικασία και να έχουμε
και συγκεκριμένα δεδομένα μπροστά
μας για να μπορέσουμε να έχουμε
ένα αποτέλεσμα το συντομότερο
δυνατό», πρόσθεσε.

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ, είπε ο κ. Κωνσταντίνου,
«είναι ότι ήρθε με διαφορετικό πρό-
σωπο μπορώ να πω ο ΟΚΥπΥ και εί-
δαμε να συζητούν βασικά τα θέματα,
τα οποία είχαμε θίξει την προηγού-
μενη φορά και να προχωρήσουμε
με ένα πιο εποικοδομητικό τρόπο
στο να καταλήξουμε. Ελπίζω να συ-
νεχιστεί αυτή η στάση και στην πο-
ρεία για να μπορέσουμε σύντομα
να έχουμε την πρώτη συλλογική
σύμβαση του προσωπικού που προσ-
λήφθηκε με προσωπικά συμβόλαια.
Ευελπιστώ να εξελιχθούν θετικά τα
πράγματα για να μην έχουμε παρα-
τράγουδα, να μην έχουμε αναστά-
τωση και να ταλαιπωρείται ο κόσμος,
γιατί όντως είναι ταλαιπωρία όταν
χρειάζεται να παίρνουμε μέτρα»,

κατέληξε.

Η ανακοίνωση του ΟΚΥΠΥ
Συμφωνία για τη συνομολόγηση Συλ-
λογικής Σύμβασης επετεύχθη την
Τρίτη μεταξύ ΟΚΥπΥ και των συντε-
χνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Οργανισμού, η συμ-
φωνία υπήρξε το αποτέλεσμα ενός
εποικοδομητικού και γόνιμου δια-
λόγου που αναπτύχθηκε για όλα τα
υπό εξέταση θέματα κατά τη διάρ-
κεια προγραμματισμένης συνάντη-
σης στα γραφεία της κεντρικής Δι-
οίκησης του ΟΚΥπΥ μεταξύ του Ορ-
γανισμού και των ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ,
ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, ενώ
προστίθεται πως υπήρξε συμφωνία
για την ΑΤΑ, η οποία αποτελούσε
βασική αρχή και η οποία θα παρα-
χωρείται όπως καθορίζεται από το
κράτος. Συμπληρώνεται πως για τον
καθορισμό της εξέλιξης των μισθών
των εργαζομένων, καθώς και για τα
υπόλοιπα θέματα που άπτονται της
Συλλογικής Σύμβασης, έχει καθορι-
σθεί Τεχνική Επιτροπή, αποτελού-
μενη από εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ
και όλων των συνδικαλιστικών φο-
ρέων, η οποία, από την ερχόμενη
εβδομάδα θα αρχίσει εντατικά δια-
βουλεύσεις με απώτερο στόχο τη
θετική κατάληξη. 

4 Ξεκαθαρίστηκε ότι η ΑΤΑ των γιατρών και του
νοσηλευτικού προσωπικού θα καταβάλλεται όπως
γίνεται και στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΓΙΝΑΝ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέ-
δωσε χθες το απόγευμα το Τμήμα
Μετεωρολογίας, η οποία θα αφο-
ρά την σημερινή μέρα. Η προει-
δοποίηση τίθεται σε ισχύ από
σήμερα στις 7:00 το πρωί μέχρι
και τις 19:00 το απόγευμα. Σύμ-
φωνα με την προειδοποίηση η
συνολική βροχόπτωση δυνατό
τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χι-
λιοστά το δωδεκάωρο.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον μετεωρολογικό
λειτουργό, Μιχάλη Μούσκο, σή-
μερα θα παρατηρούνται έντονα
καιρικά φαινόμενα, με βροχές,
καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
με υψόμετρο άνω των 3.000 πο-
δών. Σήμερα, μάλιστα, αναμέ-
νεται να καταγραφούν θερμο-
κρασίες κάτω από τις μέσες για
την εποχή, με τον υδράργυρο
να πέφτει μέχρι και τους 14 βαθ-
μούς στο εσωτερικό και τα πα-
ράλια. Νέο χαμηλό βαρομετρικό
θα επηρεάσει την Κύπρο την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο, με το-
πικές βροχές, μεμονωμένες κα-
ταιγίδες και χιόνια στα ορεινά,
με την ένταση των φαινομένων,
ωστόσο, να είναι σαφώς μικρό-
τερη σε σχέση με την σημερινή
μέρα.

Στο 74% της κανονικής η βρο-
χόπτωση τον Ιανουάριο
Στο 74% της κανονικής για τον

Ιανουάριο ανήλθε εξάλλου η
μέση ποσότητα βροχόπτωσης
που έπεσε στις ελεύθερες πε-
ριοχές από την 1η μέχρι και τις
8.00 το πρωί της 30ης Ιανουα-
ρίου, σύμφωνα με προκαταρκτι-
κά στοιχεία που δημοσιοποίησε
το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η κα-
νονική βροχόπτωση για τον μήνα
ανέρχεται στα 102,4 χιλιοστά,
ενώ η μέση ολική ποσότητα βρο-
χόπτωσης που σημειώθηκε από
την αρχή του μήνα ανήλθε στα
75,4 χιλιοστά, φτάνοντας το
74%. Κατά το τελευταίο τριήμε-
ρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Τμήματος, η περισσότερη βρο-
χόπτωση σημειώθηκε στον Σταυ-
ρό της Ψώκας και στον Κόρνο

με 8,5 χιλιοστά, ενώ η συνολική
μέση ποσότητα βροχόπτωσης
ανήλθε σε 1,6 χιλιοστά.

ΌΣΟΝ αφορά τη συνολική πο-
σότητα βροχόπτωσης που έπεσε
από την 1η μέχρι και τις 8.00 το
πρωί της 30ης Ιανουαρίου, η με-
γαλύτερη ποσότητα σημειώθηκε
στο Φρέναρος με 147,2 χιλιοστά
(242% της κανονικής), στα Πλα-
τάνια με 136,1 χιλιοστά (72%
της κανονικής), στον αεροδρόμιο
Λάρνακας με 121,8 χιλιοστά
(179% της κανονικής), στο Γε-
φύρι της Παναγιάς 118,2 (152%
της κανονικής), και στην Ξυλο-
τύμπου με 101,8 χιλιοστά (172%
της κανονικής).

Καλά τα νέα από τη σύσκεψη συντεχνιών με ΟΚΥπΥ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες 

Νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον που πρωτοεμφανίστηκε το φθινό-
πωρο εξαπλώνεται σε τουλάχιστον 16 ευρωπαϊκές χώρες και πλέον
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των νέων κρουσμάτων στη Βρετανία. Το
στέλεχος CH.1.1 βαφτίστηκε ανεπίσημα «Όρθρος», το όνομα ενός
δικέφαλου σκύλου της ελληνικής μυθολογίας, αδελφού του Κέρβερου
και της Λερναίας Ύδρας. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωριστεί ως
παραλλαγή ανησυχίας, βρίσκεται όμως υπό παρακολούθηση από
τη βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKSHA).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC)
δεν διαθέτει ενδείξεις ότι ο «Όρθρος» είναι πιο μεταδοτικός από
άλλα στελέχη, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται στη
Βρετανία υποδεικνύει ότι το CH.1.1 πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες
υποπαραλλαγές στην Όμικρον. Σύμφωνα με την UKSHA, ο Όρθρος
είναι ένα από τα στελέχη με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να διαδεχθούν
το στέλεχος BQ.1 που επικρατεί σήμερα στη Βρετανία.

ΑΠΟ ΤΗΝ πρώτη του εμφάνιση το Νοέμβριο ο Όρθρος έφτασε να
αντιστοιχεί στο 23,1% των νέων κρουσμάτων στη Βρετανία την 1η
Ιανουαρίου. Γενετικά δεδομένα υποδεικνύουν ωστόσο ότι σε
ορισμένες περιοχές της χώρας το CH.1.1 προκαλεί έως και το 100%
των κρουσμάτων, αναφέρει ο Independent επικαλούμενος μοντέλα
του Ινστιτούτου «Σάνκγερ».

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, η εξάπλωση του στελέχους «Kraken» XBB.1.5 παραμένει
περιορισμένη στη Βρετανία παρά τη μεγάλη εξάπλωσή του στις
ΗΠΑ, αναφέρει η UKSHA. Παρά το γεγονός ότι ο «Όρθρος» και η
Kraken ενδέχεται να είναι πιο μεταδοτικά στελέχη, τα νέα κρούσματα
Covid-19 στη Βρετανία μειώθηκαν κατά 28,5%. Σύμφωνα με το
ECDC, κρούσματα CH.1.1 έχουν καταγραφεί επίσης σε Ιρλανδία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Βέλγιο, Ολλανδία,
Δανία, Νορβηγία, Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ισλανδία.
Έχει επίσης ανιχνευτεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Ισραήλ, Ινδία, Ταϊλάνδη,
Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Αυστραλία.

ΟΡΘΡΟΣ: 

Νέο στέλεχος του 
κορωνοϊού στην Ευρώπη
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ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:
«Η ΑΤΑ δεν
καταργήθηκε το
2011, αλλά
παγοποιήθηκε».

Δηλαδή;
Επιάνναμεν την
παγωμένη; 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:
«Περιβάλλον δύσκολο και
ενίοτε εχθρικό».

Δεν με αφήνουν ούτε να
εμφανιστώ στην
τηλεόραση.

ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ:
«Προσπαθούν να
απαξιώσουν την
ΕΔΕΚ και την ηγεσία
της».

Μην ανησυχείς. Τα
καταφέρνεις και
μόνος σου.

Οι επαναστάτες  
«Γίνεται πολύς λόγος, καθ’
όλη τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, για μια
επανάσταση που διεξάγεται
μέσω της υποψηφιότητας
Χριστοδουλίδη», διαπιστώ-
νει φέρελπης πολιτικός ανα-
λυτής της νήσου, για να δια-
πιστώσει στη συνέχεια πως
αυτό «δεν  είναι παραλογι-
σμός». Αφενός, γράφει
«γιατί δεν είναι επιλογή των
δύο μεγάλων κομμάτων,
που παραδοσιακά καθορί-
ζουν τον νικητή των προ-
εδρικών εκλογών. Αφετέ-
ρου γιατί η ‘επανάσταση’
είναι πράγμα σπάνιο για τη
μικρή μας Κύπρο και γι’ αυτό
αναζητείται διακαώς, μέσα
στις επιλογές των πολιτών-
ψηφοφόρων».

Ζούμε στιγμές επανάστασης
στη μικρή μας πατρίδα, λοι-
πόν, παιδιά.  Επανάσταση
με τον Ανδρέα Τσαγγαρίδη,
τον Νίκο Κόσιη και τον Γιάν-
νη Σπανό. Α και τον πρώην
δικαστή Γεώργιο Αρέστη.
Εκείνον που κάθισε ως κομ-
πάρσος στο θεωρείο την
ώρα που ο Χριστοδουλίδης
απάγγελλε το όραμά του
παπαγαλίζοντας την ομιλία
του Γιαννάκη Κασουλίδη.  

Προσωπικότητες 
Έβγαλε και ο Μαυρογιάννης ανακοίνωση ότι
247 προσωπικότητες υποστηρίζουν την υπο-
ψηφιότητά του. Μπράβο τους. Έχει από όλα η
λίστα. Και πρώην υπουργούς (του ΑΚΕΛ) και
πρώην βουλευτές (του ΑΚΕΛ) και επιχειρηματίες
και γιατρούς και δικηγόρους, αλλά και γεωργούς
και μικροεπιχειρηματίες, και γεωργούς… 

Δεν είναι ντροπή η γεωργία και το μπακάλικο
και η τέχνη, αλλά με τον όρο «προσωπικότητες»
τι θέλουμε να πούμε; Ότι δεν είναι 247 πρό-
σωπα, αλλά προσωπικότητες; Δηλαδή; 

Αισθητικά 
Στην Κύπρο υπάρχουν πάνω από δύο χιλιάδες
ακαδημαϊκοί, αν με αυτό εννοούμε τους κα-
θηγητές, βοηθούς κ.λπ. των δέκα περίπου πα-
νεπιστημίων που λειτουργούμε. Λοιπόν, 27
από αυτούς (τόσο ακαδημαϊκοί είναι) έβγαλαν
ανακοίνωση για να μας πουν ότι υποστηρίζουν
τον Ν. Χριστοδουλίδη. Ανάμεσά τους και η
κυρία Παυλίνα αναπληρώτρια καθηγήτρια αι-
σθητικής. Και φυσικά και ο κύριος Γιωρκής, άλ-
λως Κολοκούθκιας.

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως 
Η Μέση Ανατολή έγινε πάλι καζάνι που βράζει
και εδώ πέρα, οι σοφοί Ελληνοκύπριοι, παίρνουν
θέση ανάλογα με τις εμμονές τους. Για όλα
φταίνε οι Ισραηλίτες, δηλαδή οι Σιωνιστές. Οι
Παλαιστίνιοι δεν φταίνε σε τίποτα. Ακόμα κι
όταν σκοτώνουν, βρίσκονται σε αυτοάμυνα.
Κρίμα. Δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό. Έτσι δια-
χωρίζαμε κάποτε και τις εισβολές. Θυμάστε;
Καλές εισβολές και κακές εισβολές. Καλές ερ-
πύστριες και κακές ερπύστριες. Όμως η βία
είναι βία, το έγκλημα είναι έγκλημα, η τρομο-
κρατία είναι τρομοκρατία. Απ’ όπουδήποτε και
αν προέρχεται και από πού αλλού προέρχεται
εκτός από τον φανατισμό; 

Το «μενού» 
Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γλωσσομαθής
γιατί σε όλα τα μετεωρολογικά ρεπορτάζ η
λέξη «μενού» κλείνεται σε εισαγωγικά; Για πα-
ράδειγμα: «Σκόνη και βροχές στο ‘μενού’ του
καιρού». «Καταιγίδες και χιόνια προβλέπονται
στο ‘μενού’ του καιρού». Τι νομίζουν, δηλαδή,
οι ευρυμαθείς συνάδελφοι; Ότι, εάν δεν κλεί-
σουν σε εισαγωγικά το μενού, θα το πάρουμε
για εκείνο του εστιατορίου; Και θα παραγγεί-
λουμε κάτι για να τσιμπήσουμε; Άστε πια το
πολιτικό θερμόμετρο που διαρκώς ανεβαίνει.
Χάνεις τον λογαριασμό με τα πολιτικά θερμό-
μετρα. Σκάει στα γέλια ο Κέλσιος. Και ο Φάρε-
ναϊτ.

Απορίες
Απορία πρώτη: Κι επειδή φλέγεται η
Μέση Ανατολή θα ξεχάσουμε τον ύπο-
πτο ρόλο του Κόλιν Στιούαρτ;

Απορία δεύτερη: Γιατί ο Αντόνιο Γκου-
τέρες δεν επιλέγει έναν ειδικό απε-
σταλμένο από το συγκρότημα του Φι-
λελεύθερου;

Απορία τρίτη: Για ποιο λόγο ο Νικόλας
Παπαδόπουλος μοιάζει, τελευταίως,
με τον στρίγκλο που έγινε αρνάκι;

Απορία τέταρτη: Για να βολέψει όλους
αυτούς που τον περιτριγυρίζουν θα
χρειαστεί να δημιουργήσει και υφυ-
πουργεία των υφυπουργείων ο Νίκος
Χριστοδουλίδης;

Απορία πέμπτη: Πόσο θράσος πρέπει
να έχει η Ζαχάροβα για να λέει ότι η
Δύση κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ρω-
σίας;

Απορία έκτη: Πάλι την πάτησε με την
πρόταση δυσπιστίας ο Αλέξης Τσίπρας;  

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
Με εν έφερες με

μυστρί, με ψαλίδι,

πρόεδρε; 

Όι. Ήρτα να επιθεωρήσω τον

δρόμο, αλλά εν ηξέρω αν μου

το επιτρέπει ο
«Φιλελεύθερος»!

ΣΥΜΦΩΝΑ με την κυπριακή νομοθεσία,
κάθε αλλοδαπός που εξασφαλίζει την
κυπριακή υπηκοότητα απολαμβάνει όλα
τα πολιτικά, ανθρώπινα και άλλα δι-
καιώματα που δικαιούται ο κάθε Κύπριος
πολίτης. Μπορεί, ακόμα, να εκλέγει και
να εκλέγεται και, μετά πάροδο τριών
χρόνων και να κάνει εισφορές στα κόμ-
ματα. Από τις επίσημες ανακοινώσεις
του Δημοκρατικού Συναγερμού (και
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του)
πληροφορηθήκαμε ότι τρεις από τις χι-
λιάδες των αλλοδαπών που απέκτησαν
κυπριακή υπηκοότητα, είτε βάσει του
επενδυτικού προγράμματος (7,5 χιλιάδες)
είτε λόγω μακράς διαμονής, προσφυγιάς,
πολιτικής ασυλίας, γάμου κ.λπ. (μπορεί
και δεκάδες χιλιάδες) έκαναν εισφορά
50 χιλ. ευρώ στο κόμμα. Αυτά δεν θα τα
μαθαίναμε αν δεν μας τα έλεγε ο ίδιος
ο ΔΗΣΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πάφου, ο οποίος συνέ-
βαλε στην αποκάλυψη των πιο μεγάλων
σκανδάλων στη χώρα μας και χάρη σε
αυτόν (και όχι μόνο) περισπούδαστες
προσωπικότητες και πολιτικοί κατέληξαν
στη φυλακή, κατήγγειλε ότι κατέχει
πληροφορίες για χρηματοδότηση από
ξένους της προεκλογικής ενός υποψή-
φιου. Ο εταίρος του Νίκου Χριστοδου-
λίδη, Νικόλας Παπαδόπουλος, ωσάν να
ξύνεται όποιος έχει μύγα, βγήκε μπροστά
να τον προασπίσει και να στρέψει την
κατηγορία εναντίον του Αβέρωφ Νεο-
φύτου ότι χρηματοδοτείται από τους
Ρώσους μεγιστάνες. Και αναρωτιόταν,
προχθές στο κρατικό ραδιόφωνο, «γιατί
οι Ρώσοι μεγιστάνες να θέλουν να χρη-
ματοδοτήσουν τον Αβέρωφ».

ΑΠΟ ΟΛΑ όσα συμβαίνουν γύρω από
το θέμα της χρηματοδότησης των υπο-
ψηφίων για τις εκλογές της ερχόμενης
Κυριακής, ο Νικόλας Παπαδόπουλος
αυτό μόνο κατάλαβε. Ότι μια ξένη εται-
ρεία φέρεται να έχει εμβάσει στον λο-
γαριασμό του υποψήφιού του, Νίκου
Χριστοδουλίδη, 200 χιλ. ευρώ και κανείς
δεν ενδιαφέρεται να το διαψεύσει ή να
το εξηγήσει, δεν το καταλαβαίνει. Ότι
ο κ. Χριστοδουλίδης, ως υπουργός Εξω-
τερικών και πολιτικός προϊστάμενος
του CIPA είχε σειρά συναντήσεων με
στελέχη της πολυεθνικής αυτής εται-
ρείας, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί μια
ξένη, μια πολυεθνική εταιρεία με δρα-
στηριότητα και συμφέροντα στην Κύπρο
να θέλει να χρηματοδοτήσει έναν υπο-
ψήφιο πρόεδρο, τον οποίο γνώρισε ως
υπουργό Εξωτερικών; Γιατί ο κ. Χριστο-
δουλίδης και το επιτελείο του δεν απαν-
τούν σε αυτές τις καταγγελίες; Γιατί ο
Νικόλας Παπαδόπουλος δεν απαντά;
Η χρηματοδότηση της πολιτικής είναι
τεράστιο ζήτημα για μια πολιτική κοι-
νοπραξία που έταξε ως πρώτη μάχη του
αγώνα της την καταπολέμηση της δια-
φθοράς.      

