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«Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ της “Σ” στη Βιέννη

μεταδίδει: ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (τον Μάιο)

ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΝΤΕΝΚΤΑΣ - προωθείται από

τα Ηνωμένα Έθνη και τους Αμερικανούς -

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΔΙΑ-

ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΚΑ-

ΤΑΡΡΕΥΣΗ - Δηλώσεις Βάλντχαϊμ», είναι ο

τίτλος του κυρίου θέματος της «Σημερι-

νής», ημερομηνίας 5 Απριλίου 1977, κάτω

από τον οποίο γράφει:

Ενώ ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων

Εθνών κ. Βάλντχαϊμ έφυγε από την αυ-

στριακή πρωτεύουσα απογοητευμένος, κα-

ταβάλλονται τώρα προσπάθειες να σωθούν

οι διακοινοτικές συνομιλίες  και να υπάρξη

έστω κάποια ομαλή και τυπική κατάληξή

τους με ένα ουδέτερο και τυπικό ανακοι-

νωθέν, που αφήνει την πόρτα ανοικτή για

συνέχιση των συνομιλιών στη Λευκωσία. 

Καταρρέουν οι συνομιλίες

Μόνο μία από τις δύο συναντήσεις των δια-

πραγματεύσεων που είχαν προγραμματι-

σθή πραγματοποιήθηκε χθες, ένδειξη κι

αυτή του αδιεξόδου στο οποίο ουσιαστικά

έχουν περιέλθει οι συνομιλίες. 

Ο διαπραγματευτής της ελληνικής πλευράς

κ. Τάσσος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι εί-

ναι πολύ απογοητευτικά τα μέχρι στιγμής

αποτελέσματα του νέου κύκλου των δια-

κοινοτικών συνομιλιών στη Βιέννη. 

Καρδιακήν προσβολή 

υπέστη ο Μακάριος

Ελαφράς μορφής καρδιακήν προσβολήν

υπέστη προχθές Κυριακή ο Πρόεδρος Μα-

κάριος, ακριβώς μετά την πρωινή λειτουρ-

γία. Στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου εκλή-

θη  αμέσως ο προσωπικός του γιατρός κ.

Βάσος Λυσσαρίδης και η ομάδα των καρ-

διολόγων του Γενικού Νοσοκομείου της

Λευκωσίας. Τον Μακαριώτατο εξέτασε,

όπως πληροφορούμεθα, ο καρδιολό-

γος ιατρός του Γενικού Νοσοκο-

μείου κ. Καλμπιάν, ο οποίος

και διεπίστωσε ότι πρόκειται

για έμφραγμα.

Αν και η προσβολή σημει-

ώθηκε το πρωί της Κυρια-

κής, η πρώτη επίσημη ανα-

κοίνωση  για την υγεία του

Αρχιεπισκόπου εξεδόθη

το μεσημέρι της χθες. Η

ανακοίνωση αυτή ανέφε-

ρε τα εξής: «Η Αυτού Μα-

καριότης ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Αρχιεπίσκο-

πος Μακάριος υπέστη

χθες ελαφρόν στεφανι-

αίον  επεισόδιον. Η κατά-

στασίς του είναι ικανοποι-

ητική».

Σκηνοθετημένοι

πυροβολισμοί

Αρμόδια σχετική ανακοί-

νωση αναφέρει ότι η Αστυ-

νομία, σε συνεργασία με

την Εθνική Φρουρά, διε-

ρευνά τους ισχυρισμούς

εθνοφρουρού που υπηρε-

τεί στον Κάτω Πύργο, ότι

ενώ εκτελούσε καθήκοντα σκοπού ερρί-

φθησαν εναντίον του σε δύο περιπτώσεις

πυροβολισμοί.

Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι πρόκει-

ται για σκηνοθετημένο επεισόδιο, δεδομέ-

νου ότι η βαλλιστική εξέταση έδειξε ότι οι

σφαίρες  που ερρίφθησαν δήθεν

κατά του στρατοπέδου προήλ-

θαν από τα ίδια υπηρεσιακά

όπλα από τα οποία ερρίφθη-

σαν και οι σφαίρες εναν-

τίον των δήθεν επιτιθέντων

κατά του στρατοπέδου.
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Η «Σημερινή»
πριν από 
39 χρόνια
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Ανατολή ηλίου: 06.26’

Δύση ηλίου: 19.11’

ΣΕΛΗΝΗ 27 ημερών

Θεωνά, Πλάτωνος μάρτυρος,

Γεωργίου εν Μαλέω

ΣΗΜΕΡΑ 
Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέ-

ουν αρχικά βορειοανατολικοί ώς νοτιοανατολικοί,

ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευ-

μα κυρίως νοτιοδυτικοί ώς βορειοδυτικοί, ασθενείς

μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γε-

νικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει

στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα δυτι-

κά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και

στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο

καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα

πνέουν βορειοδυτικοί ώς βορειοανατολικοί και στα βό-

ρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η

θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
Το επόμενο τριήμερο ο καιρός θα είναι κυρίως αί-

θριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα ίδια επί-

πεδα.

260C

Η καταστροφή πάνω από 32 στρεμ-

μάτων δασών που συντελείται κάθε

χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο

απαιτεί δραστικές κινήσεις, τόσο

από τις κυβερνήσεις όσο και από

τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό

ένας Έλληνας ομογενής, που ζει

και εργάζεται στην Αυστραλία, απο-

φάσισε να ευαισθητοποιήσει τον

κόσμο με τον τρόπο του. Ο καλλιτέ-

χνης Κωνσταντίνος Δημόπουλος

σκέφτηκε να βάψει τα δέντρα σε

μπλε χρώμα, ξεκινώντας από τις

πλατείες και τα πάρκα της περιο-

χής του. Χρησιμοποιώντας περιβαλ-

λοντικά ασφαλή χρώματα ζωγραφί-

ζει τους κορμούς και τα κλαδιά στις

αστικές περιοχές με ένα και μόνο

σκοπό: Να ευαισθητοποιήσει τους

ανθρώπους αλλά και τους πολιτι-

κούς για το περιβάλλον, και να ερ-

γαστούν προς τη βελτίωση και λύ-

ση του προβλήματος.

ΑΠΟΨΗ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

240C
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μερον, ο οποίος φέρεται να είχε χρησι-
μοποιήσει τις υπηρεσίες της Mossack
Fonseca ως χρηματιστής. Σημειώνεται
ωστόσο σε βρετανικά δίκτυα ότι δεν
διατυπώνεται κάποια κατηγορία παρα-
νομίας στη συγκεκριμένη περίπτωση,
καθώς οι πρακτικές φοροαποφυγής ή
ελαχιστοποίησης φόρου τουλάχιστον
στη Βρετανία είναι κατά κανόνα νόμι-
μες.

Από Πλατινί μέχρι Λιονέλ Μέσι 

Επίσης η υπόθεση εμπλέκει και αθλη-
τές, όπως ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής
σούπερ-σταρ Λιονέλ Μέσι, και διεθνείς
μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού,
όπως ο Μισέλ Πλατινί. Το ICIJ αναφέρεται
σε «σχεδόν 20 παίκτες υψηλού επιπέδου,
στο παρελθόν ή στο παρόν, που εκπρο-
σωπούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες
ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου,
ανάμεσα στις οποίες η Μπαρσελόνα, η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ
Μαδρίτης». Σημειώνεται πως ο Λιονέλ
Μέσι, που αναμένεται να δικαστεί μαζί
με τον πατέρα του τον Μάιο στη Βαρ-
κελώνη για μια υπόθεση φοροδιαφυγής,
εμφανίζεται στα «αρχεία του Παναμά»
ως συνιδιοκτήτης μαζί με τον πατέρα
του μιας εταιρείας με έδρα τον Παναμά:
της Mega Star Enterprises. 

«Φορολογικός παράδεισος»
η Κύπρος

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τα έγγραφα
του Παναμά καταδεικνύουν ότι βρι-
σκόμαστε ανάμεσα στις δέκα πιο ενεργές
χώρες που διαμεσολαβούσαν ως φορο-
λογικοί παράδεισοι. Στην Κύπρο εμ-
πλέκονται 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες,
142 τελικοί δικαιούχοι και 2.011 μετό-
χοι.

Ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων
στοιχείων, δίνεται από τη βρετανική
εφημερίδα «Guardian» -που μετέχει
στην ICIJ- στο νήμα του χρήματος που

οδηγεί από τη Ρωσία μέσω Ελβετίας και
Κύπρου σε στενούς συνεργάτες και προ-
σωπικούς φίλους του Προέδρου της Ρω-
σίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι η ρωσική τράπεζα Bank
Rossiya, που σημειώνεται από τη βρε-
τανική εφημερίδα ότι θεωρείται στενά
συνδεδεμένη με τον Πούτιν, μετέφερε
συνολικά τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο
δολάρια στην offshore εταιρεία San-
dalwood Continental, η οποία συστή-
θηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους
από τη Mossack Fonseca, κατόπιν δια-
μεσολάβησης Ελβετών δικηγόρων. Πρό-
κειται για εταιρεία με την οποία συνδέεται
στενός φίλος του Ρώσου προέδρου, ο
τσελίστας Σεργκέι Ρολντούγκιν, ο οποίος
φέρεται αναμεμιγμένος σε μια σειρά
ύποπτων εταιρειών και δοσοληψιών.

Τα χρήματα αυτά, σημειώνει ο «Guar-
dian», δόθηκαν στην εταιρεία μέσω
«τεράστιων ανασφάλιστων δανείων»
από τη Russian Commercial Bank
(RCB) που βρίσκεται στην Κύπρο και
είναι θυγατρική της ρωσικής κρατικής
τράπεζας VTB, καθώς και από άλλες
κρατικές τράπεζες. «Δεν υπάρχει εξή-
γηση στους φακέλους, αναφορικά με
τους λόγους για τους οποίους οι τράπεζες
συμφώνησαν να χορηγήσουν τέτοιες
ανορθόδοξες πιστωτικές γραμμές», σχο-
λιάζει η βρετανική εφημερίδα. Το 2010
και το 2011 η Sandalwood χορήγησε
τρία δάνεια συνολικού ύψους 11,3 εκα-
τομμυρίων δολαρίων σε άλλη εξωχώρια
εταιρεία με το όνομα Ozon, η οποία
έχει υπό την ιδιοκτησία της το πολυτελές
θέρετρο σκι Igora στην επαρχία Λέ-
νινγκραντ. Η Ozon φέρεται να ανήκει
στον επικεφαλής της Bank Rossiya
Γιούρι Κοβάλτσιουκ και μια εταιρεία
καταχωρισμένη στην Κύπρο, ενώ ο
Πρόεδρος Πούτιν θεωρείται θαμώνας
του θέρετρου Igora, όπου μάλιστα πάν-
τρεψε την κόρη του Κατερίνα 18 μήνες
μετά τα δάνεια.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο
Ποροσένκο, σύμφωνα με τα στοιχεία
που επικαλείται το «Vice news», συν-
δέεται με την Κύπρο μέσω της εταιρείας
Prime Assets Partners limited, που
εκπροσωπείται από κυπριακό δικηγορικό
γραφείο. Το δικηγορικό γραφείο ωστόσο
αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν
έχει σχέση με τις πολιτικές δραστηριό-
τητες του Ποροσένκο, αλλά με το πλάνο
αναδιάρθρωσης της πώλησης εταιρείας
που διατηρούσε στο παρελθόν. Όσον
αφορά στην ελληνική «συμμετοχή» στη
λίστα, στα έγγραφα εμφανίζεται και το
όνομα του στενού συνεργάτη του Αντώνη
Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου.

ΚΤΚ: Αξιολογεί τις πληροφορίες

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση
χθες η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ανα-
φέροντας ότι «αξιολογεί πληροφορίες
που ενδεχομένως αφορούν το τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου». Συγκεκριμένα,
η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), σε σχέση
με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε
διαρροή εγγράφων, γνωστά ως Panama
Papers, ανακοινώνει ότι αξιολογεί τις
πληροφορίες στον βαθμό που ενδεχο-
μένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα
της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρει-
άζεται, στις δέουσες ενέργειες».

Σωρεία διεθνών αντιδράσεων

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη που αν-
τέδρασε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα
για τις offshore εταιρείες των «ελίτ»
της χώρας. Ακολούθησε ο Γάλλος Πρό-
εδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος κα-
λωσόρισε τις αποκαλύψεις. Μάλιστα,
έκανε λόγο για «καλή είδηση», που θα
βοηθήσει να ενισχυθούν τα φορολογικά
έσοδα.

Σύμφωνα με το βρετανικό «Sky
News», τα «έγγραφα του Παναμά» πε-
ριέχουν στοιχεία και για δώδεκα πολι-
τικούς της χώρας. Μάλιστα, ορισμένα
ξένα δημοσιεύματα εμπλέκουν ακόμα
και το όνομα του Ντέιβιντ Κάμερον.
«Είναι ιδιωτική υπόθεση», σχολίασε εκ-
πρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού,
ερωτηθείς εάν η οικογένεια Κάμερον
έχει επενδύσει σε offshore εταιρείες.

Κυβερνητική εκπρόσωπος είχε δη-
λώσει νωρίτερα ότι όλα τα δεδομένα θα
«εξεταστούν» και πως οι Αρχές της
χώρας θα λειτουργήσουν γρήγορα και
σωστά. Ανώτατος εκπρόσωπος της ου-
κρανικής εισαγγελίας ανακοίνωσε ότι
μέχρι στιγμής δεν έχει δει στοιχεία,
που να αποδεικνύουν ότι ο Πέτρο Πο-
ροσένκο έχει διαπράξει κάποιο οικονο-
μικό έγκλημα. 

ΠΗΓΕΣ:  ICIJ, ΕΘΝΟΣ, ΚΥΠΕ, BBC

ΤΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

Έ να ακόμη μέγα σκάνδαλο φο-
ροδιαφυγής, με έντονο κυ-
πριακό ενδιαφέρον, που αφορά
εκατοντάδες διεθνείς προσω-

πικότητες, μεταξύ των οποίων και
ηγέτες χωρών, βλέπει το φως της δη-
μοσιότητας από την Κυριακή και ήδη
άρχισε να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς
στο φορολογικό, τραπεζικό και πολιτικό
σύστημα ανά το παγκόσμιο. 

Τα 11,5 εκατομμύρια αρχεία, που θα
μείνουν στην ιστορία ως τα «Έγγραφα
του Παναμά» (Panama Papers), απο-
τελούν τη μεγαλύτερη διαρροή πληρο-
φοριών στην ιστορία της δημοσιογραφίας
και αποκαλύπτουν ότι, πέραν των χι-
λιάδων ανωνύμων, πλήθος αρχηγών
κρατών, πολιτικοί, εκατομμυριούχοι,
αστέρες του αθλητισμού, διασημότητες,
εγκληματικά δίκτυα και άτομα που απο-
τελούν αντικείμενο διεθνών κυρώσεων
έχουν προσφύγει σε υπεράκτιες (off-
shore) εταιρείες για να κρύψουν τις πε-
ριουσίες τους. Τα έγγραφα καταδει-
κνύουν πώς η δικηγορική εταιρεία Mos-
sack Fonseca βοήθησε πελάτες της να
ξεπλύνουν βρόμικο χρήμα, να αποφύ-
γουν κυρώσεις και φόρους. Η συγκε-
κριμένη εταιρεία μπορεί να έχει ως
βάση τον Παναμά, αλλά έχει εξαπλωθεί
σε όλο τον κόσμο μέσω ενός δικτύου
600 ανθρώπων σε 42 χώρες.

Τα έγγραφα, που αφορούν την πε-
ρίοδο 1977-2015, ήλθαν στην κατοχή
της γερμανικής εφημερίδας «Suddeu-
tsche Zeitung», η οποία εν συνεχεία
τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη
Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η
οποία αποτελείται από 107 οργανισμούς
μέσων ενημέρωσης σε 78 χώρες. Ο
Ζεράρ Ράιλ, επικεφαλής της ICIJ, δήλωσε
ότι η διαρροή θα είναι πιθανώς το με-
γαλύτερο χτύπημα που έχει δεχθεί ποτέ
ο κόσμος των υπεράκτιων εταιρειών
εξαιτίας του όγκου των εγγράφων.

Στη φόρα τα ονόματα

Μεταξύ των χιλιάδων ονομάτων και
ομάδων συμφερόντων περιλαμβάνονται
πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος
του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν,
ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας Ζίγκ-
μουντουρ Ντέιβιντ Γκουνγκλάγκσον,
μέλη της οικογένειας του Κινέζου προ-
έδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πρόεδρος της
Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, μέλη
των οικογενειών και συνεργάτες του
Αιγύπτιου πρώην προέδρου Χόσνι Μουμ-
πάρακ, του πρώην ηγέτη της Λιβύης
Μουαμάρ Καντάφι και του Σύρου προ-
έδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. 

Συνολικά δώδε-
κα ηγέτες περιλαμ-
βάνονται μεταξύ
των 143 πολιτικών,
των οικογενειών
τους και στενών
συνεργατών που
αναφέρονται στα
«Έγγραφα του Πα-
ναμά». Μεταξύ αυ-
τών περιλαμβάνε-
ται και το όνομα
του εκλιπόντος πα-
τέρα του Βρετανού
Πρωθυπουργού
Κάμερον, Ίαν Κά-

Παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής 
Η Κύπρος περιλαμβάνεται στους δέκα πιο ενεργούς διαμεσολαβητές της «Κομπίνας του Παναμά»

Δημοσιογράφοι από 78 χώρες, που εξέτασαν ένα τεράστιο όγκο απόρρητων εγγράφων μιας μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, αποκαλύπτουν εκατοντάδες
περιπτώσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και φοροδιαφυγής, στις οποίες εμπλέκονται νυν και πρώην ηγέτες χωρών, αλλά και διάσημοι αθλητές. Τι

αποκαλύπτεται μέχρι στιγμής για την Κύπρο 
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Η RCB Bank, ως θέμα πολιτικής, δεν

παραχωρούσε και ούτε παραχωρεί δά-

νεια χωρίς εξασφαλίσεις, αναφέρεται

σε ανακοίνωση της τράπεζας, σε απάν-

τηση αναφορών σε ΜΜΕ, τις οποίες η

τράπεζα χαρακτηρίζει ως αβάσιμες. Η

Τράπεζα σημειώνει ότι πάντοτε ενεργεί

με διαφάνεια και ότι σύμφωνα με τις

ισχύουσες νομοθεσίες της Κυπριακής

Δημοκρατίας, ουδέποτε αποκαλύπτει σε

τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των

ΜΜΕ και όχι μόνο, οποιεσδήποτε πλη-

ροφορίες σχετικά με πελάτες της, τις

δραστηριότητες και τις συναλλαγές

τους. Σημειώνει επίσης ότι ακολουθεί

αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας

νομοθεσίας και στις καθημερινές της

δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες

υψηλότατου επιπέδου, που αφορούν

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες. Οι δραστηριότητες και οι διαδικα-

σίες της Τράπεζας υπόκεινται σε συνε-

χή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική

Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊ-

κή Κεντρική Τράπεζα. Επιπρόσθετα,

στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Κυ-

βέρνησης και της Τρόικας, έλεγχος διε-

νεργήθηκε και από την Deloitte Ιταλίας,

καταλήγει η ανακοίνωση της τράπεζας.

RCB Bank: «Ενεργούμε πάντοτε με διαφάνεια»

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

εμπλέκονται
στο σκάνδαλο
3.636 εταιρεί-
ες, 109 πελά-
τες, 142 τελικοί
δικαιούχοι και
2.011 μέτοχοι
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δημοκρατικές διαδικασίες και όχι μέσω
εκλεκτόρων και επαρχιακών γραμματειών
και πολιτικών γραφείων», είπε.

Καμιά καταγγελία για 20ευρα

Κληθείς να σχολιάσει ότι κάποιοι
εκ των υποψηφίων «έδιναν το πολυ-
συζητημένο 20ευρω» σε μέλη για να
πάνε να ψηφίσουν, ο κ. Νεοφύτου
παρέπεμψε στο καταστατικό του Κόμ-
ματος και είπε πως δεν υποβλήθηκε
οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία. «Το
καταστατικό είναι όπως οι χριστιανοί
έχουν το ευαγγέλιο, όπως τα κράτη
έχουν τα συντάγματα και ένα δημο-
κρατικό κόμμα έχει το καταστατικό
του. Για μας είναι ξεκάθαρο. Για να
μπορεί ένα μέλος να ασκήσει το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις
συνδρομές του. Και η συνδρομή κατά
έτος είναι 20 ευρώ. Απλό. Δεν μπορεί
ο οποιοσδήποτε Πρόεδρος να αλλάζει
το καταστατικό... Ο λόγος που αύριο
(σ.σ. σήμερα) θα συνέλθει το Πολιτικό
Γραφείο για να πάρει τις τελεσίδικες

αποφάσεις είναι γιατί, από την ώρα
που έκλεισαν οι κάλπες χθες (σ.σ.
προχθές), προβλέπει το καταστατικό
ότι υπάρχουν 48 ώρες που ο οποιοσ-
δήποτε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί
από την αρμόδια επιτροπή δεοντολο-
γίας του κόμματος», εξήγησε.

Δεν δέχονται τηλεμαχία

Την ίδια στιγμή, σε καταγγελία προ-
έβη χθες η Συμμαχία Πολιτών, σε σχέση
με τη στάση των ηγετών των ΔΗΣΥ,
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Όπως δήλωσε ο Εκ-
πρόσωπός της Ανδρέας Αποστόλου, η
Συμμαχία καλεί και προσκαλεί τους κυ-
ρίους Αβέρωφ Νεοφύτου, Άντρο Κυ-
πριανού και Νικόλα Παπαδόπουλο να
προσέλθουν σε τηλεμαχία με τον Πρό-
εδρό της Γιώργο Λιλλήκα. «Σύμφωνα
με πληροφορίες από τα ΜΜΕ, οι Πρό-
εδροι του ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ, συντο-
νισμένα και συνεννοημένα, αρνούνται
να βρεθούν σε τηλεμαχία αντιμέτωποι
με τον Πρόεδρο του Κινήματός μας.
Για άλλη μια φορά το κατεστημένο

ξεχνά ιδεολογίες και υποτιθέμενες δια-
φορές και ενώνει δυνάμεις, αυτή τη
φορά για ελεγχόμενες τηλεμαχίες», είπε
ο κ. Αποστόλου, διερωτώμενος τι θέλουν
να αποκρύψουν με αυτή την ενέργειά
τους. «Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πο-
λιτών είναι έτοιμος, οποιαδήποτε στιγμή
σε οποιοδήποτε κανάλι, να προσέλθει
σε τηλεμαχία με τους κυρίους  Αβέρωφ
Νεοφύτου, Άντρο Κυπριανού και Νικόλα
Παπαδόπουλο. Τους προκαλούμε. Ανα-
μένουμε», κατέληξε. 

Εγκαίνια στην ΕΔΕΚ

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη, στις
7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγ-
καίνια του Εκλογικού Επιτελείου της
ΕΔΕΚ στη Λεμεσό. Το επιτελείο βρίσκεται
στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’, πλησίον
των φώτων του Αριέλ.  Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, οι παρευρι-
σκόμενοι στη δεξίωση θα έχουν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν από κοντά τους
υποψήφιους βουλευτές του κινήματος
και να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο
Μαρίνο Σιζόπουλο. 

ΘΕΩΡΩ 

ότι ο ΔΗΣΥ
πρωτοπόρησε
και πρωτοπορεί
σ’ αυτό που
ονομάζεται δη-
μοκρατικές δια-
δικασίες, δή-
λωσε ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου

ΤΗΣΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Μ όνο σε τέσσερεις τοποθε-
σίες στο εξωτερικό θα λει-
τουργήσουν εκλογικά κέν-
τρα για τις βουλευτικές

εκλογές του Μαΐου. Όπως ανακοίνωσε
χθες η Υπηρεσία Εκλογών, πρόκειται
για τρεις πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα) και την πρω-
τεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου,
Λονδίνο. Ως εκ τούτου, οι εκλογείς
που είχαν αρχικά δηλώσει πως ήθελαν
να ψηφίσουν στο Μάντσεστερ, κα-
λούνται να δηλώσουν εάν επιθυμούν
τελικά να μεταφέρουν τα εκλογικά τους
δικαιώματα στο Λονδίνο. Η δήλωση
πρέπει να γίνει μέχρι τις 11 Απριλίου.
Εάν δεν γίνει η σχετική μεταφορά,
τότε θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι
ψηφοφόροι στους καταλόγους στην Κύ-
προ. Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν
στο φαξ 22678486 και στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο elections@moi.gov.cy μέ-
χρι τη Δευτέρα. 

Σημαντική συμμετοχή

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου προέβη χθες σε δη-
λώσεις, αναφορικά με τις εσωκομματικές
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν την
Κυριακή για τις βουλευτικές εκλογές.
Ερωτηθείς αν η προσέλευση ήταν χα-
μηλή, απάντησε πως ήταν ακριβώς το
αντίθετο. «Σ’ αυτή την περίοδο με την
ανώτατη ηγεσία, με τους αριστίνδην
και τις ποσοστώσεις γυναικών να εξαι-
ρείται ένα σημαντικό μέρος του ψηφο-
δελτίου -και στη Λευκωσία οι 11 από τις
20 θέσεις ήταν ήδη “κλειδωμένες”,
στην επαρχία της Λάρνακας υπήρχε η
μια “κλειδωμένη” θέση με ποσόστωση
γυναίκας και συμμετείχαν για μόνο δύο
επαρχίες 5.300 μέλη του ΔΗΣΥ- το θε-
ωρούμε ως πολύ σημαντική συμμετοχή»,
είπε. 

«Πέστε μου άλλο κόμμα που πήγε
στη βάση για να επιλέξει υποψήφιους
βουλευτές. Εδώ δεν μπορούν -και κα-
τανοώ- να συμπληρώσουν ψηφοδέλτια.
Θεωρώ ότι ο ΔΗΣΥ πρωτοπόρησε και
πρωτοπορεί σ’ αυτό που ονομάζεται

Εκλογές σε τέσσερεις πόλεις
Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λονδίνο θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Η Συμμαχία Πολιτών προκάλεσε σε ντιμπέιτ τους αρχηγούς του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, υποστηρίζοντας ότι αρνούνται να συζητήσουν με τον δικό της Πρόεδρο

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Α
ντί οι ηγεσίες κομμάτων να ανασύ-

ρουν από την αραχνιασμένη μνήμη

τους τα σκάνδαλα, παλαιότερα και

πρόσφατα, τα οποία διέπραξαν εις

βάρος του κυπριακού λαού, και τα οποία

υπήρξαν η γενεσιουργός αιτία της κατα-

στροφής της κυπριακής οικονομίας, αντί να

παραδεχθούν τις μίζες τις οποίες αποκόμισαν

άνθρωποί τους από τις συναλλαγές, αντί να

μετρήσουν το μέγεθος της διαπλοκής και

της διαφθοράς, τις οποίες ανέδειξαν ως κυ-

ρίαρχο στοιχείο του πολιτικού τους συστή-

ματος, αντί να ζητήσουν ένα πελώριο συγ-

γνώμη από τον λαό, σε τι αναλίσκονται; Σε

επιχείρηση σπίλωσης των αντιπάλων και σε

ένα γελοίο και υποκριτικό παιχνίδι ποιος

έφαγε τα περισσότερα, ποιος διέπραξε τα

περισσότερα και μεγαλύτερα σκάνδαλα,

ποιος επωφελήθηκε των μεγαλύτερων μιζών.

Και δεν αντιλαμβάνονται πως με όσα κατα-

μαρτυρεί ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό

που επιτυγχάνουν, είναι να μεγαλώσουν την

απαξίωση των πολιτών και να εντείνουν την

οργή τους. 

Αντί να ομιλούν, οφείλουν να σιωπούν

και να αισχύνονται. Διότι το μεγαλύτερο έγ-

κλημα μετά την εισβολή, εκείνο της κατα-

στροφής της κυπριακής οικονομίας, παρα-

μένει ακόμη στα ανεξιχνίαστα. Και δεν νομι-

μοποιούνται, όποτε βολεύει κάποιους, να

επαίρονται ότι εξιχνίασαν πολλά σκάνδαλα,

αλλά όταν αναφέρονται στο μεγαλύτερο,

εκείνο της καταστροφής της οικονομίας, να

φορτώνουν το βάρος στον Γενικό Εισαγγελέα.

Επενδύουν στη λήθη του κόσμου, καθώς ο

χρόνος διαρρέει, νέα σκάνδαλα έρχονται

στο φως και επισκιάζουν το μεγαλύτερο

όλων. Οι πολίτες τείνουν να λησμονήσουν

ποιοι, πώς  και γιατί τους έσπρωξαν στη

φτώχια, στην ανεργία, στη συρρίκνωση των

εισοδημάτων τους και όπως έγινε συνήθεια

η τουρκική κατοχή, τείνει να γίνει μια δυσά-

ρεστη απλώς ανάμνηση και η καταστροφή

της οικονομίας. 

Μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία συντάραξαν

την κοινωνία όταν αποκαλύφθηκαν, και τα

οποία έδωσαν το έναυσμα της μεγάλης κα-

ταστροφής της οικονομίας, λησμονήθηκαν

από τους πολίτες. Και όλα τα σκάνδαλα

κρύβουν, ή αποκαλύπτουν, ονόματα πολιτικών

ή κυκλώματα, τα οποία δημιούργησε και

εξέθρεψε το άθλιο πολιτικό σύστημα. 

Το "όλοι τα έφαγαν", μπορεί να μην αντι-

κατοπτρίζει την αλήθεια, και να ισοπεδώνει

πολλούς, αλλά σίγουρα το "οι περισσότεροι

τα έφαγαν και τα πήραν" είναι μέσα στην

πραγματικότητα. Σκάνδαλα πολιτικά, σκάνδαλα

οικονομικά, σκάνδαλα και μίζες που αφορούν

ακόμη και τον αγιότερο τομέα, αυτόν της

άμυνας, ουδέποτε διαλευκάνθηκαν, ουδέποτε

διερευνήθηκαν,  ουδέποτε ένοχοι δικάστηκαν

και καταδικάστηκαν. Αλλού, εξέχοντες αξιω-

ματούχοι κρατών, ηχηρά ονόματα, οδηγούνται

στις φυλακές για μίζες, παράνομες αποδοχές

χρηματοδότησης, κλοπές εις βάρος του Δη-

μοσίου. Εδώ, έχουμε σταματήσει μέχρι τους

δημάρχους. Απ' εκεί και πέρα, υπάρχει

απόλυτη ατιμωρησία.

Αυτήν την περίοδο και επειδή η προ-

εκλογική εκστρατεία είναι η εποχή, κατά

την οποία αποκαλύπτονται οι εκατέρωθεν

απατεωνιές, ή κατασκευάζονται πύργοι από

λάσπη, θα ακούσουμε πολλά. Εάν διερευνηθεί

έστω και ένα, ή εάν αποδειχθεί έστω και

ένα, ή τιμωρηθεί έστω και ένας,  τότε η

Μπανανία θα διεκδικήσει Όσκαρ. Απλώς θα

πλεονάζουν τα κουτσομπολιά, για να συγκα-

λύπτονται τα μεγάλα και να παραμένουν

ασύλληπτοι και ατιμώρητοι οι ένοχοι των

μεγάλων σκανδάλων...

Ποιος έφαγε τα περισσότερα...

| ΘΕΣΗ
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Στην πολιτική το τελευταίο 24ωρο ή
48ωρο είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό
θα πρέπει να περιμένουμε», δήλωσε ο
κ. Ακιντζί.

Λέγοντας ότι η ανάμειξή του στη
διαδικασία αυτή θα γίνει δυνατή μόνο
εάν και όταν ο «πρωθυπουργός» τού
υποβάλει την παραίτησή του, ο κατοχικός
ηγέτης δήλωσε ότι εάν συμβεί κάτι τέ-
τοιο, αυτό θα σημαίνει παραίτηση της
«κυβέρνησης».

«Αυτό θα σημαίνει η έναρξη των
αναζητήσεων για μια νέα "κυβέρνηση"
και τα πολιτικά κόμματα με έδρες στη
"Βουλή" θα αρχίσουν να ανταλλάζουν
απόψεις επί του θέματος. Κι εγώ, σε
μια τέτοια περίπτωση, θα αρχίσω αμέσως
τις διαβουλεύσεις μου για να μη χαθεί
περισσότερος χρόνος στη δημιουργία
μιας νέας "κυβέρνησης"», πρόσθεσε.

Το σημαντικό είναι η σταθερότητα,
είπε, σημειώνοντας ότι δεν θέλει οποι-

αδήποτε κρίση ή χάος, ειδικότερα σε
καιρό που συνεχίζονται οι διαπραγμα-
τεύσεις επί του Κυπριακού.

«Αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία
είναι το μέλλον του τουρκοκυπριακού
λαού», τόνισε ο κ. Ακιντζί, λέγοντας
ότι αυτό που προσπαθούν είναι να γλυ-
τώσουν τις επόμενες γενιές από ένα
αβέβαιο μέλλον, ούτως ώστε να ζήσουν
σε ειρήνη και ευτυχισμένες σαν ένα
μέρος της διεθνούς κοινότητας.

ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗ-

ΘΕΙ ο ψευδο-
πρωθυπουργός
θα προκηρυχ-
θούν «εκλο-
γές» 

Ύ στερα από την απόφαση του
Κόμματος Εθνικής Ενότητας
(UBP) να αποσυρθεί από τον
«κυβερνητικό» συνασπισμό, οι

λεγόμενοι υπουργοί του κόμματος υπέ-
βαλαν τις παραιτήσεις τους. Παραιτή-
θηκαν οι ψευδοϋπουργοί Συγκοινωνιών,
Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπο-
ρίου, Τουρισμού, Παιδείας, Δημοσίων
Έργων, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Η λεγόμενη συγκυβέρνηση CTP-UBP
είχε σχηματιστεί στις 15 Ιουλίου του
2015. Η ψευδοκυβέρνηση κατέρρευσε
με φόντο την οικονομική συμφωνία
Τουρκίας-ψευδοκράτους.

Η αποχώρηση του Κόμματος Εθνικής
Ενότητας υπό τη λεγόμενη Κυβέρνηση
Συνασπισμού με το Τουρκικό Ρεπουμ-
πλικανικό Κόμμα υπό τον Ομέρ Κα-
λιοντζού πιθανό να οδηγήσει σε πρόωρες
εκλογές για ανάδειξη μελών της ψευ-
δοβουλής. 

Ο κατοχικός ηγέτης δήλωσε ότι εάν
ο «πρωθυπουργός» υποβάλει την πα-
ραίτησή του, τότε ο ίδιος θα συναντηθεί
αμέσως με πολιτικά κόμματα που έχουν
έδρες στη Βουλή.

Προβαίνοντας σε δήλωση σχετικά
με τις τελευταίες εξελίξεις εντός της
λεγόμενης κυβέρνησης, είπε ότι στην
κοινή γνώμη δόθηκαν οι πληροφορίες
ότι ένας από τους εταίρους θα αποσύρει
τους «υπουργούς» του από την «κυβέρ-
νηση».

«Δεν μου δόθηκε οποιαδήποτε επί-
σημη πληροφορία επί του θέματος.

Χρειαζόμαστε σταθερότητα
Άνω-κάτω τα κατεχόμενα μετά την παραίτηση των ψευδοϋπουργών 

Ο Ακιντζί δήλωσε ότι δεν θέλει πολιτική κρίση εν μέσω συνομιλιών για το Κυπριακό

ΣΥντομα αναμΕνΕται να ολοκληρωθοΥν και οι ΥπολοιπΕΣ διαδικαΣιΕΣ ταΥτοποιηΣηΣ οΣτων, ανΕφΕρΕ ο φωτηΣ φωτιοΥ

Ταυτοποιήθηκαν οι 15
Την ταυτοποίηση 15 προσώπων μετά τις ανα-
σκαφές στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας,
για το μοιραίο αεροσκάφος της Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας τύπου «ΝΟΡΑΤΛΑΣ»,
επιβεβαίωσε χθες ο Επίτροπος Προεδρίας
για Ανθρωπιστικά Θέματα, Φώτης Φωτίου.

Μιλώντας ύστερα από συνάντηση με τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστι-
τούτου Νευρολογίας και Γενετικής, τον Γενικό
Διευθυντή και τον Διευθυντή του Εργαστηρίου
Δικανικής Γενετικής στο Ινστιτούτο Νευρο-
λογίας, ο κ. Φωτίου είπε ότι στη συνάντηση
ενημερώθηκαν για την πορεία των γενετικών
εξετάσεων όσον αφορά τη μεγάλη ανασκαφή
για το ΝΟΡΑΤΛΑΣ.

Εν αναμονή των διαδικασιών

Ο κ. Φωτίου κατέστησε σαφές ότι αναμέ-
νεται πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν και οι
υπόλοιπες διαδικασίες ταυτοποίησης οστών,
ώστε να γίνει ο επαναπατρισμός αυτών των
ηρώων για να ταφούν με τις πρέπουσες τιμές
και τις χριστιανικές μας παραδόσεις.

Είπε παράλληλα ότι συζήτησαν με τον Γε-
νικό Διευθυντή του Ινστιτούτου το θέμα του
επαναπατρισμού οστών που δόθηκαν στο
παρελθόν σε οικογένειες στην Ελλάδα. «Τις
τελευταίες βδομάδες», σημείωσε, «έγινε ο
επαναπατρισμός δύο τέτοιων περιπτώσεων,
οστά που δόθηκαν τότε και που επιστημονικά
διαφάνηκε ότι λανθασμένα είχαν δοθεί, έχουν
επιστραφεί», ενώ απαντώντας σε ερώτηση,
είπε ότι ο αρχικός αριθμός ήταν 13 περιπτώσεις.
«Παλιά είχε επιστραφεί μια περίπτωση,
ακόμη δύο τώρα και υπολείπονται ακόμη
10» διευκρίνισε ο κ. Φωτίου.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρωπιστικά Θέματα
ανέφερε παράλληλα ότι θα συζητήσει αυτό

το θέμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας
της Ελλάδας κ. Βίτσα, για να εξεταστεί το
ενδεχόμενο επανάληψης μιας συντονισμένης
προσπάθειας σε ανθρώπινο επίπεδο σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
«απευθείας με τις οικογένειες, για να πειστούν
ότι αυτά τα οστά πρέπει να επιστραφούν».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ.
Φωτίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να
ταυτοποιηθούν και άλλα οστά πέραν των 15.
Υπενθύμισε ωστόσο ότι ξεκινώντας την ανα-
σκαφή, το 15 ήταν ο αριθμός που γύρευαν.

Ευχαριστίες στο Ινστιτούτο

Αναφορικά με τη χθεσινή συνάντηση, ο
κ. Φωτίου ευχαρίστησε εκ μέρους της Κυ-
βέρνησης για τη συνεισφορά και τη βοήθεια
του Ινστιτούτου καθώς και όλων των εμπλε-
κόμενων επιστημόνων στις προσπάθειες που
κάνει η ΚΔ, για επίλυση αυτού του ανθρωπι-

στικού προβλήματος των αγνοουμένων της
τουρκικής εισβολής, αλλά και των αγνοου-
μένων της περιόδου 1963-1967.

Ο κ. Φωτίου είπε ότι οι υποχρεώσεις και
οι ευθύνες της Τουρκίας για τη δημιουργία
του προβλήματος, αλλά περισσότερο για την
άρνησή της να συνεργαστεί ουσιαστικά, είναι
μεγάλες. «Οι προσπάθειες επίλυσης αυτού
του ανθρωπιστικού προβλήματος βρίσκονται
σε ένα κρίσιμο, θα έλεγα, και πολύ οριακό
σημείο, με ορατό κίνδυνο να δημιουργηθούν
προβλήματα στο ίδιο το πρόγραμμα της Διε-
ρευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Τα
επόμενα δύο χρόνια», είπε, «είναι πολύ ση-
μαντικά».

Δραματική μείωση

Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, ο εντοπισμός
λειψάνων Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες
περιοχές μειώνεται δραματικά από μέρα σε

μέρα. Οι μαζικοί χώροι ταφής Ε/κ και αυτά τα
οστά που έχουν μετακινηθεί από τις κατοχικές
δυνάμεις είναι το μεγάλο πρόβλημα που μας
απασχολεί, και ασφαλώς η Τουρκία και ο τουρ-
κικός στρατός αρνούνται να υποδείξουν αυτούς
τους μαζικούς χώρους ταφής, που έγιναν μετά
τις περισυλλογές που έγιναν στα πεδία των
μαχών εκείνη την περίοδο, πρόσθεσε.

Η κατάσταση αυτή, είπε, δεν είναι μόνο
απαράδεκτη αλλά και απάνθρωπη. Ύστερα
από 42 χρόνια να μην υπάρχει συνεργασία
για ένα ανθρωπιστικό θέμα. Το θέμα των
αγνοουμένων είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα
και όχι πολιτικό θέμα, σημείωσε. Οι ευθύνες
λοιπόν της κατοχικής δύναμης είναι βαριές
και ασήκωτες, συμπλήρωσε.

Δίπλα στα θέματα των αγνοουμένων

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Λεωνίδας Φυλα-
κτού είπε ότι συναντήθηκαν στο πλαίσιο
συντονισμού και συνεργασίας που υπάρχει
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Κύπρου σχετικά
με την ταυτοποίηση πεσόντων και αγνοου-
μένων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών στις
ελεύθερες περιοχές κατά την περίοδο του
πραξικοπήματος και της εισβολής. 

Τέλος, ευχαρίστησε τον κ. Φωτίου για το
θερμό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το
θέμα, αλλά ιδιαίτερα για τις προσπάθειες
που καταβάλλει για τη λύση αυτού του δύ-
σκολου, εθνικού θέματος. Διαβεβαίωσε κα-
ταληκτικά ότι το Ινστιτούτο Γενετικής θα
βρίσκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία τόσο για τα ιατρικά θέματα όσο
και για τα θέματα των πεσόντων και των
αγνοουμένων.

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
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Είμαι υποψήφιος επειδή... 

Θέλω να αντιπροσωπεύσω τη γενιά μου,

η οποία αδίκως θεωρείται άπειρη και

ανίκανη να κατέχει πολιτικά αξιώματα.

Επειδή έχω τη θέληση και το όραμα να

εργαστώ για το κοινό καλό και να προ-

σφέρω τις υπηρεσίες μου για την πρό-

οδο και την ευημερία των συμπολιτών

μου. Επειδή θεωρώ ότι η πολιτική σκη-

νή της χώρας χρειάζεται ανανέωση και

εκσυγχρονισμό. Επειδή κάθε πολίτης

πρέπει να ασχολείται με τα κοινά, δια-

μορφώνοντας και καθορίζοντας τις πολι-

τικές που του επιβάλλονται.

