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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(ΣΕΛ. 11)(ΣΕΛ. 5) (ΣΕΛ. 3)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΔΝΤΤΑΤΑΡ ΑΥΞΗΣΗ 15 ΣΕΝΤ

Να κοπούν  
τα οριζόντια  
μέτρα 
και προσοχή 
με το ΓεΣΥ 

Άσχημη και  
ανάρμοστη  
νοοτροπία Ε/κ  
που δεν ανέχονται  
τη φωνή των Τ/κ»

Ανά κυβικό μέτρο 
νερού από το  
ΣΑΛ ενέκρινε  
η ολομέλεια  
της Βουλής

ΑΙΧΜΕΣ

Έλλειψη εμπιστοσύνης

Σ ε άλλη μια δημοσκόπηση οι Κύπρι-
οι πολίτες δήλωσαν πως δεν εμπι-

στεύονται τους πολιτικούς. Σύμφωνα 
με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, το 83% 
των Κυπρίων δεν εμπιστεύεται τα πολιτι-
κά κόμματα, το 67% δεν εμπιστεύεται τη 
Βουλή και το 65% δεν εμπιστεύεται την 
εθνική κυβέρνηση. Επίσης το 65% δεν 
εμπιστεύεται τα ΜΜΕ. Κατά τα άλλα, κα-
θημερινά οι κομματάρχες (και τα ΜΜΕ) 
διδάσκουν ηθική, αρχές και αξίες, πα-
ρουσιάζονται στον λαό σαν οι σημαιοφό-
ροι της τιμιότητας και της δικαιοσύνης, 
άσπιλοι και αμόλυντοι κλπ κλπ. Αποδει-
κνύεται, όμως, πως οι πολίτες όλα αυτά 
που τους λένε τα βάζουν από το ένα αυτί 
και τα βγάζουν από το άλλο.                    Τ.Α.

Έξι περιστατικά το τελευταίο 6μηνο 
- Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και αντιμετωπίζεται με 
αντιβιοτικά  (ΣΕΛ. 12)

Τα ελικόπτερα της Πυρ. Υπηρεσίας 
- Μείζον ζήτημα αναδείχθηκε 
στη Βουλή για την ασφάλεια των 
πτητικών μέσων πυρόσβεσης  (ΣΕΛ. 7)

Δεύτερη σύσκεψη πραγματοποιείται 
σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, 
με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων    (ΣΕΛ. 6)

ΕΝΔΗΜΙΚΟΣ ΤΥΦΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ - ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ   (ΣΕΛ. 13) 

l    Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνούν 
το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση 
και υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες, 
ενώ δεν αποκλείουν νέες συλλήψεις

l    Διάταγμα κράτησης για έξι μέρες στον 
58χρονο Κύπριο ιδιοκτήτη γραφείου παρο-
χής υπηρεσιών, ο οποίος οδηγήθηκε χθες 
στο δικαστήριο Λεμεσού

l    Από τους 20 αλλοδαπούς καταζητούμενους 
για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι τρεις οι 
οποίοι εμπλέκουν τον 58χρονο ο οποίος αρ-
νείται ανάμειξη (ΣΕΛ. 6)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  
ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

l   «Ρώτησαν τον πρόεδρο αν με την επανέναρξη εννοεί να 
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν, 
διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες και 
ανταποκρίθηκε θετικά»  (ΣΕΛ.4)

Θα είναι ελαφρώς βελτιωμένη λένε οι πληροφορίες, απορρίπτεται 
όμως από τους εργοδότες, ενώ οι συνδικαλιστές τη συζητούν

Πρόσκληση Χριστοδουλίδη για τις 10 Απριλίου πήρε η ΠΑΣΥΔΥ για 
ΑΤΑ και φορολογική μεταρρύθμιση  (ΣΕΛ. 10)

ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΠΑΣΥΔΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ  
ΕΒΔΟΜAΔΑ ΘΑ ΠΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Κύκλωμα πίσω από 
τα πλαστά έγγραφα 

Το μακροβιότερο  
αδιέξοδο

Πρόταση take it  
or leave it για την ΑΤΑ  
από τον υπουργό
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Ηκυρία Βίκυ- καμία σχέση με την
Κουλιανού - αφού σιδέρωσε πουκάμισα
και παντελόνια, αφού ξέπλυνε πιάτα

και μαχαιροπίρουνα – ένα πλυντήριο δεν
κατάφερε να της αγοράσει ο άχρηστος –
αφού περίμενε υπομονετικά να φύγει ο
τεμπελχανάς για το καφενείο – καλά
ξεκουμπίδια – αφού πρόλαβε, μέσα σε
τρία όλα κι όλα λεπτά να περάσει, αναδρομικά,
από τις σημαντικές φάσεις της ζωής της
όπου σημαντικότερη είναι, ή πιο σωστά
ήταν, το αμόρε – από τον Αλ Μπάνο και τη
Ρομίνα Πάουερ το άκουσε για πρώτη φορά
και λιποθύμησε από συγκίνηση- με τον
ηλίθιο που της πούλησε τα φύκια για
μεταξωτές κορδέλες: θα σε έχω στα όπα
όπα, αγάπη μου, δεν θα σου λείψει το
παραμικρό, αγάπη μου, θα σε προσέχω
σαν τα μάτια μου, αγάπη μου, υποσχέσεις
που ξεφούσκωσαν από τον πρώτο κιόλας
χρόνο, αφού ξεφύλλισε βιαστικά το περιοδικό
«Φαντάζιο» καμαρώνοντας, στο εξώφυλλο,
τη Λάσκαρη – μα τι γυναίκα είναι αυτή; -
γέμισε ένα ποτήρι με κόκκινο κρασί, κάθισε,
επιτέλους, στον καναπέ, άναψε τσιγάρο,
φύσηξε τον καπνό στο ταβάνι και κοκάλωσε
μπροστά στην τηλεόραση καθώς ξεκίναγε
η αγαπημένη της τηλεοπτική σειρά, η
πολυαγαπημένη της τηλεοπτική σειρά,
«Τόλμη και γοητεία», κάποτε άρεσε και
στον σαρδανάπαλο αλλά, τώρα πια, προτιμά
το καφενείο, τα χαρτιά, τις χαζομάρες που
λένε οι άνδρες και ξεκαρδίζονται στα γέλια,
τον Δημήτρη Σαραβάκο του οποίου η κυρία
Βίκυ αγνοεί εντελώς την ύπαρξη, και ζήλεψε,
για πολλοστή φορά, το λαμπερό Λος Άντζελες,
το χλιδάτο Μπέβερλι Χιλς, τους οίκους
μόδας Φόρεστερ και Σπέκτρα, τους αστακούς
και τις γαρίδες που άχνιζαν κάθε βράδυ,
τα μυθικά πάρτι που διοργανώνονταν, τις
πισίνες στις οποίες βουτούσαν καλλίγραμμες
γυναικείες υπάρξεις, σύζυγοι και ερωμένες,
άνοιξε διάπλατα τα μάτια για να χορτάσει
τον πανέμορφο Ριτζ, ένα παλικάρι σχεδόν
δύο μέτρα που τον ορέγεται σαν τρελή –
αυτός είναι αρσενικό, όχι το βόδι που
ερωτεύτηκα και παντρεύτηκα και καλά να
πάθω – αλλά, τι κρίμα, τα σχέδιά της για
ένα οργιώδες βράδυ με τον πρωτότοκο της
οικογενείας Φόρεστερ πήγαν στράφι μια
και που, επάνω στο καλύτερο, εμφανίστηκε
η Μπρουκ Λογκαν, η άτιμη η Μπρουκ Λόγκαν,
με ένα ξώπλατο που θα κόλαζε και τον
παπά της κοινότητας, δάγκωσε τα χείλια
μόλις τα χείλια του Ριτζ άγγιξαν τα χείλια
της Μπρουκ και κατέβασε μονορούφι το
κρασί, να πάνε κάτω τα φαρμάκια –
οικογενειακά και τηλεοπτικά.

Μπρουκ
Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

ημέραςΤης

Φραντς Γιόζεφ Χάιντν: Ο αυ-
στριακός συνθέτης Franz
Joseph Haydn, στην Ελλάδα
και στην Κύπρο τον γνωρί-
ζουμε και ως Χάυδν) εί-
ναι ένας από τους
ακρογωνιαίους λί-
θους της Δυτικής
Μουσικής, με καθο-
ριστική παρουσία και
συμβολή στην κλασ-
σική της περίοδο. Ευτύ-
χησε να ζήσει πολλά χρόνια
για την εποχή του και να πα-
ραστεί μάρτυς πολλών σημαν-
τικών αλλαγών στη μουσική
και την κοινωνία (Διαφωτι-
σμός, Γαλλική και Αμερικανική

Επανάσταση). Με το έργο του
επηρέασε την εξέλιξη της
συμφωνίας, της σονάτας και
του κουαρτέτου εγχόρδων κι
έγινε κύρια πηγή έμπνευσης
για συνθέτες όπως ο Μότσαρτ

και ο Μπετόβεν, που με την
πληθωρική παρουσία

τους επισκίασαν την
προσφορά του δα-
σκάλου τους. Ο
Χάυδν άφησε πίσω
του ένα μεγάλο σε

έκταση και ποιότητα
έργο, αποτελούμενο

από σχεδόν 1.200 συνθέ-
σεις. Μεταξύ αυτών: 104 Συμ-
φωνίες, 80 κουαρτέτα εγχόρ-
δων, 50 σονάτες για πιάνο, 24
κοντσέρτα, 20 όπερες, 90 χο-
ρωδιακά έργα, 100 τραγούδια.

Διαφωνώ με ό,τι λες,
αλλά θα
υπερασπισθώ μέχρι
θανάτου το δικαίωμά
σου να το λες.

Βολταίρος, 
1694-1778, 

Γάλλος φιλόσοφος 
& συγγραφέας

απόφθεγμα

Στο Βιβλίο της Ζωής,
οι απαντήσεις δεν
είναι στις τελευταί-
ες σελίδες.

Charles M. Schulz,
1922-2000, 
Αμερικανός 

σχεδιαστής κόμικς

ευφυολόγημα

2005

Σημεία και τέρατα οι νέοι
κανονισμοί για τους αξιω-
ματικούς της Ε.Φ., αφού
αρκετές πρόνοιες τους,
έχουν περιληφθεί για να
βουλευτούν ημέτεροι, οι
οποίοι υπό κανονικές προ-
ϋποθέσεις, δεν μπορούν
να προαχθούν στις ανώ-
τατες βαθμίδες της ιε-
ραρχίας. Παρέλειψαν
μόνο να γράψουν τα
ονόματα των «ημετέ-
ρων». 
Καταργούν μετρήσιμα
κριτήρια, εισάγουν
πρόνοιες για καθορισμένο
διάστημα προκειμένου να εξυπηρετήσουν
κάποιους και δημιουργούν Συμβούλιο Αφυπηρετήσεων,
για να εκδιώξουν αξιωματικούς που δεν πρόκεινται στα
συγκυβερνώντα κόμματα. 

ΚΑΝΟΥΝ ΝΟΜΟ 
ΓΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙ 

H ιστορία της «Αλήθειας»

Πίκρα και απογοήτευ-
ση ψες για την Κύπρο
η οποία, ύστερα από
πολύ μεγάλη εμφά-
νιση, έχασε 1-0
εκτός έδρας από
την Ελβετία, δε-
χόμενη γκολ στο
87’, ενώ τέλει-
ωσε τον αγώνα
με 10 παίκτες
λόγω αποβο-
λής του Πα-
ναγιώτου. Η
ομάδα μας,

στο ντεμπούτο
του Άγγελου Αναστασιά-

δη, έχασε ευκαιρίες στο α’ μέρος,
πάλεψε στο β’ κι έπεσε στο τέλος. 

Πολύ καλό ξεκίνημα έκανε στο α’ ημίχρονο η
Κύπρος, η οποία ξάφνιασε με την απόδοση της
και το επιθετικό πνεύμα που έδειξε, τους γη-
πεδούχους. 

ΠΙΚΡΑ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ…

H αθλητική «Αλήθεια»

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Τζέιμς Κλίβελαντ: Αφροαμερικανός
αθλητής του στίβου, από τις θρυλικές
μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού.
Κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα
εις μήκος για 25 χρόνια, ενώ κατά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936,
στο Βερολίνο, κέρδισε τέσσερα χρυσά
μετάλλια (100 μ, 200 μ, μήκος, 4Χ100
μ). Η τετραπλή αυτή νί¬κη του υπήρξε
ένα ισχυρό ράπισμα στον Αδόλφο Χίτ-
λερ, ο οποίος σκό¬πευε να εκμεταλ-
λευθεί τους Ολυ¬μπιακούς Αγώνες
για να αποδείξει την ανωτερότητα
της Αρείας φυλής. Ο «Τζέσε» Όουενς.
επέστρεψε στη Νέα Υόρκη δεν ήταν
μόνο ο αθλητής που είχε νικήσει τον
Χίτλερ, όπως ήθελαν να διηγούνται
οι Αμερικανοί, αλλά και ο θριαμβευτής
που είχε αγνοηθεί από τον ίδιο τον
πρόεδρο των ΗΠΑ, Φραγκλίνο Ρούζ-
βελτ, ο οποίος αρνήθηκε να τον συ-
ναντήσει. Μπορεί ο Όουενς να έγινε
διάσημος στην Αμερική και σε όλον

τον πλανήτη επειδή ταπείνωσε τον
Χίτλερ μέσα στη χώρα του, αλλά,
όπως παρατήρησε και ο ίδιος αργό-
τερα, «στη χώρα μου δεν με κάλεσαν
καν για να δώσω τα χέρια με τον πρό-
εδρό μας». Ίσως η ενέργεια αυτή του
Ρούζβελτ να οφειλόταν με μικροπο-
λιτικούς λόγους, καθώς ο Όουενς είχε
στρατευτεί στην υποστήριξη του υπο-
ψηφίου των Ρεπουμπλικανών Άλφ
Λάντον στις προεδρικές εκλογές της
3ης Νοεμβρίου 1936. 

έφυγαν

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Σαν σήμερα το 1492 οι βασιλείς
της Ισπανίας Φερδινάνδος και Ισα-
βέλλα εκδίδουν το διάταγμα της
Αλάμπρας, με το οποίο διατάσ-
σονται οι 150.000 Εβραίοι που
ζουν στη χώρα, είτε να μεταστρα-
φούν στο Χριστιανισμό είτε να
εγκαταλείψουν την Ισπανία.

■ ■ ■ Το 1821 ο Αθανάσιος Διά-
κος υψώνει τη σημαία της Επανά-
στασης στη Λιβαδειά. Στις 30 Μαρ-
τίου, η Λιβαδειά πέφτει στα χέρια
των επαναστατών και στη συνέχεια
ο Διάκος οργανώνει την κατάληψη
της Αταλάντης (31 Μαρτίου) και
της Θήβας (1 Απριλίου), ενώ λίγο
αργότερα κυριεύει το ισχυρό
φρούριο της Μπουδουνίτσας (Μεν-
δενίτσας). Ακολούθως, επιχειρεί
να καταλάβει το Ζητούνι (Λαμία),
το διοικητικό κέντρο της περιοχής
και το Πατρατζίκι (Υπάτη), χωρίς,
όμως, επιτυχία, καθότι ο τοπικός
οπλαρχηγός Μήτσος Κοντογιάννης

αρνείται να βοηθήσει, επειδή θε-
ωρεί άκαιρο τον ξεσηκωμό

■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1905 η
επίσκεψη του Κάιζερ Γουλιέλμου
στην Ταγγέρη πυροδοτεί την πρώ-
τη κρίση στο Μαρόκο. Η επίσκεψη
του Γερμανού αυτοκράτορα θεω-
ρείται πρόκληση για τη Γαλλία, η
θέση της οποίας αμφισβητείται
στην περιοχή.

■ ■ ■ Το 1930 στις ΗΠΑ τίθεται
σε εφαρμογή ο κώδικας κινημα-
τογραφικών παραγωγών, που επι-
βάλει αυστηρούς περιορισμούς
στον τρόπο, που θα παρουσιά-
ζονται οι σκηνές, που προβάλουν

σεξ, εγκλήματα, θρησκείες και
βία. Ο κώδικας έμεινε σε εφαρ-
μογή για 40 χρόνια.

■ ■ ■ Το 1962 ο Barry Jones πε-
τυχαίνει ένα από τα 4 πιο γρήγορα
γκολ, που καταγράφονται στην
ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο 4ο
δευτερόλεπτο σκοράρει στον αγώ-
να Νοτς Κάουντι- Τόρκι. Οι άλλοι
τρεις παίκτες είναι ο Keath Smith
στις 25/12/1964 στον αγώνα Κρί-
σταλ Πάλλας- Ντέρμπι Κάουντι, ο
Tommy Langley στις 11/10/1980
στον αγώνα ΚΠΡ- Μπόλτον και ο
Albert Monday στις 25/10/1958
στον αγώνα Άλντερσοτ- Χάρτλ-
πουλ.

■ ■ ■ To 1993 το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκρίνει για
πρώτη φορά την επέμβαση στην
πρώην Γιουγκοσλαβία και την κα-
τάρριψη αεροσκαφών, που πα-
ραβιάζουν τη ζώνη απαγόρευσης
πτήσεων πάνω από τη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη.

1994: Στο Κάιρο, σε συμφωνία
καταλήγουν Ισραηλινοί και Πα-
λαιστίνιοι, καθώς για πρώτη φορά
από το 1967, το Ισραήλ αποδέ-
χεται αίτημα για την προστασία
των Κατεχομένων με την εγκατά-
σταση ξένης δύναμης παρατηρη-
τών ελαφρά οπλισμένων.

■ ■ ■ 1999: Πηγαίνει στην Αθήνα
ο Σλοβένος Leon Stukeli, ο γη-
ραιότερος χρυσός ολυμπιονίκης
101 ετών, για να τιμηθεί από την
ΕΟΑ, το 2004, τη ΓΓΑ και τους Έλ-
ληνες Ολυμπιονίκες. Γεννημένος
στις 12/11/1898, ο Stukeli κατέ-
κτησε 6 ολυμπιακά μετάλλια στη
γυμναστική τη δεκαετία του 20.

1833: Ο τούρκος φρούραρχος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει
την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό
Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα.

Οκτώ μέλη της τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης «Γιαπωνέζικος Κόκκινος
Στρατός» καταλαμβάνουν αερο-
πλάνο των Ιαπωνικών Αερογραμ-
μών με 129 επιβάτες, κραδαίνον-
τας σπαθιά σαμουράι και μία χειρο-
βομβίδα. Θα τους ελευθερώσουν
λίγες ώρες αργότερα.

1970

παλιό
ημερολόγιο

↓
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H ολομέλεια της Βουλής
ενέκρινε κατά τη χθε-
σινή της συνεδρία τους

κανονισμούς για αύξηση του
ανώτατου ορίου τέλους χρήσης,
το οποίο επιβάλλεται από το
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευ-
κωσίας με βάση την κατανά-
λωση νερού, από €0,55, που
ισχύει σήμερα σε €0,70 για
κάθε κυβικό μέτρο νερού, το
οποίο καταναλώνει ο ιδιοκτήτης
ή ο κάτοχος υποστατικού.

Ζητούσε αύξηση στα €0,80
Το αρχικό αίτημα από το Συμ-
βούλιο Αποχετεύσεων Λευκω-
σίας, αφορούσε αύξηση με
ανώτατο όριο τα €0,80, με στό-
χο την κάλυψη των εξόδων λει-
τουργίας και συντήρησης του
αποχετευτικού συστήματος και
διασφάλισης της οικονομικής
βιωσιμότητάς του. Ωστόσο, η
Βουλή ενέκρινε προφορική τρο-
πολογία, που κατέθεσε ο βου-
λευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος
Κουλλά, ώστε να αυξηθεί το
ανώτατο όριο τέλους χρήσης
μόνο για το 2023 και να καθο-
ριστεί στα 70 σεντ. Υπέρ της
τροπολογίας ψήφισαν 40 βου-
λευτές και εναντίον 2, ενώ οι
κανονισμοί εγκρίθηκαν τελικά
με 35 ψήφους υπέρ και πέντε
εναντίον.

Στέλνονται πολιτικά 
μηνύματα
Στην τοποθέτησή του ο κ. Κουλ-
λά είπε ότι με την τροπολογία
στέλνονται δύο πολιτικά μηνύ-
ματα. Πρώτον ότι δεν είναι εύ-
κολο να συζητούνται αυξήσεις
τελών σε τόσο μεγάλο ποσοστό
σε μια περίοδο υψηλού πλη-
θωρισμού. Το δεύτερο πολιτικό
μήνυμα είπε, είναι ότι θα πρέπει

να υπάρξει ένας λειτουργικός
εξορθολογισμός αυτών των ορ-
γανισμών και μια άσκηση πίεσης
από τη Βουλή, ώστε να μην θε-
ωρούν οι οργανισμοί δεδομένο
ότι η Βουλή θα ψηφίζει αιωνίως
τέτοιες αυξήσεις. Επίσης η τρο-
πολογία, ανέφερε, σχετίζεται
με την εφαρμογή από του χρό-
νου της μεταρρύθμισης της το-
πικής αυτοδιοίκησης, οπότε θα
υπάρξει συνένωση των οργα-
νισμών, θα ξαναμελετηθούν τα
οικονομικά δεδομένα και θα
προκύψουν συνέργειες.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης
Γεωργιάδης σημείωσε ότι είδαν
τα στοιχεία και θεωρούν ότι
μπορεί να ισχύσει χαμηλότερη
αύξηση για φέτος μέχρι να δο-
θεί η ευκαιρία στις υπηρεσίας
να ξαναδούν το ζήτημα.

Το αναγνωρίζει και ο ΔΗΣΥ
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος
Δαμιανού είπε ότι από τη στιγμή
που ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει ότι
υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας
θα ήταν οξύμωρο να μην στη-
ρίξουν την τροπολογία. Εξέ-
φρασε προβληματισμό για τη
δυσχερή κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το συμβούλιο, ωστό-

σο ανέφερε ότι έχει προγραμ-
ματιστεί στο πλαίσιο της ανα-
θεώρησης κάποιων πτυχών της
μεταρρύθμισης να μπορεί να
οριστεί ένας σταθμός ελέγχου
για την πορεία ενοποίησης αυ-
τών των οργανισμών. Ο βου-
λευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λω-
νίδου τάχθηκε υπέρ της τρο-
πολογίας για τη μειωμένη αύ-
ξηση, ωστόσο ανέφερε ότι από
τη στιγμή που η μεταρρύθμιση
θα εφαρμοστεί το 2024 ίσως
θα πρέπει να παρατεθεί η αύ-
ξηση μέχρι το τέλος του 2024
για να δοθεί χρόνος να αναλά-
βουν οι επαρχιακοί οργανισμοί.

Το αίτημα χρονίζει
Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συ-
νεργασία Μαρίνος Μουσιούττας
είπε ότι το αίτημα του συμβου-
λίου χρονίζει, αφού τίθεται εδώ
και τέσσερα χρόνια, ενώ ο προ-
ϋπολογισμός εγκρίθηκε με την
προϋπόθεση ότι θα υπήρχε 80
σεντ αύξηση. Διερωτήθηκε αν
η μη έγκριση των 80 σεντ θα
δημιουργήσει πρόβλημα στον
προϋπολογισμό, ειδικά αφού
με την τροπολογία σε έναν χρόνο
η χρέωση θα επανέλθει σε αυτήν
που ήταν προηγουμένως.
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Αύξηση κατά 15 σεντ το κυβικό 
μέτρο νερού από το ΣΑΛ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Προβλέπουν αυστηρές ποινές σε ιατρούς που δεν εκτελούν σωστά τα
καθήκοντά τους

NακατατεθούνστηΒουλή
τα δύο νομοσχέδια που
βρίσκονται στη Νομική

Υπηρεσία και αφορούν την εγ-
γραφή των ιατρών, ζήτησαν
μέλητηςΚοινοβουλευτικήςΕπι-
τροπής Υγείας, σε δηλώσεις
τουςμετάτοτέλοςτηςσυνεδρίας
της επιτροπής, την Πέμπτη.