Η χρηματοδότηση 
της πολιτικής 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Θυμάστε; (1)
Που ο Μακάριος έπαιζε
κάποτε με το εφικτό και
κάποτε με το ευκταίο;

Θυμάστε; (2)
Που ο Παναγιώτης Φασού-
λας λεγόταν «αράχνη;»

Θυμάστε; (3)
Που ο χωρατατζής στη
σειρά «Της Ελλάδος τα
παιδιά» ήταν ο Χλαπά-
τσας;

Θυμάστε; (4)
Που ο Νικόλας δεν ήθελε
ούτε να βλέπει τον Καρο-
γιάν;

Θυμάστε; (5)
Που ούτε ο Βότσης δεν
ήθελε να βλέπει τον Καρο-
γιάν;

Θυμάστε; (6)
Που ο καθημερινός χρονο-
γράφος των αθηναϊκών
ΝΕΩΝ ήταν ο Λευτέρης
Παπαδόπουλος;

Και το καπάκι

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

Εκτός από τη Μέση Ανατολή, η ένταση
κλιμακώνεται επικίνδυνα και στην Ελ-
λάδα. Να πώς: «Ο Τριαντάφυλλος απάν-
τησε σε σχόλια που έκανε ο Γιώργος

Λιάγκας για εκείνον
μέσα από την εκπομπή
του. «Ναι ρε φίλε,
κ@λοτούμπας είναι.
Δεν μπορώ να καταλά-
βω κάποιους ανθρώ-
πους, που τη μια μέρα
λένε καλά λόγια για
σένα, την επόμενη σε
λένε κ@λοτούμπα.
Αγόρι μου γλυκό,

κ@λοτούμπας δεν ήμουν ποτέ στη ζωή
μου και δεν θα πάω στο Survivor» (σκα-
σίλα μας κι αν πας, σκασίλα μας κι αν
δεν πας). Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν
κρατάω κακία στον άνθρωπο αλλά πρό-
σεχε λίγο αγόρι μου τι λες. Είσαι μεγα-
λοδημοσιογράφος, είσαι σε καλό πρωι-
νό». 
Μεγαλοδημοσιογράφος ο Λιάγκας, τρα-
γουδιστής ο Τριαντάφυλλος. Αθάνατη
θυμοσοφία: Εκύλησεν ο τέντζερης και
βρήκε το καπάκι

Μόνο 60% των μαθητών είναι Τουρκοκύπριοι 
Ποικίλα τα θέματα στις χθεσινές τ/κ εφημερίδες με αναφο-

ρές στην αύξηση των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία
στα κατεχόμενα, στην αύξηση που αποφασίστηκε στους
μισθούς των «δημοσίων υπαλλήλων», όπως, επίσης και
στην ανησυχητική έλλειψη φαρμάκων.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Οργή προς την Άγκυρα,
που δεν υπολογίζει τον Κύπριο», αναφέρεται στην εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας των πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτό-
νων (η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη αλ-
λά τελικά ακυρώθηκε) και αφορούσε την τροποποίηση
«νόμου» για μη εξασφάλιση άδειας από το «επιμελητήριο»
αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών για έργα στα κατε-
χόμενα στο πλαίσιο «διεθνών συμφωνιών». Γράφει αλλού
ότι κάποια από τα φάρμακα, τα οποία ήταν έλλειψη στα
κατεχόμενα, έφτασαν από την Τουρκία και αφορούσαν
φάρμακα για καρκινοπαθείς ασθενείς και για ασθενείς με
επιληψία. 

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Έκρηξη αριθμού
αλλοδαπών στην παιδεία» γράφει ότι  σύμφωνα με έρευνα
της συντεχνίας ΚΤΟΣ, σε 45 δημοτικά, πέραν του 40% ήταν
αλλοδαποί μαθητές κυρίως από την Τουρκία. Αναφέρει
ακόμα ότι μετά την «απέλαση» από τα κατεχόμενα του Αυ-
στραλού Mark Buddle, που φέρεται να εμπλέκεται σε υπο-
θέσεις ναρκωτικών, άλλα άτομα ανάλαβαν το ξέπλυμα

βρόμικου χρήματος. Γράφει ακόμα ότι για επαφές στην Αλ-
γερία βρίσκεται «κοινοβουλευτική αντιπροσωπία».

Η «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Οριστικοποιήθηκε η αύξηση
42%-53,8%», δημοσιεύει δηλώσεις του «προέδρου» της
συντεχνίας Καμού Σεν Μετίν Ατάν για την αύξηση στους μι-
σθούς των «δημοσίων υπαλλήλων» ενώ οι νέες φορολογι-
κές βάσεις έχουν ήδη δημοσιευτεί στην «επίσημη εφημε-
ρίδα». Γράφει αλλού ότι «τα βρήκαν» «κυβέρνηση» και αρ-
χιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί και δεν θα πραγματοποι-
ηθεί τελικά η εκδήλωση διαμαρτυρίας που προγραμματί-
στηκε για σήμερα Τρίτη. Αναφορά γίνεται και στην υπογρα-
φή «πρωτοκόλλου συνεργασίας» μεταξύ ψευδοκράτους
και Τουρκίας στα εργατικά θέματα.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «Θα ξεκινήσουν οι θά-
νατοι» αναφέρεται στις προειδοποιήσεις της «ένωσης»
φαρμακοποιών σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων στα κα-
τεχόμενα με την πιο σημαντική έλλειψη να παρουσιάζεται
στα παιδικά αντιβιοτικά. Γράφει ακόμα ότι τις αντιδράσεις
του ΡΤΚ προκάλεσε η δημοσίευση της βάσης φορολογικών
συντελεστών. Δημοσιεύει ακόμα ανακοίνωση της γυναι-
κείας οργάνωσης του ΡΤΚ σχετικά με υπόθεση βιασμού
πριν από 6 μήνες και για τις διαδικασίες εξιχνίασής της.

ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΓΒΑ

Ο υποψήφιος των υπεραγορών φαίνεται πως υιοθέτησε και την πρακτική των υπεραγορών και την εισήγαγε στην πρακτική των
εκλογών. Λίγο αντίστροφα, όμως. Στις υπεραγορές μπορεί να πληρώσεις ένα και να πάρεις τέσσερα. Εδώ ψηφίζεις ένα και
πληρώνεις τέσσερα. 

Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ***Και επειδή έρχεται οικονομική κρίση, θα τα βάψω
μαύρα;

***Ή μήπως θα χάσει η Βενετιά βελόνι;

***Δόξα τω Θεώ, και στη Βενετία πήγα, και σε γόνδο-
λα μπήκα και, στο τσακ, ήμουν να συναντήσω τον
Πάπα, αλλά με πρόλαβε ο πρόεδρος Αναστασιάδης.

***Από σεβασμό στον θεσμό που εκπροσωπεί, του πα-
ραχώρησα τη σειρά μου και, μετά, το έριξα στο με-
λόδραμα.

***Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα.

***Ευτυχώς, πάντως, που ένας καρδινάλιος με ξενάγη-
σε στο Βατικανό και έτσι...

***Μπορώ σήμερα να κυκλοφορώ με ύφος χιλίβν καρ-
διναλίων.

***Για να επιστρέψω, λοιπόν, στην οικονομία, οι κατα-
θέσεις μου στις τράπεζες της Ελβετίας δεν κινδυ-
νεύουν από τίποτα.

***Ακόμα και να κοιμάται σαν πουλάκι ο υπουργός Οι-
κονομικών της χώρας, κανένας δεν μπορεί να τις αγ-
γίξει.

***Από την άλλη, συγκλονισμένος από τις εικόνες που
παρακολουθώ, σκέφτομαι να αποδεσμεύσω ένα
κονδύλι για ενίσχυση των ελληνοκυπρίων που έγι-
ναν, μάνα μου, πετσί και κόκαλο, λόγω των τιμών.

***Εκτός κι αν με προλάβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο
οποίος, έχοντας πολλαπλασιάσει τους πέντε άρτους
και τα δύο ψάρια, αποτελεί υπολογίσιμο αντίπαλο.

ΚΟΥΝ
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Λέτε, εκτός από κουτσός να αποδειχτεί και στραβός ο Φλεβάρης;

Το αγοράκι 
με τα τσιγάρα
Εσείς γνωρίζετε το Κοριτσάκι
με τα σπίρτα του Κρίστιαν Άν-
τερσεν, αλλά δεν γνωρίζετε
το αγοράκι με τα τσιγάρα, του
πρασινόμαυρου Τακτακαλά.
Το αγόρι αυτό έχει πολιτικά
και ποδοσφαιρικά συμπλέγ-
ματα, αλλά γι’ αυτό του φταίνε
οι άλλοι για την κατρακύλα
του δοξασμένου Ολυμπιακού
Λευκωσίας. Πιστεύοντας που
θα ξεπεράσει τα συμπλέγματα
οργάνωσε για αύριο Πέμπτη
«ανοικτή δεξίωση» με μούχτιν
φαΐ και ποτό, για να τιμήσει
τον… φίλο του Ολυμπιακού.
Ποιον, νομίζετε; Τον πιο θερμό
οπαδό της παφίτικης ομάδας
(και μπράβο του, φυσικά), της
ομάδας του τόπου του.  Επειδή
του φταίει ο Αβέρωφ και ο
Κούμας που η ομάδα του, μιαν
την άλλην εν δεύτερη κατη-
γορία.

Αλλά τη βρήκε γεμάτη.  Το
Δ.Σ. ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΤΑΚΤΑΚΑΛΑΣ
1931, τον πρασινομαύρισε κα-
τηγορώντας τον  «για πολιτικά
συμφέροντα τρίτων». Τον έστη-
σαν στον τοίχο, όπως και τον
Μάρτη & Δεκέμβρη 2016.

Του απαντούν: «Ο κόσμος του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ έχει πολιτικό κρι-
τήριο και ξέρει ποιον και ποιους
θα στηρίξει στις εκάστοτε εκλο-
γές. Δεν χρειάζεται ούτε υπεν-
θυμίσεις ούτε υποδείξεις. Πρα-
κτικές αγέλης αρμόζουν σε
άλλους και δεν είναι αποδε-
κτές». Και «να πάψει να καπη-
λεύεται το όνομα του σωμα-
τείου». Τουτέστιν πήγε για μαλ-
λί και βγήκε κουρεμένος.

Οι αδιάφθοροι 
-Στέφανος Στεφάνου: Ναι από τη χορηγία που
πήρε το ΑΚΕΛ δώσαμε στον Ανδρέα Μαυρογιάν-
νη το ποσό που αναλογεί στις προεδρικές εκλο-
γές.
-Νίκος Χριστοδουλίδης: Δεν πήρα ούτε σεντ από
τα κόμματα που με στηρίζουν.
-Νικόλας Παπαδόπουλος: Ακούστε αυτό που σας
λέω. Όση χορηγία πήραμε πέρσι, πήραμε και
φέτος.
-Γενικός Ελεγκτής: Η χορηγία για τις εκλογές εν-
σωματώθηκε στην ετήσια κρατική χορηγία και
έτσι τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο τα ίδια,
αλλά σε αυτά περιλαμβάνεται και η χορηγία για
τις εκλογές.
-Γιώργος Κολοκασίδης: Τα κόμματα μοιράζονταν
4,5 εκατ. ευρώ για κρατική ενίσχυση των κομμά-
των αλλά τώρα μοιράζονται 6,5 εκατ. ευρώ και
ως χορηγία για τις εκλογές.
Αυτά, για τους αδιάφθορους! 

Τι σας αρέσει στο τένις;
Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Το μπαλάκι».

Αννίτα Δημητρίου: «Η φινέτσα».
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Το φιλέ».
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το σέρβις. Η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός».
Χάρης Γεωργιάδης: «Το Ντέιβις Καπ».
Ιωάννης Κασουλίδης: «Το Καμπ Ντέιβιντ».
Στέφανος Στεφάνου: «Η
Μαρία Σαράποβα».
Ελένη Μαύρου: «Η Μαρτί-
να Ναβρατίλοβα».
Νικόλας Παπαδόπουλος:
«Η ρακέτα».
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: «Η
ζακέτα».
Μαρίνος Σιζόπουλος: «Το
match point». 
Μάριος Καρογιάν: «Ρολάν
Γκαρός».
Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ο άσος».
Ανδρέας Μαυρογιάννης: «Το δίκτυ».
Ζαχαρίας Κουλίας: «Το αυστραλιανό όπεν, προ-
τού μάθω τι καπνό φουμάρει ο Ντάουνερ».
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Η λευκή διαφάνεια».



ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

“Το 2012 παραλάβαμε μια οικο-
νομία με το ελλειμματικό δημο-
σιονομικό ισοζύγιο στο -5,7%
του ΑΕΠ και σήμερα παραδίδουμε
μια υγιή και εύρωστη οικονομία,
με πλεόνασμα της τάξης του 1,2%
του ΑΕΠ για το 2022” τόνισε ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταν-
τίνος Πετρίδης παρουσιάζοντας
χθες τον απολογισμό του υπουρ-
γείου του λίγα 24ωρα πριν από
τη λήξη της θητείας της παρούσας
κυβέρνησης.
Η μετατροπή, όπως σημείωσε,
οφείλεται στη δημοσιονομική πο-
λιτική στήριξης και στήριξης της
κοινωνίας σε περιόδους κρίσης,
στη μείωση του κόστους χρημα-
τοδότησης και στη δημοσιονομική
εξυγίανση και εφαρμογή του προ-
γράμματος στήριξης της πανδη-
μίας.
Δεν παρέλειψε επίσης να σημει-
ώσει ότι το τρίτο τρίμηνο της περ-
σινής χρονιάς η Κύπρος σημείωσε
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ΑΕΠ σε
όλη την ευρωζώνη σε 19,4%,
από 6,0% το 2021, 5,8% το 2018
και -6,6% το 2013.

Μείωση του χρέους και τρεις ανα-
βαθμίσεις
Περαιτέρω η χώρα μας παρου-
σίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη
μείωση του δημόσιου χρέους ως
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ, ακολου-
θώντας πτωτική πορεία ενώ κέρ-
δισε και την εμπιστοσύνη των
αγορών με τρεις εκ των τεσσάρων
οίκων αξιολόγησης να έχουν ήδη
αναβαθμίσει την Κύπρο το 2022
στην επόμενη επενδυτική βαθ-
μίδα.
«Είναι θέμα χρόνου και η ανα-
βάθμιση μας από τον οίκο
Moody’s» είπε ο κ. Πετρίδης.
Όλα τα πιο πάνω επιτεύγματα και
άλλα πολύ περισσότερα, σύμφω-
να με τον υπουργό, έγιναν κα-
τορθωτά παρά τις τρεις απανωτές
κρίσεις που σημάδεψαν την πο-
ρεία της κυπριακής οικονομίας
τα τελευταία δέκα χρόνια:
*Την οικονομική κρίση του 2013, 
*Την παγκόσμια υγειονομική κρί-
ση της πανδημίας του Covid-19,
και, 
*Την υφιστάμενη ενεργειακή κρί-
ση λόγω του ουκρανικού πολέ-
μου.

Ειδική αναφορά έκανε στα χρόνια
που ο ίδιος διαχειρίστηκε το χαρ-
τοφυλάκιο του υπουργείου, από
το 2019 μέχρι και σήμερα. Ανα-
φέρθηκε αρχικά στην περίοδο
της οικονομικής κρίσης του 2013,
όποτε και η οικονομία μπήκε σε
βαθιά ύφεση με ρυθμό ανάπτυ-
ξης σε 6,6% του ΑΕΠ και ανεργία
σε ποσοστό 15,9%.
«Η οικονομία, πρόσθεσε, μπήκε
σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το
2015 με 5,5%, ενώ η ανεργία το
2019 μειώθηκε σε 7,1%. Ο ρυθ-

μός ανάπτυξης σημείωσε πτωτική
πορεία το 2019, λόγω της παν-
δημίας, σε 4,4% του ΑΕΠ το
2020».
Αυτό έγινε λίγους μήνες μετά την
παραλαβή του χαρτοφυλακίου
του υπουργείου Οικονομικών από
τον ίδιο και όπως σημείωσε άμεση
ήταν η ανταπόκριση της κυβέρ-
νησης με την υλοποίηση προ-
γραμμάτων στήριξης.
Για το 2022, ο κ. Πετρίδης ανέ-
φερε ότι οι ρυθμοί απόδοσης
ανήλθαν σε 6,6%, η ανεργία κα-
ταγράφηκε σε 6,7% και η δημο-
σιονομική σταθερότητα και το
δημόσιο χρέος σε ποσοστό κάτω
του 90%.

Στο 2,3% η ανεργία
Σημαντικό γεγονός όπως είπε ο
κ. Πετρίδης είναι η μείωση της
μακροχρόνιας ανεργίας στο 2,3%
το πρώτο ενιάμηνο του 2022,
από 6,1% το 2013 και 2,7% το
2018. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
η Κύπρος να κατατάσσεται κάτω
από το μέσο όρο της ευρωζώνης.
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν
11.994 νέες θέσεις εργασίας ως
αποτέλεσμα της έντονης οικονο-
μικής δραστηριότητας και ανά-
πτυξης «που δείχνει ότι χρειάζεται
εργατικό δυναμικό». Οι νέες θέ-
σεις εργασίας το 2018 ήταν 4.990
και το 2013 1.030. Δεν παρέλειψε
επίσης να αναφέρει ότι η χώρα
μας πήρε €603 εκατ. από το ευ-
ρωπαϊκό ταμείο SURE, ένα εργα-
λείο για τη διατήρηση θέσεων
εργασίας στα κράτη μέλη στη

διάρκεια της πανδημίας, μέσα
από μια σειρά σχεδίων. Επιπλέον
απέδωσε τον αριθμό νέων θέσε-
ων εργασίας και στο γεγονός ότι
οι θέσεις διατηρήθηκαν κατά την
πανδημία.

Κοινωνικοί δείκτες, κοινωνικές
παροχές και επενδύσεις
Ειδική αναφορά ο υπουργός έκα-
νε στους κοινωνικούς δείκτες, οι
οποίοι υποδεικνύουν τη σταθερή
μείωση της οικονομικής ανισό-
τητας, γεγονός που παραπέμπει
στην οικονομική ανάκαμψη, ση-
μειώνοντας ότι το ποσοστό του
πληθυσμού που βρέθηκε σε κοι-
νωνικό αποκλεισμό μειώθηκε σε
13,8% το 2021 από 15,3% το
2013, ενώ ο συντελεστής Gini
που αφορά την άνιση κατανομή
ή συγκέντρωση του εισοδήματος
βελτιώθηκε σε 29,4% το 2021
από 32,4% το 2013. Ο δείκτης
για το μερίδιο εισοδήματος του
πλουσιότερου 20% του πληθυ-
σμού, το 2021 ήταν 4,2 φορές
ψηλότερος από 4,9% το 2019,
σημειώνοντας βελτίωση.

Για τις κοινωνικές παροχές, επεν-
δύσεις και πληρωτέους τόκους
εξήγησε ότι οι κοινωνικές παρο-
χές αυξήθηκαν κατά 71% και
€1,8 δισ. το 2022, οι επενδύσεις
αυξήθηκαν, ενώ μειώθηκε το κό-
στος χρηματοδότησης σε 1,3%
του ΑΕΠ το 2023 από 3,2% το
2013.
«Οι πληρωτέοι τόκοι μειώθηκαν
λόγω και των μειωμένων επιτο-

κίων και της σωστής διαχείρισης
του δημόσιου χρέους» τόνισε.

Έπεσε  στο 87,2% το δημόσιο
χρέος το 2022
Για το δημόσιο χρέος, ο κ. Πετρί-
δης αναφέρθηκε στην περίοδο
δανεισμού το 2013 από την τρόι-
κα καθώς και στη μετατροπή του
πρωτογενούς ισοζυγίου του 2020
σε ελλειμματικό (-3,6% του ΑΕΠ)
λόγω της πανδημίας. Το πρωτο-
γενές ισοζύγιο το 2022 αναμέ-
νεται σε 2,7% του ΑΕΠ, λόγω και
της ψηλής δημοσιονομικής θέσης
της Κύπρου, ενώ εκτιμάται ότι η
μείωση του δημόσιου χρέους για
το 2022 θα αγγίξει το 87,2% του
ΑΕΠ από 101% το 2021. Ο ΥΠΟΙΚ
πρόσθεσε ότι η χώρα παρουσίασε
τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση
του δημόσιου χρέους ως προς το
ΑΕΠ στην ΕΕ, ακολουθώντας πτω-
τική πορεία.

Πληθωρισμός λόγω καυσίμων
Ο πληθωρισμός το 2022 άγγιξε
το 8,4%, λόγω της αύξησης της
τιμής του πετρελαίου διεθνώς
κατά 42,6% αλλά και της υπο-
χώρησης της συναλλαγματικής
ισοτιμίας του ευρώ έναντι του
δολαρίου και των αυξήσεων στις
τιμές τροφίμων.