Οι βασικές αλλαγές 

που επιδιώκω είναι… 

Η μείωση του χάσματος μεταξύ των κοι-

νωνικών τάξεων. Η εξυπηρέτηση των

συμφερόντων των φτωχών και των μη

προνομιούχων. Η ισότητα και ισονομία

ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρη-

σκείας. Η επιστροφή όσων Κυπρίων ξε-

νιτεύτηκαν για να μπορέσουν να ζήσουν.

Η αποκατάσταση της νέας γενιάς των

αχρησιμοποίητων πτυχίων και του μι-

σθού των €500. Η καταπολέμηση της

ανεργίας και της εργασιακής εκμετάλ-

λευσης. Η επανένωση της πατρίδας μας

και η συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και

Τουρκοκυπρίων. Η ανάπτυξη της οικονο-

μίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι… 

Ο τομέας της ανεργίας, ούτως ώστε ο

καθένας να μπορεί να εξασφαλίσει ερ-

γασία και έναν αξιοπρεπή μισθό, για να

ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο το-

μέας της υγείας, η οποία αποτελεί το

ύψιστο κοινωνικό αγαθό και η πρόσβα-

ση στην οποία δεν πρέπει να εξαρτάται

από την οικονομική κατάσταση του κα-

θενός. Ο τομέας της παιδείας, η οποία

θα πρέπει να διαμορφώνει έναν σύγχρο-

νο τρόπο σκέψης και ανθρώπους ικα-

νούς να προσαρμόζονται στα δεδομένα

της κάθε εποχής, ανοιχτόμυαλους, προ-

οδευτικούς και απαλλαγμένους από ιδε-

οληψίες. Ο τομέας της δικαιοσύνης,

στην οποία δεν μπορούν να υπάρχουν

δύο μέτρα και δύο σταθμά, και όπου κα-

νένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του

νόμου είτε αυτός είναι τραπεζίτης είτε

βουλευτής είτε κρατικός αξιωματούχος.

Ηλικία: 31

Επάγγελμα: Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος

Πολιτικός σχηματισμός: ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Επαρχία: Λάρνακα

Είμαι υποψήφιος επειδή...

Η Κύπρος, κατά την άποψή μου, βρίσκε-

ται σε αυτήν την άθλια οικονομική κατά-

σταση, λόγω ανεπάρκειας και ανικανό-

τητας των πλείστων πολιτικών προσώ-

πων. Είμαι υποψήφιος γιατί στο εθνικό

θέμα αυτοί που το 2004 τάχθηκαν

υπέρ του σχεδίου Ανάν μάς οδηγούν

όχι σε λύση αλλά σε διάλυση της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, δεν υπερασπί-

ζονται τα δικαιώματα των προσφύγων

και εν κατακλείδι θα καταστήσουν την

Κύπρο υποχείριο της Τουρκίας. Θέλω

να δώσω νέα πνοή στην πολιτική ζωή

του τόπου με τις γνώσεις μου και τις εμ-

πειρίες μου. Δεν είναι δυνατόν, ως κρά-

τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με

τόσες ευκαιρίες καινοτομίας και αποτε-

λεσματικότητας, η Κύπρος συνεχώς να

οπισθοδρομεί. Η πολιτική πρέπει να εί-

ναι έπαλξη αγώνα για προώθηση πολιτι-

κών και ιδεών, που να δημιουργούν ευ-

καιρίες στην κοινωνία για ανάπτυξη και

δημιουργικότητα. Η πολιτική δεν είναι

επάγγελμα! 

Οι βασικές αλλαγές 

που επιδιώκω είναι… 

Η Βουλή να εναρμονίσει τον τρόπο λει-

τουργίας της σύμφωνα με τη Συνθήκη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να γίνει

αποτελεσματική. Οι ποινές για δημόσια

πρόσωπα θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε

να γίνουν εφιάλτης για όποιον τυχόν τολ-

μήσει να καταχραστεί την εμπιστοσύνη

του κόσμου που τον αναδεικνύει σε δη-

μόσιο αξίωμα. 

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι…

Ο τομέας των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

και Εξωτερικών Σχέσεων, της Οικονο-

μίας, όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί

ένα οικονομικό περιβάλλον που να

απαντά στο πρόβλημα της ανεργίας και

ειδικότερα να αναπτυχθεί περιβάλλον

επιχειρηματικότητας, που να δίνει ευκαι-

ρίες στους νέους επιστήμονες. Ο τρίτος

τομέας στον οποίο θα αναλώσω τις δυ-

νάμεις μου είναι για τους πρόσφυγες και

ειδικότερα στη διασφάλιση των περιου-

σιών τους στα κατεχόμενα. Ειδικότερα

θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των

ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα από την

Ευρωπαϊκή Ένωση με πρακτικούς τρό-

πους, όπως η ρητή αναφορά και έλεγ-

χος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κα-

μία δραστηριότητα ή/και χρήση των ε/κ

περιουσιών στα κατεχόμενα δεν επιτρέ-

πεται με χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων

και όπως υπάρχει εκταρική επιδότηση

με σταθερό ποσό, μέχρι την ανάκτηση

των περιουσιών από τους νόμιμους ιδιο-

κτήτες τους.

Ηλικία: 53 

Επάγγελμα: Ειδικός σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικός Σχηματισμός: ΔΗΚΟ

Επαρχία: Αμμοχώστου

Είμαι υποψήφιος επειδή... 

Στον αγώνα για ανατροπή του κατεστη-

μένου και του παλαιοκομματισμού, δεν

δικαιούται να λείπει κανείς. Ως στέλεχος

του ΕΛΑΜ, θέτω τον εαυτό μου στην κρί-

ση του λαού και προσβλέπω στη στήριξη

των ψηφοφόρων, για να μπορέσω να

αγωνιστώ για το έθνος και την πατρίδα.

Είμαι υποψήφιος γιατί έχω κουραστεί,

όπως και η πλατιά μάζα της κοινωνίας,

να βλέπω κάθε μέρα που περνά να οδη-

γούμαστε σε μια εθνική και οικονομική

καταστροφή. Η ανάδειξη μιας εθνικής,

καθαρής και έντιμης φωνής είναι ανα-

γκαία, για να μπορέσουμε να ανατρέ-

ψουμε τα αρνητικά δεδομένα, να ανακό-

ψουμε την πορεία διχοτόμησης της Κύ-

πρου, να δώσουμε ελπίδα και όραμα

στους πολίτες. 

Οι βασικές αλλαγές

που επιδιώκω είναι… 

Με την πολιτική παρουσία του ΕΛΑΜ στη

Βουλή, να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νε-

ρά της πολιτικής σκηνής και να δημιουρ-

γήσουμε το υπόβαθρο για ριζικές αλλα-

γές. Θέτουμε ως προτεραιότητα την

ανατροπή της καταστροφικής πορείας

στο Κυπριακό. Τερματισμό της σημερι-

νής διαδικασίας και επανατοποθέτηση

του Κυπριακού στη σωστή του βάση ως

προβλήματος εισβολής και κατοχής. Ο

γνωστός καθηγητής James K. Galbraith

είχε πει πως «η πολιτική δεν είναι τέχνη

του εφικτού. Αποτελείται από την επιλο-

γή μεταξύ του καταστροφικού και του μη

αρεστού». Στην περίπτωση της Κύπρου,

το καταστροφικό είναι αυτό που για δε-

καετίες επαναλαμβάνουν οι εκάστοτε

κυβερνήσεις. Μια αδιέξοδη και επικίν-

δυνη πολιτική στη βάση της Διζωνικής

Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Το μη αρε-

στό είναι αυτό που προτείνει το ΕΛΑΜ.

Μια πρόταση που μπορεί να μην αρέσει

στο παλαιοκομματικό σύστημα, αλλά εί-

ναι η μοναδική διέξοδος.

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι… 

Τα θέματα αντιμετώπισης της διαφθο-

ράς, των σκανδάλων και της αναξιοκρα-

τίας. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξω την προ-

ώθηση μηχανισμών για πραγματική δι-

καιοσύνη, ισονομία και ισοπολιτεία. Θα

πρέπει οι πολίτες να νιώσουν ασφάλεια

και βεβαιότητα ότι ζουν σε μια πραγματι-

κή Δημοκρατία. Επίσης, λόγω της πεί-

ρας μου ως επαγγελματίας κτηματομεσί-

της προτίθεμαι να ασχοληθώ με συγκε-

κριμένα ζητήματα που αφορούν την

απλοποίηση των διαδικασιών και την

εξουδετέρωση της γραφειοκρατίας σε

ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες ακινή-

των. Η αγορά έχει ανάγκη από ανάσες

για να μπορέσει να μπει ξανά σε τροχιά

προόδου. 
Ηλικία: 38

Επάγγελμα: Κτηματομεσίτης

Πολιτικός σχηματισμός: ΕΛΑΜ

Επαρχία: Λευκωσία

Ανδρέας Πασιουρτίδης Νεόφυτος Χρυσοχός

Γιώργος Χατζηιωάννου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΛΟΪΖΟΥ
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Είμαι υποψήφιος επειδή...

Η μέχρι σήμερα πολιτική μου πορεία, η

συνείδησή μου και ο σεβασμός μου σε

όλους εκείνους με τους οποίους συμπο-

ρευτήκαμε, μου επιβάλλουν να υπηρετή-

σω τα μέλη και τους ψηφοφόρους του

Κινήματος αλλά και όλους τους συμπολί-

τες μου, που ζητούσαν την κάθοδο νέων

στο ψηφοδέλτιο. Έτσι, αποφάσισα στην

κρίσιμη αυτή μάχη να είμαι υποψήφιος

με το Κίνημα στην εκλογική περιφέρεια

Λεμεσού. Στην περιφέρεια εξάλλου

όπου είμαι εκλελεγμένος Οργανωτικός

Γραμματέας. Είναι μια μάχη που θα δώ-

σω με όλες μου τις δυνάμεις μαζί με

τους άλλους συναγωνιστές μου στο ψη-

φοδέλτιο. Μια μάχη με τους νέους

μπροστά, για τους νέους αυτού του τό-

που. Ας μην απέχουμε από το ραντεβού

μας με την δημοκρατία. Προβλήματα

όπως η ανεργία και η φτώχια του λαού

δεν λύνονται με την αποχή. Καλώ λοιπόν

τους ΕΔΕΚίτες, καλώ τους προοδευτι-

κούς και τους ελεύθερα σκεπτόμενους

πολίτες του τόπου ν’ ανταποκριθούν

στην πρόκληση και την πρόσκληση. Μια

πρόκληση ρήξης με τα κατεστημένα και

τις νοοτροπίες που διέλυσαν το κράτος

και προσπαθούν τώρα να το ξεπουλή-

σουν όσα-όσα σε ξένους και άλλους. Να

ανοίξουμε δρόμους ανατροπής και να

κρατήσουμε τη φλόγα της ελπίδας αναμ-

μένη.

Οι βασικές αλλαγές 

που επιδιώκω είναι… 

Η ρήξη με τα κατεστημένα και τις νοο-

τροπίες που διέλυσαν το κράτος και

προσπαθούν τώρα να το ξεπουλήσουν

όσα-όσα σε ξένους και άλλους. Να ανοί-

ξουμε επιτέλους τον φάκελο οικονομία

και να βεβαιωθούμε πως δεν θα επανα-

ληφθούν στο μέλλον αυτά τα σκάνδαλα,

θεσπίζοντας νόμους που να μειώνουν

την παρέμβαση και την αλλοίωση αριθ-

μών χρησιμοποιώντας και την τεχνολο-

γία αλλά και την πολιτική βούληση. 

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι…

Είναι κυρίως η οικονομία, αφού και ως

χρηματοοικονομικός σύμβουλος έχω

την εμπειρία να αναπτύξω νομοθεσίες

απλούστευσης του συστήματος προσέλ-

κυσης νέων επενδύσεων καθώς και την

περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας με

στοχευμένα μέτρα για μείωση των υψη-

λών φορολογιών, της ανεργίας καθώς

και των μειωμένων εισοδημάτων.

Ηλικία: 27

Επάγγελμα: Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος & Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΕΚ Λ/σού

Πολιτικός σχηματισμός: Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ

Επαρχία: Λεμεσός

Είμαι υποψήφια επειδή…

Πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω στην

εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου

μας με έμφαση στη βελτίωση της ποι-

ότητας ζωής των πολιτών. Θεωρώ ότι εί-

ναι καιρός να γίνει αλλαγή των προσώ-

πων και να σταματήσει η ανακύκλωση

βουλευτών. Τα πολιτικά σκάνδαλα, που

ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια, δεν μας

αφήνουν περιθώρια. Πρέπει να αντιδρά-

σουμε στην πολιτική ασυδοσία και να

πάρουμε την τύχη μας και των παιδιών

μας στα χέρια μας. Ζητώ λοιπόν την ευ-

καιρία να γίνω μέρος της αλλαγής, για

τερματισμό της πολιτικής κουλτούρας

που μας κατέστρεψε. 

Οι βασικές αλλαγές

που επιδιώκω είναι…

Η άμεση αποκατάσταση της κοινωνικής

δικαιοσύνης με μέτρα στήριξης των πο-

λιτών που επηρεάστηκαν από την οικο-

νομική κρίση. Ένα σύστημα υγείας για

όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Η απο-

ποινικοποίηση της ιατρικής κάνναβης. Η

στήριξη του θεσμού της οικογένειας με

παροχή κινήτρων για απόκτηση τέκνων.

Η ανανέωση των προσώπων στη Βουλή

και ο τερματισμός της «ανακύκλωσης»

βουλευτών. Η διαφάνεια στη διαδικασία

λήψεως αποφάσεων. Η ενίσχυση των

δημοψηφισμάτων σε αποφάσεις που

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πο-

λιτών για μια δημοκρατική Κύπρο. Η πά-

ταξη της αναξιοκρατίας. Η ίση μεταχείρι-

ση όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως

φύλου, καταγωγής, θρησκείας και σε-

ξουαλικού προσανατολισμού. Η προ-

ώθηση των πράσινων θέσεων εργασίας

ως μέσου  αντιμετώπισης της ανεργίας.

Η καταπολέμηση της εμπορίας προσώ-

πων μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, με

πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα. Η δημιουργία Φορέα για την Προ-

στασία και Ευημερία των ζώων και η

προώθηση νομικού πλαισίου κατά της

κακοποίησης των ζώων. Η προστασία

και διατήρηση του Ακάμα, του πάρκου

Ακαδημίας, του πάρκου Αθαλάσσας και

όλων των εθνικών μας πάρκων. Η εκπαι-

δευτική μεταρρύθμιση, όπου οι εκπαι-

δευτικοί θα διδάσκουν μαθήματα της ει-

δίκευσής τους.

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι…

Οι τομείς περιβάλλοντος και αειφόρου

ανάπτυξης, παιδείας, υγείας, ποιότητας

ζωής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισό-

τητας. 

Ηλικία: 34

Επάγγελμα: Κοινωνιολόγος - Οργανωτική Λειτουργός Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Πολιτικός σχηματισμός: Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Επαρχία: Λευκωσία

Είμαι υποψήφιος επειδή…

Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω σε

μια κοινωνία που έχει ταλαιπωρηθεί

και χρησιμοποιηθεί ασύστολα από το

παλαιοκομματικό κατεστημένο αυτού

του τόπου. Σε μια κοινωνία που σήμε-

ρα νοσεί και χρήζει άμεσης ανάγκης

και φροντίδας. Πιστεύω ότι μετά από

μισό αιώνα ύπαρξης της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας έχουμε πλέον ωριμάσει ως

πολίτες και έχουμε καταλάβει ότι οι

αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από

εμάς για εμάς και όχι να είμαστε απλώς

θεατές. Στα τρία χρόνια που ασχολού-

μαι με τα κοινά ως Πρόεδρος του Συν-

δέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοι-

κίας, έχω αντιληφθεί το μεγάλο χάσμα

μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Έχει

φτάσει ο καιρός το χάσμα αυτό να γε-

φυρωθεί με την είσοδο νέων και αξιό-

λογων ατόμων στο κοινοβούλιο,  πριν

καταστεί το χάσμα αυτό αγεφύρωτο.

Οι βασικές αλλαγές 

που επιδιώκω είναι…

Η άμεση διόρθωση των στρεβλώσεων

που φέρουμε από την ημερομηνία

ίδρυσης του κράτους μας, με τελικό

αποτέλεσμα την κάθαρση και τον εκ-

συγχρονισμό. Η κατάργηση των πελα-

τειακών σχέσεων αλληλοεξυπηρέτησης

από σάπια πρόσωπα του κομματικού

κατεστημένου για ίδιον όφελος. Ο τερ-

ματισμός των πρακτικών που επιτρέ-

πουν τη συγκάλυψη και το κουκούλωμα

σκανδάλων με αποτέλεσμα να έχουμε

καταντήσει ένα λαμπρό παράδειγμα

κράτους ατιμωρησίας. Ο εκσυγχρονι-

σμός της δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας

ως στόχο τα επίπεδα χωρών που χειρί-

ζονται τον απλό πολίτη με αξιοπρέπεια.

Και εν κατακλείδι την αλλαγή της δικής

μας νοοτροπίας ως κοινωνίας, με στό-

χο να γίνουμε πιο διεκδικητικοί, έχον-

τας ως μέτρο κρίσης το άριστον και όχι

αυτό που μας βολεύει. 

Οι κύριοι τομείς, με τους οποίους προ-

τίθεμαι να δραστηριοποιηθώ ως βου-

λευτής, είναι…

Θέματα εσωτερικής πολιτικής, που

έχουν άμεση σχέση με την αντιμετώπι-

ση του απλού πολίτη από το κράτος.

Αναλυτικότερα, σημαντικά θέματα για

μένα αποτελούν η στεγαστική πολιτική

του κράτους και η προστασίας της πρώ-

της κατοικίας, μιας και τα υψηλά ποσο-

στά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

αποτελούν άμεση απειλή για τις επερ-

χόμενες εκποιήσεις. Το δίκτυ προστα-

σίας, το οποίο έχει τεθεί, χρήζει περαι-

τέρω ενίσχυσης, αφού τα κενά που

έχει αφήσει, μπορούν να αποβούν μοι-

ραία ειδικότερα για τις ευάλωτες ομά-

δες. Στόχο επίσης αποτελεί η επανεκκί-

νηση της στεγαστικής πολιτικής,  που

έχει κουτσουρευτεί σε τέτοιοι βαθμό,

που πλέον το απόλυτο και αναγκαίο

αγαθό της στέγασης φαντάζει ως από-

μακρο σενάριο για τον μέσο Κύπριο. 

Ηλικία: 42

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Πολιτικός σχηματισμός: Συμμαχία Πολιτών

Επαρχία: Λεμεσός

Κωνσταντίνος Γιωργαλλή Αλεξία Σακαδάκη

Σταύρος Παπαδούρης
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κουτσομπολιά», προσθέτοντας πως κά-
ποιοι δεν του συγχώρεσαν ποτέ το πε-
ρήφανο ΟΧΙ στη διάλυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, το 2004. Κατανοούμε ότι
κάποιοι δεν του συγχώρεσαν ποτέ ότι,
με τη στήριξη της πολύ μεγάλης πλει-
οψηφίας του λαού μας, απέτρεψε την
επιβολή ενός καταστροφικού σχεδίου,
που θα καθιστούσε την Κύπρο προτε-
κτοράτο της Τουρκίας. Κατανοούμε ότι
κάποιοι, και τότε και σήμερα, δεν θέλουν
φωνές, όπως αυτήν του Τάσσου Παπα-
δόπουλου και του ΔΗΚΟ, που αντιστέ-
κονται στα σχέδιά τους», είπε, και πρό-
σθεσε πως «αυτά όμως τα μικρόψυχα,
δεν δικαιολογούν την ατεκμηρίωτη επί-
θεση σε έναν πολιτικό που αφιέρωσε
ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία
της Κύπρου και του λαού της».

«Καμία ανάμειξη τάσσου»

Για λασπολογία εναντίον του αείμνη-
στου Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου
από τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαί-
δωνος έκανε λόγο και ο Εκτελεστικός
Διευθυντής του Κέντρου Μελετών «Τάσ-
σος Παπαδόπουλος», Χρύσης Παντελίδης.
Ο κ. Παντελίδης επανέλαβε ότι ο Τάσσος
Παπαδόπουλος δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε
σχέση ή ανάμειξη σε οποιοδήποτε σκάν-
δαλο. Διευκρίνισε πως το μόνο δείπνο
ανάμεσα στον Τάσσο Παπαδόπουλο και
τον Γεώργιο Μπόμπολα έγινε στην Αθήνα,
τον Νοέμβριο του 2007, στο πλαίσιο συ-
ναντήσεων του τότε Προέδρου με εκδότες
και δημοσιογράφους (ο κ. Μπόμπολας
είναι εκδότης της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ
και μεγαλομέτοχος του MEGA), και δια-
βεβαίωσε, καθώς ήταν παρών στο συγ-
κεκριμένο δείπνο, ότι αντικείμενο συ-
ζήτησης ήταν μόνο το Κυπριακό και οι
επερχόμενες τότε προεδρικές εκλογές.

Απάντηση Πολάκη Σαρρή

Στις δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου
περί γνωστού δικηγόρου, που διαδρα-
μάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο για συνάν-
τηση αξιωματούχων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας με τον Λεωνίδα Μπόμπολα
στην Αθήνα, απάντησε με ανακοίνωσή
του ο Πολάκης Σαρρής. Διευκρινίζει,
συγκεκριμένα, ότι δεν είχε καμία ανάμειξη
με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Φαίδωνος
και αναμένει τις -εξαγγελθείσες από τον
ίδιο- συμπληρωματικές καταθέσεις του
Δημάρχου Πάφου στην Αστυνομία.    

«Ο ΔηΣΥ δεν υιοθετεί υπονοούμενα»

Κληθείς να σχολιάσει τη συνομιλία
που είχε χθες με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ
Νικόλα Παπαδόπουλο στο twitter με
αφορμή τις δηλώσεις Φαίδωνος, ο Πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε
ότι «ο ΔΗΣΥ δεν υιοθετεί ούτε υπονοού-
μενα, ούτε δηλώσεις, ούτε οποιαδήποτε
αίσχη από οποιονδήποτε εκστομίζονται
και εις οιονδήποτε αναφέρονται. Και
είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος».

Συνέχισε, λέγοντας, πως «ζούμε σε
μια εποχή που υπάρχει μια δικαιολογημένη
οργή στην κοινωνία για αποκάλυψη σκαν-
δάλων για να τιμωρηθούν οι οποιοιδήποτε
ένοχοι. Κατανοητό και απόλυτα δικαιο-
λογημένο. Μα να μη φτάσουμε όμως
στο σημείο να σπιλώνουμε συνειδήσεις,
να στήνουμε λαϊκά δικαστήρια με υπο-
θέσεις, με δηλώσεις, με εικασίες, να
φύγουμε από το τεκμήριο της αθωότητας
στο τεκμήριο της λάσπης και της ενοχής.
Χρειάζεται απ' όλους αυτοσυγκράτηση».

«Ξεπέρασε κάθε όριο
λαϊκισμού ο Αβέρωφ»

Εξάλλου, σε γραπτή δήλωση η Συμ-
μαχία Πολιτών διά του αναπληρωτή εκ-

προσώπου, Ανδρέα Αποστόλου, ανέ-
φερε, μεταξύ άλλων, πως «ενόψει βου-
λευτικών εκλογών ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ
ξεπέρασε κάθε όριο λαϊκισμού. Με
ύφος δηλώνει ότι η κοινωνία δεν ανέχεται
άλλα σκάνδαλα και ότι θα αποκαλυφθούν
και άλλες υποθέσεις. Αυτά από τον
Πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος
που: Πήρε από τη Focus του Ζολώτα
€881.430. Έχει δημοτικούς συμβούλους
με εμπλοκή στη διασπάθιση δημόσιου
χρήματος στο αποχετευτικό της Πάφου.
Ο δικός του (ΔΗΣΥ) δήμαρχος Λάρνακας
κ. Λουρουτζιάτης κατηγορείται για δια-
σπάθιση δημόσιου χρήματος στους Χώ-
ρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-
των». Το κόμμα αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, και σε στελέχη του ΔΗΣΥ που
κατηγορούνται για τα σκάνδαλα ΧΥΤΑ-
ΧΥΤΥ και για τον διορισμό του Βοηθού
Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου,
ο οποίος κατηγορείται για δεκασμό. 

η επίθεση στον Φαίδωνος
δεν είναι τυχαία

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του
Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας
Πολιτών ανακοίνωσε πως στηρίζει τις
ενέργειες του Δημάρχου Πάφου σχετικά
με τα διερευνώμενα σκάνδαλα. 

«Δεν υιοθετούμε όλες τις πρακτικές
και την τακτική του κ. Φαίδωνος, όμως
διαπιστώνουμε ότι μετά το Κίνημα Οι-
κολόγων - Συνεργασία Πολιτών είναι το
μόνο που ασχολήθηκε με το μεγάλο
σκάνδαλο της διαχείρισης των σκουπιδιών
στην Κύπρο από την "ελληνική μαφία".
Η επίθεση που δέχεται ο Δήμαρχος Πά-
φου δεν έχει γίνει τυχαία, ακόμα κι από
το ίδιο το κόμμα του. Κάποιοι ανησυχούν
ιδιαίτερα, γιατί βλέπουν το έδαφος να
χάνεται κάτω από τα πόδια τους».

Στηριξη

σε Δήμαρχο
από Συμμαχία
και Οικολόγους

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

Μ εγάλες πολιτικές διαστάσεις
προσλαμβάνει το σκάνδαλο
ΧΥΤΑ Πάφου και ΧΥΤΗ Κό-
σιης, για το οποίο, ως γνω-

στόν, έχουν καταχωρισθεί κατηγορητήρια
εναντίον δώδεκα προσώπων, ενώ η διε-
ρεύνηση συνεχίζεται και εναντίον άλλων
προσώπων. Αφορμή για τις αντιδράσεις
αποτέλεσαν δηλώσεις του Δήμαρχου
Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ότι παρα-
μένουν ακόμη στο απυρόβλητο πολιτικά
πρόσωπα, ενώ είχε αναφερθεί και σε
ανάμειξη του πρώην Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου,
στην υπόθεση του ΧΥΤΑ Πάφου.

Μιλώντας στη «Σημερινή», ο Φαίδωνας
Φαίδωνος τόνισε ότι σήμερα στις 11 το
πρωί θα δώσει νέα κατάθεση στην Αστυ-
νομία, στην οποία θα κάνει αποκαλύψεις
βάσει στοιχείων, όπως λέει, για τον
Τάσσο Παπαδόπουλο και πολλά ακόμη
πρόσωπα. Ερωτηθείς αν δέχεται απειλές,
τόνισε ότι «το πολιτικό σύστημα αντιδρά,
γιατί ανατρέπονται παλιά κατεστημένα».
Ο κ. Φαίδωνος, σχολιάζοντας και τις
δηλώσεις Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε ότι
«αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν κόμμα
και δεν είμαι υπόλογος σε κανέναν όσον
αφορά θέματα χρηστής διοίκησης». 

Αν ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας
Φαίδωνος ή οποιοσδήποτε άλλος έχει
στοιχεία για την υπόθεση των ΧΥΤΑ Πά-
φου και ΧΥΤΥ Κόσιης, να τα δώσει στους
ανακριτές «και να είναι σίγουρος ότι θα
διερευνηθούν», δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ
ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης. 

«Δεν βλέπω χρηματισμό»

Πολιτικές ευθύνες στους Τάσσο Πα-
παδόπουλο και Δημήτρη Χριστόφια απέ-
δωσε για το σκάνδαλο του ΧΥΤΥ Κόσιης
ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χά-
σικος. «Η όλη διαχείριση αυτού του θέ-
ματος δείχνει ξεκάθαρα ότι από πλευράς
των τότε κυβερνώντων υπήρξε αδυναμία
παρακολούθησης, αμέλεια -και δεν το
συνδέω με οτιδήποτε άλλο- σε σχέση με
τους όρους αλλά και την προκήρυξη
των προσφορών», ανέφερε.

Σε σχέση με τις κατ' ισχυρισμόν συ-
ναντήσεις του Τάσσου Παπαδόπουλου
με τον Μπόμπολα, ο κ. Χάσικος δήλωσε
πως «δεν βρίσκω τίποτε απολύτως επι-
λήψιμο σε αυτό. Και διαφώνησα με τους
ισχυρισμούς κάποιων που αποδίδουν
στον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο
πράγματα σε σχέση με χρηματισμό, μίζες
κ.λπ. Να επαναλάβω ότι, ναι, είχε πολι-
τική ευθύνη (ο Τάσσος) όπως και ο επό-
μενος Πρόεδρος, ο κ. Χριστόφιας. Αλλά,
σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να υιο-
θετήσω (τους ισχυρισμούς) ή να ισχυριστώ
ότι ο Τάσσος Παπαδόπουλος είχε σχέση
με χρηματισμό», σημείωσε.

«Επίθεση με ανακρίβειες»

«Οργή και αγανάκτηση» εξέφρασε το
ΔΗΚΟ, διά στόματος του Προέδρου του
κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, για
την «ανήθικη και συκοφαντική», όπως
τη χαρακτήρισε, «επίθεση στον Τάσσο
Παπαδόπουλο από τον Δήμαρχο Πάφου
Φαίδωνα Φαίδωνος». Παράλληλα, ο κ.
Παπαδόπουλος κάλεσε τον ΔΗΣΥ να ξε-
καθαρίσει αν υιοθετεί τις θέσεις του Δη-
μάρχου. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε
πως η «επίθεση» προς τον Τάσσο Παπα-
δόπουλο βασίζεται «σε ψέματα, ανα-
κρίβειες, λασπολογίες και σε κακοήθη

Πολιτικό «χάος» για σκάνδαλο ΧΥτΑ
Οργίλη αντίδραση ΔΗΚΟ για δηλώσεις Φαίδωνος

Ο Σ. Χάσικος απέδωσε πολιτικές ευθύνες στους Τ. Παπαδόπουλο και Δ. Χριστόφια. Ο Ν. Παπαδόπουλος
μίλησε για «ανήθικη και συκοφαντική επίθεση». Ο Δήμαρχος Πάφου δίνει σήμερα νέα κατάθεση 

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στην τοποθέτηση ότι κάποιοι επιχείρη-

σαν να εμπλέξουν το κόμμα του στο

σκάνδαλο διαχείρισης των σκουπιδιών

προέβη χθες ο Γενικός Γραμματέας του

ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Επικαλούμε-

νος πληροφόρηση που είχε από την

Αθήνα, στη διάρκεια της τελευταίας του

επίσκεψης, ανέφερε ότι άτομο από την

Κύπρο, με πρόσβαση πιθανότατα στις

έρευνες που διεξάγονται για το σκάνδα-

λο ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ, προσέγγισε τον Φώτη

Μπόμπολα, καλώντας τον να ζητήσει

από τον καταζητούμενο αδερφό του, Λε-

ωνίδα, να «δώσει» στελέχη του ΑΚΕΛ,

ώστε να γλιτώσει ο ίδιος. Του υποσχέθη-

κε ότι θα τον βοηθούσε, όπως είπε, αν

επιχειρούσε την εμπλοκή του ΑΚΕΛ. Επι-

θυμία του κόμματός του, ανέφερε ο Άν-

τρος Κυπριανού, είναι να διερευνηθούν

πλήρως τα σκάνδαλα και να διαφανεί

ποιοι πραγματικά έχουν σχέση με αυτά

τα ζητήματα.  Ο κ. Κυπριανού, αν και

ερωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιο-

γράφους να δώσει περισσότερες λεπτο-

μέρειες, είπε ότι δεν γνωρίζει το πρό-

σωπο από την Κύπρο που επιχείρησε

αυτήν την παρέμβαση.  

Α. Κυπριανού: «Επιχείρησαν να μπλέξουν το ΑΚΕΛ»
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Ο
εξίσου μ' εμένα, ακούραστος αρ-

θρογράφος του συγκροτήματος

Αλήθεια, Αλέκος Κωνσταντινίδης,

παίρνοντας αφορμή από άρθρο

μου, στο οποίο κατέγραφα τις αισιόδοξες

δηλώσεις που έγιναν από τον Κλαρκ Κλίφορντ,

τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Αρχιεπί-

σκοπο Μακάριο και τον Εζεκία Παπαϊώννου

το 1977, οι οποίοι έβλεπαν σίγουρη λύση

για τον χρόνο εκείνο

(καλή ώρα όπως σή-

μερα), αντιπαραθέ-

τει σχετικό άρθρο

της εφημερίδας

μας, ημερομηνίας

10 Φεβρουαρίου

1977, στο οποίο το-

νίζονται μεταξύ άλ-

λων: «Πρέπει με

τους χειρισμούς μας

και να φαινόμαστε και να είμαστε έτοιμοι

ανά πάσα στιγμή για λύση. Και να είμαστε

πειστικοί, λόγοις και έργοις, ότι εμείς πράτ-

τουμε αυτά που μας ανήκουν. Είναι πίστις

και αιτιολογούμενη πεποίθησή μας, ότι

εμείς πρέπει να επειγόμεθα».

Σε άλλο άρθρο της «Σημερινής», ημερο-

μηνίας 24 Νοεμβρίου 1977, ετονίζετο ότι

«η κυπριακή ηγεσία όφειλε να επισπεύσει

τις εξελίξεις, με βάση την αποδεδειγμένη

πραγματικότητα ότι ο χρόνος εργάζεται

υπέρ των τετελεσμένων γεγονότων».

Αλλά αυτές οι θέσεις της «Σημερινής» απο-

δεικνύονται προφητικές, ισχύουν ακόμη και

σήμερα, και εάν τότε, αλλά και στα μετέπειτα

χρόνια, οι ηγεσίες του κυπριακού Ελληνισμού

τις μετουσίωναν σε πολιτική, η πορεία  του

εθνικού προβλήματος θα ήταν πολύ διαφορετική.

Εάν από τότε οι ηγέτες μας κατανοούσαν πως

η άκαρπη παρέλευση του χρόνου παγίωνε τα

τετελεσμένα, δεν θα την επικαλείτο σήμερα ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης για να δικαιολογεί

την πολιτική του «να σώσουμε όσα περισώζονται».

Και καλό θα ήταν, εάν ο κ. Αλέκος Κωνσταντι-

νίδης ερωτούσε τον Γλαύκο Κληρίδη, όταν ο

αείμνηστος Πρόεδρος βρισκόταν εν ζωή, γιατί

άφησε επί πέντε χρόνια διακυβέρνησης (1993-

1998), τον χρόνο να παρέρχεται άκαρπος και

να παγιώνει τα τετελεσμένα, δεχόμενος να

ακολουθήσει την απορριπτική πολιτική του

Σπύρου Κυπριανού, προκειμένου να εξασφαλίσει

την υποστήριξη του ΔΗΚΟ στην προσπάθειά

του να εκλεγεί Πρόεδρος. Όφειλε επίσης να

ερωτήσει τους ηγέτες του ΔΗΣΥ γιατί απέρριψαν

τις Ιδέες Γκάλι,  τις οποίες προηγουμένως

είχαν αποδεχθεί, και άφησαν τον χρόνο να

διαρρέει άκαρπος. Γιατί, ακόμη, επέλεξαν τη

στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού και εφάρ-

μοσαν την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου,

γιατί επέλεξαν τη στρατηγική των πυραύλων

S300 και οδήγησαν στα τραγικά επεισόδια

της Δερύνειας, τα οποία παρ' ολίγον να προκα-

λούσαν νέα θερμή αντιπαράθεση. 

Υπερασπιζόμενος τη δική του φιλοσοφία,

ο κ. Κωνσταντινίδης, γι' αυτά και άλλα

πολλά, όφειλε να ζητήσει εξηγήσεις από το

κόμμα του. Και όχι από εμάς. 

Εμείς, όπως το 1977, έτσι και σήμερα,

επαναλαμβάνουμε και επανατονίζουμε: Ναι,

είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία

πρέπει να επείγεται για λύση και, με τους ανά-

λογους χειρισμούς, να φαίνεται και να είναι

έτοιμη για λύση. Αλλά για δίκαιη και βιώσιμη

λύση. Όχι για λύση Ανάν, όχι για λύση που θα

φέρει στη μήτρα της την καταστροφή του κυ-

πριακού Ελληνισμού. Όχι για λύση τουρκική,

όπως αυτή που συζητείται σήμερα. Όχι για

οποιαδήποτε λύση. Αλλά από το 1974, μέχρι

σήμερα, όλες οι ηγεσίες, δεν γνώριζαν ποια

λύση θέλουν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο

αυτής της λύσης. Σπαταλούν τον χρόνο, δια-

πραγματευόμενοι μία λύση, την οποία άλλως

πως εννοούν αυτοί, και άλλως πως οι Τούρκοι.

Σπαταλούν τον χρόνο στη βάση μίας παλαιολι-

θικής στρατηγικής, η οποία για 42 χρόνια δο-

κιμάστηκε, απέτυχε και ακόμη πιστεύουν πως

θα έχει αποτέλεσμα.

«Η κυπριακή ηγεσία μπορεί να αναπτύξει

πρωτοβουλίες, που θα βοηθούσαν στην

επίσπευση της λύσης», τόνιζε το άρθρο της

«Σημερινής». Υπήρξε ποτέ ανάπτυξη τέτοιων

πρωτοβουλιών, οι οποίες θα βοηθούσαν

στην επίτευξη λύσης; Σπανίως ή ουδέποτε.

Γνωρίζει το περιεχόμενο της λύσης που

επιδιώκει; Ή το πλάθει στη φαντασία της;

Το 1977 ενομιμοποιούντο οι πάντες να

ζητούν αμοιβαίες παραχωρήσεις. Και η ελ-

ληνοκυπριακή πλευρά, έκαμε. Αποδεχόμενη

τον λεγόμενο οδυνηρό συμβιβασμό. Αλλά

δεν έμεινε ώς εκεί. Προχώρησε πέραν της

διζωνικής και,  με συνεχείς παραχωρήσεις,

έφθασε στα όρια της διζωνικής συνομο-

σπονδίας. Και σήμερα πλέει σε πελάγη

ψευδαισθήσεων και ευσεβοποθισμών. Ανα-

μένει, ακόμη, ύστερα από 42 χρόνια, έμ-

πρακτα δείγματα τουρκικής πολιτικής. Μα

δεν τα αντελήφθη εδώ και τρεις και πλέον

δεκαετίες; Και αφού συμπεριφέρεται ως

άπιστος Θωμάς, ο οποίος θέλει να θέσει

τον δάκτυλο εις τον τύπον των ήλων, γιατί

δεν απαιτεί αμέσως διεθνή διάσκεψη για

να πληροφορηθεί και επίσημα τις τουρκικές

θέσεις στο εδαφικό, στο θέμα εγγυήσεων

και στην αποχώρηση του τουρκικού στρατού;

Γιατί επιμένει να σπαταλά τον χρόνο, δια-

πραγματευόμενη δευτερεύοντα και προ

πολλού συμφωνηθέντα κεφάλαια;

Ο γράφων έχει διαφορετική θεώρηση

για τον χρόνο. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος

κανενός. Ο χρόνος είναι σύμμαχος εκείνου,

ο οποίος γνωρίζει πώς να τον αξιοποιεί.

ΣΤΙΓΜΑ ΕΙΡΗΣΘΩ

Δ Ε Ν  ΘΑ ΗΤΑΝ υπερβολή να λεχθεί

ότι ανάμεσα στα πρώτιστα και ση-

μαντικότερα, για τα οποία η κυ-

βέρνηση και το σύνολο της πολι-

τικής ηγεσίας θα έπρεπε επίμονα να έχουν

στραμμένο το ενδιαφέρον τους και επίμοχθα

να προετοιμάζονται, είναι το… μέλλον της

Τουρκίας. Από το οποίο, ασφαλώς, εξαρτάται

και το μέλλον της Κύπρου. Πράγμα αυτονόητο

που δεν χρειάζεται παράθεση επιχειρημάτων

για την τεκμηρίωσή του. Χρειάζεται όμως

τολμηρή προθυμία αυστηρής αυτοκριτικής

και πολύ περισσότερη σωφροσύνη, ρεαλι-

σμός κι ευψυχία για

τον σχεδιασμό και

την προετοιμασία άλ-

λης πολιτικής.

Α Σ Φ Α Λ Ω Σ η

έναντι της Τουρκίας

πολιτική των τελευ-

ταίων δεκαετιών, ού-

τως ή άλλως αναπο-

τελεσματική στο έπα-

κρον, αποδείχθηκε ότι εδραζόταν σε ένα

σύνολο ψευδαισθήσεων, ρομαντικών ευ-

σεβών πόθων, διακηρυσσομένων ακατα-

παύστως ακαταλόγιστων ευχολογίων και,

προπάντων, μιας αντι-ρεαλιστικής ανάγνωσης

και ανεπίτρεπτης άγνοιας, της τουρκικής

πραγματικότητας. Η πολιτική εκείνη που

εκφωνήθηκε κι από στόματος προέδρου

Αναστασιάδη, πρόσφατα στο Νταβός, ότι

προσφέρεται ως… ο προθυμότερος «συ-

νήγορος της ενταξιακής πορείας της Τουρ-

κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»! Αδιέξοδος

και βλαπτικός για τον Ελληνισμό τρόπος

σκέψης (και πράξης) των διαδοχικών κυ-

βερνήσεων Αθηνών και Λευκωσίας. Οι

οποίες εναπέθεσαν την πάσαν ελπίδα τους

στον… εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Και,

δη, από το 2002 στον… «ισλαμο-δημοκράτη»

κι αποδειχθέντα, επί 14ετία, ισλαμο-φασίστα

Ερντογάν…

Β Λ Ε Π Ο Υ Ν τώρα - αν έχουν τα μάτια

ανοικτά - πόσα διακυβεύονται στη Μέση

Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα

Βαλκάνια, στον Καύκασο, στην Ευρώπη,

στο παγκόσμιο πολυκεντρικό ισοζύγιο (και

εκρηκτικά ρευστό ανισοζύγιο) δυνάμεων

και εντός της μέχρι τούδε τουρκικής επι-

κράτειας, γύρω από τον παράγοντα ερντο-

γανική Τουρκία. Βλέπουν τώρα ότι «τα

πάντα ρει» και τίποτε δεν προεξοφλείται

σίγουρο: Αν θα κατορθώσει η Άγκυρα να

επιβάλει σε Ρωσία - ΗΠΑ - ΕΕ τους όρους

των νεο-οθωμανικών στρατηγικών σχεδια-

σμών της για να καταστήσει την Τουρκία

υπερδύναμη της περιοχής, ή αν θα σπάσει

τα μούτρα της και θα υπάρξει εν τέλει το

κράτος του Κουρδιστάν, διάλυσης της ση-

μερινής Τουρκίας.

