Μην ξεχασετε να ζητησετε ΔΩΡεαν Μαζί Με τη «χ» και το κυΡιακAτικο ΠοΛυΠακετο

ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
Τα τρία κυριακάτικα ένθετά μας

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
•ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
•ΚΟΣΜΟΣ
Περισκόπιο, εβδομαδιαίο τηλεπεριοδικό Cuba Collection, μια μοναδική συλλογή από έξι DVD. Αυτή την Κυριακή το έκτο και τελευταίο dvd με το
ντοκιμαντέρ “Τσε: Αρχειακό υλικό.» Νεολαία, μηνιαία νεολαιΐστικη εφημερίδα, εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ ΜΑΖΙ, τρίμηνο περιοδικό Συνδέσμου ΕΛ-Α-ΖΩ

ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αναθέρμανση
της οικονομίας και
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας
Πώς το Υπουργείο Εσωτερικών συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
Σελίδες 6, 7

Γροθιά στην κατοχή
Κοινή πάλη Ε/κ και Τ/κ για επανένωση της Κύπρου
Τα όπλα μπορούν να κρατούν μοιρασμένη την
πατρίδα μας, αλλά δεν μπορούν να
σταματήσουν τη φιλία, τη συνεργασία ακόμα
και τον έρωτα των νέων από τις δύο κοινότητες

«Προκαλούν λαϊκή
κατακραυγή πράξεις
ανευθυνότητας
κομμάτων της
αντιπολίτευσης»

Η

Σελίδες 8, 9

Ολοκληρωμένη στρατηγική
για ασφαλές
ηλεκτρονικό περιβάλλον
Μιλούν στη «Χ» οι Αντώνης Γεωργιάδης και Κώστας Ευθυμίου, ανώτερα
στελέχη ΓΕΡΗΕΤ
Σελίδες 18-19

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

κατοχή και η Τουρκία
είναι η αιτία των προβλημάτων και των δεινών των Τ/κ, τονίζει ο
Κεμάλ Γκιουλερτζάν, πρόεδρος
της νεολαίας του κόμματος Ενωμένη Κύπρος και μέσα από τη
«Χ» στέλνει το μήνυμα της κοινής πάλης Ε/κ και Τ/κ για επανένωση της πατρίδας μας. Τα όπλα μπορούν να κρατούν
μοιρασμένη την πατρίδα μας, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν τη φιλία, τη συνεργασία ακόμα και τον έρωτα
των νέων από τις δύο κοινότητες, επισημαίνει και με φάρο καθοδήγησης τη θυσία των Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και Κώστα Μησιαούλη, ο Κεμάλ Γκιουλερτζάν διαβεβαιώνει ότι ο αγώνας ενάντια στην κατοχή και στις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατούν την Κύπρο μοιρασμένη θα συνεχιστεί.
Περιγράφοντας την κατάσταση στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, ο εκπρόσωπος της τ/κ προοδευτικής
οργάνωσης νεολαίας σημειώνει πως οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και φτωχότεροι, με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν και η δημογραφική δομή στο βόρειο τμήμα αλλοιώνεται. Διαμηνύει πως η πάλη ενάντια στην κατοχή
θα συνεχιστεί μέχρι που όλοι οι Κύπριοι θα επανενώσουν την Κύπρο, σε ένα ομόσπονδο, διζωνικό, δικοινοτικό κράτος.