Αυστηρότερες ποινές
Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος
της Επιτροπής Υγείας και βου-
λευτής του ΔΗΣΥ, εξέφρασε
την ικανοποίηση της επιτροπής
για το ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ) κατέθεσε πριν
από ενάμιση χρόνο προτάσεις
για πιο αυστηρές ποινές σε ια-
τρούς που δεν εκτελούν σωστά
τα καθήκοντά τους και για τη
θεσμοθέτηση της μοριοδότη-
σης. Ακόμη, ζήτησε να εξετα-
στούν τάχιστα τα δύο νομοσχέ-
δια που έχουν κατατεθεί από

το υπουργείο Υγείας και βρί-
σκονται στη Νομική Υπηρεσία
(το ένα από τον Φεβρουάριο
του 2021 και το άλλο από τον
Ιούνιο του 2022) και αφορούν
την εγγραφή των ιατρών και
την επιβολή ποινών σε παρα-
νομούντες ιατρούς. 

Δεν παίζουμε με την υγεία
«Η επιτροπή Υγείας έχει απο-
δείξει ότι μπορεί να εξετάζει
τάχιστα τα νομοσχέδια, γι’ αυτό
και δεν εκκρεμεί κανένα νο-
μοθέτημα ενώπιόν της. Με τον
τομέα της υγείας δεν μπορούμε
να παίζουμε», δήλωσε. Απαν-
τώντας σε ερώτηση, ο κ. Δί-
πλαρος εξήγησε ότι τα νομο-
σχέδια προνοούν αυστηρότερες
ποινές από την πρόταση νόμου
που είχαν υποβάλει οι βουλευ-
τές. Για παράδειγμα, όπως είπε,
το νομοσχέδιο προνοεί ποινή
φυλάκισης έως και 5 ετών, ενώ

η πρόταση νόμου προνοεί ποινή
φυλάκισης 3 μηνών. Σε ό,τι
αφορά τη μοριοδότηση, δεν
μπορεί ένας γιατρός να παρα-
κολουθήσει ένα σεμινάριο και
να παίρνει δίπλωμα εξειδίκευ-
σης, πρόσθεσε.
Η Μαρίνα Νικολάου, βουλευτής
του ΑΚΕΛ, τάχθηκε υπέρ του
εκσυγχρονισμού και της μεταρ-
ρύθμισης του νομοθετικού πλαι-
σίου της εγγραφής ιατρών, το-
νίζοντας ότι αποτελεί «υποχρέ-
ωση της κυβέρνησης και του
υπουργείου Υγείας να επιλη-
φθούν του ζητήματος». 
Από την πλευρά του, ο Μαρίνος
Μουσιούττας, βουλευτής της
ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι κατατέθηκε
πρόταση νόμου η οποία αυξάνει
τα μέλη του Ιατρικού Συμβου-
λίου Κύπρου με την ένταξη
πρώην δικαστών για να είναι
πιο αμερόληπτη η κρίση του
συμβουλίου. 

Ζητούν άμεση κατάθεση των δύο 
Ν/Σ για την εγγραφή των ιατρών

«ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΤΟΝΙΣΕ
Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 2 Απριλίου 2023, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου

Νικολάου στο Επισκοπειό Λευκωσίας, το ετήσιο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου μας υιού, πατέρα και αδελφού

ΣΩΚΡΑΤΗ ΧΑΣΙΚΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα: Δέσποινα
Παιδιά: Άννα Μαρία, Ιωάννης, Φρίξος
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 2 Απριλίου 2023, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου

Νικολάου στο Επισκοπειό Λευκωσίας, το ετήσιο μνημόσυνο της 
πολυαγαπημένης μας θυγατέρας, μητέρας και αδελφής

ΕΛΛΗΣ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΧΑΣΙΚΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς: Φρίξος – Άννα Κουλέρμου
Παιδιά: Άννα Μαρία, Ιωάννης, Φρίξος
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς



M ε δικές τους ιδέες και
θέτοντας προβλημα-
τισμούς και ανησυ-

χίες οι αρχηγοί των πολιτικών
δυνάμεων, για την πρωτοβουλία
του προέδρου της Δημοκρατίας
αναφορικά με ενεργότερο συμ-
μετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις προσπάθειες επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων στο κυ-
πριακό, πραγματοποιήθηκε
χθες η πρώτη συνεδρίαση του
Εθνικού Συμβουλίου μετά την
ανάληψη της προεδρίας από
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 
Το εθνικό συμβούλιο απασχό-
λησε κυρίως η έκβαση των επα-
φών που είχε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες,
όπως και η επίσκεψη της Ρόζ-
μαρι ΝτιΚάρλο, ενώ αναφορές
υπήρξαν και στο ζήτημα των
ελληνοτουρκικών και την υπο-
στήριξη της Αθήνας στην υπο-
ψηφιότητα της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι αυτό ήταν και
το πρώτο εθνικό στο οποίο συμ-
μετείχε ο Νίκος Αναστασιάδης
με την ιδιότητά του ως τέως
προέδρου της Δημοκρατίας.
Εξερχόμενος ανέφερε πως
έδωσε τις θέσεις του αλλά δεν
έφτασε στον βαθμό της συμ-
βουλής. «Συμβουλές δεν λέω
ότι δίδω. Δεν έφτασα στο βαθ-
μό της σοφίας από το να είμαι
σύμβουλος», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Πρόθεση για συμβούλιο
εθνικής ασφάλειας

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας
της συνεδρίας, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λε-
τυμπιώτης, δήλωσε ότι, ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ενημέ-
ρωσε το εθνικό συμβούλιο για
την πρόθεσή του να προχωρή-
σει σε σύσταση συμβουλίου
εθνικής ασφάλειας, μια πρό-
ταση στην οποία αναφέρθηκαν
και κάποιοι από τους πολιτικούς
αρχηγούς στις δηλώσεις τους.
Εξήγησε ότι θα τους αποστείλει
περισσότερες λεπτομέρειες τις
προσεχείς μέρες, για να ακού-
σει τις απόψεις τους ως προς
τη σύσταση αυτού του συμ-
βουλίου, το οποίο θα έχει ένα
συμβουλευτικό ρόλο και προς
το εθνικό συμβουλίο στις αρ-
μοδιότητες που θα έχει.
Ερωτηθείς για το θέμα της απα-
γόρευσης από πλευράς Τουρ-
κίας σε κυπριακά πλοία να προ-
σεγγίσουν τα λιμάνια της, ο εκ-
πρόσωπος είπε ότι είναι κάποια

από τα ζητήματα που ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θέτει
στο μεγάλο «καλάθι» των ευ-
ρωτουρκικών. «Και είναι για
αυτό που η πρότασή του για
ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ
αφορά στο γεγονός ότι η ΕΕ
κατέχει εκείνα τα κίνητρα που
μπορούν να ωφελήσουν και
την Τουρκία και τους Τουρκο-
κύπριους συμπατριώτες μας
και είναι σε αυτό το πλαίσιο
ακριβώς που θεωρούμε πως
αν η Τουρκία με νηφαλιότητα
και ειλικρινή βούληση προσεγ-
γίσει αυτή την πρόταση, θα
μπορέσουμε να βγούμε από το
αδιέξοδο, να επαναρχίσουν οι
συνομιλίες από εκεί που έμει-
ναν και να μπορέσουμε να επι-
λύσουμε το κυπριακό», ανέ-
φερε ο κ. Λετυμπιώτης.

ΔΗΣΥ
Η νεοεκλεγείσα πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε,
μετά το πέρας της συνεδρίας,
την ανάγκη συλλογικά να αντι-
μετωπίσουμε τις όποιες εξελί-
ξεις. Εμείς, είπε, θα είμαστε
υπεύθυνοι, σοβαροί και εποι-
κοδομητικοί και στόχος είναι
να αρθεί το αδιέξοδο. «Συμ-
φωνούμε όσον αφορά τον ενερ-
γότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες και βεβαίως θα λει-
τουργήσουμε ενισχυτικά εκεί
και όπου μπορούμε και παράλ-
ληλα θα πρέπει να εκμεταλ-
λευτούμε κάθε διπλωματικό
μέσο, κάθε βήμα το οποίο προ-
σφέρεται για να μπορέσουμε
να ενημερώσουμε το τι τεκταί-
νεται καθημερινά εδώ στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία, και εννοώ
για τις παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας είτε για την πρό-
ταξη της λύσης των δύο κρατών

κι ότι προχωράμε με βάση τη
νομιμότητα, το συμφωνημένο
πλαίσιο, όλο αυτό το κεκτημένο
το οποίο έχουμε και θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε
ένα βήμα παρακάτω», είπε.

ΑΚΕΛ
Ο γενικός γραμματέας του
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, χα-
ρακτήρισε την κατάσταση στο
κυπριακό απελπιστική, καθώς
έχουμε το μακροβιότερο αδιέ-
ξοδο που υπήρξε ποτέ, με την
ε/κ πλευρά να θεωρείται από
τον διεθνή παράγοντα συνυ-
πεύθυνη. Ανέφερε πως είναι
αδήριτη ανάγκη να αναλάβουμε
συγκεκριμένες και στοχευμένες
πρωτοβουλίες για να σπάσουμε
το αδιέξοδο. Όπως είπε, ρώ-
τησαν τον πρόεδρο αν με την
επανέναρξη εννοεί να αρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις από το
σημείο που έμειναν, διαφυλάσ-
σοντας τις συγκλίσεις και το
πλαίσιο Γκουτέρες και ανταπο-
κρίθηκε θετικά. «Αν αυτή είναι
η θέση, εμείς το καλωσορίζου-
με», είπε. Ανέφερε, ταυτόχρο-
να, πως το ΑΚΕΛ επανέφερε
την πρόταση που είχε καταθέ-
σει προ τριετίας στο εθνικό
συμβούλιο για δημιουργία δυ-
ναμικής επανέναρξης των δια-
πραγματεύσεων μέσω των
ενεργειακών, η οποία θα συ-
ζητηθεί.
Ερωτηθείς εάν ζήτησε διευκρι-
νήσεις από τον πρόεδρο για τη
θέσπιση του ανωτάτου συμ-
βουλίου Διακυβερνητικής Συ-
νεργασίας με την Ελλάδα, με
το οποίο το ΑΚΕΛ διαφώνησε,
ο Στέφανος Στεφάνου διευκρί-
νισε ότι το κόμμα του δεν δια-
φώνησε με τη δημιουργία αυ-
τού του θεσμού, αλλά με τη

δήλωση του ΠτΔ για κοινές συ-
νεδρίες ανά τακτά διαστήματα
των υπουργικών συμβουλίων
Κύπρου και Ελλάδας, στην πα-
ρουσία του προέδρου και του
πρωθυπουργού. Θεωρούν, συ-
νέχισε, ότι ισχύει αυτό που την
επόμενη ημέρα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος είπε, ότι συμφω-
νήθηκε πως ανάλογα με το
θέμα να γίνονται συνεννοήσεις
των αρμόδιων υπουργών.

Συμπολίτευση 
Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της
συμπολίτευσης, ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος ανέφερε ότι το
ΔΗΚΟ κατάθεσε στη συνεδρία
τη δική του άποψη πως θα πρέ-
πει παράλληλα να εξεταστεί η
στρατηγική της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς σε δύο πτυχές. Η
μια, σημείωσε, αφορά τις προ-
σπάθειες επανέναρξης των δια-
πραγματεύσεων με τις πρωτο-
βουλίες που ήδη έχει αναλάβει
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
και με τις οποίες, φυσικά και
συμφωνούμε και η άλλη πτυχή
έχει να κάμει με την αντιμετώ-
πιση της τακτικής και στρατη-
γικής της Τουρκίας.
Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ τόνισε
ότι «με τη συνεργασία και τη
συνέργεια όλων θα έρθουν και
καλύτερες μέρες». Επιπροσθέ-
τως, είπε πως είχαν την ευκαιρία
να καταθέσουν και τις δικές
τους απόψεις σε ό,τι αφορά το
κυπριακό.
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της
ΕΔΕΚ, Μαρία Βασιλειάδου, ανέ-
φερε πως η ΕΔΕΚ πρότεινε πως
πρέπει να υπάρξει σωστή προ-
εργασία, ώστε σε περίπτωση
που δεν υπάρχει καλό τέλος,
να μην επωμιστεί η πλευρά μας
οποιοδήποτε κόστος και να μεί-
νει αλώβητη η Τουρκία. 

A πό πλευράς των μικρό-
τερων κομμάτων της αν-
τιπολίτευσης, ο πρό-

εδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου
ανέφερε θα έπρεπε να επιδιώ-

κουμε λύση που να βασίζεται
σε ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Επανέλαβε τη διαφωνία του
κόμματός του με τη λύση της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-

δίας. Οι Οικολόγοι έθεσαν την
ανησυχία τους για την επικείμενη
λειτουργία του πυρηνικού ερ-
γοστασίου στο Άκκουγιου, λέ-
γοντας πως έχουμε ακόμη πε-

ριθώριο για κάποια αντίδραση.
Ανησυχίες έθεσαν και για ανα-
πτύξεις που ετοιμάζονται στα
κατεχόμενα, σε περιοχές που
εμπίπτουν στο Natura2000.
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Π ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ πόση σοβαρότητα
υπάρχει στη Βουλή όταν συνεδριάζουν
οι βουλευτές και λαμβάνονται αποφάσεις

για το μέλλον μας. Όσα θα διαβάσετε στη συ-
νέχεια είναι από την προχθεσινή συνεδρία της
επιτροπής Παιδείας, στη διάρκεια της οποίας
συζητήθηκε πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για κα-
τάργηση των τετραμήνων. Παρόμοια εικόνα εξε-
λίσσεται σχεδόν σε όλες τις συνεδρίες των επι-
τροπών της Βουλής.

ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στην επι-
τροπή, σύμφωνα με το βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο
Χριστοφίδη, πως λόγω των τετραμήνων υπάρχουν
αυξημένες αναφορές για άγχος στα παιδιά αλλά
και αυξημένα αιτήματα κατ’ οίκον διδασκαλίας
και παροχής διευκολύνσεων σε παιδιά που αν-
τιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα. Επίσης,
ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κύπρου «τεκμηρίωσε γιατί
και επιστημονικά η εξέταση των τετραμήνων
είναι πλήρως αποτυχημένη». ΑΠΟΡΙΑ: Το θέμα
των τετραμήνων μας απασχολεί τα τελευταία
χρόνια με το υπουργείο Παιδείας επί προηγού-
μενης κυβέρνησης να έχει εκδώσει δεκάδες
ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες ο θεσμός
των τετραμήνων φέρνει θετικά αποτελέσματα.
Όταν λέγονταν όλα αυτά, γιατί δεν άνοιξαν το
στόμα τους οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας αλλά
και ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κύπρου και να μας γνωστο-
ποιήσουν αυτά που μας γνωστοποίησαν προχθές; 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι βουλευτές γνωρί-
ζουν πως η πρόταση του ΑΚΕΛ για κατάργηση
των τετραμήνων είναι αντισυνταγματική για πολ-
λούς λόγους. Κυρίως γιατί η Βουλή δεν μπορεί
με νόμο να παρέμβει στις αρμοδιότητες της
εκτελεστικής εξουσίας. Και τα ωρολόγια και
αναλυτικά προγράμματα είναι αποκλειστική αρ-
μοδιότητα της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, όταν η
γενική εισαγγελέα ανέφερε στους βουλευτές
πως η πρόταση του ΑΚΕΛ είναι αντισυνταγματική,
αυτοί επέμεναν στην έγκρισή της…

ΤΡΙΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προεκλογικά ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης δεσμεύτηκε για μείωση της βαρύτητας
της εξέτασης στο 5%. Προχθές στην επιτροπή
Παιδείας, η Νομική Υπηρεσία ανέφερε πως η
δέσμευση αυτή του προέδρου της Δημοκρατίας
δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι αντισυν-
ταγματική. «Απορρίπτουμε αυτή τη θέση και ζη-
τούμε επιτακτικά, τόσο από τους τεχνοκράτες
του υπουργείου, όσο και από τη γενική εισαγ-
γελία, να βρουν εκείνους τους τρόπους και τις
μεθόδους για να υλοποιηθεί η εξαγγελία του
προέδρου για τη βαρύτητα 5% στο α’ εξάμηνο»,
ήταν η θέση της ΔΗΠΑ, με την οποία συμφώνησαν
όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΔΗΣΥ. Δηλαδή,
κατέθεσαν μια αντισυνταγματική πρόταση και
καλούν την κυβέρνηση και τη Νομική Υπηρεσία
να βγάλουν το φίδι από τη φωλιά…

ΛΕΧΘΗΚΑΝ και άλλα πολλά ευτράπελα παρόμοια
με τα ανωτέρω, αλλά ο χώρος της στήλης δεν
προσφέρεται για παράθεσή τους. Κλείνω παρα-
θέτοντας δύο σοβαρές τοποθετήσεις που έγιναν.
Η πρώτη από το βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργο Κά-
ρουλλα, ο οποίος είπε ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ
είναι «άνευ αντικειμένου και για σκοπούς εντυ-
πωσιασμού» και η δεύτερη από τον ανεξάρτητο
βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους ο οποίος επι-
σήμανε πως αν καταργηθούν τα τετράμηνα θα
γίνεται ολική εξέταση τον Ιούνιο. Δηλαδή, τον
Ιούνιο οι μαθητές θα εξετάζονται για την ύλη
όλης της χρονιάς που έχουν διδαχθεί…

Μια συνεδρία

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Τoυ
ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
agathocleoust@gmail.com Το μακροβιότερο αδιέξοδο

Οι μικρότεροι 

✔ «Αυτή η απόφαση βύθισε το Χάρβαρντ και το MIT και όλα 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, στο χάος»

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• «Ρώτησαν τον πρόεδρο αν με την επανέναρξη εννοεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που
έμειναν, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες και ανταποκρίθηκε θετικά»
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Γ ια νοοτροπία που δεν μπορεί
να ανεχτεί να ακούγεται η
φωνή του τουρκοκυπριακού

«λαού» έκανε λόγο ο Ερσίν Τατάρ,
σχολιάζοντας τη διαμαρτυρία Ε/κ
φοιτητών του Μετώπου Κυπρίων
Φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου
έξω από το King’s College του Λον-
δίνου, όπου ο Τ/κ ηγέτης πήγε να
μιλήσει. Να σημειωθεί ότι στον ίδιο
χώρο υπήρχε ομάδα Τούρκων και
Τ/κ φοιτητών που επευφημούσαν
τον κ. Τατάρ, ο οποίος έφτασε εκεί
με αυτοκινητοπομπή.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη δια-
μαρτυρία έχουν αναρτηθεί από προχ-
θές το βράδυ σε τουρκικά και τ/κ
ΜΜΕ, ενώ ο Τούρκος αντιπρόεδρος,
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
και στα κατεχόμενα σύσσωμη σχε-
δόν η «κυβέρνηση» έστειλαν μη-
νύματα συμπαράστασης στον Τ/κ
ηγέτη και καταδίκης της διαμαρτυ-
ρίας των Ε/κ φοιτητών. Μεταδίδεται
επίσης ότι ο κ. Τατάρ πήγε στο εν
λόγω κολλέγιο να μιλήσει μετά από
πρόσκληση φοιτητών.
Σύμφωνα με τον παράνομο «Μπαϊ-
ράκ» κατά τη διαμαρτυρία των Ε/κ
φοιτητών παρενέβησαν οι υπεύθυνοι
ασφάλειας. Οι Τούρκοι φοιτητές,
από την άλλη, διαμαρτυρήθηκαν
με χειροκροτήματα προς τους Έλ-
ληνες και Ε/κ φοιτητές που φώναζαν
συνθήματα και «επιχείρησαν σω-
ματικές επιθέσεις» – όπως μεταδί-
δεται – ενώ υποδέχθηκαν τον κ.
Τατάρ με χειροκροτήματα όταν έφτα-
σε στο κολέγιο. Παρέμεινε έξω από
το κτίριο μέχρι να τελειώσει ο Τ/κ
ηγέτης την ομιλία του και τον απο-
χαιρέτησαν και πάλι με χειροκρο-
τήματα κατά την αποχώρησή του.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο
Kings College, ο κ. Τατάρ μίλησε για
«νοοτροπία που δεν αντέχει ούτε
να ακούγεται η φωνή του τουρκο-
κυπριακού λαού, πολύ άσχημη και
ανάρμοστη» προσθέτοντας ότι θα
συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς
να τα παρατήσουν. Σύμφωνα με τον
κ. Τατάρ, η διαμαρτυρία αυτή των
νέων δείχνει ότι «δεν υπήρξε αλλαγή
στη νοοτροπία των Ε/κ».

Οκτάι και Τσαβούσογλου
Σύμφωνα με τον «Μπαϊράκ», ο Τούρ-
κος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι –
που σήμερα αναμένεται στα κατε-
χόμενα – τηλεφώνησε στον κ. Τατάρ
για να του ευχηθεί «περαστικά» για
το περιστατικό και του επανέλαβε
ότι η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό
του. Ο κ. Ταταρ του ανέφερε ότι
αυτού του είδους ανάρμοστες ενέρ-
γειες δεν μπορούν να τον εκφοβί-
σουν και θα συνεχίσει να υπερα-
σπίζεται σε όλες τις πλατφόρμες
τη νέα του πολιτική λέγοντας ότι
δεν έχει ανησυχίες για την ασφάλειά
(του), αλλά εάν ληφθούν μέτρα
ασφαλείας, μπορεί να συμβούν χει-
ρότερα γεγονότα. «Θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μας μέχρι το τέλος»,
πρόσθεσε.
Στο πλευρό του Ερσίν Τατάρ δήλωσε
ότι βρίσκεται και ο Τούρκος ΥΠΕΞ
λέγοντας πως η Τουρκία είναι πάν-
τοτε στο πλευρό της «τδβκ», όπως
αποκάλεσε το ψευδοκράτος. Σε
ανάρτησή του στο Τουίτερ, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου έγραψε«: «Οι
Ελληνοκύπριοι, που δεν μπορούσαν
να χωνέψουν την αυξανόμενη ανα-
γνωρισιμότητα της τδβκ, ειδικά την
ιδιότητα του παρατηρητή στον Ορ-

γανισμό Τουρκικών Κρατών, άρχισαν
να γίνονται επιθετικοί. Μετέφερα
τις καλύτερες ευχές μου στον πρό-
εδρο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος δέχθηκε
επιθετική ενέργεια στο Λονδίνο. Εί-
μαστε πάντα με την τδβκ».

Διαμαρτυρία τ/κ συντεχνιών 
για το ταξίδι Τατάρ στο Λονδίνο
Στο μεταξύ, ο τ/κ Τύπος προβάλλει
τη διαμαρτυρία των ηγεσιών των
συντεχνιών των «δημοσίων» υπαλ-
λήλων (KTAMS) και των τ/κ δασκά-
λων (KTÖS) έξω από το «προεδρικό»
για το πολυδάπανο ταξίδι του Ερσίν
Τατάρ στο Λονδίνο.
Οι Τ/κ συνδικαλιστές άνοιξαν ένα
πανό μπροστά από την πύλη του
κτιρίου που απεικόνιζε τον γνωστό
περιηγητή την περίοδο της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας Εβλιγιά πάνω
στο άλογό του, φορώντας φέσι κι
αντίστοιχη ενδυμασία, κι από την
άλλη τον Ερσίν Τατάρ πάνω σε ένα
ελικοφόρο αεροπλανάκι με ανοικτό
το πάνω μέρος να χαιρετά χαρού-
μενος. Οι Τ/κ συνδικαλιστές άφησαν
στην πύλη του «προεδρικού» ένα
μαξιλάρι κι ένα φέσι πάνω σε αυτό,
όπως αυτό που φορούσαν οι τότε
περιηγητές.
Η «Γενί Ντουζέν» γράφει σήμερα
ότι σε 15 μήνες, ολόκληρο το 2022
και το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο
Ερσίν Τατάρ έχει κάνει 19 ταξίδια
στο εξωτερικό, τα οποία παραθέτει
ημερολογιακά, με τη συντριπτική
πλειοψηφία να είναι σε πόλεις της
Τουρκίας, εκτός από το ταξίδι του
στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο και

την επίσκεψή του επίσης στο Λονδίνο
στις 5 Νοεμβρίου πέρυσι.
Η εφημερίδα σημειώνει επίσης,
όπως οι Τ/κ συνδικαλιστές, πως σε
μια περίοδο που η «κυβέρνηση»
αναζητεί κονδύλια και πόρους για
τη δημιουργία του ταμείου για τους
σεισμούς, ο Τ/κ ηγέτης αντί να
κάνει εξοικονομήσεις «γυρνά από
πόλη σε πόλη». Στο δημοσίευμα
σημειώνεται ότι μόνο τους μήνες
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο πέρυσι ο
Ερσίν Τατάρ δεν ταξίδεψε στο εξω-
τερικό, ενώ υπήρχαν μήνες που
έκανε δύο ή και τρία ταξίδια εκτός.
Και το 2023, παρατηρεί η «Γενί
Ντουζέν», τα τρία από τα τέσσερα
ταξίδια του κ. Τατάρ έγιναν σε πόλεις
της Τουρκίας.

ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ε/Κ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ KING COLLEGE ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

«Οι Ε/κ δεν ανέχονται τη φωνή των Τ/κ»
•  Σύσσωμη σχεδόν η «κυβέρνηση» έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στον Τ/κ ηγέτη και καταδίκης της διαμαρτυρίας των Ε/κ φοιτητών. Μεταδίδεται επίσης ότι ο
κ. Τατάρ πήγε στο εν λόγω κολλέγιο να μιλήσει μετά από πρόσκληση φοιτητών • Ο τ/κ Τύπος προβάλλει τη διαμαρτυρία των ηγεσιών των συντεχνιών των «δημοσίων»
υπαλλήλων (KTAMS) και των τ/κ δασκάλων (KTÖS) έξω από το «προεδρικό» για το πολυδάπανο ταξίδι του Ερσίν Τατάρ στο Λονδίνο
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

-Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες - Διάταγμα κράτησης
για έξι μέρες στον 58χρονο Κύπριο ιδιοκτήτη γραφείου παροχής υπηρεσιών, ο οποίος οδηγήθηκε χθες στο δικαστήριο Λεμεσού, αναμένονται νέες συλλήψεις -Από
τους 20 αλλοδαπούς καταζητούμενους για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι τρεις οι οποίοι εμπλέκουν τον 58χρονο ο οποίος αρνείται ανάμειξη 

Συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για συντονισμό μετά και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

Του ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμε-
σού, σύμφωνα με πληρο-
φορίες μας, διερευνούν το

ενδεχόμενο υπάλληλοι σε κυβερ-
νητικές  υπηρεσίες να εμπλέκονται
στην υπόθεση με τα πλαστά έγγρα-
φα, ενώ δεν αποκλείονται νέες συλ-
λήψεις τα επόμενα εικοσιτετράωρα.   

Στο δικαστήριο
Χθες οδηγήθηκε ενώπιον του επαρ-
χιακού δικαστηρίου Λεμεσού ο
58χρονος,  ιδιοκτήτης γραφείου πα-
ροχής υπηρεσιών, σε σχέση με την
υπόθεση των πλαστών εγγράφων
και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα
κράτησης για περίοδο έξι ημερών.  

Αλληλοκατηγορίες 
Τον 58χρονο έχουν κατονομάσει
τρείς από τους συλληφθέντες αλ-
λοδαπούς ότι είναι το πρόσωπο το
οποίο τους ετοίμαζε τα έγγραφα
τα οποία παρουσίαζαν σε γραφείο
εξυπηρέτησης του πολίτη με σκοπό
την έκδοση ή ανανέωση της μαθη-
τικής άδειας οδήγησης. Ο 58χρονος
από την πλευρά του υποστηρίζει
ότι τα σχετικά έγγραφα του τα πα-
ρέδιδαν οι ίδιοι οι αλλοδαποί. 
Το ΤΑΕ Λεμεσού δεν αποκλείει πέραν
του 58χρονου να έχουν εμπλοκή
και άλλα πρόσωπα συμπεριλαμβα-
νομένων και υπαλλήλων κυβερνη-
τικών υπηρεσιών.  

Καταζητούμενοι 
Δεκαεπτά από τους 20 αλλοδαπούς
οι οποίοι παρουσίασαν πλαστά έγ-
γραφα εξακολουθούν να καταζη-
τούνται από την Αστυνομία. Με
βάση τα πλαστά έγγραφα έχει απο-
καλυφθεί η παράνομη παραμονή
τους στο έδαφος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λε-
μεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης
της υπόθεσης, για την οποίαν τελούν
υπό κράτηση τρία από 20 καταζη-
τούμενα πρόσωπα, εξασφαλίστηκε
μαρτυρία εναντίον του 58χρονου,
ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της
Τετάρτης, δυνάμει δικαστικού εν-
τάλματος σύλληψης. Ανακρινόμενος
ο ύποπτος αρνείται κάθε ανάμειξη
στην υπόθεση και δίνει διάφορους
ισχυρισμούς που διερευνώνται.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά
από καταγγελία που έγινε από την
υπεύθυνη του Κέντρου Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη της επαρχίας Λεμε-
σού, σύμφωνα με την οποία, μετά
από εξέταση αιτήσεων για έκδοση
και επανέκδοση μαθητικής άδειας
οδηγού, υπήρχαν ενδείξεις για πλα-
στογραφημένα έγγραφα που προ-
σκόμισαν είκοσι πρόσωπα από τρίτες
χώρες.

Δήλωναν μέλη οικογένειας 
πολίτη ΕΕ
Σε συνεργασία με την Υπηρεσία

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
φέρεται να διαπιστώθηκε ότι τα
πρωτότυπα δελτία διαμονής
(MUE2), ως μέλη οικογένειας πολίτη
της ΕΕ, ήταν πλαστά,  αφού η άδεια
παραμονής τους είχε λήξει και κα-
νένας δεν ήταν νυμφευμένος με

ευρωπαία πολίτη. 
Εναντίον των 20 υπόπτων εξα-
σφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα
σύλληψης, ενώ το πρωί της Τρίτης
εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν
οι τρεις και οι υπόλοιποι καταζη-
τούνται.

Αδικήματα 
Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση
παράνομης παραμονής στο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυκλο-
φορίας πλαστού εγγράφου, πλα-
στογραφίας και εξασφάλιση άδειας
οδήγησης με ψευδείς παραστάσεις.

Δ εύτερη σύσκεψη πραγματο-
ποιείται σήμερα στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, με  θέμα

τη βία στους αγωνιστικούς χώρους,
στον απόηχο των επεισοδίων της πε-
ρασμένη Κυριακής κατά τη διάρκεια
του καλαθοσφαιρικού αγώνα μεταξύ
του Απόλλωνα και της Ανόρθωσης. 

Εκτός ελέγχου 
Υπενθυμίζεται ότι από τα επεισόδια,
καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία προ-
κατασκευασμένα κτίρια της εταιρείας
λεωφορείων CPT, λόγω φωτιάς που
τέθηκε κακόβουλα μετά από ρίψη
μολότοφ, ενώ παράλληλα προκλήθη-
καν εκτεταμένες ζημιές σε πέντε αστυ-
νομικά οχήματα και οχήματα πολιτών,
που ήταν σταθμευμένα στον χώρο
του σταδίου. Επιπλέον, όπως είχε ανα-
φερθεί, μέλη της Αστυνομίας δέχθηκαν
επίθεση με τη χρήση φωτοβολίδων,
μολότοφ, πετρών και άλλων αντικει-
μένων, με αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι
αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών,
πήραν εξιτήριο. Η σημερινή σύσκεψη
θα πραγματοποιηθεί στις 08:30 στο
υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ με την
ολοκλήρωσή της θα γίνουν δηλώσεις
στους δημοσιογράφους.

Οι συμμετέχοντες 
Στη σύσκεψη θα παρακαθήσουν η
υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξεως, Άννα Κουκκίδη Προκοπίου,

ο αρχηγός αστυνομίας, οι πρόεδροι
και υπηρεσιακοί παράγοντες του
ΚΟΑ, της ΚΟΠ και της ΚΟΚ, καθώς
και εκπρόσωποι της Αρχής Αδειοδό-
τησης Σταδίων, του ΠΑΣΠ και ο δι-
ευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταν-
τινίδης.

Σύλληψη
Στο μεταξύ στη σύλληψη άντρα ηλι-
κίας 29 ετών προχώρησε η αστυ-
νομία, στο πλαίσιο διερεύνησης
υπόθεσης βίας στους αθλητικούς
χώρους, που αφορά στα επεισόδια
βίας που σημειώθηκαν την περα-
σμένη Κυριακή, 26 Μαρτίου, στο

στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος –
Ελευθερία, στη Λευκωσία, όπου θα
διεξαγόταν αγώνας για τα ημιτελικά
κυπέλλου καλαθόσφαιρας μεταξύ
των ομάδων Ανόρθωσης και Απόλ-
λων. Εναντίον του διερευνώνται τα
αδικήματα της οχλαγωγία, μετά
από στοιχεία που προέκυψαν εναν-
τίον του.

Δεύτερος υπό κράτηση 
Για την υπόθεση οχλαγωγίας συνε-
λήφθη τη Δευτέρα άλλος ένας ύπο-
πτος, ηλικίας 27 ετών, ο οποίος πα-
ραμένει υπό κράτηση με δικαστικό
διάταγμα διάρκειας τεσσάρων ημε-

ρών, που εκδόθηκε από το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας, μετά από αί-
τημα της αστυνομίας, για τους σκο-
πούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Καταζητούμενος
Η αστυνομία εξακολουθεί να κατα-
ζητεί τρίτο ύποπτο, ηλικίας 25 ετών,
εναντίον του οποίου επίσης έχει εκ-
δοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης,
αναφέρεται και προστίθεται ότι τα
στοιχεία και φωτογραφία του δόθη-
καν στη δημοσιότητα την Τρίτη, 28
Μαρτίου, με σκοπό τη συλλογή πλη-
ροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν
στον εντοπισμό του.

Σ ε ανοικτή γραμμή με την ΕΛΑΣ
είναι η κυπριακή αστυνομία
μετά την εξάρθρωση τρομο-

κρατικού δικτύου στην Αθήνα. Συλ-
ληφθέντες είναι δύο Πακιστανοί οι
οποίοι σκόπευαν να πνίξουν στο αίμα
συγκεκριμένα σημεία της ελληνικής
πρωτεύουσας με τρομοκρατικό κτύ-
πημα. Μάλιστα στη δημοσιότητα βγή-
καν οι διάλογοι των τρομοκρατών οι
οποίοι σοκάρουν. Η σύλληψη των τρο-
μοκρατών από την ελληνική αστυνομία
σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές
αρχές και της Κύπρου, αφού αντίστοιχη
υπόθεση συνέβη και στην Κύπρο το
2021, για την οποία είχαν συλληφθεί
τέσσερις Πακιστανοί, ένας Λιβανός
και ένας Αζέρος. Δύο εξ αυτών βρί-
σκονται μέχρι και σήμερα στις κεν-
τρικές φυλακές. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του OMEGALive, η κυπριακή
αστυνομία, μέσω του αρμόδιου της
γραφείου, επικοινώνησε προχθές με
τις αρμόδιες αρχές της ελληνικής
αστυνομίας και ζήτησε πληροφόρηση
για την υπόθεση και την αποστολή
όλων των στοιχείων.

Κύκλωμα πίσω από τα πλαστά έγγραφα 

Η ΕΛΑΣ ζήτησε
στοιχεία από
την Κύπρο  

Δεύτερη σύσκεψη σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης
ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
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Σ ε μείζον ζήτημα αναδείχθηκε
η ασφάλεια των πτητικών μέ-
σων πυρόσβεσης που χρησι-

μοποιεί η Κύπρος, κατά τη συνε-
δρίαση της επιτροπής ελέγχου της
Βουλής. Εκεί όπου παρουσιάστηκε
η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
για τις συμβάσεις ενοικίασης πυρο-
σβεστικών ελικοπτέρων και αερο-
σκαφών που κατακυρώθηκαν το
2022. Μετά από αντικρουόμενες το-
ποθετήσεις των φορέων που συμ-
μετείχαν στη συνεδρίαση, η επιτροπή
κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τον αρμόδιο υπουργό να παρέμ-
βουν αμέσως για τη διαλεύκανση
της υπόθεσης. Ζήτησε επίσης να μην
χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω πτητικά
μέσα, μέχρι να εξακριβωθεί ότι είναι
ασφαλή.

Ελλείψεις προδιαγραφών
Κατά τη συνεδρίαση, ο γενικός ελεγ-
κτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ήγειρε
το θέμα ελλιπών τεχνικών χαρακτη-
ριστικών των ελικοπτέρων που ενοι-
κιάστηκαν από το Τμήμα Δασών, ανα-
φέροντας ότι κατά την παραλαβή τους
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής,
αυτή αποδέχθηκε ως «επουσιώδεις
αποκλίσεις» τις ελλείψεις προδιαγρα-
φών απαιτούμενων από τη σύμβαση.

Με δικαίωμα απαλλαγής
Όπως εξήγησε, για την κατακύρωση
της προσφοράς που επιλέχθηκε τέ-
θηκε ως προϋπόθεση από το Τμήμα
Δασών η τοποθέτηση στα ελικόπτερα
συστήματος προαναγγελίας ρίψεων
νερού, συστήματος παρακολούθησης
blue sky network και συστήματος
προειδοποίησης για πρόσκρουση σε
καλώδια, τα οποία δεν υπήρχαν κατά
την εξέταση της προσφοράς. Μετά,
είπε, δόθηκε δικαίωμα απαλλαγής
από την υποχρέωση εγκατάστασης
ενός από τα πιο πάνω συστήματα,
υπό την προϋπόθεση ότι θα προ-
σκομίσει ο προσφοροδότης επίσημη
δήλωση του κατασκευαστή ότι το

εν λόγω σύστημα δεν είναι πιστο-
ποιημένο για την εγκατάσταση στα
ελικόπτερα.

Η άρνηση του πιλότου
Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε και
η κατάθεση των πιστοποιητικών ασφα-
λείας των ελικοπτέρων, μετά από άρ-
νηση πιλότου, μέλους της αστυνομίας
που συμμετείχε στην επιτροπή πα-
ραλαβής, να υπογράψει την παραλαβή,
καθώς δεν του δόθηκαν τα πιστοποι-
ητικά ασφαλείας που είχε ζητήσει.
Στην έκθεση γεγονότων που κατέθεσε
ο πιλότος της αστυνομίας προς τον
αρχηγό της δύναμης, όπως παρατί-
θεται στην έκθεση της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας, γίνεται αναφορά σε «ψευ-
δή, πλαστά έγγραφα» και για «ενδε-
χόμενο διάπραξης αδικημάτων».

Τι δεν παρουσιάστηκε
Συγκεκριμένα, ο μηχανικός λοχίας
Μάριος Ιωάννου ανέφερε ότι ζητή-
θηκαν αλλά δεν παρουσιάστηκαν,
μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό ασφά-
λισης ελικοπτέρου στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού κανονισμού, πιστοποι-
ητικό χειριστή, logbook για συντη-
ρήσεις και ώρες πτήσεων, πιστοποι-
ητικό αερομεταφορέα, ενώ το πι-
στοποιητικό αεροπλοϊμότητας ήταν
αγνώστου προέλευσης.

Υπάρχουν πιστοποιητικά
Την τοποθέτηση αυτή αντιπαρήλθαν
άλλοι φορείς και μέλη της επιτροπής
παραλαβής των ελικοπτέρων, δια-
βεβαιώνοντας ότι υπάρχουν τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά, με αποτέλε-
σμα να δημιουργηθεί συγκεχυμένη
εικόνα στους βουλευτές. Ο διευθυν-
τής του Τμήματος Δασών, Χαράλαμ-
πος Αλεξάνδρου, είπε ότι ακολου-
θήθηκαν όλες οι δέουσες διαδικασίες
για την κατακύρωση της προσφοράς
ενοικίασης των πτητικών μέσων.

Φορτώθηκε την υπηρεσία
Σημείωσε ότι η υπηρεσία των ελικο-

πτέρων πυρόσβεσης μεταφέρθηκε
στο Τμήμα Δασών, από την αστυνομία,
η οποία είχε προηγουμένως τη μονάδα
πτητικών μέσων. Πρόσθεσε πως το
Τμήμα Δασών δεν είχε πρότερη γνώση
ή εμπειρία σε θέματα ελικοπτέρων
πυρόσβεσης αφού χειριζόταν μόνο
πυροσβεστικά αεροσκάφη. Όπως
είπε, το τμήμα του «φορτώθηκε την
υπηρεσία ελικοπτέρων παρά τις δια-
φωνίες που εξέφρασε».

Σχεδόν τριπλάσιο ποσό
Για το κόστος της σύμβασης που κα-

τακυρώθηκε από το Τμήμα Δασών
για την ενοικίαση των ελικοπτέρων,
ο γενικός ελεγκτής ανέφερε ότι στην
αρχική εκτίμηση για το κόστος του
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον
Μάρτιο του 2022, θα ήταν €142.000
τον μήνα. 
Η προηγούμενη σύμβαση ήταν
€133.000. Ποσό που αναθεωρήθηκε
στις €350.000 κατά τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, ενώ το κόστος
της προσφοράς που κατακυρώθηκε
τον Ιούλιο του 2022 ανήλθε τελικά
στις €399.000.

Κατά 287% υψηλότερη
Όπως επισήμανε ο Οδυσσέας Μι-
χαηλίδης, η προσφορά που επιλέχ-
θηκε κατά τη διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης ήταν κατά 287% υψηλό-
τερη από την αρχική εκτίμηση και
ανερχόταν στα €17,5 εκατομμύρια
για τέσσερα χρόνια, ενώ η αρχική
εκτιμώμενη δαπάνη ανερχόταν στα
€6,8 εκατομμύρια. 
Σημείωσε ότι η προσφορά που κα-
τακυρώθηκε ήταν κατά 14% υψη-
λότερη από το αναθεωρημένο κό-
στος.

Στην έκθεση γεγονότων πιλότου της αστυνομίας προς τον αρχηγό της δύναμης γίνεται αναφορά σε «ψευδή, πλαστά
έγγραφα» και για «ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων»

Δ ιιστάμενες ήταν οι απόψεις πολιτών,
συνδέσμων και άλλων φορέων μετά
τη χθεσινή πρεμιέρα του τηλεφωνικού

κέντρου 1450, που λειτούργησε με σκοπό
να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα των ανα-
πάντητων κλήσεων των πολιτών, που αφορούν
υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
επιδομάτων της δικαιοδοσίας του υφυπουρ-
γείου Προνοίας. Αρκετές ήταν οι διαπιστώσεις
από το κοινό πως ο χρόνος αναμονής για να
απαντηθεί η κλήση τους ήταν μεγάλος και
εκτός της προθεσμίας που τους δινόταν. Κά-
ποιοι άλλοι μίλησαν για θετική αρχή με προ-
οπτική βελτίωσης τους επόμενους μήνες εάν
δοθεί πίστωση χρόνου.

150 κλήσεις την ώρα
Από πλευράς υφυπουργείου Καινοτομίας ζη-
τήθηκε η κατανόηση του κόσμου λόγω του
όγκου των τηλεφωνημάτων που δέχθηκαν
οι 22 λειτουργοί (του αναδόχου) και τα οποία
υπολογίστηκαν γύρω στα 150 ανά ώρα. Ο
λόγος που ζητείται από τους πολίτες να δι-
ευκρινίσουν το θέμα για το οποίο καλούν
αφορά στην εξοικονόμηση χρόνου.

Δυο εργάσιμες μέρες
Για εξειδικευμένες ερωτήσεις το αίτημα θα
μεταφέρεται στην αρμόδια υπηρεσία, ο λει-
τουργός της οποίας θα πρέπει να απαντήσει

σε δύο εργάσιμες μέρες, όπως διευκρινίστηκε.
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη για την
εύρυθμη λειτουργία του 1450, αναφέρθηκε,
υπάρχει όρος στη συμφωνία με την ανάδοχο
εταιρεία για αύξηση του προσωπικού.

Ανησυχία συνταξιούχων
Από πλευράς Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων
εκφράστηκε η ανησυχία ότι τα προβλήματα
που δημιουργούνται στην υπηρεσία διαχεί-
ρισης επιδομάτων πρόνοιας, με τις μεγάλες
καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων,
δεν επιλύονται με τη χρήση 22 τηλεφωνικών
γραμμών αλλά με τη σωστή στελέχωση της
υπηρεσίας, ώστε να εξετάζονται οι αιτήσεις
στην ώρα τους και να μην χρειάζεται ο ηλι-
κιωμένος να παίρνει ασαφείς απαντήσεις
που δεν επιλύουν το πρόβλημα.

Δεν τους κέρδισε όλους το 1450

Εκτός δράσης τα πυροσβεστικά ελικόπτερα
Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΙΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Έδωσε η Ελλάδα το
δίδαγμα ότι, αν και η
ζωή είναι

πολυτιμότατο αγαθό για τον άνθρωπο,
εντούτοις υπάρχουν αξίες χάριν των οποίων
και η ζωή πρέπει να θυσιάζεται».

Α Παναγία μου. Έχει γούστο να υπαινίσσεται
και τίποτε χάριν της απελευθέρωσης των
κατεχομένων! 

ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ  

«Στόχος τους
(Βαρνάβα κ.α.)
είναι να κτυπήσουν
στον Σιζόπουλο και
την ΕΔΕΚ. Όταν
μιλήσω θα

βρεθούν πολλοί σε δύσκολη θέση».

Αλλά, δεν θα μιλήσω για να έχει και
λίγο σασπένς!

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

«Θα κάνουμε
κυβέρνηση που θα
σας εκπλήξει μέσα
από τη σύνθεσή της».

Ασ’ το. Εκπλαγήκαμε
ήδη με τη δική μας.

Τι να πει κανείς;     
Είναι αδήριτη ανάγκη ν’ ανα-
λάβουμε συγκεκριμένες και
στοχευμένες πρωτοβουλίες
ώστε να σπάσουμε το αδιέξοδο
και να επαναρχίσουν οι δια-
πραγματεύσεις από το σημείο
που διακόπηκαν στο Κραν Μον-
τανά, διαφυλάσσοντας τις συγ-
κλίσεις και διαπραγματευόμε-
νοι επί του πλαισίου Γκουτέρες,
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μετά τη
συνεδρία του Εθνικού Συμβου-
λίου.

«Ρώτησα τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας εάν με την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων
εννοεί αυτό το πράγμα και μου
απάντησε θετικά».

Εάν αυτή είναι η θέση του προ-
έδρου Χριστοδουλίδη και της
κυβέρνησης, είπε ο κ. Στεφά-
νου, «εμείς το καλωσορίζουμε
γιατί αυτή είναι η δική μας αν-
τίληψη. Αυτή ήταν και η θέση
για μερικά χρόνια του ΓΓ των
ΗΕ και του Συμβουλίου Ασφα-
λείας σχετικά με την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσε-
ων».

Τι να του πεις του ανθρώπου;
Ότι δεν έχει δίκιο, όταν προ-
εκλογικά οι δύο από τους τρεις
βασικούς υποψήφιους, Αβέ-
ρωφ και Μαυρογιάννη συμφω-
νούσαν με αυτά, αλλά εκλέ-
γηκε πρόεδρος αυτός που δια-
φωνούσε;  

Σπουδαία τα λάχανα                                      
Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι δολο-
φονήθηκαν στο Μάλι αυξήθηκε το 2022
κατά 54% σε σύγκριση με το 2021 και το
35% των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων αποδίδεται στις δυνάμεις άμυνας
και ασφάλειας, σύμφωνα με έκθεση του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Γενικά, 2.001
άνθρωποι επλήγησαν από βίαιες ενέργειες
το 2022 (1.277 δολοφονήθηκαν, 372 απήχ-
θησαν/εξαφανίστηκαν και 352 τραυματί-
στηκαν», διευκρινίζεται στο κείμενο. Οι τζι-
χαντιστικές οργανώσεις ήταν υπεύθυνες
για τις περισσότερες βίαιες ενέργειες, τους
αναλογεί το 56% των παραβιάσεων που
καταγράφτηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή».
Συγγνώμη, μα υπάρχει κράτος με το όνομα
Μάλι; Κι αφού υπάρχει, ξέρουμε τουλάχιστον
εάν θεωρεί το Κυπριακό ζήτημα εισβολής
και κατοχής; Επίσης, στηρίζει τις προσπάθειες
του προέδρου μας για διάσπαση του αδιε-
ξόδου;

Ο φαγωμένος                                     
Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ και μέγας πο-
λέμιος του Σιζόπουλου προέβη σε βαρυσή-
μαντη δήλωση. «Ο Μαρίνος Σιζόπουλος»,
είπε, «έφαγε στελέχη όπως οι Ομήρου, Πα-
παδάκης, Ευσταθίου. Δεν ξέρω αν ήρθε η
σειρά μου».