Κ Α Ι  ΤΟ ΚΥΡΙΟ ερώτημα είναι: Πόσο

έτοιμες καιροφυλακτούν, με τον «προεπιβου-

λεύειν» κατά Θουκυδίδη πολιτικό σχεδιασμό,

γι' αμφότερα τα ενδεχόμενα, η Λευκωσία και

η Αθήνα;

Η Τουρκία και το
προεπιβουλεύειν

Τ
ο χάσμα που χωρίζει τις απόψεις

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ-

λόγου στο θέμα της γονικής αποξέ-

νωσης παιδιών, στις περιπτώσεις

χωρισμένων γονιών, από εκείνες όλων των

άλλων εμπλεκομένων φορέων, διαφάνηκε

γι' ακόμα μια φορά, χθες (4 Απριλίου 2016),

στη διάρκεια συζήτησης στην Επιτροπή Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. (Το

θέμα, που θ' αναδειχτεί με εκτεταμένο ρε-

πορτάζ στην έκδοση της ερχόμενης Κυριακής,

ξανασυζητήθηκε στην Επιτροπή, στις 29

Ιουνίου 2015 και 7 Δεκεμβρίου 2015).

Σε υπόμνημα

που υπέβαλε για τον

Σύνδεσμο Κοινωνιο-

λόγων Κύπρου ο

Πρόεδρός του, Νε-

κτάριος Παρτασί-

δης, αναφέρεται ρη-

τά ότι «τακτικά πα-

ρατηρείται το φαι-

νόμενο της γονικής

αποξένωσης, όπου

τα τέκνα ωθούνται στην αποστροφή και

απόρριψη ενός γονέα από τον άλλο γονέα.

Τούτο ενδεχομένως να είναι απότοκο της

συνειδητής ή και σκόπιμης επίρριψης ευ-

θυνών από τον ένα γονέα έναντι του άλλου,

προκειμένου να εξασφαλίσει ανάληψη κη-

δεμονίας των τέκνων, κοινωνικο-οικονομικά,

ή άλλης φύσεως οφέλη. Σε καμία περίπτωση

όμως, δεν πρέπει τα τέκνα ν' αφήνονται έρ-

μαια στη διαμάχη, ή να χρησιμοποιούνται

ως μοχλός πίεσης από οιονδήποτε γονέα,

ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Σε σημείωμα εξάλλου που ανέγνωσε η

εκπρόσωπος της Ομάδας Κατά της Γονικής

Αποξένωσης, Μάρλα Θεοχαρίδη, επισημαίνεται

μεταξύ άλλων ότι «ο Παγκύπριος Δικηγορικός

Σύλλογος εκφράζεται πολύ έντονα κατά της

αντιμετώπισης/επίλυσης του προβλήματος

της γονικής αποξένωσης και είναι προφανείς

οι λόγοι για τους οποίους αντιτίθεται, αφού

ενδεχόμενη επίλυση του προβλήματος της

γονικής αποξένωσης, ενδεχόμενη εφαρμογή

των Διαταγμάτων του Οικογενειακού Δικα-

στηρίου Κύπρου, θα επηρεάσει σε μεγάλο

βαθμό τα έσοδα κάποιων δικηγόρων».

Αντίθετα, ο δικηγόρος Λάρης Βραχίμης,

εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ-

λόγου, επανέλαβε τις τοποθετήσεις του, στη

γραμμή που εδραίωσε σε συνεδρία της ίδιας

κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στις 8 Φε-

βρουαρίου 2016, όταν είχε χαρακτηρίσει το

σύνδρομο γονικής αποξένωσης, «μια γραμμή

υπεράσπισης που έχει επιβληθεί για προστασία

παιδεραστών». Στη χθεσινή παρέμβασή του,

ουσιαστικά απάλλαξε από κάθε ευθύνη για

τη γονική αποξένωση τον γονέα με τον οποίο

διαμένει το παιδί και απέδωσε αυτή την

ευθύνη στον αποξενωμένο γονέα.

«Υπάρχει», είπε, «μια προκατάληψη - θεω-

ρούμε υπαίτιο, αυτών των καταστάσεων, τη

μητέρα που έχει τη φροντίδα των παιδιών.

Στην πραγματικότητα, οι λόγοι που οδηγούν

ένα παιδί να μην επιθυμεί να έχει σχέση με

τον άλλο γονέα είναι πάρα πολλοί - σπάνια

μπορεί κάποιος να αποδώσει αυτή τη συμπε-

ριφορά, αποκλειστικά στην κακόβουλη στάση

ενός γονιού. Κατά κανόνα, έχει να κάνει με τη

συμπεριφορά του άλλου γονιού, με κακές

σχέσεις που προϋπήρχαν μεταξύ παιδιού και

γονιού πριν από τη διάσταση, με τις συνέπειες

που έχει στο παιδί, με το γεγονός της τεράστιας

σύγκρουσης μεταξύ των γονιών και πώς μέσα

στο πλαίσιο του διαζυγίου επηρεάζει τη συμ-

περιφορά του παιδιού και με τις φυσιολογικές

ταυτίσεις που έχει ένα παιδί με τον ένα γονιό,

αντί με τον άλλο. Οι παράγοντες είναι σύνθετοι

και οδηγούν σε μικρό αριθμό περιπτώσεων,

σε μια κατάσταση που να έχουν τα παιδιά

τέτοια αρνητικά συναισθήματα, που να καθί-

σταται αδύνατη η εφαρμογή της επικοινωνίας. 

»Οποιαδήποτε συνέχιση της προσπάθειας

να επιβάλεις στο παιδί να βλέπει τον γονιό

για τον οποίο δεν τρέφει θετικά συναισθήματα,

είναι εντελώς αρνητική για το παιδί, με απο-

τέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά ένα σύστημα,

το οποίο κακοποιεί το ίδιο το παιδί, στην

προσπάθειά του να ικανοποιήσει τον ένα

γονιό που δεν έχει την επικοινωνία και ν'

αποφύγει τις κατηγορίες από πλευράς του».

Τώρα που βρήκε τους υποψήφιους βουλευ-

τές του ο κ. Αβέρωφ του κυβερνώντος ΔηΣυ,

γιατί δεν διοργανώνει «πρωτοποριακά» (όπως

βαυκαλίζεται επί παντός δημαγωγώντας) μια

συνεδρίαση όλων τους, στην οποία να προ-

σκαλέσει ως μόνο ομιλητή τον έχοντα «κοινό

όραμα» με τον πρόεδρο Αναστασιάδη κύριο

Μουσταφά Ακιντζί ώστε να συζητήσουν δημο-

σίως (παρόντων των ΜΜΕ) το συγκεκριμένο

περιεχόμενο του «Κοινού Οράματος»;

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Λάζ. Α. Μαύρος

Το χάσμα για τη γονική αποξένωση

Γιατί δεν ερωτά την ηγεσία του ΔΗΣΥ;
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
antoniouc

@simerini.com

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
demetrioum

@simerini.com

Ναι, να επειγόμεθα για λύση,
αλλά λύση βιώσιμη. Να

αξιοποιούμε τον χρόνο και όχι να
τον σπαταλούμε στη συνέχιση

μιας απολιθωμένης στρατηγικής

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΥ
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Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική
Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου δια-
φωνούν με τη νομοθετική ρύθμιση του
ζητήματος. Συγκεκριμένα, μιλώντας
χθες στην Επιτροπή Οικονομικών, εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
είπε πως η θεραπεία για μια μερίδα
επενδυτών που αγόρασαν τραπεζικά
αξιόγραφα με ενέχυρο τα ίδια τα αξιό-
γραφα «προτρέχει των υποθέσεων που
βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης».

«Προκύπτει», είπε, «θέμα άνισης
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους επεν-
δυτές που αγόρασαν αξιόγραφα χωρίς
τη σύναψη δανείων. Επίσης, μια τέτοια
θεραπεία θα έχει επιπτώσεις στα κεφά-
λαια των τραπεζών».

Τα ίδια υποστήριξε και εκπρόσωπος
της Κεντρικής, η οποία σημείωσε ότι οι
υποθέσεις αυτές θα πρέπει να κριθούν
στα δικαστήρια, αφού αρκετές βρίσκον-
ται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

BOCY: Γίνονται διακανονισμοί

Στη συνεδρία παρέστη και μίλησε
και ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων
της Τράπεζας Κύπρου, Μιχάλης Περ-
σιάνης, ο οποίος υποστήριξε ότι βασικό
πρόβλημα της πρότασης είναι ότι κα-
λύπτει και τα αξιόγραφα που διατέθηκαν
από την πρώην Λαϊκή Τράπεζα, που
δεν βρίσκονται στους ισολογισμούς της
Τράπεζας Κύπρου, η οποία ωστόσο

ανέλαβε τα δάνεια που έγιναν για την
αγορά των αξιογράφων αυτών, στο πλαί-
σιο του διατάγματος εξυγίανσης που
εκδόθηκε από την Κεντρική, το 2013.

«Μας ζητείται», ανέφερε, «να συμ-
ψηφίσουμε ένα δάνειο, το οποίο μας
επιβλήθηκε διά διατάγματος έναντι μιας
αξίας που δεν κατέχουμε. Τα αξιόγραφα
που εξέδωσε η Λαϊκή βρίσκονται στη
Laiki Legacy, η οποία βρίσκεται υπό
διαχείριση. Οι καταθέτες έγιναν μέτοχοι
από το κούρεμα. Απαιτείται απ' αυτούς
να πληρώσουν για δεύτερη φορά, γίνεται
ξεκάθαρη προτίμηση αυτής της ομάδας
έναντι των καταθετών».

Ο κ. Περσιάνης αναφέρθηκε και
στην πρόοδο, όπως είπε, που γίνεται
σε σχέση με τους διακανονισμούς δα-
νείων «μικρών» κατόχων αξιογράφων.
Είπε ότι η τράπεζα προσφέρει τρεις εκ-
δοχές για διευθετήσεις, με ευνοϊκότερη
αυτήν που προνοεί διαγραφή μέχρι 50%
του υπολοίπου έναντι διευθέτησης του
εναπομένοντος 50% του δανείου.

«Μέχρι σήμερα», σημείωσε, «έγιναν
διακανονισμοί 2.879 λογαριασμών, που
αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου και
στο 25% των προσώπων που ήταν επιλέ-
ξιμα γι' αυτά τα σχέδια. Θεωρώ ότι από
τη στιγμή που έγιναν 2.879 διακανονισμοί
μέχρι τα μέσα Μαρτίου, αυτό από μόνο
του αποδεικνύει  ότι γίνεται μια ουσια-
στική και πραγματική προσπάθεια».

Βότσης: Δεν μας δίνουν

επίσημα στοιχεία

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο
Προεδρεύων της Επιτροπής Άγγελος
Βότσης είπε πως υπήρξαν κάποιες ει-
σηγήσεις για τροποποιήσεις και το όλο
θέμα θα ξανασυζητηθεί την ερχόμενη
Δευτέρα, μεταξύ των μελών της Επι-
τροπής και θα αποφασισθεί κατά πόσον
η πρόταση θα πάρει τον δρόμο για την
ολομέλεια.

Εντός της συνεδρίας ο Άγγελος Βότσης
επέκρινε τις Αρχές ότι δεν δίνουν  επί-
σημα στοιχεία στη Βουλή, για την επί-
πτωση στο κεφάλαιο της Τράπεζας Κύ-
πρου, σε περίπτωση συμψηφισμού.
«Είναι θέμα για το οποίο κανένας δεν
μας δίνει στοιχεία. Δεν μας λεν το νού-
μερο. Εμείς θα πάρουμε το ρίσκο και
θα αποφασίσουν οι κοινοβουλευτικές
ομάδες», είπε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος
Ευαγόρου είπε πως το κόμμα του θα
στηρίξει την πρόταση νόμου, τονίζοντας
ότι αυτή πρέπει να ψηφιστεί από την
παρούσα Βουλή. Τέλος, ο βουλευτής
της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαΐδης είπε πως η
πρόταση στοχεύει με συγκεκριμένο
τρόπο να ανοίξει έναν δρόμο.

«Προσπαθούμε να διορθώσουμε μια
παρανομία. Αν είναι έτσι, να καταργή-
σουμε τη Βουλή και να πηγαίνουμε στα
δικαστήρια», τόνισε.

ΣΤΑ 133

εκατομμύρια το
κόστος για την
Τράπεζα Κύ-
πρου

ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

Σ την τελευταία ολομέλεια της
παρούσας Βουλής θα οδηγηθεί
το νομοσχέδιο για τον συμψη-
φισμό δανείων που έγιναν για

την αγορά αξιογράφων, γνωστό και ως
«πρόταση Ομήρου», αφού ετοιμάσθηκε
και κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της
Βουλής πριν από αρκετούς μήνες.

Ενόψει βουλευτικών…

Τα κόμματα είναι αποφασισμένα να
οδηγήσουν το νομοσχέδιο στην ολομέλεια
και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να
ψηφιστεί ευελπιστώντας σε έγκρισή του
αφού η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ.
Εκείνο που λαμβάνεται σοβαρά υπ'
όψιν, σύμφωνα με πληροφορίες μας,
είναι το γεγονός ότι δύσκολα θα βρεθεί
κόμμα το οποίο θα καταψηφίσει το νο-
μοσχέδιο, το οποίο αφορά σε χιλιάδες
επηρεαζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν
σε ενάμιση περίπου μήνα να ψηφίσουν
στις βουλευτικές εκλογές.

αναμένουν αναπομπή

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν,
επίσης, ότι ακριβώς για να αποφευχθεί
βραχυκύκλωμα ενόψει βουλευτικών,
ορισμένα κόμματα είναι δυνατόν να
ζητήσουν ορισμένες τροποποιήσεις ανα-
ζητώντας πρόσχημα για καταψήφιση
του νομοσχεδίου. Συζητείται επίσης η
έγκρισή του με το βλέμμα στραμμένο
στο Προεδρικό σε αναμονή αναπομπής
του νόμου, από τον Πρόεδρο.

Όπως όμως κι αν εξελιχθούν τα πράγ-
ματα, εκείνο που παραμένει και συζη-
τείται έντονα είναι η προώθηση του νο-
μοσχεδίου στην Ολομέλεια και συγκε-
κριμένα στην τελευταία συνεδρία πριν
από τις βουλευτικές. Το θέμα συζητήθηκε
στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής
Οικονομικών, κατά την οποία βουλευτές
εξέφρασαν την έκπληξή τους όταν ζή-
τησαν αλλά δεν πήραν από την Κεντρική
Τράπεζα στοιχεία  για το κόστος της θε-
ραπείας, πόσο δηλαδή θα κοστίσει στις
τράπεζες και συγκεκριμένα στην Τράπεζα
Κύπρου ο συμψηφισμός των δανείων
που έγιναν για την αγορά αξιογράφων.

στοιχεία από σημείωμα

Όπως όμως φαίνεται από κοινό ση-
μείωμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή
Οικονομικών και το οποίο ετοίμασαν το
Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική,
το κόστος που θα προκύψει για την Τρά-
πεζα Κύπρου από μια ενδεχόμενη δια-
γραφή των δανείων που έχουν ως ενέχυρο
αξιόγραφα ανέρχεται στα €133 εκατ. 

Σύμφωνα με το σημείωμα, οι εκδόσεις
αξιογράφων που έγιναν από τις δύο
τράπεζες, Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου,
μεταξύ 2007 και 2011, αφορούν σε €1,19
δις και επηρεάζουν συνολικά 12.776
κατόχους αξιογράφων. Το συνολικό
ύψος αξιογράφων που έχουν εκδοθεί
από τη Λαϊκή Τράπεζα ανέρχεται σε
€626 εκατ.  και από την Τράπεζα Κύπρου
σε €563 εκατ.

Η θεραπεία και η αδικία

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι
στη χθεσινή συνεδρία ελέχθη ότι τυχόν
έγκριση του νομοσχεδίου θα αποτελέσει
αδικία σε βάρος κατόχων αξιογράφων,
οι οποίοι δεν δανείσθηκαν για να τα
αγοράσουν αλλά χρησιμοποίησαν δικά
τους κεφάλαια. Είναι γι' αυτόν αλλά
και για πολλούς άλλους λόγους που το

Βουλευτές προσβλέπουν σε αναπομπή 
Ναι στην πρόταση Ομήρου για συμψηφισμό, με το βλέμμα όμως στραμμένο στο Προεδρικό

Οδηγείται στην τελευταία ολομέλεια το νομοσχέδιο για τους κατόχους  αξιογράφων

αΔΙΚΙα σε βάρος όσων αγόρασαν αξιόγραφα χωρίς να πάρουν δάνεια θα δημιουργήσει, αν εγκριθεί, η πρόταση νόμου για συμψηφισμό, λένε Υπουργείο

Οικονομικών, Κεντρική και Τράπεζα Κύπρου.
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ΠαροYσα στη συνεδρία της Επιτροπής

Οικονομικών ήταν και η ηγεσία του Συν-

δέσμου Κατόχων Αξιογράφων. Απευθυ-

νόμενος στους βουλευτές ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου, Φοίβος Μαυροβουνιώ-

της, είπε πως οι πωλήσεις αξιογράφων

είναι άκυρες εξ υπαρχής αφού, όπως δι-

ευκρίνισε, δεν επιτρέπεται στις τράπε-

ζες να δίνουν δάνεια για αγορά δικών

τους χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Σημείωσε ακόμα ότι η Κεντρική μπορεί

να τροποποιήσει το διάταγμα και να με-

ταφέρει τα αξιόγραφα της Λαϊκής, στην

Τράπεζα Κύπρου. «Όπου υπάρχει βού-

ληση, υπάρχει και τρόπος. Όμως φαίνε-

ται ότι δεν υπάρχει θέληση, υπάρχουν

προσχήματα και από την Κεντρική και

από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ

προσωπικά δεν έχω δάνεια και λέω πε-

ράστε το νομοσχέδιο. Καταστραφήκαμε

για να μη χρεοκοπήσουν οι τράπεζες,

για να μην καταστραφεί το κράτος. Βγή-

κατε από το μνημόνιο, δείτε όμως τώρα

κι εμάς». Ο Λεόντιος Χατζηβασίλης, εκ-

πρόσωπος της Κίνησης Εξαπατηθέντων

Καταθετών/Κατόχων Αξιογράφων, είπε

πως η Τράπεζα Κύπρου είχε πολύ ψηλές

προβλέψεις για τα δάνεια για αγορά

αξιογράφων, τονίζοντας ότι αυτό αποδει-

κνύει ότι «τα είχαν χαμένα και ως μη

εξυπηρετούμενα, από την αρχή και λει-

τούργησαν με τη λογική ότι ό,τι εισπρά-

ξαμε εισπράξαμε».

«Καταστραφήκαμε για να σωθούν οι τράπεζες»
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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
H Velister Ltd, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο, ανακοι-
νώνει την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης Γενικού Διευθυντή. Με έδρα τη Λευκωσία, ο Γενικός Δι-
ευθυντής θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Γενική Διεύθυνση - Γενική ευθύνη για την ανάπτυξη της εταιρείας και υλοποίηση της στρατηγικής της
όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατάρτιση ετησίων προϋπολογισμών, υποβολή προς έγκριση από ΔΣ, υλοποίηση και επίβλεψη προ-
ϋπολογισμού.
Συνεχής επαφή με τις ρυθμιστικές Αρχές του κράτους, συντονισμός και επίλυση προβλημάτων.
Ανάπτυξη και υλοποίηση εμπορικής πολιτικής.
Ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος επενδύσεων τεχνικής υποδομής
της εταιρείας.
Οργάνωση, διεύθυνση και δημιουργία διαδικασιών για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία.

Προσόντα και Εμπειρία:
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα πρέπει να κατέχει:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό σε κλάδους, όπως, engineering, οικονομικά, λογιστική,
χρηματοοικονομικά, νομικά ή άλλους συναφείς κλάδους.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέση διεύθυνσης.
Ικανότητα διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με κρατικούς φορείς και ρυθμιστικές Αρχές.
Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες.
Αφοσίωση, υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
Εμπορική και επιχειρηματική προσέγγιση.
Γνώση του αντικειμένου και του περιβάλλοντος της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές:
Θα προσφερθεί ένα αξιόλογο πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας.

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποψήφιοι/ες παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώμα-
τα ηλεκτρονικά, με ταχυδρομείο ή με φαξ στον κ. Χρήστο Πατσαλίδη, στο δικηγορικό γραφείο
Χρήστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@patsalides.com.cy | Φαξ: 22674422

Διεύθυνση: Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πατσαλίδης, Τ.Θ. 25617, 1311, Λευκωσία (Για τη
θέση Γενικού Διευθυντή Velister)

Τελευταία ημέρα παραλαβής βιογραφικών η Παρασκευή, 15η Απριλίου 2016.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.

ΝEα μείωση 8% σημειώθηκε στην τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος, ανακοίνωσε χθες η
ΑΗΚ. Η μείωση  αφορά τη χρέωση της κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάρτιο
2016, σε σύγκριση με αντίστοιχη κατανάλωση
σε λογαριασμό της ΑΗΚ ένα μήνα προηγου-
μένως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συγκρι-
τικές συνολικές μειώσεις στους λογαριασμούς
των οικιακών καταναλωτών τους τελευταίους
δώδεκα μήνες είναι της τάξης του 24%, τα
τελευταία δύο χρόνια γύρω στο 39%, ενώ τα

τελευταία τρία χρόνια έχουν φτάσει το 48%.
Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών
των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη βέλτιστη
διαχείριση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων
και λειτουργιών της ΑΗΚ.  Για παράδειγμα,
αναφέρεται ότι ένας οικιακός πελάτης με συ-
νολική κατανάλωση 800kWh, που είναι η
κατανάλωση για ένα μέσο νοικοκυριό διάρκειας
δύο μηνών, θα πληρώσει €114 φέτος τον
Απρίλιο, ενώ πέρσι τον Απρίλιο με την ίδια
κατανάλωση θα πλήρωσε €150. 

Νέα μείωση 8% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠολY μεγάλη είναι η μείωση της ανεργίας στην
Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε
χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Euro-
stat), η ανεργία έπεσε κατά 4% σχέση με πέρσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας
στην Κύπρο μειώθηκε τον δεύτερο μήνα του
2016 στο 12,6% από 12,8% τον πρώτο μήνα του
έτους. Την ίδια στιγμή η Eurostat προχώρησε
σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την
ανεργία τους προηγούμενους μήνες. Η αρχική
εκτίμηση της υπηρεσίας για την ανεργία Ια-
νουαρίου 2016 ήταν 15,3% και για τον Δεκέμβριο
του 2015 15,7%, ενώ τώρα 12,8% και 13,1% αντί-
στοιχα. Τον Φεβρουάριο του 2015 το ποσοστό
της ανεργίας στην Κύπρο ανερχόταν στο 16,6%. 

Τέταρτο υψηλότερο

Παρά όμως τη σημαντική μείωση της
ανεργίας τον τελευταίο χρόνο, το ποσοστό
στην Κύπρο είναι το τέταρτο πιο υψηλό στην
ΕΕ μετά την Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία.

Στην Ελλάδα η ανεργία ανέρχεται στο 24%
(Δεκέμβριος 2015), στην Ισπανία στο 20,4%
και στην Κροατία στο 15,1%. Σε υψηλά
επίπεδα είναι επίσης η ανεργία στην Πορτο-
γαλία (12,3%) Ιταλία (11,7%), Σλοβακία (10,3%),
Γαλλία (10,2%) και Λετονία (10,1%). 

52 χιλιάδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέρ-
γων στην Κύπρο ανήλθε τον δεύτερο μήνα του
2016 στις 52 χιλ. από 53 χιλ. τον Ιανουάριο του
2016 και 72 χιλ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το
ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω
των 25 ετών) φθάνει το 30,5%. Στην ΕΕ και Ευ-
ρωζώνη η ανεργία παρουσιάζει σταθεροποίηση
στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων μηνών.
Στην ΕΕ των 28 η ανεργία παρέμεινε στο 8,9%,
όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα, ενώ στην
Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 10,3% από 10,4%.
Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 21,7
εκ. στο σύνολο της ΕΕ, με τα 16,6 εκ. να
βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ, τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας
έχει η Γερμανία (4,3%) και η Τσεχία (4,5%). 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ 4% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ

Πέφτει κι άλλο η ανεργία

€1 δις από ξένους επενδυτές, πέρασε με
επιτυχία τα stress tests του 2014 και ανέ-
βασε τις προβλέψεις έναντι των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων στο 50%, χωρίς
να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα έκδοση
κεφαλαίου. Ο ELA μειώθηκε κατά €8,1
δις και η πλήρης αποπληρωμή του τοπο-
θετείται στο τέλος του 2017.

«Βρισκόμαστε σε πορεία ανάκαμψης.
Το να εξασφαλίσεις έγκριση για ένταξη
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στην
premium κατηγορία, αποκτώντας δυ-
νατότητα ένταξης στους δείκτες FTSE,
είναι  μεγάλο επίτευγμα για την Κύπρο
γενικότερα, αφού η εξέλιξη αυτή, πέραν
από την Τράπεζα Κύπρου, δίνει αξιο-
πιστία στο τραπεζικό σύστημα», πρό-
σθεσε ο κ Πατσαλίδης.

Η Τράπεζα αποφάσισε να επιδιώξει
την ένταξή της στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου, που αναμένεται  στο δεύτερο
μισό του 2016, μετά τις σχετικές εγκρίσεις
και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες
της αγοράς. Η ένταξη θα γίνει στην
προνομιακή αγορά (premium segment),
που δίνει πρόσβαση στους δείκτες FTSE.

«Ο κύριος λόγος που πάμε στο Λονδίνο
είναι η ρευστότητα του βρετανικού χρη-
ματιστηρίου, έτσι ώστε οι μέτοχοι να επω-
φελούνται από τη μεγαλύτερη εμπορευ-
σιμότητα της μετοχής. Επίσης, η παρουσία
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου προσδίδει
αναγνωρισιμότητα και μεγαλύτερη αξιο-
πιστία στη θυγατρική τράπεζα, στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, και θα βοηθήσει αναμφίβολα
στην περαιτέρω ανάπτυξη των εκεί εργα-

σιών μας», τόνισε ο κ. Πατσαλίδης.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Τρά-

πεζας Κύπρου βρίσκεται στο €1,3 δις.
Ωστόσο, η έλλειψη ρευστότητας της κυ-
πριακής χρηματαγοράς έχει ως αποτέ-
λεσμα η διακύμανση στο ΧΑΚ να μην
αντανακλά την πορεία της Τράπεζας.

Η παρουσία στην premium κατηγορία
και η πρόσβαση στους δείκτες FTSE
ανοίγουν νέους δρόμους στην τράπεζα.
Οι δείκτες αυτοί είναι διεθνούς εμβέλειας
και παρακολουθούνται από θεσμικούς
επενδυτές, που συνήθως τοποθετούνται
στις πλείστες μετοχές του δείκτη. Με
τη σημερινή κεφαλαιοποίηση, η τράπεζα
θα μπορεί να ενταχθεί στον FTSE250.
Η παρουσία στους δείκτες FTSE θα
δώσει μεγαλύτερη προβολή και θα θέσει
την τράπεζα υπό συνεχή επίβλεψη, σε
σχέση με τις επιδόσεις και τους κινδύνους
που αναλαμβάνει.

Το Premium listing χαρακτηρίζεται
από αυστηρότερους κανονισμούς εται-
ρικής διακυβέρνησης. Η  τράπεζα θα
πρέπει να συμμορφώνεται με τον κώδικα
του Ηνωμένου Βασιλείου και με το αυ-
στηρότερο εποπτικό πλαίσιο της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς της Αγγλίας.

Πριν από τη εισαγωγή στο Χρηματι-
στήριο του Λονδίνου, η τράπεζα θα
τερματίσει την παράλληλη διαπραγμά-
τευση στο ΧΑ, αφού πλέον δεν υπάρχει
παρουσία στην Ελλάδα. Μετά την ένταξη
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η
κύρια εισαγωγή θα είναι η αγγλική χρη-
ματαγορά, με την παρουσία στο ΧΑΚ
να θεωρείται δευτερεύουσα εισαγωγή.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕ-

ΡΗ εποπτεία
και έλεγχος

Σ ημείο καμπής στην πορεία της
Τράπεζας Κύπρου αποτελεί η
στόχευσή της να επιδιώξει έν-
ταξη στην premium αγορά του

Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, δήλωσε
στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας
Χριστάκης Πατσαλίδης. Όπως τόνισε,
τρία χρόνια μετά τις άνευ προηγουμένου
αποφάσεις του Eurogroup του 2013 και
την παραλίγο κατάρρευση της οικονομίας
και καθώς η Κύπρος ολοκληρώνει το
πρόγραμμα προσαρμογής, η πορεία
προς τη χρηματαγορά του Λονδίνου
αποτελεί το επιστέγασμα της πορείας
ανάκαμψης του μεγαλύτερου τραπεζικού
συγκροτήματος της Κύπρου. «Αν επι-
τύχει, σημείωσε, θα γίνει το πρώτο κυ-
πριακό τραπεζικό ίδρυμα που θα είναι
εισηγμένο στην πλέον διεθνοποιημένη
χρηματαγορά του κόσμου. Αυτό αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης και αναγνώρισης
της πορείας ανάκαμψης της τράπεζας».

Η ανακεφαλαιοποίηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος διά-
σωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η
Τράπεζα Κύπρου ανακεφαλαιοποιήθηκε
με ίδια μέσα, μέσω του Bail-in, με απο-
τέλεσμα €3,9 δις από τις καταθέσεις
πέραν των €100.000 να μετατραπούν
σε κεφάλαιο. Παράλληλα, η Τράπεζα
απορρόφησε τις εργασίες της Λαϊκής
μαζί με τον ELA ύψους €9 δις, ανεβάζοντας
τη συνολική εξάρτηση στην έκτακτη ρευ-
στότητα στα 11,4 δις. Τρία χρόνια μετά,
η Τράπεζα κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια

Σημείο καμπής η ένταξη στο LSE
Συνέντευξη του Οικ. Διευθυντή της BOCYγια την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Λονδίνου

Ψήφος εμπιστοσύνης και αναγνώρισης για την Τράπεζα Κύπρου
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να ρυθμιστεί και να επέλθει η τάξη στο
εμπόριο.

Υποστήριξε ότι όπως είναι σήμερα η
κατάσταση, εξυπηρετεί μόνο δέκα-δε-
καπέντε επιχειρήσεις παγκύπρια, ενώ
στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
και η πλειοψηφία των καταστημάτων
στην κυπριακή αγορά, ακούγονται έν-
τονα φωνές που κάνουν λόγο για αθέμιτο
ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε, όπως
είναι σήμερα τα πράγματα, ο καθένας
μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όποια
ώρα θέλει και να πουλάει ό,τι θέλει,
καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομο-
θεσία που να διέπει και να ρυθμίζει τα
θέματα αυτά. «Όλα έγιναν γενικά κα-
ταστήματα, δεν υπάρχουν πλέον εξει-
δικευμένα καταστήματα», όπως είπε.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ
έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου ότι
θα χαθεί και άλλος χρόνος χωρίς να ρυθ-
μιστεί το θέμα, καθώς σύντομα η Βουλή
θα κλείσει για τη διεξαγωγή των βουλευ-
τικών εκλογών, ενώ αν δεν ρυθμιστεί το
θέμα νωρίτερα, θα οδηγήσει πολλές επι-
χειρήσεις στο κλείσιμο.  Ανέφερε, τέλος,
ότι για τους καταστηματάρχες παραμένει
κόκκινη γραμμή η λειτουργία των κατα-
στημάτων την Κυριακή.

Να αναλάβει πρωτοβουλία

Έκκληση στον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία για
να διευθετηθεί το θέμα απηύθυνε χθες
και ο Προεδρεύων της Επιτροπής Οι-
κονομικών της Βουλής Άγγελος Βότσης. 

«Θα ήθελα και δημόσια να ζητήσω
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
όπως ανταποκριθεί στο αίτημα του Προ-
έδρου της Βουλής, ώστε τις επόμενες
μέρες να πραγματοποιηθεί η συνάντηση
στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της
Βουλής και αντιπροσωπία της Επιτροπής
Εργασίας, για να μπορέσουμε να βρούμε
τη λύση σε αυτό το χρονίζον και άλυτο
πρόβλημα», είπε ο κ. Βότσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Βότσης, στην
επιστολή, ο Πρόεδρος της Βουλής ζητά
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη συνάν-
τηση, παρουσία αντιπροσωπίας της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για
συζήτηση και εξεύρεση της χρυσής
τομής μεταξύ νομοθετικής και εκτελε-
στικής εξουσίας, αναφορικά με το θέμα
του ωραρίου των καταστημάτων.

Την «πληρώνουν» 

οι καταστηματάρχες

Έκκληση στην Κυβέρνηση και τη
Βουλή να βρουν λύση στο θέμα του
ωραρίου των καταστημάτων απηύθυνε
εξάλλου χθες και ο Δήμαρχος Αγίας
Νάπας Γιάννης Καρούσος, προσθέτοντας
πως φέτος θα έχουμε την καλύτερη
τουριστική χρονιά εδώ και χρόνια.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κα-
ρούσος, «απ’ ό,τι φαίνεται φέτος θα
έχουμε την καλύτερη χρονιά όσον αφορά
τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο. Υπο-
λογίζεται ότι την τουριστική περίοδο
θα επισκεφθούν το νησί μας πέραν των
τριών εκατομμυρίων τουριστών, ενώ
ήδη στην Αγία Νάπα αρκετά ξενοδοχεία
έχουν ανοίξει από τα μέσα Μαρτίου και
δέχονται τις πρώτες αφίξεις».

Ωστόσο, συνέχισε, «υπάρχουν πάρα
πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία
εάν δεν επιλυθούν με τη συνεργασία
όλων, οι τουρίστες που θα επισκεφθούν
φέτος την Κύπρο δεν θα ξανάρθουν.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει
είναι αυτό των ωραρίων των καταστη-
μάτων, με αποτέλεσμα οι καταστημα-
τάρχες να “πληρώνουν” τις διαφορές
μεταξύ της Κυβέρνησης και της Βουλής
στο συγκεκριμένο θέμα».

Είναι αδιανόητο, ανέφερε ο κ. Κα-
ρούσος, «τα καταστήματα να είναι κλει-
στά τις Κυριακές και τις αργίες, ειδικά
στις τουριστικές περιοχές, επειδή δεν
τα “βρίσκουν” η εκτελεστική και η νο-
μοθετική εξουσία. Υπάρχει ένα μεγάλο
ερωτηματικό πώς θα αντιμετωπίσουν
οι τουρίστες το θέμα του ωραρίου των
καταστημάτων όταν αρχίσουν να φτά-
νουν μαζικά στην Κύπρο, και ιδιαίτερα
στις τουριστικές περιοχές, όπως η Αγία
Νάπα και ο Πρωταράς».

Γιαννης Κα-

ρουςος:

Είναι αδιανόητο
τα καταστήματα
να είναι κλειστά
τις Κυριακές
και τις αργίες,
ειδικά στις του-
ριστικές περιο-
χές, επειδή δεν
τα βρίσκουν η
εκτελεστική και
η νομοθετική
εξουσία 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Π ληθαίνουν μέρα με τη μέρα
οι φωνές που ζητούν από
τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Νίκο Αναστασιάδη να

αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, για να
βρεθεί η χρυσή τομή στο θέμα του ωρα-
ρίου λειτουργίας των καταστημάτων. 

Μετά τον Προέδρο της Βουλής Γιαν-
νάκη Ομήρου, ο οποίος με επιστολή
που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζήτησε
συνάντηση, παρουσία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εργασίας, για εξεύ-
ρεση λύσης στο θέμα του ωραρίου των
καταστημάτων, και ο γενικός γραμμα-
τέας της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης,
σε δηλώσεις στη «Σημερινή», απευθύνει
έκκληση στον Πρόεδρο για άμεση ρύθ-
μιση του θέματος. Την ίδια ώρα, κόκκινη
γραμμή εξακολουθεί να παραμένει για
τα μέλη της ΠΟΒΕΚ η λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές. 

Στο ίδιο κλίμα κινούνται επίσης οι
δηλώσεις του Προεδρεύοντος της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής Άγγελου
Βότση, καθώς και του Δήμαρχου Αγίας
Νάπας Γιάννη Καρούσου, οι οποίοι κα-
λούν το Πρόεδρο να αναλάβει την
ευθύνη για επίλυση του θέματος που
ταλανίζει το εμπόριο και ταλαιπωρεί
καταναλωτές και εμπορευόμενους.

Σύγχυση στην αγορά

«Χάος και αναρχία επικρατούν σήμερα
στο λιανικό εμπόριο», τόνισε σε δηλώσεις
στη «Σ» ο κ. Κουρσάρης. «Η εκκρεμότητα
στο όλο θέμα προκαλεί σύγχυση τόσο
στους καταναλωτές, οι οποίοι πλέον
δεν ξέρουν τι ώρες λειτουργούν τα κα-
ταστήματα και ποια προϊόντα διαθέτουν,
όσο και στους ίδιους τους καταστημα-
τάρχες, που δεν ξέρουν τι να κάνουν»,
εξήγησε ο γενικός γραμματέας της ΠΟ-
ΒΕΚ.

Αυτή την κατάσταση την πληρώνουν
οι εργαζόμενοι, με τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες δουλεύουν, πρόσθεσε
ακόμα ο κ. Κουρσάρης. «Πρέπει άμεσα
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως κι-
νήθηκε αποφασιστικά σε άλλα θέματα,
να κινηθεί και προς αυτή την κατεύ-
θυνση», σημείωσε. 

Ο κ. Κουρσάρης ανέφερε ότι η πρω-
τοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων
να ζητήσει συνάντηση μαζί του για
εξεύρεση συναινετικής λύσης πρέπει
άμεσα να υλοποιηθεί, ώστε το όλο θέμα

Ποτέ την Κυριακή…
Αμετακίνητος παραμένει ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ Σ. Κουρσάρης, ο οποίος τονίζει ότι χάος και αναρχία επικρατούν στο εμπόριο

Επιστολή Ομήρου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εξεύρεση της χρυσής τομής
μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αναφορικά με το θέμα του ωραρίου των καταστημάτων 

ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ Η ΒΟΥΛΗ, ΖΗΤΑΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 

«Κόκκινο» για Τσερίου 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΗ δέσμευση του κονδυλίου που προβλέπεται
στον προϋπολογισμό για την ανάπλαση της
Λεωφόρου Τσερίου μέχρι τον επανασχεδιασμό
του έργου, βάσει της φιλοσοφίας της βιώσιμης
κινητικότητας και ανάπτυξης όπως προνοείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά από τη
Βουλή η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κατοίκων
και Καταστηματαρχών της Λεωφόρου Τσερί-
ου.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε χθες ενώπιον
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομι-

κών, η Ομάδα Πρωτοβουλίας τονίζει ότι
τάσσεται υπέρ του επανασχεδιασμού του
δρόμου με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και
τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας των
πολιτών και όχι με τα συγκεκριμένα αναχρο-
νιστικά σχέδια του 1997.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας καλεί τα μέλη
της Επιτροπής να λάβουν υπόψη μια σειρά
αποφάσεων που έχουν ληφθεί για το θέμα
και να μην προχωρήσουν στην αποδέσμευση
του κονδυλίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Στροβόλου για πάγωμα του διαθέσιμου κον-
δυλίου και άμεσο επανασχεδιασμό του δρόμου,

ημερομηνίας 16 Ιουνίου του 2015. 
Επισημαίνεται επίσης η ανακοίνωση του

ΕΤΕΚ, το οποίο ύστερα από αυτόβουλη
μελέτη αμφισβητεί έντονα τον επιστημονικό
σχεδιασμό του Υπουργείου σε σχέση με το
προτεινόμενο έργο, καθώς και η μελέτη του
έγκυρου οίκου μελετών Ala Planning Ltd,
που εισηγείται διαφοροποίηση της υφιστά-
μενης διατομής.

Αναφέρεται επίσης στη γνωμοδότηση του
Συγκοινωνιολόγου καθηγητή στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, Δρος Λουκά Δημητρίου, ο
οποίος αμφισβητεί τον εν λόγω σχεδιασμό
και προτείνει τον άμεσο επανασχεδιασμό

της Λεωφόρου βάσει των νέων και σύγχρονων
δεδομένων στη βάση της βιώσιμης κινητι-
κότητας. Αναφορά γίνεται ακόμα και στους
επηρεαζόμενους καταστηματάρχες και κα-
τοίκους της περιοχής, των οποίων, όπως το-
νίζεται, η άποψη δεν έχει ακουστεί.

Τέλος, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κατοίκων
και Καταστηματαρχών της Λεωφόρου Τσερίου
αναφέρει ότι αντιπροσωπεύει 140 επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται επί του δρόμου και
εργοδοτούν περίπου 1.000 άτομα και 220
κατοίκους, ενώ έχει συλλέξει και πέραν των
3.000 υπογραφών από κόσμο που στηρίζει
τις απόψεις τους.

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

12•cmyk_12-12_inn  05/04/2016  8:34 ΜΜ  Page 12



θεμα | 13
ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τ ις προσπάθειες για προώθηση της
Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού
προορισμού συνεχίζει ο ΚΟΤ.  Στο
πλαίσιο της λειτουργίας της πλατ-

φόρμας για την ασφάλεια των τουριστών
της Κύπρου, ο ΚΟΤ χθες κάλεσε Υπουργεία,
Δήμους, Επαρχιακές Διοικήσεις, τους συν-

δέσμους ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTA, όπως και
άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους και
εμπλεκόμενους φορείς για να τους ενημερώσει
για το θέμα και τις ενέργειες που γίνονται.
Στη σύσκεψη, την οποία συντόνισε το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ Ξένια
Λοϊζίδου, συζητήθηκαν σειρά θεμάτων, με
επίκεντρο σαφώς αυτό της τρομοκρατίας
και των πρόσφατων γεγονότων σε διάφορες
πόλεις του κόσμου. Επισημαίνεται ότι η
χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε πιο

ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2015, για
να απολαύσει κανείς τις καλοκαιρινές δια-
κοπές του.  