Πανηγύρι χαράς
στην υπερχείλιση του Κούρη
Με αγιασμό και φαγοπότι το γιόρτασαν Υψωνας και Αλασσα
Σελίδα 17

Σελίδα 10

Ποντάρουν στη συρρίκνωση του ΡΙΚ
Κάθε Πάσχα και δυσκολότερο
το έργο της Αστυνομίας
Κούρσα με το χρόνο για αποτροπή ατυχημάτων από κροτίδες
Σελίδα 20

Ερωτηματικά προκαλεί
η επιμονή βουλευτών
να δεσμεύσουν
κονδύλια ουσιαστικά
για τη λειτουργία
του Ιδρύματος
Σελίδα 14

Η Λευκωσία έχει το δικό
της ζωολογικό κήπο
Λευκά καγκουρό, σπάνια ελάφια, ύαινες, εξωτικά πουλιά λίγο έξω από τη
Λευκωσία
Σελίδες 66-67

Αστυνομική επιχείρηση σε οικία στη Λήδρας
Σε οικία που βρίσκεται
στην περιοχή της οδού
Λήδρας, εντοπίστηκε στο
δεύτερο όροφο σακούλι
το οποίο περιείχε
κάνναβη βάρους ενός
γραμμαρίου
Σελίδα 3

«Καίγεται
η κορυφή»

αναπλάθεται η ιστορία
στο κολόσσι

ΑΕΛ - Ομόνοια
ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

Μουσείο με εκθέματα σταυροφόρωνΝαϊτών
ΣΕΛΙΔΕΣ 24, 57

Σελίδα 16
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σαν σήμερα
IΗμέρα του Εθνους των Ρόμα
I563 π.Χ.: Γεννιέται ο Βούδας.
I1798: Γεννιέται ο Διονύσιος Σολωμός, ποιητής.
I1820: Ενας αγρότης στη Μήλο, σκάβοντας στο
κτήμα του, ανακαλύπτει την Αφροδίτη της Μήλου.
I1904: Η Βρετανία και η Γαλλία υπογράφουν μία
ιστορική συμφωνία την οποία ονομάζουν «Εγκάρδια Συμφωνία».
I1939: Γεννιέται ο Μανώλης Αγγελόπουλος, Eλληνας τραγουδιστής.
I1973: Πεθαίνει ο Πάμπλο Πικάσο, Iσπανός ζωγράφος.
I1989: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και
ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος
ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λ.
Κύρκος.
I1990: Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, με
46,8%, στις τρίτες βουλευτικές εκλογές που
έγιναν μέσα σ’ ένα χρόνο στην Ελλάδα. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπισμός
(με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ) με 10,2%.
I1990: Πεθαίνει ο Απόστολος Καλδάρας, Eλληνας συνθέτης.
I1992: O Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ εντοπίζεται ζωντανός στην έρημο της Λιβύης, 12
ώρες μετά την πτώση του αεροσκάφους του, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα.
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ατζέντα

Ακτίβ Επιτροπής Πόλης-Προαστίων
ΑΚΕΛ Λεμεσού
Tο ακτίβ στελεχών και μελών της Επιτροπής Πόλης Προαστίων του ΑΚΕΛ Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 10 Απριλίου 2012, ώρα 7:00 μ.μ., αίθουσα «ΦΙΛΙΑΣ» ΠΕΟ Λεμεσού.
Θέματα: 1. Πορεία οργανωτικού πλάνου 2012 και καθήκοντα.
2. Στο ακτίβ θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο Χρίστος
Αλέκου, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, Μέλος
Π.Γ. ΑΚΕΛ. 3. Διάφορα.
Σημείωση: Στο ακτίβ θα βραβευθούν όλοι οι κομματικοί
τομείς που θα καλύψουν πέραν του 90% της τακτοποίησης των μελών με τη συνδρομή τους.

σκεφθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, η ώρα 10
π.μ. την Παιδική Στέγη και η ώρα 11 π.μ. το Κέντρο Παρέμβασης με αυτισμό Πάφου για να προσφέρει δώρα
στα παιδιά.