Πανδημία και ενεργειακή κρίση
Για τις δράσεις του υπουργείου
στην πανδημία, την περίοδο
2020-2022 δόθηκαν €1,35 δισ.
για δυνητικές κρατικές εγγυήσεις
για χρηματοδότηση των επιχει-

ρήσεων και €1,85 δισ. για έργα
και σχέδια κρατικής στήριξης.
Συνολική κρατική στήριξη ύψους
€3 δισ. δόθηκε για φορολογικές
ελαφρύνσεις, ενώ αναστάληκαν
δόσεις δανείων και εγκρίθηκαν
σχέδια για στήριξη της ρευστό-
τητας όπως το σχέδιο επιδότησης
επιτοκίων για νέα στεγαστικά δά-
νεια και επιχειρηματικά δάνεια.
Πρόσθετα, η αναστολή δόσεων
δανείων ίσχυσε για 55 χιλ. εται-
ρείες και νοικοκυριά και για ποσό
ύψους €11,9 δισ. των εξυπηρε-
τούμενων δανείων.
Για την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης, ο κ. Πετρίδης
αναφέρθηκε στη μείωση του φό-
ρου κατανάλωσης ύψους €75
εκατ., στη μείωση του συντελεστή
ΦΠΑ από 19% σε 5% για ευάλωτα
νοικοκυριά και από 19% σε 9%
για τους υπόλοιπους οικιακούς
καταναλωτές ύψους €28 εκατ.,
αλλά και στην πράσινη μετάβαση,
όπως την χρηματοδότηση πέραν
των 500 εκατ. από τον ΣΑΑ, τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία
κ.ά.
Μέχρι σήμερα, όπως είπε, λή-
φθηκαν μέτρα για αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης ύψους
€400 εκατ.
Ο υπουργός έκανε αναφορά και
στην ενίσχυση της χρηματοοικο-
νομικής σταθερότητας, αλλά και
στη μακροοικονομική σταθερό-
τητα και το νέο αναπτυξιακό μον-
τέλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
«ΟΡΑΜΑ 2035».Τόνισε, ότι υπάρ-
χουν προκλήσεις για να ολοκλη-
ρωθούν τα 271 ορόσημα και να
εκταμιευθούν οι επόμενες δόσεις
από την ΕΕ.Το νέο αναπτυξιακό
μοντέλο, ανέφερε, είναι βασι-
σμένο στην ανθεκτικότητα της
οικονομίας και στην ίση ανακα-
τανομή της ανάπτυξης.
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Στον απολογισμό του ο κ. Πετρίδης
έστειλε και το μήνυμα ότι δεν θα
πρέπει να αγνοηθεί ο οικονομικός
ορθολογισμός χάριν άλλων σκο-
πιμοτήτων για να διασφαλιστεί
σοβαρή διαχείριση και μια σοβαρή
συνέχεια.
«Νομίζω ότι η δημόσια υπηρεσία
στην Κύπρο ενδεχομένως με πρω-
τεργάτη το υπ. Οικονομικών απο-

τελεί τη ραχοκοκαλιά που δίνει
τα εχέγγυα μιας σοβαρής διαχεί-
ρισης και μιας σοβαρής συνέχειας,
φθάνει να μην αγνοηθεί ο οικο-
νομικός ορθολογισμός χάριν άλ-
λων σκοπιμοτήτων», είπε.
Πρόσθεσε ότι διάφορες προτάσεις
που κυκλοφορούν προεκλογικά
δεν συνάδουν με την αρχή ότι οι
οικονομικοί πόροι είναι περιορι-

σμένοι και παρέπεμψε σε από-
φθεγμα του οικονομολόγου Sow-
ell, ότι «συνήθως αγνοείται από
την πολιτική».

Σε ερώτηση πώς μπορεί να συγ-
κρατηθεί το κρατικό μισθολόγιο
και τι πρέπει να γίνει με την ΑΤΑ,
ο υπουργός είπε ότι θα ήταν εξω-
θεσμικό να συμμετέχει το υπ. Οι-

κονομικών στο διάλογο για την
ΑΤΑ και δεν θα παρέμβαινε θε-
σμικά σε συμφωνίες που έχουν
να κάνουν κυρίως με τον ιδιωτικό
τομέα. Πρόσθεσε ότι η ΑΤΑ από
πλευράς ΠΑΣΥΔΥ δεν τέθηκε ποτέ
και ότι υπάρχει άλλη διαδικασία
με το δημόσιο.
«Αν γινόταν μια συμφωνία στον
ιδιωτικό τομέα τότε ενδεχομένως

να την εφαρμόζαμε κι εμείς. Εμείς
εξετάζουμε ό,τι έρθει επίσημα»,
σημείωσε. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος
δεν θα εφάρμοζε την ΑΤΑ μονο-
μερώς για τον δημόσιο τομέα.
«Θα ήταν κοινωνικά άδικο, αφού
θα στοίχιζε λεφτά στον φορολο-
γούμενο που μέρος τους θα πλή-
ρωναν άνθρωποι που δεν παίρνουν
ΑΤΑ» είπε.

• Από μείον 6% στα
δημόσια οικονομικά και
ένα μνημόνιο το 2012,
πετύχαμε να έχουμε
πλεόνασμα παρά τις
απανωτές κρίσεις των
τελευταίων δέκα χρόνων

• Είχαμε τη μεγαλύτερη
ανάπτυξη ΑΕΠ σε όλη την
ευρωζώνη

«Παραλάβαμε κρίση κι έλλειμμα, 
παραδίδουμε υγιή οικονομία»

«Να μην αγνοηθεί ο ορθολογισμός χάριν της πολιτικής»

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
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Για τις εταιρείες το χρέος ανεβαίνει στο 150% σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών ανήλθε
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στο 77% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
σημειώνοντας μικρή μείωση σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αύξησης
του ΑΕΠ, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε
χθες η Κεντρική Τράπεζα, στην έκδοση με
τους «Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς
Λογαριασμούς». Την ίδια περίοδο, ο δείκτης
χρέους για τις μη χρηματοοικονομικές εται-
ρείες βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των νοικο-
κυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στα 58,6 δισ.
ευρώ εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά,
καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεό-
γραφα, 20% μετοχές και 18% λοιπά χρη-
ματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος τους
ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στα
20,1 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους
να βρίσκεται στο 77% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας
μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.
Η ΚΤΚ σημειώνει ότι σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των
νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση
που αγγίζει το 39%.

Οι εταιρείες 
Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματο-
οικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66,6
δισ. ευρώ με αναλογία 18% σε μετρητά
και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 0,3% σε
χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 31% σε
λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος
του τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022
ανήλθε στα 39,3 δισ. ευρώ με το δείκτη
χρέους να βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ,
σημειώνοντας 8% μείωση σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της
αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δε-
κέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των
μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρου-
σιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 61%.

Επιπλέον, το ενεργητικό των ασφαλιστικών

εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοι-
κονομικά μέσα ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 12% σε μετρητά και κατα-
θέσεις, 3% σε δάνεια, 22% σε χρεόγραφα,
46% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρημα-
τοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδυτικοί οργανισμοί
Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί δια-
θέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά
μέσα 7,7 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε με-
τρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και
χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 2% σε
λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα
των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα
3,8 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά
και καταθέσεις σε ποσοστό 24%, 16% σε
δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 44% σε μετοχές
και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοι-
χεία.
Για τον τραπεζικό τομέα με βάση τα στοιχεία

της ΚΤ ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας
διαμορφώθηκε στο 21,2% , στο τέλος Σε-
πτεμβρίου του 2022, επίπεδο που είναι το
υψηλότερο σημείο από τότε που τηρεί στοι-
χεία η Κεντρική.
Σύμφωνα με τους βασικούς συγκεντρωτι-
κούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον
κυπριακό τραπεζικό τομέα, που καταρτίζει
η ΚΤΚ, σε σύγκριση με το αμέσως προ-
ηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης παρουσιάζει
βελτίωση 60 μονάδων βάσης, ενώ σε ετήσια
βάση καταγράφεται αύξηση 90 μονάδων
βάσης.

Βελτίωση λόγω μείωσης ρίσκου
Βελτίωση 0,5% παρουσίασε σε σύγκριση
με τον Ιούνιο του 2022 ο Δείκτης Κεφαλαίου
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και
ανήλθε στο 18%, με την ετήσια βελτίωση
να ανέρχεται σε 80 μονάδες βάσης.
Η βελτίωση στους κεφαλαιακούς δείκτες
του τραπεζικού τομέα αντανακλά κυρίως

τη μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς
των κυπριακών τραπεζών.

Με βάση τα στοιχεία, βασική πρόσκληση
για τις τράπεζες παραμένει η βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους, αφού ο δείκτης του
κόστους προς έσοδα συνέχισε την ανοδική
του πορεία σκαρφαλώνοντας στο 82,6%
στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, σε σύγ-
κριση με 71,7% στο τέλος Ιουνίου του
ιδίου έτους.

Όσον αφορά τις πηγές του εισοδήματος,
το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα στο τέλος
Σεπτεμβρίου αντιστοιχούσε στο 74,3% του
συνολικού εισοδήματος, σε σύγκριση με
70,1% το προηγούμενο τρίμηνο, αντανα-
κλώντας την πορεία ομαλοποίησης της νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία είχε
ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2022.
Το καθαρό εισόδημα από τέλη και προμή-
θειες αντιστοιχούσε στο 29% στο τέλος
Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας άνοδο 0,3%
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο,
αλλά καταγράφει αύξηση 4% σε σύγκριση
με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2021.

Συγκλίνουν ρευστά και δάνεια
Στα στοιχεία ενεργητικού του κυπριακού

τραπεζικού τομέα, καταγράφεται σύγκλιση
των ρευστών που είναι κατατεθειμένα στις
κεντρικές τράπεζες με τα συνολικά δάνεια
ως προς τα συνολικά στοιχεία ενεργητι-
κού.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, τα συνο-
λικά δάνεια αντιστοιχούσαν στο 41,2% των
συνολικών στοιχείων ενεργητικού, έναντι
41,5% στο τέλος Ιουνίου. Τα ρευστά που
οι τράπεζες είχαν κατατεθειμένα σε κεν-
τρικές τράπεζες αντιστοιχούσαν στο 37,3%
των συνολικών περιουσιακών στοιχείων,
σε σύγκριση με 36,9% στο τέλος Ιουνίου
του 2022.
Η σύγκλιση αυτή αντικατοπτρίζει την συνεχή
απομόχλευση που καταγράφεται στον τρα-
πεζικό τομέα, μετά την οικονομική κρίση
του 2012 - 2013. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha
Bank Cyprus Ltd, αποφάσισε τον διο-
ρισμό του Μίλτου Μιχαηλά στη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Al-
pha Bank Cyprus Ltd. Όπως αναφέρει
ανακοίνωση της τράπεζας, η επιλογή
του κ. Μιχαηλά, στελέχους που συν-
δυάζει τη μακρά διεθνή εμπειρία
στον χρηματοπιστωτικό τομέα με την
άριστη γνώση της κυπριακής οικονο-
μικής και της επιχειρηματικής πραγ-
ματικότητας, ανοίγει ένα νέο κεφά-
λαιο στην παρουσία του Ομίλου Alpha
Bank στην κυπριακή αγορά.
«Υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα
του μετόχου και του διοικητικού συμ-
βουλίου της Τράπεζας για ταχεία υλο-
ποίηση του αναπτυξιακού Επιχειρη-
ματικού Πλάνου της Alpha Bank
Cyprus Ltd, με στόχο την παροχή σύγ-
χρονων προϊόντων και υπηρεσιών,

την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
τραπεζικής και τη στήριξη της προ-
όδου της κυπριακής οικονομίας»,
αναφέρεται.

O CEO του Ομίλου της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε, σύμφωνα
με την ανακοίνωση, πως «εγκαινιά-
ζουμε μία νέα περίοδο εξωστρέφειας
και ανάδειξης της Alpha Bank Cyprus
σε βασικό τραπεζικό εταίρο προόδου
για την κυπριακή κοινωνία και επι-
χειρηματικότητα».

Ο κ. Μιχαηλάς θα αναλάβει τα νέα
καθήκοντά του, μετά την έγκριση του
διορισμού του από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, διαδεχόμενος τον
Κωνσταντίνο Κουτεντάκη, ο οποίος,
τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε κα-
θοριστικά στον μετασχηματισμό της
Alpha Bank Cyprus Ltd, με έμφαση
στη βελτίωση της παραγωγικότητας,
τον εξορθολογισμό του κόστους και
την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου
της. 

Σε €2.381,6 εκ. υπολογίζονται τα έσοδα από
τον τουρισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Νο-
εμβρίου 2022, σε σύγκριση με €1.459,6 εκ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και
€382,9 εκ. την ίδια περίοδο του 2020, με
βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών
που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία. Για την
ίδια περίοδο του 2019, που θεωρείται έτος
ρεκόρ, τα έσοδα είχαν ανέλθει σε €2.628,4
εκ.
Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Στατιστική Υπη-
ρεσία αναφέρει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό
τον Νοέμβριο 2022 έφθασαν τα €96,4 εκ. σε
σύγκριση με €104,2 εκ. που καταγράφηκαν
κατά τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας μείωση
7,5%.
Οι αφίξεις τον Νοέμβριο έφτασαν τις 149.857.
Η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
ήταν οι 9 μέρες. Η κατά κεφαλή δαπάνη ανερ-
χόταν στα €643,38, ενώ η ημερήσια δαπάνη
σε €71,49.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ

Ο Μ. Μιχαηλάς νέος  CEO της Alpha Bank Cyprus
ΛΙΓΟ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ 2019
Στα €2,4 δισ. τα έσοδα από 
τον τουρισμό σε 11 μήνες

ΕΝΩ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 21,2% 

Στο 77% του ΑΕΠ το χρέος των νοικοκυριών 
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Στηρίζουμε το απόλυτα δίκαιο
αίτημά της ΑΗΚ να μπει στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού και υποψήφιος
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά από
χθεσινές συναντήσεις με τη διοίκη-
ση, τη διεύθυνση και συντεχνιακούς
στα κεντρικά γραφεία του οργανι-
σμού.
«Χωρίς ενέργεια, δεν μπορεί να λει-
τουργήσει η οικονομία. Απλώς να
φανταστούμε το switch off του ηλε-
κτρισμού. Ούτε τουρισμός μπορεί
να δουλέψει, ούτε νοσοκομεία, ούτε
σχολεία, ούτε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, ούτε νοικοκυριά», δήλωσε
μετά το πέρας των συναντήσεων
και τόνισε: «Γι’ αυτό στηρίζουμε την
ΑΗΚ. Στηρίζουμε το απόλυτα δίκαιο
αίτημά τους να μπουν στις ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας».

Αναβάθμιση δικτύου
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε
ότι από τη στιγμή που το 2050 θα
σταματήσουμε να παράγουμε ηλε-
κτρική ενέργεια από συμβατικά
μέσα, πρέπει και η ΑΗΚ να έχει την
ευχέρεια να μπει στις ΑΠΕ. Σημείωσε
ακόμη ότι χρειάζεται παράλληλα
και η αναβάθμιση του δικτύου δια-
νομής για να μπορέσει να εξυπη-
ρετήσει την παραγωγή από ΑΠΕ.

Κίνητρα για επενδύσεις
Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, είπε ακόμα: «Νιώθω αυ-
τοπεποίθηση, σιγουριά πως μπο-
ρούμε, αυτός ο τόπος όχι μόνο να
διατηρηθεί σε τροχιά σταθερότητας,
προοπτικής και ασφάλειας, αλλά
να τον απογειώσουμε. Για να έχουμε

μια δυνατή οικονομία και κοινωνική
συνοχή χρειάζεται απλόχερα να δί-
νουμε κίνητρα για τις επενδύσεις,
αλλά και την προσέλκυση επιπρό-
σθετων ξένων επενδύσεων».

Οι σημαντικοί τομείς
Για να προσθέσει: «Με δυνατή οι-
κονομία στηρίζουμε τις κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες ώστε καμιά από
αυτές να μην είναι κάτω από το

όριο της φτώχειας και παράλληλα
κοινωνική δικαιοσύνη με ελάφρυνση
των κοινωνικών βαρών στη μεσαία
τάξη. Να ενισχύσουμε δύο σημαν-
τικούς τομείς που θα απογειώσουν
ακόμα παραπέρα την οικονομία του
τόπου μας και τις προοπτικές των
ανθρώπων μας».

Τεχνολογία και ιατρική
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε
επίσης στην ανάγκη να καταστεί η
χώρα τεχνολογικό κέντρο, όπως και
κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας
ιατρικών υπηρεσιών. «Τότε να δείτε
πόσο αυξάνεται και το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν, πόσο αυξάνονται οι
μισθοί και οι συνθήκες των εργα-
ζομένων. Μπορούμε, θα τα κατα-
φέρουμε, πλησιάζει ώρα», υπο-
γράμμισε.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΑ

Αρχισε από προχθές η ταχύρ-
ρυθμη εκπαίδευση δεκαεφτά
ανέργων επιστημόνων από

την Αρχή Ηλεκτρισμού, οι οποίοι
εργοδοτήθηκαν με το καθεστώς της
αγοράς υπηρεσιών, στη βάση της
συνεργασίας με το ΕΤΕΚ για την επί-
σπευση της ψηφιοποίησης σε ό,τι
αφορά τη διαδικασία υποβολής αι-
τήσεων προς τον οργανισμό.
Τέθηκε μάλιστα και χρονικός ορί-
ζοντας τριμηνίας για την επιτυχή
ολοκλήρωση των δοκιμών για το
λογισμικό σύστημα, ώστε εντός του
προσεχούς Μαΐου να καταστεί εφι-
κτή η έναρξη της λειτουργίας του.
Ένας εκσυγχρονιστικός στόχος που
αποσκοπεί στις παρακάτω βελτιώ-
σεις:

Όλοι κερδίζουν χρόνο
Να διευκολύνει το κοινό, να περιο-
ρίσει τις ουρές στα κέντρα εξυπη-
ρέτησης, να μειώσει τον χρόνο υπο-
βολής, εξέτασης και διεκπεραίωσης
των αιτήσεων, σε μια περίοδο που
ο όγκος εργασίας έχει εξαπλασιαστεί
λόγω της μαζικής στροφής των κα-
ταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος

στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος.

Εκτίμηση Αναστασιάδη
Ο Ευάγγελος Αναστασιάδης, βοη-
θός διευθυντής του τομέα των δι-
κτύων, στον Διαχειριστή Συστήματος
Διανομής, απαντώντας σε ερώτηση
της «Αλήθειας», επιβεβαίωσε πως
«εκτιμούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι
γύρω στον Μάιο ώστε η υποβολή
αιτήσεων προς την ΑΗΚ και η δια-
χείρισή τους να αρχίσει να γίνεται
πλέον ηλεκτρονικά», διευκρινίζον-
τας πως «θα συμπεριλαμβάνει εν-
νέα διαφορετικούς τύπους ελέγχων
και άλλους 22 για σύνδεση στο δί-
κτυο».

Δοκιμαστική εφαρμογή
Το τελικό τεστ για το λογισμικό πι-
θανότατα θα γίνει εντός του προ-
σεχούς Απριλίου. Η δοκιμαστική
εφαρμογή του ηλεκτρονικού συ-
στήματος, ωστόσο, αρχίζει αμέσως
να τρέχει. Σε κάποιο στάδιο, το επι-
στημονικό προσωπικό που έχει ερ-
γοδοτηθεί για το συγκεκριμένο έργο,
θα κληθεί να παρέχει υπηρεσίες
ενημέρωσης και υποστήριξης στους
χρήστες.

Τελειώνουν και οι κάσιες
Όταν η ΑΗΚ θα είναι έτοιμη να δέ-
χεται online τις αιτήσεις 24 ώρες
το 24ωρο, θα μπει ένα κι ένα τέλος
στην πολυσυζητημένη διαδικασία
που εφαρμόζεται την τελευταία
τριετία, με την κατάθεση ηλεκτρο-
λογικών σχεδίων και αιτήσεων δι-
κτύου, σε πλαστικά κουτιά (ή κάσιες
όπως φωνάζουν οι ηλεκτρολόγοι)
που βρίσκονται στο ισόγειο των χώ-
ρων εξυπηρέτησης πελατών.

Ενημέρωση ηλεκτρολόγων
«Όταν η εκπαίδευση του προσωπι-

κού ολοκληρωθεί, οι ιδιώτες ηλε-
κτρολόγοι θα έχουν την ευχέρεια
να κλείνουν ραντεβού και να έρ-
χονται στα γραφεία για ενημέρωση
και εκπαίδευση για ό,τι θα αφορά
την ηλεκτρονική υποβολή των αι-
τήσεων», μας είπε επίσης ο Ευάγ-
γελος Αναστασιάδης.

Παπαδοπούλου: Εξαπλάσιος
όγκος και υπερωρίες
Με τη διαδικτυακή παραλαβή των
αιτήσεων και την ηλεκτρονική τους
διαχείριση, η ΑΗΚ θα είναι σε θέση,
μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί και

στον χρόνο ανταπόκρισής της γύρω
από τις ανάγκες του καταναλωτικού
κοινού για εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών, «που έχει ραγδαία αυξηθεί
ιδιαίτερα όσον αφορά το net me-
tering», μας ανέφερε η εκπρόσωπος
Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδο-
πούλου. Υπενθυμίζει επίσης πως
εδώ και αρκετούς μήνες, προσωπικό
του οργανισμού συνεχίζει να εργά-
ζεται σε υπερωριακή βάση, αργίες
και σαββατοκύριακα, μπροστά σε
έναν όγκο εργασίας που έχει εξα-
πλασιαστεί πια και που εξηγεί τον
χρόνο αναμονής.