«Είναι ένα πλεονέκτημα»

Η χώρα μας είναι ασφαλής τουριστικός
προορισμός και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα,
το οποίο ο ΚΟΤ διασφαλίζει, δήλωσε  η κ.
Λοϊζίδου. Η κ. Λοϊζίδου είπε ότι «έχουμε δει
σε ένα χρόνο να ανεβαίνει η Κύπρος πιο
ψηλά όσον αφορά το πόσο ασφαλής προορι-
σμός είναι. Και για την Κύπρο, η ασφάλεια
είναι ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και
το διαφυλάσσουμε στον ΚΟΤ». Σημείωσε ότι
«είναι η πρώτη φορά που υλοποιούμε μια
πολύ σύγχρονη μέθοδο υποστήριξης της
λήψης αποφάσεων, είναι μια συμμετοχική
μέθοδος, για αυτό μπορούμε να έχουμε
άμεσα σχέδια δράσης».

Έξι ομάδες εργασίας

Η κ. Λοϊζίδου είπε ότι κατά τις εργασίες
της συντονιστικής πλατφόρμας «θα γίνει
προτεραιοποίηση των δράσεων στις έξι ομάδες
εργασίας που λειτουργούν και θα ξεκινήσουμε
να τις υλοποιούμε». Πρόσθεσε ότι «έχουμε
ακριβώς εισαγάγει καινούργιες μεθόδους
που μας επιτρέπουν αμεσότητα στη δράση
και αυτό είναι που θέλουμε, για αυτό είδαμε
από πέρσι ήδη να υλοποιούνται δράσεις που
για δεκαετίες δεν είχαν γίνει». «Άρα στο-
χεύουμε στο να είμαστε αποτελεσματικοί,
άμεσοι και σύγχρονοι, ώστε να διασφαλίσουμε
και ότι είμαστε ασφαλής προορισμός», ση-
μείωσε η κ. Λοϊζίδου.

«Μέγιστος στόχος»

Για τη δράση που αναμένεται να υλοποιηθεί
και αφορά περιορισμό προσφοράς δωρεάν

και αμέτρητης ποσότητας αλκοολούχων
ποτών, η κ. Λοϊζίδου είπε ότι σκοπός είναι
«να ελέγχεις τις ηλικίες που μπορούν να
προμηθευτούν αλκοόλ και το να μην είναι η
πρόσβαση στο αλκοόλ τόσο εύκολη». Η κ.
Λοϊζίδου πρόσθεσε ότι «το να μπορεί ο οποι-
οσδήποτε τουρίστας, ο οποιοσδήποτε επι-
σκέπτης να νιώθει ασφαλής, είναι μέγιστος
στόχος και αυτό είναι που επιθυμούμε, γιατί
θέλουμε την Κύπρο προορισμό ποιότητας,
και είναι κάτι που μόνο θετικά μπορεί να ερ-
μηνευτεί». 

Ερωτηθείσα για το εάν το προσφυγικό
έχει επηρεάσει την Κύπρο ως τουριστικό
προορισμό είπε ότι «δεν έχουμε δει κάτι
τέτοιο, και το θέμα των προσφύγων μέχρι
τώρα αντιμετωπίζεται πολύ άμεσα, ενώ υπάρ-
χουν όλες οι δομές για να αντιμετωπιστεί
ανθρωπιστικά σωστά και να μην διαταράξει
την ασφάλεια που έχουμε στο νησί μας». 

Δημητριάδου: «Πρωταρχικό στοιχείο»

Η Αννίτα Δημητριάδου, Αναπληρώτρια
Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ, είπε ότι «για
μας η ασφάλεια είναι πρωταρχικό στοιχείο
στο πλαίσιο του τουρισμού, γιατί όταν προ-
βάλλουμε την Κύπρο ως ασφαλή προορισμό,
είναι πάρα πολύ σημαντικό στις προωθητικές
μας ενέργειες». Πρόσθεσε ότι «σίγουρα υπάρ-
χουν φιλόδοξοι στόχοι, εμείς είμαστε θετικοί,
αλλά αναμένουμε από τις ομάδες να δουλέ-
ψουν για να καταλήξουν στα τελικά τους
σχέδια εφ' όλης της ύλης».

Ασφαλής προορισμός η Κύπρος
Οι τουριστικοί φορείς επενδύουν στη διαφύλαξη του καλού ονόματος της χώρας μας

Σύσκεψη της πλατφόρμας για την ασφάλεια των τουριστών της Κύπρου, παρουσία όλων όσοι ασχολούνται με τον τομέα

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

και μέλος του ΔΣ του ΚΟΤ Ξένια
Λοϊζίδου ανέφερε ότι «στοχεύουμε

στο να είμαστε αποτελεσματικοί,
άμεσοι και σύγχρονοι» 
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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΟΔΑΠ θα γίνει την Παρα-
σκευή, 22 Απριλίου 2016, και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία του Οργανισμού, που
βρίσκονται στην οδό Ηρακλέους 27, Μέγαρο Αθηνά, 2ος όροφος, Γραφείο 203,
2040 Στρόβολος, Λευκωσία. 

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΣτιΣ μεταρρυθμίσεις που υλο-

ποιούνται στην Κύπρο, τόσο

στο περιεχόμενο της εκπαίδευ-

σης όσο και σε ζητήματα που

αφορούν στους ίδιους τους εκ-

παιδευτικούς, αναφέρθηκε ο

Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-

σμού Κώστας Καδής, χαιρετί-

ζοντας χθες το συνέδριο του Ιν-

στιτούτου Ανθρωπιστικών και

Κοινωνικών Επιστημών, στην

Κρήτη, με θέμα «Τοπική Αυτο-

διοίκηση, Εκπαίδευση και Διά

Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο

πολιτισμός ως πυλώνες περι-

φερειακής ανάπτυξης».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-

νωση, ο Υπουργός Παιδείας

αναφέρθηκε, επίσης, στον ρό-

λο των εκπαιδευτικών εταίρων

και ιδιαίτερα της τοπικής αυτο-

διοίκησης σε αυτή τη συλλογι-

κή προσπάθεια. Παρουσίασε,

εξάλλου, καλές πρακτικές συ-

νεργασίας του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού με

την τοπική αυτοδιοίκηση,

όπως αυτήν του Ανοιχτού Σχο-

λείου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη

διάρκεια της παρουσίας του

στο Ηράκλειο ο Υπουργός

Παιδείας είχε εθιμοτυπικές

συναντήσεις με τον Περιφε-

ρειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρνα-

ουτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο

Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο.

Σημειώνεται επίσης ότι την

Κυριακή, 3 Απριλίου, ο Κώ-

στας Καδής παρευρέθηκε στη

δοξολογία για την Εθνική Επέ-

τειο της 1ης Απριλίου, που

πραγματοποιήθηκε στον Ιερό

Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου

και στη συνέχεια κατέθεσε

στεφάνι στο μνημείο του

Αγνώστου Στρατιώτη. Τον πα-

νηγυρικό της ημέρας εκφώνη-

σε ο Πρέσβης της Κυπριακής

Δημοκρατίας στην Αθήνα, Κυ-

ριάκος Κενεβέζος.

Στην Κρήτη για επαφές ο Κώστας Καδής

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΞΕΣΠΑΣΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΥΚΙ - ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Νέο «μέτωπο» στην Υγεία
ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΔΕΝ πρόλαβε να κοπάσει η αντιπαράθεση Κυ-

βέρνησης - ΠΑΣΥΝΟ, και ένα νέο μέτωπο διέ-

νεξης έκανε χθες την εμφάνισή του, αυτήν τη

φορά μεταξύ της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυ-

βερνητικών Ιατρών και του Υπουργείου Υγεί-

ας, με αφορμή την προκήρυξη στην Επίσημη

Εφημερίδα της Δημοκρατίας θέσεων καθορι-

σμένης διάρκειας Ιατρικού Λειτουργού 2ης

τάξης με ειδικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση

και στην Ψυχιατρική, και ολοκλήρωση εκπαί-

δευσης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. 

Με αφορμή τα πιο πάνω, η ΠΑΣΥΚΙ εξέφρασε

με χθεσινή σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε

την έντονη δυσαρέσκειά της, για την προκή-

ρυξη των εν λόγω θέσεων την περασμένη

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016. Στην ανακοίνωση

διευκρινίζεται ότι με την προκήρυξη ζητείται η

πρόσληψη ειδικών ψυχιάτρων ως γενικών ια-

τρών και ότι οι ειδικοί ιατροί προσλαμβάνον-

ται ως ιατρικοί λειτουργοί πρώτης τάξης και

δεν πρόκειται να επιτραπεί καμία παρέκκλιση

από τα σχέδια υπηρεσίας.

Κάλεσε παράλληλα το Υπουργείο Υγείας

όπως προχωρήσει άμεσα σε διορθωτική προ-

κήρυξη και όπως αποφύγει «στο μέλλον τέτοι-

ου είδους προκλητικές πράξεις που δυναμιτί-

ζουν το υφιστάμενο κλίμα συνεργασίας»,

όπως αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι αναμέ-

νουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις από την αρ-

μόδια Αρχή.

Στην αντεπίθεση το Υπουργείο Υγείας

Απαντώντας στη σχετική ανακοίνωση της Παγ-

κύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών,

το Υπουργείο Υγείας επίσης με χθεσινή ανα-

κοίνωσή του επεσήμανε τα εξής σημεία, για

ορθή και αντικειμενική ενημέρωση, όπως

διευκρινίζει. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο

Υγείας αναφέρει ότι:

1. Στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας εκκρε-

μούν προς πλήρωση δύο θέσεις Ιατρικού

Λειτουργού 1ης Τάξης (Ιατροί Ειδικότητας),

με ειδικότητα στην Ψυχιατρική. 

2. Προς πλήρωση των θέσεων, το Υπουρ-

γείο Υγείας προχώρησε ως η νενομισμένη

διαδικασία, με ανακοίνωση των θέσεων

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

στις 5 Φεβρουαρίου 2016, με καμία εκδή-

λωση ενδιαφέροντος να επιδεικνύεται, επι-

σημαίνοντας ότι τελευταία ημερομηνία υπο-

βολής των αιτήσεων ήταν η 26η Φεβρουαρί-

ου 2016. 

3. Ελλείψει ενδιαφέροντος και δεδομένων

των άμεσων αναγκών των Υπηρεσιών Ψυχι-

κής Υγείας για πρόσληψη ιατρών με ειδικό-

τητα στην  Ψυχιατρική, η καθ’ ύλην αρμόδια

Αρχή προέβη στη δημοσίευση θέσεων Ιατρι-

κού Λειτουργού 2ης Τάξης (Ιατροί χωρίς Ει-

δικότητα), με ειδικό ενδιαφέρον και εκπαί-

δευση στη Ψυχιατρική και ολοκλήρωση εκ-

παίδευσης στην Ειδικότητα της Ψυχιατρικής.

4.  Η πρόσληψη των εργοδοτουμένων με

σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για τις πιο πάνω

θέσεις, θα είναι προσωρινής διάρκειας, μέ-

χρις ότου εξευρεθούν άτομα που θα ικανο-

ποιούν το Σχέδιο Υπηρεσίας για πρόσληψη

Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης με ειδικότη-

τα στην Ψυχιατρική.

ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Τ ο δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέ-
γεσθαι» για όλους τους πολίτες, πε-
ριλαμβανομένων και των ατόμων με
αναπηρία, ζητεί η Κυπριακή Συνο-

μοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων ενόψει
των Βουλευτικών της 22ας Μαΐου.

Στην σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται
ότι «η κοινωνία πρέπει να αντανακλά την
ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα των
πολιτών της, να επωφελείται από την παρουσία
τους, τις εμπειρίες τους και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους», ενώ ζητείται παράλληλα
να παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις που
διασφαλίζουν το δικαίωμα που έχουν τα
άτομα με αναπηρίες στη συμμετοχή στα
κοινά, στον δημόσιο βίο ευρύτερα και ιδιαίτερα
στις εκλογικές διαδικασίες.

«Η κυπριακή πολιτεία πρέπει να προχω-
ρήσει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος
που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να
συμμετέχουν ενεργά στις εκλογικές διαδι-
κασίες, θα διασφαλίζει ότι τα εκλογικά κέντρα
είναι κατάλληλα και προσβάσιμα για όλους,
ούτως ώστε να ασκούν το δικαίωμά τους να
ψηφίζουν μυστικά, να τους αναγνωρίζεται η
δικαιοπρακτική ικανότητά τους σε ίση βάση
με τους άλλους πολίτες και, ιδίως στις περι-
πτώσεις των ατόμων με νοητική ή ψυχοκοι-
νωνικές αναπηρίες, να τους παρέχεται υπο-
στήριξη στην άσκηση της ικανότητας αυτής,
και επίσης να εξασφαλίζει και να εγγυάται

ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις
εκλογές είναι διαθέσιμες σε όλες τις εναλλα-
κτικές μορφές επικοινωνίας, ώστε να μπορούν
να γίνονται κατανοητές», επισημαίνεται με-
ταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Μη εφικτές οι εναλλακτικές

μορφές επικοινωνίας

Εκτός αυτού, οι ανάπηροι, τονίζουν ότι
οι εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας ιδιαίτερα
δεν είναι πάντοτε εφικτές και αυτό, όπως

επισημαίνουν, είναι ευκόλως αντιληπτό από
την παντελή απουσία των προγραμμάτων
των κομμάτων σε γραφή Braille για τους τυ-
φλούς ή την απουσία, τις περισσότερες
φορές, των πολιτικών συζητήσεων/ομιλιών,
διερμηνέων στη νοηματική γλώσσα, είτε μι-
λάμε για εκδηλώσεις των κομμάτων είτε για
το οπτικοακουστικό υλικό που προβάλλεται
στα ΜΜΕ, όπως προστίθεται. 

«Στην πράξη, η πολιτεία καλεί τα άτομα
με αναπηρίες να προσέλθουν στις κάλπες
για να ψηφίσουν, δεν τους εξασφαλίζει,
όμως, την ίδια πληροφόρηση που παρέχει
στους υπόλοιπους πολίτες», σημειώνεται.

Χωρίς απτή υλοποίηση

Καταληκτικά το κίνημα των ατόμων με
αναπηρίες καλεί τα πολιτικά κόμματα να
αποποιηθούν αντιλήψεις αποκλεισμού των
ατόμων με αναπηρίες και να καταργήσουν
νοοτροπίες του παρελθόντος, ότι όπου ανά-
πηρος ίσον ανικανότητα, και να ενισχύσουν
την πολιτική συμμετοχή των ατόμων με
αναπηρίες, αρχικά εντός του δικού τους
χώρου και στη συνέχεια εντός της ευρύτερης
κοινωνίας. Η εκλογική διαδικασία και η
ισότιμη συμμετοχή σ’ αυτή εξακολουθεί
να παραμένει μία ουτοπία για τα άτομα με
αναπηρίες, μία κατά νόμον ιδεατή συνθήκη
χωρίς απτή υλοποίηση, καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Ουτοπία η ισότιμη συμμετοχή
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους ζητεί η Συνομοσπονδία Αναπήρων 

Παντελή έλλειψη προγραμμάτων των κομμάτων για άτομα με αναπηρίες, καταγγέλλουν οι ανάπηροι

ΣΤΗΝ

πράξη, η πολιτεία καλεί τα άτομα με
αναπηρίες να προσέλθουν στις

κάλπες για να ψηφίσουν, δεν τους
εξασφαλίζει, όμως, την ίδια

πληροφόρηση που παρέχει στους
υπόλοιπους πολίτες
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέ-
δων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περιβολιών, που βρί-
σκονται μέσα στην περιοχή του, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και
στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων άχρηστων υλικών, το αργότερο
μέχρι τις 20/4/2016.
Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβου-
λίου θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες τα
έξοδα που θα πληρωθούν για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο

του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέ-
δου.

2. Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν
έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

3. Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει
να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφο-
ρετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρό-
κληση ζημιάς.

4. Η χρέωση καθαρισμού, που θα αποσταλεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο,
δεν θα είναι λιγότερη από €50,00 για κάθε τεμάχιο. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ
4/4/2016

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι ο Ahmad Khalil, που
διαμένει στη Λεωφόρο Θαλασσι-
νών Σπηλιών 77, 8560 Πέγεια,
Πάφος, υπέβαλε στον Υπουργό
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.
127) για πολιτoγράφησή του ως
Κύπριος πολίτης, και όποιος γνω-
ρίζει οποιονδήποτε λόγο, για τον
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί
η αιτούμενη πολιτογράφηση, κα-
λείται ν’ αποστείλει στον Υπουργό
Εσωτερικών, στη Λευκωσία, γρα-
πτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 (Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990, ότι εγώ, η Έλλη Ζωίδου
(Ταβέρνα ΑΝΤΙ-ΠΕΙΝΑ), από Έγκωμη, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ. 1550, Φύλλο/Σχέδιο
21/53.W1, τοποθεσία/ενορία Αμμίδες, οδός Νέας Έγκωμης 26, στην περιοχή του Δήμου
Έγκωμης, θα υποβάλω αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή, Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας, για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για Μουσι-
κοχορευτικό Κέντρο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή
(Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) μέσα σε προθεσμία 21 ημε-
ρών από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια απόφοιτος
Αγγλικού Πανεπιστημίου

παραδίδει μαθήματα
Αγγλικών όλων 
των επιπέδων.

Τηλέφωνο:
99530971
Λευκωσία 

«Την είδαν» αντάρτες
Δυο Αιγύπτιοι, ηλικίας 24 και 28 χρονών, που κρατούνται
στον Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μενόγεια, συνελή-
φθησαν χθες από την Αστυνομία ως ύποπτοι για επίθεση και
πρόκληση σωματικής βλάβης εναντίον αστυνομικών κατά
τη διάρκεια διαμαρτυρίας, με την οποία ζητούσαν να
αφεθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις
09.20 χθες το πρωί, τρία άτομα που φιλοξενούνται στον
Χώρο, ενώ βρίσκονταν στην εξωτερική αυλή, άρχισαν να
ανεβαίνουν με τη βοήθεια άλλου ατόμου στην οροφή υπο-
στατικού ύψους περίπου δύο μέτρων, που βρίσκεται στην
αυλή και στο οποίο υπάρχουν συρματοπλέγματα.

Μόλις τα δύο άτομα έγιναν αντιληπτά, μέλη της ασφάλειας
του Χώρου προσέτρεξαν για να τους αποτρέψουν, αλλά εμ-
ποδίστηκαν από άλλους μετανάστες που βρίσκονταν στην
εξωτερική αυλή.

Οι δύο Αιγύπτιοι μετανάστες επιτέθηκαν στους ειδικούς
αστυφύλακες, με αποτέλεσμα τέσσερεις να τραυματιστούν.
Αμέσως κλήθηκαν άνδρες του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου
και της ΜΜΑΔ, οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλουν την
τάξη. Τελικά η Αστυνομία κατάφερε να πείσει τα δύο άτομα
να κατεβούν από την οροφή του υποστατικού και ακολούθως
τους συνέλαβε. 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε

χθες διάταγμα πενθήμερης κράτησης εναν-

τίον 50χρονου, από χωριό της επαρχίας Λάρ-

νακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της

Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέ-

σεις σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλι-

κής εκμετάλλευσης, βιασμού, διαφθοράς νε-

αρής γυναίκας, άσεμνη επίθεση και άσκηση

σωματικής βίας, αδικήματα τα οποία διαπράχ-

θηκαν μεταξύ 1992-2000.  

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Κυριακή κα-

ταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας από δίδυμες

αδελφές, οι οποίες σήμερα είναι 28 χρονών,

ότι κατά τα έτη 1992-2000, ο σύζυγος της

μητέρας τους άσκησε σωματική βία εναντίον

τους και εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά τη μία

εκ των δύο, βιάζοντάς τη σε διάφορες περι-

πτώσεις.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα από

την Αστυνομία και σήμερα οδηγήθηκε ενώ-

πιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας,

το οποίο, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδι-

κασία, εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτη-

σής του.

ΚΑθΑρισΜενΑ άγρια πτηνά, δίκτυα, συσκευή

που παράγει μιμητικές φωνές άγριων πτηνών

και δύο πλήρη φυσίγγια εντοπίστηκαν στο αυ-

τοκίνητο, το σπίτι και το υποστατικό 55χρονου

από το Φρέναρος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 6.30

χθες το πρωί, μέλη του Κλιμακίου Πάταξης

Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ εντόπισαν σε χωρά-

φι στο Φρέναρος ένα 55χρονο Ελληνοκύπριο

να καταδιώκει άγρια πτηνά με δίκτυο και να

χρησιμοποιεί ηχοπαραγωγική συσκευή φω-

νών άγριων πτηνών. Στην κατοχή του 55χρο-

νου εντοπίστηκε ένα φρεσκοσκοτωμένο

άγριο πτηνό, το οποίο κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα, ύστερα από συγκατάθε-

σή του στο αυτοκίνητο, την οικία και σε υπο-

στατικό του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέ-

θηκαν 35 δίκτυα, 61 σκοτωμένα και καθαρι-

σμένα άγρια πτηνά, μια συσκευή που παράγει

μιμητικές φωνές άγριων πτηνών και δύο πλή-

ρη φυσίγγια. Ο 55χρονος κατηγορήθηκε γρα-

πτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευ-

θεί αργότερα. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυ-

νομικός Σταθμός Δερύνειας.

Κακοποιούσε σεξουαλικά 
τις θετές δίδυμες κόρες του 

Υπόθεση κατοχής άγριων πτηνών 
και φυσιγγίων διερευνά η Αστυνομία 

Δ ιάταγμα οκταήμερης κράτησης
εναντίον 23χρονου, από τη Μα-
λαισία, εξέδωσε χθες το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λάρνακας, για διευ-

κόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας
σχετικά με υποθέσεις συνωμοσίας προς διά-
πραξη κακουργήματος, παράνομης εισαγωγής
ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Α, παράνομης
προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως
Α από άλλο πρόσωπο, παράνομης κατοχής
ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Α και παρά-

νομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως
Α με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.
Τα εν λόγω αδικήματα, υπενθυμίζεται, δια-
πράχθηκαν την Κυριακή, 3 Απριλίου, στην
Κύπρο και το εξωτερικό και αφορούν 4 κιλά
και 528 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα γεγονότα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Δικα-
στήριο χθες ο εξεταστής της υπόθεσης, ο
23χρονος αφίχθη λίγο πριν από τις δώδεκα
το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής,

στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με πτήση από
το Ντουμπάι.

Άνδρες της ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τις
Τελωνειακές Αρχές του αεροδρομίου, διε-
νήργησαν έρευνα σε δύο νάιλον τσάντες που
κρατούσε ο 23χρονος. Στις τσάντες εντοπί-
στηκαν οκτώ πλαστικά κυλινδρικά κουτιά
σοκολάτες, μέσα στα οποία υπήρχαν 242
σκευάσματα που περιείχαν άσπρη σκόνη κο-
καΐνης, συνολικού βάρους 4 κιλών και 528
γραμμαρίων.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, τα
κυλινδρικά σκευάσματα κατασχέθηκαν, ωστό-
σο είχαν έντονη μυρωδιά (κοπράνων), γεγονός
που φανερώνει ότι σε κάποια φάση αυτά
είχαν μεταφερθεί στο σώμα ορισμένων ατό-

μων, αφού η κατασχεθείσα ποσότητα είναι
πολύ μεγάλη για να μεταφερθεί στο σώμα
ενός μόνο ατόμου.

Από τα γεγονότα της υπόθεσης, τις εξε-
τάσεις και τις πληροφορίες που συγκεντρώ-
θηκαν, η Αστυνομία εύλογα πιστεύει ότι ο
ύποπτος είναι μέλος σπείρας διακίνησης
ναρκωτικών από το εξωτερικό στην Κύπρο
και τα ναρκωτικά που εισάγονται προορίζονται
για διακίνηση στη Δημοκρατία.

Ο ύποπτος έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς
οι οποίοι θα διερευνηθούν, ωστόσο λόγω
του ότι ο 23χρονος δεν μιλά καμία άλλη
γλώσσα εκτός από τη μητρική του, καθιστά
την ανάκριση αλλά και τη συνεννόηση μαζί
του πολύ δύσκολη και σχεδόν αδύνατη. 

Πιθανόν από τη Λατινική Αμερική

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εξεταστή
της υπόθεσης, η Αστυνομία πιστεύει ότι τα
ναρκωτικά έχουν προέλευση χώρα της Λατι-
νικής Αμερικής, ενώ για την πλήρη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης ζητήθηκε η βοήθεια
της INTERPOL αναφορικά με το ταξίδι που
έκανε ο ύποπτος από τη Μαλαισία με τελικό
προορισμό την Κύπρο.

Οι αστυνομικές Αρχές επεσήμαναν πα-
ράλληλα ότι αναζητούνται οι συνεργάτες του
23χρονου, και πιο συγκεκριμένα το πρόσωπο
που τον στρατολόγησε, το άτομο που τον
προμήθευσε με τα ναρκωτικά που έφερε
στην Κύπρο, οι συνεργάτες του στο νησί και
τα άτομα, στο σώμα των οποίων μεταφέρθηκε
η κοκαΐνη από τη χώρα προέλευσής τους στο
Ντουμπάι. Η Αστυνομία αναζητεί επίσης
τους τελικούς παραλήπτες των ναρκωτικών,
αφού από τη μεγάλη ποσότητα φαίνεται ότι
αυτά προορίζονταν για αρκετά πρόσωπα και
αφορούν εμπορία ναρκωτικών. Τα τεκμήρια
θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις
στο Γενικό Χημείο του κράτους, για εξετάσεις
απομόνωσης γενετικού υλικού και δακτυλο-
σκοπικές εξετάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν
πολύ το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο εξεταστής
της υπόθεσης, δεν αποκλείεται μετάβαση
εξεταστών στο εξωτερικό για λήψη καταθέσεων
και σχετικών ανακρίσεων, αφού φαίνεται να
πρόκειται για διεθνή σπείρα διακίνησης ναρ-
κωτικών, ενώ για τον 23χρονο έχει ήδη
εγκριθεί από την Αστυνομία αίτημα του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για οκταή-
μερη κράτησή του.

Μέλος σπείρας ο διακινητής
Οκταήμερη κράτηση σε 23χρονο για εισαγωγή 4,5 κιλών κοκαΐνης 

Τα ναρκωτικά είχαν προηγουμένως μεταφερθεί από συνεργάτες, που τα είχαν μάλιστα καταπιεί πριν φθάσουν στην Κύπρο

ΔΕΝ

αποκλείεται μετάβαση εξεταστών
στο εξωτερικό για λήψη

καταθέσεων και σχετικών
ανακρίσεων, αφού φαίνεται να

πρόκειται για διεθνή σπείρα
διακίνησης ναρκωτικών
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Μ ε διαδικασία εξπρές αποφάσισε
χθες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών την πλήρωση 840
κενών μόνιμων θέσεων στον δη-

μόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας
και της Παιδείας. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή
του στις 25 Φεβρουαρίου, ενέκρινε την εξαί-
ρεση από την απαγόρευση πλήρωσης 1.042
κενών μόνιμων θέσεων στον δημόσιο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων
πέραν των μισών αφορούν θέσεις εισδοχής
που θα πληρωθούν από υπηρετούντες εκτά-
κτους. Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
έδωσε χθες τη γραπτή συγκατάθεσή της για
την πλήρωση των θέσεων, που αφορούν το
Υπουργείο Υγείας και την Εκπαιδευτική Υπη-
ρεσία. Όσον αφορά τις 140 θέσεις στην Αστυ-
νομία και την Πυροσβεστική, η Επιτροπή θα
τοποθετηθεί σε επόμενη συνεδρία της, ενώ
αναφορικά με τις 62 θέσεις στον στρατό η
Επιτροπή θα επανέλθει, καθώς δεν έτυχε
ενημέρωσης από κάποια κόμματα.

Οι θέσεις που έκλεισαν 

Οι 840 κενές θέσεις που έτυχαν της έγ-
κρισης της Επιτροπής Οικονομικών για πλή-
ρωση αφορούν συγκεκριμένα:

Υπουργείο Υγείας - 18 θέσεις: έξι θέσεις

προαγωγής Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος
(Κλ. Α16), μια θέση πρώτου διορισμού και
προαγωγής Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος (Κλ. Α15) στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, 10 θέσεις πρώτου διορισμού και προ-
αγωγής Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/Τμή-
ματος (Κλ. Α15) και μια θέση προαγωγής
Ανώτερου Ιατροφυσικού (Κλ. A14).  

812 θέσεις στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία  

Εκπαιδευτική Υπηρεσία - 812 θέσεις: Δύο
θέσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
ως ακολούθως: μια θέση προαγωγής Πρώτου
Λειτουργού Εκπαίδευσης (Κλ. Α14) και μια
θέση προαγωγής Ανώτερου Λειτουργού Εκ-

παίδευσης (Κλ.13).
Μέση Εκπαίδευση - 373 θέσεις ως ακο-

λούθως: τρεις θέσεις προαγωγής Επιθεω-
ρητών (Κλ. Α13), τρεις θέσεις προαγωγής
Διευθυντών Σχολείων (Κλ. A13), 25 θέσεις
προαγωγής Βοηθών Διευθυντών Α’ (Κλ.
A12) και 113 θέσεις προαγωγής Βοηθών Δι-
ευθυντών (Κλ. Α12). 

Θέσεις καθηγητών - 229  (Κλ. Α8, Α10 και
Α11), οι οποίες θα πληρωθούν με υπηρετούντες
έκτακτους, 84 θέσεις στη Μέση Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση ως ακολούθως:
Μια θέση προαγωγής Επιθεωρητή (Κλ. Α13),
μια θέση προαγωγής Διευθυντή Σχολείων
(Κλ. Α13), τρεις θέσεις προαγωγής Βοηθών

Διευθυντών Α’ (Κλ. Α12), επτά θέσεις προ-
αγωγής Βοηθών Διευθυντών (Κλ. Α12), έξι
θέσεις προαγωγής Πρώτων Εκπαιδευτών (Κλ
Α11), 46 θέσεις Εκπαιδευτών (Κλ. Α8, A10
και Α11) - θέσεις εισδοχής, οκτώ θέσεις προ-
αγωγής Ανώτερων Εκπαιδευτών (Κλ. Α10),
δύο θέσεις προαγωγής Εκπαιδευτών (Κλ.
Α10) και 10 θέσεις προαγωγής Εκπαιδευτών
που θα πληρωθούν με υπηρετούντες έκτακτους
και Εκπαιδευτές (Κλ. Α8).

353 θέσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση

Δημοτική Εκπαίδευση -  353 θέσεις, οι
οποίες θα πληρωθούν ως ακολούθως: Δύο
θέσεις προαγωγής Επιθεωρητών (Κλ. Α13),
τρεις θέσεις προαγωγής Διευθυντών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλ. Α12), πέντε
θέσεις προαγωγής Διευθυντών Σχολείων Προ-
δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλ. Α12), έξι θέσεις
προαγωγής Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Κλ. Α11), εννέα θέσεις προ-
αγωγής Βοηθών Διευθυντών Προδημοτικής
Εκπαίδευσης (Κλ. A11), μια θέση προαγωγής
Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης (Κλ. A12),
τρεις θέσεις προαγωγής Βοηθών Διευθυντών
Ειδικής Εκπαίδευσης (Κλ. Α11), 166 θέσεις
δασκάλων (Κλ. Α8, Α10 και Α11), που θα
πληρωθούν με υπηρετούντες έκτακτους, 54
θέσεις Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κλ. Α8, Α10
και Α11), που θα πληρωθούν με υπηρετούντες
έκτακτους και 104 θέσεις νηπιαγωγών (Κλ.
Α8, Α10 και Α11), που θα πληρωθούν με
υπηρετούντες έκτακτους.

Αποδέσμευση 840 θέσεων από τη Βουλή
Πλήρωση θέσεων, που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Για τις 140 θέσεις στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική και τις 62 στον στρατό η Επιτροπή θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της  
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ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τ ο σπίτι στην οδό Ναυπάκτου
4 στη Λευκωσία, όπου κτυ-
πούσε η καρδιά της ΕΟΚΑ
και όλων των αγωνιστών της

επαρχίας Λευκωσίας κατά τη διάρκεια
του απελευθερωτικού αγώνα, κατε-
δαφίστηκε. 

Ο χώρος όπου ο Γιαννάκης Μάτσης
κατηύθυνε τη δράση εκατοντάδων αγω-
νιστών, κρυμμένος σε ένα κρησφύγετο,
στο ανώγειο της κουζίνας του σπιτιού,
δεν υπάρχει πια.

Το κρησφύγετο σχηματίστηκε από
τις ιδέες που ανέπτυξε ο τότε τομεάρχης
της ΕΟΚΑ, Πολύκαρπος Γιωρκάτζης.
«Ακόμα και 58 χρόνια μετά κανένας
δεν ήξερε ότι εδώ ήταν το κέντρο των
δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ το 1958»,
είχε δηλώσει ο κ. Μάτσης, για να
προσθέσει ότι «δύο πρόσωπα γνώριζαν
την ύπαρξη την ύπαρξή μου σε αυτό
εδώ το σπίτι».

Σε αυτό το σπίτι γράφτηκε η ιστορία
του αντιαποικιακού αγώνα αυτού του
λαού, έχει αναφέρει ο κ. Μάτσης, ση-
μειώνοντας ότι «δώσαμε το παν για να
φύγουν οι ξένοι, όταν μας είπαν ότι
εσείς δεν θα έχετε ποτέ το δικαίωμα
να αυτοδιάθεσης».

«Έπεσε» το κρησφύγετο
Ύστερα από 58 χρόνια γκρεμίστηκε το κέντρο των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΑ

Φωτογραφίες που προκαλούν θλίψη -  Το οίκημα σχηματίστηκε από τις ιδέες που ανέπτυξε ο τότε τομεάρχης της ΕΟΚΑ Πολύκαρπος Γιωρκάτζης
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διαμεσολαβητές του ΔΝΤ.

Ανοησία η κωλυσιεργία 

Με γνώμονα τα πιο άνω, ο Έλληνας
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φέρεται
να τόνισε κατά τη χθεσινή σύσκεψη
στην ελληνική Βουλή το μήνυμα για
την ανάγκη να κλείσει γρήγορα η αξιο-
λόγηση χωρίς επιπρόσθετα μέτρα, αλλά
και την απάντηση στην επικεφαλής του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία άφησε
αιχμές για την προέλευση των διαρροών
του διαλόγου Τόμσεν - Βελκουλέσκου.
«Η στρατηγική της κωλυσιεργίας στη
διαπραγμάτευση, προκειμένου να δη-
μιουργηθούν συνθήκες πιστωτικής ασφυ-
ξίας στην Ελλάδα λίγο πριν από το βρε-
τανικό δημοψήφισμα, είναι πράγματι
μια μεγάλη ανοησία. Μια ανοησία που
οφείλουμε όλοι να αποτρέψουμε», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε
μετά τη σύσκεψη. «Η διαπραγμάτευση
πρέπει να κλείσει άμεσα χωρίς εξω-
πραγματικές απαιτήσεις για επιπρόσθετα
μέτρα, πέρα από όσα ορίζει η συμφωνία
του περασμένου Ιουλίου», αναφέρει η
ανακοίνωση. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα
ασφάλειας σημειώνεται ότι «η ελληνική
κυβέρνηση διαβεβαιώνει για άλλη μια

φορά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα από-
λυτα ασφαλής, πολύ περισσότερο μά-
λιστα από χώρες, στις οποίες έχει πραγ-
ματοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία
διαρροών των WikiLeaks».

Ολοκλήρωση αξιολόγησης 

επιθυμεί η Κομισιόν

Εν τω μεταξύ, τη βούληση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής να ολοκληρωθεί
επιτυχώς και όσο το δυνατόν συντομότερα
η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προ-
γράμματος υπογράμμισε χθες, από τις
Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος Τύπου Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς. Ερωτηθείς εάν η Επι-
τροπή και το ΔΝΤ έχουν κοινή θέση
όσον αφορά την αξιολόγηση, ο κ. Σχοινάς
απάντησε ότι οι επικεφαλής των Θεσμών
βρίσκονται στην Αθήνα με στόχο τη συ-
νέχιση των συνομιλιών και την ολοκλή-
ρωση της αξιολόγησης το συντομότερο
δυνατό. Κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα
παρακολούθησης στην Ελλάδα, δεν θέ-
λησε να προβεί σε κανένα σχόλιο. Αρ-
κέστηκε να πει ότι «η Επιτροπή δεν
σχολιάζει διαρροές». «Δουλεύουμε αφο-
σιωμένα, με καλή πίστη και πυρετωδώς,
για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης, το συντομότερο δυνατόν και
για την επίτευξη όλων των στόχων»,
ανέφερε ο κ. Σχοινάς, προσθέτοντας
ότι η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη
στους όρους της συμφωνίας του περα-
σμένου Αυγούστου. Όπως είπε, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να
εφαρμοστεί πλήρως και πιστά η συμφωνία
του Αυγούστου, βασισμένη σε μία δίκαιη
αξιολόγηση. Πρόσθεσε, δε, ότι στόχος
είναι να βοηθηθεί η ελληνική οικονομία,
προκειμένου να επιστρέψει σε βιώσιμη
ανάπτυξη, σε σταθερά δημόσια οικονο-
μικά και να ενισχυθούν η ανταγωνιστι-
κότητα και η απασχόληση. 

Μια βδομάδα για να τα βρουν

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως
στη σκιά της δημοσιοποίησης της συ-
νομιλίας Τόμσεν - Βελκουλέσκου για
την Ελλάδα, αναμένεται -εκτός απρο-

όπτου- να ξεκινήσουν οι νέες διαπραγ-
ματεύσεις της κυβέρνησης με το κουαρ-
τέτο για τα μέτρα της πρώτης αξιολό-
γησης. Η αποστολή των Ευρωπαίων
και του ΔΝΤ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα
και χθες, απόγευμα Δευτέρας, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των
Ευκλείδη Τσακαλώτου, Γ. Σταθάκη και
Γ. Χουλιαράκη με το κουαρτέτο. Υπεν-
θυμίζεται ότι, όπως προέκυψε από το
αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης του Eu-
roworking Group την Παρασκευή, Θε-
σμοί και κυβέρνηση θα πρέπει να κα-
λύψουν αρκετό ακόμη έδαφος για να
καταλήξουν σε συμφωνία. Εκτός του
ασφαλιστικού, στο οποίο ακόμη υπάρ-
χουν εκκρεμότητες, οι διαφορές παρα-
μένουν στο ζήτημα των «κόκκινων»
δανείων, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται
το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Αθήνα
και Θεσμοί έχουν στη διάθεσή τους 8
ημέρες για να κλείσουν τη συμφωνία
πριν το κουαρτέτο αναχωρήσει εκ νέου
για την εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ στις 12
Απριλίου, ή το αργότερο έως τις 22
Απριλίου, οπότε συνεδριάζει το Euro-
group. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι η
ελληνική θέση είναι σαφής, δηλαδή «η
τήρηση των συμφωνηθέντων του πε-
ρασμένου Ιουλίου» και τα δημοσιονομικά
μέτρα θα οδηγήσουν: 

σε αύξηση των άμεσων φόρων κατά
1% του ΑΕΠ ώς το 2018

αύξηση της έμμεσης φορολογίας κατά
1% του ΑΕΠ ώς το 2018

σε περικοπές συνταξιοδοτικών δαπα-
νών κατά 1% του ΑΕΠ ώς το 2018

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει από
τις τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση
του χρέους να προέλθει επίσης εξοικο-
νόμηση της τάξης του 1% του ΑΕΠ σε
όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι
ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι, πέραν
της επιμήκυνσης του χρόνου αποπλη-
ρωμής του χρέους, η μεγαλύτερη εξοι-
κονόμηση και ελάφρυνση μπορούν να
προέλθουν από την εξόφληση των δα-
νείων του ΔΝΤ από τον ESM.

Πηγές: ΑΠΕ, in.gr

ΤΟ ΚΟΥΑΡ-

ΤΕΤΟ 

βρίσκεται από
χθες στη χώρα,
με στόχο τη
συμφωνία εν-
τός ασφυκτικού
χρονοδιαγράμ-
ματος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σ ε στασιμότητα βρίσκονται τους
τελευταίους μήνες οι διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και
διεθνών δανεισμών. Σύμφωνα

πάντως, με Ευρωπαίους αξιωματούχους
που μίλησαν στο Bloomberg, εάν οι
διαδικασίες αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος τραβήξουν σε μάκρος
και φθάσουν ώς τον Ιούνιο ή Ιούλιο,
αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώχευση
της Ελλάδας καθώς και για έξοδο από
την Ευρωζώνη. Το γεγονός ότι η Ελλάδα
ακόμη δεν έχει προβεί σε περικοπές
στις συντάξεις, σε αναδιάρθρωση της
φορολογίας αλλά και σε τακτοποίηση
του δημοσιονομικού χάσματος, σε συν-
δυασμό με τα «κόκκινα δάνεια» και τις
πιθανές εξαγορές τους από funds του
εξωτερικού, δείχνουν να επιβραδύνουν
τις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν οι
ίδιοι αξιωματούχοι. Μάλιστα ένα ακόμη
εμπόδιο, σύμφωνα με την άποψή τους,
είναι και το ΔΝΤ.

Επιβάλλεται «κούρεμα»

Το Ταμείο, από την πλευρά του,
διαφωνεί με την Ευρωζώνη στον βαθμό
της αναγκαίας περικοπής του προϋπο-
λογισμού. Με τη Γερμανία να επιμένει
ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να συμμετέχει
στη διαδικασία εξόδου της Ελλάδας από
την κρίση, οι αξιωματούχοι του Ταμείου
αναζητούν τρόπους να πιέσουν τη Γερ-
μανίδα Καγκελάριο Μέρκελ να δώσει
στην Ελλάδα περαιτέρω ανακούφιση
του χρέους, μέσω κάποιου «κουρέμα-
τος». Τουλάχιστον αυτό δείχνουν και οι
τελευταίες διαρροές των συνομιλιών
στο WikiLeaks. «Η Ελλάδα, η πιο χρε-
ωμένη χώρα της Ευρωζώνης, ήταν σχε-
δόν υποχρεωμένη τον περασμένο Ιούλιο
σε μια έξοδο από το ευρώ, σε περίπτωση
που η πολιτική της ηγεσία δεν υπέγραφε
το τρίτο μνημόνιο», αναφέρουν οι αξιω-
ματούχοι της Ε.Ε. στο Bloomberg.