Eπισκέψεις βουλευτών και στελεχών
ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας

Επισκέψεις ΠΟΓΟ Πάφου
Αντριπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ
Πάφου με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, θα επι-

Στο πλαίσιο της συστηματικής επαφής και επικοινωνίας
των στελεχών του ΑΚΕΛ με τους πολίτες, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες επισκέψεις:
• Τετάρτη 18/4/2012, 7 μ.μ. Περιστερώνα, Γιώργος Λουκαΐδης.
• Κυριακή 22/4/2012, 11 π.μ. Λύμπια, Αριστος Δαμιανού, Στέλλα Μισιαούλη.
• Δευτέρα 23/4/2012, 6.30 μ.μ. Δευτερά, Αριστος Δαμιανού.
• Τρίτη 24/4/2012, 6.00 μ.μ. Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου,
Στέλλα Μισιαούλη.
• Τετάρτη 25/4/2012, 6 μ.μ. Γέρι, Στέλλα Μισιαούλη.

ο καιρός

I ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΧ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Οι δημότες έχουν λόγο
στα Κ. Πολεμίδια

I ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΧ
I ΠΑΦΟΣ ΧΧ

I ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΧ

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος γενικά και
παροδικά μερικώς συννεφιασμένος, με μέσες και
ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και το
απόγευμα νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς
ως μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο
ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους
21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

στο εξωτερικό
Αθήνα ........................25
Βαρκελώνη ................18
Βαρσοβία......................7
Βελιγράδι ..................16
Βιέννη..........................11
Βουδαπέστη ..............18
Βουκουρέστι..............16
Βρυξέλλες ....................9
Γενεύη ........................14
Δαμασκός ..................31
Δουβλίνο....................10
Ηράκλειο ..................20
Θεσσαλονίκη ............17
Κάιρο..........................25
Κάλιαρι ......................19

Κίεβο ............................9
Κοπεγχάγη ..................4
Κουβέιτ ......................32
Κωνσταντινούπολη ..18
Λισαβόνα ....................11
Λονδίνο ......................11
Μαδρίτη ......................8
Μάντσεστερ ................9
Μινσκ............................1
Μόσχα ..........................3
Μπορντό ....................14
Οσλο ............................2
Παρίσι ........................11
Πράγα ..........................4
Ρώμη ..........................19

ΔΙΕΘΝΗ

Η συμφωνία για εκεχειρία δεν σταμάτησε τη βία
Αντίδραση του ΓΓ του ΟΗΕ στις πληροφορίες για νέες επιθέσεις στη Συρία
ΣΕΛΙΔΑ 68

ΔΙΕΘΝΗ

Ελλάδα: Δεν σταματούν ούτε τη Μεγάλη Εβδομάδα οι
απεργίες
Ριζοσπαστικά μέτρα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
οι οποίοι κατήλθαν σε απεργία πείνας
ΣΕΛΙΔΑ 69

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δραστήρια και πολύπλευρη η εξωτερική πολιτική
της Κυβέρνησης
Στέφανος Στεφάνου: Εκτίθεται ο ΔΗΣΥ όταν ισχυρίζεται
ότι η Κύπρος είναι απομονωμένη
ΣΕΛΙΔΑ 3

εορτολόγιο
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Ανατολή ηλίου 06.25, Δύση ηλίου 19.13
ΣΗΜΕΡΑ
Των Βαΐων, Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου,
Φλέγοντος Ερμου, Ασυκγκρίτου αποστ.
ΑΥΡΙΟ
Μεγ. Δευτέρα, Ιωσήφ, Παγκάλου, Ραφαήλ
Νικολάου, Ειρήνης των εν Λέσβω μαρτ.

Με αίτημά τους τροχιοδρομούνται τρία νέα οδικά
έργα. Η δημιουργία κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Καρμίου
και Πατριάρχου Φωτίου, η
κατασκευή κυρτωμάτων
και διαβάσεις πεζών με
κυρτώματα για εύκολη διασταύρωση δρόμων από
τους πεζούς
ΣΕΛΙΔΑ 65

ΥΓΕΙΑ

«Διαλύει» τις άμυνες του οργανισμού
Μια μεγάλη στεναχώρια επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό, που εξασθενεί τους αμυντικούς μηχανισμούς του
ΣΕΛΙΔΑ 71