Κ ανένα αδιέξοδο δεν προκύ-
πτει από την ενεργειακή πο-
λιτική του, αναφέρει σε απάν-

τησή του σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ,
το Υπουργείο Ενέργειας. Τονίζει πως
τα αδιέξοδα κρύβονται στις μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες και στον λαϊ-
κισμό που επιλέγει το ΑΚΕΛ.
«Η απάντησή μας στον μηδενισμό
που προάγει το ΑΚΕΛ είναι το έργο
που έχουμε επιτελέσει και το οποίο
με τη συνέχιση μίας αξιόπιστης ηγε-

σίας, θέτει γερές βάσεις για την τα-
χεία μετάβαση της χώρας μας στην
πράσινη ενέργεια και οικονομική
βιωσιμότητα», προσθέτει.   
Την περίοδο 2013–2022 δόθηκαν
χορηγίες σχεδόν μισού δισεκατομ-
μυρίου ευρώ για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και ανανεώσιμες πηγές. Για την
περίοδο 2021-2022 το ποσό υπερ-
βαίνει τα €200 εκατομμύρια. Το αν-
τίστοιχο ποσό την περίοδο 2005–
2012 ήταν €88 εκατομμύρια, σημει-

ώνεται. Προσθέτει ότι οι ευρωπαϊκοί
στόχοι της χώρας για το 2020 έχουν
υπερκαλυφθεί. Το 2020 η συνεισφο-
ρά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας έφτασε το 17%, από 13%
που ήταν ο στόχος. Ο υποχρεωτικός
στόχος για σωρευτική εξοικονόμηση
ενέργειας κατά την τελική χρήση,
επιτεύχθηκε σε ποσοστό 135%. Το
υπουργείο αύξησε κατά 30.000 τον
αριθμό των ευάλωτων νοικοκυριών
που δικαιούνται αυξημένη χορηγία.

«Σχεδόν τριπλάσιος αριθμός ευάλω-
των νοικοκυριών έχει αιτηθεί το 2022
για χορηγία για εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο χρόνο, γεγονός που οφεί-
λεται και στα αυξημένα κίνητρα που
αγγίζουν το 100% σχεδόν της επέν-
δυσης», τονίζεται.    «Στα θέματα
των ανατιμήσεων που επικαλείται το
ΑΚΕΛ επιρρίπτοντας ευθύνες στην
Κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν ότι
η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας

δεν είναι τοπικό αλλά διεθνές φαι-
νόμενο που οφείλεται στην εύθραυ-
στη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις
ευρωπαϊκές κυρώσεις προς τη Ρωσία
και τη μείωση των παραδόσεων φυ-
σικού αερίου. Η Κύπρος εφάρμοσε
σειρά αντισταθμιστικών μέτρων τα
οποία έχουν αγγίξει τα €400 εκα-
τομμύρια, εξαιρουμένων των χορη-
γιών που δόθηκαν μέσω σχεδίων»,
επισημαίνεται.

Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο ΜΑΪΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Απόλυτα δίκαιο το αίτημα για τις ΑΠΕ

Ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις στην ΑΗΚ

Μισό δισεκατομμύριο για εξοικονόμηση και ΑΠΕ



Ουκρανικός πύραυλος κατάφερε χθες, να δια-
λύσει μία ομάδα Ρώσων στρατιωτών που βρι-
σκόταν στην ανατολική πλευρά της χώρας.
Μάλιστα ένας  Ουκρανός αξιωματούχος απο-
κάλυψε πλάνα από τη συγκεκριμένη στιγμή,
μέσα από ένα βίντεο, που δείχνει την ομάδα
των Ρώσων στρατιωτών να περπατούν μέσα
από ένα χωράφι, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα
αργότερα, φαίνεται η έκρηξη στο σημείο από
τα ουκρανικά πυρά, με αποτέλεσμα πολλοί
από τους στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι
τραυματίστηκαν σοβαρά.
Ο Ουκρανός αξιωματικός Anatoly Shtefan, ο
οποίος ο ίδιος μοιράστηκε το βίντεο, έγραψε
στο Twitter: «Όποιος έρχεται στη γη μας με
σπαθί, θα πεθάνει από το σπαθί». Λίγες στιγμές
από την πρώτη έκρηξη που φαίνεται στο βίντεο,
χτυπιούνται από μια δεύτερη έκρηξη καθώς
μετέφεραν τους τραυματισμένους στρατιώτες
στο πεδίο. Τα εναπομείναντα ρωσικά στρατεύ-
ματα άρχισαν να τρέχουν σε όλο το χωράφι,
προσπαθώντας να προστατέψουν τους εαυτούς
τους, πριν χτυπηθούν από τρίτο πύραυλο.
Ενώ στη συνέχεια ανατριχιαστικά πλάνα τους
δείχνουν να κείτονται νεκροί στο χωράφι, το
οποίο είναι σημαδεμένο από τα χτυπήματα
των πυραύλων. Έως χθες δεν είχε γίνει γνωστό,
για τον αριθμό των νεκρών Ρώσων στρατιωτών. 

Tochka-U χρησιμοποίησε ο ουκρανικός στρατός 
Χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο Tochka-U, ένα
όπλο ειδικά σχεδιασμένο για να χτυπά μικρό-
τερους στόχους βαθιά στην άμυνα του εχθρού,
η Ουκρανία μπόρεσε να χρησιμοποιήσει μόνο
μία έκρηξη για να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες. 
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι,
ανέφερε πως η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια
δύσκολη κατάσταση στο Ντόνετσκ και χρει-
άζεται ταχύτερες προμήθειες και νέους τύπους
όπλων, λίγες μέρες αφότου οι σύμμαχοι συμ-
φώνησαν να παράσχουν στο Κίεβο βαριά άρ-
ματα μάχης. 

Θα ξεκινήσει σιγά-σιγά να εφοδιάζεται με άρ-
ματα μάχης το Κίεβο 
Φαίνεται πως οι απανωτές εκκλήσεις του Ζε-

λένσκι εισακούστηκαν, καθώς η Δύση ξεκινά
να στέλνει τα πρώτα άρματα μάχης. «Η Ουκρανία
θα παραλάβει, από 120 έως 140 βαρέα άρματα
μάχης από τους Δυτικούς συμμάχους της στο
πρώτο κύμα εφοδιασμού της από 12 χώρες,
ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών
Ντμίτρο Κουλέμπα. Όπως είπε, πρόκειται για
γερμανικά άρματα Leopard 2, για τα βρετανικά
Challenger 2 και για τα αμερικανικά M1 Abrams.
Το Κίεβο υπολογίζει επίσης ότι θα εφοδιαστεί
με γαλλικά άρματα Leclerc.
Ο Κουλέμπα δεν έδωσε κάποιο ακριβές χρο-

νοδιάγραμμα των παραδόσεων. Θα χρειαστεί
επίσης κάποιος χρόνος, για να εκπαιδευτούν
οι Ουκρανοί στρατιώτες στη χρήση αυτών των
αρμάτων. Σημείωσε ότι η χώρα του εργάζεται
παρασκηνιακά για να εξασφαλίσει άρματα και
από άλλες χώρες, σε αυτήν την κρίσιμη φάση
του πολέμου. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε,
τόσο για να διευρύνουμε τον συνασπισμό των
αρμάτων, όσο και για να αυξήσουμε τη συμβολή
εκείνων που έχουν ήδη δεσμευτεί να μας δώ-
σουν», είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες το Κίεβο σχεδιάζει,

μια μεγάλη αντεπίθεση με στόχο να απελευ-
θερώσει εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία
στη νότια και ανατολική Ουκρανία. Οι ΗΠΑ
προέτρεψαν ωστόσο τις ουκρανικές αρχές, να
αναβάλουν αυτά τα σχέδια μέχρι να αφιχθεί η
δυτική στρατιωτική βοήθεια. Η Ουκρανία ανη-
συχεί όμως ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξα-
πολύσει τη δική της αντεπίθεση, εντός των
επόμενων εβδομάδων και μηνών.

Όχι από Μπάιντεν για F-16, θετική Γαλλία και
Ολλανδία 
Όσον αφορά για τα μαχητικά που ζήτησε η
Ουκρανία αμέσως μόλις έγινε γνωστό πως θα
της δοθούν τα άρματα μάχης Leopard 2, οι
ΗΠΑ από πλευράς της και ειδικότερα ο αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ξεκαθάρισε
χθες, πως δεν θα στείλουν μαχητικά αεροσκάφη
F-16 στην Ουκρανία». Συγκεκριμένα ο Μπάιντεν,
σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων απάν-
τησε «όχι». 
Ο Γάλλος πρόεδρος από την άλλη Εμανουέλ
Μακρόν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απο-
στολής μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία,
δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «τίποτα δεν
αποκλείεται». Αλλά βέβαια σημείωσε πως θα
εξεταστούν πρώτα κάποιοι βασικοί παράγοντες,
πριν προβούν σε μια τέτοια κίνηση. Ενώ και ο
Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, τόνισε
πως «δεν υπάρχει ταμπού, αλλά ότι θα ήταν
μεγάλο βήμα αν παραδοθούν μαχητικά στο
Κίεβο».
Παρόλα αυτά καμία από τις δύο χώρες (Γαλλία
και Ολλανδία), δεν έχει λάβει επίσημο αίτημα
από το Κίεβο, για μαχητικά αεροσκάφη. 

Ουκρανικός πύραυλος χτυπά και 
σκοτώνει Ρώσους στρατιώτες σε ενέδρα 

Ανατριχιαστικό βίντεο κυκλοφόρησε από τη στιγμή των εκρήξεων – στο βίντεο φαίνονται και νεκροί στρατιώτες 

Όλα όσα είπε ο Μάνος 
Δασκαλάκης στην κατάθεση του 

ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΗ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ ΠΗΓΕ Η ΡΟΥΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

  
Μαυροφορεμένη, δακρυσμένη, κρατώντας
μια φωτογραφία της Τζωρτζίνας της, η κα-
τηγορούμενη, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία
δικάζεται για την υπόθεση δολοφονίας
της πρωτότοκης κόρης της, κάθισε στο
εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
της Αθήνας, έχοντας απέναντι της τον εν
διαστάσει σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη,
ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει ως πρώτος
μάρτυρας. Η 34χρονη, μέσω του συνηγό-
ρου υπεράσπισή της Αλέξη Κούγια, επα-
νέλαβε ότι είναι αθώα και ζήτησε τη δια-
κοπή της δίκης για να κληθούν νέοι μάρ-
τυρες από το δικαστήριο.

Η σχέση του με τη Ρούλα και ο θάνατος
της Ίριδας
Στην κατάθεση του ο Δασκαλάκης, ξεκίνησε
λέγοντας: «Συνάψαμε γρήγορα σχέση και
αποφασίσαμε να κάνουμε παιδί, όπως και
έγινε στις 31/10/2013 με τη Τζωρτζίνα
μας. Ήταν πολύ καλή μητέρα, τουλάχιστον
αυτό έδειχνε. Μετά γεννήθηκε και η Μαρία
Ελένη».  Ενώ ακολούθως ο μάρτυρας είπε:
«Υπήρξε ένας λεκτικός τσακωμός με την
κατηγορουμένη για μια εξωσυζυγική σχέση.
Σε αυτό τον τσακωμό άκουγε η Τζωρτζίνα…
Εκείνη συνέχιζε, της έριξα ένα χαστούκι
και έφυγα από το σπίτι. Μετά πληροφορή-
θηκα από την αδελφή της ότι το βρέφος
μας είχε πρόβλημα, ήταν παγωμένο και η
κατηγορούμενη του έκανε μαλάξεις. Πήγαμε
στο νοσοκομείο και οι γιατροί μας ανακοί-
νωσαν ότι και το βρέφος μας απεβίωσε». Ο
ίδιος δήλωσε, ότι ο θάνατος της Ίριδας τον
έκανε να επιστρέψει στο σπίτι. 

Τα προβλήματα υγείας της Τζωρτζίνας
«Ένα πρωί η σύζυγος μου με κάλεσε στο

τηλέφωνο λέγοντας μου ότι η Τζωρτζίνα
έκανε σπασμούς και ζητάει να πάει στο
νοσοκομείο». «Επειδή ήταν περίοδος Covid,
έπρεπε να μείνει ένας. Έμεινε η κατηγο-
ρούμενη. Τις επόμενες μέρες δεν με άφη-
ναν οι γιατροί να μπω… Έβαλα το δικηγόρο
μου να μιλήσει με τον δικηγόρο της για
να με αφήσουν», σημείωσε.

Συνεχίζοντας είπε: «Φεύγω το μεσημέρι
και το απόγευμα με παίρνει η κατηγορού-
μενη και μου λέει ‘τρέχα το παιδί έμεινε’.
Πήγα και οι γιατροί προσπαθούσαν να το
επαναφέρουν. Τα κατάφεραν μετά από
55 λεπτά. Είχα χάσει τη γη κάτω από τα
πόδια μου. Το παιδί επανήλθε όντας πια
τετραπληγικό».

«Το παιδί επικοινωνούσε, έπιανε τα αστεία,
έβλεπε τηλεόραση. Στο Αγλαΐα Κυριακού
όμως, κατέπεσε τελείως. Ειδικά την τε-
λευταία μέρα δε μπορούσε να ανοίξει τα
μάτια του. Στις 29/01 ήμουν μέσα στο λε-
ωφορείο στο Κιάτο, με πήρε η κατηγο-
ρούμενη, μου είπε ότι οι γιατροί προσπα-
θούν να επαναφέρουν το παιδί. Αυτά είναι
τα πράγματα μέχρι και θάνατο της Τζωρ-
τζίνας μου», περιέγραψε στο δικαστήριο.

«Όφειλα να τη στηρίξω»
Θέλοντας να εξηγήσει την αλλαγή στάσης
του από την αρχή της υπόθεσης μέχρι σή-
μερα, ανέφερε: «Σαν μάνα των παιδιών
μου, όφειλα να τη στηρίξω. Δεν είχε δώσει
κανένα δικαίωμα. Είχα μια ιατροδικαστική
για ηπατική ανεπάρκεια και μια αγενεσία
φλεβόκομβου». Ο εν διαστάσει σύζυγος
έκανε λόγο για απειλές της Ρούλας Πισπι-
ρίγκου σε βάρος των συγγενών του.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Παιχνίδια, φωνές, χορός, τραγούδι, γέλιο. Όλα τα παιδιά πέρασαν υπέροχα

ΜΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
όταν ελεύθερα πετούν; Να φτάνουν στο
φεγγάρι; Μήπως σε άλλο πλανήτη, τα
παίρνουν οι εξωγήινοι και κάνουν το δικό
τους πάρτυ; Ίσως ταξιδεύουν απλώς σε
άλλη χώρα και δίνουν χρώμα σε άλλους
ουρανούς. Η ιδέα των παιδιών να
κλείσουν το πάρτυ με τον πιο χαρούμενο,
χρωματιστό και εντυπωσιακό τρόπο
γίνεται αφορμή για ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι
με αερόστατο που θα δώσει όλες τις
απαντήσεις. Τελικά, πού πάνε τα
μπαλόνια; [... Η αλήθεια είναι πως κάποια
πράγματα, αν δεν σ’ τα πουν, αν δεν τα
ψάξεις, αν δεν τα διαβάσεις κάπου, δεν τα
σκέφτεσαι ποτέ. Ειδικά όταν η πρόθεση
είναι καλή και η αφορμή είναι η χαρά, μια
γιορτή ή ακόμα και η ανάγκη σύνδεσης
με αγαπημένους που έχουν φύγει. Όλοι
αυτοί είναι λόγοι που αφήνουν οι
άνθρωποι τα μπαλόνια να ταξιδέψουν
ψηλά στον ουρανό. Όμως μια αναζήτηση
στο διαδίκτυο, γράφοντας «ρύπανση από
μπαλόνια», θα εμφανίσει εικόνες που
κανείς μας δεν θέλει να προκαλέσει.
Σκουπίδια που μολύνουν το περιβάλλον.
Φωτογραφίες από χιλιάδες πουλιά,
δελφίνια, χελώνες και άλλα χερσαία ζώα
μπερδεμένα σε πολύχρωμα κορδόνια ή
σκοτωμένα από ασφυξία ή ασιτία, καθώς
δεν ξεχωρίζουν τα μπαλόνια από την
τροφή τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα
και με πολλή αγάπη, μέσα από αυτό το
παραμύθι, θα ήθελα να μαθευτεί σε όσους
δεν το σκέφτηκαν ποτέ και ας είχαν μόνο
καλές προθέσεις... Κατρίνα Τσάνταλη).

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Τ ο πήρα προσεκτικά λες
και ήταν βάζο, του έριξα
μερικές φευγαλέες ματιές,

ξέρετε, από εκείνες που αμφιτα-
λεντεύονται ως προς το τι να φυ-
λάξουν και τι όχι και, αμέσως
μετά, ανέβηκα στο αερόστατο
της νοσταλγίας, παρά το γεγονός
ότι δεν φοβάμαι απλώς τα ύψη,
τα τρέμω σε τέτοιο σημείο που,
εάν κοιτάξω από τον πρώτο όροφο
κάτω, το πεζοδρόμιο, το πιθανό-
τερο είναι να κάνω βουτιά και
να με μαζεύουν με το κουταλάκι.
Ευτυχώς, όμως, όλα κύλησαν πρί-
μα, ο άνεμος ήταν βοηθητικός,
προφανώς ο Αίολος φάνηκε με-
γαλόψυχος, κάποιο χέρι που δεν
κατάλαβα σε ποιον ανήκει, μο-
λονότι μου φάνηκε ότι είδα τους
αδελφούς Ρομπέρ, ή μπορεί και

να τους φαντάστηκα, έτσι γίνεται
πάντα: άμα βρεθείς ψηλά, ψηλά
στον ουρανό οι έννοιες αποκτούν
διαφορετικό περιεχόμενο, πάτησα
τους σωστούς μοχλούς, προσγει-
ώθηκα ομαλά σε μια αυλή γεμάτη
λουλούδια, ζαλίστηκα με τις μυ-
ρωδιές και, προτού καλά καλά
πατήσω τα πόδια μου στο έδαφος,
άλλες μυρωδιές, βγαλμένες από
την κουζίνα, γαργάλησαν τα ρου-
θούνια μου. Αποφάσισα να κτυ-
πήσω την πόρτα, μολονότι φο-
βόμουνα μήπως φάω πόρτα! Συ-
νέβη ακριβώς το αντίθετο. Η
σποιτονοικοκυρς, μια όμορφη και
ευγενική κοπέλα που έμοιαζε κα-
ταπληκτικά στην Αν Χάθαγουεϊ,
με κάλεσε μέσα και με οδηγήσε
στο σαλόνι όπου επικρατούσε,
για να το θέσω όσο πιο κομψά
γίνεται, χαλασμός κόσμου. Αγόρια
και κορίτσια γελούσαν, χαίρονταν,
τραγουδούσαν, χόρευαν και κρα-
τούσαν πολύχρωμα μπαλόνια.

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα μπλε,
μπαλονάκια στο Αιγαίο δεν με
παίρνετε καλέ. Η αλήθεια είναι
πως τα μισά στράφηκαν προς το
μέρος μου και, μάλλον, απορού-
σαν. Τι γυρεύει η αλεπού στο
παζάρι; Ή μάλλον: τι γυρεύει η
αλεπού στο πάρτυ; 
Ε, λοιπόν, η αλεπού στο πάρτυ
γυρεύει τον χαμένο της εαυτό. Τα
χρόνια που εκείνη, που θα πει
εγώ, διοργάνωνε τα πάρτυ των
παιδιών, που φρόντιζε να είναι
τα πάντα στην εντέλεια, που νοί-
κιαζε έναν επαγγελματία μπαλονά,
ξακουστό για τη φαντασία του,
που κέρναγε το παιδομάνι ζαχα-
ρωτά και που, μόλις επανερχόταν
η τάξη και η ασφάλεια, έπεφτε
με τα μούτρα στην τούρτα. «Οι
άνθρωποι μεγαλώνουν όταν τα
κεράκια κοστίζουν περισσότερο
από την τούρτα». Σαρκαστικό ευ-
φυολόγημα που, όμως, αποδίδει
τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Πάνε, λοιπόν, τα χαμόγελα της
Αν Χάθαγουεϊ, πάνε τα χρόνια,
ωραία χρόνια που είχα λουλούδια
μες στην καρδιά, ανέβηκα, πάλι,
στο αερόστατο, ο Αίολος με στή-
ριξε για δεύτερη φορά και, έτσι,
βρέθηκα στο παρόν. Ένα μπαλόνι
κι εγώ, αλλά ξεφούσκωτο. 
Εσείς, όμως, μην παρασυρθείτε
από τη μιζέρια που με διακατέχει.
Ούτε να αφοσιώνεστε διαρκώς σε
όσα έγιναν επειδή, τελικά, θα χά-
σετε όσα θα γίνουν. Αφεθείτε στο
γλυκό γράψιμο της Κατρίνας Τσάν-
ταλη, επιλέξτε το μπαλόνι που
ταιριάζει με τα αισθήματά σας
και αφήστε το να φτερουγίσει σαν
πουλί. Παιδαγωγικό, οικολογικό
και, κατά βάθος, ρεαλιστικό πα-
ραμύθι που διαβάζεται σαν κουκί
και ρεβίθι.

*Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΔΙΟΠΤΡΑ. Εικονογράφηση: Lit-
tle Miss Grumpy

ΚΑΤΡΙΝΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
Μα πού πάνε τα μπαλόνια;

Η όμορφη γιορτή έφτανε σιγά
σιγά στο τέλος της. «Έχω μια τέ-
λεια ιδέα για να τελειώσει μαγικά
αυτό το πάρτυ», είπε ένα φιλαράκι.
«Θα μαζευτούμε όλοι εδώ στο
κέντρο του κήπου κρατώντας από
ένα μπαλόνι. Θα μετρήσουμε ως
το τρία και θα τα αφήσουμε να
πετάξουν ψηλά στον ουρανό». Εν-
θουσιασμός. Χαρά. Φανταστική
ιδέα. «Να αφήσουμε τα μπαλόνια
ελεύθερα, να ταξιδέψουν στα σύν-
νεφα. Τι όμορφη εικόνα». Τα παιδιά
δεν έχασαν λεπτό. Έτρεξαν και
άρπαξαν από ένα μπαλόνι. Άλλος
μπλε, άλλος κόκκινο, άλλος πρά-
σινο. Είχε και ροζ. Και πορτοκαλί.
Ό,τι χρώμα μπορούσε κανείς να
φανταστεί. Ο κήπος γέμισε παιδιά
που κρατούσαν πολύχρωμα μπα-
λόνια. Με το ένα... με το δύο... με
το τρία. Όλα τα χεράκια άνοιξαν
ταυτόχρονα και τα μπαλόνια ανέ-
βηκαν ψηλά στον ουρανό. Ώσπου
έμοιαζαν με μικρές, πολύ μικρές,
πολύχρωμες κουκίδες, που έφευγαν
όλο και πιο μακριά. «Δεν τα βλέπω
πια. Μα πού πηγαίνουν άραγε;»
«Λες να πηγαίνουν πολύ μακριά,

έξω από τη Γη και να φτάνουν
στο φεγγάρι;» «Και τι κάνουν στο
φεγγάρι;» «Τα παίρνουν οι εξω-
γήινοι και κάνουν το δικό τους
πάρτυ». «Μπα... Εγώ πιστεύω ότι
πηγαίνουν σε άλλη χώρα. Και τα
βλέπουν τα παιδιά να περνούν
ψηλά στον ουρανό και συνεχίζουν
το ταξίδι τους». «Μα δεν μπορεί.
Κάποιος θα ξέρει την αλήθεια να
μας πει». Και τότε μια τρομερή
ιδέα τους ήρθε στο μυαλό. Φαν-
ταστική. Μοναδική. Ίσως και λίγο

μαγική! Θα ακολουθούσαν τα μπα-
λόνια με το παλιό αερόστατο που
είχε ο παππούς στην αποθήκη. Να
το. Εκεί ήταν. Καλυμμένο με πα-
νιά, σκονισμένο, στη γωνιά του,
δίπλα από τον ιστό μιας αράχνης.
Έβαλαν όλοι ένα χεράκι και λίγη
ώρα μετά βρίσκονταν μέσα στο
μεγάλο καλάθι. Η πιο τολμηρή
της παρέας πάτησε το κουμπί. Το
τεράστιο μπαλόνι άρχισε να φου-
σκώνει και να φουσκώνει, ώσπου
το καλάθι σηκώθηκε από το έδα-
φος. Ψηλά, ψηλότερα κι ακόμα
πιο ψηλά, και ξάφνου τα παιδιά
βρέθηκαν κάτω από τα σύννεφα.
«Και τώρα;» «Από εκεί πήγαν.
Σίγουρα θα τα πετύχουμε στον
δρόμο». «Μα θα φτάσουμε σε
άλλη χώρα σε λίγο». Πράγματι,
τα μπαλόνια είχαν πετάξει πάνω
απ’ τα σύνορα και συνέχιζαν το
ταξίδι τους προς το άγνωστο. Πέ-
ρασαν απέραντα λιβάδια και ψηλά
βουνά. Πέρασαν λίμνες και ποτά-
μια και μικρά χωριά. 
Οι ώρες κύλησαν. Τα παιδιά, κου-
ρασμένα απ’ το ψάξιμο, αποφά-
σισαν να κάνουν μια στάση σε

ένα χωριουδάκι για νερό και
σνακς. Κατέβηκαν από το αερό-
στατο, αλλά τα πράγματα εκεί
ήταν πολύ περίεργα. Το χωριό
ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι και
όλοι οι άνθρωποι, στην πλατεία,
κρατούσαν κεράκια και φακούς.
«Μα τι έγινε εδώ;» Ο δήμαρχος
πλησίασε και καλωσόρισε τα παι-
διά. «Μη φοβάστε. Προσπαθούμε
να διορθώσουμε τη βλάβη. Πέρασε
πριν από καμιά ώρα ένα κοπάδι
μπαλόνια!» Τα παιδιά κοιτάχτηκαν
μεταξύ τους. Ο δήμαρχος συνέχισε
με την μπάσα φωνή του. «Ένα
από αυτά μπλέχτηκε στην κολόνα
του ρεύματος. Ακούστηκε ένα
μπαμ και όλο το χωριό βυθίστηκε
στο σκοτάδι. Περιμένουμε από
στιγμή σε στιγμή τους μάστορες
για να το φτιάξουν». «Τι αναστά-
τωση», σκέφτηκαν τα παιδιά. Αμέ-
σως και χωρίς να πουν κουβέντα,
ανέβηκαν ξανά στο αερόστατο
και συνέχισαν, όλο περιέργεια,
το ταξίδι τους. Οι ώρες περνούσαν,
κόντευε να ξημερώσει...

Μ εγαλώνοντας, δεν ήξε-
ρα τι ήθελα να γίνω,
όπως και τώρα δεν

ξέρω τι θέλω να γίνω όταν μεγα-
λώσω. Ήθελα να γίνω τα πάντα
και να κάνω χίλια πράγματα μαζί.
Σπούδασα στη Φιλοσοφική Θεσ-
σαλονίκης και σήμερα μπορώ να
κατανοήσω την αξία αυτών των
σπουδών, πόσο καλή αποσκευή
είναι. Ως έφηβη διάβαζα πολύ,
αγαπούσα τη λογοτεχνία, αλλά
ήμουν λίγο αγρίμι. Επαναστατού-
σαμε στα σπίτια εκείνα τα χρόνια
για πολιτικά πράγματα, οπότε,
πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη
για σπουδές, άνοιξε ένας άλλος
κόσμος. Εκεί πέρασα τα ωραι-
ότερα χρόνια μου, πηγαίναμε με
μανία, θυμάμαι, στο μάθημα του
Μαρωνίτη, ήταν η περίοδος της
Μεταπολίτευσης και διαβάζαμε
ασταμάτητα θεωρητικά κείμενα,
οργανωνόμασταν σε νεολαίες, συ-
ζητούσαμε ατέλειωτες ώρες και
άλλες τόσες περνούσαμε στους
κινηματογράφους ‒ είδαμε πολύ
σινεμά ως γενιά, όλους τους με-
γάλους σκηνοθέτες. Από αυτή
την εποχή της πρώτης ενηλικίωσης

σού μένουν ορισμένα πράγματα
που σε ακολουθούν, ακόμα και
σήμερα οι αδικίες και οι ανισό-
τητες με εξοργίζουν. Η Θεσσα-
λονίκη ήταν μια ωραία περίοδος
για μένα, που μια ωραία πρωία
μού τέλειωσε. Έχω την εντύπωση
ότι σου το προκαλεί λίγο η πόλη,
κορέστηκε το συναίσθημα, αλλά
όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι,
οι φίλοι μου μέχρι σήμερα, είναι
από τη Θεσσαλονίκη.
Όταν γύρισα στην Αθήνα, δεν
ήξερα τι ακριβώς ήθελα να κάνω
κι αυτό είναι η ιστορία της ζωής
μου, γιατί όλα μου έρχονται την
ώρα που κάπως χρειάζομαι κάτι
για να προχωρήσω ένα βήμα πιο
κάτω, όταν είμαι σε απόλυτο αδιέ-
ξοδο. Έρχεται ξαφνικά, λοιπόν,
η πρόταση να παίξω στο θέατρο,
στον Αρχιμάστορα Σόλνες με τον
Χορν. Ο Χορν, όταν ήταν με τη
Λαμπέτη, έμενε στο σπίτι που
ήταν ακριβώς δίπλα στης γιαγιάς
μου και είχαν μια πολύ φιλική
σχέση, ερχόταν και την έβλεπε.
Τότε οι άνθρωποι έκαναν επισκέ-
ψεις κι αυτό το σπίτι ήταν ανοιχτό
διαρκώς. Εγώ του έλεγα «γεια

σου, Τάκη», γιατί στους φίλους
της γιαγιάς μου μιλούσα πάντα
στον ενικό, αλλά δεν ήμασταν
και φίλοι. Μια μέρα χτυπάει το
τηλέφωνο, ήταν ο Χορν, και μου
λέει: «Θα σε ενδιέφερε να παίξεις
στο θέατρο; Διάβαζα ένα έργο
και μου ’ρθες εσύ στο μυαλό
όπως σε είδα προχθές που μπήκες
μέσα, μου έκανες αυτό το αυθά-
δικο και θέλω να δοκιμάσεις να
δούμε πώς θα βγει αυτός ο ρό-
λος».
Έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία στη
χειροτεχνία (πηλός, υφαντική, μέ-

ταλλο) και λυπάμαι όταν βλέπω
ότι στην εποχή μας είναι υποτι-
μημένη. Υπάρχει αυτό το κενό,
τη στιγμή που στην Αγγλία, για
παράδειγμα, υπάρχουν συλλέκτες,
άνθρωποι με χρήματα, που ξέρουν
να το εκτιμούν αυτό το πράγμα ‒
στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι. Για
μένα είναι παράσημο το ότι εξαι-
ρετικοί καλλιτέχνες και τεχνίτες
όχι μόνο μας έδωσαν καταπλη-
κτικά δείγματα αλλά κατάφεραν
και έζησαν μέσα από τη δουλειά
και τη συνεργασία τους με το
μουσείο. Δεν τους αφορά τίποτε
άλλο, εκτός από το να κάνουν
καλά αυτό που κάνουν, για τον
εαυτό τους και για το αποτέλεσμα,
με αρμονία υπομονή, γνώση. Εκεί
τελειώνει το θέμα. Δεν τους αφορά
η δημοσιότητα, δεν επιδιώκουν
τη δόξα. Όμως έχουν μεγάλη χαρά
όταν αναγνωρίζεις τη δουλειά
τους. Έφτασα στην Ελευσίνα και
ρίζωσα σχεδόν, αν και η πρώτη
μου επαφή ήταν σοκαριστική, και
εννοώ το κλίμα. Αμέσως μετά
είδα ότι δεν είχα ιδέα για το Δη-
μόσιο και είπα «θα πνιγούμε». 
Το πρώτο που κατάλαβα ήταν ότι

στο Μουσείο Μπενάκη δουλεύαμε
μέσα στην «πολυτέλεια», δηλαδή
ήμασταν πολύ αγαπημένοι ‒ δεν
το συζητώ ότι είναι ο πιο μεγάλος,
ωραίος και ανθρώπινος πολιτιστι-
κός οργανισμός της Ελλάδας. Αυτό
το πολύ ωραίο, καλό κλίμα, όταν
πήγα στην Ελευσίνα, δεν υπήρχε.
Στην αρχή ζορίστηκα, πριν στρώ-
σουν τα πράγματα, πριν έρθει η
Νανά Σπυροπούλου που ξέρει από
Δημόσιο και πώς να βγάζει πολλά
φίδια από την τρύπα, πριν έρθει ο
Μιχαήλ Μαρμαρινός, με τον οποίο
η σχέση μας είναι «οικογενειακή»
πλέον ‒ είναι σαν αυτούς που κά-
νουν μαζί στρατό και μένουν μετά
φίλοι για πάντα. Αν έχω συμβάλει
σε κάτι, είναι στο να διαμορφωθεί
ένα καλό κλίμα, γιατί δεν αντέχω
να δουλεύω σε ένα μέρος τοξικό,
θέλω να δουλεύω με κανονικούς
ανθρώπους και γι’ αυτήν τη διορ-
γάνωση που θέλουμε να φέρουμε
σε πέρας πρέπει να έχεις όρεξη,
αντοχή, γνώση και να είσαι έτοιμος
για ατέλειωτες ώρες δουλειάς.

*Lifo

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ: «Ως έφηβη διάβαζα πολύ, αγαπούσα τη λογοτεχνία, αλλά ήμουν λίγο αγρίμι»*
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Γράφει η ΡΕΑ ΒΙΤΑΛΗ*

Κάποια στιγμή, κάπου το
πήρε το μάτι μου. «Μέρα
αγκαλιάς», λέει, ήταν το

Σάββατο. Το βράδυ γλύκανα να
σκέφτομαι αγκαλιές. Να δίνω, να
παίρνω, μουσούδα να χώνομαι. Σφι-
χτές, κατάσφιχτες. Το «έχω». Αγ-
καλιές που ακόμα διατηρώ τη ζέστα
τους στη σκέψη μου. Αγκαλιές των
ορθάνοιχτων χεριών που προσκα-
λούν τα σώματα για να κολλήσουν,
αλλά και αγκαλιές των ματιών που
ευεργετικά κολλάνε βλέμματα για
να μιλήσουν αμίλητα. Ουυυυ! Από
αυτές να δεις πόσες και πόσες έχω!
Αναμεταξύ μας έχουμε και μια ιδι-
αίτερη αγκαλιά, την «οικογενειακή»
μας. Ούτε που θυμάμαι πότε και
πώς την καθιερώσαμε. Μάλλον…
τι «μάλλον»; Σίγουρα θα την πα-
ρότρυνε η Λίλα. Την ονομάζουμε
«Όλοι, όλοι, όλοι». 
Όποιος από εμάς τη χρειάζεται ή

όποτε την έχει ανάγκη όλων μας η
στιγμή, γινόμαστε μια αγκαλιά όλοι
μαζί και για να το ενισχύσουμε
φωνάζουμε ως Ινδιάνοι «Όλοι, όλοι,
όλοι». Εχει πολλή αγάπη αλλά και
πολλή πλάκα μαζί. Γι’ αυτό, όσες
φορές την έχουμε αξιωθεί, εναλ-
λάσσουμε συγκίνηση με άφθονο
γέλιο. «Μέρα αγκαλιάς». 
Στο μυαλό μου έρχεται κι εκείνη.
Τη θυμάμαι έντονα. Ήταν μια βαριά,
γκρίζα μέρα για μένα. Η μέρα της
πρώτης μου χημειοθεραπείας. Ετοί-
μαζα μια υποτυπώδη μικρή βαλίτσα.
Θυμάμαι, έβαλα ένα βιβλίο που εν
τέλει δεν θα το διάβαζα ποτέ, αμ-
φιταλαντεύτηκα να πάρω μια φω-
τογραφία… Όχι, όχι των παιδιών,
τέτοιες ώρες. Ανούσιο ψυχής βάρος.
Πήρα μια του πατέρα μου με τη
μάνα μου ασπρόμαυρη. Έβαλα και
μια τόση δα εικονίτσα. Μπορεί ένα
πρόχειρο ρούχο, μια φόρμα, σίγουρα
και ένα κοκαλάκι μαλλιών. Φόρεσα
στον καθρέφτη σκουλαρίκια. Κρα-

γιόν οπωσδήποτε. Τα δυο μαζί λει-
τουργούν σε μένα ως θάρρος. 
Πήγαινα, ερχόμουν, σβέλτα, δυνα-
μικά. Κάποτε ήμουν έτοιμη. Και
μπορεί και να το είπα: «Έτοιμη,
λοιπόν!» Εκείνος σηκώθηκε, στά-
θηκε προσοχή και με κοίταξε κάπως,
όπως δεν έχει περιγραφή. Στάθηκα

κι εγώ, ίσια, ολόισια κολόνα απέ-
ναντί του. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά
τα μάτια μας, όσο δεν σφίχτηκαν
ποτέ. Και από τα χείλη μου ξεκλει-
δώθηκε ένα «Φοβάμαι». Από τόσο
βαθιά, όσο ποτέ δεν είχε κατορθώσει
να ξεκλειδωθεί. (Γιατί εγώ μεγά-
λωσα με την κατεύθυνση της μαμάς

μου για ό,τι μας φόβιζε, «Σφίξτε
τα δοντάκια σας»). Και τότε, εκείνος
άνοιξε διάπλατα, τεράστια τα χέρια
του και δημιούργησε ένα λιμάνι
για τη μανιασμένη μου θάλασσα.
Και χώθηκα βαθιά του και ζεστά. 
Και αυτό που κυρίως θα του χρω-
στάω είναι ότι δεν με ξεγέλασε
ούτε με μια λέξη παρηγοριάς. Τσι-
μουδιά! Μόνο αγκαλιά. Για άνθρω-
πο που ανδρώθηκε να παίζει τη
γενναία… Εκείνη η αγκαλιά είναι
από αυτές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Και όσες φορές για οτιδήποτε του
θυμώνω… Και θυμώνω άτσαλα…
Στο ζύγι της ζωής μου, αυτόματα
τον ανεβάζω. «Να θυμάσαι ότι σε
αυτόν χάρισες το “φοβάσαι” σου»,
μου υπενθυμίζω. Κι αυτό, επίσης,
είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
*Protagon 

Η αγκαλιά είναι πολύ μεγάλο πράγμα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Σ ΤΑΖΕΙ αισθησιασμό από
παντού. Ποια να πιάσεις και
ποια να αφήσεις; Η Τζουλιάν

Μουρ, ως η παλιά κότα, προκαλεί
εμφράγματα με την τολμηρότητα
της, η δε Αμάντα Σίφριντ, δηλαδή,
το πιπίνι, μας στέλνει αδιάβαστους
μόνο με το προκλητικό, το γεμάτο
λαγνεία, βλέμμα της. Κι άμα αρχίσει
να κυκλοφορεί όπως τη γέννησε η
μαμά της, παίρνουμε τα υπογλώσσια
με τη σέσουλα. Ειδικά όταν είμαστε
μιας κάποιας ηλικίας. Στον ουρανό
το έψαχνα και στη Γη το βρήκα.
Έστειλα στον αγύριστο τις προεκλο-
γικές δραστηριότητες, τις δηλώσεις
στήριξης και υποστήριξης και αντι-
στήριξης, την ακατάσχετη φλυαρία
του κάθε γλείφτη που ορέγεται υπουρ-
γείο ή υφυπουργείο, τους μάγους της
φυλής με τα δώρα, τους σαμάνους,
τους Βραχμάνους, τους τσιτσιφιόγ-

κους που το παίζουν Μάρτιν Λούθερ
Κίνγκ και Νέλσον Μαντέλα, τις δια-
κηρύξεις για μια κοινωνία ισότητας
και δικαιοσύνης, κάτι που δεν κατά-
φερε ούτε ο Χριστός, τα γάντια που
ρίχνει ο Αβέρωφ και τα σηκώνει ο
Στέφανος, τα γάντια που ρίχνει ο
Στέφανος και τα σηκώνει ο Αβέρωφ,
ακόμα και τις δραματικές εξελίξεις
στο βουστάσιο που λέγεται Survivor
και αφοσιώθηκα σε ένα από τα πιο
ζουμερά, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά, ερωτικά θρίλερ, που γυρίστηκαν
την τελευταία εικοσαετία.

ΗΤΑΝ καλοκαίρι του 2009 και, κα-
θώς δεν πηγαίνω στη θάλασσα, πήγα
στο σινεμά. Τότε δεν είχα καταρρεύσει
εντελώς και, ειλικρινά, πίστευα ότι
περνούσε, ακόμα, η μπογιά μου ως
εραστή. Δόξα τω Θεώ, δεν μειονε-
κτούσα απέναντι στους κολοσσούς
του είδους: Τζορτζ Κλούνι, Μπραντ
Πιτ, Αντόνιο Μπαντέρας – που μου
έφαγε μπαμπέσικα τη Μέλανι Γκρίφιθ
– Κόλιν Φάρελ, Μπεν Άφλεκ – που

μου έφαγε, επίσης, μπαμπέσικα, την
Τζένιφερ Γκάρνερ – αλλά εγώ, με-
γαλόψυχος από τα γεννοφάσκια μου,
τους συγχώρεσα όλους. Μέχρι και
τους ασυγχώρητους. Εντούτοις, από
το ταμείο ήδη άρχισα να φοβάμαι
ότι δεν περνάει η μπογιά μου. Κανένα
από τα θηλυκά που λικνίζονταν μπρο-
στά μου δεν έδειξε να ενδιαφέρεται
για την ομορφιά μου, τη γοητεία
μου, την αρρενωπότητά μου και, δυ-
στυχώς, το ίδιο συνέβη και μέσα
στην αίθουσα όπου επικρατούσε κομ-
φούζιο. Επειδή, όμως, πίσω έχει η
αχλάδα την ουρά, κάθισα φρόνιμος
και περίμενα ότι, κάποια στιγμή, οι
αχάριστες θα με τοποθετούσαν, εάν
μη τι άλλο, ψηλότερα από τον πανύ-
ψηλο Λίαμ Νίσον ο οποίος, εδώ που
τα λέμε, δεν είναι και κανένας ξεχω-
ριστός Δον Ζουάν.