Μα ο κ. Βαρνάβα περιμένει τη σειρά του
ακόμα; Δεν το πρόσεξε πως είναι ήδη φαγω-
μένος; 

Μην φανταστείτε…                                   
«Θα κάνουμε το πρώτο βήμα για το Άκκουγιου
στις 27 Απριλίου με τον Πούτιν», δήλωσε ο
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώ-

νοντας ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του πρώτου
αντιδραστήρα εκείνη την μέρα και στα επόμενα
5 χρόνια θα ολοκληρώσουν και τους άλλους 3
αντιδραστήρες στο Άκκουγιου.

Φανταστείτε το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρ-
κίας να το κατασκεύαζαν Αμερικάνοι και ο
Ερντογάν να ανακοίνωνε ότι θα το εγκαινίαζε
μαζί με τον Μπάιντεν. Δεν χρειάζεται όμως.
Εδώ έχουμε στη νήσο πολιτικούς αναλυτές
έτσι κι αλλιώς επικρίνουν τους Αμερικανοβρε-
τανούς επειδή δεν εμπόδισαν τους Ρώσους να
μας μπήξουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο στα
ρουθούνια μας. 

Απορίες

Απορία πρώτη: Σε αθλητικό δικα-
στήριο θα λύσουν τις διαφορές τους
Σιζόπουλος και Βαρνάβας;

Απορία δεύτερη: Άρχισε να θυμίζει
το ποντίκι που βρυχάται η κυβέρνη-
ση;

Απορία τρίτη: Και γιατί να εμπιστευ-
τούμε τη Βρετανία που λέει ότι απορ-
ρίπτει τη λύση των δύο κρατών;

Απορία τέταρτη: Εκτός από τους Δα-
ναούς, ποιοι άλλοι επιχειρούν να μας
δελεάσουν ώστε να δεχτούμε να γί-
νουμε προτεκτοράτο της Άγκυρας;

Απορία πέμπτη: Θα αντιληφθεί επι-
τέλους ο σπουδαίος μας γενικός
ελεγκτής ότι έχει ξεπεράσει τα σύ-
νορα της γραφικότητας;

Απορία έκτη: Ο κόσμος καίγεται κι
εμείς ασχολούμαστε με το εορτα-
στικό τραπέζι που, τι δυστυχία, θα
είναι ακριβότερο από το περσινό;

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
Έτο, εν παραπάνω

που το 50% οι

γυναίκες που έφερα

στο Προεδρικό!

H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της νομοθε-
σίας για διενέργεια αλκοτέστ και
νάρκοτεστ για είσοδο σε αθλη-

τικούς χώρους, αλλά και για αύξηση της
ποινής αποκλεισμού από τους αθλητικούς
χώρους μέχρι και τα 10 έτη είναι μεταξύ
των μέτρων που ανακοίνωσε το απόγευμα
της Τετάρτης, η υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως, Άννα Κουκκίδη-
Προκοπίου για αντιμετώπιση της βίας
στους αθλητικούς χώρους. Παράλληλα,
ανακοίνωσε τη συγκρότηση μόνιμης αν-
τιοχλαγωγικής ομάδας στη ΜΜΑΔ, ενώ
είπε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη
την προσεχή Παρασκευή με τις ομοσπον-
δίες.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πρόθεση να υποτιμηθούν
τα μέτρα και οι αποφάσεις της κυβέρνη-
σης, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε πρό-
κειται για διακηρύξεις που τις ακούσαμε
πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε
ήδη κουραστεί. Άτολμες εισηγήσεις και
νεφελώδη μέτρα του μέλλοντος που δεν
λύνουν προβλήματα του παρόντος. Σο-
βαρά, τώρα; Θα διενεργούνται νάρκοτεστ
στις εισόδους των γηπέδων; Σε ποια κλί-
μακα, σε πόσους, πότε…;  

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ προϋποθέτουν νο-
μοθετικές αλλαγές και ρυθμίσεις, και χρο-
νοβόρες, διαδικασίες που δεδομένης της
κυπριακής πραγματικότητας μπορεί και
να μην εφαρμοστούν ποτέ. Τα μέτρα που
αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρία
του υπουργικού συμβουλίου, επί της ουσίας
δεν αγγίζουν σε βάθος και δεν λύνουν το
πρόβλημα, και κυρίως δεν αγγίζουν τις
ευθύνες ενός σημαντικού παράγοντα, των
σωματείων και των οργανωμένων οπαδι-
κών συνδέσμων, που αποτελούν φυτώρια
χουλιγκανισμού και άλλων μορφών πα-
ραβατικότητας. 

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι πως η κυβέρ-
νηση επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για όσα
συνέβησαν την Κυριακή στο στάδιο «Ελευ-
θερία» στην αστυνομία, και ως εκ τούτου
η υπουργός Δικαιοσύνης είχε διατάξει δι-
οικητική έρευνα, σκοπός της οποίας είναι
να εντοπιστούν ενδεχόμενα λάθη και πα-
ραλείψεις που έγιναν και να αποδοθούν
ευθύνες.

ΕΙΝΑΙ αφελές, αλλά και ανεύθυνο να
αποδίδονται τα πάντα στην αστυνομία,
δηλαδή στο σώμα εκείνο που όταν επι-
βάλλει την τάξη κατηγορείται για αστυ-
νομοκρατία και όταν αποφεύγει τη σύγ-
κρουση με τους πολίτες κατηγορείται για
αδράνεια. Οι ευθύνες της αστυνομίας είναι
δεδομένες, αλλά η απόδοση όλων των
ευθυνών στην αστυνομία συνιστά ανευ-
θυνότητα του χειρίστου είδους. Και μόνο
το γεγονός ότι μια κυβέρνηση καταφεύγει
στο εύκολο αυτό νίψιμο των χειρών, επι-
βεβαιώνει το πρόβλημα.  

Ο χουλιγκανισμός
και τα μέτρα

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Θυμάστε; (1)
Που οι εμπορικές τράπεζες
πρόσφεραν επιτόκιο 7,5%
για τις καταθέσεις;

Θυμάστε; (2)
Που υπουργός Άμυνας ήταν
ο Φοίβος Κλόκκαρης;

Θυμάστε; (3)
Που ο Φοίβος Βραχίμης
της Ανόρθωσης κάλπαζε
σαν άλογο;

Θυμάστε; (4)
Που οι πόλεις ήταν γεμά-
τες με καταστήματα που
πουλούσαν «εδώδιμα-
αποικιακά;»

Θυμάστε; (5)
Που το δημοφιλέστερο
φωτομοντέλο της Ελλά-
δας ήταν η Εύη Αδάμ;

Θυμάστε; (6)
Που η Μαρινέλλα τραγου-
δούσε: «για κοίτα με στα
μάτια λοιπόν και εξηγή-
σου;»

Μπιενάλε Τεχνών

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

Η Εύη Σαλταφερίδου δεν θεώρησε πως
ήταν δίκαιο ο Νικόλας Αγόρου να ψη-
φιστεί ως υποψήφιος προς αποχώρηση
στο Survivor All. «Κατά την άποψη μου,

ήταν απόλυ-
τα σωστό που
βγήκε ο Σπύ-
ρος Μαρτί-
κας ως πρώ-
τος υποψή-
φιος. Ωστό-
σο, αν αυτές
οι δύο ψήφοι
δεν ήταν του
Σπύρου Μαρ-

τίκα και άλλου ενός που προφανώς,
μιλάει με τον Σπύρο Μαρτίκα, θεωρώ
πως ο Μπάρτζης ήταν που θα έπρεπε
να είχε ψηφιστεί…». «Το έχουμε δει
με τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτά,
ο Νικόλας Αγόρου δεν θα έπρεπε να
είχε ψηφιστεί. Ο Σπύρος, Ασημακό-
πουλος και Μπάρτζης θέλουν να φάνε
τον Αγόρου. Είναι και παρέα τώρα,
έχουν μείνει και λίγοι άνδρες, οπότε
πιστεύω αυτό έχει γίνει». 
Αν καταλάβαμε σωστά, σε αυτό το καρ-
ναβάλι διοργανώνονται ψηφοφορίες;
Με exit polls ή χωρίς exit polls;

Στο στόχαστρο ο Τατάρ για το ταξίδι στο Λονδίνο
Οι αντιδράσεις εναντίον του ταξιδιού του Τ/κ ηγέτη στο Λονδί-

νο αλλά κι εναντίον του ίδιου στο Λονδίνο από ε/κ φοιτητές,
προβάλλονταν χθες στον τ/κ Τύπο, αλλού ως κύριο κι αλλού
ως δευτερεύον θέμα. Προβάλλονταν επίσης θέματα που
αφορούν το λαθρεμπόριο κρέατος και οικονομικά ζητήματα.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Και στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό θυμός εναντίον του Τατάρ» αναφέρεται στην δια-
μαρτυρία χθες των τ/κ συντεχνιών έξω από το «προεδρικό»
στην κατεχομένη Λευκωσία για το πολυδάπανο ταξίδι του στο
Λονδίνο και των ε/κ φοιτητών εναντίον του Τ/κ ηγέτη στο
Λονδίνο. Αλλού γράφει ότι στο Μπάτμαν της Τουρκίας ένας
άνδρας που αποκαλεί τον εαυτό του μέλος της Χεζμπολλάχ
προειδοποίησε ότι όποιος πειράξει τον Ερντογάν «θα του κό-
ψουμε το κεφάλι». Σε άλλο θέμα παρουσιάζει την «νομοθε-
σία» για τις αποκοπές μισθών για την δημιουργία ταμείου για
τους σεισμούς.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Οι αποταμιεύσεις
γίνονται συνάλλαγμα» γράφει ότι λόγω της συνεχιζόμενης
μείωσης της αξίας της ΤΛ, οι άνθρωποι μετατρέπουν τις απο-
ταμιεύσεις τους σε ξένο συνάλλαγμα. Σε άλλο θέμα γράφει

για λεκτική επίθεση ε/κ φοιτητών στο Λονδίνο εναντίον του
Ερσίν Τατάρ. Αλλού αναφέρεται σε ακόμη μια περίπτωση
βίας και βιασμού φοιτήτριας από Αφρικανό φοιτητή σε ιδιω-
τικό τουρκικό «πανεπιστήμιο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο «Μεγάλο λαθρεμπόριο από τον
νότο» αναφέρει ότι σε χώρο στο κατεχόμενο χωριό Αγίρτα
εντοπίστηκαν 68 πακέτα βοδινού λαθραίου κρέατος, αξίας
3 εκ ΤΛ. Σε άλλο θέμα γράφει επίσης για λεκτική επίθεση
ε/κ φοιτητών στο Λονδίνο εναντίον του Ερσίν Τατάρ, ενώ
πήγαινε στο Kings College να μιλήσει για το Κυπριακό. Αλ-
λού γράφει ότι αύριο έρχεται στα κατεχόμενα ο Τούρκος Αν-
τιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη) με τίτλο «Περικοπές στους πολί-
τες, βόλτες ο Τατάρ» αναφέρεται στις αντιδράσεις στο ταξίδι
του Τ/κ ηγέτη στο Λονδίνο, σημειώνοντας ότι σε 15 μήνες ο
κ. Τατάρ έχει κάνει 19 «ταξίδια στο εξωτερικό» (ΣΣ: τα πλεί-
στα στην Τουρκία). Σε άλλο θέμα παρουσιάζει την πρώτη τ/κ
εταιρεία που πήρε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για την εξα-
γωγή χαλλουμιού με βάση τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί.

ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΗΦ

Ο υπουργός Άμυνας κ. Μιχάλης Γιωργάλλας παρευρέθηκε, μαζί με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Λευκωσία στην
υπογραφή χθες της συμφωνία SPP (State Partnership Programme) μεταξύ του υπουργείου Άμυνας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και της Εθνοφρουράς του New Jersey.
Αρέσκουν μας πολλά, τούτες οι συμφωνίες, αλλά δεν προσέξαμε πως ένα κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπο-
γράφει διακρατικές συμφωνίες στρατιωτικού, μάλιστα, χαρακτήρα με μία πολιτεία ενός ομόσπονδου κράτους,
όπως είναι οι ΗΠΑ. 
Το θυμόμαστε αυτό όταν διακηρύττουμε Δου, Δου, Ο, με πολιτική ισότητα κ.τ.λ., κ.τ.λ.;

Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ***Πάλι ερίζουμε περί όνου σκιάς. Ε, μα πια: σκάμε
όλοι γάιδαρο. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

***Για να μην αναφέρω και το άλλο: όποιος δεν μπορεί
να δείρει τον γάιδαρο, δέρνει το σαμάρι. Και το πα-
ράλλο: σιγά μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου.

***Εγώ, πάντως, φοίτησα στη σχολή εκείνων που δεν
ξέρουν να μοιράσουν δυο γάιδαρων το άχυρο, αν και
μου αρέσει πολύ και η εξής σχολή: δυο γάιδαροι μα-
λώνανε σε ξένον αχυρώνα.

***Κάτι ήξερε ο αείμνηστος πατέρας μου, όταν με απο-
καλούσε «γαϊδούρι».

***Τι με έπιασε; Θέλει και ρώτημα; Κρίση με έπιασε
για όσα ακούω και βλέπω, και στο νησί και μακριά
από το νησί των Αγίων.

***Το οποίο, όσο κρατάει ο Απρίλιος, θα μετονομαστεί
σε νησί των σφαγίων. Αμέ. Το θέμα είναι ότι τα σφά-
για είναι ακριβότερα από πέρσι και, έτσι, κινδυ-
νεύουμε να μην γιορτάσουμε το Πάσχα όπως αρμό-
ζει στις παραδόσεις.

***Δηλαδή: καταπέτασμα και περίδρομος.
***Και για να μην νομίζετε ότι βγάζω απ’ έξω την ουρά

μου, είμαι ο γάιδαρος που λέει τον πετεινό κεφάλα.
***Μπορεί να παριστάνω τον υπεράνω, αλλά περιμένω

πώς και πώς να πέσω σαν πύραυλος επάνω στον
οβελία.

***Τέλος, επειδή είμαι πολιτικό ζώον, δηλαδή, πολιτι-
κό γαϊδούρι, θέλω να προτείνω κάτι στον πρόεδρο
Χριστοδουλίδη: αγαπητέ Nick, κάλλιο γαϊδουρόδενε,
παρά γαϊδουρογύρευε.

ΚΟΥΝ
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Σοσιαλιστικός μεταΣΤΟΙΧΗΜΑτισμός

Απελευθερωτικός
αγώνας     

Όπως έγινε γνωστό μια τουρκική
σημαία τοποθετήθηκε, ανάμεσα
σε 38 άλλες, στην πλατεία Κέ-
νεντυ στην Πάφο, για σκοπούς
διοργάνωσης Παγκόσμιου Πο-
δηλατικού Αγώνα. Ο δήμος Πά-
φου ανακοίνωσε ότι η σημαία
τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Ποδηλατικού Αγώ-
να Granfondo που ξεκινά σή-
μερα Παρασκευή και τελειώνει
μεθαύριο Κυριακή και διοργα-
νωτής είναι ο Bikin Events
Cyprus. Η τουρκική σημαία αναρ-
τήθηκε λόγω τουρκικής συμ-
μετοχής στον αγώνα. Ο ΚΟΑ,
στον οποίο απευθύνθηκε ο δή-
μος Πάφου για συμβουλή, λόγω
αντιδράσεων που υπήρξαν, υπέ-
δειξε να παραμείνει η σημαία
στη θέση της, επειδή όταν Κύ-
πριοι αθλητές αγωνίζονται στην
Τουρκία αυτοί αναρτούν την
δική μας σημαία. Παρόλα αυτά
λίγα λεπτά μετά και πριν γίνει
οποιαδήποτε διαβούλευση στο
Δήμο για το θέμα αυτό, δύο
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου
Πάφου… που σημαίνει ότι ο
απελευθερωτικός αγώνας της
νήσου ξεκίνησε από τους δύο
δημοτικούς σύμβουλους της
Πάφου. Εισηγούμαστε, από βδο-
μάδας να παν και στην Κερύνεια
να κατεβάσουν και από εκεί τις
τουρκικές σημαίες. 

Τα φίδια του Φόρειν Όφις                          
Ολομέτωπη επίθεση από το μεγάλο δημοσιογρα-
φικό συγκρότημα της νήσου κατά του Φόρειν
Όφις. Τι και τι δεν του ψέλνουν; Ο ρόλος του είναι
ύποπτος. Και πότε δεν ήταν; Μήπως θα ξεχάσουμε
που το 1963 άππωσαν τον Μακάριο να τροποποι-
ήσει το Σύνταγμα; Αλλά τι περιμένεις από τους
κακούς μας δαίμονες; Ευτυχώς όμως που υπάρχουν
οι φρουροί των Θερμοπυλών και τους ξεσκεπάζουν,
αλλιώς μπορεί και να περνούσαν τα σατανικά
τους σχέδια για κατάργηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Πιστεύετε στην 

ελληνοτουρκική φιλία;
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Φτάνει να έχει στο
επίκεντρο της πολιτικής της τον άνθρωπο».

Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Ουδέν σχόλιον».

Κωνσταντίνος Κόμπος: «Εμένα μου είπαν να λέω
ότι πιστεύω».

Μάκης Κεραυνός: «Ό,τι πει ο Νικόλας».

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Σε τι άλλο να πιστέψω; Στην
ελληνοτουρκική έχθρα;»

Στέφανος Στεφάνου: «Από πιτσιρίκος».

Γιώργος Λουκαΐδης: «Δείξε μου τον φίλο σου, να
σου πω ποιος είσαι».

Μαρίνος Σιζόπουλος: «Την απορρίπτω ως ρατσι-
στική».

Μάριος Καρογιάν: «Και πιστεύω και δεν πιστεύω».

Αθηνά Μιχαηλίδου: «Πιστεύω εις έναν Θεόν».

Ζαχαρίας Κουλίας: «Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας,
μουρτάτες να χαθείτε».

Γιώργος Κολοκασίδης: «Εγώ Γραικός γεννήθηκα,
Γραικός θε να πεθάνω».

Ελένη Θεοχάρους: «Πιστεύω στην ελληνοαρμενική
φιλία».

Ιωάννης Κασουλίδης: «Τα ξανάπαμε αυτά: πιστεύω
στην κοινή λογική».

Πόπη Κανάρη: «Με τέτοιο επώνυμο, είναι δυνατόν
να πιστεύω;»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Πιστεύω εις έναν Θεόν,
ελεγκτήν ορατών τε πάντων και αοράτων».
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ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ 

Π ρόταση για την Αυτόματη Τι-
μαριθμική Αναπροσαρμογή,
προς εργοδότες και συνδικα-

λιστές με την πρόθεση χρήσης του
take it or leave it θα παρουσιάσει ο
υπουργός Εργασίας εντός της ερχό-
μενης εβδομάδας, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μας από έγκυρες πηγές. Οι
ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι μετά
τη συνάντηση με τον υπουργό θα αρ-
χίσουν οι συναντήσεις με τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα
δει κατ’ αρχήν την ΠΑΣΥΔΥ στις 10
Απριλίου.

Η δική του πρόταση
Όπως πληροφορούμαστε ο υπουργός
επείγεται να ολοκληρώσει τον κύκλο
των επαφών του με τις δύο πλευρές
αυτή την εβδομάδα. Για το λόγο αυτό
όρισε για σήμερα δύο συναντήσεις:
Μια με το ΚΕΒΕ και μια με την ΠΑ-
ΣΥΔΥ. Αμέσως μετά θα ενημερώσει
τους εμπλεκόμενους για νέα συνάν-
τηση την ερχόμενη εβδομάδα κατά
την οποία θα ανακοινώσει τη δική του
πρόταση στις δύο πλευρές.

Πέπλο σιωπής με τρύπες
για διαρροές 
Μέχρι στιγμής πάντως, δεν δημοσιο-
ποιήθηκε οτιδήποτε από το περιεχό-
μενο των συζητήσεων που είχαν τις
τελευταίες ημέρες υπουργός Εργα-
σίας και κοινωνικοί εταίροι. Εκείνο
που αιωρείται στην ατμόσφαιρα είναι
ότι ο υπουργός θα παρουσιάσει ελα-
φρώς βελτιωμένη πρόταση η οποία
όμως απορρίπτεται από εργοδοτικής
πλευράς, ενώ η συνδικαλιστική
πλευρά εμφανίζεται πρόθυμη για συ-
ζήτηση της.
«Είμαστε ανοικτοί σε διάλογο» είπαν
συντεχνιακοί στην εφημερίδα μας.

Η μόνη στήριξη 
στη μεσαία τάξη
Όπως αφήνουν να διαφανεί οι συνδι-
καλιστές η ΑΤΑ είναι το μόνο εργαλείο
που προσφέρει το ελάχιστο στη με-
σαία τάξη, τη μόνη που δεν έχει οποι-
αδήποτε κρατική στήριξη, παρά το
γεγονός ότι είναι η πρώτη η οποία κα-
λείται να συνεισφέρει σε περιόδους
κρίσης.
Η εργοδοτική πλευρά πάντως εμφα-
νίζεται ανένδοτη έστω και σε βελ-
τίωση της ΑΤΑ, αφού ο βασικός
προσανατολισμός της είναι η κατάρ-
γηση του θεσμού, έστω και σταδιακά. 

Εργοδότες: Να παραταθεί 
η υφιστάμενη 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας από
εργοδοτικές πηγές εκτιμάται ότι η
πρόταση που θα παρουσιάσει ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώ-
του, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν
έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, θα
είναι ελαφρώς βελτιωμένη, λίγο πιο
πάνω από το 50%, ποσοστό που είχε
συμφωνηθεί το 2017.
Ανκαι στο παρόν στάδιο φαίνεται οι
εργοδότες να μην επιμένουν σε
πλήρη κατάργηση της ΑΤΑ, είπαν στον
υπουργό ότι με βάση τα διεθνή οικο-
νομικά δεδομένα αλλά και την αβε-
βαιότητα που δημιουργούν
εξωγενείς αλλά και ενδογενείς παρά-
γοντες εκτιμούν ότι θα πρέπει να πα-
ραταθεί η υφιστάμενη μεταβατική
συμφωνία για καταβολή της ΑΤΑ στο
50% μία φορά ετησίως.

Τι θα πει η ΠΑΣΥΔΥ στον πρό-
εδρο Χριστοδουλίδη
Από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ μας ελεγχθεί
ότι στη συνάντηση που θα έχει η ηγε-
σία της με τον πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας στις 10 Απριλίου θα τεθεί και το

θέμα της ΑΤΑ αλλά και αυτό της φο-
ρολογικής μεταρρύθμισης στη βάση
και των δεσμεύσεων και υποσχέσεων
που ο ίδιος έδωσε προεκλογικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης είχε δεσμευθεί σε μη κατάρ-
γηση της ΑΤΑ αλλά και για σταδιακή
αποκατάσταση της φιλοσοφίας της.

Για την ιστορία…
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΤΑ καταργή-
θηκε επί μνημονίου, το οποίο η Κυ-
πριακή Δημοκρατία συμφώνησε με
την Τρόικα το 2013. Επανήλθε το
2017, με τη σημερινή της μορφή,
στο πλαίσιο της μεταβατικής συμ-
φωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων. Η Κομισιόν και ειδικότερα το
ΔΝΤ, ανέκαθεν ήταν υπέρ της κατάρ-
γησης της ΑΤΑ.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο θεσμός της

ΑΤΑ, εφαρμόζεται σε τρεις χώρες
μέλη της: Το Βέλγιο, το Λουξεμ-
βούργο και τη Μάλτα, όχι όμως στο
πρότυπο της Κύπρου. Αναπροσαρμό-
ζεται στη βάση του πληθωρισμού και
της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης.