ΛΑΡΝΑΚΑ

Είδαν τον «Αη Γιάννη»
του Δουβλίνου
Τον αντίστοιχο “Αη Γιάννη” του Δουβλίνου της Ιρλανδίας είδε αντιπροσωπεία της πόλης της Λάρνακας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE, το οποίο ασχολείται με
την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
περιοχών
εκτός ιστορικού κέντρου
πόλεων
ΣΕΛΙΔΑ 64

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αποκαλυπτήρια κοινωνικής αναλγησίας και σκοπιμοτήτων
Τρία θέματα απασχόλησαν έντονα τις τελευταίες μέρες την κοινή γνώμη: οι μεθοδεύσεις για περαιτέρω επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από

Του
Χρίστου Χριστοφίδη*

τα 63 στα 64, η μη έγκαιρη ψήφιση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος να μείνουν απλήρωτοι
για αρκετές μέρες και η μη έγκαιρη αποδέσμευση των κονδυλίων από τη Βουλή για την
ανανέωση των συμβολαίων γιατρών με αποτέλεσμα την αναστάτωση στα νοσοκομεία μας.
Πίσω από την ευρύτερη κοινωνική αναστάτωση που δημιούργησε ο ΔΗΣΥ και όσοι το τελευταίο χρονικό διάστημα εξυπηρετούν τις
φιλοδοξίες Αναστασιάδη συρόμενοι πίσω από
το Συναγερμό, αναδεικνύονται δύο ευρύτερα

ζητήματα: 1) Η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας Αναστασιάδη-Αβέρωφ-Συνοδοιπόρων
και 2) Οι σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται
θεωρούνται το πιο σημαντικό ζήτημα για τους
κύκλους αυτούς, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή
άλλου κόστους.
Η επιμονή για περαιτέρω επέκταση του
ορίου αφυπηρέτησης δικαιώνει όσους από
εμάς επιμέναμε ότι το 63ο πριν αρκετούς μήνες ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα είναι το 64ο,
αύριο το 65ο, το 67ο, το 70ό… Σήμερα είναι ο
ευρύτερος δημόσιος τομέας, αύριο είναι ο ευρύτερος ιδιωτικός. Σήμερα είναι ακόμα μερικές χιλιάδες άνεργοι νέοι, αύριο θα είναι η
«ευελιξία» στην απασχόληση. Σήμερα είναι
το μεγαλύτερο μαζικό ρουσφέτι για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν πιέσεις (όπως βουλευτής του ΔΗΚΟ παραδέχθηκε σε ραδιοφωνική
εκπομπή), αύριο τι είδους ρουσφέτι θα είναι;
Περί ρουσφετιού ο λόγος και για το ΡΙΚ.
Ποιους εξυπηρετεί η προσπάθεια να πληγεί
το ΡΙΚ; Οταν άλλες κυβερνήσεις και άλλα
συμβούλια διατηρούσαν πολύ υψηλότερους
προϋπολογισμούς ο κ. Αναστασιάδης δεν
ήταν και τότε πρόεδρος του Συναγερμού; Δεν