ΤΩΡΑ, φυλακισμένος στο κάστρο
μου, σκεπάζομαι με την κουβερτούλα
μου, σιγουρεύομαι ότι έχω πάρει τα
παυσίπονα που μου έγραψε ο παι-

δίατρός μου, δόκτωρ Τιμόθεος Τι-
μοθέου, και περιμένω πώς και πώς
τις ερωτικές περιπτύξεις της Τζουλιάν
Μουρ και της Αμάντα Σίφριντ, ευ-
χόμενος ότι δεν θα με αφήσουν στον
τόπο. Κι όταν λέμε στον τόπο, εννο-
ούμε, το έχετε μαντέψει κιόλας, τον
χλοερό. Κάθριν. Καταξιωμένη γυ-
ναικολόγος. Ντέιβιντ. Καταξιωμένος
καθηγητής. Κλόε. Καταξιωμένη συ-
νοδός πολυτελείας. Το βράδυ των
γενεθλίων του, ο Ντέιβιντ δεν γυρίζει
σπίτι επειδή, όπως αναφέρει στην
Κάθριν, έχασε την πτήση του. Ψεύ-
δεται. Ο άνθρωπος δεν έχασε την
πτήση του. Έχασε το μυαλό του. Τε-
λεία και παύλα. Επειδή, όμως, οι
ψύλλοι στα αυτιά δεν είναι αρκετοί
για να τον καταδικάσει και επειδή,
κατά βάθος, παραμένει ερωτευμένη
μαζί του, η Κάθριν αναθέτει στην
Κλόε να τον πολιορκήσει ερωτικώς
ώστε να λάμψει η αλήθεια. Δεν κα-
θόταν, λέω εγώ, στα αυγά της.

ΝΑ λοιπόν που δεν πρόκειται μόνο

για ψύλλους στα αυτιά. Ο Ντέιβιντ
την απατά και, τώρα πια, υπάρχουν
αδιάσειστες αποδείξεις. Υπάρχουν,
άραγε, αδιάσειστες αποδείξεις ή μή-
πως η Κλόε είναι μυθομανής; Και
ποιος θα τη σταματήσει όταν ερω-
τεύεται τον γιο του ζεύγους και ει-
σβάλλει απειλητικά στη ζωή τους;
Για να καταλάβετε την ατυχία που
με δέρνει, στη σκηνή του ξενοδοχείου,
εκεί όπου η Κάθριν θα αντικρίσει
θεόγυμνη την Κλόε και οι ορμόνες
της θα εκτοξευτούν σαν ρουκέτες,
και καθώς προετοίμαζα τον εαυτό
μου για την επικείμενη οπτική παν-
δαισία, χάθηκε το σήμα. No signal,
έγραφε, εάν θυμάμαι καλά, στο κάτω
μέρος της οθόνης. Άλλη μία (αδιά-
σειστη) απόδειξη για τις ντόπιες και
διεθνείς συνωμοσίες που εξυφαίνονται
πίσω από την πλάτη μου. Δάκτυλος
Μπραντ Πιτ, κόβω το κεφάλι μου. 

*Άντι Γουόρχολ

CHLOE
Το σεξ είναι πιο συναρπαστικό στην οθόνη και ανάμεσα στις σελίδες, παρά ανάμεσα στα σεντόνια*
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Δήμος Αθηένου          
Ο Δήμος Αθηένου, χαιρετίζει και ενημερώνει τους δημότες
του για τη αναφορά του υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου
Νουρή στον απολογισμό του έργου του υπουργείου Εσω-
τερικών, για τον πυλώνα της Στεγαστικής Πολιτικής, ότι στο
επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα εξαγγελθεί η επανα-
προκήρυξη των στεγαστικών σχεδίων, στα οποία, μεταξύ
άλλων, αναβαθμίζονται οι παροχές για τις κοινότητες του
Μάμμαρι, της Δένειας, και των Τρούλλων, που είναι χωρο-
θετημένες εξολοκλήρου εντός της ουδέτερης ζώνης, αλλά
και του περίκλειστου Δήμου Αθηένου.Οι νέοι της Αθηένου
και οι άλλοι δικαιούχοι θα μπορούν τώρα να παραμένουν
στην περιοχή τους, απολαμβάνοντας την αυξημένη χορηγία
που δίνεται για τις περιοχές αυτές. Μια χορηγία που σίγουρα
βοηθά στην ανάσχεση της αστυφιλίας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.    

Δήμος Λάρνακας         
Ο Δήμος Λάρνακας για 5η συνεχή χρονιά βραβεύεται ως
Πράσινη Πόλη από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης
για τα Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες Πόλεις & Πράσινες
Κοινότητες της Κύπρου. 
Ο Δήμος Λάρνακας βραβεύτηκε για το έργο «Αποκατάσταση
Αρχαίου Μνημείου και δημιουργία Πολυχώρου Δημιουργι-
κότητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη Λάρνακας)» στην
κατηγορία «Πολιτισμός και Περιβάλλον» και εντάχθηκε
αυτόματα στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων
της Κύπρου του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ).Τα βραβεία «Πράσινες
Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου» αποσκοπούν,
μεταξύ άλλων:στην προώθηση της προστασίας του περι-
βάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στους Δήμους και
τις Κοινότητές με την επιβράβευση και προβολή πράσινων
πρωτοβουλιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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 πωλη-
θεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 5/Π/435/2023
Πωλητής:
CCRSE ESTATES COMPANY LIMITED,
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Τρυπιώτης,
Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής: 
A.K.S.L. MAVROUDIS HOLDINGS LTD,
28, Δρόμος 28, Συνοικισμός Μακάριος
ΙΙΙ, Κάτω Πολεμίδια, 4155, Λεμεσός,
Κύπρος
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/23082
Φύλλο / Σχέδ. / Τμήμα / Τεμ. / Κλίμ.:
57/13/0/174/5
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Υποϊδιοκτησίες: ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ (11)
Εμβαδό τ.μ.: 9365
Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΙΣ-
ΣΟΥΡΙ
Τοποθεσία: ΤΡΑΧΩΝΑΣ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 2/3
Ποσό Πώλησης: 85.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ο οποίος δεν συμ-
περιλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Ο ΠΕΡΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι εμείς οι

Blue Syel Property ltd., από Λάρ-

νακα, ιδιοκτήτες του τεμαχίου

406, φύλλο /σχέδιο 40/56E1 επί

της οδού Καλλιρόης, στην περιοχή

Σωτήρος του Δήμου Λάρνακας,

θα υποβάλουμε αίτηση στην Πο-

λεοδομική Αρχή Λάρνακας (Δήμος

Λάρνακας) για εξασφάλιση άδειας

για τετραώροφη οικοδομή. Πα-

ραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-

ρούν να υποβληθούν προς την

Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προ-

θεσμία 21 ημερών από τη δημο-

σίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

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 πωλη-
θεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
5/Π/5888/2022
Πωλητής:
ΝΙΚΟΛΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
Κυκέρωνος Αρ. 14, 4153, Κ. Πολεμίδια 
Αγοραστής: 
THEMIS PORTFOLIO MANAGEMENT
HOLDINGS LIMITED, Αρμενίας 60, 2006,
Αγιος Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου,
Λευκωσία 
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 3/50060
Φύλλο / Σχέδ. / Τμήμα / Τεμ. / Κλίμ.:
54/570402/3/712/2
Είδος Ακινήτου: ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Εμβαδό τ.μ.: 518
Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗ-
ΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τοποθεσία: ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/4
Ποσό Πώλησης: 161.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ο οποίος δεν συμ-
περιλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία CHRISTABELLE HO-
TELS & CATERING LTD στην πε-
ριοχή ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ με Α.Μ.Ε
197760/3/5520 ζητά να προσ-
λάβει 5 Καθαριστές Κουζίνας,
4 Καμαριέρες/ους και 3 Σερβι-
τόρους Β'. Μισθός βάσει Συλ-
λογικής Σύμβασης.  Για πληρο-
φορίες αποτείνεστε στο Επαρ-
χιακό Γραφείο Εργασίας στο
Παραλίμνι στο τηλ: 23812052.

ΖΗΤEIΤΑΙ
Η εταιρεία AMDOCS DEVELOP-
MENT LTD, με αρ. Mητρώου Ερ-
γοδότη ΑΜΕ 746643/5/6201
ζητά να προσλάβει Digital Media
Technician. Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνον-
ται στο Επαρχιακό Γραφείο Ερ-
γασίας Λεμεσού στο τηλ 25
827320 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016
(Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)
Ειδοποίηση δυνάμε
του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές
Προσφυγές των Κανονισμών του 2016),
ότι εμείς η εταιρεία REALTY INVEST
HAMA LTD  από τη Λάρνακα, ιδιοκτήτης
του τεμαχίου με αρ. 611,  Φύλλο  40/
Σχέδιο: 56.06.02 τοποθεσία/ενορία
Χρυσοπολίτισσα, στην περιοχή του Δή-
μου Λάρνακας, θα υποβάλουμε αίτηση
στην Πολεοδομική Αρχή Λάρνακας (Δι-
ευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως) για εξασφάλιση πολεοδο-
μικής άδειας για ανέγερση τετραόρο-
φης πολυκατοικίας δυναμικότητας τεσ-
σάρων διαμερισμάτων. 
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπο-
ρούν να υποβληθούν προς την Πολεο-
δομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21
ημερών από τη δημοσίευση της Ειδο-
ποιήσεως αυτής.

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωλη-
θεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
3/Π/1242/2022
Πωλητής:
ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΕΛΕΝΗ, Κορυτσάw 18,
Διαμ. Αρ. 3, 5289, Παραλίμνι, Τ.Θ.
34307, 5402, Παραλίμνι 
Αγοραστής: 
THEMIS PORTFOLIO (H3) MANAGEMENT
HOLDINGS LIMITED, Στασίνου 51, 2002,
Αγιος Δημήτριος, Δήμος Στροβόλου,
Λευκωσία 
Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής: 0/5794
Φύλλο / Σχέδ. / Τμήμα / Τεμ. / Κλίμ.:
0/2-290-378/13/39/7
Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ
Εμβαδό τ.μ.: 3657
Γεωγραφική Περιοχή: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ,
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Τοποθεσία: ΠΥΡΟΓΙΑ
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 1/3
Ποσό Πώλησης: 50.750,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να
υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ο οποίος δεν συμ-
περιλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.
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«Η μικρή Πυροσβέστης» είναι η παι-
δική ταινία κινουμένων σχεδίων που
παρακολούθησαν παιδιά του προσω-
πικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων -
ΟΚΥΠΥ, αλλά και παιδιά μελών του
Σώματος Εθελοντών του SupportCY
της Τράπεζας Κύπρου. 
Τα παιδιά απόλαυσαν την ταινία μετά
από πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύ-
πρου, του Nicosia Mall και των Rio
Premier Cinemas, στο πλαίσιο του

SupportCY. Το σενάριο της ταινίας
κρίθηκε απ’ όλους ιδανικό για το συγ-
κεκριμένο ακροατήριο, αφού ανα-
φέρεται σε ένα μικρό κοριτσάκι που
ζει στην Νέα Υόρκη το 1932 και ονει-
ρεύεται να γίνει πυροσβέστης, όπως
τον πατέρας της, όμως την τότε εποχή
δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να
ασκούν αυτό το επάγγελμα. Η μικρή
Τζώρτζια όμως βρίσκει τον τρόπο να
εκπληρώσει το όνειρό της. 
Η Τράπεζα Κύπρου, το Nicosia Mall

και τα Rio Premier Cinemas για ακόμη
μια φορά, εκφράζουν ένα οφειλόμενο
ευχαριστώ στα μέλη της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων, για όσα προσφέρουν
προς τους συμπολίτες μας και την
κοινωνία μας, γενικότερα και μαζί
με όλα τα μέλη του SupportCY επι-
βεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την
προθυμία  και την ετοιμότητα να τους
για υποστήριξη σε κάθε δύσκολη
στιγμή.

Οι φίλοι της ποίησης έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν ακόμα μία συλ-
λογή της  Θάλειας Νικολάου Χριστο-
δούλου από τη Λεμεσό. Η ποιητική
συλλογή με τίτλο «Αθάνατο λουλούδι»
κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα με μια
σειρά από ποιήματα στην κυπριακή
διάλεχτο, καθώς και αρκετά σε ελλη-
νική δημοτική γλώσσα.  Η έκδοση πε-
ριλαμβάνει επίσης πεζογραφήματα,
τα οποία στοχεύουν στον προβλημα-
τισμό του αναγνώστη, άλλα με ένα
πιο χαλαρό ύφος προκαλούν ταυτό-
χρονα την ευθυμία και την καλή διά-
θεση. Όπως η ίδια δηλώνει, με την
νέα αυτή συλλογή της προσπαθεί να
εγείρει τον προβληματισμό και την
εγρήγορση του αναγνώστη στα κα-
θημερινά προβλήματα και το κοινωνικό
γίγνεσθαι στη πατρίδα μας. 
Η ποιήτρια ξεδιπλώνει για άλλη μια
φορά τις κοινωνικές της ευαισθησίες,
με πολύ εύστοχα μηνύματα προς τον
κάθε αναγνώστη. Η νέα έκδοση της

Θ. Χριστοδούλου αποτελεί συνέχεια
των τριών προηγούμενων, «Δροσο-
σταλίδες», «Κομμάτια Ουρανού» και
«Πινελιές αναψυχής», οι οποίες εμ-
πλουτίζουν το λογοτεχνικό πεδίο της
Κύπρου. Η Θάλεια κατάγεται από το
χωριό Κλήρου, αλλά για αρκετά χρόνια

διαμένει στην Λεμεσό με την οικογένεια
της. Ξεκίνησε να γράφει στα 17 της
χρόνια και όπως αναφέρει η ίδια δεν
μπορεί να φανταστεί την ζωή της χωρίς
στίχους.  Το «Αθάνατο λουλούδι», όπως
και οι προηγούμενες εκδόσεις της δια-
τίθενται από την ίδια τηλ. 99 310950.

Παράδειγμα προς μίμηση η ταινία «Η μικρή πυροσβέστης»

Αθάνατο...λουλούδι
Η Θάλεια επανήλθε με 4η ποιητική συλλογή



ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 17ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Απεβίωσε ο αγωνιστής της 
ΕΟΚΑ  Μιχάλης Πασχάλης

Απεβίωσε  τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ο αγωνιστής της
ΕΟΚΑ Μιχάλης Πασχάλης, 89 ετών από τον Άγιο Γεώργιο Σπα-
θαρικού.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
2023 από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Σφα-
λαγγιώτισσα Λεμεσού. 
Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 – 1959 εκφράζουν προς
την οικογένεια του εκλιπόντος τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1955

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών

Αίτηση αρ.       336/2022

Aναφορικά με την Φανού Παπαευθυ-
μίου, (Α.Δ.Τ. 344035)  τέως εκ Λύσης

Αποβιώσασα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δίδεται ειδοποίηση ότι μετά την πα-
ρέλευση 8 ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας, θα υποβληθεί στο Πρω-
τοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας,
αίτηση για την παραχώρηση στον κ.
Δημήτρη Καλλένο, από τη Λάρνακα,
παραχωρητηρίου επικύρωσης της δια-
θήκης της Φανούς Παπαευθυμίου, τέως
από τη Λύση.

Ανδρέου, Χατζη Χριστοφής Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι δια τον προτεινόμενο εκτε-
λεστή

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1955

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών

Αίτηση αρ.       338/2022

Aναφορικά με την Χαριτού Παπαευθυ-
μίου, (Α.Δ.Τ 344143)  τέως εκ Λύσης

Αποβιώσασα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δίδεται ειδοποίηση ότι μετά την πα-
ρέλευση 8 ημερών από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας, θα υποβληθεί στο
Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Δια-
θηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λάρνακας, αίτηση για την παραχώρη-
ση στον κ. Δημήτρη Καλλένο, από τη
Λάρνακα, παραχωρητηρίου επικύρω-
σης της διαθήκης της Φανούς Παπα-
ευθυμίου, τέως από τη Λύση.

Ανδρέου, Χατζη Χριστοφής Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι δια τον προτεινόμενο
εκτελεστή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ειδικό Παράρτημα 1 – Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για
Παροχείς Κινητού Ιδεατού Δικτύου (MVNO) (Έκδοση 2023-1)

Η Cyta πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι η νέα έκδοση του Ειδικού
Παραρτήματος 1 – Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για Παροχείς Κινητού
Ιδεατού Δικτύου (MVNO) (Έκδοση 2023-1) του Υποδείγματος Προσφοράς
Υπηρεσιών της βρίσκεται αναρτημένη από τις 30 Ιανουαρίου 2023 στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα:

http://www.cytawholesale.com.cy 

Σημείωση: Το πιο πάνω Υπόδειγμα υπόκειται, σύμφωνα με την υφιστάμενη
Νομοθεσία, σε τροποποιήσεις με Διάταγμα του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία A. A. AGATHOK-
LEOUS TRADING LTD με αριθμό
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
735715/5/1039 ζητά να προσ-
λάβει Ψήστη με αρκετά καλούς
όρους εργοδότησης, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική συλ-
λογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτεί-
νονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λεμεσού στο τηλέ-
φωνο 25827320.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία  ΑΚΤΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ  στην περιοχή
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ με Α.Μ.Ε
1084045/3/5510 ζητά να
προσλάβει 4 Καθαριστές Κου-
ζίνας, 6 Καμαριέρες/ους, 4 Σερ-
βιτόρους Β', 2 Υπαλλήλους Υπο-
δοχής και 4 Bartender .
Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμ-
βασης. 
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργα-
σίας στο Παραλίμνι στο τηλ:
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία T & E TTOFINIS ES-
TATES LTD (ΝISSI BLU) στην πε-
ριοχή ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ με Α.Μ.Ε
198283/3/5510 ζητά να προσ-
λάβει 3 Μάγειρες Α' Κινέζικης
Κουζίνας, 3 Μάγειρες Β' Κινέ-
ζικης Κουζίνας, 3 Μάγειρες Γ'
Κινέζικης Κουζίνας  5 Βοηθούς
Κουζίνας, 20 Καμαριέρες/ους,
20 Σερβιτόρους Β' και 5 Bar-
tender. Μισθός βάσει Συλλογι-
κής Σύμβασης.  Για πληροφο-
ρίες αποτείνεστε στο Επαρχιακό
Γραφείο Εργασίας στο Παραλί-
μνι στο τηλ: 23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία SOMANTONIA FAM-
ILY CO. LTD στην περιοχή ΠΑ-
ΡΑΛΙΜΝΙ με Α.Μ.Ε
198679/3/5610 ζητά να προσ-
λάβει 4 Βοηθούς Κουζίνας.
Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμ-
βασης. 
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργα-
σίας στο Παραλίμνι στο τηλ:
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
H εταιρεία OMFILIS POMFILIS
SNACK BAR LTD με Α.Μ.Ε
617902/3/5610 ζητά να προσ-
λάβει 2 βοηθούς κουζίνας από-
φοιτοι μαγειρικής σχολής ,1
καθαριστή και 1 σερβιτόρο. Οι
ενδιαφερόμενοι να αποστέλ-
λουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στο  Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Αμμοχώστου.  Τηλ.
23812052.Παρακαλώ όπως το
cv να σημειώνεται ο Α.Μ.Ε .

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία Α&Μ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
Χ. ΚΟΣΚΟΣΙΗΣ ΛΤΔ στην περιοχή
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ με Α.Μ.Ε
205926/3/5610 ζητά να προσ-
λάβει 2 Βοηθούς Κουζίνας και
2 Σερβιτόρους Β'.
Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμ-
βασης. 
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργα-
σίας στο Παραλίμνι στο τηλ:
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία WAYTRUST HOLD-

INGS LTD στην περιοχή Λεμεσού

με Α.Μ.Ε 3130071/5/5510

ζητά να προσλάβει 8 Καμαριέ-

ρες/ους και 8 Μάγειρες Β' Ασια-

τικής Κουζίνας. Μισθός βάσει

Συλλογικής Σύμβασης.Για πλη-

ροφορίες αποτείνεστε στο

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας

στη Λεμεσό στο τηλ. 25827320

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία G.A.G LAUNDRIES

LTD στην περιοχή ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

με Α.Μ.Ε 600345/3/4759 ζητά

να προσλάβει 1 Εργάτη Πλυν-

τηρίων Ρούχων.

Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμ-

βασης. 

Για πληροφορίες αποτείνεστε

στο Επαρχιακό Γραφείο Εργα-

σίας στο Παραλίμνι στο τηλ:

23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία FATTAL LARNACA
LTD στην περιοχή Λάρνακας
με Α.Μ.Ε 3097417/4/5510
ζητά να προσλάβει 4 Καμα-
ριέρες/ους και 4 Μάγειρες
Β' Ασιατικής Κουζίνας. Μι-
σθός βάσει Συλλογικής Σύμ-
βασης .Για πληροφορίες απο-
τείνεστε στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας στη Λάρνακα
στο τηλ: 24805335.

Ζητούνται
Η εταιρεία FATTAL HOTEL MAN-

AGEMENT (CYPRUS) LTD στην

περιοχή Πάφου με Α.Μ.Ε

2356575/6/5510 ζητά να προσ-

λάβει 2 Μάγειρες Β΄Ασιατικής

Κουζίνας. Μισθός βάσει Συλλο-

γικής Σύμβασης.Για πληροφορίες

αποτείνεστε στο Επαρχιακό Γρα-

φείο Εργασίας στην Πάφο στο

τηλ: 26821658.

Αριθµός Φακ.: 5ΑΕ 781/2017 
Αριθµός Φακ.: ΚΧΤ 370/2017 
 
Κυρίες/Κύριοι 
1. Αντώνη Αννέττα  
2. Κωµοδρόµου Αντώνη Ξανθί[[η 
3. Φεσάς Παρασκευά Αριστόδηµος  
Ορά, Λάρνακα  
 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙAΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
Νόµοι 15/62, 25/83, 84/88 

 
 
1. Αναφορικά µε τη γνωστο[οίηση α[αλλοτρίωσης [ου δηµοσιεύτηκε µε τη 5ιοικητική Πράξη 106 στο Τρίτο Παράρτηµα Μέρος ΙΙ 

της Ε[ίσηµης Εφηµερίδας της 5ηµοκρατίας στις 24 Μαρτίου 2022 σχετικά µε σκο[ούς δηµόσιας ωφέλειας, δηλαδή για τη 
δηµιουργία [λατείας και [ολυθεµατικού χώρου στην κοινότητα Οράς στα τεµάχια µε αρ. 167, 394, 395,398,399, Φ/Σχ.: 48/ 
1315V01 στην Ορά σας [ληροφορώ ότι εξουσιοδοτήθηκα α[ό την Α[αλλοτριούσα Αρχή, δηλαδή το Κοινοτικό Συµβούλιο 
Οράς για τον καθορισµό της καταβλητέας α[οζηµίωσης για την α[όκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας [ου [εριγράφεται [ιο 
κάτω. 
 
Ιδιοκτήτες-Στοιχεία κτηµάτων 
 

Όνοµα ιδιοκτήτη 
 

Φυλ/Σχ Τεµάχιο Μερίδιο Έκταση 
(τ.µ) 

Ποσό ΑRοζηµίωσης 

Αντώνη Αννέτα 48/4315V01 167 7/8 246 €17.237 
Κωµοδρόµου Αντώνη 
Ξανθί[[η  

48/4315V01 167 1/8 246 €2.463 

Φεσάς Παρασκευά 
Αριστόδηµος 

48/4315V01 398 ΟΛΟ 76 €7.600 

Φεσάς Παρασκευά 
Αριστόδηµος 

48/4315V01 395 ΟΛΟ 760 €45.600 

Φεσάς Παρασκευά 
Αριστόδηµος 

48/4315V01 394 ΟΛΟ 394 €23.600 

Φεσάς Παρασκευά 
Αριστόδηµος 

48/4315V01 399 ΟΛΟ 315 €25.200 

 
 
 
2. Για αυτό εκ µέρους της Α[αλλοτριούσας Αρχής σας [ροσφέρω τα [ιο [άνω [οσά ως α[οζηµίωση για την α[όκτηση της [ιο 

[άνω ακίνητης ιδιοκτησίας. Στα [ιο [άνω [οσά θα υ[ολογιστούν και οι νόµιµοι τόκοι α[ό την ηµεροµηνία [ου δηµοσιεύθηκε 
η Γνωστο[οίηση της Α[αλλοτρίωσης µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της α[οζηµίωσης ό[ως [ρονοεί ο νόµος. 
 

3. Η [ροσφορά αυτή γίνεται µε την [ροϋ[όθεση ότι: 
α) Αν γίνει α[οδεκτή, η [ληρωµή του [οσού της α[οζηµίωσης [ου [ροσφέρεται θα γίνει στο [ρόσω[ο ή τα [ρόσω[α 
[ου δικαιούνται [αραλαβή της α[οζηµίωσης σύµφωνα µε τις [ρόνοιες του νόµου [ου αναφέρεται [ιο [άνω. 
β) Αν η ιδιοκτησία υ[όκειται σε σύµβαση µίσθωσης ή ενοικιαγοράς είναι αναγκαίο να δώσετε σε µένα λε[τοµέρειες 
αυτής της σύµβασης µίσθωσης ή ενοικιαγοράς. 
Αν α[οδεχτείτε την [ροσφορά, αλλά [αραλείψετε να δώσετε λε[τοµέρειες θα υ[οτεθεί ότι η ιδιοκτησία σας δεν 
υ[όκειται σε τέτοια σύµβαση µίσθωσης ή ενοικιαγοράς. Η Α[αλλοτριούσα Αρχή όµως ε[ιφυλάσσει το δικαίωµα να 
α[αιτήσει α[ό εσάς την [ληρωµή του [οσού [ου θα καλύ[τει ο[οιαδή[οτε α[οζηµίωση και άλλα έξοδα [ου είναι 
δυνατό να ε[ιβαρυνθεί η Α[αλλοτριούσα Αρχή για ικανο[οίηση ο[οιασδή[οτε µελλοντικής α[αίτησης για α[οζηµίωση 
λόγω της ύ[αρξης µιας τέτοιας µίσθωσης ή ενοικιαγοράς.  
γ) Αν η ιδιοκτησία βαρύνεται µε υ[οθήκη ή ο[οιοδή[οτε άλλο εµ[ράγµατο βάρος (memo κλ[) τότε [ρέ[ει να 
[ροσκοµίσετε α[ό τον ενυ[όθηκο δανειστή ή δικαιούχο του εµ[ράγµατου βάρους σχετική βεβαίωση/ συγκατάθεση. Ο 
τελευταίος [ρέ[ει να δώσει τη γρα[τή συγκατάθεση του για την [ληρωµή της α[οζηµίωσης σε εσάς. Σε διαφορετική 
[ερί[τωση αν ε[ιλέξει να ζητήσει ο ίδιος την α[οζηµίωση, τότε είµαστε υ[οχρεωµένοι αυτή να [ληρωθεί κατευθείαν σε 
εκείνον 

 
4. Α[ό το [οσό της α[οζηµίωσης θα αφαιρεθούν ο[οιεσδή[οτε οφειλές σε φόρους, τέλη ή οφειλές [ου [ρονοούνται α[ό τη 

νοµοθεσία. 
 
5. Για σκο[ούς διευθέτησης της [ληρωµής [αρακαλώ ε[ικοινωνήστε µε την Α[αλλοτριούσα Αρχή (Κοινοτικό Συµβούλιο Οράς) 

στο τηλέφωνο 24352211 για διευθέτηση συνάντησης για [ροώθηση των νενοµισµένων διαδικασιών [ριν την καταβολή της 
α[οζηµίωσης. 

 
6. Κατά την [ληρωµή ο δικαιούχος οφείλει να [ροσκοµίσει στην Α[αλλοτριούσα Αρχή ο[οιαδή[οτε έγγραφα/[ιστο[οιητικά 

α[αιτούνται α[ό τη νοµοθεσία [ριν την καταβολή της α[οζηµίωσης. 
 

7. Παρακαλώ να µε [ληροφορήσετε κατά [όσο α[οδέχεστε την [ιο [άνω [ροσφορά. Αν µέσα σε δύο µήνες α[ό σήµερα 
[αραλείψετε να γνωστο[οιήσετε σε µένα α[οδοχή της [ροσφοράς αυτής, θα καταθέσω το [οσό της α[οζηµίωσης στο Γενικό 
Λογιστή της 5ηµοκρατίας. 5ιαφυλάττεται δε το δικαίωµα του ιδιοκτήτη να α[οταθεί στο 5ικαστήριο για τον καθορισµό της 
καταβλητέας α[οζηµίωσης µέσα σε εβδοµήντα [έντε µέρες α[ό την ηµεροµηνία είσ[ραξης του [οσού [ου θα έχει κατατεθεί 
[ρος όφελος του.   

 
8. Στο µεταξύ, αν ε[ιθυµείτε είµαι στη διάθεση σας για ε[εξηγήσεις σχετικά µε τον τρό[ο υ[ολογισµού της αναφερόµενης 

α[οζηµίωσης. Προς τούτο µ[ορείτε να ε[ικοινωνήσετε µαζί µου τηλεφωνικώς ή µέσω αλληλογραφίας για διευθέτηση 
συνάντησης. 
 

 
 
 
! 5ιεύθυνση Αλληλογραφίας: 

Κίµωνος 23,  

2006 Στρόβολος Λευκωσία 

Τηλ.22454690/1 

Φαξ. 22519101 

Για την Α[αλλοτριούσα Αρχή 

Eleftheriou Property Consultants E.Π.Ε. 

Εγκεκριµένοι Εκτιµητές 
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ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι, ο MUHAMMAD ALI AHMED
από ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   Χ’ΠΑΥΛΟΥ 143, 3036, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΙΑΜ. 54 υπέβαλε
στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ 127) για πολιτογράφηση του
ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο
δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση καλείται να
αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογε-
γραμμένη έκθεση των γεγονότων.  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία Π. ΚΑΠΝΙΣΗΣ & ΥΙΟΙ

ΛΤΔ με αριθμό μητρώου εργο-

δότη (ΑΜΕ) 1091372/5/2511

ζητά να προσλάβει Βαφείς και

Ισιωτές αυτοκινήτων με αρκετά

καλούς όρους εργοδότησης,

όχι χαμηλότερους από τη σχε-

τική συλλογική σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποτεί-

νονται στο Επαρχιακό Γραφείο

Εργασίας Λεμεσού στο τηλέ-

φωνο 25827320.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία C&M HADJICHRISTOU
HOTELS LTD στην περιοχή ΑΓΙΑ
ΝΑΠΑ με Α.Μ.Ε 202491/3/5510
ζητά να προσλάβει 4 Καμαριέ-
ρες, 4 Σερβιτόρους, 4 Καθαρι-
στές Κουζίνας, 4 Bartenders,
Μάγειρες 2Α' και 2Β'
Ασιατικής Κουζίνας και 1 Υπάλ-
ληλο Υποδοχής. Μισθός βάσει
Συλλογικής Σύμβασης.
Για πληροφορίες αποτείνεστε
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργα-
σίας στο Παραλίμνι στο τηλ:
23812052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία G.KOUMAS & N.SPYROU LIMITED 'BLUE IVY HOTEL' στην

περιοχή Πρωταρά με Α.Μ.Ε 2446449/3/5510 ζητά να προσλάβει 8

Καμαριέρες/ρους και 4 Καθαριστές Κουζίνας. Μισθός βάσει Συλλογικής

Σύμβασης. Για πληροφορίες αποτείνεστε στο Επαρχιακό Γραφείο Ερ-

γασίας στο Παραλίμνι στο τηλ: 23812052. 



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
Έρωτας Φυγάς Επ. 85 & 86
23:10 After Dark
00:15 Λάβα
01:15 Ποιος Είναι Πρωινιατικα 
04:30 Ταχι (E) 
5:00 Χρυσές Συνταγές Από Σπίτι (Ε) 
06:00 Εικόνες (Ε) 

ΑΝΤ1
06. 20 Κλινική (Ε) 
07. 10 Δίδυμα Φεγγάρια (Ε) 
08. 00 Ήλιος (Ε) 
08. 50 Royk Zouk (Ε) 
09. 40 Το Πρωινό
11. 00 Μέρα Μεσημέρι 
14. 00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε) 
14. 50 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε) 
15. 40 La Pasta Pomilώri (Ε) 
16. 30 Ποιος Θέλει Να Γίνει

Εκατομμυριούχος;(Ε) 
17. 20 Αιγια Fuxia (Ε) 
18. 00 Τα Νέα Σε 10’
18. 15 Royk Zouk 
19. 205 X 5
20. 15 Τα Νέα Του Αντ1
21. 15 Παγιδευμένοι 
22. 30 Μια Φορά Κι’ Έναν Καιρό (Κ) 
23. 20 Ράδιο Αρβύλα
01:40 Κρυφά Μονοπάτια (Ε) 
02. 30 Για Την Αννα (Ε)
03. 20 Άγγιγμα Ψυχής (Ε)
04. 10 Οι 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 Ο Παράδεισος Των Κυριών
19:00 The Chase
20:00 Alpha News
21:15 Σασμος
22:15 Αυτή Η Νύχτα Μένει
23:45 Ο Παράδεισος Των Κυριών (Ε) 
00:30 The Chase (Ε) 
01:30 Αληθινοί Έρωτες (Ε) 
02:15 Περί Ανεμών Και Υδάτων (Ε) 
03:15 Σασμος (E) 
04:30 Με Αγάπη Χριστιανα (Ε)

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

2023/Τηλεμαχία
23:30 Ειδήσεις
23:35 Roadkill

ΡΙΚ 2
6:30 Little House on the Prairie
7:20 Flipper
8:00 Παιδική Ζώνη

15:30 Flipper
16:20 Little House on the Prairie
17:05 Unlocking the Past
17:30 A Window On
18:00 Ειδήσεις στη Νοηματική
18:30 English News
18:40 Haberler
19:00 Euromaxx Architecture
19:30 Προεκλογική Εκδήλωση του

υποψηφίου για την Προεδρία της
Δημοκρατίας κ.Κωνσταντίνου
Χριστοφίδη

20:30 Art of Space
21:00 The Miniaturist
22:00 Προεδρικές Εκλογές

2023/Τηλεμαχία (με νοηματική)
23:30 Miss Fisher's Murder Mysteries
0:30 Τρικυμία (με υπότιτλους)

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

Δημητρόπουλο 
09:30 Ήρθε κι Έδεσε με τη Γιώτα

Δαμιανού και τον Ανδρέα
Δημητρόπουλο 

11:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ με τον
Χρήστο Μιχάλαρο 

13:30 Πρωινό μας με τη Φαίη Σκορδά 
15:40 Καλό Μεσημεράκι με τον Νίκο

Μουτσινά 
17:20 My Style Rocks 
18:00 Γεγονότα σε συντομία 
18:10 My Style Rocks 
19:00 Άγρια Γη 
20:00 Τομές στα Γεγονότα 
21:00 SURVIVOR ALL STAR 
00:30 Γεγονότα Τίτλοι Ειδήσεων 
00:40 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 
02:20 Άγρια Γη (Ε) 
03:20 Τομές στα Γεγονότα (Ε) 
04:20 Πρωινό μας (Ε) 

PLUS
06:00 Το Ταξίδι Της Ζωής 
06:55 Ξένη Οικογενειακή Κωμική

Σειρά Ep. 8, Season Ι 

07:25 Παιδική Σειρά Ep. 37Α 
07:40 Έξυπνες Γεύσεις (Smart

Γεύσεις)(Ε) 
08:25 Ξένη Οικογενειακή Σειρά (1Ης

Προβολής) 
10:00 Τηλεαγορα 
12:50 Με Άλλη Ματιά, Season V 
13:55 Ξένη Οικογενειακή Ταινία 
15:35 Τηλεαγορα 
18:10 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων 
18:25 Ξένη Οικογενειακή Κωμική

Σειρά Ep. 7, Season Ι 
19:00 Τηλεαγορα 
19:35 Ειδήσεις Στο Plus 
20:05 Ο Καιρός 
20:10 Ξένη Οικογενειακή Σειρά (Ε) 
21:00 «Πας Μαγειρεύοντας» 
22:05 Αόρατος Φακός 
22:10 Ξένη Ταινία 
00:15 Ξένη Σειρά 
01:10 Ξένη Σειρά 
02:00 Ξένη Σειρά 
02:50 Ξένη Σειρά 
03:40 Ξένη Σειρά 
04:30 Αόρατος Φακός 
04:50 Με Άλλη Ματιά V (Ε)

NOVACINEMA1 HD
05:00 Σταθμός:Νέα Υόρκη 
06:50 Ένας Αληθινός Φίλος 
08:45 Κινηματογραφικά Νέα 
09:05 Μικρά Αθώα Ψέματα 2 
11:20 Ο Γύρος Του Κόσμου Σε 80

Ημέρες Μεταγλωττισμένη
12:45 The Bromley Boys 
14:40 Spider-Man:No Way Home 
17:15 Action Zone 
17:50 My Father 's Stories 
19:45 Μια Απίθανη Σχέση 
22:00 Νεαροί Εραστές 
00:00 Aileen Wuornos:American

Boogeywoman 
01:30 Death Of A Telemarketer 
03:00 Don' t Breathe 2 
04:40 Prey

NOVACINEMA2 & 2 HD
06:20 Εκτός Νόμου 
07:55 Κινηματογραφικά Νέα 
08:35 Μαχητές Των Δρόμων 6 
10:50 Χρυσοδακτυλοι Της Υψηλής

Κοινωνίας 
12:35 Κινηματογραφικά Νέα 
13:10 Jurassic Park 
15:20 Η Φωτογραφία 
17:15 Films & Stars (2022) -
18:15 Σεξ - Σουλα Έλα Ξανά 
19:50 Λυκόφως 
22:00 Αν Μείνω
23:55 Νύχτα Στη Νέα Υόρκη 
02:05 Δύσκολα Δεκαεπτά 
03:55 Το Κυνήγι Του Χρυσού

NOVACINEMA3
05:00 Κινηματογραφικά Νέα 
19:10 Die In A Gunfight 
21:00 The Kill Team 
22:40 Το Οχυρό 
00:25 Κινηματογραφικά Νέα 
01:30 Pornochich Bella & Ginebra

NOVACINEMA4
15:15 cis 20 12 
16:05 Son Of A Critch 2 3 
16:35 Ramy 3 Επ. 8 
17:10 The Good Doctor 6 Επ. 10
18:00 Alert Επ. 3 
19:00 Infiniti Επ. 2 
20:00 Billy The Kid Επ. 8 
21:00 The Good Doctor 6 Επ. 11

Πρώτη Προβολή
22:00 Panhandle Ep. 1 Πρώτη

Προβολή
23:00 Accused Επ. 1 
00:00 Quacks Επ. 4 
00:35 The Good Doctor 6 Επ. 11 
01:25 Panhandle 1 
02:25 narch Επ. 10
03:10 Awake Επ. 1
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ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΝΕΜΑ 

Σε αποκλειστικό βίντεο, παραγωγής
του Dezeen, η Kathryn Johnson,
επιμελήτρια της έκθεσης «Objects
of Desire: Surrealisn and Design
1924-Today» εξηγεί την ιστορία
πίσω από το Τηλέφωνο-Αστακός
του Νταλί. «...είναι σαν επίτιμος
καλεσμένος σε αυτή την έκθεση»
λέει.
Ένα από τα κύρια θέματα της έκ-
θεσης στο Design Museum του
Λονδίνου -έως τις 19 Φεβρουαρί-
ου- είναι η επιθυμία, την οποία ο
Αντρέ Μπρετόν, ιδρυτής του κινή-
ματος των Σουρεαλιστών, περιέ-
γραψε κάποτε ως τη μοναδική κι-

νητήρια δύναμη στον κόσμο.
Περιγράφοντας το πώς προέκυψε
το έργο, η Johnson εξήγησε ότι
για τον Νταλί «και οι αστακοί και
τα τηλέφωνα ήταν πολύ σέξι αντι-
κείμενα».
«Ξεκίνησε ως ένα σκιτσάκι ενός
αντικειμένου που αποκαλούσε
αφροδισιακό τηλέφωνο· μπορείτε
να φανταστείτε ότι αν μιλάτε στο
τηλέφωνο-αστακό μοιάζει σαν κατά
έναν τρόπο να φιλάτε τον αστακό.
Πολλά σουρεαλιστικά ντιζάιν σάς
προσκαλούν να είστε περφόρμερ,
ηθοποιοί· να συμπληρώνετε το
έργο, χρησιμοποιώντας το»

(https://www.instagram.com/p/Cn
gsuVJprlZ/), προσέθεσε η επιμε-
λήτρια.
Η Johnson επέλεξε να εκθέσει το
Τηλέφωνο-Αστακός δίπλα σε ένα
άλλο έργο του Σουρεαλισμού, τον
Καναπέ-Χείλη της Mae West.
«Τα δείξαμε μαζί γιατί συχνά αυτά
τα έργα παρουσιάζονται μόνα τους,
ως γλυπτά· αυτό όμως που θέλουμε
να αναδείξουμε είναι ότι στην πραγ-
ματικότητα ήταν παραγγελίες ντι-
ζάιν εσωτερικών χώρων, ότι ήταν
λειτουργικά, τα χρησιμοποιούσαν»
υπογράμμισε (https://www.insta-
gram.com/p/CncKhCmo_vH/).