Μας το επανέλαβε 
και φέτος η Τρόικα
Το θέμα της ΑΤΑ έθεσαν για άλλη μια
φορά και οι τεχνοκράτες της Τρόικας
στο πλαίσιο της 14ης μεταμνημονια-
κής αξιολόγησης της κυπριακής οικο-
νομίας και του τραπεζικού μας
συστήματος. 
Συγκεκριμένα, όπως έγραψε χθες η
ιστοσελίδα Stockwatch, οι διεθνείς πι-
στωτές υπέδειξαν στους τεχνοκράτες
του υπουργείου Οικονομικών ότι η ΑΤΑ,
ανεξάρτητα από το ρόλο που διαδραμα-
τίζει ως εργαλείο για την αναπλήρωση

της αγοραστικής δύναμης των μισθών
από την αύξηση του πληθωρισμού, επι-
βαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Οι διε-
θνείς πιστωτές, που εξέφρασαν θετικές
εκτιμήσεις για την πορεία των δημόσιων
οικονομικών, επεσήμαναν ότι η δημο-
σιονομική πειθαρχία των τελευταίων
χρόνων και κυρίως τα μέτρα που λή-
φθηκαν για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων από την πανδημική κρίση και
την αντίστοιχη ενεργειακή, ήταν «προ-
σεγμένα και συγκροτημένα». Υπέδειξαν
όμως ότι η καταβολή της ΑΤΑ αποτελεί
αναπριμοδότηση, κατά την έκφρασή
τους, του πληθωρισμού. 
Επισημάνθηκε συγκεκριμένα, πως δεν
μπορεί το κράτος στη βάση πολιτικών ή
πιέσεων από οργανωμένα σύνολα, να
πριμοδοτεί κατά κάποιο τρόπο, τον πλη-
θωρισμό σε βάρος της ανταγωνιστικό-
τητας της οικονομίας.

HΕλληνική Τράπεζα ανακοί-
νωσε την ολοκλήρωση του
έργου Starlight που αφορά

στην πώληση χαρτοφυλακίου μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και
στην πώληση της APS Debt Servicing
Cyprus Ltd.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το έργο, ήταν μία συναλ-
λαγή πακέτο που περιλάμβανε (α)
την τιτλοποίηση ΜΕΧ ύψους περίπου
€1,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022
και (β) την πώληση της πλατφόρμας
της Τράπεζας, APS Debt Servicer,
στη Themis Portfolio Management
Ltd (έμμεση θυγατρική της Oxalis
Holding S.A.R.L. («Oxalis»), την οποία
οντότητα διαχειρίζεται και συμβου-
λεύει η Pacific Investment Manage-
ment Company LLC («PIMCO»).
Στην ανακοίνωση της η Ελληνική δί-
νει λεπτομέρειες για τη συναλλαγή,
ενώ δημοσιοποιεί και δήλωση του
ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή
της Oliver Gatzke, ο οποίος είπε με-
ταξύ άλλων ότι:
«Η ολοκλήρωση του έργου Starlight,
προαναγγέλλει μία νέα εποχή για

την τράπεζα. Έχουμε καταφέρει να
μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο
στον ισολογισμό της τράπεζας από
τα ΜΕΧ, μειώνοντας τον προσαρ-
μοσμένο δείκτη ΜΕΧ σε 3,6%. Η
συναλλαγή επιτεύχθηκε με θετική
επίδραση στα κεφάλαια, ενώ η συμ-
μετοχή της τράπεζας στη χρηματο-
δότηση των ομολογιών υψηλής εξο-
φλητικής προτεραιότητας εξασφα-
λίζει επιτοκιακά έσοδα για τα επό-
μενα χρόνια. Περαιτέρω, μέσω της
πώλησης της APS Debt Servicer στη
Themis, προσβλέπουμε στη συνερ-
γασία μας με την PIMCO για περαι-

τέρω απομόχλευση των ΜΕΧ της
τράπεζας με την τράπεζα να επω-
φελείται από την εμπειρία και το
ιστορικό επίδοσής της PIMCO στη
διαχείριση ΜΕΧ».
«Μπορούμε τώρα να επικεντρω-
θούμε στους στρατηγικούς μας στό-
χους για ανάπτυξη και μετασχημα-
τισμό της τράπεζας προς όφελος
των πελατών, των υπαλλήλων και
των μετόχων μας. Σε μια περίοδο
αυξημένης μεταβλητότητας στις διε-
θνείς αγορές, τα βασικά στοιχεία
της τράπεζας παραμένουν δυνατά,
με ψηλά επίπεδα κεφαλαίου και

άφθονη ρευστότητα, ενώ το εξε-
λισσόμενο επιτοκιακό περιβάλλον
αυξάνει την κερδοφορία της τρά-
πεζας», τονίζει.
Η συναλλαγή αποτελείτο, 
μεταξύ άλλων από:
-Τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου
Starlight στη Themis Portfolio (S1)
Management Holdings Ltd («Themis
S1»), μία κυπριακή εταιρεία εξα-
γοράς πιστώσεων και τη μετέπειτα
πώληση της Themis S1 στην Oxalis
- Την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου
Starlight και την έκδοση ομολογιών
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξο-
φλητικής προτεραιότητας
-Την απόκτηση από την Oxalis του
95% των ομολογιών μεσαίας (Mez-
zanine) και χαμηλής (Junior) εξο-
φλητικής προτεραιότητας της τιτ-
λοποίησης και του 33,3% των ομο-
λογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής
προτεραιότητας, με την τράπεζα να
κρατεί το 66,7% των ομολογιών
υψηλής (Senior) εξοφλητικής προ-
τεραιότητας (περίπου €113 εκατ.)
και το 5% των ομολογιών μεσαίας
(Mezzanine) (περίπου €4,5 εκατ.)

και των ομολογιών χαμηλής (Junior)
εξοφλητικής προτεραιότητας
-Την πώληση του 100% των μετοχών
της APS Debt Servicer στη Themis
Portfolio Management Ltd
(«Themis»), μία κυπριακή εταιρεία
διαχείρισης και ανάκτησης χρεών
και διαχείρισης ακινήτων, που ανήκει
σε ταμεία που διαχειρίζεται η PIMCO,
για συνολικό τίμημα ύψους €373
εκατ. και
-Την υπογραφή μακροπρόθεσμης
αποκλειστικής συμφωνίας για τη
διαχείριση του εναπομείναντος χαρ-
τοφυλακίου ΜΕΧ της τράπεζας κα-
θώς και των μελλοντικών προβλη-
ματικών δανείων που μπορεί να
προκύψουν.
H συναλλαγή έχει μειώσει σημαντικά
τον κίνδυνο στον ισολογισμό της
τράπεζας, μειώνοντας τον προσαρ-
μοσμένο δείκτη ΜΕΧ εξαιρουμένων
των ΜΕΧ που καλύπτονται από το
πρόγραμμα προστασίας περιουσια-
κών στοιχείων («ΠΠΣ») σε περίπου
3,6% από 13,5% στις 31 Δεκεμβρίου
2022.

ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΕΒΕ ΚΑΙ ΠΑΣΥΔΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜAΔΑ ΘΑ ΠΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Πρόταση take it or leave it για την ΑΤΑ από τον υπουργό

Πώλησε πακέτο ΜΕΔ 1,4 δισ. και την APS στη Θέμις

Θα είναι ελαφρώς βελτιωμένη λένε οι πληροφορίες, απορρίπτεται όμως από τους εργοδότες ενώ οι συνδικαλιστές τη συζητούν
Μπαίνει και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο παιγνίδι και τίθεται ενώπιον των προεκλογικών δεσμεύσεών του



11ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι μισθοί στον δημόσιο τομέα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

T ις εισηγήσεις και συμ-
βουλές του για την πε-
ραιτέρω της κυπριακής

οικονομίας δίνει σε έκθεσή του
για τη χώρα μας, μετά τις επα-
φές που είχε με τις κυπριακές
αρχές στο πλαίσιο του 14ου
μεταμνημονιακού ελέγχου, ο
Wojciech Maliszewski, επικε-
φαλής της αποστολής του ΔΝΤ
για την Κύπρο. Σε δήλωσή του
σημειώνει ότι η οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα δια-
τηρήθηκε καλύτερα απ’ ότι
αναμενόταν 2022, αλλά προ-
βλέπεται να επιβραδυνθεί φέ-
τος, πριν επιταχυνθεί εκ νέου
το 2024.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι
βραχυπρόθεσμα, οι δημοσιο-
νομικές πολιτικές θα πρέπει
να στοχεύουν να συμβάλουν
στη συγκράτηση των πιέσεων
στις τιμές, διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα την κοινωνική συνοχή,
ενώ οι δαπάνες στον προϋπο-
λογισμό του 2023 χαρακτηρί-
ζονται κατάλληλες. Το ΔΝΤ προ-
βλέπει ένα μετρίως χαμηλό-
τερο πρωτογενές πλεόνασμα
από ό,τι το 2022, αλλά δεδο-
μένης της προβλεπόμενης επι-
βράδυνσης της αύξησης του
ΑΕΠ θεωρεί ότι η δημοσιονο-
μική στάση είναι αρκετά αυ-
στηρή για να βοηθήσει στη
συγκράτηση των πληθωριστι-
κών πιέσεων από τη συνολική
ζήτηση.
Υποδεικνύει ακόμη ότι οι πολι-
τικές υποστήριξης θα πρέπει
να αξιοποιούν πλήρως το καλά
στοχευμένο σύστημα κοινωνι-
κής προστασίας της Κύπρου
ενώ σημειώνει ότι θα πρέπει
να τερματιστούν οριζόντια μέ-
τρα, όπως η μείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης.
Σε περίπτωση που εκδηλωθούν
αρνητικοί κίνδυνοι, τονίζει το
ΔΝΤ, θα πρέπει να επιτρέπεται
η λειτουργία αυτόματων στα-
θεροποιητών και να παρέχεται
περαιτέρω στοχευμένη υπο-
στήριξη σε ευάλωτες ομάδες.
Μεσοπρόθεσμα, η δημοσιονο-
μική πολιτική θα πρέπει να στο-
χεύει στη διατήρηση του δείκτη
δημόσιου χρέους σε σταθερή
καθοδική πορεία. 

Το κρατικό μισθολόγιο
και το ΓεΣΥ
«Η συνετή δημοσιονομική δια-
χείριση στο παρελθόν δημι-
ούργησε δημοσιονομικό χώρο
που αργότερα βοήθησε να με-
τριαστούν οι επιπτώσεις από
την πανδημία COVID-19 και
από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. 
Οι βασικοί στόχοι πολιτικής πε-
ριλαμβάνουν τη διατήρηση υπό
έλεγχο των μισθών του δημό-
σιου τομέα και την πιλοτική
εφαρμογή του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας (NHS) με σκοπό
τη διασφάλιση της οικονομικής
βιωσιμότητας. Σημειώνεται ότι
οι επενδύσεις RRP στην ενερ-
γειακή συνδεσιμότητα, τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και
την ψηφιοποίηση μπορούν να
ξεκλειδώσουν ένα υψηλότερο
μέρισμα ανάπτυξης. 

Η θετική προκαταρκτική αξιο-
λόγηση της επίτευξης της πρώ-
της δέσμης ορόσημων άνοιξε
τον δρόμο για την καταβολή
επιχορηγήσεων ύψους €85
εκατ. τον Δεκέμβριο του 2022. 

Πολλά ακόμα τα ΜΕΔ
Για τις τράπεζες το ΔΝΤ ανα-
φέρει ότι έχει σημειωθεί ση-
μαντική πρόοδος στη βελτίωση
της ανθεκτικότητας τους πα-
ραμένουν όμως ευάλωτα ση-
μεία. Αφού τονίζεται ότι πα-
ραμένουν με υψηλή ρευστό-
τητα και οι δείκτες κεφαλαίου
το ΔΝΤ σημειώνει ότι υπερβαί-
νουν άνετα τις ρυθμιστικές
απαιτήσεις. Τα υψηλότερα επι-
τόκια, καθώς και η πρόοδος
στη μείωση των πάγιων εξόδων
μέσω εθελοντικών αποχωρή-
σεων προσωπικού, συνέβαλαν
στην αύξηση της παραδοσιακά
χαμηλής κερδοφορίας. Τονί-
ζεται όμως ότι η ισχυρή κεφα-
λαιακή θέση επιβαρύνεται από
τους υψηλούς ακόμη δείκτες
ΜΕΔ. Το χρέος του τομέα των
νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων, αν και παρουσιάζει πτω-
τική τάση, παραμένει μεταξύ
των υψηλότερων στη Ευρω-
ζώνη, καταδεικνύοντας ευπά-
θειες από την πλευρά των δα-
νειοληπτών. 
«Ο πιθανός αντίκτυπος της δη-
μοσιονομικής σύσφιξης στην
πιστωτική ποιότητα απαιτεί ενι-
σχυμένη παρακολούθηση. Οι
επιδράσεις από την πρόσφατη
αναταραχή στις διεθνείς χρη-
ματοπιστωτικές αγορές έχουν
μέχρι στιγμής μειωθεί, χάρη
στην περιορισμένη έκθεση και
τη σταθερή βάση χρηματοδό-
τησης. Ωστόσο, ο υψηλός πλη-
θωρισμός και το σταδιακά αυ-
ξανόμενο κόστος δανεισμού
είναι πιθανό να αυξήσουν τον
πιστωτικό κίνδυνο εν μέσω αυ-
ξημένων επιπέδων χρέους του
ιδιωτικού τομέα, ενώ η σημαν-
τική έκθεση στον τομέα των
ακινήτων εκθέτει τις τράπεζες
και τις εταιρείες εξαγοράς πι-
στώσεων σε κινδύνους ανα-
προσαρμογής εξασφαλίσεων». 
Εκτός από την παρακολούθηση
κινδύνων, οι τράπεζες θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούν προλη-
πτικά όλα τα διαθέσιμα εργα-
λεία για να επιτρέψουν την έγ-
καιρη αναδιάρθρωση βιώσιμων
επιχειρήσεων που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες. 

Το πλαίσιο εκποιήσεων
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ένα απο-
τελεσματικό πλαίσιο εκποιήσε-
ων παραμένει το κλειδί για την
επίλυση των ΜΕΔ παλιού τύπου. 
«Η αποτελεσματικότητα του
νόμου περί εκποιήσεων πα-
ρεμποδιζόταν μέχρι τώρα από
επανειλημμένες αναστολές. Ο
νόμος είναι πλέον σε ισχύ και
είναι κρίσιμος για την αντιμε-
τώπιση των στρατηγικών κα-
κοπληρωτών και την παροχή
κινήτρων στους δανειολήπτες
να συμμετάσχουν σε αναδιαρ-
θρώσεις», αναφέρεται.
Παράλληλα με την απρόσκοπτη
λειτουργία του πλαισίου εκπ-

ποιήσεων, το σχεδιαζόμενο
σχέδιο ενοίκιο ένατι δόσης για
ευάλωτα νοικοκυριά, μπορεί
να βοηθήσει στην επίλυση των
κοινωνικά ευαίσθητων ΜΕΔ. 

ΑΤΑ και μισθοί
Το ΔΝΤ συνιστά να μην αναθε-
ωρηθεί προς τα πάνω ο μηχα-
νισμός της ΑΤΑ ο οποίος θα
αποδυνάμωσε την οικονομική
ανθεκτικότητα και την αντα-
γωνιστικότητα. Για τον δημόσιο
τομέα, περαιτέρω αυξήσεις του
σχετικά υψηλού μισθολογίου
θα μείωνε το δημοσιονομικό
χώρο, ενώ μια ισχυρότερη αυ-
τόματη σύνδεση μεταξύ μισθών
και πληθωρισμού θα έκανε επί-
σης τη δημοσιονομική πολιτική
πιο προκυκλική. Για τον ιδιωτικό
τομέα, ο μηχανισμός δεν λαμ-
βάνει υπόψη τις εξελίξεις της
παραγωγικότητας και μειώνει
την ικανότητα προσαρμογής
σε δυσμενείς κραδασμούς, επι-
βαρύνοντας την ανθεκτικότητα
και την ανταγωνιστικότητα. 
Επιπλέον, η υψηλότερη ΑΤΑ
ωφελεί κυρίως τους υπαλλή-
λους του δημόσιου τομέα και
περίπου το ένα τρίτο των ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
που καλύπτονται από συλλο-
γικές συμβάσεις. 

Η εφαρμογή διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και η βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος θα ενισχύσει τις μεσο-

πρόθεσμες προοπτικές ανά-
πτυξης.  Η ένταξη της Κύπρου
στο περιφερειακό ηλεκτρικό
δίκτυο και η επέκταση των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας θα
υποστηρίξουν την ενεργειακή
ασφάλεια και την πιο πράσινη
ανάπτυξη.

Να κοπούν τα οριζόντια μέτρα και προσοχή με το ΓεΣΥ 
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Ο ενδημικός τύφος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων,
τα οποία είναι διαθέσιμα στην Κύπρο

E νας 53χρονος που πάσχει από βαριάς
μορφής γρίπη και νοσηλεύεται σε
σταθερή κατάσταση είναι το πρώτο

κρούσμα της γρίπης των πτηνών στη Χιλή.
Οι υγειονομικές αρχές της Χιλής εντόπισαν
το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών
σε άνθρωπο, ανακοίνωσε το υπουργείο
Υγείας στο Σαντιάγο.

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ νοσηλεύεται σε σταθερή κα-
τάσταση, σύμφωνα με το υπουργείο. Η
κυβέρνηση ερευνά επίσης την πηγή της
μετάδοσης καθώς και άλλους ανθρώπους
που είχαν επαφή με τον ασθενή. Η Χιλή
έχει αναφέρει κρούσματα γρίπης των πτη-
νών H5N1 από τα τέλη του περασμένου
έτους σε άγρια ζώα. Οι αρχές υγείας της
Χιλής σημείωσαν ότι ο ιός μπορεί να μετα-
δοθεί από πουλιά ή θαλάσσια θηλαστικά
στον άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει γνωστή
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

ΕΝΑ 9ΧΡΟΝΟ κορίτσι στο Εκουαδόρ βρέ-
θηκε θετικό στη γρίπη των πτηνών Η5Ν1
τον Ιανουάριο και επρόκειτο για το πρώτο
κρούσμα στη Νότια Αμερική. Νοσηλεύτηκε
σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά έκτοτε έχει
αναρρώσει. Τον Σεπτέμβριο του 2022,

38χρονη γυναίκα πέθανε από τον H5N1
στο Guangxi της Κίνας, μετά από έκθεση
σε πουλερικά που είχε στην αυλή της.  Στις
αρχές του μήνα, άλλη γυναίκα στην ανα-
τολική Κίνα βρέθηκε θετική στη γρίπη των
πτηνών H5N1. Είχε αναπτύξει συμπτώματα
στις 31 Ιανουαρίου μετά από έκθεση σε
πουλερικά και διαγνώστηκε θετική στον
H5N1 τον Φεβρουάριο.

Προκαλεί ανησυχία
Το συγκεκριμένο στέλεχος της γρίπης των
πτηνών, που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον
κόσμο, προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
Η είδηση για το κρούσμα στην Κίνα ήρθε
μια εβδομάδα μετά τη μόλυνση δύο αν-
θρώπων στην Καμπότζη από παρόμοια πα-
ραλλαγή. «Η παγκόσμια κατάσταση του
H5N1 είναι ανησυχητική, δεδομένης της
ευρείας εξάπλωσης του ιού στα πτηνά σε
όλο τον κόσμο και των αυξανόμενων ανα-
φορών για κρούσματα σε θηλαστικά, συμ-
περιλαμβανομένων και των ανθρώπων»
ανέφερε τότε η Dr. Sylvie Briand, αξιωμα-
τούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
«Ο ΠΟΥ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον κίν-
δυνο από τον ιό και καλεί όλες τις χώρες
σε αυξημένη επαγρύπνηση» πρόσθεσε.

E ξι περιστατικά ενδημικού τύφου κατέ-
γραψε η Κύπρος το τελευταίο εξάμηνο,
τα οποία νοσηλεύτηκαν σε δημόσια και

ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τα δύο εξ’ αυτών
στην Εντατική Μονάδα Θεραπείας, πληροφο-
ρείται το ΚΥΠΕ. Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας
καθησυχάζει, ξεκαθαρίζοντας ότι από το 2011,
που ξεκίνησαν να καταγράφονται περιστατικά
δεν καταγράφηκε θάνατος. Οι πληροφορίες
κάνουν λόγο για πέντε περιστατικά το τέταρτο
τρίμηνο του 2022 και ένα το πρώτο τρίμηνο
του 2023, το οποίο νοσηλεύτηκε για μία εβδο-
μάδα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας
και πήρε εξιτήριο την περασμένη Δευτέρα.

Πλήρως ιάσιμος
Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με το αρμόδιο υπουρ-
γείο, το οποίο καθησυχάζει τους πολίτες, αφού
όπως διαβεβαιώνει ο ενδημικός τύφος «είναι
πλήρως ιάσιμος». Το πλέον, ωστόσο, καθησυ-
χαστικό -σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας-
είναι ότι από το 2011, που ξεκίνησαν να κα-
ταγράφονται δια της επίσημης οδού περιστα-
τικά, δεν καταγράφηκε κάποιος θάνατος στην
Κύπρο. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στο πρα-
κτορείο, στην Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνονται
σποραδικά μεμονωμένα κρούσματα κάθε χρό-
νο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενδημικός τύφος
δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο,
ενώ αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιβιο-
τικών φαρμάκων, τα οποία είναι διαθέσιμα
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κανένας θάνατος από τύφο 
στην Κύπρο από το 2011
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου
του υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου,
διαβεβαίωσε ότι από το 2011, που ξεκίνησαν
να καταγράφονται δια της επίσημης οδού περι-
στατικά ενδημικού τύφου, δεν έχει σημειωθεί
θάνατος. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου στην
Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνονται σποραδικά
μεμονωμένα κρούσματα κάθε χρόνο. Ερωτηθείς
αν ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τέτοιος,
που προκαλεί ανησυχία στο υπουργείο Υγείας,
ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως «ο τύφος είναι

ιάσιμος» και ότι «με τη χορήγηση αντιβίωσης
θεραπεύεται πλήρως».

Δεν ξεπερνά τα 30 περιστατικά 
η Κύπρος από το 2011
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων εξασφάλισε
τα επίσημα στοιχεία των επιβεβαιωμένων πε-
ριστατικών τύφου από το 2011, σύμφωνα με
τα οποία διαπιστώνεται ότι ο αριθμός τους
ετησίως δεν ξεπερνά τα 30. Συγκεκριμένα, ο
μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία καταγράφηκε το 2012 με
30 περιστατικά, ενώ ο μικρότερος καταγρά-
φεται το 2020 και το 2022 με 5 περιστατικά. 

ΣΥΜΦΩΝΑ πάντα με τις πληροφορίες του
ΚΥΠΕ, το μοναδικό μέχρι στιγμής περιστατικό,
που καταγράφηκε το 2023, νοσηλεύτηκε την
περασμένη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο
της Λευκωσίας. Τα επίσημα στοιχεία αναφέ-
ρουν, επίσης, ότι το 2011 καταγράφηκαν 21
περιστατικά, το 2013 καταγράφηκαν 10 περι-
στατικά, το 2014 σημειώθηκαν 9 περιστατικά,
ενώ 6 περιστατικά καταγράφηκαν το 2015.
Επιπλέον, το 2016  έχουν καταγραφεί 20 πε-
ριστατικά, το 2017 άλλα 8 περιστατικά, το
2018 σημειώθηκαν 14 περιστατικά, ενώ 17
περιστατικά καταγράφηκαν το 2019 και 10
περιστατικά το 2021.

Πώς μεταδίδεται ο ενδημικός τύφος
Μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος ή μολυσματι-
κών υγρών (όπως περιττωμάτων) που ενο-
φθαλμίζονται διά του δέρματος από εκτοπα-
ράσιτα, όπως κρότωνες, ψύλλους, φθείρες
και ακάρεα που βρίσκονται σε διάφορα ζώα
(αρουραίους, αιγοπρόβατα και αγελάδες). Η
εισπνοή βακτηρίων ή η επαφή του επιπεφυκότα
με μολυσματικό υλικό μπορεί επίσης να οδη-
γήσει σε λοίμωξη.

Συμπτώματα
Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλλουν ανάλογα
με τον αιτιολογικό παράγοντα και τον ασθενή.
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται τυπικά μέσα
σε 1-2 εβδομάδες.