Χάνει συμμάχους

Καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
συζητούσαν σχετικά με τη διαδικασία
της αξιολόγησης του ελληνικού προ-
γράμματος, από όλες τις πλευρές δια-
τυπώθηκαν αμφιβολίες για το κατά
πόσον η Ελλάδα θα μπορούσε να επι-
τύχει τους αυστηρούς στόχους του
προϋπολογισμού. Αυτές οι αμφιβολίες
έχουν αυξηθεί, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ φαί-
νεται να χάνει συμμάχους και τόσο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπί-
ζουν αυξημένες απαιτήσεις από τους

Άρχισαν και πάλι τα σενάρια Grexit
Αυξημένες οι πιθανότητες πτώχευσης της Ελλάδας εάν παρατραβήξουν οι διαπραγματεύσεις

Η Αθήνα ακόμη δεν έχει προβεί σε περικοπές στις συντάξεις, σε αναδιάρθρωση της φορολογίας αλλά και σε τακτοποίηση του δημοσιονομικού χάσματος
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για «το σύνολο αυτών των ζητημάτων»,
όπως ανέφερε ο Μ. Σχοινάς.

Οι επανεγκαταστάσεις στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες επανεγκα-
ταστάσεις προσφύγων από την Τουρκία
προς τα ευρωπαϊκά κράτη, σύμφωνα
με την Επιτροπή, χθες 32 Σύροι πρό-
σφυγες επανεγκαταστάθηκαν στη Γερ-
μανία και 11 στη Φινλανδία, ενώ μια
ομάδα Σύρων προσφύγων αναμενόταν
να αναχωρήσουν για την Ολλανδία σή-
μερα το πρωί. «Για κάθε πλοίο που επι-
στρέφει μετανάστες στην Τουρκία, ένα
αεροπλάνο με πρόσφυγες θα φεύγει
από την Τουρκία προς την Ευρώπη»,
δήλωσε η Τ. Ερνστ. Η ίδια εκπρόσωπος
πρόσθεσε πως η επιλογή των προσφύγων
γίνεται με βάση τα «κριτήρια ευπάθειας»
της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες.

Μειώθηκαν οι ροές

Σύμφωνα, πάντως, με τα τελευταία
στοιχεία της Επιτροπής, οι αφίξεις στα
ελληνικά νησιά έχουν μειωθεί κατά
πολύ τις τελευταίες ημέρες φτάνοντας
την Κυριακή τις 200 από 1.667 στις 20
Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά, δε, το επιπλέον
προσωπικό που αναμένει η Ελλάδα για
να συμβάλει πρακτικά στην εφαρμογή
της συμφωνίας, η Επιτροπή δημοσίευσε
χθες στοιχεία σύμφωνα με τα οποία
κατά το Σαββατοκύριακο εγκαταστά-

θηκαν στην Ελλάδα 206 αξιωματικοί
συνοδείας της Frontex, προχθές και
χθες εγκαταστάθηκαν 32 αξιωματικοί
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
Ασύλου (ΕΥΥΑ) και 5 μόνιμοι υπάλληλοι,
ενώ 30 επιπλέον άτομα αναμένεται να
εγκατασταθούν μέχρι την Τετάρτη. Οι
εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται
από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία,
τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία,
την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρου-
μανία και τη Σλοβενία.

«Καζάνι» η Ειδομένη

Την ίδια ώρα, «καζάνι» που βράζει
θυμίζει η Ειδομένη με χιλιάδες πρόσφυγες
να συνεχίζουν τις επεισοδιακές διαμαρ-
τυρίες για τα κλειστά σύνορα. Περίπου
30 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και μικρά
παιδιά, έκλεισαν χθες την εθνική οδό
Θεσσαλονίκης - Ευζώνων στο ύψος της
Ειδομένης και  βγήκαν απροειδοποίητα
στο δρόμο, ενώ έχουν στήσει και μια
σκηνή. Όπως μετέδωσε το Mega, οι
πρόσφυγες λένε είναι ότι δεν προτίθενται
να αποχωρήσουν εάν δεν ανοίξουν τα
σύνορα. Η σιδηροδρομική γραμμή πα-
ραμένει κλειστή για 17η μέρα, ενώ για
τρίτη μέρα παραμένει κλειστή η Εθνική
οδός και στο ύψος του Πολυκάστρου,
από πρόσφυγες που διανυκτερεύουν στο
σημείο. Οι άθλιες συνθήκες και η έλλειψη
φαγητού οδηγούν τους πρόσφυγες σε
λεηλασίες. Χθες, Κυριακή, ομάδα προ-

σφύγων εισέβαλαν στην αποθήκη που
βρίσκεται στο χωριό, όπου φυλάσσονται
τρόφιμα και ρούχα από την Υπάτη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ, και κατέστρεψαν τα
πάντα. Όπως κατήγγειλε γυναίκα, της
οποίας το σπίτι βρίσκεται δίπλα στην
αποθήκη, την απείλησαν με μαχαίρι. 

Αλλοιωμένα τρόφιμα

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταγ-
γελίες των προσφύγων για αλλοιωμένα
τρόφιμα. Χθες η καταγγελία αφορούσε
σε χαλασμένα σάντουιτς με λαχανικά.
Διαμαρτυρήθηκαν γι' αυτό προχθές έξω
από τα ιατρεία των «Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα». Χθες, πάντως, έγινε κανονικά
και χωρίς προβλήματα η διανομή του
φαγητού από την PRAKSIS και τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα έχουν την ευθύνη των
προμηθειών και η PRAKSIS της διανομής
του φαγητού στους πρόσφυγες, στην
Ειδομένη. Στο νοσοκομείο του Κιλκίς
οι εργαζόμενοι ζητούν αυξημένη προ-
στασία καθώς όπως έκαναν χθες γνωστό,
πριν από μια εβδομάδα, Μαροκινός
που μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης
στο νοσοκομείο επιτέθηκε και ξυλοκό-
πησε έναν νοσηλευτή. Χθες το πρωί
επισκέφθηκε την Ειδομένη ο Τούρκος
πρόξενος της Θεσσαλονίκης θέλοντας
να δει την κατάσταση στον καταυλισμό
κατά την πρώτη μέρα της επαναπρο-
ώθησης προσφύγων στη χώρα του.

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 

στενά η διαδι-
κασία από την
Κομισιόν

Σ ε εφαρμογή τέθηκε χθες η συμ-
φωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-
Τουρκίας, για ανάσχεση των
μεταναστευτικών και προσφυ-

γικών ροών. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο
της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, χθες
ξεκίνησαν παράλληλες διαδικασίες επι-
στροφής μεταναστών από τα ελληνικά
νησιά στην Τουρκία και επανεγκατά-
στασης προσφύγων από την Τουρκία
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στόχος, όπως
είπε, είναι να καταστεί σαφές ότι πρό-
κειται για «επικίνδυνη» και «άκαρπη»
διαδρομή, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται
για το «πρώτο ορατό βήμα» για την
εφαρμογή της ευρωτουρκικής συμφωνίας
της 18ης Μαρτίου, αποσκοπώντας στην
παύση της παράνομης μετανάστευσης
και στη διάλυση του «επιχειρησιακού
μοντέλου» των διακινητών. 

Ήρεμη κατάσταση

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο
της Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα
Μετανάστευσης, Τόβε Ερνστ, οι χθεσινές
επιστροφές αφορούσαν μόνο μετανάστες
που δεν θέλησαν να καταθέσουν αίτηση
ασύλου στην Ελλάδα, και επομένως
δεν είχαν δικαίωμα παραμονής, ανε-
ξαρτήτως εθνικότητας. Η ίδια εκπρό-
σωπος, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει
ποιες εθνικότητες αφορούσαν οι χθεσινές
επιστροφές. «Δεν υπήρξαν αναταραχές
και επεισόδια. Η σημερινή (χθεσινή)
επιχείρηση ήταν οργανωμένη σωστά,
με ικανοποιητική παρουσία της Frontex
και επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας»,
δήλωσε από την πλευρά του ο Μ. Σχοι-
νάς, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση
μέσω Twitter της Υπάτης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ότι το
προσωπικό του οργανισμού μίλησε και
ενημέρωσε τους εν λόγω μετανάστες
για τα δικαιώματά τους ως προς τη δια-
δικασία ασύλου.

Οι αιτητές ασύλου

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επι-
στροφές των αιτούντων άσυλο των οποί-
ων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές από
την Ελλάδα, θα ξεκινήσουν μόλις οι
απαραίτητες νομικές -και όχι μόνο-
ρυθμίσεις από την Ελλάδα και την Τουρ-
κία θα τεθούν σε ισχύ. Οι εκπρόσωποι
της Επιτροπής επανέλαβαν χθες πως
κανένας αιτών άσυλο δεν θα επιστραφεί
στην Τουρκία εάν δεν έχει πρώτα ασκήσει
πλήρως τα δικαιώματά του ως προς τη
διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, δηλαδή
να έχει ολοκληρωθεί η εξατομικευμένη
εξέταση του αιτήματός του στην Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης
έφεσης, και δεν πρόκειται να λάβει ή
έχει λάβει ήδη καθεστώς προστασίας
στην Τουρκία.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα πρέπει να τεθεί
σε ισχύ το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
την Παρασκευή, ενώ σε ό,τι αφορά
την Τουρκία, δεν έχει ακόμα υπογραφεί
η νομική ρύθμιση που αφορά το καθε-
στώς προστασίας των Σύρων. Συγχρό-
νως, σύμφωνα με την Τόβε Ερνστ, η
Επιτροπή αναμένει ακόμα τις «εγγυή-
σεις» της Τουρκίας ότι εκτός από τους
Σύρους, πρόσβαση στις διαδικασίες
ασύλου θα έχουν όλοι όσοι επιστρέ-
φονται. Ο Ευρωπαίος επίτροπος για
τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος, βρίσκεται στην Άγκυρα,
όπου σήμερα και αύριο θα έχει συναν-
τήσεις με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές,

Σε εφαρμογή από χθες η συμφωνία
Ξεκίνησε η επαναπροώθηση μεταναστών στην Τουρκία κι από εκεί σε χώρες της Ε.Ε.

Πρόκειται για το «πρώτο ορατό βήμα» για την εφαρμογή της ευρωτουρκικής συμφωνίας της 18ης Μαρτίου, 
αποσκοπώντας στην παύση της παράνομης μετανάστευσης και στη διάλυση του «επιχειρησιακού μοντέλου» των διακινητών

ΤΡΙΤΗ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΕ 52.451 υπολογίζονταν οι πρόσφυ-

γες χθες σε όλη την επικράτεια της Ελ-

λάδας, σύμφωνα με το Συντονιστικό

Όργανο Διαχείρισης της Προσφυγικής

Κρίσης. Στα νησιά παραμένουν 6.232

άτομα, εκ των οποίων οι 339 είναι νέες

αφίξεις. Στην Αττική φιλοξενούνται

14.471 πρόσφυγες. Μόνο στο λιμάνι

του Πειραιά οι πρόσφυγες υπολογίζον-

ται σε 4.725. Στην κεντρική Ελλάδα ο

αριθμός ανέρχεται σε 2.542 και στη νό-

τια Ελλάδα (δήμος Ανδραβίδας) σε 326.

Η πλειονότητα των προσφύγων βρίσκε-

ται στη βόρεια Ελλάδα (28.880), από

τους οποίους οι 11.290 παραμένουν

στο camp της Ειδομένης και οι 1.264

στο βενζινάδικο του Πολυκάστρου.

Πηγές: ΑΠΕ, in.gr

Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα
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Αποδοχή ή μη

Η απόρριψη της συμφωνίας σύνδεσης
της Ε.Ε. με την Ουκρανία, από τους
ψηφοφόρους ή από την ολλανδική κυ-
βέρνηση, θα αποτελέσει πολιτική νίκη
του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν, που είναι αντίθετος με την ενί-
σχυση των σχέσεων του Κιέβου με την
Ευρώπη, στον λεκτικό του πόλεμο με
τη Δύση. Μία απόφαση της Ε.Ε. να
εφαρμόσει τη συμφωνία παρά την πιθανή
αρνητική ψήφο στο ολλανδικό δημο-
ψήφισμα, είτε η ολλανδική κυβέρνηση
την εφαρμόσει είτε όχι, θα πλήξει την
εικόνα της Ένωσης, θα υπονομεύσει
την ικανότητά της να εμφανίσει ενιαίο
μέτωπο στην κοινή εξωτερική της πο-
λιτική και θα στείλει ένα μήνυμα προς

τους Ουκρανούς ότι, όσο
και να επιθυμούν να προ-
σεγγίσουν την Ευρώπη,
εκείνη δεν τους θέλει.

Το δίλημμα των Ολλανδών

Πολλοί Ολλανδοί αισθάνονται ότι
καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε
δύο κακά: τα σχέδια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για επέκταση που αντιστοιχούν
στο όραμα κάποιων γραφειοκρατών στις
Βρυξέλλες ή την υποστήριξη προς τον
Πούτιν, τον οποίο κατηγορούν για την
κατάρριψη της πτήσης MH17 στην ανα-
τολική Ουκρανία, που οδήγησε στον
θάνατο 200 Ολλανδούς πολίτες τον
Ιούλιο 2014. Στις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις, το «όχι» φαίνεται να προηγείται

αισθητά του «ναι» ανάμεσα στους πολίτες
που προτίθενται να μετακινηθούν μέχρι
τις κάλπες, ενώ η συμμετοχή τοποθε-
τείται οριακά πάνω από το 30%,  που
αποτελεί το κατώτο όριο για την εγκυ-
ρότητα του δημοψηφίσματος. Η ολ-
λανδική κυβέρνηση, που υποστήριζει
το «ναι», φοβάται μήπως το δημοψή-
φισμα μετατραπεί σε μία ψηφοφορία
διαμαρτυρίας, όπως το 2005, όταν η
πλειοψηφία έσπασε τη φιλοευρωπαϊκή
ολλανδική παράδοση και απέρριψε το
ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Πηγή: «Βήμα»

ΝΙΚΗ 

του Πούτιν, η μη
ένταξη της χώ-
ρας στην Ενω-
μένη Ευρώπη

Ο ι Ολλανδοί ψηφοφόροι κα-
λούνται αύριο Τετάρτη να
αποφανθούν για την επικύ-
ρωση ή μη της συμφωνίας

σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
την Ουκρανία σε ένα δημοψήφισμα
που θα αποτελέσει τεστ για τα αισθή-
ματα της ολλανδικής κοινής γνώμης
απέναντι στην Ε.Ε. ενόψει και του
βρετανικού δημοψηφίσματος για την
παραμονή της χώρας στην Ένωση. Η
συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και
από τις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. για να
τεθεί σε ισχύ. Η Ολλανδία είναι η
μόνη χώρα που δεν την έχει επικυρώσει.
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
δεν είναι δεσμευτικό και, κατά συνέ-
πειαν, η επικράτηση του «όχι» δεν θα
αναγκάσει την ολλανδική κυβέρνηση
να προβάλει βέτο στη συμφωνία σύν-
δεσης με την Ουκρανία. 

Εύθραυστος συνασπισμός

Ωστόσο ο εύθραυστος κυβερνών συ-
νασπισμός της Ολλανδίας δεν θα μπορεί
να αγνοήσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος, έναν χρόνο πριν
από τις προγραμματισμένες βουλευτικές
εκλογές. Οι πολέμιοι της συμφωνίας
σύνδεσης Ε.Ε.-Ουκρανίας θεωρούν ότι
ωθεί την Ένωση σε μία συμμαχία με
μια διεφθαρμένη χώρα που χρειάζεται
δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής βοή-
θειας. Και, αν και πρόκειται ουσιαστικά
για συμφωνία εμπορικής συνεργασίας
που δεν επιτρέπει στους Ουκρανούς να
εργασθούν στην Ε.Ε., θεωρούν ότι απο-
τελεί τον προθάλαμο για μελλοντική
ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. 

Οι Ολλανδοί αποφασίζουν για 
την ένταξη ή μη της Ουκρανίας

Η αυριανή ψηφοφορία αποτελεί τεστ ενόψει του βρετανικού δημοψηφίσματος

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν είναι δεσμευτικό και, κατά συνέπειαν, η επικράτηση
του «όχι» δεν θα αναγκάσει την ολλανδική κυβέρνηση να προβάλει βέτο στη συμφωνία σύνδεσης Ε.Ε.-Ουκρανίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΩΝ «NEW YORK TIMES» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ

ISIS: Η στρατηγική του στην καταστροφή αρχαιολογικών μνημείων
ΣΕ ρεπορτάζ με τίτλο “Η στρατηγική του ISIS

πίσω από την καταστροφή αρχαίων μνημεί-

ων”, οι «New York Times» εξηγούν τους λό-

γους αυτής της μανίας των βάρβαρων τζιχαν-

τιστών. Ακολουθούν αποσπάσματα: “Συρια-

κές κυβερνητικές δυνάμεις, με τη βοήθεια

ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ανακατέ-

λαβαν την Παλμύρα από το Ισλαμικό Κράτος

στις 27 Μαρτίου, και οι ειδικοί αξιολογούν

πλέον τις ζημιές στα αρχαία μνημεία και τα

έργα τέχνης της πόλης. Το ISIS κατέστρεψε

πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς επε-

κτάθηκε σε ολόκληρο το Ιράκ και τη Συρία,

λεηλατώντας μερικά έργα τέχνης για οικονομι-

κό κέρδος και καταστρέφοντας άλλα για να

κερδίσει την προσοχή στον πόλεμο της προ-

παγάνδας. Η Μονή του Προφήτη Ηλία, πέτρι-

νο μοναστήρι ηλικίας 1.400 ετών κοντά στη

Μοσούλη στο βόρειο Ιράκ, όπου το Ισλαμικό

Κράτος έχει τον έλεγχο από τον Ιούνιο του

2014, μάλλον ισοπεδώθηκε τον Αύγουστο

και τον Σεπτέμβριο του 2014 σαν μνημείο

“αλλοθρήσκων”. Είχε επιζήσει από προηγού-

μενες συγκρούσεις επί αιώνες. Το παλαιότε-

ρο χριστιανικό μοναστήρι στο Ιράκ ήταν το μέ-

ρος της σφαγής χριστιανών μοναχών που αρ-

νήθηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ, το 1743.

Και μια μάχη το 2003 μεταξύ ανταρτών και

αμερικανικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα

την καταστροφή ενός τείχους του. Η απειλή

για την Παλμύρα ήταν πιο συστηματική. Το Ισ-

λαμικό Κράτος τοποθέτησε νάρκες γύρω από

δύο ναούς 2.000 ετών στην αρχαία ρωμαϊκή

πόλη τον Ιούνιο του 2015, σύμφωνα με έκθε-

ση από το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Αν-

θρώπινα Δικαιώματα. Στη συνέχεια, οι τζιχαν-

τιστές κατέστρεψαν, μεταξύ άλλων, τον επι-

βλητικό ναό του Βάαλ. Το ISIS έχει γυρίσει

βίντεο με εκτελέσεις στο αρχαίο ρωμαϊκό θέ-

ατρο κοντά στον κατεστραμμένο ναό κατά

τους τελευταίους μήνες, επειδή η διεθνώς

γνωστή Παλμύρα είναι ιδανική τοποθεσία για

να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή είναι η τεράστια αξία της για την προπα-

γάνδα των τζιχαντιστών”, προστίθεται.

Πού επενδύει

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, “το Ισλαμικό Κράτος

επενδύει με θρησκευτικο-ιδεολογικό μανδύα

αυτές τις καταστροφές της πολιτισμικής κληρο-

νομιάς. Στην Παλμύρα, για παράδειγμα, οι τζι-

χαντιστές ανατίναξαν και δύο ιστορικούς τά-

φους μουσουλμάνων, ενός σιίτη αγίου και ενός

μελετητή του σουφισμού, επειδή τους θεωρεί

και αυτούς “μορφές ειδωλολατρίας”. Τον Μάρ-

τιο του 2015, το Ισλαμικό Κράτος κυκλοφόρη-

σε βίντεο που δείχνει μαχητές να σπάνε και να

καταστρέφουν με μπουλντόζες τη Χάτρα και την

πρωτεύουσα των Ασσυρίων Νιμρούντ, αρχαι-

ολογικούς χώρους στο βόρειο Ιράκ. Τα εντυπω-

σιακά πλάνα έγιναν επίκεντρο σημαντικής προ-

σοχής των ΜΜΕ παγκοσμίως, επιτρέποντας στο

ISIS να επεκτείνει ευρέως το μήνυμά του και,

ενδεχομένως, να αυξήσει την στρατολόγηση

φανατικών μαχητών. Η κερδοσκοπία ως μέρος

ενός μεγάλου δικτύου αρχαιοκαπήλων είναι ο

άλλος λόγος πίσω από τις καταστροφές. Το Ισ-

λαμικό Κράτος εκμεταλλεύτηκε ένα ήδη ακμά-

ζον λαθρεμπόριο λεηλατημένων αρχαιοτήτων,

που είχε δημιουργηθεί ήδη στα χρόνια των συγ-

κρούσεων στον πόλεμο του Ιράκ”, καταλήγουν

οι «New York Times».
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Dior Addict Ultra GlossΝέο κατάστημα Starbucks® στην Έγκωμη! 
ΕΝΑ αίσθημα ανανέωσης. Ξάφνιασμα. Αφιε-

ρωμένο πάντα στην ομορφιά των γυναικών.

Το 2015 ο Dior παρουσίασε το πρωτοπορια-

κό Dior Addict lipstick - το πρώτο lipstick του

Οίκου με πυρήνα hydra gel, που αφήνει την

εντύπωση αποτελέσματος top-coat. 

Ένα αυθεντικό νέον-κόκκινο με τη νέα λάμψη

μιας τόσο Dior Addict θηλυκότητας, γεμάτης

αυτοπεποίθηση, παιχνιδιάρας που ενσαρκώ-

νεται ιδανικά από την ακαταμάχητη Jennifer

Lawrence.  Μαγευτικό. Επαναστατικό. Δοκι-

μάζει τα όρια της λάμψης και του χρώματος.

Το 2016 ο Peter Philips, διευθυντής Δημι-

ουργικού και Εικόνας του μακιγιάζ Dior, απο-

καλύπτει το νέο Dior Addict Ultra-Gloss. Μια

γεμάτη καινοτομίες, παιχνιδιάρικη υφή, εμ-

πνευσμένη από την περίφημη κουλτούρα της

μόδας Dior, που αναδεικνύει τον διασκεδαστι-

κό, μοντέρνο, αυθάδη χαρακτήρα του Dior

Addict. Μια νέα γενιά γκλος για αισθησιακό

όγκο και λάμψη, με αποτέλεσμα που δεν κολ-

λάει, χάρη σε μια σύνθεση βασισμένη στις

ανάγκες των γυναικών. Μια νέα χρωματική

εμπειρία, με μια παλέτα 18 αποχρώσεων, εμ-

ποτισμένη με το μεταδοτικό αίσθημα της χα-

ράς για τη ζωή. Μια νέα, μοναδική λάμψη που

ξεπερνά τις προσδοκίες, δημιουργώντας άλ-

λοτε πιο απαλά, άλλοτε σπινθηροβόλα και άλ-

λοτε ιριδίζοντα εφέ.

ΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα www.wiseonli-

ne.com.cy πραγματοποιεί μία νέα ολοήμερη

έκθεση αφιερωμένη σε πρωτότυπα ΜΟΥΣΙ-

ΚΑ δώρα το Σάββατο, 9 Απριλίου 2016,

από τις 10.00 μέχρι τις 21.00 στον ζεστό

και φιλόξενο χώρο του Pacific Coffee Com-

pany στον Στρόβολο, περιοχή Σταυρού, κον-

τά στην είσοδο της Λευκωσίας για εύκολη

πρόσβαση απ’ όλες τις πόλεις. Τα εντυπω-

σιακά μουσικά προϊόντα της Βιένης, της πό-

λης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την

κλασική μουσική, έφτασαν και σας προσκα-

λούμε όλους να έρθετε να γνωρίσετε από

κοντά τη νέα μουσική συλλογή του «The Mu-

sic Room» και τις καινοτόμες προτάσεις του

για δώρα και γραφική ύλη. Ιδανικές ιδέες

για μουσικούς, δασκάλους, μαθητές, ωδεία

και όλους τους λάτρεις της μουσικής! Με

κάθε αγορά αποκτήστε ένα υπέροχο μουσι-

κό δωράκι VIENNA WORLD και απολαύστε

τον καφέ της αρεσκείας σας. Στον χώρο της

έκθεσης θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός,

όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα απίθανο

δώρο αξίας €70 από την πολύχρωμη οικο-

γένειά του www.wiseonline.com.cy.

Η ΕΓΚΩΜΗ απέκτησε το δικό της κατάστημα

Starbucks®,  το οποίο έχει ήδη προκαλέσει

ενθουσιασμό με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό

του ύφος, που στόχο έχει να προσφέρει την

απόλυτη Starbucks® εμπειρία στους καθημε-

ρινούς του πελάτες. Το κατάστημα προβάλλει

το Regional Modern σχεδιαστικό concept της

Starbucks®, το οποίο δίνει έμφαση στην πα-

ράδοση του καφέ, στις σχέσεις με την τοπική

κοινωνία και στην περιβαλλοντική ευθύνη. Δί-

νοντας έμφαση στην αυθεντική εξυπηρέτηση

και στη ζεστή και lounge ατμόσφαιρα, το νέο

κατάστημα υπόσχεται να αποτελέσει αναπό-

σπαστο μέρος της καθημερινότητας, όπου ο

τέλειος καφές είναι μόνο η αρχή. Το νέο Star-

bucks®  της Έγκωμης είναι ιδανικό για χαλα-

ρές συναντήσεις με φίλους, για στάση μετά τη

δουλειά, για ομαδικό διάβασμα ή ακόμα και

για επαγγελματικές συναντήσεις σε ένα εμ-

πνευσμένο περιβάλλον, με άνετα τραπέζια,

ποιοτική μουσική και δωρεάν Wi-Fi. Το κατά-

στημα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη ενός

νέου, δυναμικού κύκλου στην πορεία της Star-

bucks® στην Κύπρο, κατά την οποία θα συνε-

χίσει να δημιουργεί κουλτούρα γύρω από τον

καφέ και να χτίζει ανθρώπινες σχέσεις. Μέ-

ρος αυτής της δυναμικής πορείας αποτελεί

και η πρόσφατη υιοθέτηση του προγράμματος

επιβράβευσης «My Starbucks Rewards™»,

όπου μέσω της prepaid κάρτας της, η Star-

bucks® ανταποδίδει την αγάπη και προτίμηση

των φίλων της, δίνοντας την ευκαιρία στους

χρήστες της κάρτας να κερδίσουν δώρα και

άλλα προνόμια όλον τον χρόνο. To κατάστημα

Starbucks® θα είναι καθημερινά ανοικτό από

τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 12.00 το βρά-

δυ. Το νέο Starbucks® της Έγκωμης  θα ση-

ματοδοτήσει την έναρξή του με ένα ολοήμερο

Opening Party, το Σάββατο, 9 Απριλίου. Οι

εορτασμοί θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί

με coffee tastings, κεράσματα και εκπλήξεις,

ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει Live Link

και Photobooth, με όσους ανεβάζουν τη φω-

τογραφία με το hashtag #StarbucksEngomi,

από τις 4μ.μ. μέχρι τις 7μ.μ., να μπορούν να

απολαύσουν το αγαπημένο τους Tall ρόφημα

ΔΩΡΕΑΝ! Το πάρτι θα κορυφωθεί από τις

8μ.μ. και μετά με Live DJ Set, special projec-

tions και πολλές ακόμα μοναδικές εκπλήξεις!

«Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι»: Ένα βιβλίο 
για παιδιά στο ιδιαίτερο θέμα του παιδικού καρκίνου

ΚΟΠΙΑΣΤΕ σ’ ένα βιωματικό εργαστήρι αφή-

γησης με τη Δήμητρα Σωκράτους, εμψυχώ-

τρια θεατρικού παιχνιδιού και συγγραφέα του

παιδικού βιβλίου «Η Μαίρη και το Λευκό Μπι-

ζέλι», που θα γίνει το Σάββατο, 9

Απριλίου, από τις 11:00 π.μ. -

12.30 μ.μ., στον χώρο WRITE CY,

Ξάνθης Ξενιέρου 37, Παλιά Λευ-

κωσία, τηλ. 22105099. Ανοικτό

σε παιδιά 7 - 14 ετών. Ελεύθερη

είσοδος, απαραίτητη η κράτηση

θέσης. Η Δήμητρα θα αφηγηθεί

την ιστορία της Μαίρης, καθοδη-

γώντας μέσα από βιωματικές δρα-

στηριότητες τα παιδιά στη φαντα-

στική περιπλάνηση της μικρής ηρωίδας, η

οποία προσπαθεί να κατανοήσει το ιδιαίτερο

θέμα του παιδικού καρκίνου. Η ιστορία της

Μαίρης δίδεται μέσα από συμβολισμούς, με-

ταφορές, ευαισθησία, θετικότητα και χιού-

μορ, χωρίς αναφορές στον καρκίνο ή άλλους

ιατρικούς όρους. Το 64ασέλιδο έγχρωμο βι-

βλίο έχει εικονογραφηθεί από τη δρα Στέλλα

Καραγιώργη. «Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι»

ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους με καρ-

κινοπάθειες ή συναφείς παθήσεις αλλά και τα

άτομα του περιβάλλοντός τους να αν-

τιμετωπίσουν την εμπειρία αυτή με

δύναμη και θετικότητα. Ωθεί παιδιά

κι ενήλικες να μιλήσουν ανοιχτά για

τον καρκίνο, ενδυναμώνοντας την

κοινωνία ώστε ν’ αγκαλιάσει μικρούς

και μεγάλους με καρκινοπάθειες,

προσφέροντάς τους δύναμη, ελπίδα

κι αγάπη. Το βιβλίο είναι εγκεκριμένο

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολι-

τισμού για τη Βιβλιοθήκη Δασκάλου

και Μαθητή. Μέρος των εσόδων από την πώ-

ληση του βιβλίου διατίθεται για την ευγενή πα-

ραχώρηση βιβλίων σε μη κερδοσκοπικούς

οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά κι ενήλι-

κες με καρκινοπάθειες και συναφείς παθή-

σεις. Για περισσότερες πληροφορίες και πα-

ραγγελίες του βιβλίου στο 96219921.

GAP Άνοιξη 2016: Kλασικά 
ready-to-wear για μια νέα γενιά!

Η GAP μάς προσκαλεί να καλωσορίσουμε την

άνοιξη, με μία συλλογή εμπνευσμένη από βασικά

κομμάτια της μοντέρνας γκαρνταρόμπας, καλύ-

πτοντας τις ανάγκες του καθημερινού στυλ με

τζιν, khaki και πλεκτά σε αγαπημένα και νέα σχέ-

δια. Πρωταγωνιστές, τα νέα skye blue

washes, τα οποία σηματοδοτούν την επι-

στροφή του κορυφαίου αμερικανικού τζιν

σε όλες τις αγαπημένες μας γραμμές.  Η

νέα συλλογή Gap Άνοιξη 2016 είναι δια-

θέσιμη στο κατάστημα του Gap στο My-

Mall Λεμεσού, μέχρι και τέλος Απριλίου

2016. Η σειρά των αυθεντικών «Blues»,

Gap 1969 Denim, προσφέρει μια πλη-

θώρα επιλογών σε γραμμές τζιν, από

skinny έως και φαρδιά,  καθώς και σε

χρώματα και washes, από πολύ ανοικτά

σε πολύ σκούρα. Οι βασικές γραμμές της

γυναικείας σειράς Gap 1969 denim περιλαμβά-

νουν τα Crop Kick (στενή γραμμή που φτάνει έως

τη γάμπα), τα Flare (στενή γραμμή πάνω που κα-

ταλήγει σε καμπάνα), τα Ankle (γραμμή που

εφαρμόζει άνετα στο σώμα) και τα Skinny (ιδιαί-

τερα στενή γραμμή).  Η γραμμή Girlfriend Chino

αποτελεί ένα συνδυασμό χαλαρής εφαρμογής με

μια πιο εκλεπτυσμένη νότα της boyfriend γραμ-

μής, διαθέσιμη σε μια σειρά από μοναδικά χρώ-

ματα.  Κομμάτια με vintage wash και μοντέρνα

βαμβακερά μπλουζάκια σε μια μεγάλη γκάμα

σχεδίων και επιλογών όπως μακρυμάνικα, με μα-

νίκι ¾, v-λαιμό, λαιμόκοψη ή / και ανοιχτή λαιμό-

κοψη, συμπληρώνουν τις ανοιξιάτικες μας εμφα-

νίσεις. Τα Best Girlfriend & Summer Short

σορτς, συνδυασμένα με ριγέ ναυτικού τύπου

μπλούζες, και μοναδικά casual μπουφάν, μας

προσφέρουν ποικιλία στους συνδυασμούς και

ένα φρέσκο vintage στυλ. Η συλλογή για τους άν-

τρες χαρακτηρίζεται από t-shirts για όλες τις περι-

στάσεις,  σε εξαιρετικής υφής βαμβάκι και είναι

διαθέσιμη σε μια σειρά κλασικών κοψιμάτων στις

πιο μοδάτες χρωματικές αποχρώσεις. Τα vintage

t-shirts και τα κλασικά που-

κάμισα ταιριάζουν απόλυτα

με τη σειρά παντελονιών

«1969 denim» σε βασικές

γραμμές, όπως  Skinny,

Slim και Straight από αυ-

θεντικά τζιν και stretch

υφάσματα. Το κλασικό wa-

shed khaki της Gap, αποτε-

λεί το νέο παντελόνι για κά-

θε περίσταση, που έχει δη-

μιουργηθεί με τέτοιο τρόπο

για να προσφέρει απόλυτη

άνεση και… χαρακτήρα. Φόρμες και φούτερ

σορτς συνδυάζονται με πικέ πόλο μπλούζες και

τζιν μπουφάν για το απόλυτο casual look. Παράλ-

ληλα, αυτή την άνοιξη, η Gap έχει συμπεριλάβει

στη συλλογή της sun wash φούτερ μπλούζες, ιδι-

αίτερα απαλές σε χαλαρό στυλ για τις καθημερι-

νές εμφανίσεις γυναικών και ανδρών. Η παιδική

συλλογή GapKids σφύζει από «ενεργητικότητα»

με νέα παντελόνια σε φόρμες και κολάν για τα

κορίτσια και αθλητικά παντελόνια και σορτς για τα

αγόρια. Τα washes και σχέδια των τζιν παντελο-

νιών χαρακτηρίζονται από σκισίματα και μπαλώ-

ματα καθώς και κεντημένες λεπτομέρειες.  Τα

ντυσίματα από πάνω μέχρι κάτω γι’ αυτή την πε-

ρίοδο περιλαμβάνουν επιλογές από μακό, σικ

φορέματα και casual κομμάτια για τα κορίτσια

και chino & twill σορτς, βαμβακερά μπλουζάκια

και τζιν μπουφάν για τα αγόρια. 

Γιορτάζοντας ευρωπαϊκά την εξοικονόμηση ενέργειας
στα σχολεία μέσω της πρωτοβουλίας 50/50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ και εκπρόσωποι από δημό-

σια κτίρια 13 ευρωπαϊκών χωρών γιόρτασαν

μαζί με 16 συνεργαζόμενους φορείς τη συμ-

μετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-

RONET 50/50 max - εξοικονόμηση ενέργει-

ας στα σχολεία, στο τελικό συνέδριο του προ-

γράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-

ξέλλες, στις 16 Μαρτίου 2016. Την Κύπρο

εκπροσώπησαν στο συνέδριο εκπαιδευτικοί

από δύο σχολεία που συμμετέχουν με επιτυ-

χία στο πρόγραμμα: O Αρίστος Μαρκάκης

από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής και ο

Χριστόφορος Χριστοφόρου από το Δημοτικό

Σχολείου Καϊμακλίου Β’ (ΚΒ), οι οποίοι, μαζί

με τους μαθητές τους, επέδειξαν ιδιαίτερο

ζήλο στην εφαρμογή του προγράμματος στα

σχολεία τους. Μαζί τους ήταν και λειτουργοί

του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολι-

τών, που είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποί-

ησης του προγράμματος EURONET 50/50

max στην Κύπρο. Η ιδέα της εξοικονόμησης

ενέργειας στα σχολεία μέσω της μεθοδολο-

γίας 50/50 ξεκίνησε το 2009 σε εννέα ευ-

ρωπαϊκές χώρες μέσω του προγράμματος

Euronet 50/50. H ιδέα είναι απλή: μεγάλο

μέρος εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να

επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας

των χρηστών ενός κτιρίου. Με το τελικό συ-

νέδριο στις Βρυξέλλες επισφραγίστηκε η επι-

τυχημένη εφαρμογή του προγράμματος EU-

RONET 50/50 max. Οι παρευρισκόμενοι

πληροφορήθηκαν για τα αποτελέσματα του

προγράμματος και για επιτυχημένα παραδείγ-

ματα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία

και άλλα δημόσια κτίρια, που είναι μέλη του

δικτύου 50/50. Η συζήτηση σε ομάδες που

ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία στους συνέ-

δρους να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες με

θέμα διάφορες πτυχές της ενεργειακής εκ-

παίδευσης σε χρήστες διαφορετικών κτι-

ρίων. Στο χώρο του συνεδρίου φιλοξενείτο

έκθεση με εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχ-

θηκε από τα σχολεία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος EURONET 50/50 max. Παράλλη-

λα, στις 16-17 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες

πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των

εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι

τελικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για

να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

ΤΡΙΤΗ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η μαγεία του VIENNA WORLD συναντά 
τον κόσμο του «The Music Room»
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ΚΕΡΔΗ κατέγραψε το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου στην πρώτη χρηματι-
στηριακή συνάντηση της εβδομάδας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 67,86
μονάδες, σημειώνοντας μικρή αύξηση
σε ποσοστό 0,53%. Ο Δείκτης FTSE/Cy-
SE20 διαμορφώθηκε στις 39,03 μονάδες,
κλείνοντας με άνοδο 0,54%. Ο ημερήσιος
όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις 304.562. Όλοι οι επιμέρους χρη-
ματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν
κέρδη, εκτός του δείκτη των Επενδυτι-
κών, που παρέμεινε αμετάβλητος. Η
Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο σε πο-
σοστό 0,48%, η Εναλλακτική σε ποσοστό
0,28% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό
0,84%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέ-

ρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €211.528 (άνοδος 2,00% -
τιμή κλεισίματος €0,15). Ακολούθησαν
οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με
€30.821 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισί-
ματος €1,15), της Πετρολίνα με €20.359
(άνοδος 2,27% - τιμή κλεισίματος €0,90),
της Δήμητρας Επενδυτικής με €16.064

(χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,385) και των Τσιμεντοποιείων Βασι-
λικού με €12.772 (πτώση 2,94% - τιμή
κλεισίματος €1,65). Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε
κινήθηκαν ανοδικά, τρεις καθοδικά και
τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθ-
μός των συναλλαγών ανήλθε στις 197.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΙΣ 67,86 ΜΟΝΑΔΕΣ

Κέρδη σημείωσε το ΧΑΚ 

                                                ΕΥΡΩ/EURO (€)                                            

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:                    304.562,31                                            

                                                                                                                  

ΔΕΙΚΤΗΣ                                                   TIMH       % MET.         ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX                                                     VALUE       % DIFF.             VALUE (€)

FTSE/CySE 20                                       39,030        0,540       304.443,310

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ                         49,980        0,480       265.155,220

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ         818,040        0,000         16.064,990

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ                            67,860        0,530       304.562,310

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                        432,410        0,840           2.660,300

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ           677,550        0,280         39.407,090

FTSE Med  (1/4/2016)                      4.773,290       -0,260

Εξασφάλιση Νέας Χρηματοδότησης και Έναρξη του
Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Έργου SEO-DWARF από το ΤΕΠΑΚ

Jamie's Italian: Μια γεύση από… 
Jamie Oliver, σύντομα κοντά μας  

Ο Γ.Γ. του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α σε εκδήλωση στην Κρήτη

ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΓΕΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ

ΔΟΛΑΡΙΟ

1.1380 0.79738 126.97

ΤΟ ερευνητικό Έργο «SEO-

DWARF» έχει ξεκινήσει τον Ια-

νουάριο του 2016 και θα έχει

συνολική διάρκεια 4 χρόνια. Ο

συνολικός προϋπολογισμός

του έργου είναι €1.584.000

και για το Τεχνολογικό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου  €189.000.

Ένας από τους στόχους προ-

τεραιότητας του Έργου είναι η

ενίσχυση της συνεργασίας με-

ταξύ προσωπικού από τον

ακαδημαϊκό και τον βιομηχανι-

κό τομέα αποσκοπώντας στην

ανταλλαγή γνώσης και στην

ανάπτυξη καινοτόμων υπηρε-

σιών. Στο πλαίσιο του «SEO-

DWARF» έχει δημιουργηθεί

ένα δυνατό δίκτυο εταιρικής

συνεργασίας, στο οποίο συμ-

μετέχουν 4 εταίροι από ακα-

δημαϊκά ιδρύματα και 5 εταί-

ροι από τον τομέα της βιομη-

χανίας, ενώ στο Έργο συμμε-

τέχουν εταίροι από την Ελλά-

δα (3), Ιταλία (2), Γερμανία

(1), Γαλλία (1), Κύπρο (1) και

Ελβετία (1). Πιο συγκεκριμένα

το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται

από το Εθνικό Μετσόβιο Πο-

λυτεχνείο (GR), το οποίο συμ-

μετέχει ως επικεφαλής εταί-

ρος στο Έργο, το Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου (GR), το University

of Bari Aldo Moro (IT) και το

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

και Γεωπεριβάλλοντος του

Ερευνητικού Κέντρου «ΕΡΑ-

ΤΟΣΘΕΝΗΣ» του Τεχνολογι-

κού Πανεπιστήμιου Κύπρου

(CY) που αποτελούν τους 4

εταίρους εκπροσωπώντας τον

ακαδημαϊκό τομέα. Από την

άλλη πλευρά, 5 εταίροι από

τις εταιρείες Planetek Hellas

(GR), Planetek Italia (IT), TWT

GmbH Science & Innovation

(DE), i-Sea (FR) και CloudSig-

ma (CH) έρχονται να ολοκλη-

ρώσουν το εταιρικό σχήμα εκ-

προσωπώντας τον βιομηχανι-

κό τομέα. Συντονιστής του έρ-

γου από το ΤΕΠΑΚ είναι ο Αντι-

πρύτανης Ακαδημαϊκών Υπο-

θέσεων Καθηγητής Διόφαντος

Γλ. Χατζημιτσής. Συμμετέχουν

επίσης οι Δρ Χριστιάνα Παπού-

τσα, Δρ Άθως Αγαπίου και Δρ

Κυριάκος Θεμιστοκλέους. Η

Δρ  Χριστιάνα Παπούτσα απο-

τέλεσε την αποσπασμένη

ερευνήτρια (secondment)

από το ΤΕΠΑΚ για το εν λόγω

έργο.