είχε ευαισθησίες για την οικονομία; Ευτυχώς
για το ΡΙΚ ο μέσος πολίτης μπορεί να έχει
ιδίαν άποψη. Μπορεί να κρίνει εάν το ΡΙΚ εκφράζει ή όχι θέσεις του ενός ή του άλλου κόμματος, της Κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης.
Μπορεί να συγκρίνει διαχρονικά τον τρόπο
συμπεριφοράς του Ιδρύματος έναντι της εκάστοτε εξουσίας. Κάποιοι στη Βουλή βέβαια
θέλουν να διαδραματίσουν ρόλο αρχισυντάκτη: να αξιολογούν ειδήσεις, να τις κατατάσσουν, να αποφασίζουν για τα ρεπορτάζ, ποιος
θα μιλήσει και ποιος όχι. Φαντάζομαι εάν σήμερα υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις και σχεδιασμοί, πώς θα συμπεριφερθούν Αναστασιάδης-Αβέρωφ και συνοδοιπόροι εάν αύριο είναι εξουσία. Βέβαια δείγματα γραφής έδειξαν
κατά τη δεκαετία διακυβέρνησης του Συναγερμού κατά την οποία ο κ. Αναστασιάδης
ήταν και τότε πρόεδρος του κόμματος και διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση.
Τέλος, η πλειοψηφία της Βουλής έδειξε
απαράδεκτη κωλυσιεργία για την έγκριση των
θέσεων γιατρών, οι οποίοι εργοδοτούνται με
συμβόλαια στο δημόσιο, δημιουργώντας έτσι
αχρείαστη και απαράδεκτη αναστάτωση στα

νοσοκομεία. Τι είναι αυτό που εμπόδισε για
ένα περίπου μήνα τη Βουλή να εγκρίνει τις
συγκεκριμένες θέσεις όταν αυτές ήταν εκ των
προτέρων συμφωνημένες με το Υπουργείο
Υγείας; Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται;
Μήπως η προσπάθεια για δημιουργία ευρύτερης κοινωνικής αναστάτωσης χωρίς να υπολογίζεται το όποιο κόστος; Μόνο βέβαια που
στο τέλος την πληρώνει ο ανυποψίαστος πολίτης. Πληρώνει τα αντιπολιτευτικά παιχνίδια
των σκοπιμοτήτων. Τις τελευταίες λοιπόν μέρες είχαμε αποκαλυπτήρια της έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας από ορισμένους. Δεν
μπορεί τόσοι απαράδεκτοι και ζημιογόνοι
χειρισμοί απλά να συμπίπτουν χρονικά. Πρέπει να είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού για επιβολή απαράδεκτων θέσεων και προσεγγίσεων με στόχο τη
δημιουργία κοινωνικής αναστάτωσης. Την
ίδια ώρα όμως αυτές οι απαράδεκτες σκοπιμότητες αποκαλύπτουν και την έλλειψη μέτρου. Και την κοινωνική αναλγησία ορισμένων. Την οποία προφανώς ασπάζεται και ο κ.
Αναστασιάδης, ο οποίος είναι και προεδρικός
υποψήφιος.
*Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Δραστήρια και πολύπλευρη η εξωτερική
πολιτική της Κυβέρνησης
«Οσο κι αν προσπαθεί, όσο κι αν αγχώνεται
ο ΔΗΣΥ να πείσει ότι δήθεν η Κύπρος είναι
απομονωμένη, όχι μόνο δεν πείθει, αλλά εκτίθεται στην κοινή γνώμη.
Κι αυτό γιατί οι πολίτες γνωρίζουν ότι μια,
κατά το ΔΗΣΥ, απομονωμένη χώρα, δεν την
επισκέπτονται ηγέτες παγκόσμιας εμβέλειας
όπως είναι η Καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μετβέντεφ, ο Πάπας, ούτε
και δεκάδες άλλοι πρόεδροι και πρωθυπουργοί που επισκέφτηκαν την Κύπρο μιλώντας με
τα καλύτερα λόγια για την εξωτερική πολιτική
της χώρας μας».
Τη σαφή και ξεκάθαρη αυτή θέση διατύπωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέφανος Στεφάνου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ισχυρισμούς του Εκπροσώπου Τύπου του
ΔΗΣΥ ότι «η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Χριστόφια δεν υπηρετεί ούτε αρχές,
ούτε εθνικά συμφέροντα, αλλά μόνο τους ξεπερασμένους ιδεολογικούς υπολογισμούς
του ΑΚΕΛ». Μια απομονωμένη, κατά το ΔΗΣΥ χώρα, δεν τυγχάνει της πλήρους υποστήριξης της μεγάλης πλειοψηφίας των μονίμων
και μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφα-

της Κύπρου δεν την ασκεί ο ΔΗΣΥ, γιατί είναι
τότε που η χώρα μας θα είχε απολέσει πιστούς φίλους και συμμάχους και θα ήταν απομονωμένη», καταλήγει ο Στ. Στεφάνου.