Θεραπεία και ατομικά μέτρα 
προστασίας
Ο ενδημικός τύφος αντιμετωπίζεται με τη χο-
ρήγηση αντιβιοτικών. Τα φάρμακα αυτά είναι
διαθέσιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το
υπουργείο Υγείας προβαίνει σε συστάσεις σε
σχέση με τα ατομικά μέτρα προστασίας, όπως
καλή υγιεινή των χεριών, τήρηση μέτρων ατο-
μικής υγιεινής, ασφάλεια τροφίμων και καλό
πλύσιμο/ψήσιμο πριν την κατανάλωσή τους
και αποφυγή των τσιμπημάτων κροτώνων και
της επαφής με κρότωνες και η σωστή και έγ-

καιρη απομάκρυνση των προσκολλημένων
κροτώνων.

ΕΠΙΣΗΣ, συστήνεται προσοχή κατά τη διαμονή
στην ύπαιθρο και χρήση κατάλληλου ρουχι-
σμού, χρήση εντομοαπωθητικού, προσεκτικό
και συχνό έλεγχο του σώματος και των ρούχων
για κρότωνες κατά τη διαμονή στην ύπαιθρο
και μετά την επιστροφή στο σπίτι και προστασία
των κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων από κρό-
τωνες(τσιμπούρια).

Eξι περιστατικά τύφου το τελευταίο 6μηνο 

Ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα της
γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο 

ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΙΛΗ

-
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Τ ις συγκλονιστικές στιγ-
μές που έζησε κατά
τη διάρκεια ανάνηψης

της μικρής Τζωρτζίνας Δα-
σκαλάκη στο Καραμανδάνειο
Νοσοκομείο, περιέγραψε στο
δικαστήριο για τη Ρούλα Πι-
σπιρίγκου ο αναισθησιολό-
γος, Ιωάννης Χασαπόπουλος.
Ο μάρτυρας περιέγραψε
χθες, εμφανώς συγκινημέ-
νος, λεπτό προς λεπτό όσα
έγιναν στο θάλαμο του νο-
σοκομείου επί 55 λεπτά μέχρι
να επανέλθει στη ζωή το κο-
ριτσάκι, ενώ κατά τη διάρκεια
της περιγραφής του, η Ρούλα,
ξέσπασε σε κλάματα.

Ο γιατρός περιγράφει τα
στρεσογόνα γεγονότα 
«Ήμουν ο αναισθησιολόγος
του Καραμανδανείου. Την
ημέρα εκείνη είχα εφημερία,
ήμουν εκεί μέχρι το μεσημέρι
και μετά στο σπίτι σε ετοι-
μότητα. Εκεί δέχθηκα κλήση
από το νοσοκομείο να έρθω
γρήγορα για επείγον περι-
στατικό. Μέσα σε πέντε λε-
πτά ήμουν εκεί, όρμησα στο
θάλαμο, το παιδί δεν είχε
σφυγμό, ούτε αναπνοή. Οι
συνάδελφοι είχαν ξεκινήσει
ΚΑΡΠΑ, θωρακικές συμπιέ-
σεις και τεχνητή αναπνοή»,
ανέφερε ο μάρτυρας.
Ο αναισθησιολόγος έκανε
λόγο για απίστευτο στρες
στην αντιμετώπιση ενός τέ-
τοιου περιστατικού και εξή-
γησε: «Κάναμε αμέσως δια-
σωλήνωση και ζήτησα απινι-
δωτή. Συνεχίσαμε ΚΑΡΠΑ, δί-
νοντας δόσεις αδρεναλίνης
και κάνοντας απινιδώσεις.
Δεν μπορώ να περιγράψω
την ένταση της στιγμής. Το
άγχος, το στρες. Είναι πολύ

δύσκολο για έναν γιατρό να
αντιμετωπίσει τέτοιο περι-
στατικό και μάλιστα σε παιδί». 

«Μη φύγεις, μη φύγεις,
δεν θα πεθάνεις, όχι 
και συ»
Επιπλέον όπως εξήγησε ο
ίδιος, ρώτησε τους γιατρούς
τους λόγους νοσηλείας της
Τζωρτζίνας και έτσι έμαθε
πως η οικογένεια είχε χάσει
άλλα δύο παιδιά. «Εκείνη τη
στιγμή έγινε μια έκρηξη στον
εγκέφαλό μου. Πριν λίγες
μέρες είχε έρθει στο νοσο-
κομείο η Ίριδα, στα εξωτε-
ρικά ιατρεία. Είχε κατέβει
μια συνάδελφος καταταραγ-
μένη, το μωρό ήταν ήδη νε-
κρό», ανέφερε και πρόσθε-
σε: «Σκέφτηκα ότι αυτό το
παιδί πρέπει να ζήσει. Έκανα
τεράστια προσπάθεια. Συμ-
πιέσεις, αδρεναλίνες, αμπού-
λες, επαναλαμβανόμενα.
Έλεγα μη φύγεις, μη φύγεις,
δεν θα πεθάνεις, όχι και συ.

Είχαν περάσει τρία τέταρτα
και ήμασταν απελπισμένοι».
«Τη στιγμή που οι γιατροί
ήταν έτοιμοι να αφήσουν το
παιδί, μια ένδειξη στο μόνιτορ
έδειξε ότι ίσως ανταποκρί-
νεται», είπε. «Λέμε συνεχί-
ζουμε! Και μετά από λίγο το
παιδί απέκτησε ξανά ρυθμό
στην καρδιά. Ήταν συγκλο-
νιστική στιγμή και αρχίσαμε
να κλαίμε. Ακόμα και εγώ
που είμαι τόσο έμπειρος, δεν
μπόρεσα να συγκρατήσω τη
συγκίνηση όταν είδα το παιδί
να γυρίζει στη ζωή», κατέ-
θεσε με δάκρυα στα μάτια ο
γιατρός.

Η κεταμίνη 
Σε ερωτήσεις του προέδρου,
για το βαλιτσάκι των πρώτων
βοηθειών και το τι περιείχε
μέσα ο μάρτυρας απάντησε:
«Ό,τι μπορεί να χρειαστεί για
την αναζωογόνηση. Καθετή-
ρες, φάρμακα, όρους, δια-
λύτες» και όσον αφορά τα

φάρμακα είπε πως υπήρχαν
κυρίως «αδρεναλίνη αλλά
και άλλα όπως ατροπίνη, ινό-
τροπα, κορτιζόνη, κατασταλ-
τικά, μυοχαλαρωτικά».
Όταν ερωτήθηκε και για την
κεταμίνη, ανέφερε πως γνω-
ρίζει τι είναι αφού υπήρχε
και μέσα στο βαλιτσάκι του.
Παρόλα αυτά σε σχετική ερώ-
τηση απάντησε πως εκείνη
τη μέρα, δεν την είχε χρησι-
μοποιήσει, καθώς δεν υπήρχε
λόγος. 

Θεατρική χαρακτήρισε
την περιγραφή από Πι-
σπιργίγκου
«Η νοσηλεύτρια που πήγε
πρώτη στο δωμάτιο μετά την
ανακοπή είπε ότι το παιδί
ήταν στο μέσο του κρεβατιού
και χωρίς ρινικό οξυγόνο.
Μπορεί να εξηγηθεί αυτό ια-
τρικά;», ρωτήθηκε ο γιατρός
από τον εισαγγελέα. Ο κ. Χα-
σαπόπουλος απάντησε πως
δεν είχε ακούσει ξανά τόσο
αιφνίδιο περιστατικό. «Ένα
παιδί που νοσηλεύεται στο
νοσοκομείο, θα είχε ορατά
σημάδια», είπε και πρόσθεσε
πως μόνο η μητέρα που ήταν
μέσα στο δωμάτιο μπορεί να
περιγράψει με ακρίβεια.  Ενώ
όσον αφορά την περιγραφή
που έδωσε η Πισπιρίγκου πως
το παιδί σηκώθηκε και έπεσε
πίσω απότομα, ο γιατρός το
σχολίασε λέγοντας: «Η περι-
γραφή δεν μου φαίνεται ια-
τρικά εξηγήσιμη. Δεν έχω δει
τέτοιο θάνατο. Μου φαίνεται
λίγο θεατρικό αυτό».

Οι ερωτήσεις που
έκανε ο Κούγιας
στον γιατρό 

Ερωτήσεις στον κ. Χασαπό-

πουλο υπέβαλε και ο συνή-
γορος υπεράσπισης της κα-
τηγορούμενης. Συγκεκριμέ-
να, ο Αλέξης Κούγιας, ανα-
φέρθηκε στο γεγονός πως
επί 50 λεπτά έκαναν ανάνη-
ψη στην 9χρονη, ενώ όπως
είναι γνωστό στα 10 λεπτά
ανακοπής ο εγκέφαλος πα-
θαίνει βλάβη – ζήτησε από
τον γιατρό να το επιβεβαι-
ώσει, πράγμα που έκανε λέ-
γοντας ότι «έκανα ότι ήταν
ανθρωπίνως δυνατό και έχω
τη συνείδησή μου ήσυχη». 
Με τον Κούγια να λέει: «Για
να καλυφθείτε τα κάνατε
αυτά. Ξέρατε ότι ο εγκέφαλος
έχει καταστραφεί». «Κάθε
περιστατικό είναι ξεχωριστό.
Επειδή ήξερα ότι πέρασαν
10-20 λεπτά έπρεπε να εγ-
καταλείψω το παιδί;», απάν-
τησε ο γιατρός. 
Στη συνέχεια ο συνήγορος,
ρώτησε τον μάρτυρα πόσα
λεπτά έκανε μέχρι να φθάσει
στο νοσοκομείο και γιατί
αφού ήταν σε εφημερία εκεί-
νη τη μέρα έλειπε τη συγκε-
κριμένη στιγμή. Ο γιατρός
τόνισε: «Είπα και πριν ότι
ήμουν σε μικτή εφημερία.
Δηλαδή σε ετοιμότητα στο
σπίτι μου. Και δεν καθυστέ-
ρησα καθόλου από τη στιγμή
που ειδοποιήθηκα, καθώς
ήμουν ήδη ντυμένος και το
σπίτι μου απέχει από το Κα-
ραμανδάνειο ούτε δύο χιλιό-
μετρα», έτσι όπως ανέφερε
από την ώρα που πάρκαρε
μέχρι να φθάσει στο δωμάτιο,
του πήρε σύνολο πέντε λε-
πτά. 
Σημειώνεται πως η δίκη θα
συνεχιστεί σήμερα, Παρα-
σκευή. 

• Ο Κούγιας προσπάθησε να στριμώξει τον μάρτυρα, ρωτώντας τον γιατί έλειπε από το νοσοκομείο αφού ήταν σε εφημερία
αλλά και για τα πολλά λεπτά που διήρκησε η ανάνηψη, ενώ ήξερε πως ήδη είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη το παιδί 

«Μη φύγεις, δεν θα πεθάνεις, όχι και συ» 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ 

Δ ύο ελικόπτερα του αμε-
ρικανικού στρατού Black
Hawk, συγκρούστηκαν

στο Κεντάκι, κατά τη διάρκεια
εκπαίδευσης το βράδυ της Τε-
τάρτης, με αποτέλεσμα να χά-
σουν τη ζωή τους εννέα άνθρω-
ποι, σύμφωνα με μέσα ενημέ-
ρωσης των ΗΠΑ. 
Τα δύο HH-60 Black Hawk της
101ης Αερομεταφερόμενης Με-
ραρχίας, συνετρίβησαν γύρω στις
22:00 (τοπική ώρα) το βράδυ της
Τετάρτης, στην κομητεία Τριγκ
του Κεντάκι, όπως ανέφερε χθες,
νωρίτερα, αξιωματικός του Φορτ
Κάμπελ, αρμόδιος για τις δημό-
σιες σχέσεις του στρατού. Ενώ
νωρίτερα είχε γράψει σε ανάρ-
τησή του στο Twitter, ο κυβερνή-
της, Άντι Μπεσίρ: «Έχουμε κάποια
άσχημα νέα από το Φορτ Κάμπελ,
με τις πρώτες αναφορές να μι-
λούν για συντριβή ελικοπτέρου
και αναμένεται ότι θα υπάρχουν
θύματα». Σημειώνεται πως τα
HH-60 αποτελούν παραλλαγή των
ελικοπτέρων Black Hawk που πα-
ρέχουν αεροπορική υποστήριξη,
σε διάφορες στρατιωτικές επι-
χειρήσεις, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται εναέριες επιθέσεις αλλά
και διακομιδή τραυματιών. 

Εννέα νεκροί 
από σύγκρουση 
στρατιωτικών 
ελικοπτέρων στο
Κεντάκι των ΗΠΑ
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ/με τον βασιλικό σε
όλες τις ποικιλίες/που ανθοβολούσε κι ευωδίαζε
η γειτονιά/Πόσο αγαπούσες τον βασιλικό/τον
φρόντιζες με περισσή αγάπη/και τον
διατηρούσες δροσερό και μυρωμένο/σε όλες τις
εποχές του χρόνου/«Τον βασιλικό και τα μάτια
σας»/μας έλεγες πάντα/Αυτό το μπαλκόνι με τα
αμέτρητα όνειρα/που κάναμε τα βράδια
κοιτώντας τ’ αστέρια/κι εσύ έπλαθες ιστορίες
και μας διηγιόσουν/για την Πούλια και τον
Αυγερινό/για τη Ραπουνζέλ που έριχνε τα
μαλλιά της/από το μπαλκόνι για να ανεβεί ο
καλός της/για τον Ερωτόκριτο που έκανε
καντάδες/στην αγαπημένη του Αρετούσα/για
τη ζωή που ξεκινούσε το ταξίδι της/Οι
αμέτρητες συμβουλές σου/που πάντα είχαν
οδηγό τους την αγάπη/Αυτό το μπαλκόνι/οι
χαρές/οι λύπες/το γέλιο/το τραγούδι/η ζωή
ολόκληρη αραγμένη εκεί στον ξύλινο
καναπέ/που καθόσουν κουρασμένη/από τον
κάματο της μέρας/πέντε παιδιά μεγάλωνες/και
οι δυσκολίες ήταν αμέτρητες/Αυτό το
μπαλκόνι/που ρήμαξε με την ξαφνική φυγή
σου/όπως πάντα θα κουβαλά μαζί του/τις πιο
γλυκές μας αναμνήσεις/«Τον βασιλικό και τα
μάτια σας»/Αυτό το  μπαλκόνι!
ΨΑΧΝΩ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ίσως ξέκοψε εκεί κάποιο
χαμόγελό σου/από τότε που αβίαστα
κυλούσε/στις βελουδένιες ράγες των χειλιών
σου/από τότε που τραγουδούσαν αηδόνια/στον
βυθό των ματιών σου/κι εγώ χανόμουν/σε τρένα
ονείρων/στο κάθε τους χάδι

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Και η νέα συλλογή του Άθου
Χατζηματθαίου, πέρα από
το λογοτεχνικό της βάθος,

ακολουθεί το κλασικό συναισθη-
ματικό μοτίβο του ποιητή. Πότε η
χαρά, πότε η λύπη, πότε το ενδιά-
μεσό τους. Στη μία σελίδα η ευ-
τυχία, στην άλλη σελίδα η δυστυ-
χία. Ελπίδα και απελπισία αγκα-
λιάζονται και χορεύουν στιχουρ-
γικά. Προσδοκίες αλλά και μα-
ταιώσεις. Επαληθεύσεις αλλά και
διαψεύσεις. Άριστος χειριστής της
γλώσσας, με αστείρευτες εμπνεύ-
σεις, μετακινείται από την πραγ-
ματικότητα στην αλληγορία με
έναν τρόπο που δεν αφήνει ανε-
πηρέαστο τον αναγνώστη. Κάθε
άλλο μάλιστα: σχεδόν σε όλα τα
ποιήματα, τον καθιστά συμμέτοχο,
του δίνει λόγο, τον προτρέπει, χω-
ρίς να τον πιέζει, να ανοίξει κου-
βέντα με τους στίχους γιατί – κακά
τα ψέματα – δεν εκφράζουν απο-
κλειστικά τον ποιητή αλλά εκτεί-

νονται ευρύτερα, στο κοινωνικό
σύνολο. Εκεί όπου τα προβλήματα,
οι έγνοιες, οι σκοτούρες είναι για
όλους ίδιες. Απλώς φοράνε δια-
φορετικά ρούχα. Ή μήπως, δια-
φορετικά κουρέλια; 
Εξάλλου, όσο αντιφατικό και να
φανεί, η πιο ελκυστική ομοιομορ-
φία είναι η ανομοιομορφία. «Δεν
λες κουβέντα/απλώς σκύβεις το
κεφάλι/και κοιτάς με βλέμμα απα-
θές/τη ματωμένη μαργαρίτα/γυμνή
πια από όνειρα/βουτηγμένη στις
λάσπες της αχαριστίας/με τα πέ-
ταλα της σκορπισμένα εκεί κι
εδώ/να εισπνέει τον θάνατο/και
δεν λες κουβέντα/με το αδιάφορο
βλέμμα σου/την τιμωρείς γιατί
είχε το θάρρος/να απαντήσει ξε-
κάθαρα στο ερώτημά σου/δεν σ’
αγαπά, φίλε, πώς να το
κάνουμε/δεν φταίει αυτή αν επάνω
στην άρνηση/τέλειωσαν τα πέταλά
της/της οφείλεις λοιπόν τον ελά-
χιστο σεβασμό/που με τη θυσία
της δεν σε άφησε να ζεις σε ένα
ψέμα/έστω κι αν η αλήθεια της
λίγο σε πίκρανε».

Ο Άθως Χατζηματθαίου μετατρέπει
την ποίηση σε ζωή και τη ζωή σε
ποίηση και, πρωτίστως, αφήνει τη
μελαγχολία να διαπεράσει, σαν
τρίαινα, τη συλλογή του αφού,
μολονότι παριστάνουμε περιστα-
σιακά ή μονίμως τους γελωτοποι-
ούς, οι εικόνες που βλέπουμε ολό-
γυρά μας προκαλούν πόνο, φουρ-
τουνιάζουν το μυαλό, κρύβουν,
σαν σύννεφα, τον ήλιο. Αμφιβάλλει
έστω και ένας για τη ματαιότητα
της ύπαρξής; Παρόλα αυτά, από
τη συλλογή «Επί τον τύπον των
ήλων» δεν απουσιάζει και το χα-
μόγελο, ένας ανθόκηπος, ένα φιλί
που σβήνει τα πάντα – ακόμα και
τη γεύση της προδοσίας. «Και να
που έφτασε η ώρα/μετά από μια
ανάπαυλα διαρκείας/λίγο πριν
επέλθει η τελική πτώση/η καρδιά
ξανάρχισε τα σκιρτήματά της/Το
στήθος άρχισε να ανεβοκατεβαίνει
σε τρελό ρυθμό/μετατρέποντας
τον θάνατο σε ζωή/πάνω σε εκείνη
τη φρενίτιδα/ένα τριανταφυλλένιο
μπουμπούκι/ξεπήδησε από τα χείλη
της/και άνθισε στον αγαπημένο

της κόρφο/ολοκόκκινο όπως και
τα μάγουλα/κάποιου κοριτσόπου-
λου/που του μιλούν για πρώτη
φορά για τον έρωτα/ολοκόκκινο
λες και βγήκε από το αίμα/που οι
φλέβες έστειλαν στο ναρκωμένο
σώμα/Κι η πιο σημαντική
εικόνα/ένα πλήθος ροζ πεταλού-
δων/άνοιξαν τον επόμενο υπαρ-
ξιακό κύκλο/φτερουγίζοντας
γύρω/από το φλογισμένο άνθος/κα-
μιά όμως δεν αποφάσισε/να καθίσει
στα πέταλά του/που σπινθήριζαν
λες και τα κάλυπτε/μια αδιόρατη
φλόγα».
Ποιητική ανθρωπογεωγραφία, ένας
χάρτης γεμάτος μπαλκόνια, βε-
ράντες, γειτονιές, αγόρια και κο-
ρίτσια που ρουφάνε, σε ψηλά πο-
τήρια, το νέκταρ της πλασματικής,
ωστόσο, ελευθερίας, κήποι, περι-
βόλια, χελιδόνια, δάση, ποτάμια,
λόφοι, βουνά, θάλασσες:  «Η θά-
λασσα ξέβρασε χθες/ξεθωριασμέ-
νο/εκείνο το σ’ αγαπώ/που γρά-
ψαμε τότε/στο ακρογιάλι των ονεί-
ρων μας/όταν ο έρωτας άνθιζε/στα
σπλάχνα της καρδιάς/σαν ένα
άγριο/ευωδιαστό τριαντάφυλλο/και
το πήρε το κύμα/που καιροφυλα-
κτούσε ανυπόμονο/πίσω από τα
βράχια/των χρονικών αμφιβολιών».

*Εκδόσεις ΑΛΦΑ-ΧΙ. 2023

ΑΘΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ
Επί τον τύπον των ήλων (ποίηση)

ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
Το γιασεμί ορθώνει 
το ανάστημά του
φορτωμένο λευκούς στεναγμούς
που σβήνουν 
τους πόθους των πεταλούδων
που ανανεώνουν 
τα όνειρα των μελισσών
κι εσύ λούζεις 
το γυμνό κορμί σου
στο απόσταγμα της αγάπης του
και τα βράδια 
που ο έρωτας στενάζει
καθώς τα ακροδάκτυλα 
ακουμπούν το βελούδο του
και οι αισθήσεις ζωντανεύουν
στην απόλυτη ευωδιά του
που ξεχειλίζει 
από τα κύτταρά της
και γεμίζει τις χούφτες του.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ
Η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς
τα ρυάκια είχαν ήδη αρχίσει να
αυλακώνουν την άσφαλτο
αυτός συνέχιζε να περπατάει στον
δρόμο

σέρνοντας στα πόδια του 
τη ζωή του
που ακροβατούσε 
στο σταφιδιασμένο του πρόσωπο
φορώντας τα απομεινάρια 
της μοίρας
στο καμπουριασμένο του κορμί
ένα φανελάκι με το λογότυπο
γνωστής εταιρείας τρύπιο
κι αυτό κοντά στον αφαλό
ένα σακάκι χωρίς πέτο, 
χωρίς μανίκια
ένα παντελόνι τζιν 
σαρακοφαγωμένο
«δεν το ‘μαθες ότι είναι στη μόδα
τα σκισμένα ρούχα;»
μου είπε χαμογελώντας
όταν τον πλησίασα
προσπαθώντας 
με ένα χαρτονόμισμα
να αναπτερώσω τις αντοχές του
που αφού το πήρε άρχισε
να αναζητεί τις τσέπες
στο τρύπιο του σακάκι
για να το φυλάξει 
εκεί με ασφάλεια
Το ευχαριστώ που δεν μου είπε

το διέκρινα στο βλέμμα του
που άστραψε στην κυριολεξία
ή ίσως και να μου το είπε αλλά
αυτό σκεπάστηκε
από το ουρλιακτό μιας βροντής
που σκέπασε μέχρι και τον ήχο
της βροχής
που άρχισε ήδη να δυναμώνει
«κεραυνός θα είναι» ψιθύρισε
«προβλέπεται άσχημη 
η νύκτα απόψε».

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΙ
Αυτό το κόκκινο φιλί
που γλίστρησε από τα χείλη 
και έπεσε στη γη
στάθηκε η αφορμή να μεθύσει 
το μικρό μυρμήγκι
και να αφήσει το σποράκι 
που κουβαλούσε καταγής
και να αρχίσει 
τον τρελό χορό του
κι ο τζίτζικας που για καιρό τώρα
το εκλιπαρούσε μάταια
να αφήσει για λίγο τη δουλειά
και να σμίξει 
με το δικό του τραγούδι

κάτι που δεν κατάφερε ποτέ
άφησε το βιολί στην άκρη και
έτρεξε κοντά του
για να μάθει τον λόγο 
της απρόσμενης αλλαγής
στη μέχρι τότε συμπεριφορά του
κι αυτό του πρότεινε τότε
να μυρίσει 
το τριαντάφυλλο που άνθισε
καθώς έσταζαν στα πέταλα του
στάλες αγάπης
από το κόκκινο φιλί
που κύλισε στη γη
εκείνο το πρωινό του Δεκέμβρη.