ΣΕ λίγο καιρό πρόκειται να ανοίξει το νέο εστια-

τόριο Jamie‘s Italian και να προσφέρει μια

πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρεις του καλού

ιταλικού φαγητού. Το Jamie‘s Italian -όπως δη-

λώνει άλλωστε και η ονομασία του- φέρει την

υπογραφή του Jamie Oliver, του δημοφιλούς

και διακεκριμένου Βρετανού σεφ, εστιάτορα

και αγαπημένης προσωπικότητας των ΜΜΕ.  Το

Jamie’s Italian είναι το αποτέλεσμα της επιθυ-

μίας του Jamie να διοχετεύσει τη μακροχρόνια

εμπειρία του στη μαγειρική αλλά και να μοιρα-

στεί το πάθος του για τον ιταλικό τρόπο ζωής

και πιο συγκεκριμένα την ιταλική κουζίνα. Το

μενού του εστιατορίου θα περιστρέφεται γύρω

από τη δημιουργία ευφάνταστων, ρουστίκ πιά-

των με ρίζες στις αυθεντικές συνταγές της ιταλι-

κής οικογένειας. Έχει δημιουργηθεί από τον Ja-

mie και τον Ιταλό σεφ Gennaro Contaldo -φίλο

και μέντορά του- και εκφράζει την φιλοσοφία

του Jamie‘s Italian: παράδοση συνδυασμένη

με σύγχρονες πρωτότυπες ιδέες και τη γνωστή

«πινελιά» του Jamie. To Jamie’s Italian βρίσκε-

ται στην περιοχή της Έγκωμης στη Λευκωσία,

δίπλα από το αγαπημένο πλέον Caffè Nero. Το

κτήριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να

έχει μοναδική ταυτότητα, εναρμονισμένη με το

«τοπικό χρώμα» της γύρω τοποθεσίας. Παράλ-

ληλα, οι χώροι του εστιατορίου έχουν μελετηθεί

μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια για να προ-

σφέρουν μια εμπειρία αληθινά διαφορετική απ’

ό,τι έχει κανείς ζήσει μέχρι τώρα.  Εν αναμονή

λοιπόν του ανοίγματος του Jamie‘s Italian. Πάν-

τως ένα είναι το σίγουρο: πως όλων η όρεξη

έχει ήδη ανοίξει. 

Ο Γ.Γ. του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α Φάνος Λεβέντης συμμε-

τείχε σε Γαστρονομική Εκδήλωση στο Ζάρο

Ηρακλείου Κρήτης κατόπιν πρόσκλησης από

τον Παγκρήτιο Λαογραφικό Όμιλο. Κατά τη

διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης από τις 25

μέχρι τις 28 Μαρτίου, ο κ. Φάνος Λεβέντης πα-

ρουσίαζε  Κυπριακή Γαστρονομία με ζεστά και

κρύα εδέσματα δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιά-

δες επισκέπτες να δοκιμάζουν. Ταυτόχρονα γι-

νόταν και προβολή της Κύπρου ως τουριστικού

προορισμού με τεράστιο ενδιαφέρον από τους

αδελφούς Κρητικούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι

παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό εκλεκτά

κυπριακά προϊόντα από τη Γαλακτοβιομηχανία

«ΑΛΑΜΠΡΑ» καθώς και  εκλεκτά παραδοσιακά

αλλαντικά «ΔΥΜΕΣ» και «Primefarm».

Νέο Hard Rock Cafe ανοίγει 
στην Αγία Νάπα το καλοκαίρι του 2016 

Η ΚΥΠΡΟΣ ετοιμάζεται να «ροκάρει», καθώς

το Hard Rock Cafe ανοίγει τις πόρτες του

στην Αγία Νάπα! Το Hard Rock International

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-

σει ότι φέρνει το πασίγνωστο brand έτοιμο

να προσφέρει τις πιο Hard Rock εμπειρίες,

rock ‘n‘ roll μουσική, μια μοναδική συλλογή

με αξεσουάρ προς πώληση και αυθεντικά

Hard Rock cocktails με τα πιο γευστικά πιά-

τα, όλα συνοδευόμενα από τα πιο σημαντικά

μουσικά memorabilia της αποκλειστικής

συλλογής του Hard Rock. Στεγασμένο σε

ένα εμβληματικό χώρο στη λεωφόρο Αρχιε-

πισκόπου Μακαρίου 13, απέναντι από τη

γνωστή κεντρική πλατεία της πόλης, το Hard

Rock Cafe Ayia Napa θα επεκτείνεται σε

τρεις ορόφους συνολικών 860 τ.μ., συμπε-

ριλαμβανομένου ενός υπέροχου roof terrace

με θέα που θα σας κόψει την ανάσα. Το νέο

franchise αντιπροσωπεύει η Karmia Enter-

prises Ltd, της οποίας οι μέτοχοι συσχετίζον-

ται με τα εστιατόρια TGI Fridays στην Κύπρο,

τα οποία λειτουργούν με επιτυχία στο νησί

εδώ και 20 χρόνια. Οι επισκέπτες θα έχουν

τη δυνατότητα να απολαύσουν ποιοτικές επι-

λογές από τον θρυλικό Hard Rock κατάλογο

φαγητού που περιλαμβάνει ορεκτικά όπως

το Jumbo Combo, Nachos, δροσερές σαλά-

τες, αλλά και τα απολαυστικά Legendary Bur-

gers. Επίσης τo μπαρ θα προσφέρει όλη την

ημέρα, ροφήματα, χυμούς, ποτά και, κυ-

ρίως, τα μοναδικά βραβευμένα Hard Rock

cocktails, με την επιλογή σερβιρίσματος και

σε συλλεκτικά - αναμνηστικά ποτήρια του

Hard Rock. Παράλληλα, το κοινό μπορεί να

επισκεφτεί το Rock Shop, το εμβληματικό

κατάστημα λιανικής πώλησης του Hard Rock

Cafe, το οποίο διαθέτει μια μοναδική συλλο-

γή αξεσουάρ εμπνευσμένη από τη rock ‘n’

roll κουλτούρα, καθώς και συλλεκτικά Hard

Rock Cafe είδη.

ΔEIKTEΣ TIMΩN METOXΩN XPHMATIΣTHPIOY AΞIΩN KYΠPOY

BAΣH ΔEIKTH (29/3/1996)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 05/04/2016
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Ο
ι επικοινωνίες στη ναυτιλία είναι

ένα θέμα που απασχολεί σημαντικά

τη ναυτιλιακή βιομηχανία εδώ και

πάρα πολλά χρόνια, λόγω της χρη-

σιμοποίησης δορυφορικών συνδέσεων, οι

οποίες απαιτούν ένα σημαντικό κόστος, το

οποίο επιβαρύνει το πλοίο και κοστίζουν

πολύ περισσότερο από ό,τι στοιχίζουν οι

επίγειες επικοινωνίες. Τον 20ο αιώνα, αλλά

και τα πρώτα χρόνια αυτού του αιώνα, χρη-

σιμοποιούσαμε τέλεξ και φαξ για τη μεταφορά

δεδομένων και μόνο τα τελευταία δέκα

χρόνια ξεκίνησε η χρήση του διαδικτύου

στα πλοία - και όταν λέμε διαδίκτυο συνήθως

εννοούμε μόνο επικοινωνία με email.

Τα υφιστάμενα συστήματα που υπάρχουν

τώρα στα πλοία μπορούν

να προσφέρουν πρόσβαση

στο διαδίκτυο για πλοήγηση

(σερφάρισμα) και πρόσβα-

ση στα συστήματα κοινω-

νικής δικτύωσης. Οι ταχύ-

τητες που προσφέρονται

δεν έχουν όμως καμία σχέ-

ση με αυτές που έχουμε

στην ξηρά, και που ακόμα

κυμαίνονται μεταξύ

128kbps και 432kbps. Για να έχει ένα

πλοίο απεριόριστη χρήση δεδομένων και

μια ταχύτητα της τάξεως των 2mbit πρέπει

να πληρώνει περίπου €3.000-4.000 τον

μήνα, ενώ εμείς στα σπίτια μας με δεκαπλά-

σιες ταχύτητες και απεριόριστη χρήση δε-

δομένων πληρώνουμε μόνο μερικές δεκάδες

ευρώ! 

Το τεχνολογικό χάσμα που δημιουργείται

μεταξύ των επίγειων και των θαλάσσιων δο-

ρυφορικών επικοινωνιών αυξάνεται χρόνο

με τον χρόνο όλο και περισσότερο και δεν

κατάφερε να βοηθήσει σημαντικά τη ναυτι-

λιακή  βιομηχανία, η οποία με πάνω από

60.000 εμπορικά πλοία της μεταφέρει το

90% των εμπορευμάτων με ασφάλεια στον

προορισμό τους, με πολύ χαμηλό κόστος,

ενισχύοντας σημαντικά το διεθνές εμπόριο

και την ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικά

συστήματα, με τα οποία μπορεί κανείς να

συνδεθεί με το διαδίκτυο, αλλά κανένα από

αυτά δεν προσφέρει τις ταχύτητες που απο-

λαμβάνουμε στην ξηρά. Η Inmarsat φέτος

θα μπορεί να προσφέρει ταχύτητες μέχρι

και 50mbit, αλλά οι τιμές θα ξεκινούν

περίπου στα €2.200 τον μήνα για μία

σύνδεση στο διαδίκτυο, στα 256kbps/s και

απεριόριστο όγκο δεδομένων. Η άλλη εταιρεία

είναι η Iridium, η οποία θα μπορεί να δώσει

πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες

1.5mbit, αλλά το σύστημα αυτό θα είναι

διαθέσιμο κάπου μέσα στο 2017. Και,

τέλος, το τρίτο σύστημα, το Ku Band VSAT,

το οποίο παρέχει «υψηλές» ταχύτητες και

απεριόριστο όγκο δεδομένων, αλλά μειονεκτεί

στο ότι δεν μπορεί να παρέχει πλήρη γεω-

γραφική κάλυψη και των επτά ωκεανών. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που

αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλιακή βιομηχανία

σε ό,τι αφορά των εφαρμογή των νέων τε-

χνολογιών στις επικοινωνίες, εκτός από το

σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης και

λειτουργίας, είναι και οι αυξημένες πλέον

απαιτήσεις των ναυτικών, οι οποίοι δικαιο-

λογημένα επιζητούν την άμεση πρόσβαση

στον κυβερνοχώρο και τη συνεχή επικοινωνία

με τα σπίτια τους. Ιδιαίτερα σήμερα, η νέα

γενιά των ναυτικών που προορίζεται να

ανέβει στα πλοία έχει γεννηθεί με «ένα

κινητό» και μία ταμπλέτα στο χέρι και

απαιτούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο

διαδίκτυο όπου και να βρίσκονται. Γνωρίζοντας

πώς αντιδρά η γενιά των Χ (Millenials) στην

ξηρά όταν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,

για παράδειγμα, για μία μόνο ώρα, τότε

μπορεί κάποιος να αναλογιστεί τι μπορεί να

συμβεί στη νέα γενιά των ναυτικών, οι

οποίοι θέλουν να έχουν άμεση επαφή με τα

αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλους και συγ-

γενείς τους και θέλουν να έχουν πρόσβαση

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου και

εάν βρίσκονται. 

Οι στατιστικές του 2015 μάς λένε ότι

68% των ναυτικών κατωτέρων πληρωμάτων

και 28% των αξιωματικών δεν έχουν ακόμα

πρόσβαση σε email και ότι το 97% των ναυ-

τικών κατωτέρων πληρωμάτων δεν έχουν

πρόσβαση στο διαδίκτυο για πλοήγηση ή

για χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης, όπως το Facebook, Twitter κ.λπ.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια

έντονη κινητικότητα στη βιομηχανία θαλάσσιων

επικοινωνιών, που δείχνει έμπρακτα το

μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν οι

πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές, τόσο για

τη συνδεσιμότητα των πλοίων τους στο δια-

δίκτυο για σκοπούς μεταφοράς εταιρικών

δεδομένων από τα πλοία τους στην ξηρά

και αντίστροφα, όσο και για την παροχή του

διαδικτύου στους ναυτικούς τους,  σε μια

μορφή όπως τα internet cafe, στα πλοία.

Παλιά η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο ήταν

απαγορευτική λόγω του υψηλού κόστους

και ήταν διαθέσιμο μόνο στα κρουαζιερόπλοια

και στις θαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης

πετρελαίου. Η εξάπλωση του διαδικτύου

πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα,

σε όλα σχεδόν τα πλοία, και αυτό θα

βοηθήσει σημαντικά να γεφυρωθεί το μεγάλο

τεχνολογικό χάσμα που έχουμε στη ναυτιλία

μεταξύ γραφείων και εγκαταστάσεων στην

ξηρά και πλοίων που βρίσκονται στις θάλασ-

σες. 

Η ναυτιλία και ιδιαίτερα οι πλοιοκτήτες

και πλοιοδιαχειριστές δεν χρειάζεται να

μένουν στο περιθώριο όσον αφορά τις μελ-

λοντικές τεχνολογίες, αλλά επιβάλλεται να

λάβουν δραστικά μέτρα για τη συνδεσιμότητα

των πλοίων τους, αν θέλουν να βρίσκονται

μπροστά και να αντιμετωπίζουν τον ανταγω-

νισμό, ο οποίος θα παραμένει συνεχής. 

Αυτή η αλλαγή είναι αναγκαία για τις επι-

κοινωνίες των πλοίων προς την ξηρά, για να

αποφευχθεί για πάντα η δημιουργία παράλ-

ληλων λογισμικών λόγω του χαμηλού εύρους

ζώνης, το οποίο υφίσταται τώρα στα πλοία.

Λόγω των παράλληλων λογισμικών, η ναυτιλία

δεν χρειαζόταν άμεσα αναβάθμιση του

εύρους ζώνης στα πλοία, αλλά αυτό που το

έχει κάνει αναγκαίο είναι η απαίτηση από το

ανθρώπινο δυναμικό στα πλοία, τους ναυτι-

κούς.

Είναι γνωστό από τις εμπειρίες μας στην

ξηρά, ότι η γρήγορη ροή πληροφοριών προ-

άγει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, η οποία

οδηγεί στη μεγιστοποίηση των θετικών απο-

τελεσμάτων. Δεν μπορούμε πια να βασιζό-

μαστε στην αποστολή email μηνυμάτων και

οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά να

πρέπει να περαστούν χειροκίνητα στη βάση

δεδομένων, και μετά να ακολουθήσει η

ανάλυσή τους. Σε πλοία όπου το διαδίκτυο

είναι καλά εδραιωμένο, τα δεδομένα μπορούν

να αποστέλλονται απευθείας από το μηχα-

νοστάσιο του πλοίου σε ένα πρόγραμμα το

οποίο διεκπεραιώνει αναλύσεις και μπορεί

να επεμβαίνει σε real-time μορφή στη ρότα

του πλοίου, ώστε να πετυχαίνονται καλύτερα

αποτελέσματα και σημαντική εξοικονόμηση

καυσίμων.

Με τη σύνδεση ενός πλοίου στο διαδίκτυο

και με το γραφείο του πλοιοκτήτη στην

ξηρά, αυτό εξυπακούει ότι το τμήμα πληρο-

φορικής της ναυτιλιακής εταιρείας θα πρέπει

να συντηρεί μια ομάδα  που δεν θα διαφέρει

σε τίποτα από το να συντηρείς ή να συνδέεις

ακόμα ένα υποκατάστημα με τα κεντρικά

γραφεία. Το πλοίο είναι μια σημαντική επέν-

δυση και χρειάζεται να αναβαθμίζεται συνεχώς

τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού

όσο και του τεχνολογικού του εξοπλισμού.

Προσθέτοντας σήμερα δέκα πλοία στο εται-

ρικό δίκτυο μιας πλοιοκτήτριας ή πλοιοδια-

χειρίστριας εταιρείας είναι το ίδιο με το να

συνδέεις ακόμα δέκα υποκαταστήματα με

220 χρήστες, όταν δε έχεις ένα στόλο με

120 πλοία είναι σαν να υποστηρίζεις ένα

ολόκληρο χωριό. Το μεγάλο πρόβλημα που

προκύπτει είναι το χάσμα τεχνολογίας που

αναφέραμε προηγουμένως. Δεν μπορείς να

έχεις, π.χ., τεχνολογία οπτικών ινών στα

κεντρικά γραφεία και στα υπόλοιπα υποκα-

ταστήματά σου και να περιμένεις τα πλοία

να αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα

υπόλοιπα γραφεία, όταν αυτά είναι συνδε-

δεμένα στο διαδίκτυο, με ένα φτωχό εύρος

ζώνης της τάξεως των 256kbps - 432kbps.

Με ένα τόσο χαμηλό εύρος ζώνης, είναι

πολύ δύσκολο να συντηρείς και να ελέγχεις

το δίκτυο στα πλοία από μακριά, να υποστη-

ρίζεις τους νέους διαδικτυακούς χρήστες

σε διάφορα επίπεδα, να παρέχεις τη διαδι-

κτυακή ασφάλεια και προστασία από διάφο-

ρους χάκερ, καθώς και να έχεις και τον

έλεγχο της χρήσης από τους ναυτικούς.

Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και να

ληφθούν ορθολογιστικές αποφάσεις για τη

σωστή ανάπτυξη του διαδικτύου στα πλοία,

έτσι ώστε οι πλοιοκτήτες και οι πλοιοδιαχει-

ριστές να μπορούν να παρέχουν στα πλοία

και στους ναυτικούς τους πρόσβαση στο

διαδίκτυο. Μόνο έτσι θα παραμείνουν στην

αγορά ανταγωνιστικοί και ικανοί να επιβιώσουν

των προκλήσεων που υπάρχουν στα χρόνια

που έρχονται.

Για να καταστεί δυνατόν να δημιουργηθεί

γρήγορο, φθηνό και παγκόσμιας εμβέλειας

διαδίκτυο δεν πρέπει να επαφίεται μόνο

στις ναυτιλιακές εταιρείες να επενδύσουν

ανεξάρτητα η κάθε μια στα δικά της πλοία,

αλλά να γίνει μία συλλογική προσπάθεια,

έτσι ώστε το διαδίκτυο να είναι διαθέσιμο

σε όλα τα εμπορικά πλοία. Με αυτό ας κα-

λέσουμε τις κυβερνήσεις, τμήματα εμπορικής

ναυτιλίας, Αρχές τηλεπικοινωνιών, συντεχνίες

ναυτικών και εταιρείες διαδικτύου να συμ-

βάλουν έμπρακτα στη δημιουργία μίας πιο

φθηνής διαδικτυακής σύνδεσης των πλοίων,

έτσι ώστε να καταστεί πιο προσιτό το διαδί-

κτυο, το τόσο σημαντικό, πρώτα για το παγ-

κόσμιο εμπόριο και κατ’ επέκταση για την

παγκόσμια οικονομία.

*Πρόεδρος υποεπιτροπής πληροφορικής

και επικοινωνιών του Κυπριακού Ναυτιλιακού

Επιμελητηρίου και Διευθυντής Μάρκετινγκ,

Interorient Shipmanagement
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Ε
π’ ευκαιρία της επίσκεψης του Μπα-

ράκ Ομπάμα στην Κούβα και την

αναθέρμανση των σχέσεων των δύο

χωρών και έχοντας επισκεφτεί πριν

από μερικά χρόνια το πα-

νέμορφο αυτό νησί, θα

ήθελα να καταθέσω τα πιο

κάτω:

Μπορεί κάποιος να ισχυ-

ριστεί και να έχει δίκαιο 

- ότι οι μισθοί στην Κού-

βα είναι χαμηλοί, όπως

και το βιοτικό επίπεδο του

πληθυσμού

- τα δημόσια οικονομικά

της είναι σε άσχημη κατάσταση

-  ότι το οδικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο

-  οι γραφειοκρατικές δομές του σοσιαλι-

στικού συστήματος (παρόμοιου με αυτό που

κατέρρευσε) εμποδίζουν την ανάπτυξη

-  δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης και

αντίθετης άποψης, οι πολίτες δεν μπορούν

να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ενώ το Κομ-

μουνιστικό Κόμμα που κυβερνά ελέγχει τα

πάντα (βέβαια, η δημοκρατία είναι μια λέξη

σχετική). Μήπως στις ΗΠΑ (για να πάρω την

ηγέτιδα χώρα του καπιταλισμού) όπου εμ-

φανίζεται πως γίνονται δημοκρατικές εκλογές,

πίσω από την εκλογή του Πρόεδρου και των

γερουσιαστών δεν βρίσκονται οι πολυεθνικές

και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που τα

ελέγχουν;

Όμως κανείς δεν μπορεί να μην διαπι-

στώσει ότι στο νησί αυτό, παρά το εμπάργκο

που του επέβαλαν οι ΗΠΑ, παρά την κατάρ-

ρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των

χωρών του ανατολικού μπλοκ - χώρες με τις

οποίες διεξαγόταν το μεγαλύτερο μέρος

του εμπορίου του:

- δεν υπάρχουν άστεγοι ή άνεργοι

- δεν υπάρχει η τεράστια ανισότητα που

υπάρχει τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες όσο

και στις χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κό-

σμου»

- η Κούβα έχει γίνει σημείο αναφοράς

ως προς τις παροχές σε επίπεδο υγείας και

εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα του

νησιού παράγει αποτέλεσμα, καθώς το πο-

σοστό του εγγράμματου πληθυσμού αποτελεί

το 99,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Unicef.

Επίσης, οι παροχές υγείας είναι ευρέως

διαδεδομένες, με το σύστημα πρόνοιας να

μεριμνά τόσο για την περίθαλψη και την

υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού αδια-

κρίτως όσο και για την παροχή βοήθειας σε

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι

μονογονεϊκές οικογένειες και οι ανύπαντρες

μητέρες. Το κουβανικό εκπαιδευτικό σύστημα

αποτελεί ένα άκρως επιτυχημένο μοντέλο

δραστικής μείωσης του αναλφαβητισμού

ανά τον κόσμο, έχοντας προσελκύσει το

ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών παγκόσμιων

φορέων, όπως η Διεθνής Αμνησία και η

Unicef. Ακόμα και η εφημερίδα «Guardian»

εξαίρει το κουβανικό μοντέλο εκπαίδευσης,

το οποίο μάλιστα βελτιώθηκε με την άνοδο

του Raul Castro στην εξουσία. 

Με την αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-

Κούβας και αν το εμπάργκο αρθεί πλήρως,

τότε θα δημιουργηθούν προοπτικές δυναμικής

ανάπτυξης της οικονομίας μέσω των επεν-

δύσεων από το εξωτερικό, τη δημιουργία κι

άλλων υποδομών για την αύξηση του τουρι-

στικού ρεύματος. 

Όσοι έχουν επισκεφθεί την Κούβα θα

έχουν διαπιστώσει ότι είναι ένας τουριστικός

παράδεισος, με απέραντες αμμουδιές, κα-

ταγάλανη θάλασσα, ιστορικές πόλεις όπως

η Αβάνα, Σάντα Κλάρα, Σινφουέγος, Σαντιάγο

ντε Κούβα, με πανέμορφη τροπική βλάστηση,

με την κουβανέζικη μουσική που σε κάθε

τόπο, σε κάθε στιγμή, οι Κουβανοί προσφέ-

ρουν στους επισκέπτες.

*Οικονομολόγος-Ερευνητής

Διαδίκτυο και ναυτιλία - Χάσμα τεχνολογίας

Κούβα: Νέα περίοδος αισιοδοξίας και προοπτικής

ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ
ΒΙΟΛΑΡΗ*

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΥΛΙΚΚΑ*
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Α
ποφάσισα να εμπλακώ στην πολιτική

ζωή, όχι για να διασφαλίσω καλύ-

τερες επαγγελματικές προοπτικές

ή για να αποκτήσω κοινωνικό εκτό-

πισμα. Στη δική μου περίπτωση δεν ισχύουν

τα γνωστά κριτήρια, που επικρατούν στην

κυπριακή κοινωνία τα τελευταία 50 χρόνια.

Αποδέχθηκα την τιμητική πρόταση του

Προέδρου του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

για να είμαι Αριστίνδην υποψήφια του κόμματος

στη Λευκωσία, γιατί πιστεύω σε ένα καλύτερο

αύριο. Ένα αύριο, όπου η πολιτική θα έχει

ως μόνο κριτήριο το όφελος του τόπου. Ένα

αύριο, όπου οι νέοι θα εκ-

προσωπούνται επαρκώς

στα κοινά. Ένα αύριο, που

θα εξασφαλίζει ίσες ευ-

καιρίες για όλους, μέσα

από ηθικές, αμερόληπτες

και αξιοκρατικές πρακτικές. 

Ο λαός μας συνηθίζει

να λέει ότι «μια ζωή βλέ-

πουμε και ακούμε τα ίδια

και τα ίδια». Και όντως ο

λαός μας έχει απόλυτο δίκαιο. Δυστυχώς,

όμως, ακόμη κι εμείς οι ίδιοι φέρουμε

μερίδιο ευθύνης, γιατί με τη σιωπή μας δι-

αιωνίζουμε και συναινούμε σε αρνητικά φαι-

νόμενα. Εισήλθαμε στην οικογένεια της Ευ-

ρώπης και ακόμα οι νοοτροπίες και οι πρα-

κτικές μας είναι απαρχαιωμένες. 

Αντί να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο

των πολιτών, το υποβιβάσαμε.

Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό νέων μορ-

φωμένων ανθρώπων κι όμως οι ταλαντούχοι

νέοι μας εγκαταλείπουν τη χώρα.

Διαθέτουμε δραστήριους επιχειρηματίες

και άριστους επαγγελματίες και, δυστυχώς,

το επιχειρείν και η ανταγωνιστικότητα της οι-

κονομίας μας χρειάζονται περαιτέρω ανα-

βάθμιση.

Οι γυναίκες, παρά το υψηλό μορφωτικό

τους επίπεδο και την επαγγελματική τους

επάρκεια, αδικαιολόγητα παραμένουν στο

περιθώριο. Όλα αυτά και πολλά άλλα πρέπει

να αλλάξουν. Και, δυστυχώς, δεν μπορούν

να αλλάξουν, αν όλοι συνεχίσουμε να κρίνουμε

τα πάντα από την άνεση της πολυθρόνας

μας. Δεν γίνεται να διαφωνούμε με πολλά

και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν είναι λογικό

να έχουμε απόψεις και θέσεις και να τις συ-

ζητούμε μόνο με τους φίλους μας.

Προσωπικά, προβληματίστηκα πολύ πριν

αποφασίσω να εισέλθω στον στίβο της πολι-

τικής. Το μυαλό μού υποδείκνυε να συνεχίσω

την ήσυχη ζωή μου, χωρίς να εκτεθώ στα

κοινά. Η καρδιά μου, όμως, με έσπρωξε να

αποδεχτώ την πρόκληση για μια μάχη, που

οφείλουμε όλοι μαζί να δώσουμε, προς

όφελος του τόπου.

Με την παρότρυνση της καρδιάς μου βρί-

σκομαι, λοιπόν, σήμερα απέναντί σας και

σας ζητώ να συστρατευθούμε όλοι μαζί για

να αλλάξουμε την τύχη του τόπου μας. Να

αγωνισθούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο

αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Ως απλός στρατιώτης δεν τρέφω αυταπάτες.

Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα

από μόνος του. Όμως, όλοι μαζί μπορούμε

να καταφέρουμε περισσότερα. Και αυτό

είναι το μήνυμα της δικής μου υποψηφιότητας.

Να κάνουμε μια μεγάλη στροφή προς τη νέα

εποχή. 

Από την πλευρά μου ως ένας νέος άν-

θρωπος, που εισήλθε ξαφνικά στα δύσβατα

μονοπάτια της πολιτικής, θα σας μιλάω πάντα

με ειλικρίνεια και με σεβασμό στην αντίθετη

άποψη. Λόγω χαρακτήρα και επαγγελματικής

κουλτούρας, δεν σκοπεύω να μπω στη λογική

των μεγάλων λόγων, των ατέλειωτων υπο-

σχέσεων και των γνωστών φαινομένων που

χαρακτηρίζουν την πολιτική. Αντίθετα, με

εφόδια τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου, θα

επιδιώξω να αναπτύξω μια ειλικρινή σχέση

μαζί σας, όπου η αλήθεια θα είναι πάντοτε

στις προτεραιότητές μου.

Άλλωστε, το ήθος, η δεοντολογία και ο

επαγγελματισμός αποτελούν για μένα άξονες

ζωής, οι οποίοι πάντα θα κατευθύνουν τις

θέσεις και τις πράξεις μου.

Σας ζητώ να στηρίξετε την υποψηφιότητά

μου, με μοναδική δέσμευση ότι θα εργαστώ

σκληρά για να αλλάξουν σημαντικά πράγματα

στον τόπο.

*Αριστίνδην υποψήφια ΔΗΣΥ 

Λευκωσίας

Ο
ι διαφορές της Δεξιάς από την Αρι-

στερά παίρνουν ιστορικά διάφορες

μορφές. Στον σύγχρονο κόσμο,

ωστόσο, αντιμετωπίζουν τα ίδια

δυσεπίλυτα δημοσιονομικά προβλήματα, τα

οποία διαλύουν την κοινωνική ισορροπία. Η

ανεργία, τα χρέη και οι πενιχρές οικονομικές

απολαβές αποκαρδιώνουν τους περισσότε-

ρους πολίτες. Ζητούμενο για όλους γίνεται

η οικονομική ανάπτυξη, η οποία, στην πραγ-

ματικότητα, οδήγησε στην κρίση που βιώνουμε

σήμερα. Σ’ αυτό δεν δίδεται έμφαση. 

Η ανάπτυξη θα ξαναέλ-

θει, υποτίθεται, με τα κέρ-

δη για τις επιχειρήσεις,

την ιδιωτική οικονομία, με

κάθε κόστος για το υπάρ-

χον εργατικό δυναμικό,

για να δημιουργηθούν θέ-

σεις εργασίας και για άλ-

λους. Με την εκδοχή αυτή

για την ανάπτυξη συμβι-

βάζονται και οι ίδιοι οι

εργαζόμενοι, αφού δεν μπορούν να φαντα-

στούν άλλη μορφή οικονομικής δραστηριό-

τητας από την «ελεύθερη».   

Τίθεται το ερώτημα: η σύγχρονη Αριστερά

αντιδρά στη συλλογιστική του ιδιωτικού κέρ-

δους; Κάθε άλλο. Το οικονομικό κέρδος,

γενικά, είναι θεμιτό, αφού αυτό διασφαλίζει

την κοινωνική μας ύπαρξη στον σύγχρονο

κόσμο. Όμως, η μηχανική αντίληψη του

εαυτού μας ως παραγωγού χρημάτων αναιρεί

την ικανότητά μας να κατανοούμε την ύπαρξή

μας ως όλα τα υπόλοιπα που είναι και δια-

φεύγουν της προσοχής μας αλλά συνεχίζουν

να καθορίζουν τον τρόπο που ζούμε. Για

παράδειγμα, όταν η ανθρώπινη επικοινωνία

συντελείται και εξαντλείται στο πλαίσιο της

υπολογιστικής μας διάθεσης να κερδίσουμε

ή να μη χάσουμε χρήματα από τους άλλους,

τότε αγνοούμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι

κερδίζουν ο ένας από τον άλλον και ανε-

ξάρτητα από την ικανότητά τους να εξαγο-

ράσουν ο ένας τον άλλον.

Επίσης, όταν φαιά ουσία αναλίσκεται

στην οικονομική μέριμνα και μόνο, η νοητική

ενέργεια δεν αναδεικνύει τον εαυτό μας

ως παραγωγό και καταναλωτή ιδεών άλλων

από τις πρακτικές της άμεσης εξασφάλισης

των προς το ζην ή των προς το πολυτελώς

ζην. Στη διάνοιά μας, όμως, δεν υπάρχουν

μόνο χρήσιμες ως κερδοφόρες αλλά και

άχρηστες ως επιβλαβείς ιδέες, τις οποίες

πρέπει να αντικαθιστούμε με ωφέλιμες και

(ως) μη κερδοσκοπικές ιδέες. Αυτά δεν τα

μαθαίνουμε κερδίζοντας χρήματα αλλά κερ-

δίζοντας όσο μπορούμε περισσότερα με τη

σκέψη μας για τη ζωή, που δεν μπορεί να

είναι μόνο χρήματα.

Αυτή είναι αριστερή, δηλαδή μη ακραιφ-

νώς κερδοσκοπική σκέψη. Δεν αντιμάχεται

την οικονομική ανάπτυξη. Κάθε άλλο. Πε-

ρισσότερο από τους (νεο)φιλελεύθερους,

οι αριστεροί γνωρίζουν ότι η ζωή, για να

είναι βιώσιμη, πρέπει να έχει αυξητική και,

επομένως, αναπτυξιακή τάση. Γνωρίζουν τι

σημαίνει ένδεια, οικονομική δυσπραγία,

στέρηση πόρων ζωής, απώλεια της ελευ-

θερίας εξαιτίας της αδυναμίας να εξασφαλίσει

ο άνθρωπος την κοινωνική του αναγνώριση

ως οικονομική μονάδα υπολογίσιμη.  

Η αριστερή σκέψη επιμένει σε αξίες

που δεν εξαγοράζονται με χρήματα αλλά

δεν εμποδίζουν, κιόλας, το οικονομικό κέρ-

δος. Να αποτιμάς τον άνθρωπο ως σημαντικό

επειδή έχει ικανότητες και ήθος αξιόλογο

αλλά όχι χρήματα δεν είναι ουτοπική αντίληψη

αλλά αναγκαία για να ξέρουμε τι πράγματι

είναι ένας άνθρωπος. Αυτό καταφαίνεται

όταν, στο όνομα του κέρδους ή της οικονο-

μικής (και δημοσιονομικής) περισυλλογής,

το κράτος ή οι ιδιώτες υποτιμούν τη μη οι-

κονομική αξία του ανθρώπου. Τότε οι άν-

θρωποι που θεωρούνται υποδεέστεροι αν-

τιδρούν και διεκδικούν την αναγνώρισή

τους, την άρση της αδικίας στο πρόσωπό

τους. 

Υπάρχει το κέρδος, λοιπόν, για την αρι-

στερή σκέψη, και υπολογίζεται με μέτρο την

πολύπλευρη αξία του ανθρώπου. Η Αριστερά

δεν συμβιβάζεται με τη ζημία του ανθρώπου,

την οικονομική ή όποια άλλη. Δεν πρόκειται

για ιδεολογία απαξίωσης του κέρδους αλλά

για κερδοφόρα πολιτική στάση, που θέλει

τον άνθρωπο να κερδίζει από τον εαυτό του

και τους άλλους όχι το αντίτιμο σε χρήματα

μόνο αλλά το καλύτερο που μπορεί να πα-

ραγάγει η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό, σίγουρα,

δεν είναι μόνο τα χρήματα! 

* Καθηγητής Φιλοσοφίας, υποψήφιος βου-

λευτής Λευκωσίας ΑΚΕΛ

Έ
να δάνειο ολοκληρώνεται μόνον

όταν αποπληρωθεί. Και ένα Μνη-

μόνιο τελειώνει, μόνον όταν απο-

κατασταθεί η κοινωνική και οικο-

νομική ισορροπία,  που τόσο βίαια διατα-

ράχθηκε τον Μάρτιο του 2013.

Τα περί «εξόδου από το Μνημόνιο» και

«επανάκτησης της αξιοπιστίας της Κύπρου»

είναι καλά νέα για τους «βολεμένους» τρα-

πεζίτες, τους διορισμένους «άριστους των

αρίστων» και τους έγκριτους οικονομολόγους,

που ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν

πόσο πετυχημένα μπορεί ένας λαός να με-

τατραπεί σε «πειραματόζωο».

Η πραγματικότητα είναι ότι, τρία χρόνια

αφότου η Κύπρος έγινε «αποικία χρέους»,

μετράμε ακόμα ζημιές ανεπούλωτες και

βαθιές:

ληστεία καταθέσεων, 

απομείωση μετοχών, 

κατάρρευση Λαϊκής,

ξεπούλημα κυπρια-

κών υποκαταστημά-

των, 

εξαΰλωση αξιογρά-

φων, 

ένα στα δύο δάνεια

που δεν μπορούν να

εξυπηρετηθούν, 

απώλεια σχεδόν 20%

του ΑΕΠ, 

χιλιάδες μακροχρό-

νιους ανέργους, 

δεκάδες χιλιάδες καταγεγραμμένους και

μη ανέργους, 

μαζική μετανάστευση νέων, 

κλείσιμο εκατοντάδων μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων, 

εργασία-λάστιχο στον ιδιωτικό τομέα, 

κάθετη πτώση σε μισθούς και συντάξεις, 

αποκοπές κοινωνικών επιδομάτων, 

ΦΠΑ 19%, 

χαράτσι στην ακίνητη περιουσία, 

περικοπές-μαχαίρι σε Υγεία-Παιδεία-Άμυνα, 

κοινωνικά παντοπωλεία, 

συσσίτια στα σχολεία, 

νοσοκομεία υπό κατάρρευση, 

φτώχια και εξαθλίωση.

Αυτά είναι τα πραγματικά αποτελέσματα

του Μνημονίου, που τα ζούμε τρία χρόνια

τώρα, αλλά δεν τα συνηθίσαμε. Χάνεται μια

γενιά με μισθούς των 300 και 400 ευρώ,

νέοι ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό και

όσοι έμειναν, έμαθαν «να μην τρουλλώνουν

την πιατέλα», όπως μας συμβούλευε ο Δη-

μήτρης Χριστόφιας προτού παραδώσει την

εξουσία στον πολιτικό του «συμπέθερο» για

να ολοκληρώσει τον εφιάλτη.

Το Μνημόνιο είναι ζωντανό και καταδυ-

ναστεύει την καθημερινότητα ενός λαού,

που τον τιμωρούν ξανά και ξανά για τα εγ-

κλήματα άλλων.

Μέχρι να υπάρξουν πραγματικοί ρυθμοί

ανάπτυξης, επενδύσεις στην πραγματική οι-

κονομία (και όχι σαν αυτές που κάθε τρεις

μήνες «ανακαλύπτει» το Προεδρικό), επα-

νόρθωση του βιοτικού επιπέδου του λαού,

κοινωνική αποκατάσταση και τιμωρία όλων

εκείνων που μας οδήγησαν στην καταστροφή,

δεν μπορεί να υπάρξει «έξοδος».

Αυτοί που μετρούν τις ζωές των ανθρώ-

πων, τις αυτοκτονίες και τον πόνο της κοι-

νωνίας με λογιστικές πράξεις και οικονομικές

αλχημείες, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι

θα πει φτώχια, ανεργία και μεροκάματο.

Μέχρι να πληρώσουμε και το τελευταίο

σεντ του Μνημονίου, να σταματήσει ο ξενο-

κίνητος έλεγχος από τους δανειστές και να

πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, θα είμαστε

υπόδουλοι ενός εφευρήματος που μας επι-

βλήθηκε με απειλές και εκβιασμούς.   

Ελπίδα, να μη χαθεί ακόμα μια γενιά

μέχρι το 2031, όταν λήξει το Μνημόνιο του

2013 που συνυπέγραψαν με τις πράξεις

και τις παραλείψεις τους Χριστόφιας και

Αναστασιάδης.

* Υπεύθυνος του Γραφείου της ΕΔΕΚ

και υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας

agapiou1974@gmail.com

Από το Μνημόνιο
θα βγούμε το 2031

Στροφή προς τη νέα εποχή

Κέρδος και Αριστερά

Η εποχή που η γυναίκα αποτε-

λούσε διακοσμητικό στοιχείο

στις πολιτικές συναθροίσεις

έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η

σύγχρονη γυναίκα είναι

ένα ενεργό πολιτικό ον

με πολυσύνθετη και πο-

λυδιάστατη προσωπικό-

τητα, που μπορεί να δια-

μορφώσει και να καθο-

ρίσει την εξέλιξη της κοι-

νωνίας. Η ιστορία του

Κινήματος Οικολόγων

αποδεικνύει περίτρανα

την ενεργό συμμετοχή των γυναικών

στους κόλπους του. Με πρωτοστάτη την

Εύη Θεοπέμπτου, την πρώτη γυναίκα αρ-

χηγό κόμματος και ιδρυτικό στέλεχος

του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντι-

στών, η οποία μάλιστα συμμετείχε στο

Εθνικό Συμβούλιο το 2001.  Η γυναικεία

παράδοση στο κίνημα συνεχίστηκε το

2006 με την Ιωάννα Παναγιώτου, τη ση-

μερινή Επίτροπο Περιβάλλοντος, ως

Γενική Γραμματέα. Εν έτει 2016 και

στην Κύπρο μιλάμε ακόμη για εφαρμογή

της ισότητας μεταξύ ανδρών και  γυναικών

σε όλους τους τομείς. Πάγια θέση μας

είναι όπως επιτέλους η πολιτεία εφαρμόσει

εμπράκτως την ισόρροπη συμμετοχή των

γυναικών σε όλους τους τομείς της οικο-

νομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής

Όραμά μας η δημιουργία προϋποθέσεων

για μαζικότερη και ουσιαστικότερη  συμ-

μετοχή των γυναικών στην πολιτική και δη-

μόσια ζωή του τόπου. Ας δώσουμε λοιπόν

δύναμη στο πράσινο, στην ελπίδα για ένα

καλύτερο μέλλον χωρίς ανισότητες και

διακρίσεις.

* Υποψήφια βουλευτής Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών

στην επαρχία Λευκωσίας

Γυναίκα και πολιτική

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΥ*

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ
ΠΗΛΕΙΔΗ*

ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΜΑΡΚΙΔΟΥ-

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ*

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*
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Χρήσεις καρδιακών βλαστοκυττάρων για 
θεραπεία εμφράγματος του μυοκαρδίου

(ΑρΙσΤερΑ) Απευθείας εμφύτευση ΒΚ στο μυοκάρδιο. (ΔεξΙΑ) Τα νανοσωματίδια πολυ(γαλακτικού-γλυκολικού οξέος).