Το Τηλέφωνο-Αστακός του Νταλί, στην έκθεση Objects of Desire

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

22:10   GREEN LANTERN
Το σώμα των Γκριν Λάντερν, μια πανίσχυρη ομάδα που αγω-
νίζεται για τη διαγαλαξιακή ειρήνη, διαλέγει έναν γήινο
πιλότο για καινούργιο μέλος της. Η πρώτη αποστολή του
Χαλ Τζόρνταν, ωστόσο, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση
που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι Γκριν Λάντερν.

22:00 Νεαροί Εραστές     
Η κομψή, συνταξιούχος αρχιτέκτονας Σόνα συναντιέται
με τον Πιερ, έναν παντρεμένο γιατρό γύρω στα 40, ο
οποίος της είχε κάνει αρχικά εντύπωση σε μια σύντομη
συνάντησή τους προ 15 ετών. Υπάρχει αμοιβαία έλξη και
ξεκινούν έναν παθιασμένο δεσμό. Ενώ η οικογενειακή
ζωή του Πιερ σύντομα ανατρέπεται -με τη γυναίκα του
να δυσπιστεί για τη διαφορά ηλικίας-, η Σόνα παλεύει με
αισθήματα που πίστευε ότι ανήκαν οριστικά στο παρελθόν
και την υπόσχεση τού τι μπορεί να απομείνει.

18:15     ΣΕΞΥ - ΣΟΥΛΑ ΕΛΑ ΞΑΝΑ   
Η Σούλα λίγο πριν φτάσει τα τριάντα αναλογίζεται τους
έρωτες της ζωής της. Έχει ερωτευτεί και απογοητευτεί
πολλές φορές. Επειδή όμως ο χρόνος περνά και αυτή
είναι ακόμα μόνη, αποφασίζει να ανατρέξει στους έρωτες
που έχει ζήσει και να καταλήξει στον ιδανικό σύντροφο.
Η μοίρα όμως έχει άλλα σχέδια.

22:40     ΤΟ ΟΧΥΡΟ     
Ένας πράκτορας της ΣΙΑ έχει αποσυρθεί σε ένα μυστικό
θέρετρο, το οποίο αποτελεί καταφύγιο για πρώην κατα-
σκόπους. Η ήρεμη καθημερινότητά του όμως αναστατώ-
νεται από την εισβολή μιας εγκληματικής ομάδας που ζητά
εκδίκηση.

OMEGA NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 2 NOVACINEMA 3
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Αστρα

Άμεσης Ανάγκης (Αστυνομία, 

Πυροσβεστική Α’ Βοηθειών) . . . . . . . 112/199

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Λευκωσίας . . . . . . 22604009

Α’ Βοηθειών Μακάρειο . . . . . . . . . . 22405000

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

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

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

Α’ Βοηθειών Γ.Ν. Αμμόχωστος . . . . 23200000

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

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

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

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

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΗΜΕΡΑ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές
βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα
ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί και
τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αρ-
γότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέ-
τριοι, 3 με 4 μποφόρ αλλά παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με
5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά,
μέχρι ταραγμένη στα νότια και ταραγμένη στα δυτικά και τα
βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14
βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια,
γύρω στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς
στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά θα
επικρατεί παγετός.
Απόψε, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με
τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανα-
τολικά, αλλά σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος.
Στα ορεινά αναμένεται αρχικά να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Λευκωσία 
Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου Βέρα,

Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη, Δίπλα από
Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο
Γιαννουκκά. Στρόβολος, 22210303,
22491165

Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών
5, Πίσω από το MALL της Έγκωμης.
Έγκωμη, 22322226, 99089428

Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη&
Ν. Καββαδία 21, Aπέναντι από είσοδο
ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP
café. Λακατάμεια, 22448878,
97609171

Χατζηιωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ, Πά-
ροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα
απέναντι από CYTA. Λευκωσία,
22755999, 22429210-22429429

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μα-
καρίου ΙΙΙ 115. Λατσιά, 22486488,
22492717

Λεμεσός 
Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116,

Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευ-
τηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνικής Τρά-
πεζας. Λεμεσός, 25364359,
99409006

Κονναρής Μάριος, Βασ. Γεωργίου Α'
31, JULIA COURT, Παραλιακός δρόμος
Πλησίον PIZZA  HUT. Γερμασόγεια,
25325450, 99086346

Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή
Καβάζογλου 31, Έναντι κρεοπωλείου
Μελή, Δρόμος ξενοδοχείου "Πεύ-
κος". Λεμεσός, 25565267,
25340982

Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλά-
ξεως 225, 100 μ. από το round about
Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα
από Sunfresh. Λεμεσός, 25770930,
25811860

Λάρνακα 
Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α,

Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο.
Λάρνακα, 24656469, 24662689

Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5, Δρόμος
Λεμεσού. Λάρνακα, 24624555,
96796010

Πάφος 
Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι

των Βασιλέων 24, Ταφοι των Βασι-
λέων 300μ από MALL προς Coral
Bay. Κάτω Πάφος, 26950073,
26950778

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βε-
νιζέλου 29, Κάτω από την Κλινική
Άγιος Γεώργιος, Πάφος, 26935133,
26653809

Παραλίμνι 
Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111. Πα-

ραλίμνι, 23730116, 23821516

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σχετική και με χορό λέξη.
2. Είναι αρκετά από τα έργα του Σαμάρα.
3. Πόλη της Ελβετίας, επάνω σε ομώνυμη λίμνη.
4. Βρίσκονται μέσα στη... μόδα. Άρθρο. Λέγεται
και
με τη σημασία τού επάνω.
5. Ανδρικό υποκοριστικό (αιτ.). Κάτι που... σέρνε-
ται.
6. Σημαίνει και τη δομή. Η έννοιά της ορίζεται από
το
Διεθνές Δίκαιο.
7. Πρώτη ύλη κομψοτεχνημάτων.
8. Ο συνθέτης του «Ελαφρού ιππικού» (με
άρθρο).
Όρος του ηλεκτρισμού.
9. Μικρό οστό του ρινικού διαφράγματος. Βυζαν-
τινή
μουσική νότα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το σύνολο των κληρονομικών χαρακτήρων ενός
ατόμου.
2. Ο πλούτος του ευνοεί την ανάπτυξη βιομηχα-
νιών.
3. Σχετική με δούλους λατινική λέξη. Εύπλαστη
ουσία,
στη γενική (καθ.).
4. Επικείμενη, σύμφωνα με μία έννοια. Σύμβολό
του ο
σταυρός.
5. Εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων. Χαρακτηρι-
στικό
του ψαριού, αλλά και του ερπετού.
6. Ογκώδεις οι κατάλογοί του (αρχικά). Με υποζύ-
για
σχετικές.
7. Αποκαλούνται έτσι οι ψηλοί και αδύνατοι.
8. Αντίστροφη γραφή μουσικής νότας. Διαφέρουν
και
ως προς την... ουρά τους (γεν.).
9. Της λείπει συχνά η... ησυχία

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Με κέρδη αποχαιρέτισε τον πρώτο μήνα του 2023
τον Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κατα-
γράφει άνοδο σε ποσοστό 1,03% κλείνοντας στις
98,19 μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο σε πο-
σοστο 1,02% κλείνοντας στις 59,31 μονάδες. Ο ημε-
ρήσιος όγκος διαμορφώθηκε στις €167.777, εκ των
οποίων συναλλαγές ύψους €1.760 σε ομόλογα.
Η απόδοση του μήνα ανέρχεται στο 9,65%.
Ανοδικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστη-
ριακοί δείκτες με εξαίρεση τον τομέα των Ξενοδο-
χείων, ο οποίος δεν παρουσίασε μεταβολή. Τα μεγα-
λύτερα κέρδη παρουσίασαν οι Επενδυτικές Εταιρείες
με άνοδο 1,53% και ακολούθησε η Κύρια Αγορά με
1,25% και η Εναλλακτική Αγορά με 0,37%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €79.540 (άνοδος
2,50% - τιμή κλεισίματος €2,05). Ακολούθησαν οι
μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €36.545 (χωρίς
μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,57), της Demetra
Holdings με €16.015 (άνοδος 1,67% - τιμή κλεισί-
ματος €0,48), της Petrolina (Holdings) με €11.960
(άνοδος 1,69%  - τιμή κλεισίματος €1,20) και της
Logicom Public Ltd με €9.507 (άνοδος 1,01% - τιμή
κλεισίματος €2,00).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά
κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και τρεις παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε
σε 117.

Στάση αναμονής των επενδυτών
στο Χρηματιστήριο την Τρίτη

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΕΟΡΤΟΛΟγΙΟ / 1.2.23

Αγίου Τρύφωνος
του Μάρτυρα, Φιλικητάτης

Μάρτυρος
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άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι
μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα δυ-
τικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα
θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα ανατο-
λικά παράλια, ταραγμένη στα νότια παράλια και τα-
ραγμένη μέχρι κυματώδης στα δυτικά και βόρεια
παράλια.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: € 167,777.41
                                             ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ     % ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)

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

Κριός
Αν θέλεις να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και
μακροπρόθεσμα να ικανοποιήσεις τα δικά
σου θέλω βάλε προτεραιότητα τον εαυτό
σου. Στα συναισθηματικά σου, θα περάσεις
τη μέρα σου σκεπτόμενος πώς θα ανανε-
ωθείς. 
Ταύρος
Σήμερα μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και
προπάντων μην εκνευρίζεσαι γιατί θα κάνεις
λάθος κινήσεις. Αν είσαι ένας δεσμευμένος
Ταύρος, η σημερινή ημέρα θα σε φέρει σε
αρμονία με το σύντροφό σου.
Δίδυμος
Οι οικογενειακές σου υποχρεώσεις αυξά-
νονται, αλλά ευτυχώς θα έχεις υποστήριξη
σε αυτό, ειδικά αν έχεις ταίρι. Σήμερα η
σχέση σου καλυτερεύει και θα αρχίσεις να
κάνεις σχέδια με τον σύντροφό σου.
Καρκίνος
Έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, που δε
θα ξέρεις πώς να τις προγραμματίσεις,
οπόταν ηρέμισε και κάνε ένα πρόγραμμα.
Προγραμμάτισε να κάνεις κάτι διαφορετικό
με τον σύντροφό σου ή βγες εκείνο το
ραντεβού που αναβάλλεις. 
Λέων
Προσπάθησε να συγκεντρωθείς και να συγ-
κροτηθείς, χωρίς να σπαταλάς τον χρόνο
σου σε ανούσια πράγματα. Στα αισθηματικά
σου θα περάσεις πολύ ευχάριστες και ρο-
μαντικές στιγμές.
Παρθένος
Σήμερα θα πρέπει να αλλάξεις ριζικά κα-
τευθύνσεις και να ακολουθήσεις πιο δυ-
ναμική στρατηγική για να επιτύχεις. Στον
αισθηματικό σου τομέα αν ανήκεις στους
δεσμευμένους Παρθένους βάλε προτεραι-
ότητα τη σχέση σου. 
Ζυγός
Σήμερα κινήσου με πολύ σοβαρότητα και
βάλε πρόγραμμα, ώστε να επιτύχεις τους
στόχους σου. Στον ερωτικό τομέα, άφησε
στην άκρη τις σκοτούρες και πέρνα όμορφο
είτε έχεις σχέση είτε όχι. 
Σκορπιός
Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα
πολλές, για αυτό κατανόησε ότι δεν μπορείς
να τα κάνεις όλα, κάτι θα μείνει πίσω.
Οπόταν βάλε μια τάξει. 
Τοξότης
Στη δουλειά σου δεν έχεις κανένα πρόβλημα
και ηρεμία, σύνεση και προγραμματισμό
όλα θα πάνε όπως επιθυμείς. Στα αισθη-
ματικά σου το άγχος πρωταγωνιστεί, παρόλα
αυτά εάν έχεις σχέση βρίσκεται σε καλό
δρόμο. 
Αιγόκερως
Σήμερα θα έχεις μεγάλη επιτυχία στα επαγ-
γελματικά σου και θα σου δοθεί η ευκαιρία
να κάνεις κάτι που αγαπάς. Τα συναισθήματά
σου είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τον σύν-
τροφό σου και καλό θα είναι να πεις όσα
θέλεις. 
Υδροχόος
Αυτή την Παρασκευή, αγχώνεσαι αρκετά
για τα οικονομικά σου. Τα πράγματα όμως
στη ζωή σου αρχίζουν να πηγαίνουν καλύ-
τερα. 
Ιχθύς
Σήμερα οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές
για το ζώδιό σου και θα μπορέσεις να
βρεις αποτελεσματικές λύσεις σε δικά σου
θέματα. Στα αισθηματικά σου Ιχθύ, θα
κάνεις πολλές ευχάριστες συζητήσεις με
προοπτική το μέλλον. 

FTSE/CySE 20 59.310 1.020 164,467.330
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 68.890 1.250 143,198.750
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 993.600 1.530 16,015.950
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 98.190 1.030 166,017.410
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 944.130 0.000 0 . 0 0 0
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1,083.280 0.370 22,818.660

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΖΟΚΕΡ

1, 6, 20, 21, 43               

5+1 αριθμοί.........................................ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 αριθμοί ...........................................47.027,21 
4+1 αιριθμοί� ........................................2.500,00
4αριθμοί ...................................................50,00
3+1αριθμοί ...............................................50,00
3 αριθμοί. ...................................................2,00
2+1 αριθμοί ................................................2,00
1+1αριθμοί� .................................................1,50

ΠΡΟΤΟ
3 8 7 8 4 8 2                         

7 ψηφία ..............................................ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
6 ψηφία.............................................25.000,00
5ψηφία................................................2.500,00
4ψηφία...................................................250,00
3ψηφία.....................................................25,00
2ψηφία.......................................................2,00
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία GESOMA ESTATES LTD  στην
περιοχή Αγία Νάπα με Α.Μ.Ε
603621/3/5510 ζητά να προσλάβει
1 Υπάλληλο Υποδοχής, 2 Καμαριέρες,
4 Σερβιτόρους και 3 Καθαριστές Κου-
ζίνας.
Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμβασης.
Για πληροφορίες αποτείνεστε στο
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στο Πα-
ραλίμνι στο τηλ: 23812052. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία A&P THE SPRAY FACTORY
LTD αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
2788773/6/3109 ζητά να προσλάβει
άμεσα 2 Tεχνίτες Λουστραδόρους και
2 Βοηθούς Τεχνίτες Λουστραδόρους  με
αρκετά καλούς όρους εργοδότησης,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική συλ-
λογική σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι
να αποτείνονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Πάφου στο τηλέφωνο
26821658
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Οι τελευταίες δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ, λίγα
εικοσιτετράωρα πριν από τη διεξαγωγή των
προεδρικών εκλογών, προδιαγράφουν τη δυ-
σχερή κατάσταση στο κυπριακό την οποία
θα κληθεί  να διαχειριστεί ο νέος αρχηγός
του κράτους, έπειτα από επτά χρόνια πλήρους
στασιμότητας στο κυπριακό. Αυτό ήταν το
εύστοχο προοίμιο της χθεσινής πρωτοσέλιδης
είδησης της «Αλήθειας» για το απειλητικό
δίλημμα που θέτει ενώπιον μας ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ: Είτε λύση δύο κρα-
τών, είτε ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στην
Τουρκία. 

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα
The Guardian, είπε ότι το μοντέλο λύσης της
ομοσπονδίας, το οποίο διαπραγματεύεται
εδώ και μισό αιώνα στην Κύπρο, είναι χάσιμο
χρόνου και επανέλαβε: «Οι Έλληνες δεν θέ-
λουν να μοιραστούν τίποτα με τους Τούρκους
αφού έγιναν μέλη της ΕΕ, θεωρούν όλη την
Κύπρο ως το νησί της Ελένης. Υπάρχουν δύο

χωριστά κράτη,
δύο διαφορετικοί
λαοί και δύο δια-
φορετικοί πολι-
τισμοί στην Κύ-
προ, δεν μπορείς
να γυρίσεις το
ρολόι πίσω. Αν
δεν γίνει αποδε-

κτή η πρότασή μας για λύση δύο κρατών, δεν
θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις». Και απαν-
τώντας στην κριτική ότι το ψευδοκράτος είναι
αποικία της Άγκυρας είπε: «Η Τουρκία είναι
η πατρίδα μας, είμαστε μέρος του τουρκικού
έθνους. Εάν η διεθνής κοινότητα δεν άρει το
εμπάργκο και την απομόνωση, φυσικά η εν-
σωμάτωσή μας με την Τουρκία, από την οποία
λαμβάνουμε βοήθεια, θα επιταχυνθεί».

Έγινε γνωστό ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ θα αναθέσει
σε εκπρόσωπό του να επισκεφθεί την Κύπρο,
μετά τις εκλογές για να διερευνήσει την πι-
θανότητα διορισμού απεσταλμένου για το
κυπριακό και επανέναρξης των συνομιλιών.
Είναι πολύ απλή, σύντομη και σαφέστατη η
ερώτηση που θα μας τεθεί. Είναι η ίδια ερώ-
τηση που τέθηκε από το καλοκαίρι του 2017
στο Κραν Μοντανά. Στο τραπέζι δεν βρίσκεται
μόνο η τουρκική πρόταση για δύο κράτη.
Είναι και η πρόταση του ΟΗΕ για λύση ΔΔΟ
με πολιτική ισότητα στη βάση του Πλαισίου
Γκουτέρες. Τι θα απαντήσουμε;  Αν πρόεδρος
είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα απαντήσει,
«φέρτε μου το Πλαίσιο να το υπογράψω
τώρα». Αν πρόεδρος είναι ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης, θα απαντήσει ότι θέλει να το επα-
ναδιαπραγματευτεί εξ υπαρχής, όπως είπε
στο Γ. Καρεκλά. Έχει, λέει, πράγματα που
δεν του αρέσουν και θέλει να τα επαναδια-
πραγματευτεί. Εννοείται ότι στην Άγκυρα και
στον Τατάρ δεν αρέσουν όλα όσα αρέσουν
σε εμάς στο Πλαίσιο Γκουτέρες. Τι νομίζετε
ότι θα μας απαντήσει ο εκπρόσωπος του ΓΓ
του ΟΗΕ αν του πούμε ότι θέλουμε να επα-
ναδιαπραγματευτούμε εξ υπαρχής το Πλαίσιο
του ΓΓ του ΟΗΕ;   

ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

Οι αρθρογράφοι του «πατριωτικού χώρου» χρησιμοποιούν
συχνά τη λέξη ενδοτικός για να χαρακτηρίσουν αυτούς που
τάσσονται υπέρ μιας διαπραγματευτικής λύσης του κυπρια-
κού. Ενδοτικός (-η,-ο) Αυτός που έχει τη διάθεση ή την τάση
να ενδίδει, να υποχωρεί. Υποχωρητικός. Ενδοτικότητα: Η
ιδιότητα ή η συμπεριφορά του ενδοτικού (Λεξικό της Κοινής
Νεοελληνικής). Ενδοτικός: Αυτός που ενδίδει εύκολα, που

έχει την τάση να υποχωρεί σε πιέσεις ή απαιτήσεις. Υποχω-
ρητικός, παραχωρητικός. Ενδοτισμός: Η υποχωρητικότητα,
το να ενδίδει κανείς. Ο όρος ενδοτισμός υπάρχει στο Λεξικό
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Μπαμπινιώτη ενώ στο Λε-
ξικό της Κοινής Νεοελληνικής υπάρχει ο όρος ενδοτικότητα.
Ενδίδω: Υποχωρώ, υποκύπτω. Συνώνυμα: Κάμπτομαι, λυγί-
ζω. Από το ρήμα δίδω (δίνω) εν-δίδω.     01/02/2017

Του ΑΛεκΟΥ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ενδοτικοί και ενδοτισμός

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ «ΤΕΝΕΚΚΑΣ»

Τελευταία προειδοποίηση 

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τι θα μας απαντήσουν
τα ΗΕ στην αξίωση για
επαναδιαπραγμά-
τευση του Πλαισίου 
Γκουτέρες;

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ

Του Νίκου Γεωργίου*

«Η Δύση έχει κηρύξει

υβριδικό πόλεμο κατά της

Ρωσίας, αλλά δεν πτοούμαι.

Την άνοιξη εδώ θα είμαι. Να

τρώω φράουλες».