Γράφει η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΒΟΛΗ*

Το post στο Facebook έλεγε:
«Ευχαριστούμε πολύ
τον/την αγαπημένο/-η κου-

κουλοφόρο της γειτονιάς μας που
δεν μας ξεχνά και τακτικά αφήνει
τα δωράκια του! Αγοράκι περίπου
3,5 μηνών. Αν κάποιος ενδιαφέ-
ρεται, ας μας στείλει μήνυμα».
Aπό κάτω ήταν η φωτογραφία του.
Αυτός που τον είχε παρατήσει
στην είσοδο του κτηνιατρείου τον
είχε βάλει μέσα σε ένα άσπρο και
κίτρινο κουτί στερεοφωνικού.
Τώρα που ξανακοιτάω τη φωτο-
γραφία βλέπω πως είχε χαρακώσει
με μαχαίρι το κουτί για να παίρνει
αέρα το γατί. 
«Θα πάω να τον δω», μου είχε πει
ο Θ. Είχε πάει στο κτηνιατρείο
ένα Σάββατο μεσημέρι, λίγο με-
θυσμένος μετά από ένα μεσημέρι
σε μια ταβέρνα. Ο γάτος είχε ανοί-
ξει τα πόδια του για να τον χαϊδέψει
στην κοιλιά.

Αυτό ήταν. «Δεν ξέρω», μου είπε
κάπως ενοχικά όταν γύρισε το
απόγευμα στο σπίτι, «είναι κάπως
ασχημούλης, σαν να έχει μούσι».
«Σου κάνει καρδιά να τον αφήσεις
εκεί τώρα που του χάιδεψες και
την κοιλιά;» του είπα. Ήξερα ήδη
την απάντηση.
Αποφασίσαμε να ψάξουμε για δεύ-
τερη γάτα μετά από ένα καλοκαίρι
που η Σούζα είχε μείνει μόνη της
καιρό. Τι κι αν είχε ανθρώπινη
παρέα όσο λείπαμε; Ήταν σχεδόν
ενός και ερωτευμένη με τον Θ.
Κοιμόταν πάνω του, τριβόταν στα
πόδια του, του έγλειφε τη μύτη.
Εμένα με έβλεπε περίπου σαν μα-
ξιλάρι στον καναπέ, κάτι που πα-
τούσε για να φτάσει πιο κοντά στο
αντικείμενο του πόθου της.
Το πρώτο καλοκαίρι που γυρίσαμε
από τις διακοπές η γάτα, που υπό
φυσιολογικές συνθήκες ήθελε τον
χώρο της, είχε μεταμορφωθεί σε
σκύλο. Ήθελε να είναι μαζί μας
κάθε λεπτό, έκλαιγε κάθε φορά
που κλείναμε την πόρτα για να

πάμε στο μπάνιο. Αποφασίσαμε
να της βρούμε παρέα.
Ο γάτος ήρθε σπίτι το ίδιο από-
γευμα. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς
του είχε συμβεί τους πρώτους τρεις
μήνες της ζωής του. Τον βγάλαμε
Ρεγγάκη («Ψάξατε για να βρείτε
το χειρότερο όνομα που υπάρχει;»
με ρώτησε σαρκαστικά μια φίλη.
«Πώς ήθελες να τον πούμε; Ορφέα;
Αριστόδημο; Καλιγούλα;» της
απάντησα) γιατί παρά την αποπα-
ρασίτωση μύριζε σαν ρέγγα παστή
για μέρες. Νιαούριζε ακατάπαυστα,
μας κόλλησε μύκητες και η Σούζα
δεν ήθελε να τον δει μπροστά της.
Πέντε χρόνια μετά, ο γάτος παρα-
μένει φοβικός. Φοβάται τους αγνώ-
στους, το πιστολάκι των μαλλιών,
τη σκούπα και το φαράσι, τα μπουμ-
πουνητά, τον γιο μου, που είναι
2,5 ετών και περνάει φάση βάρβα-
ρης τρυφερότητας με τσιρίδες. Πρό-
κειται πιθανώς για τον μοναδικό
γάτο παγκοσμίως που φοβάται ακό-
μα και τις κατσαρίδες.
Πρόπερσι το καλοκαίρι, κάποια

στιγμή θεώρησα πως ήταν κυνηγός.
Τον βρήκα 20 λεπτά αργότερα
μαρμαρωμένο από την τρομάρα
του, σκαρφαλωμένο πάνω στο κα-
ζανάκι, την ώρα που η Σούζα έγλει-
φε θριαμβευτικά τις πατούσες της
πάνω από το πτώμα της κατσαρί-
δας. Κατέβηκε από κει μόνο όταν
τον πήρα αγκαλιά.
Όταν έμεινα έγκυος ο γάτος κόλ-
λησε πάνω μου σαν την αμοιβάδα,
σαν να ήθελε να με προστατεύσει.
Κοιμόμουν εξαντλημένη ώρες ατέ-
λειωτες, με το κεφάλι του Ρεγγάκη
στην κοιλιά μου, που μεγάλωνε

μήνα τον μήνα  μοιάζοντας με τεί-
χος. Όταν ξυπνούσα περπατούσε
γύρω-γύρω, σκαρφάλωνε στο στέρ-
νο μου και με κοιτούσε στα μάτια.
Συχνά αναρωτιόμουν αν μπορούσε
να καταλάβει τι σκέφτομαι. 
Νόμιζα ότι είχα μεγαλώσει με
γάτες και ότι η υιοθεσία του Ρεγ-
γάκη ήταν κάποια καλή πράξη.
Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρώ-
τος γάτος που με διάλεξε. Αυτός
έκανε την καλή πράξη, δίνοντας
μου τόσο πολλή αγάπη, όχι εγώ.

*Lifo

Ο γάτος που με διάλεξε
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
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Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

ΟΛΗ την Αθήνα και τα πε-
ρίχωρα Αττικής να γυρίσετε
αποκλείεται να βρείτε τέτοιο

ζηλιάρη σαν τον Ορέστη. Μέχρι
ενός βαθμού, είναι δικαιολογημένος.
Η Ρένα προκαλεί την προσοχή κάθε
άντρα. Ωραία, όμορφη, ψηλή, ακο-
λουθεί τις προσταγές της μόδας,
βαδίζει αέρινα λες και βρίσκεται
σε πασαρέλα και, τέλος πάντων, τι
του βρήκε του Ορέστη ο Θεός και
η ψυχή της. Αυτός, πάλι, νιώθει
μειονεκτικά απέναντι στην καλλονή
σύζυγο: άχαρος, κεκλιμένος σαν
τον πύργο της Πίζας, με μύτη που-
λιού και, για να εισέλθουμε στα
κουσούρια του, σκληρός και άτεγ-
κτος έμπορος που δεν δίνει του αγ-
γέλου του νερό. Πλην της Ρένας,
εννοείται, που της έχει ψήσει το
ψάρι στα χείλια – και τι χείλια. Να
τα πιεις στο ποτήρι. Πού ήσουν,
πώς ήσουν, πότε ήσουν, με ποιον
ήσουν; Πάλι στο κομμωτήριο; Πάλι

στα μαγαζιά; Πάλι στις φιλενάδες;
Μα καλά, δεν μπορείς να μείνεις
σπίτι, να κάτσεις σπίτι; Δεν ακούς
Κηλαηδόνη; Ασφαλώς και δεν
ακούει Κηλαηδόνη η Ρένα αφού,
τότε, ο Λουκιανός πήγαινε ακόμα
δημοτικό και ιδέα δεν είχε ότι κάποτε
θα λάμπρυνε με τις εμπνεύσεις του
την Ελληνική μουσική.

ΠΑΝΤΩΣ η Ρένα εκτός από ομορ-
φιά διαθέτει και υπομονή. Ιώβεια.
Αλλιώς, θα τα είχε βροντήξει από
καιρό, θα έπαιρνε τη βαλίτσα της
και θα άφηνε τον Ορέστη να σαπίσει
μέσα στους τέσσερις τοίχους του
σπιτιού, παρέα με την Τούλα, την
οικιακή βοηθό, της οποίας, για να
είμαστε ακριβείς, το μυαλό, ή πιο
σωστά, η καρδιά, είναι δοσμένη
στον Λέανδρο. Όπου Λέανδρος,
οδηγός ταξί, μάγκας και τσίφτης,
με μουστάκι κάγκελο που, κάθε
βράδυ, στήνεται στο πεζοδρόμιο
και σφυρίζει συνθηματικά. Με βάση
τη συμφωνία τους, η Τούλα, όταν ο
Ορέστης λείπει, ανάβει το φως της

βεράντας τρεις φορές. Αγαπάει ο
Θεός τον Λέανδρο, αγαπάει, όμως,
και τον Ορέστη. Κάποιο βράδυ επι-
στρέφει νωρίτερα, βλέπει τον βλο-
συρό μουστακαλή, βλέπει και το
φως της βεράντας που ανάβει και
ανάβουν! φα αίματά του. Ως εδώ
και μη παρέκει, ωρύεται καθώς
βάζει το κλειδί στην πόρτα. Η εικόνα
που αντίκρισε ξεχείλισε το ποτήρι.
Θα σου δείξω, κυρία Ρένα, πόσα
απίδια χωράει ο σάκος.

ΤΟ κλίμα φορτίζεται επικίνδυνα.
Η Ρένα φτάνει στο αμήν, ο Ορέστης
χωρίς καμία απόδειξη θεωρεί ότι ο
Λέανδρος είναι εραστής της, κατά-
σταση μαλλιά κουβάρια. Κάτι σαν
τον Συναγερμό μεταξύ πρώτης και
δεύτερης Κυριακής και κάτι σαν
την ΕΔΕΚ ολόχρονα. Σαν να μην
αρκούν αυτά, τηλεφωνεί διαρκώς
ο εν αποστρατεία στρατηγός γιατί
θέλει να πει κάτι στον Ορέστη. Ο
Ορέστης τον αποφεύγει λες και ο
άνθρωπος έχει χολέρα. Μια φορά,
ο καταραμένος, να απαντούσε στην

κλήση, δεν θα περνούσε, και δεν
θα περνούσαμε κι εμείς, τα όσα δυ-
σάρεστα αλλά και ευτράπελα θα
ακολουθήσουν. Η Ρένα, ψυχοπο-
νιάρα συν τοις άλλοις, δανείζει τα
κίτρινα γάντια της στην Άννα που
θα πάει ταξίδι με τον αγαπημένο
της. Την ίδια ώρα, η Τούλα πετάει
ένα αθώο ψέμα γιατί της υποσχέθηκε
διασκέδαση στη Χαλκίδα ο Λέαν-
δρος αλλά λέει, σχεδόν βουρκωμένη,
ότι αρρώστησε η μητέρα της και,
όπως πάντοτε, ακολουθεί η τρίτη
και φαρμακερή. Ο Ορέστης θα βρε-
θεί στα ίδια μέρη για εμπορικούς
σκοπούς. Στην επιστροφή, αποφα-
σίζει, κούφια η ώρα, να πιει μια λε-
μονάδα από λεμόνια, ή μια πορτο-
καλάδα από πορτοκάλια, και από
μούσμουλα εάν χρειαστεί, σκάει
και το λάστιχο και μέχρι να βάλει
τη ρεζέρβα ο οδηγός, μπαίνει στο
απόμερο ταβερνάκι. 

ΒΛΕΠΕΙ τα κίτρινα γάντια, ένας
χαζός αλλά, ουσιαστικά, πανέξυπνος
σερβιτόρος – «δεν καθόταν κανένας

στο τραπέζι, κάθονται οι άνθρωποι
στα τραπέζια; στις καρέκλες κά-
θονται οι άνθρωποι» – εκτοξεύει
τη ζήλια του στον Όλυμπο, αραιώνει
τους θάμνους για να ανακαλύψει
τη Ρένα σε ερωτικές περιπτύξεις,
το σκάνε από την πίσω πόρτα ο
Λέανδρος και η Τούλα και, τώρα
πια, είναι αποφασισμένος να φτάσει
στα άκρα. Ποια άκρα να φτάσει
που τα πάντα είναι αποκυήματα της
φαντασίας του; Η Ρένα είναι πιστή,
ο ανεκδιήγητος ζηλιάρης παίρνει
το μάθημά του, παίρνει και ο Λέ-
ανδρος την Τούλα με την ευχή του
και, κυρίες και κύριοι, πρόκειται
για μία από τις πληθωρικότερες κω-
μωδίες που γυρίστηκαν ποτέ. Ρεσι-
τάλ ερμηνείας, και ζήλιας, εκ μέρους
του Νίκου Σταυρίδη, βαρύς κι ασή-
κωτος, αλλά τέλειος, ο Μίμης Φω-
τόπουλος, κούκλες η Μάρω Κοντού,
η Πόπη Λάζου και η Νίκη Λινάρδου
ενώ ο Κώστας Δούκας, με τη βρον-
τερή φωνή, έμεινε στην ιστορία.

*Max Frisch

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
Ζήλια είναι ο φόβος της σύγκρισης*

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ*

Σ ίγουρα, ο κινηματογράφος
είναι πλέον «αλλιώτικος».
Αλλοι θαυμάζουν και άλλοι

τρομάζουν μ’ αυτό που βλέπουν.
Τι βλέπουν, όμως; Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτού του «αλ-
λιώτικου» σινεμά την τελευταία
δεκαετία του 20ού και, κυρίως,
τον 21ο αιώνα;
Μοιάζει να εκφράζει όλο και πε-
ρισσότερο τις αρχές ενός κινήματος
που επηρέασε βαθιά την τέχνη και
γενικότερα την κουλτούρα σε παγ-
κόσμιο επίπεδο. Το κίνημα αυτό
εμφανίστηκε λίγο πριν από τη δε-
καετία του ’80 και είναι ο μετα-
μοντερνισμός. Τι σημαίνει, όμως,
το περιβόητο μεταμοντέρνο στον
κινηματογραφικό χώρο;
Διδαχτήκαμε και λατρέψαμε τα
κινηματογραφικά είδη. Λατρέψαμε
και το σινεμά των δημιουργών.
Ξεχάστε τα όλα αυτά, έτσι όπως
τα ξέρατε. Τώρα οι ταινίες, στη
συντριπτική πλειονότητά τους, δεν
ανήκουν πλέον σε ένα είδος. Κάθε
ταινία φιλοδοξεί να είναι αμάλγαμα
πολλών και, μάλιστα, ετερόκλητων
ειδών. Κάτι σαν και δράμα και
θρίλερ και ολίγον κωμωδία ή κο-
μεντί ή παρωδία και φαντασίας

και…
Αν όμως μια ταινία ανακατεύει
πολλά είδη, ανακατεύει μοιραία
και πολλά θέματα, αφού κάθε είδος
έχει μια αναγνωρίσιμη θεματική.
Ετσι, π.χ., μπορεί να έχουμε μια
ταινία που μιλάει συγχρόνως για
τον έρωτα και τον θάνατο αλλά
και για την κοινωνική ανισότητα
και για τον χρόνο που περνάει και
χάνεται και για την ενδοοικογε-
νειακή βία και για ό,τι άλλο…
Κι αφού μια ταινία ανακατεύει
πολλά είδη και πολλά θέματα, ανα-
κατεύει, προφανώς, και πολλά ετε-
ρόκλητα στιλ, αφού κάθε είδος

χαρακτηρίζεται από κάποια συγ-
κεκριμένη αισθητική. Και ανακα-
τεύει και πολλά αλληλοσυγκρουό-
μενα συναισθήματα, θλίψη, χαρά,
τρόμο, γέλιο, αφού κάθε είδος έχει
έναν συγκεκριμένο συγκινησιακό
χαρακτήρα.
Μια τυπική, λοιπόν, μεταμοντέρνα
ταινία ανακατεύει πολλά είδη, θέ-
ματα, στιλ και συναισθήματα. Γι’
αυτό και κατά κανόνα είναι «ατε-
λείωτης διάρκειας», πολλές φορές
δυόμισι ή και τριών ωρών! Πολύ
φυσικό. Πώς να χωρέσουν όλα
αυτά στην άλλοτε συμβατική κι-
νηματογραφική μιάμιση ώρα;

Αυτό το παιχνίδι, το παζλ του
«δώστε τα όλα», δείχνουν να απο-
λαμβάνουν και πολλοί σύγχρονοι
σκηνοθέτες - δημιουργοί. Ζήλεψαν
τη δόξα ενός Κιούμπρικ, ενός Ταρ-
κόφσκι, και αναπαράγουν την τρέ-
λα του μεγαλείου χωρίς μεγα-
λείο…
Αλλά έστω, ας πούμε ότι αποφα-
σίζει να μπει κανείς στη διαδικασία
να αφιερώσει ένα τρίωρο για μια
μεταμοντέρνα ταινία και περιμένει
τη συνέχεια: το «διά ταύτα», το
συμπέρασμα, το «γιατί όλα αυτά»;
Δυστυχώς, δεν θα πάρει απάντηση.
Όπως αποδέχεται όλα τα στιλ, ο

μεταμοντερνισμός αποδέχεται και
όλα τα περιεχόμενα. Όλες οι από-
ψεις είναι αποδεκτές, όλες αξίζουν
το ίδιο, γιατί όλα είναι σχετικά.
Αν, όμως, όλες οι ερμηνείες αξίζουν
το ίδιο, τότε δεν αξίζει καμία. Κι
αν όλα τα περιεχόμενα ισχύουν,
τότε απλά δεν υπάρχει περιεχόμε-
νο!
Κι ωστόσο ο μεταμοντερνισμός
ξεκίνησε με πολύ θετικές προοπτι-
κές, κάπου στο τέλος της δεκαετίας
του ’70.

*ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Γιατί τώρα οι ταινίες είναι αλλιώτικες;
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩ-
ΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση δυνάμει του

Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με την
ΚΔΠ 62/2016 Κανονισμό 5(1) των
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αι-
τήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κα-
νονισμών του 1990, ότι εμείς η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, ιδιοκτήτης του
τεμαχίου με αρ. 1, Φύλλο/Σχέδιο
57/03, τοποθεσία/ ενορία Κούκλια
Πάφου/Ράντι, της επαρχίας Πάφου,
θα υποβάλουμε αίτηση στην Πολεο-
δομική Αρχή (Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως Πάφου) για εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας για εγκατάσταση
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της
Cyta. Παραστάσεις κατά της αίτησης
μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή (Τμήμα Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως Πάφου) μέσα σε
προθεσμία 21 ημερών από την δημο-
σίευση της ειδοποίησης αυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩ-
ΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση δυνάμει του

Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με την
ΚΔΠ 62/2016 Κανονισμό 5(1) των
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αι-
τήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κα-
νονισμών του 1990, ότι εμείς η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, ιδιοκτήτης του
τεμαχίου με αρ. 1, Φύλλο/Σχέδιο
57/02, τοποθεσία/ ενορία Κούκλια
Πάφου/Ράντι, της επαρχίας Πάφου,
θα υποβάλουμε αίτηση στην Πολεο-
δομική Αρχή (Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως Πάφου) για εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας για εγκατάσταση
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της
Cyta. Παραστάσεις κατά της αίτησης
μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή (Τμήμα Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως Πάφου) μέσα σε
προθεσμία 21 ημερών από την δημο-
σίευση της ειδοποίησης αυτής.

Ζητούνται
Η εταιρεία ARTO BAK-

ERIES LTD με Αρ. Μη-

τρώου Εργοδότη  (ΑΜΕ)

608578/5/5222 ζητά

να προσλάβει εργάτες

με αρκετά κάλους

όρους εργοδοτικής, όχι

χαμηλότερους από την

σχετική συλλογική σύμ-

βαση. Παρακαλούνται

οι  ενδιαφερόμενοι να

αποτίνονται στο Επαρ-

χιακό Γραφείο Εργασίας

Λεμεσού στο τηλ

25827320 

Πανηγυρικός εορτασμός της επετείου της 1ης Απριλίου
στο στάδιο «Ελευθερία» ανήμερα της επετείου

Ο πανηγυρικός εορτασμός της εθνικής επετείου της 1ης Απριλίου 1955 επανέρχεται φέτος στους
παλιούς του μεγαλειώδεις ρυθμούς. Ανήμερα της επετείου, την 1η Απριλίου 2023 πραγματοποιείται
ο εορτασμός όπως αυτός οργανωνόταν πριν από την πανδημία του Κορωνοϊού στο κλειστό στάδιο
«Ελευθερία» στη Λευκωσία στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη
και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου οι οποίοι και θα απευθύνουν χαιρετισμούς. Κύριος
ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 – 1959 κ.
Γιάννης Σπανός.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα αποδώσει εμβατηριακούς ρυθμούς η Φιλαρμονική της Αστυνομίας,
ενώ η έναρξη της όλης τελετής θα γίνει με την άφιξη φλόγας από τα Φυλακισμένα Μνήματα από το
σωματείο δρομέων «Περικλής Δημητρίου» και τον τάφο του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Γεωργίου Γρίβα
Διγενή από τον ποδηλατικό όμιλο του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς, ενώ θα ακολουθήσει έπαρση της Σημαίας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρέλαση αντιπροσωπειών Συνδέσμων Αγωνιστών - Ανταρτών,
Πολιτικών Καταδίκων, Πολιτικών Κρατουμένων, Μη Συλληφθέντων, Συνεργαζομένων Οργανώσεων,
Σωματείων και των Κατεχομένων Γυμνασίων.
Στην εκδήλωση θα γίνει επίσης προσκλητήριο πεσόντων, ενώ θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο
«Για την αγάπη σου, νησί μου, όλοι παρόντες» από τον θεατρικό όμιλο Κίμων Ξυλοτύμπου.
Στο καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονται τραγούδια του απελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ από τη χορωδία του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς και από το
μουσικό έργο «Κύπρος Ηρώεσσα του Νίκου Παπακλεοβούλου με ερμηνεία του Χρήστου Κάλλοου.
Θα παρουσιαστούν επίσης ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα Λυγερή
της ΣΕΚ και του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς και του σωματείου Κίμων Ξυλοτύμπου. 
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Πρόσκληση/Ενημέρωση 
Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία Αγρο-φωτοβολταϊκών

Πάρκων στην Κοινότητα Πάχνας

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η εταιρεία Bioland Project 77-3 Ltd και

Bioland Project 76-5 Ltd, έχει καταθέσει προσχέδια Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων

στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), για την κατασκευή και λειτουργία Αγρο-φωτοβολταϊκών

Πάρκων στα Κοινοτικά μας όρια. Η εν λόγω μελέτες βρίσκονται στο Κοινοτικό

Συμβούλιο Πάχνας και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να τις μελετήσετε και να εκ-

φράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και σχόλια τα οποία θα συμπερι-

ληφθούν στις μελέτες, προτού αυτές κατατεθούν προς αξιολόγηση στα Αρμόδια

Τμήματα και Υπηρεσίες, μέχρι και τις 14/4/2023.

Τα υπό μελέτη έργα αναμένεται να κατασκευαστούν εντός των τεμαχίων με αριθμό:

358 (Φ/Σχ.: 52/16) Τμήμα 0, στην τοποθεσία «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΕΣ» και 489 (Φ/Σχ.:

52/16) Τμήμα 0, στην τοποθεσία «ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΕΣ». Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις ή

και ανησυχίες μπορούν να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hadjipro-

copiou.s@biolandenergy.com .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
Εκ της διεύθυνσης Bioland Energy LTD

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ 2021

Άρθρο 27

ΕΝΤΥΠΟ 14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΕΠ

Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 27 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 έως 2021, ότι στις 27
Μαρτίου 2023 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον, σχετικά με την ανέγερση / κατασκευή του έργου οικιστικής ανάπτυξης
«White Lines» που θα χωροθετηθεί στο τεμάχιο με αριθμό 363 (Τμήμα: 4, Σχέδιο:
0/2-210-341), στον Άγιο Τύχωνα, στη Λεμεσό, από Π. Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΤΔ.

Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις
8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-
22, Έγκωμη Λευκωσία) ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στο σύνδεσμο
http://www.moa.gov.cy/environment. Η Μελέτη μπορεί επίσης να τύχει επιθεώρησης
στα γραφεία του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λε-
μεσού (Γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών, Τ.Θ. 50421, 3604, Λεμεσός).

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος:
(α) ερωτήματα, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πα-
ρούσας Γνωστοποίησης, σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων για τη διαμόρφωση
απόψεων ή παραστάσεων της παραγράφου (β).
(β) απόψεις ή παραστάσεις, σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης, αναφορικά με το περιεχόμενο της
μελέτης ή τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να
επιφέρει στο περιβάλλον.