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Α. Χρήση βλαστοκυττάρων 

στο έμφραγμα μυοκαρδίου

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΝ) εξακο-
λουθεί να είναι η κύρια αιτία θνη-
σιμότητας και νοσηρότητας στον
Δυτικό Κόσμο. Εκτός από την πο-

λύπλοκη κλινική εικόνα και εξέλιξή της, η
εγγενής αδυναμία των καρδιομυοκυττάρων
να αναγεννηθούν οδηγεί σε καρδιακό εκφυ-
λισμό, ο οποίος επιτείνεται με την αύξηση
της ηλικίας, προκαλώντας τελικά καρδιακή
ανεπάρκεια. Η επεμβατική, χειρουργική, ή
φαρμακευτική θεραπεία της καρδιαγγειακής
νόσου στην Ευρώπη υπερβαίνει σε κόστος
τα €192 δισεκατομμύρια ετησίως, και αντι-
στοιχεί σε > 2 εκατομμύρια θανάτους/έτος.
Η χρήση της τεχνικής εμφύτευσης των βλα-
στικών κυττάρων (ΒΚ) κατά τα τελευταία 17
χρόνια έχει αποτελέσει μιαν από τις πλέον
καινοτόμες ερευνητικές θεραπείες, η οποία
υπόσχεται την αναγέννηση των ιστών, με
στόχο τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας
μετά από ισχαιμική βλάβη. Η βασική προ-
σέγγιση της θεραπείας με ΒΚ περιλαμβάνει
την άμεση μεταμόσχευση κυττάρων, η οποία
ακολουθείται από τη μετανάστευση, διαφο-
ροποίηση, και πολλαπλασιασμό τους (Εικόνα
1). Ωστόσο, παρόλο που η αποδοτικότητα
των τεχνολογιών ΒΚ έχει αποδειχθεί, η απο-
τελεσματικότητα της τεχνικής βρίσκεται
ακόμη υπό εξέταση. Παρά τις αποδεδειγμένες
λειτουργικές βελτιώσεις στους καρδιακούς
λειτουργικούς δείκτες μετά την ενέσιμη χο-
ρηγία ΒΚ μέσω των στεφανιαίων αγγείων, ή
απευθείας στο μυοκάρδιο, τα πολλαπλά είδη,
καθώς και οι πολυάριθμες μεθοδολογίες που
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια και
εμφύτευση ΒΚ, έχουν επιφέρει ποικίλα απο-
τελέσματα, τόσο σε ανθρώπους όσο και στα
ζώα. Παρά τις αβεβαιότητες και την αποτε-
λεσματικότητα της τεχνικής, έχει αποδειχθεί
πρόσφατα ότι τα καρδιακά ΒΚ οδηγούν στη
βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας σε μον-
τέλα εμφράγματος του μυοκαρδίου σε τρω-
κτικά, δίδοντας έτσι ελπίδες για μετεξέλιξη
και εφαρμογή της τεχνικής σε ανθρώπους.

Β. Μη-επεμβατική απεικόνιση

βλαστοκυττάρων με σήμανση

φθορίζοντων νανοσωματιδίων

Κάτω από την ερευνητική καθοδήγηση
των Καθηγητών Καρδιακής Ιατρικής J. Sch-
neider και Φυσιολογίας, Ανατομίας, και Γε-
νετικής C. Carr του Πανεπιστημίου της Οξ-
φόρδης, η ερευνητική δραστηριότητα του
Δρος  Κωνσταντινίδη επιχορηγείται μέσω
του προγράμματος ενδοευρωπαϊκής κινητι-
κότητας Marie Sklodowska Curie (MSCA)
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εστιάζεται στη
μη-επεμβατική απεικόνιση και παρακολού-
θηση των ΒΚ μετά από σήμανσή τους (labe-
ling) με φθορίζοντα νανοσωματίδια, καθώς
και στις λειτουργικές επιπτώσεις τους, οι
οποίες έχουν λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο τα
τελευταία χρόνια στον τομέα έρευνας και τε-
χνολογίας στην ιατρική. Η έρευνα εστιάζεται
επίσης στη χρήση απεικονιστικών τεχνικών
για παρακολούθηση της πορείας των εμφυ-
τευμένων ΒΚ για καθορισμό των βέλτιστων
στρατηγικών θεραπείας (δόση, χρονική
στιγμή, και μέθοδος εμφύτευσης), τομέας
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας τα τε-
λευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές
προσπάθειες χρησιμοποιούν νανοσωματίδια
(ΝΣ) που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC),
τα οποία έχουν οδηγήσει σε άμεση παρακο-
λούθηση και ποσοτικοποίηση του βιώσιμου
αριθμού των ΒΚ μετά την εμφύτευσή τους
σε βιολογικούς οργανισμούς με τη χρήση
απεικόνισης μαγνητικής τομογραφίας φθορίου
(19F-MRI). Η απουσία εγγενούς συγκέντρωσης
φθορίου στο ανθρώπινο σώμα παρέχει στα
φθοριούχα μόρια σήμανσης ένα πρόσθετο
πλεονέκτημα ως παράγοντες/μόρια παρα-
κολούθησης της εξέλιξης των ΒΚ (Εικόνα 1).

Γ. Πανεπιστήμιο Οξφόρδης - Τμήμα

Καρδιαγγειακής Ιατρικής

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέχει
διεθνή φήμη ως κέντρο παγκόσμιας κλάσης
και αριστείας στην έρευνα και διδασκαλία
(51 βραβεία Νόμπελ). Το Πανεπιστήμιο
κατέχει επίσης τους περισσότερους ακαδη-
μαϊκούς διεθνούς αριστείας από οποιοδήποτε
άλλο πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι ένα από τα πιο καινοτόμα και επιχει-
ρηματικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με
εισοδήματα από ερευνητικά προγράμματα
που υπερβαίνουν τα 409 εκ. στερλινών ετη-
σίως. Είχε επίσης μια επιτυχημένη πορεία
στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ (Framework
Programme), με τη συμμετοχή σε > 700

έργα από το 2007. Περισσότερα από 200
Προγράμματα MSCA έχουν βραβευτεί τα τε-
λευταία 7 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος
FP7. Με τη σειρά του, το Τμήμα Καρδιακής
Ιατρικής είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο
αριστείας βιοϊατρικής και κλινικής έρευνας
και διδασκαλίας με ετήσιο κύκλο εργασιών
10 εκ. στερλινών. 

Δ. Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων Marie-

Curie και η επιστημονική προσφορά της

Marie-Curie

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης MSCA
καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το
1996 και αποσκοπεί στην προαγωγή σταθερής
και παραγωγικής καριέρας σε νέους και έμ-
πειρους ερευνητές, την επαναφορά έμπειρων
ερευνητών στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο,
καθώς και στη δημιουργία ερευνητικών δι-
κτύων. Προσβλέπει στη δημιουργία μίας
ανοικτής εργατικής ευρωπαϊκής αγοράς, στη
διά βίου ανάπτυξη των επιστημονικών ικα-
νοτήτων και δεξιοτήτων ερευνητών και και-
νοτομίας, μέσω της ευρωπαϊκής κινητικότητας
και ανταλλαγής ιδεών, καθώς και στη ενδυ-
νάμωση των σχέσεων ακαδημαϊκών ινστι-
τούτων και βιομηχανίας. Η υλοποίησή του
στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020
αναφέρεται σε τέσσερα είδη δραστηριοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των α) ενδοευρωπαϊ-
κών υποτροφιών (individual fellowships),
β) ερευνητικών δικτύων (research networks),
γ) ανταλλαγής ερευνητών σε προγράμματα
έρευνας και καινοτομίας (research staff and
innovation staff exchanges), και δ) συγ-
χρηματοδότησης (co-funding), με συνολική
χρηματοδότηση πέρα των 6 δισεκατομύριων
ευρώ. Ενδεικτικά, κατά το προηγούμενο
πρόγραμμα-πλαίσιο (FP7, 2007-2014), το
Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτήθηκε με πε-
ρισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα
από 3425 έργα, με εμπλοκή περισσότερων
από 11 χιλιάδων ερευνητών.

E. Περιληπτικό ιστορικό

της Madame Curie

Ειδική μνεία γίνεται στην Πολωνή Ma-
dame Marie Curie, η οποία ενέπνευσε και
εμπνέει το Πρόγραμμα ως κορυφαία ερευ-
νήτρια στον χώρο της επιστήμης. Η Madame
Curie γεννήθηκε το 1867, μεγάλωσε και
μορφώθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας.
Καθότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να

ακολουθήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση,
η Madame Curie μετοίκησε στο Παρίσι και
ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές
στη Σορβόννη. Ήταν η πρώτη γυναίκα στη
Ευρώπη με διδακτορικό πτυχίο στη Φυσική
το 1903. Σε συνέργεια με τον σύζυγό της
και επιστημονικό συνεργάτη της Pierre
Curie, και τον φυσικό H. Becquerel, μοι-
ράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το
1903 για τη συνεισφορά της στη κατανόηση
της ατομικής δομής. Οκτώ χρόνια αργότερα
τής απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας
για την ανακάλυψη των στοιχείων του Πο-
λωνίου και Ραδίου. Η επιστημονική εργασία
της μαζί με τον Pierre Curie καταξιώθηκε
με την ανακάλυψη του Κουρίου ως του 96ου
στοιχείου του περιοδικού πίνακα. Είναι η
μόνη γυναίκα (και η δεύτερη) επιστήμονας
μέχρι σήμερα (μαζί με τον Linus Pauling),
η οποία βραβεύεται με δύο Νόμπελ σε δύο
διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Μαζί
με την επιστημονική κοινότητα, το πρό-
γραμμα MSCA και οι υπότροφοί του τιμούν
την κορυφαία ερευνήτρια Madame Curie,
η οποία αποτελεί πρότυπο στον χώρο της
επιστημονικής έρευνας. 

Βιβλιογραφικές Πηγές

1. Madame Curie: A Biography. Eve
Curie. Da Capo Press, 1936.

2. Marie Curie Actions: Inspiring Rese-
archers. European Commission. Directorate
General for Research, 2010. ISBN 978-92-
79-14328-1.

3.  Seventh FP7 Monitoring Report. MO-
NITORING REPORT 2013. European Com-
mission. Directorate-General for Research
and Innovation, March 2015. ISBN 978-92-
79-46323-5.

4. FP7-People Marie-Curie Actions. Co-
untry fact sheet: United Kingdom. European
Commission, 6 July 2015.

Ευχαριστίες
Η ερευνητική εργασία του Δρος Χ. Κων-

σταντινίδη 
(http://lbi-cy.com/?page_id=1030) στο

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει χρηματο-
δοτηθεί από το ερευνητικό πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ορίζοντας 2020, δυνάμει της συμ-
φωνίας επιχορήγησης ενδοευρωπαϊκής κι-
νητικότητας Marie Sklodowska Curie Αρ.
652986.
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ΣΙΓΜΑ

06.45 Πρωτοσέλιδο 

09.20 Μίλα μου (Ε) 

10.00 Σεφ στον αέρα

11.00 Φόντο κόκκινο (Ε)

11.45 Μεσημέρι και κάτι

14.00 Ανοιχτή Γραμμή 

15.30 Μια βαλίτσα γεύσεις

Εκπομπή μαγειρικής

16.15 Ζήσε το

17.50 Τερέζα

18.00 Γεγονότα σε Συντομία 

18.10 Τερέζα 

(συνέχεια)

18.50 Σπασμένο τηλέφωνο

19.30 Γιώρκος on the street

Πρεμιέρα

19.55 X in the street

20.00 Τομές στα Γεγονότα

21.00 The X Factor

22.15 Γιώρκος on the street (Ε)

23.00 Σίγμα Κάλπη

Πολιτική εκπομπή

00.10 Τελευταία γεγονότα

00.15 Hot Seat

01.15 Επαναλήψεις

ANT1

06.10 Πρωινή Ενημέρωση 

06.40 Το πιο γλυκό μου ψέμα (Ε)

07.30 Πανσέληνος (Ε)

08.20 Εγκλήματα (Ε)  

09.10 Ό,τι αγάπησα (Ε)

10.00 Πρωινό

12.45 Μέρα Μεσημέρι

14.00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)

14.50 Θα βρεις τον δάσκαλό σου (Ε)

15.40 Την πάτησα (Ε)

16.30 Δίδυμα φεγγάρια (Ε)

17.20 Δεν σε συγχωρώ

Τηλενουβέλα

17.45 Τα Νέα σε 10’

18.00 Δεν σε συγχωρώ (συνέχεια)

18.15 Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από

τη δική σου

19.20 Μπρούσκο

20.20 Τα Νέα Του Αντέννα

21.20 Δίδυμα φεγγάρια 

22.15 Πρώτη Σταγόνα

23.05 Μπρούσκο (Ε)

23.50 Τίτλοι ειδήσεων

00.00 Όλα πρώτη φορά

01.10 Grey‘s Anatomy

02.00 Επαναλήψεις

ΜΕΓΑ

07.00 Ενημερωτικό Πρόγραμμα

07.50 Τα ψάρκα (Ε)

08.30 Την τύχη μου μέσα (Ε)

09.00 Ο τροχός της τύχης (Ε)

10.00 Blind taste

11.00 Ενημέρωση Τώρα 

13.00 9 Μήνες (Ε)

14.00 Έχεις Μέσον 

16.00 Για Σένα 

18.00 Ειδήσεις 

18.30 Τροχός της Τύχης 

19.30 Fakatetous

20.20 Mega Γεγονότα

21.20 9 Μήνες 

22.20 Δεν έχω λόγια

23.10 Fakatetous (Ε)

00.00 Τελευταία Γεγονότα

00.20 Επαναλήψεις

ΡΙΚ 1

07.00 Πρώτη Ενημέρωση

09.00 Kαλή σας μέρα

11.00 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 

11.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)

12.00 Από μέρα σε μέρα 

15.30 Εντέχνως

16.30 Μαζί 

18.00 Ειδήσεις 

18.20 Καυτές πιπεριές

18.50 Πόσα ξέρεις

19.30 Καμώματα τζι Αρώματα

20.00 Ειδήσεις

21.10 Πέτρινο ποτάμι 

22.00 Καλά κρυμμένα μυστικά

23.00 Ειδήσεις

23.15 Καλά κρυμμένα μυστικά

23.50 The doctor Blake mysterie

00.45 After all these years

ΡΙΚ 2

07.30 Παιδική ζώνη

16.00 Η ζωή της Κέιτλιν

16.30 Οικογένεια Στίβενς

17.00 Πόσα ξέρεις (Ε)

17.30 Euromaxx

18.00 Γκολ και Θέαμα (Ε)

19.00 Biz/Εμείς

20.00 Ειδήσεις στη νοηματική

21.10 Ειδήσεις (Στην Αγγλική)

21.20 Ειδήσεις (Στην Τουρκική)

21.30 After all these years

23.05 Ντοκιμαντέρ

23.45 Επαναλήψεις

TV PLUS

07.10 Tips Διακόσμησης (Ε)

08.10 Σαν τον σκύλο με τη γάτα (Ε)

09.30 Janissary (Ε)

10.10 Άστρα είναι θα περάσουν (Ε)

11.00 Τηλεαγορά

12.15 Smart Γεύσεις

13.00 Ενημέρωση με άποψη

15.00 Τηλεαγορά

16.05 Παιδική ζώνη

16.55 Dolce Vita (Ε)

17.55 15’ Δελτίο Ειδήσεων

18.10 Σαν τον σκύλο με τη γάτα

19.30 10’ Δελτίο Ειδήσεων

19.45 Janissary

20.25 Ξένη σειρά

21.15 Επίκαιρα

22.40 Ξένη σειρά

23.20 Επαναλήψεις

CAPITAL

07.15 Με το καλημέρα 

10.15 Τηλεαγορά

12.30 Namaste

15.45 T@tiana live

18.45 Sports time

19.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων

19.55 Ειδήσεις στη νοηματική

20.00 Υγεία και Ζωή

21.00 Mixed blessings

22.45 My mom’s new boyfriend

00.40 The face of an angel

ALPHA

06.45 Κάθε μέρα, άλλη μέρα

09.00 Happy Day

11.00 Alpha Ενημέρωση

13.00 Ελένη

16.00 Πάμε πακέτο Best of

17.10 Το σόι σου

18.00 Ειδήσεις στη νοηματική

18.15 Κάτι ψήνεται

19.10 Άκου τι είπαν

20.00 Alpha news

21.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

21.45 Ocean’s 11

23.45 10η Εντολή

00.45 Αστυνόμος Μπέκας

01.40 Η κουζίνα της μαμάς

NOVA 1

07.50 Cine news 

08.25 Bill & Buddy 

09.50 Strange magic 

11.30 Cine news 

12.15 Όχθες 

13.55 When the game stands tall 

15.50 Films & stars 

16.25 What the cliffs last saw 

18.00 The Belier family 

19.50 Hollywood 1on1 

20.25 Stalked by my neighbor

22.00 Escobar: Paradise lost 

00.05 Vinyl 

01.05 Wild 

03.00 Home sweet hell

ΣΙΓΜΑ - 15.30

Μια βαλίτσα
γεύσεις
Εκπομπή

Μια αλλιώτικη εκπομπή μα-

γειρικής, που στοχεύει να

αναπτύξει το αίσθημα της

αποδοχής της διαφορετικότη-

τας και της μείωσης των λαν-

θασμένων αντιλήψεων των

Κυπρίων για τις ξένες κουλ-

τούρες.

ΣΙΓΜΑ - 17.50

Τερέζα
Τηλενουβέλα

Ο Αρτούρο λέει στην Παλόμα

πως δεν την αγαπά και εκνευ-

ρίζεται όταν εκείνη του λέει

πως η Τερέζα τον θέλει μόνο

για τα λεφτά του. Η Εσπεράν-

ζα προσπαθεί να πείσει την

Τερέζα πως δεν είναι σωστό

να παντρευτεί τον Αρτούρο.

ΣΙΓΜΑ - 16.15

Ζήσε το
Ψυχαγωγική εκπομπή

Καθημερινά στις 16.15 η Βα-

σιλική Χατζηαδάμου, πλαι-

σιωμένη από δύο νέους δη-

μοσιογράφους, μας υποδέχε-

ται στο στούντιο του «Σίγμα»

και μας προσκαλεί να «ζήσου-

με» μαζί της στιγμές απλές,

καθημερινές, στιγμές που κα-

λύπτουν ένα ευρύ και ποικίλο

φάσμα θεματολογίας.

ΑΝΤ1 - 19.20

Μπρούσκο
Σειρά

Οι Ματθαίοι αποφασίζουν να

κατέβουν στην Κρήτη, προ-

κειμένου να παρευρεθούν

στο γλέντι που οργανώνει ο

Διαμαντής για τους Ολλαν-

δούς συνεργάτες τους, ενώ

μαζί τους πηγαίνουν και ο

Αχιλλέας με τη Μελίνα, για να

μη δώσουν δικαιώματα για

κουτσομπολιά.

ΜΕΓΑ - 21.20

Εννέα μήνες
Σειρά

Ο Πέτρος προσφέρει ένα

χρηματικό ποσό στον Άρη,

για ν’ απαλλάξει την Έλσα και

από το κατηγορητήριο της εμ-

πορίας ουσιών που βρέθη-

καν σπίτι του. Η Έλσα προ-

βληματίζεται ακούγοντας κι

εκείνη την Κρίστη να επιβε-

βαιώνει το γεγονός.

ΑΝΤ1 - 21.20

Δίδυμα φεγγάρια
Σειρά

Ο Φίλιππος κι η Μαρουσώ

έχουν σοκαριστεί με τη συμ-

περιφορά της υποτιθέμενης

Αγάπης, ενώ η Εύα προσπα-

θεί να φοβίσει τον Παύλο με

πληροφορίες για το θάνατο

του Αντρέα. Την ίδια στιγμή ο

Μπρούνο μεταφέρεται στο

νοσοκομείο, σε κακή κατά-

σταση.

NOVA 1 - 20.125

Stalked by my
neighbor 
Θρίλερ, παραγωγής 2015

Στην προσπάθειά τους να

αφήσουν πίσω ένα παραλίγο

μοιραίο γεγονός, μία μητέρα

και η 18χρονη κόρη της με-

τακομίζουν σε νέα γειτονιά.

Όμως, το νέο σπίτι δεν τους

προσφέρει τη γαλήνη που

αποζητούν...

NOVA 1 - 22.00

Escobar:
Paradise lost 
Θρίλερ, παραγωγής 2014

Ο νεαρός Καναδός Νικ βρί-

σκει τον παράδεισό του στις

παραλίες της Κολομβίας αλλά

και στα μάτια της πανέμορ-

φης Μαρία. Ο παράδεισος

όμως μετατρέπεται σε κόλα-

ση όταν γνωρίζει την οικογέ-

νειά της.

NOVA 1 - 00.05

Vinyl 
Σειρά 

Απελπισμένος, ο Ρίτσι πλη-

σιάζει τον Μόρι για να κάνει

μια συμφωνία με τον Γκαλά-

σο. Έχοντας εντολή από τον

Ρίτσι να γράψει ένα νέο τρα-

γούδι, ο Κιπ παίρνει μαθήμα-

τα μπλουζ από τον Λέστερ. Ο

Κλαρκ εμπνέεται από έναν

παλιό εχθρό.

TV ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικών, Ελληνο-
ιταλίδα με επάρκεια στην ιταλική
γλώσσα και διαμένουσα στη Ρώμη,
διδάσκει ιταλικά online μέσω Skype.
Για πληροφορίες γράψτε στο so-
fia_divisioneeventi@yahoo.it

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΤΡΑΣ, ηλικίας 50 χρονών,
ζητά γνωριμία με σκοπό τον γάμο.
Τηλ. 99050125.

ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Αρχαιότερο και
Πρωτοπόρο Γραφείο Γνωριμιών
Γάμου «ΤΥΧΕΡΗ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ» λει-
τουργεί με κάθε σοβαρότητα, εχε-
μύθεια και διακριτικότητα. Δεσποινίδα
33 ετών, Λεμεσός, γραμματέας,
ύψος 1.70  & βάρος 58 κιλά, απλή,
ευχάριστη, μη καπνίστρια, με οικο-
γενειακές αρχές. Δεσποινίδα 34
ετών, Λευκωσία, φιλόλογος, εμφα-
νίσιμη, ύψος 1.60, βάρος 68 κιλά,
κοινωνική, μη καπνίστρια, με χρι-
στιανικές και οικογενειακές αρχές.
Κοπέλα 35 ετών, Λευκωσία, φιλό-
λογος, εμφανίσιμη, ύψος 1.57, βάρος
57 κιλά, δραστήρια, κοινωνική, μη
καπνίστρια, με οικογενειακές και
χριστιανικές αρχές. Δεσποινίδα 33
ετών, Λευκωσία, φιλόλογος, εμφα-
νίσιμη, ύψος 1.60, βάρος 60 κιλά,
μη καπνίστρια, δυναμική, δραστήρια,
ευαίσθητη. Δεσποινίδα 35 ετών,
Λευκωσία, καθηγήτρια, εμφανίσιμη,
ύψος 1.59,  βάρος 50 κιλά, μη κα-
πνίστρια, κοινωνική, ευγενική και
ευχάριστη. Χήρα 47 ετών, Λάρνακα,
εμφανίσιμη, ύψος 1.70, βάρος 70
κιλά, μη καπνίστρια, ειλικρινής, συ-
νεργάσιμη, με τακτική εργασία. Δια-
ζευγμένη 41 ετών, χωρίς παιδιά,
Λάρνακα, εμφανίσιμη, ύψος 1.70,
βάρος 70 κιλά, ιδ. υπάλληλος, μη
καπνίστρια, ευχάριστη, φιλική, τυ-
πική. Δεσποινίδα 32 ετών, Λευκωσία,
καθηγήτρια, εμφανίσιμη, ύψος 1.62
και βάρος 55 κιλά, μη καπνίστρια,
ευαίσθητη, συγυρισμένη, ευγενική,
με χιούμορ. Δεσποινίδα 41 ετών,
Λευκωσία, λογίστρια, εμφανίσιμη,
ύψος 1.65 και βάρος 55 κιλά, χαμη-
λών τόνων, μη καπνίστρια, οικογε-
νειακών και χριστιανικών αρχών.
Δεσποινίδα 50 ετών, Λευκωσία, πα-
νεπιστημίου με κυβερνητική εργασία,
εμφανίσιμη, ύψος 1.60 και 51 κιλά,
ευαίσθητη, κοινωνική και ευχάριστη.
www.meetmecyprus.com, τηλ.
99465653.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ε. & Π. Παύλου,
από τη Δευτερά, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό, που θα διαμένει
εντός της οικίας. Η εργασία της
θα είναι η φροντίδα των παιδιών,
το καθάρισμα, σιδέρωμα, μαγεί-
ρεμα και γενικά όλες οι δουλειές
του σπιτιού. Ο προσφερόμενος
μισθός είναι €310 καθαρά κάθε
μήνα, διαμονή, διατροφή, ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφε-
ρόμενες να αποτείνονται στο Ιδιω-
τικό Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας
G.C.A. Employment Agency, τηλ.
22878444.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Στέφανου
Σπανέα ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό, που θα έχει καθήκοντα
γενικής καθαριότητας και φροντίδας
της οικίας τους. Εμπειρία απαραί-
τητη, καθώς επίσης και γνώση
ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο τηλ. 96513183.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Βανέσας Αν-
τωνιάδου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό,
που θα διαμένει εντός της οικίας
της και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€314 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας OMEGA SERVICES
AGENCY, Ευάγγελος Λουκά, τηλ.
22373376, 99220947.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Γκαράζ Μηλίκκος
Λτδ», με Αρ. Μητρώου Εργοδότη
(Α.Μ.Ε.) 1950671, ζητά να προσ-
λάβει 3 μπογιατζήδες και 1 ισιωτή
αυτοκινήτων, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική συλλογική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας, τηλ. 22403000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η ΔΑΝΟΣ Κύπρου επιθυμεί να
προσλάβει Γραμματείς Διεύ-
θυνσης, Πωλητές και Εκτιμη-
τές Ακινήτων για τα γραφεία
της σε Λευκωσία και Λεμεσό. 

Τηλ.: 00357 22317031
E-mail: sales@danos.com.cy

www.danos.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
από Bakery Café
στη Λευκωσία:

1. Άτομο για το παρασκευα-
στήριο (πλήρης και μερική

απασχόληση).
2. Baristas (πλήρης και μερική

απασχόληση).
3. Διανομέας - κάτοχος άδειας
μοτοσικλέτας (πλήρης και με-

ρική απασχόληση).
Οι ενδιαφερόμενοι/νες να

αποτείνονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:

df.farmakalidou@gmail.com
ή στο τηλέφωνο 99488748

(κ. Δήμητρα) μέχρι τις 6.00μ.μ. 

SUITS & JEANS CAFÉ
RESTAURANT BAR

Νέο καφεστιατόριο/μπαράκι
στη Λεωφόρο Κυριάκου 

Μάτση 10 Α-Γ, στη Λευκωσία,
ζητά μάγειρα/σσα Β και σερβι-

τόρους/ρες. Απαραίτητα 
να μιλούν καλά Ελληνικά

και εμπειρία.
Για συνέντευξη παρακαλούμε

επικοινωνήστε
στο 22878444 ή στο

99635343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ευπαρουσίαστο άτομο ηλικίας

23 - 40 ετών,  με γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

και δίπλωμα οδήγησης, για
προώθηση

ειδών οδοντιατρείου 
στους οδοντίατρους. 

Παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι/νες 

να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μαζί με
πρόσφατη φωτογραφία

στο e-mail:
makrisdental@cytanet.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες/ροι για
εστιατόριο στη Λευκωσία. Οι εν-
διαφερόμενες/νοι μπορούν να
απευθυνθούν στο τηλέφωνο
99631555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την οικογένεια της
Νίκης Ψάλτη, από τη Λευκωσία, οι-
κιακή βοηθός που θα έχει την ευθύνη
της καθαριότητας της οικίας. Μισθός
€309.00 μηνιαίως. Οι ενδιαφερό-
μενες να αποτείνονται στο Ιδιωτικό
Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας ΛΟΪ-
ΖΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, τηλ. 99305338.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Μαρίας Κλάπ-
πα, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €427 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και Κοινωνικές Ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,

τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Στέλλας Πέτσα,
από τη Λευκωσία, ζητά να προσ-
λάβει οικιακή βοηθό, η οποία θα
διαμένει εντός της οικίας τους και
θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €427 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOT-
CYCRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εστιατόριο στην Κάτω Λακα-

τάμεια ζητά να προσλάβει 
προσωπικό για λάντζα, πλύσι-
μο πιάτων και καθαριότητα. 

Αποτείνεστε στο τηλ.
99446900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως προς
άμεση ενοικίαση (ή και αγορά),
οικίες με πισίνα και διαμερίσματα
1, 2, 3, 4 υπνοδωματίων σε κεν-
τρικές περιοχές της Λευκωσίας
και προάστια. Επίσης επαύλεις
για πρεσβείες, υπεράκτιες εταιρείες
και ιδιώτες πελάτες τους γραφείου
μας. Κώστας Μαρκίδης,  Εγγ.
Κτηματομεσίτης, Α.Ε 487, Α.Α
Ε/16, τηλ. 22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη, οικία στην
Κακοπετριά. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 22435285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινη οικία ανακαι-
νισμένη, δύο υπνοδωματίων 100
τ.μ. στον Φαρμακά, Τηλ. 99699699. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες-διαμερίσμα-
τα: Στρόβολος διαμ. 2 υπν., πο-
λυτελείας, επιπλωμένο, με τίτλο,
χώρο στάθμευσης, αποθήκη,
ΠΕΑ Β’ €130.000, Δασούπολη
διαμέρισμα 2 υπν. με κ/θ, a/c, 2
wc, en suite, χώρο στάθμευσης,
αποθήκη, του 2006’, ΠΕΑ Β’
€110.000, Λατσιά μοντέρνο διαμ.
2 υπν., πολυτελείας, με τίτλο, 95
τ.μ., πολλά έξτρα, 2 wc, en suite,
χώρο στάθμευσης, αποθήκη,
ΠΕΑ Β’ €130.000 συζ., Λυκα-
βηττός 3 υπν., εξαιρετικής κατά-
στασης, με τίτλο, χώρο στάθ-
μευσης, κοντά στο Παν/μιο, κα-
τάλληλο για επένδυση €86.000,
Λακατάμια ημιαν/τη οικία 3 υπν.,
ετοιμοπαράδοτη ΠΕΑ Β’,
€230.000 συν ΦΠΑ, Aρχάγγελος
διαμ. 2 υπν., ολοκαίνουργιο 82
τ.μ. συν βεράντες, 2 wc, χώρο
στάθμευσης, αποθήκη €130.000
συν ΦΠΑ, ΠΕΑ Β’, Λατσιά μον-
τέρνα ολοκαίνουργια οικία, 3
υπν., με κ/θ, 3wc, en suite κυρίως
υπνοδωμάτιο, ΠΕΑ Β’ €195.000
συν ΦΠΑ, Στέλμεκ μοντέρνα οικία
υπό ανέγερση 4 υπν., 230 τ.μ.,
μεγάλη αυλή, 3wc, en suite, έτοι-
μος τίτλος €317.000 συν ΦΠΑ,
ενεργ. απόδοσης Β’ Πέρα Χωρίο
Νήσου οικία 3 υπν., του ‘09, με
τίτλο, κ/θ, κλιματισμό, συναγερμό,
αυλή, ξύλινη κουζίνα €175.000,
Αγλαντζιά μοντέρνο 3 υπν., του
2008, 125 τ.μ. εσωτ., μεγάλη βε-
ράντα, παρκέ, κ/θ, a/c, τίτλο
€170.000, ΠΕΑ Β’, Μακ/τισσα
μοντέρνα οικία, 450 τ.μ. οικόπεδο,
με πισίνα, 4 υπν., κ/θ-a/c
€460.000,  Αγλαντζιά διαμέρισμα
2 υπν. με τίτλο, 2005, 2 wc,
χώρο στάθμευσης, αποθήκη
€89.700.  Κ. Μαρκίδης, Εγγ.
Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ.
99464764, 22378898 www.mar-
kidesestates.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πολυτελή διαμερίσματα
2 υπν. στο Καιμακλί, με τίτλο ιδιο-

κτησίας. Επίσης στην Παλουριώτισσα
2 υπν., υπό κατασκευή. Για πληρο-
φορίες: Τηλ. 99685207, GS HOUSE
MASTERS DEVELOPMENT LTD. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν., 100
τ.μ. περίπου, επιπλωμένο και με
όλον τον εξοπλισμό, σε μικρή πο-
λυκατοικία και σε πλεονεκτική πε-
ριοχή της Λευκωσίας. Τιμή €80.000.
Για πληροφορίες αποτείνεσθε: Τηλ.
22778197, 99678197.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο οικόπεδο στους
Αγίους Τριμιθιάς. Τιμή €105.000.
Τηλ.: 99496196.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Λευκωσία,
στον Δήμο Στροβόλου, ενορία Άγιος
Δημήτριος στην Αγία Παρασκευή,
στην οδό Θερμοπυλών 47, 502
τ.μ. (Φύλλο: 21, Σχέδιο 62Ε1,
Τμήμα 13, Τεμάχιο 764). Για πλη-
ροφορίες, τηλ. 99406750.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λατσιά-
Laiki Sporting club, 890τ.μ. υπό
διαχωρισμό, €270.000. ΘΟΪ Λα-
κατάμειας 250τ.μ., ορθογώνιο, ΣΔ
90% €95.000. Άγιος Δομέτιος απέ-
ναντι από Αστυνομία, 288τ.μ., ΣΔ
120% €135.000, Λακατάμεια, πε-
ριοχή Σαμψών, 526τ.μ., ΣΔ 90%,
δίπλα από πεζόδρομο €250.000
συζ. και 1/2 οικόπεδο στην ίδια
περιοχή 268τ.μ. €120.000. Λατσιά
περιοχή Αθλητικού Κέντρου Τρά-
πεζας Κύπρου 890τ.μ., υπό δια-
χωρισμό, ΣΔ60% €270.000. Στέλ-
μεκ συνεχόμενα οικόπεδα, από
544τ.μ., επίπεδα, με τίτλους
€220.000 έκαστο. Ανθούπολη σε
ύψωμα, μεγάλα οικόπεδα με τίτ-
λους, ΣΔ 90% από €120.000. Αρε-
διού οικιστικό 2.342τ.μ., ΣΔ 90%,
ΣΚ 50% με δρόμο €180.000 συζ.
Μακεδονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%,
για 3 ορόφους, €450.000, Αρχάγ-
γελος, κοντά στη λίμνη Μαγκλή
από €250.000, Αρχάγγελος-ΛΟ-
ΓΟΣ συνεχόμενα οικόπεδα 550τ.μ.,
€350.000 έκαστον. Πέρα, με τίτ-
λους, 583τ.μ. ΣΔ 90% €95.000 &
998τ.μ. ΣΔ 60% €139.000. Καπέ-
δες με τίτλους 549τ.μ. ΣΔ 60%
€89.000 & 961τ.μ. ΣΔ 60%
€149.000. Παλ/τισσα γωνιακό,
απέναντι από LIDL, 660τ.μ., ΣΔ
140%  €600.000 ή αντιπαροχή.
Στρόβολος, πάροδος Αθηνών, γω-
νιακό, ΣΔ 100%, 492τ.μ., €350.000
συζ. Costas Markides Commission
Agency LTD, AM487, AΡ.ΑΔ Ε/16,
τηλ. 22378898, 99653777 
www.markidesestates.com 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 725 τ.μ. στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Πληρο-
φορίες: Τηλ. 99680945.

ΜΕΓΑΛΗ ευκαιρία! Πωλείται από
ιδιώτη 7,5 σκάλες γεωργικό τε-
μάχιο στο Τσέρι με 100 ελιές, 30
χρονών, 700 μ. από οικιστική
περιοχή, με απεριόριστη θέα και
δρόμο. Ιδανικό για επένδυση.
Τιμή €75.000. Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99990244.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπν. (90 τ.μ.) στον έκτο όροφο
της πολυκατοικίας Bridge House,
οδός Βύρωνος, Λευκωσία. Eυή-
λιο, ευάερο με ωραία θέα και σε
καλή κατάσταση. Ποσό ενοικία-
σης €350 τον μήνα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99586468.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αγλαντζιά,
περιοχή σουβλάκια Ορφέα, μεγάλο
διαμέρισμα με 3 υπν., μεγάλο κα-
θιστικό, κουζίνα, κεντρική θέρμανση,
a/c, ηλιακό, φούρνο μάτια, απο-
σμητήρα. Ενοίκιο €500 τον μήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες
αποτείνεστε στο τηλ. 99673853.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα -

οικίες: Αγία Βαρβάρα, μοντέρνα
μονοκατοικία σε 900τ.μ. οικόπεδο,
4 υπν., τζάκι, κ/θ, κλιματισμός, συ-
ναγερμός, κήπος, διπλός χώρος
στάθμευσης, ΠΕΑ Β’ €800, Αγλαν-
τζιά ισόγεια οικία 3 υπν., 150τ.μ.,
μεγάλες βεράντες, κλιματισμό, παρ-
κέ €500, Αρχάγγελος ανώγεια οικία
280τ.μ., 5 υπν., κ/θ, a/c, 4 wc,
χώρο στάθμευσης €750, Δασού-
πολη επιπλωμένο 2 υπν., μοντέρ-
νο, με παρκέ, κλιματισμό, χώρο
στάθμευσης €400 (συμπ. κοινό-
χρηστα), 2 υπν. πολύ κοντά στο
Ευρωπαϊκό Παν/μιο, επιπλωμένο
€360, Λακατάμεια οικία 3 υπν., με
κλιματισμό, κ/θ,  χώρο στάθμευσης,
αυλή €900, Άγιοι Ομολογητές 1
υπν. επιπλωμένο, ανακαινισμένο,
a/c, κοντά στο Ευρωπαϊκό Παν/μιο
€350 (συμπ. κοινόχρηστα), Ακρό-
πολη 2 υπν., με κ/θ, κλιματισμό,
ανακαινισμένο €490 (συμπ. κοι-
νόχρηστα), Αρχάγγελος οικία 3
υπν., με κ/θ, κλιματισμό, αυλή,
του 2003’ €750, Αγλαντζιά επι-
πλωμένο 2 υπν., μοντέρνο, κλι-
ματισμός, χώρο στάθμευσης  €400.
Κ. Μαρκίδης, Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487,
Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764, 22378898
www.markidesestates.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
4 υπν., περιοχή Απολλωνείου
Ιδιωτικού Νοσοκομείου, πλήρως
επιπλωμένη, με κ/θ, συσκευές
κλιματισμού και καλυμμένο χώρο
στάθμευσης. Για πληροφορίες στο
τηλ. 99353902.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα,
oδός Aρσινόης και γωνία Πλου-
τάρχου (στο κέντρο της Λευκω-
σίας). Αποταθείτε: Τηλ. 99639468.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αέρας καταστήματος σε
τιμή ευκαιρίας, όσα-όσα, κατάλληλο
για πιτσαρία, λαχματζιούν κ.λπ., πε-
ριοχή Λήδρας. Βρίσκεται στο σημείο
Λήδρας και Debenhams, βλέποντας
από τον δρόμο Αρσινόης. Το ισόγειο
είναι 6 μέτρα επί 13 μέτρα και το
υπόγειο 5 μέτρα επί 19 μέτρα. Για
πληροφορίες στο 99886186.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ από ιδιώτη γω-
νιακό γραφείο 60τ.μ., φωτεινό,
στον 1ον όροφο της πολυκατοικίας
«Greg Tower», οδός Φλωρίνης
(έναντι ξενοδοχείου Κλεοπάτρα),
Λευκωσία. Διαθέτει ντους, καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης. Ενοί-
κιο€380. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο 99680506.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Η ΕΣΤΙΑ Ενηλίκων Λεμεσού λει-
τουργεί εγκεκριμένο πρόγραμμα
παροχής κατ' οίκον φροντίδας
και ζητά να προσλάβει φροντί-
στριες/ές με αγορά υπηρεσίων
για κάλυψη αναγκών του προ-
γράμματος. Θα διενεργηθεί δια-
γωνισμός με τη χαμηλότερη τιμή
ανά ώρα, για την αγορά υπηρε-
σιών. Το μέγιστο που μπορεί να
προσφερθεί είναι 5 ευρώ (πέντε)
ανά ώρα. Οι ενδιαφερόμενες/οι
θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί
με την προσφορά τα απαραίτητα
πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό
Υγείας, Πιστοποιητικό χειριστή
τροφίμων, Πιστοποιητικό Λευκού
Ποινικού Μητρώου, Πιστοποι-
ητικό Πρόληψης και καταπολέ-
μησης της Σεξουαλικής Κακο-
ποίησης και εκμετάλλευσης παι-
διών και της Παιδικής Πορνο-
γραφίας και  Απολυτήριο Λυ-
κείου). Πληροφορίες από τη λει-
τουργό της Εστίας Ενηλίκων Λε-
μεσού,  Άζινου Μαρία, τηλ.
25736291.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
υπάλληλος με πείρα, καλού χα-
ρακτήρα για μερική απασχόλη-
ση, σε Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη

Λάρνακα. Τηλέφωνο:
99434992

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Φράνσις Αν-
τωνίου, από τη Λάρνακα, με δύο
παιδιά, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό για να φροντίζει την οικία
τους, με αρκετά καλούς όρους ερ-
γασίας. Μισθός όχι χαμηλότερος
από €326 καθαρά τον μήνα, δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική
κάλυψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στην A.A.G.M. Kyprianou Employ-
ment Agency, τηλ. 24656836.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βαφέας αυτοκινήτων
(τριφταδόρος) για το Γκαράζ Αυ-
τοκινήτων Βαρνάβα Ανδρέου στη
βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.
Για περισσότερες πληροφορίες
αποτείνεστε: Τηλ. 99682335.