Στέφανος Στεφάνου:
Εκτίθεται ο ΔΗΣΥ όταν
ισχυρίζεται ότι η Κύπρος είναι
απομονωμένη
λείας, υποδεικνύει. Δεν τυγχάνει της υποστήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες για λύση του
Κυπριακού, καλώντας την Τουρκία συγκεκριμένα να εργαστεί για επίτευξη λύσης που να
στηρίζεται στα περί Κύπρου ψηφίσματα του
ΟΗΕ, υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι
η Κύπρος, με τη δραστήρια και πολύπλευρη
πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, ανέπτυξε πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας και
χαίρει της εκτίμησης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, καθώς και της προεδρίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μια απομονωμένη, κατά τον ΔΗΣΥ χώρα,
δεν αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τις
απειλές της Τουρκίας και προχωρεί με επιτυχία στις έρευνες για ανεύρεση φυσικού αερί-

Για το κυπριακό ποδόσφαιρο

ου στη δική της ΑΟΖ, έχοντας τη στήριξη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, συνεχίζει ο
Στ. Στεφάνου και υποδεικνύει στον ΔΗΣΥ ότι
αυτές οι επιτυχίες έχουν καταστήσει την Κύπρο παράδειγμα άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Ο Στ. Στεφάνου καλεί τον ΔΗΣΥ να διαβάσει τις δηλώσεις του ηγέτη του αδελφού
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαρά, ο οποίος αναφέρει ως παράδειγμα την
Κύπρο, για το θέμα της ΑΟΖ και του φυσικού
αερίου. Ευτυχώς που την εξωτερική πολιτική

Σχολιάζοντας δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη
για αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο χορό του σωματείου Νέα Σαλαμίνα, ο
Στ. Στεφάνου υπογραμμίζει πως «τα όσα έχει
αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα
προβλήματα που ταλανίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι παραδοχές όλων, περιλαμβανομένων των παραγόντων του ποδοσφαίρου.
Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ουσιαστικά
αποτελούν ομολογία ότι πίσω από πολλά κακώς έχοντα του κυπριακού ποδοσφαίρου βρίσκονται οι μεθοδεύσεις του ΔΗΣΥ για υποταγή του ποδοσφαίρου, αλλά και άλλων αθλημάτων, στα δικά του πολιτικά και ιδεολογικά μέτρα». Ο κ. Γεωργιάδης, στις δηλώσεις του
ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας
«επέλεξε την οδό του διχασμού και της πόλωσης» και πως «αντί να μιλήσει ως αρχηγός
κράτους, επέλεξε να περιβληθεί τον ιδεολογικό και οπαδικό μανδύα».

Αστυνομική επιχείρηση σε οικία στη Λήδρας
υντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας έγινε το
βράδυ της Παρασκευής σε οικία που βρίσκεται
στην περιοχή της οδού Λήδρας, όπου εντοπίστηκε
στο δεύτερο όροφο της οικίας σακούλι το οποίο περιείχε κάνναβη βάρους ενός γραμμαρίου. Μεγάλο
μέρος του συγκεκριμένου υποστατικού βρίσκεται
στις ελεύθερες περιοχές, η είσοδός του όμως, βρίσκεται στη νεκρή ζώνη. Η επιχείρηση της Αστυνομίας έγινε μετά και από παράπονα περιοίκων για
οχλαγωγία και όχι μόνο και σύμφωνα με πληροφορίες μας, και τα ίδια τα Ηνωμένα Εθνη επιθυμούσαν
εκκένωση του κτιρίου. Εκπρόσωπος του Γραφείου
Τύπου της Αστυνομίας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «η
επιχείρηση έγινε στην παρουσία δύο προσώπων,
ενός Ε/κ και ενός Τ/κ, οι οποίοι συνελήφθησαν για
παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομη χρήση». Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στο
κτίριο βρίσκονταν 20 Ε/κ και 5 Τ/κ. Σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, ηλεκτρικό ρεύμα προμηθεύονταν
στο κτίριο παράνομα, ενώ ζήτησαν παροχή ρεύματος