Π. Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΤΔ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ο Δήμος Λάρνακας ως Αρμόδια Αρχή, δυνάμει του άρθρου 15 του Περί Ρυθμίσεων
Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), με την παρούσα ειδοποιεί την αναφερόμενη
ιδιοκτήτρια στον πιο κάτω πίνακα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο
συμφέρον στην οικοδομή, ότι η οικοδομή της στη διεύθυνση σύμφωνα με την
περιγραφή απέναντι από το όνομα της, μετά από απόφαση της Οικοδομικής Αρχής,
κηρύχτηκε ως ετοιμόρροπη λόγω της κακής κατάστασης της, κυρίως μετά από
πυρκαγιά που ξέσπασε πρόσφατα στην εν λόγω οικοδομή. Ως εκ τούτου, καλείται
όπως μέσα σε 15 μέρες το αργότερο από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης
κατεδαφίσει αυτή ή μέρος αυτής, όπως ο Δήμος υποδείξει.

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Φιλίππου Θεοπίστη Γεωργίου Αλή Ντεντέ
Αχυρ. Λιοπετριού αρ.19, διαμ. 34 Αρ. τεμ. 103, Φ./Σχ. 40/560502
4102 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός ενορία Σωτήρος, τμήμα 6, Λάρνακα

Αν η ιδιοκτήτρια παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί προς την παρούσα
ειδοποίηση, η Αρμόδια Αρχή θα προβεί στην κατεδάφιση της πιο πάνω οικοδομής
και η ιδιοκτήτρια θα αναλάβει όλα τα έξοδα κατεδάφισης.

Λάρνακα, 31 Μαρτίου 2023

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Διακοπή Παροχής Ηλεκτρισμού

Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρισμού θα διακοπεί μεταξύ

των ωρών 06:00πμ  και  11:00πμ την Κυριακή 02 Απριλίου 2023στις ακόλουθες

περιοχές:

• ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΨΩΝΑΣ 3Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ

ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.

Η Αρχή λυπάται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι

αναγκαία για σκοπούς εργασίας πάνω στο δίκτυο Ψηλής Τάσης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 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 πω-
ληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακί-
νητα που αναφέρονται πιο κάτω:
Δήλωση μεταβίβασης:
5/Π/1269/2023
Πωλητής: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΤΔ, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Τρυ-
πιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία
Αγοραστής: Αρέστη Λάζαρος, Αγίου
Επίκτητου 63, 4107, Αγιος Αθανάσιος,
δήμος Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός
Αρ. Εγγραφής 0/16187
φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/τεμ./Κλίμ.
55/42/0/375/5
Είδος ακινήτου: Χωράφι
Εμβαδό τ.μ 720
Γεωγραφική περιοχή: Λεμεσός, Πεν-
τάκωμο
Τοποθεσία: Καυκαλλιές
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν. 1/2
Ποσό Πώλησης: €4.300,00
Σημ. Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται
σε Φ.Π.Α, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1955

ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως 
Διαθηκών

Αίτηση αρ. 296/2022

Αναφορικά με την περιουσία του
ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α.Δ.Τ. 1082652,
τέως εκ Λάρνακας 

Αποβιώσας 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δίδεται ειδοποίηση ότι στις
16/11/2022 υπεβλήθη στο Πρωτο-
κολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρ-
νακας, αίτηση για την παραχώρηση
στους Paul Nicolaou και Δημήτρη
Καλλένο, από τη Λάρνακα, του πα-
ραχωρητηρίου επικύρωσης της δια-
θήκης του Κώστα Νικολάου, τέως
εκ Λάρνακας ο οποίος απεβίωσε
την 09/01/2017. 

Ανδρέου, Χατζη Χριστοφής  Δ.Ε.Π.Ε.
Δικηγόροι για τους Διαχειριστές

Ζητούνται
H Εταιρεία TETCO ENGINEERS & CONTRACTORS (CYPRUS) LTD, στη

Λάρνακα με Α.Μ.Ε. 1652441/4/2529 ζητά να προσλάβει Supervisor,

Foreman, Fitters και Welders. Μισθός βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Για πληροφορίες Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακα 24805335.

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι , ο  JOSEPH DAVID SHAUN JEANS  από
οδός Αθηνών αρ. 10, 7562 HELEN OF TROY,  ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών  αίτηση ( Τύπος Μ 127) για πολιτογράφηση
του/της  ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο
δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση καλείται να αποστείλει
στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.  

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η NATALIA SUMINA, με διεύθυνση
14 Κόλπου Κοραλλιών, ARISTO 12, 8575, Πάφος, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών
αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφηση της ως Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει
οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία,
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.
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Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Βενετίας θα τιμήσει τη σκηνοθέτη
της ταινίας «The Night Porter» (Ο
θυρωρός της νύχτας), Λιλιάνα Κα-
βάνι και τον ηθοποιό από το Χονγκ
Κονγκ, Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι με
Χρυσούς Λέοντες για το Σύνολο
της Καριέρας τους.
Η Λιλιάνα Καβάνι συμμετείχε
πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου της Βενε-
τίας το 1965 με το ιστορικό
ντοκιμαντέρ «Philippe Pétain:
Processo a Vichy», το οποίο κέρ-
δισε τον Λέοντα του Αγίου Μάρκου
στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκι-
μαντέρ. «Είμαι πολύ χαρούμενη
και ευγνώμων για αυτή την υπέ-

ροχη έκπληξη από την Μπιενάλε
της Βενετίας» δήλωσε η Λιλιάνα
Καβάνι, η οποία είναι 90 ετών.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βε-
νετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, εγ-
κωμίασε την Καβάνι ως «μία από
τους πιο εμβληματικούς σταρ του
Νέου Ιταλικού Κινηματογράφου
της δεκαετίας του 1960, της οποίας
το έργο εκτείνεται σε πάνω από
εξήντα χρόνια ιστορίας του θεάμα-
τος».
Τη χαρακτήρισε ακόμη «μια ευέλι-
κτη καλλιτέχνιδα που εργάστηκε
για την τηλεόραση, το θέατρο και
την όπερα με το ίδιο αντισυμβατικό
πνεύμα και πνευματικές ζυμώσεις

που έχουν κάνει τις ταινίες της διά-
σημες».
Ο Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι έχει
πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες
που κέρδισαν το Χρυσό Λιοντάρι
της του Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου, που αποτελεί τμήμα της
Μπιενάλε της Βενετίας: "A City of
Sadness" (1989), «Cyclo» (1995)
και «Lust, Caution» (2007).
Αποδεχόμενος την τιμή δήλωσε:
«Είμαι συγκλονισμένος και με τιμά
τα νέα από τη Μπιενάλε της Βενε-
τίας. Ελπίζω να γιορτάσω αυτό το
βραβείο με όλους τους σκηνοθέ-
τες με τους οποίους έχω συνεργα-
στεί. Αυτό το βραβείο είναι επίσης
φόρος τιμής σε όλους αυτούς».

Λιλιάνα Καβάνι και Τόνι Λιούνγκ Γουάι, θα τιμηθούν στο Φεστιβάλ Βενετίας 

ACB 

LFUZWIKPW4

∆υνάµει του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου µέσω Ηλεκτρονικού Συστήµατος Πλειστηριασµού ∆ιατάγµατος του 2019

1. 0/28020 39/43
195

1.292 1/1
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα
πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθε-
νείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ, για να
καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορει-
οδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και
στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η
θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη, αλλά στα-
διακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα
νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω
στους 15 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπό-
λοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλό-
τερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργό-
τερα θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις στο δυ-

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Λευκωσία 
Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη), Λεωφ. Ακροπόλεως 68, μεταξύ

Marks and Spencer και εκκλησίας Αγίου Δημητρίου δίπλα από As-
troBank. Στρόβολος, 22424233, 22321267

Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209, δίπλα από Shoebox
και Pizza Hut. Πάνω Λακατάμεια, 22721727, 22721711

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76 Α, 500 μέτρα από
το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινου-
πόλεως. Στρόβολος, 22250085, 22261656

Ιωάννου Μαρία, Λεωφόρος Στασίνου 35, δίπλα από το ανθοπωλείο
Florabel. Λευκωσία, 22345116, 22345116

Γοτουχίδης Γεώργιος, Αχαιών 5, στον παράδρομο δίπλα από το Hilton
Park. Έγκωμη, 22420303, 22420303

Λεμεσός 
Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56, 200 μ. βόρεια φώτων Τζα-

μούδας έναντι πρατηρίου AGIP. Λεμεσός, 25374449, 25721781
Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5, 100μ. από Αστ. Σταθ. Π. Γερ-

μασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ. Γερμασόγεια, 25314848, 25322840
Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3, δρόμος Λεμεσού –

Πλατρών. Κάτω Πολεμίδια, 25384736, 25582409
Popa Ana-Catalina, Γιαν Σιμπέλιους 18, νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο

κάτω από Wellgoods Cypressa. Λεμεσός, 25576833, 96162048

Λάρνακα 
Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α, πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο

εστιατόριο. Λάρνακα, 24656469, 24662689
Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5, δρόμος Λεμεσού. Λάρνακα, 24624555,

96796010

Πάφος 
Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4, έναντι Γενικού Νοσοκομείου

Πάφου. Αναβαργός, 26600020, 99351125

Παραλίμνι 
Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7. Παραλίμνι, 23822577, 23827058

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Σκανδιναβικές πολεμικές θεότητες που θυμίζουν τον Βάγκνερ. 
2. Πατέρας του Προμηθέα και του Ατλαντα (αιτ.). 
3. Η χρονολογία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. _ Γαλλικό σύμφωνο. 
4. Μισό... βόλι. _ Κωμόπολη της Χαλκιδικής. 
5. Αυτό δεν ακούγεται. _ Ομοια γράμματα. 
6. Αυτή... ελέγχει. 
7. Η ψυχή της... Γαλλίας.
_ Φοβίζει τους προληπτικούς (αντίστρ.). _ Ξενική συντομογραφία του
γεωγραφικού πλάτους. 
8. Βασιλιάς των Ιουδαίων, γιος του Σολομώντα. _ Από τα δέκα τα... μισά. 
9. Και βεβιασμένη συγκατάθεση εκφράζει. _ Αδελφή και σύζυγος του
Οσίριδος (γεν.).

ΚΑΘΕΤΑ 
1. «Ασημένια μου λαλιά, χρυσή μου ...», λέει μια παροιμία μας. 
2. «... πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς» (Ηράκλειτος). 
3. Από τα λίγα... λίγα. _ Δίφθογγος. 
4. Χρειάζονται και για τις εκλογές. 
5. Περιλαμβάνεται στα ελαττώματα (γεν.). 
6. Φιλικό ή... υβριστικό. _ Μουσική νότα. 
7. Γνωστό δημοτικό μας τραγούδι. _ Αλφα δίχως... άλφα (αντίστρ.). 
8. Ερχομαι... λατινοπρεπώς. _ Για τη μετάφρασή της ο Καζαντζάκης
συνεργάστηκε με τον Κακριδή. 
9. Τρώγονται ωμές ή βραστές.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΕΟΡΤΟΛΟγΙΟ / 31.3.23

Ακάθιστος Ύμνος,
Αγίου Υπατίου
Ιερομάρτυρος

*Παγκόσμια Ημέρα
Αντιγράφων Ασφα-

λείας (backup)

ΑΘΗΝΑ ...................... .19
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ .............. .22
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ...................24
ΒΙΕΝΝΗ ..................... .18
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ............. .17
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ .................13
ΓΕΝΕΥΗ ...................... 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ........... .18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ …9
ΛΟΝΔΙΝΟ................... .13
ΜΟΣΧΑ ..................... ..10
ΠΑΡΙΣΙ ....................... .17
ΠΡΑΓΑ........................ .15
ΡΩΜΗ......................... 20

τικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν
κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το-
πικά μέχρι βόρειοι ασθενείς, 3 μποφόρ και
παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μπο-
φόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά
ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΖΟΚΕΡ

3, 4, 8, 12, 38

5+1 αριθμοί ...........................................2.601.701,15
5 αριθμοί.....................................................20.592,30 
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
2 1 4 5 3 4 6

7 ψηφία........................................................ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
6 ψηφία ......................................................25.000,00
5ψηφία .........................................................2.500,00
4ψηφία ............................................................250,00
3ψηφία ..............................................................25,00
2ψηφία ................................................................2,00

1

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α/α Αριθμός
Εγγραφής

Αριθμός
Φύλλου/

Σχεδίου και
Αρ. Τεμαχίου

Δήμος/
Eνορία/

Κοινότητα

Τοποθεσία
ή

Οδός

Λεπτομέρειες του ακινήτου Εγγεγραμμένο
συμφέρον

που θα
πωληθεί

Είδος Έκταση
τ.μ.

1 3/663 30/55E1
591

ΝΗΣΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΙΚΟΥ

ΧΩΡΑΦΙ
ΕΛΙΕΣ: 3

8.050 1/3

Επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης: €1.330.000

Ποσό εγγύησης: €133.000

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο γενικός δείκτης του
ΧΑΚ έκλεισε με μικρή αύξηση σε ποσοστό 0,37%, στις
104,44 μονάδες.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό
0,37%, κλείνοντας στις 63,11 μονάδες. Η αξία των συ-
ναλλαγών διαμορφώθηκε στις 138.673 ευρώ.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη
κατέγραψαν η κύρια αγορά σε ποσοστό 0,32%, η εναλ-
λακτική αγορά σε ποσοστό 0,19%, ενώ χωρίς μεταβολή
παρέμειναν τα ξενοδοχεία. Απώλειες σημείωσαν οι επεν-
δυτικές εταιρείες κατά 1,80%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €94.323 (άνοδος 1,21%
- τιμή κλεισίματος €2,50). Ακολούθησαν οι μετοχές της
Ελληνικής Τράπεζας με €24.716 (άνοδος 0,31% - τιμή
κλεισίματος €1,595), της Δήμητρα Επενδυτικής με €7.446
(πτώση 1,89% - τιμή κλεισίματος €0,52), της Logicom
με €3.612 (άνοδος 0,96% - τιμή κλεισίματος €2,10) και
της Blue Island με €2.517 (άνοδος 11,61% - τιμή κλεισί-
ματος €0,865).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν
ανοδικά και 4 καθοδικά. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε
μόλις 82.

Μικρή αύξηση σημείωσε 
το ΧΑΚ την Πέμπτη

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: € 140,269.15
                                             ΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ     % ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)

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

ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 63.110 0.370 137,511.070
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 75.360 0.320 130,239.350
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ1,057.730 -1.800 7,446.340
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 104.440 0.370 138,557.650
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 906.250 0.000 0.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1,052.280 0.190 8,318.300
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Oέγκριτος αρθρογράφος, καθηγητής Παναγιώτης
Ιωακειμίδης πρώην πρεσβευτής - σύμβουλος
ΥΠΕΞ, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής

του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο άρθρο του, «Δυναμική εξομάλυνσης
(η Τουρκία στην UNCLOS;)», που η «Αλήθεια» φιλοξένησε
χθες στην τελευταία σελίδα της, σχολιάζει την προ-
σέγγιση που σημειώνεται τελευταία μεταξύ Τουρκίας
και Ελλάδας που ξεκίνησε με τους σεισμούς στην
Τουρκία και συνεχίζεται. Διαπιστώνει ότι δεν μπορεί
να κριθεί τώρα μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φθάσει
η διαδικασία αναπροσαρμογής που συνεχίστηκε με
τις ευχετήριες επιστολές του Ερντογάν και του Τσα-
βούσογλου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Πρέπει, γράφει, να περιμένουμε να παρέλθει η προ-
εκλογική περίοδος. 

Αλλά, τονίζει ο κ. Ιωακειμίδης, «το ιδεολογικό οικοδό-
μημα ότι “η Τουρκία δεν αλλάζει θέσεις και στρατηγική”
έχει ήδη κλονισθεί. Με αμοιβαία προσεκτικές, ευρη-
ματικές κινήσεις πολλά μπορούν να αλλάξουν, θέσεις
και στρατηγική».

Το ιδεολογικό οικοδόμημα ότι «η Τουρκία δεν αλλάζει
θέσεις και στρατηγική», έχει κλονισθεί προ πολλού.
Από τότε που ο ίδιος ο κ. Ιωακειμίδης μετέχοντας στην
ομάδα διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής της Ελ-
λάδας, επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, πέτυχε τη
συμφωνία του Ελσίνκι (1999) που οδήγησε στην ένταξη

της Κύπρου στην ΕΕ, πα-
ρότι δεν έχει λυθεί το
κυπριακό. Μέχρι τότε
οι θέσεις και η στρατη-
γική της Τουρκίας ήταν
ότι το κυπριακό έχει λυ-
θεί επί του εδάφους. Η
θέση και στρατηγική του
Μπουλέντ Ετζεβίτ την
οποία τηρούσε με θρη-
σκευτική ευλάβεια ο

Ραούφ Ντενκτάς, ήταν ότι η τουρκική εισβολή έδωσε
τη λύση και ότι αυτό που απέμενε ήταν η ρύθμιση του
εδαφικού. Με την εμφάνιση του Ταγίπ Ερντογάν (το
2002) η θέση και στρατηγική του Ετζεβίτ και του Ντεν-
κτάς άλλαξαν. Ο Ερντογάν απέρριψε τη θέση ότι η
στρατιωτική εισβολή έλυσε το κυπριακό, εκπαραθύρωσε
τον Ντενκτάς και αποδέχτηκε τη συμβιβαστική λύση
της ομοσπονδίας και την ένταξη της Ενωμένης Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν κάποιος δεν αλλάζει θέσεις και στρατηγική (αν
μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους) απο-
δείχτηκε ότι είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Η ελλη-
νοκυπριακή πλευρά είναι εκείνη που παρασπόνδησε,
έφυγε από τη συμφωνία της λύσης και της ένταξης και
η Τουρκία (του Ερντογάν) που άλλαξε θέσεις και στρα-
τηγική, κρεμάστηκε. Μάλιστα, δε, και παρόλο ότι πέ-
ρασαν 13 χρόνια από το «όχι» των Ελληνοκυπρίων και
το «ναι» του Ερντογάν, εντούτοις η Τουρκία επανήλθε
το 2017 στη λύση της ομοσπονδίας, με πρόθεση, μά-
λιστα, να διαπραγματευτεί ακόμα και την κατάργηση
των εγγυήσεων. Μετά το ναυάγιο εκείνο και όταν η
τουρκική πλευρά υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις
της, και κτίσαμε το ιδεολογικό οικοδόμημα ότι «η
Τουρκία δεν αλλάζει θέσεις και στρατηγική». 

Ο κ. Ιωακειμίδης θεωρεί ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε
κατά την προεκλογική περίοδο, πού μπορεί να φθάσει
η διαδικασία αναπροσαρμογής. Αλλά το ζητούμενο
είναι αν μπορεί η Κύπρος να ακολουθήσει τη διαδικασία
αναπροσαρμογής.  

ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

«Τσεπάκι, το μεγάλο φαγοπότι» («Φιλε-
λεύθερος», 30 Μαρτίου 2017). Η φρά-
ση μεγάλο φαγοπότι, χρησιμοποιείται,
σύμφωνα με τα λεξικά της νέας ελληνι-
κής γλώσσας, για ατασθαλίες από τις
οποίες επωφελήθηκαν κάποιοι οικονο-
μικά. Στον δημοσιογραφικό λόγο η
φράση χρησιμοποιήθηκε και χρησιμο-

ποιείται για τις προμήθειες που κατα-
βάλλονται κατά τις αγορές οπλικών συ-
στημάτων. Στον τόπο μας η φράση με-
γάλο φαγοπότι είναι από τις φράσεις
που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο
από άλλες διαχρονικά. Φαγοπότι: Όταν
καταναλώνει κανείς ταυτόχρονα τροφή
και ποτά, συνήθως οινοπνευματώδη. Η

διασκέδαση και η καλή διάθεση που
δημιουργείται από την κατανάλωση
τροφής και οινοπνευματωδών ποτών.
Το φαγοπότι στην αρχαία Ελλάδα ήταν
το συμπόσιο, σήμερα είναι το γλέντι
και το ξεφάντωμα.
31/03/2017

Του ΑΛεκΟΥ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Μεγάλο φαγοπότι

Η Τουρκία δεν αλλάζει 
θέσεις και στρατηγική;

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Το ζητούμενο 
είναι αν οι 
Ελληνοκύπριοι 
θα ακολουθήσουν
τη διαδικασία 
αναπροσαρμογής

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣΘωρείτε τον; 

Είναι άξιος στο επόμενο

εκλογικό συνέδριο, αντί

ψηφοδέλτια να μοιράσει

κουπόνια, λαλώ σας

T ο εξαιρετικό άρθρο «Άνευρος
λαός» του κ. Τάκη Αγαθοκλέ-
ους («Αλήθεια» 27/03/2023)

περιέγραψε τον εντυπωσιακό ξεση-
κωμό των Γάλλων που
καθημερινά  διαμαρτύρονται στους
δρόμους  για την απόφαση της  κυ-
βέρνησής τους να αυξήσει το όριο
αφυπηρέτησης από τα 62 χρόνια
στα 64 όχι από τώρα αλλά κλιμακωτά.
Κι αυτό σε άμεση και  έντονη  αντί-
θεση με την έκδηλη παθητικότητα
των Κυπρίων για πολύ πιο καταπιε-
στικά μέτρα (με προκλητική εξαίρεση
των βουλευτών που επιβάλλουν τα
μέτρα) που επεβλήθησαν ήδη από
το 2013, δηλαδή τότε που επίσης
κούρεψαν τις καταθέσεις μας στις
τράπεζες, κάτι που συνιστά το μάλ-
λον πιο μεγάλο οικονομικό έγκλημα
που έγινε ποτέ και οπουδήποτε! Εν-
δεικτικά, γι’ αυτό ακριβώς το τραγικό
συμβάν της Κύπρου έγιναν τότε πιο
πολλές διαμαρτυρίες στους δρόμους
της Ελλάδας και της Ισπανίας παρά
της Κύπρου!! Το καταθλιπτικό συμ-
πέρασμα του κ. Αγαθοκλέους: «Έχει
αποδειχθεί πως είμαστε ένας άνευ-

ρος λαός, που δεν αντιδρούμε ακόμα
και στα πιο σοβαρά θέματα που επη-
ρεάζουν άμεσα τη ζωή μας, πως εί-
μαστε μαθημένοι στον καναπέ και
δεν ξεκολλούμε με τίποτε.»
Στα πιο πάνω πολύ ενδιαφέροντα
μπορούν να προστεθούν και τα εξής
αξιόλογα:  Κατά την διετία 2013-
2014 οι δημοκρατικά εκλεγμένες
κυβερνήσεις τόσο της Ουκρανίας
όσο και της Αιγύπτου ανατράπηκαν
από μαζικές λαϊκές εξεγέρσεις. Κατά
τη διάρκεια των ίδιων ετών, υπήρξαν
επίσης σοβαρές αλλά αποτυχημένες
λαϊκές προσπάθειες ανατροπής δη-
μοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων
σε πολλά άλλα κράτη, ιδίως στην
Τουρκία, τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία

και την Ταϊλάνδη. Σημειωτέον, σε
ΚΑΝΕΝΑ από αυτά τα κράτη επεβλή-
θηκε κούρεμα καταθέσεων!
Τον Μάιο του 2016  η δημοσιογρά-
φος κ. Κατερίνα Ηλιάδη προσκάλεσε
στην τότε ραδιοφωνική εκπομπή
της  τον  τότε  διευθυντή του Ινστι-
τούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου και μια καθηγήτρια Γενετικής
του Ινστιτούτου για να μιλήσουν για
τη γονιδιακή σύνθεση των Κυπρίων.
Κατά τη διάρκεια της  εκπομπής η
κ.  Ηλιάδη  ρώτησε τους δύο καθη-
γητές εάν από την απουσία δημόσιων
διαμαρτυριών στην Κύπρο μετά το
κούρεμα του 2013 συνεπαγόταν ότι
η ‘προβατότητα’ είναι έμφυτη μέσα
στα γονίδια των Κυπρίων. Ο διευ-
θυντής του Ινστιτούτου απάντησε
ότι αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι
γιατί, όπως υποστήριξε, κατά την
περίοδο 1955-1959 οι Ελληνοκύπριοι
όντως εξεγέρθηκαν.
Τι συμβαίνει λοιπόν με τους Κύπρι-
ους; Πώς εξηγείται το παράδοξο;

Μολιέρου 8, Λεμεσός 3082
Τηλ. 25386587 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άνευρος λαός;

Του Θεοχάρη
Θεοχαρίδη