ΓΡΑΦΕΙΟ στη Λάρνακα με διεθνή
πελατεία ζητά Προσωπική/κό Βοη-
θό ή/και Εκτελεστική/κό Γραμματέα
για τον Διευθυντή της Εταιρείας.
Προσόντα: Απόφοιτος Πανεπι-
στημίου με άριστη γνώση της αγ-
γλικής και της ελληνικής γλώσσας,
Η/Υ, άριστη γνώση internet, e-
mails κ.λπ. Έντιμος χαρακτήρας.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή βιογραφικού στο φαξ
24623215. Πληροφορίες στο τηλ.
24656318 (κυρία Γεωργίου). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στα Πυργά, με
δρόμο, πλησίον οικιστικής, 6.689
τ.μ. Τιμή €185.000. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 99487313
(ιδιοκτήτης).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Θεσσαλονίκη. ΕΓΝΑΤΙΑ, πλη-

σίον της Αριστοτέλους και Πα-

νεπιστημίων, διατίθεται προς

ενοικίαση διαμέρισμα 5ου ορό-

φου, με 2 υπνοδωμάτια, πλή-

ρως εξοπλισμένο και επιπλω-

μένο, έναντι €355/μήνα.  DA-

NOS REAL ESTATE AGENTS

LTD, A.M.530, A.A.259/E 

Τηλ. 22317031

www.danos.com.cy

sales@danos.com.cy

ΠΩΛΟΥΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

AΓΓΛΙΑ
Εξαιρετική επενδυτική 
ευκαιρία στο  Βradford 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατοικημένες Φοιτητικές Εστίες
με μπάνιο: £49.450

Μέσα στο Campus του 
πανεπιστήμιου (650 μέτρα από

το πανεπιστήμιο)  
Eγγυημένο ενοίκιο: £389 

τον μήνα, για ΔΕΚΑ χρόνια
Πληροφορίες: Γιαννάκης

Φούρναρης, Τηλ.: 99630694.

`ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Peugeot 307cc, 

χρώματος μπλε, 2005, 
με ταχύτητες. Τηλ.:  99574565.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο Mercedes,
μοντέλο 200-115, κατασκευής 1971,
εγγεγραμμένο στη Λέσχη ιστορικού
αυτοκινήτου. Είναι σε άριστη κατά-
σταση και έχει οδηγηθεί μόνο από
τον μοναδικό ιδιοκτήτη του. Πληρο-
φορίες: Τηλ. 24661938, 99346616. 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Άμεση Ανάγκη 199
Αστυνομία 1499
Αστυνομία- Γραμμή του πολίτη 1460
Δασικές πυρκαγιές 1407
Αεροδρόμια 77778833
Α.Η.Κ. - βλάβες 1800
CYTA - βλάβες 132
Κέντρο πληροφόρησης φαρμάκων
και δηλητηριάσεων (Δεν λειτουργεί
Σαββατοκύριακα και καθημερινές
μετά τις 14.30) 1401
Κεν. Άμεσης Βοήθειας
Θυμάτων Βίας 1440
Νοσοκομεία 1400
Πληροφορίες καταλόγου 11892

/ 11888/11800
Συμ/τικό Κέντρο AIDS 22305155
Υπηρεσία Ανταπόκρισης Ναρκωτικών
και βοήθειας 1410 ή 22463006
Υπηρ. Αεροπορικών
Ναυτικών ατυχημάτων 1441
Αριθμός τηλεφωνικού καταλόγου 11833

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ασθενοφόρα 22604000 ή 199
Αρχηγ. Αστυνομίας 22808080
Νοσοκομείο 22603000
Κίνηση Συμπαράστασης AIDS

99609070
Πρώτες Βοήθειες 22604009, 
22604011
Πυροσβεστική 22802150-1
Συμβ. Υδατοπρ. Λ/σίας 22698000
Γραμμή επικοινωνίας 
για την κατάθλιψη 96453444

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πρώτες Βοήθειες 25305770
Νοσοκομείο 25801100
Πυροσβεστική 25805400-1
Αστυνομία 25805050
Αρχή Ηλεκτρισμού 25205000
Συμβ. Υδατοπρομήθειας 25830000
Κέντρο Υποστήριξης για τους Φορείς του

AIDS-ΚΥΦΑ 25340305
Λιμάνι 25819200

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αεροδρόμιο 77778833
Αστυνομία 24804040
Υδατοπρομήθεια (Βλάβες) 24822400, 

24363432
Ολυμπιακή Αεροπορία
(αφίξεις - αναχωρήσεις) 77778833
Πρώτες Βοήθειες 24304322
Πυροσβεστική 24804280
Κυπριακές Αερογραμμές
(αφίξεις - αναχωρήσεις) 24643300
Λιμάνι 24815225
Συμβ. Αποχετεύσεων 24815222

ΠΑΦΟΣ

Αεροδρόμιο 77778833
Αστυνομία 26806060
ΑΗΚ 26932395
Λιμάνι 26946840
Νοσοκομείο 26803100
Πρώτες Βοήθειες 26803145
Πυροσβεστική 26806272
Υδατοπρομήθεια - βλάβες 99603622

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αστυνομία 23803030
Νοσοκομείο 23821211
Πυροσβεστική 23803232
Υδατοπρομήθεια - βλάβες 99625171

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αγρός 25521317
Αθηένου 24522328
Ευρύχου 22465586
Κυπερούντα 25806700
Κάμπος 22942686
Κλήρου 22632332
Λεύκαρα 24342429
Όμοδος 25421254
Πεδουλάς 22952459
Πλάτρες 25422224
Πύργος 26522353

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΕΕ749 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 08.00
WZZ3251 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.25
ΑΕΕ902 ΑΘΗΝΑ 10.05
GMI6004 ΜΟΝΑΧΟ 10.10
RJA133 ΑΜΜΑΝ 10.30
EDW370 ΖΥΡΙΧΗ 10.40
CYF103 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 11.05
UAE107 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 11.10
QTR265 ΝΤΟΧΑ 11.15
TRA5313 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 11.15
BMS5162 ΑΘΗΝΑ 11.45
ΑΕΕ904 ΑΘΗΝΑ 11.55
ΕΖΥ4727 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 11.55
ΑΙΖ161 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 12.05
GFA941 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 12.35
ΙΒΚ2556 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ12.45
AUI341
ΚΙΕΒΟ/ΜΠΟΡΙΣΜΠΙΛ 13.05
AFL2072 ΜΟΣΧΑ 14.00
BAW664 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ14.00
AUA831 ΒΙΕΝΗ 14.30
CYF107 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 14.45
ΑΕΕ757 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 15.20
GLP603 ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΟ15.25
ΑΕΕ912 ΑΘΗΝΑ 15.40
LZB855 ΣΟΦΙΑ 15.55
BMS164 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.10
ELY2431 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 17.15
BAW662 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ18.15
AFL2074 ΜΟΣΧΑ 18.15
ΑΕΕ914 ΑΘΗΝΑ 18.25
CYF115 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 18.25
MSR741 ΚΑΪΡΟ 18.30
UAE108 ΑΘΗΝΑ 18.35
EZS1197 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΙΛΟΥΖΗ19.25
ΑΕΕ920 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.35
ΑΕΕ906 ΑΘΗΝΑ 20.15
WZZ2451 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 20.20
ΕΖΥ7155 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 20.30
ΜΕΑ261 ΒΗΡΥΤΟΣ 21.30

ΕΖΥ8967 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ22.15

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

CYF102 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 08.00
ΑΕΕ919 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08.35
WZZ3252 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 09.00
ΑΕΕ903 ΑΘΗΝΑ 10.45
GMI6005 ΜΟΝΑΧΟ 10.55
RJA134 ΑΜΜΑΝ 11.20
EDW371 ΖΥΡΙΧΗ 11.30
CYF106 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 11.40
TRA5314 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 12.00
BMS5163 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.25
ΕΖΥ4728 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 12.35
ΑΕΕ756 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 12.35
UAE107 ΑΘΗΝΑ 12.55
GFA942 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 13.20
ΙΒΚ2557 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ13.30
ΑΙΖ162 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 14.00
QTR266 ΝΤΟΧΑ 14.00
AUI342
ΚΙΕΒΟ/ΜΠΟΡΙΣΜΠΙΛ 14.40
BAW665 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ14.50
AFL2073 ΜΟΣΧΑ 15.00
CYF114 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 15.20
ΑΕΕ905 ΑΘΗΝΑ 16.00
GLP604 ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΟ16.15
WZZ4438 ΣΟΦΙΑ 16.30
ΑΕΕ772 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ16.45
AUA832 ΒΙΕΝΗ 16.50
ELY2432 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 18.15
ΑΕΕ915 ΑΘΗΝΑ 19.10
AFL2075 ΜΟΣΧΑ 19.20
MSR742 ΚΑΪΡΟ 19.30
BAW663 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ19.30
EZS1198 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΙΛΟΥΖΗ20.00
UAE108 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 20.05
WZZ2452 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 20.55
ΕΖΥ7156 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 21.10
ΜΕΑ262 ΒΗΡΥΤΟΣ 22.10

ΕΖΥ8968 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ22.55

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

TFL965 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 11.15

RYR5083 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.20

TCX1328 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ13.35

TCX2026 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 13.45

ΕΖΥ5453 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ14.15

GLP601 ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΟ15.25

SDM5705 ΜΟΣΧΑ/ΒΝΟΥΚΟΒΟ17.35

RYR1200 ΑΘΗΝΑ 18.40

ΕΖΥ1973 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 21.15

ΕΖΥ5455 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ21.45

RYR5085 ΧΑΝΙΑ 23.10

RYR3131

ΛΟΝΔΙΝΟ/ΣΤΑΝΣΤΕΝΤ 23.40

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

RYR1210 ΑΘΗΝΑ 10.25

ΤFL966 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 12.05

RYR3132 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΣΤΑΝΣΤΕΝΤ

13.35

TCX1329 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ14.35

TCX2027 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 14.45

ΕΖΥ5454 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ14.55

GLP602 ΝΤΟΜΟΝΤΕΝΤΟΒΟ16.15

SDM5706 ΜΟΣΧΑ/ΒΝΟΥΚΟΒΟ19.05

RYR5084 ΧΑΝΙΑ 19.30

ΕΖΥ1974 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 21.55

ΕΖΥ5456 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΓΚΑΤΟΥΙΚ22.25

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

2348 π.Χ.: Η Κιβωτός του Νώε
πιάνει κορυφή στο όρος Αρα-
ράτ, σύμφωνα με υπολογι-
σμούς.
1614: Η Ινδιάνα Ποκαχόντας,
κόρη του αρχηγού Ποχατάν, παν-
τρεύεται τον λευκό γαιοκτήμονα
Τζον Ρολφ. Η ιστορία της απει-
κονίστηκε στη μεγάλη οθόνη
από την εταιρεία Disney, στην
ταινία κινουμένων σχεδίων «Πο-
καχόντας».
1979: Εκδηλώνεται η 2η Πετρε-
λαϊκή Κρίση, με αφορμή την Ιρα-
νική Επανάσταση.
2007: Το ελληνικό κρουαζιερό-
πλοιο Sea Diamond, με 1.153
επιβάτες και 390 μέλη του πλη-
ρώματος, εξοκέλλει ανοικτά της
Σαντορίνης. Η επιχείρηση διά-
σωσης είναι επιτυχημένη, ωστό-
σο δύο άνθρωποι αγνοούνται: ο
45χρονος Γάλλος Ζαν-Κριστόφ
Αλέν και η 16χρονη κόρη του
Μοντ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1827: Τζόζεφ Λίστερ, Άγγλος
χειρουργός, που έθεσε τις βά-
σεις για την αντισηπτική χειρουρ-
γική (θαν. 10/2/1912).
1908: Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν,
ελληνικής καταγωγής Αυστρια-
κός διευθυντής ορχήστρας (θαν.
16/7/1989).
1929: Ούγκο Κλάους, Βέλγος
συγγραφέας και ποιητής. Μεί-
ζον έργο του, το αυτοβιογραφι-
κό μυθιστόρημα «Η θλίψη του
Βελγίου» (θαν. 19/3/2008).

ΘΑΝΑΤΟΙ

1994: Κερτ Κομπέιν, Αμερικα-
νός μουσικός, δημιουργός του
συγκροτήματος grunge Nirvana
(γεν. 20/2/1967).
1997: Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερι-
κανός ποιητής, από τις κορυφαί-
ες προσωπικότητες που ανέδει-
ξε το κίνημα των Μπίτνικς τη δε-
καετία του 1950 (Ουρλιαχτό)
(γεν. 3/6/1926).
2010: Σάβα Πέροβιτς, Σέρβος
χειρουργός, πρωτοπόρος στην
αλλαγή φύλου και τη μεγέθυνση
του ανδρικού μορίου (γεν.
1938).

Λευκωσία

Τσαγκάρης Λούκας: Γρ. Δι-
γενή 64 & Βύρωνος, Brid-
ge House, τηλ.:
22671531, 22439014.

Μαυρομμάτη Λένα (Χρυ-

σταλλένη): Λεωφ. Ακροπό-
λεως 68, μεταξύ Marks
and Spencer’s και εκκλη-
σίας Αγ. Δημητρίου, δίπλα
από Τρ. Πειραιώς, Στρό-
βολος, τηλ.: 22424233,
22321267.

Αργυρού Παναγιώτα (Τά-

νια): Παύλου Μελά 28Β,
δρόμος Κρατικής Έκθε-
σης, Έγκωμη, τηλ.:
22658628, 22427414.

Δανιήλ Μάριος: Ιπποκρά-
τους 14Α, 800 μ. από τον
πολυχώρο “ΦΑΡΜΑ”, Λα-
κατάμεια, τηλ.:
22372201, 22590917.

Λεμεσός

Ιερείδης Μιχαλάκης: Ν.
Παττίχη 2 - Ρούμπενς,
δρόμος Πολεμιδιών, τηλ.:
25336242, 25334653.

Ιωάννου-Καμενίδου Γιάννα:

Λεωφ. Φρ. Ρούσβελτ

255Ε, Ζακάκι, έναντι αρ-
τοποιείου Sunfresh, τηλ.:
25715315, 25715716.

Κωσταντόπουλος Κώστας:

Θεσσαλονίκης & Επικού-
ρου 1, έναντι σινεμά
ΟΘΕΛΛΟΣ, τηλ.:
25365325, 25212727.

Λάρνακα

Ευθυμίου Έλενα: Λεωφ.
Γιάννου Κρανιδιώτη 30,
πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ,
τηλ.: 24660688,
99023693.

Λάμπη Μαρία: Αρχ. Μακα-
ρίου Γ’ & Γρηγ. Αυξεντί-
ου, Ακάμια Center, τηλ.:
24626447, 24361185.

Πάφος

Παπούδας Αριστοτέλης:

Αλ. Υψηλάντη 25, περιοχή
Δασούδι, 300 μ. πιο κάτω
από το Lidl, τηλ.:
26811750, 26952138.

Παραλίμνι

Μιχαήλ Ελένη: Λεωφ.
Πρωταρά 177, δρόμος
υπεραγοράς METRO,
τηλ.: 23811031,
23827336.

OΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. «Ταπεινότατος», σε κα-
τακλείδες παλαιών επιστο-
λών (αιτ.).
2. Το υψηλό δεν ευνοεί τις
επενδύσεις (γεν.).
3. Όνομα βασιλέων της
Σουηδίας. - Επιτατικό, σαν
πρώτο συνθετικό.
4. Τρία μόνο από το... μό-
νο. - Είναι του κύβου οι ακ-
μές. - Ευωδιάζει... ηχητι-
κά.
5. Πανανθρώπινη γλώσσα
(με άρθρο).
6. Σκηνοθέτης της παλιάς
γαλλικής ταινίας «Φύσημα
στην καρδιά».
7. Είναι και ο τελφές του
καφέ. - Αρχαία ποιητική
ονομασία του Άδη.
8. Αποτελούσαν τον στρατό
του Τζένγκις Χαν.
9. Και... κόμπος λέγεται. -
Επίρρημα τροπικό ή τοπι-
κό.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Προκαλούν καταστρο-
φές και, συχνά, θύματα.
2. Γνωστή από ετήσιους ιπ-
πικούς αγώνες αγγλική πό-
λη.
3. Παρατηρείται και στην
επιδερμίδα.
4. Λέξη της νηπιακής δια-
λέκτου. - Ό,τι και το 6 ορι-
ζόντια.
5. Και αυτά... εξάγονται.
6. Από τα οκτώ, τα... μισά.

- Υπονοεί και την επείγου-
σα ανάγκη.
7. Κοινή ονομασία νησιού
των Κυκλάδων. - Και σ’ αυ-
τό... βγαίνουν.
8. Παράγοντας επιτυχίας. -

Υπομικροσκοπικός κίνδυ-
νος.
9. Ξένος... βασιλιάς (αν-
τίστρ.). - Εκτείνεται από τον
αρκτικό κύκλο μέχρι τον
Ισημερινό.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2. ΤΣ - ΙΑΣΙΟΥ 3. ΙΤΕΑ - ΤΑΠΙ
4. ΝΙΟΝΙΟ 5. ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 6. ΕΤ - ΚΑΙ 7. ΡΟΔΟ - ΚΑΛΙ
8. ΟΡΕ - ΙΩΝΙΑ 9. ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΝΤΙΝΤΕΡΟ 2. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 3. ΕΟΚ - ΔΕΝ 4. ΛΙΑ-
ΝΙΚΟ 5. ΑΑ - ΙΤΑ - ΙΩ 6. ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 7. ΑΙΑ - ΙΝΑ 8. ΣΟΠΕΝ -
ΛΙΟ 9. ΥΙ - ΑΝΙΑΣ.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
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Θάνατος αγωνιστή ΕΟΚα

Απεβίωσε την Κυριακή, 3

Απριλίου, ο αγωνιστής ΕΟ-

ΚΑ Φάκης Κωστάκη Ψυλ-

λούρη, 75 ετών, από τη

Σκυλλούρα, πρόσφυγας στη

Λευκωσία. Η κηδεία του θα

γίνει από τον ιερό ναό Απο-

στόλου Βαρνάβα στη Δα-

σούπολη, σήμερα Τρίτη,

στις 4:00 μ.μ. Οι Σύνδεσμοι

Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59

εκφράζουν προς την οικο-

γένεια του εκλιπόντος τα ει-

λικρινή τους συλλυπητήρια.

Με πόνο ψυχής

Το Κυπριακό Κέντρο Μελε-

τών (ΚΥΚΕΜ), το Ινστιτούτο

Ελληνικού Πολιτισμού και ο

συγγραφέας Ανδρέας Μορ-

φίτης παρουσιάζουν το βι-

βλίο «Με πόνο ψυχής-Σκέ-

ψεις και προβληματισμοί για

την κοινωνία, την πατρίδα

και τον Ελληνισμό». Η πα-

ρουσίαση θα γίνει τη Δευτέ-

ρα, 11 Απριλίου, στις 7:30

μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία

της ΣΕΚ στη Λεωφόρο

Στροβόλου, στη Λευκωσία.

Διάλεξη

Διάλεξη με θέμα «Το Κυ-

πριακό, οι τελευταίες εξελί-

ξεις», διοργανώνει ο Δήμος

Δερύνειας αύριο Τετάρτη, 6

Απριλίου, στις 7:30μ.μ.,

στο Πολιτιστικό Κέντρο Δή-

μου Αμμοχώστου στη Δερύ-

νεια. Εισηγητής ο Νίκος

Χριστοδουλίδης, Κυβερνητι-

κός Εκπρόσωπος. Είσοδος

Ελεύθερη.

ρεσιτάλ πιάνου

Ρεσιτάλ πιάνου «Ρομαντι-

σμός και Πάθος» με τον

Μαρτίνο Τιρίμο

σε έργα των F. Schubert, L.

v. Beethoven και F. Chopin

διοργανώνει ο Δήμος Λάρ-

νακας αύριο Τετάρτη, 6

Απριλίου, στις 8:30 μ.μ.,

στο Δημοτικό Θέατρο Λάρ-

νακας, στο πλαίσιο του Φε-

στιβάλ Κλασικής Μουσικής.

Είσοδος €10 (ελεύθερη για

παιδιά μέχρι 12 χρονών).

«παιδί, παιδεύω

κοντά στον Χριστό»

Το Γραφείο Θρησκευτικής

Διαφωτίσεως της Ιεράς

Μητροπόλεως Κιτίου διορ-

γανώνει ομιλία με θέμα:

«Παιδί, παιδεύω κοντά

στον Χριστό», με ομιλητή

τον Οικονόμο Σωκράτη Σω-

κράτους, εφημέριο του ιε-

ρού ναού Αποστόλου Αν-

δρέα Συνοικισμού Ορόκλι-

νης. Η ομιλία θα δοθεί την

Κυριακή, 10 Απριλίου, στις

7:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό

Κέντρο της Ιεράς Μονής

Αγίου Γεωργίου Κοντού

στη Λάρνακα.

ΤΗΝ Τετάρτη, 30 Μαρτίου, πραγματοποιήθη-

κε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου

Στροβόλου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συμβουλίου Διαχειριστών του Ιδρύματος Μέτι-

κΑλέρτ Κύπρου, που αποτελείται από Προηγ.

Κυβερνήτες, Αξιωματούχους και Εκπροσώ-

πους των Λεσχών Λάιονς, Εκπροσώπους του

Υπουργείου Υγείας, του Παγκυπρίου Ιατρικού

Συλλόγου, του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστι-

κής, των Συνδέσμων Καρδιοπαθών, Διαβητι-

κών και Ρευματοπαθών και 10 Κατ’ Επιλογήν

Μέλη. Η Συνέλευση, μετά από χαιρετισμό του

Δημάρχου Στροβόλου Λάζαρου Σαββίδη και

του Κυβερνήτη των Λάιονς Κωνσταντίνου

Κρητικού, που μετέφερε η Πρόεδρος Περιο-

χής Ειρήνη Χρυσού, ενέκρινε την Έκθεση Πε-

πραγμένων για τη χρονιά 2015 όπως κατατέ-

θηκε από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Δρα

Ιωσήφ Κάσιο, την Ταμιακή Έκθεση για το

2015 και τον προϋπολογισμό για το 2016

του Ιδρύματος, όπως κατατέθηκαν από τον

ταμία Αχιλλέα Πανταζίδη. Ακολούθησε συζή-

τηση και λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις σχε-

τικά με τα ταμειακά, τη λειτουργικότητα και τη

δραστηριοποίηση του ΜέτικΑλέρτ για αύξηση

της συνεργασίας με διάφορους συνδέσμους

και οργανισμούς για περαιτέρω ενημέρωση

του κοινού για την ωφελιμότητα της μεταλλι-

κής ταυτότητας ΜέτικΑλέρτ σε συνανθρώ-

πους μας με προβλήματα υγείας ή αλλεργίες

ή εθελοντές δότες οργάνων σώματος. Ακο-

λούθησε εκλογή 7μελούς Εκτελεστικής Επι-

τροπής για την επόμενη διετία ως εξής:

* Πρόεδρος: Δρ Ιωσήφ Κάσιος

* Αντιπρόεδρος: Δρ Μάριος Κληρίδης

* Γεν. Διευθυντής: Κώστας Χατζηγιάννης

* Γραμματέας: Θέλμα Μαππουρίδου

* Ταμίας: Πετράκης Νικολάου

* Σύμβουλος: Δρ Μιχάλης Βωνιάτης

* Σύμβουλος: Γιώργος Κωνσταντίνου

Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης τους ακόλου-

θους, οι οποίοι θα βραβευθούν σε ειδική εκ-

δήλωση την «Εβδομάδα ΜέτικΑλέρτ 2016»

στις 17-23 Οκτωβρίου 2016, με κορύφωση

την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2016:

* «Εθελόντρια της Χρονιάς 2015»: Λουκία

Λουκαΐδου

* «Φίλος του ΜέτικΑλέρτ»: Γιώργος Σφογγα-

ράς

Γενική Συνέλευση ΜέτικΑλέρτ Κύπρου

Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
για γονείς και παιδιά

Ο ΚυπριαΚΟς Σύνδεσμος Πληροφορικής σε συνεργασία

με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και τις Παγκύπριες Συνο-

μοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων  διοργανώνουν ενημερωτι-

κές διαλέξεις με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο για γονείς

και παιδιά». Ομιλητής θα είναι ειδικός σε θέματα ασφάλει-

ας και ηλεκτρονικού εγκλήματος από την Ιρλανδία, ο οποί-

ος θα αναλύσει τους κινδύνους που περικλείει η χρήση του

διαδικτύου και θα δώσει πρακτικές συμβουλές για προστα-

σία των παιδιών, όλων των ηλικιών. Οι διαλέξεις θα πραγ-

ματοποιηθούν στις 6 Απριλίου, στη Λευκωσία, στην Αίθου-

σα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τρά-

πεζας, στις 6μ.μ. και στις 7 Απριλίου, στην Πάφο, στο The

International School of Paphos, στις 2.30μ.μ. Θα είναι

στην αγγλική γλώσσα, ενώ στη συζήτηση που θα ακολουθή-

σει, θα υπάρχει μετάφραση. Η συμμετοχή του κοινού είναι

δωρεάν.  Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινω-

νείτε στο 22460680.

Ανοικτή συζήτηση από το ΚΥΠΕ
ΤΟ Κυπριακό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων

(ΚΥΠΕ), σε συνεργα-

σία με την Πρεσβεία

της Ελλάδος στην Κύ-

προ, διοργανώνουν

ανοικτή συζήτηση

την Παρασκευή, 8

Απριλίου 2016, και

ώρα 9 π.μ., στο Αμ-

φιθέατρο Cyta, Δασούπολη, Λευκωσία, με θέμα: «Η δημο-

σιογραφία σήμερα, αλλαγές και προκλήσεις». Στη συζήτη-

ση συμμετέχουν Πανεπιστημιακές Σχολές Δημοσιογρα-

φίας, Επικοινωνίας, Διαδικτύου, από Κύπρο και Ελλάδα.

Μέγας χορηγός είναι η Cyta και χορηγοί Semeli Hotel και

Flexi flyers.

† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΦΑΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΨΥΛΛΟΥΡΑ
(Αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-59)

που απεβίωσε προχθές Κυριακή, 3/4/2016, σε ηλικία 75 ετών,
κηδεύουμε  σήμερα Τρίτη, 5/4/2016,  και ώρα 4.00μ.μ.,
από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη,

Λευκωσία, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό 
από τις 3.00 μ.μ. μέχρι τις 4.00μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ειρήνη

Παιδιά: Μαίρη - Πάμπος Παπαδόπουλος
Σούλα - Στάθης Ευσταθίου
Άντρη - Άρης Τσιρόπουλος

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές υπέρ του
φιλανθρωπικού έργου του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα.

www.ayiospetrosfuneralhome.com

† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή          

ΑΛΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
από τη Λεμεσό

που απεβίωσε την Πέμπτη, 31/3/2016, σε ηλικία 87 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Τρίτη, 5/4/2016, και ώρα  2.00 μ.μ., 

από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, και καλούμε
όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό, 
από τη 1.00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ισμήνη Αντωνιάδου Dinwoodie

Αντώνης - Άντρη Αντωνιάδη 
Μάριος - Julia Αντωνιάδη

Εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς

† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ARIVA)
από τη Βατυλή, κάτοικο Λευκωσίας

που απεβίωσε την Παρασκευή, 1/4/2016, σε ηλικία 72 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Τρίτη, 5/4/2016, και ώρα 4.00μ.μ., 
από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι,

και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στον ιερό ναό 
από τις 3.30 μέχρι τις 4.00μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές 
για τις άπορες οικογένειες.

† ΚΗΔΕΙΑ
Την προσφιλή μας μητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΟΥΡΗ
από το Παραλίμνι, κάτοικο Αμμοχώστου

και τελευταία στη Λεμεσό

που απεβίωσε χθες Δευτέρα, 4/4/2016, σε ηλικία 90 ετών,

κηδεύουμε σήμερα Τρίτη, 5/4/2016, και ώρα 11.00π.μ., από τον

ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου,

Λεμεσός, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Χιονούλα - Παναγιώτης Χριστοφής

Άντρη - Γλαύκος Ιακωβίδης

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς 
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ELA... η δύναμή Σου Θεέ μου! Φαί-
νεται ότι ήρθε η ώρα να μάθουμε
επιτέλους ποιοι οδήγησαν την αεί-
μνηστη Λαϊκή στον τάφο και την οι-
κονομία της Κύπρου ένα βήμα πριν
από τον τάφο. Όχι πως δεν ξέρουμε,
βέβαια, αλλά το έγκλημα φαίνεται
να τεκμηριώνεται τώρα μέσα από
έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,
έκτασης 300 περίπου σελίδων, όπως
αποκάλυψε ο συνάδελφος Χρίστος
Χαραλάμπους στη «Σημερινή». Μέ-
σω της έκθεσης ξετυλίγεται το κου-
βάρι των ευθυνών -πολιτικών, αλλά

ενδεχομένως και ποινικών- για την
εκτόξευση της έκτακτης ρευστότητας
(ELA) προς την πρώην Λαϊκή Τρά-
πεζα, σε επίπεδα πέραν των 9 δις
ευρώ, παρά το ότι η Τράπεζα ήταν
αφερέγγυα. Έβαζαν αβέρτα ενέσεις
δισεκατομμυρίων στη Λαϊκή, παρόλο
που εν γνώσει τους τα είχε ήδη κα-
καρώσει. Στόχος τους ήταν να μη
φανεί ότι πέθανε στα χέρια τους πριν
από τις προεδρικές εκλογές, για να
μη φορτωθούν το κόστος και να το
φορτωθεί ο επόμενος. Η έκθεση της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι άκρως

απόρρητη, αλλά φαντάζομαι κάποια
στιγμή θα μάθουμε για τον ακριβή
ρόλο του τέως Προέδρου Δημήτρη
Χριστόφια, του τέως Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δη-
μητριάδη και άλλων για την ευκολία
με την οποία φώναζαν στην Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα «ELA φέ-
ρε» και την ίδια ευκολία με την
οποία εκείνη έλεγε «ELA πάρε». Για
να δούμε αν θα δούμε και τη Δι-
καιοσύνη να λέει σε κάποιον από
όλους αυτούς... «ELA μέσα»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ο σουλτάνος και κατά της
σάτιρας!
Έχει ξεφύγει τελείως ο παρανοϊκός σουλτάνος.
Τη φορά αυτή εξοργίστηκε με μια σατιρική εκ-
πομπή του γερμανικού δημόσιου καναλιού
NDR, το οποίο μετέδωσε ένα βίντεο που καυ-
τηριάζει τις δικτατορικές τάσεις του Ερντογάν,
τραγουδώντας ανάμεσα σε άλλα για τις σχέσεις
του με το Ισλαμικό Κράτος, για τη μεγαλομανία
του, για τη φίμωση των δημοσιογράφων, για
την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών
και των Κούρδων κ.λπ. Ο «δημοκρατικός» Ερν-
τογάν ενοχλήθηκε τόσο πολύ από τη σάτιρα,
ώστε ο πρέσβης της Γερμανίας στην Άγκυρα
κλήθηκε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
και του έγιναν... παραστάσεις! Από την πλευρά
του ο Γερμανός πρέσβης τόνισε ότι «η προστασία
θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης
της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας
της έκφρασης, είναι ύψιστα αγαθά». Αλλά ο Ερν-
τογάν ο Μεγαλομανής δεν καταλαβαίνει από
τέτοια. Βάζει λουκέτο σε εφημερίδες, κλείει όποτε
του κατεβεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
συλλαμβάνει δημοσιογράφους, καταδιώκει
όποιον τολμήσει να αφήσει έστω και ένα υπο-
νοούμενο εναντίον του. Αλλά φταίει και η Μέρκελ,
που τον καλοκρατεί και τον κανακεύει, ελπίζοντας
ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προ-
σφυγικού. Ενώ αυτός σκοπεύει να εισπράξει τα
δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να συνεχίσει ν’ αφήνει τους πρόσφυγες να πνί-
γονται καθ’ οδόν προς την Ελλάδα. Και επίσης
θα συνεχίσει να σφάζει τους Κούρδους, να
σφάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πνίγει την
ελευθερία του Τύπου και να πυροβολεί ακόμα
και τα... σατιρικά βίντεο. Μαζέψτε τον ρεεεεε!

ΜΠΟΞΕΡ

Συγχαρητήρια στον
«Κίμωνα Ξυλοτύμπου» 
Τους απολαύσαμε και πέρσι, τους είδαμε και
φέτος και είναι καταπληκτικοί. Συντηρούν και
μεταλαμπαδεύουν γνήσια πατριωτικά και
εθνικά αισθήματα και δράσεις στους νέους
του χωριού και αυτοί το επιβεβαιώνουν με τη
συμμετοχή τους στον ετήσιο λαμπρό εορτασμό
για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ
του 1955-59. Αναφερόμαστε στο χορευτικό
συγκρότημα και στον θεατρικό όμιλο του «Κί-
μωνα Ξυλοτύμπου», που απέσπασαν τα ζωηρά
χειροκροτήματα και τις επευφημίες των χι-
λιάδων Ελλήνων πατριωτών που συγκεντρώ-
θηκαν στο κλειστό γυμναστήριο «Τάσσος Πα-
παδόπουλος Ελευθερία» για να τιμήσουν την
επανάσταση της 1ης Απριλίου 1955..
Οι δεκάδες χορευτές και χορεύτριες του «Κίμωνα
Ξυλοτύμπου» εντυπωσίασαν με την άψογη εκτέ-
λεση ελληνικών και κυπριακών χορών. Στη
συνέχεια, ο θεατρικός όμιλος του συλλόγου πα-
ρουσίασε το θεατρικό «Ευαγόρας Παλληκαρίδης
- Πορεία προς την αθανασία», σε σενάριο και
σκηνοθεσία του Κυριάκου Κυριάκου. Αφηγητές
ήταν η Ελένη Μάτολη, η Μαρία Σολωμού και ο
Νικόλας Παπαδάμου. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί
του «Κίμωνα Ξυλοτύμπου» πέτυχαν να συγκι-
νήσουν βαθύτατα τους παρευρισκομένους,
πολλοί από τους οποίους δεν μπορούσαν να
συγκρατήσουν τη συγκίνηση και τα δάκρυά
τους. Οι χιλιάδες των Ελλήνων αναβαπτίσθηκαν
στη θυσία και στην ποίηση του έφηβου ποιητή
μας, που η βρετανική βαρβαρότητα και η αναλ-
γησία της hermajesty, Ελισάβετ, δεν του χάρισαν
τη ζωή. Ζει, όμως, στις καρδιές όλων των Ελλήνων
ως ο ήρωας μαθητής, που λάμπει στο στερέωμα
τού υπέρ ελευθερίας αγώνα της ΕΟΚΑ και του
κυπριακού Ελληνισμού.

Σ.Ι.

Η Δρακουλέσκου
ξαναχτυπά
Είναι μεν παράνομες οι υποκλοπές, αλλά
μήπως είναι και ανεπιθύμητες; Κάθε άλλο.
Δίνουν την ευκαιρία να μαθαίνει και ο ανυ-
ποψίαστος πολίτης τι συμβαίνει πίσω από
κλειστές πόρτες και τι σκέφτονται πραγματικά
κάποιοι για το μέλλον ακόμα και χωρών. Η
Ελλάδα πρέπει να χρωστά ευγνωμοσύνη
στον ιστότοπο Γουίκιλικς για την αποκάλυψη
μιας υποκλαπείσας ιδιαίτερης συνομιλίας
δυο ανώτατων στελεχών του ΔΝΤ, του Πολ
Τόμσεν και της Ντέλια Βελκουλέσκου (που
φαίνεται να επανακτά, με τις ενέργειές της, το
προσωνύμιο Δρακουλέσκου), με επίκεντρο
μια επιδιωκόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας,
ώστε να δεχτεί τους σκληρούς όρους του
Ταμείου. Την ίδια ώρα οι δυο «Δουνουτούδες»
εμφανίζονται επικριτικοί για τους Ευρωπαίους
εταίρους, ότι δεν σφίγγουν αρκετά τη μέγγενη
στην Ελλάδα, παρόλο που υποστηρίζουν
και κάτι θετικό για την Αθήνα, την ελάφρυνση
του χρέους. Δηλαδή «κάψε με τζιαι βάρμου
μύλλαν». Η αποκάλυψη της συνομιλίας Τόμ-
σεν - Δρακουλέσκου αναμένεται να ενεργήσει
αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε σχέδια του
ΔΝΤ σε βάρος της Ελλάδας. Την ίδια ώρα,
όμως, και η ελληνική Κυβέρνηση δεν πρέπει
να δίνει αφορμές να αναπτύσσονται τέτοιες
σκέψεις, τηρώντας ευλαβικά όσα έχει αναλάβει
να εφαρμόσει. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση
Τσίπρα από την αρχή δεν ήθελε μέσα στα
πόδια της το ΔΝΤ. Το θέλει ωστόσο η
Γερμανία. Η οποία, όμως, διαφωνεί με το
ΔΝΤ, το οποίο θέλει ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους. Μύλος η υπόθεση. Ας ελπίσουμε
ότι στο τέλος δεν θα αλέσουν την Ελλάδα...

ΜΠΟΞΕΡ

Ενότητα στη βάση ποιων
παραμέτρων;
Σε δηλώσεις του μετά τη δοξολογία για την
εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, στο
Παραλίμνι, ο Κυβ. Εκπρόσωπος είπε ότι
«ένας λόγος, για τον οποίον πέτυχε ο (εθνι-
κοαπελευθερωτικός) Αγώνας και οδήγησε
στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
που είναι το σημαντικότερο επίτευγμα του
κυπριακού λαού, είναι ότι υπήρξε ενότητα
και συλλογικότητα. Θεωρώ πως το σημαντι-
κότερο μήνυμα που πρέπει να προωθήσουμε
και σήμερα, χωρίς να παραβλέπουμε τις
όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή αντιλήψεις,
είναι ότι ο στόχος του τερματισμού της κατοχής
και της επανένωσης της πατρίδας μας είναι
κοινός, και θα έχει περισσότερες πιθανότητες
επιτυχίας αν συνεργαστούμε από κοινού».
Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα μερικά πράγματα.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν έγινε για την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά για αυ-
τοδιάθεση και ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα.
Η ίδρυση της Κ. Δημοκρατίας δεν είναι το…
σημαντικότερο επίτευγμα του κυπριακού
λαού, επειδή άλλος ήταν ο στόχος, η ένωση
με τη Μητέρα Ελλάδα. Όσο για την καραμέλα
της ενότητας, ρωτάμε: Στη βάση ποιων πα-
ραμέτρων είναι δυνατή η ενότητα, που ο
Κυβ. Εκπρόσωπος και ο Ν. Αναστασιάδης
ευαγγελίζονται; Η αντιπολίτευση διαφωνεί
ευθέως με τον Πρόεδρο όσον αφορά την
επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού και τον
κατηγορεί ότι συνεργεί στην κατάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, το ΑΚΕΛικό
εξαπτέρυγο τον κατηγορεί για την οικονομία
και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα, για ποια…
ενότητα μιλά ο Ν. Χριστοδουλίδης;

Σ.Ι.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Η εκτός έδρας νίκη έδωσε νέο ενδιαφέρον για τη συνέχεια των ντέρμπι

ΚΡΙΣΤΙΝ
ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Εκτελεστική Διευθύντρια

Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου

«Το ΔΝΤ διεξάγει τις δια-
πραγματεύσεις του με
καλή πίστη και όχι με

απειλές».
* Δεν βάζει το μαχαίρι

στον λαιμό, απλώς
τοποθετεί το πιστόλι

στον κρόταφο...

ΑΒΕΡΩΦ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Αυτά τα σκάνδαλα που
βλέπουμε καθημερινά,
έγιναν πριν από πέντε,
δέκα και 15 χρόνια».

* Και ούτε ένα από αυτά
δεν συμπεριλαμβάνεται

σ’ εκείνα που είχε
κρυμμένα στο συρτάρι

του ο Συλλούρης.

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ

Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ

«Σήμερα πρέπει να νιώ-
θουν άβολα οι ιδεολογι-
κοί σύμμαχοι της Τρόι-

κας και των Μνημο-
νίων».

* Όχι μόνο δεν νιώθουν
άβολα, αλλά

υπερηφανεύονται για τα
επιτεύγματά τους.

ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ΔΗΚΟ

«Η φτώχια, η ανισότητα
και η ανεργία εξακολου-
θούν να υπάρχουν στην

Κύπρο...».
* Και θα συνεχίσουν να
υπάρχουν για άλλα 15

χρόνια...

Ποιοι χουβαρντάδες έλεγαν «ELA φέρε»;

Aπ’ την καλή... και την ανάποδη Κρίνει ο Κωστάκης Αντωνίου

Αυτός ο ελληνικός κόσμος της Κύ-
πρου ένα τόσο δα έναυσμα χρειάζεται
για να ξυπνήσει από τον λήθαργο
και την ψοφιοσύνη που τον βύθισαν
επιτήδειοι αλλ’ επικίνδυνοι, ξεφτι-
λισμένοι πολιτικάντηδες και κυβερ-
νώντες. Με αφορμή την επέτειο του
έπους της 1ης Απριλίου 1955 και
του αγώνα της ΕΟΚΑ, η «Αλληλεγ-
γύη» επισήμανε και τα εξής: «Το
όραμα και το ήθος των αγωνιστών
της ΕΟΚΑ πρέπει να επανέλθουν.
Οι πολίτες ζουν μέρες  πιο δύσκολες
από ποτέ. Η οικονομική κρίση έχει
γονατίσει τους πολίτες, η σήψη και
η διαφθορά έχει κατακλύσει τον δη-
μόσιο βίο, η ίδια η Κυπριακή Δη-
μοκρατία κινδυνεύει να καταργηθεί,
και ο κυπριακός Ελληνισμός κιν-
δυνεύει να αφανισθεί εάν υπερψη-
φιστεί λύση μοντέλου Δικοινοτικής
Διζωνικής Ομοσπονδίας. 
»Ένας και μόνο τρόπος υπάρχει για
να τιμήσουμε τους ήρωες, τους αγώ-
νες και τις θυσίες των παλληκαριών
της ΕΟΚΑ. Η αναζωπύρωση του
αγωνιστικού φρονήματος των πο-
λιτών. Η αποφασιστικότητα για αγώ-
να διεκδίκησης των εθνικών δικαιω-
μάτων, για απελευθέρωση της Κύ-
πρου και αποχώρηση των τουρκικών

στρατευμάτων, για κατοχύρωση όλων
των ανθρωπίνων και πολιτικών δι-
καιωμάτων σε όλη την επικράτεια
του νησιού». Η αναζωπύρωση του
αγωνιστικού  φρονήματος προϋπο-
θέτει και πολιτική ηγεσία που δεν
θητεύει σε «αδήριτες ανάγκες», ούτε

επικαλείται «πιστόλι στον κρόταφο»,
ούτε γλείφει τον σουλτάνο Ερντογάν
αλλά διεκδικεί με αξιοπιστία, σοβα-
ρότητα και αταλάντευτη επιμονή τα
δίκαια και την ελευθερία του κυ-
πριακού λαού.

Σ.Ι.

Αναζωπύρωση του αγωνιστικού φρονήματος
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