Σ

και από την Αστυνομία, τμήμα της οποίας βρίσκεται
κοντά. Στη συνέχεια εγκατέστησαν ηλεκτρογεννήτρια. Κατά την επιχείρηση, δύο άτομα φαίνεται να
προέβαλαν αντίσταση και επιτέθηκαν εναντίον των
αστυνομικών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας όπου εξετάστηκαν από ιατρό και απολύθηκαν. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα
Εθνη αναφέρουν πως δεν είχαν εμπλοκή στην επιχείρηση της Αστυνομίας στην περιοχή της οδού Λήδρας και το περιστατικό συνέβη σε κτίριο που το μεγαλύτερό του μέρος βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές. Κληθείς από το ΚΥΠΕ να παραθέσει τη θέση
των ΗΕ για το περιστατικό, ο κ. Μισέλ Μποναρντό
είπε πως «στην πραγματικότητα το περιστατικό δεν
συνέβη στη νεκρή ζώνη». Η Αστυνομία, όπως είπε,
είχε ένταλμα να ερευνήσει ένα ακίνητο στη γωνία των
οδών Κύκκου και Λήδρας. Η είσοδος του κτιρίου,
όπως εξήγησε, βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, όμως το
κτίριο αυτό καθαυτό όχι.
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είπαν...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ:
«Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι ο χώρος
του αθλητισμού δεν προσφέρεται για
εξυπηρέτηση οικονομικών, μικροκομματικών και άλλων συμφερόντων και
σκοπιμοτήτων. O αθλητισμός στις μέρες
μας, δυστυχώς, αντικρίζεται όλο και περισσότερο ως εμπορικό προϊόν προς εκμετάλλευση και λιγότερο ως κοινωνική
ανάγκη και αναπόσπαστο κομμάτι του
πολιτισμού μας. O αθλητισμός θα πρέπει να προστατεύεται από τέτοια φαινόμενα που το μόνο που καταφέρνουν είναι να τον εκτροχιάζουν από το σωστό
κοινωνικό του ρόλο, να υποδαυλίζουν το
φανατισμό και τα πάθη, υποθάλποντας
και τροφοδοτώντας το τέρας του χουλιγκανισμού».
Να καθαρίσει ο στάβλος της ΚΟΠ.

Εδωσαν τα ρέστα τους οι «Πατάτες
Αντιναχτές»
Τα ρέστα τους έδωσαν για άλλη μια φορά το βράδυ της Παρασκευής οι «Πατάτες Αντιναχτές». Με πολύ έξυπνο χιούμορ και με εύστοχα σχόλια αποτύπωσαν μέσα από την πολιτική τους σάτιρα όλο το παρασκήνιο και το πολιτικό
παιχνίδι που παίχτηκε σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τις πληρωμές των
υπαλλήλων του ΡΙΚ. Από τα κορυφαία σημεία; Μα τι άλλο; Ο διαχωρισμός
Αναστασιάδη-Αβέρωφ (ο καλός και ο κακός), οι απαντήσεις προς Νικόλα Παπαδόπουλο και Αβέρωφ Νεοφύτου, (ούτε ο Καρεκλάς ούτε η Κενεβέζου ανήκουν στο ΑΚΕΛ), η παραδοχή του βουλευτή του ΔΗΣΥ Χρίστου Στυλιανίδη
στην Ολομέλεια ότι «καναλάρχης λέει ότι διαθέτει οριζόντια κοινοβουλευτική ομάδα» και αρκετά άλλα πολλά με τα οποία μπορεί από τη μια να ψυχαγωγούμαστε, από την άλλη όμως μας υποδεικνύουν και πολλές αλήθειες... Για
άλλη μια φορά, μπράβο στην ομάδα.
Μ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ:
«Η Ελλάδα στηρίζει την εκπεφρασμένη
βούληση του Προέδρου Χριστόφια να
συνεχίσει τη διαπραγματευτική του προσπάθεια και μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. τον Ιούλιο. Συμμεριζόμαστε επίσης πλήρως τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία άλλωστε
εδράζεται στην απόφαση 2026 του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Τ’ άκουσε ο κακΟμηρος και
οι κακΟμηραίοι;

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ (ΡΙΚ):
«Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
έχει μετατραπεί σε υπερυπουργείο, το
οποίο θέλει να ελέγχει τους πάντες και
τα πάντα».
Η αυθαιρεσία στο απόγειο.

κονδύλιον
Ομήρου... Κουλιάδα

Ετσι αναβαθμίζεται
το κύρος της Βουλής;
Δεν μας έπεισε η απάντηση Γ. Ομήρου
στην επιστολή του ΓΓ του ΑΚΕΛ, με την
οποία καταγγελλόταν η στάση του Ζαχαρία Κουλία από το βήμα της Ολομέλειας
της Βουλής, αλλά σημειώνουμε τη θέση
του ότι «δηλώσεις που αποδίδουν σε συναδέλφους άμεσα ή έμμεσα, ευθέως, ή
με υπονοούμενα οποιοδήποτε ποινικό
αδίκημα ή εγκληματική δραστηριότητα
είναι ανεπίτρεπτες, καταδικαστέες και
αποδοκιμάζονται από το Σώμα».
Ωστόσο, αν θέλει να γίνει πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει, η αναβάθμιση του
κύρους της Βουλής, δηλαδή, πρέπει να
γίνει πιο αυστηρός. Οτι δεν είχε αντιληφθεί και ακούσει ευκρινώς τα υπό τον
βουλευτή Αμμοχώστου λεχθέντα, επίσης, δεν είναι δικαιολογία που να πείθει....
Θέλουμε ακόμα να υπενθυμίσουμε τις
πομπώδεις διακηρύξεις του κ. Περδίκη
ότι θα εργαστεί για αναβάθμιση της Βουλής κλπ κλπ. Γιατί δεν τοποθετείται επί
της συμπεριφοράς του συναδέλφου του
ο οικολόγος βουλευτής;
Για όλα έχει άποψη και εκδίδει ανακοινώσεις ή κάνει δηλώσεις, για το θέμα αυτό γιατί σιωπά; Γιορτή δική σου παραμονή δική μου, λέει ο σοφός λαός. Ας το θυμηθούν όλοι όσοι να παραδίδουν μαθήματα ξέρουν μόνο.
Μ.Φρ.

Γράμματα στον Δημήτρη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ:
«Μπορούμε να κάνουμε τη συμμετοχική δημοκρατία πράξη…».
Αυτοί που απολύεις λόγω πολιτικών
διαφορών σε ποια πράξη εντάσσονται;

Hμερήσια πολιτική εφημερίδα

ΠPΩTOΠOPIAKH AΓΩNIΣTIKH
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ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
Βοηθός διευθυντής και οικονομικός διευθυντής
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ
Eδρα: Eζ. Παπαϊωάννου 6, Τ.Τ. 1075
Λευκωσία, Tαχ. Kιβ. 21556, Τ.Τ. 1510
Tηλ. Διεύθυνση: 22-766666
Email Σύνταξης: haravgi@spidernet.com.cy
Fax. Σύνταξης 22-765154
Tμήμα διαφημίσεων: 22-769029
Email: haravgi.ads@cytanet.com.cy
Aθλητικό Tμήμα 22-764245
Fax. Λογιστηρίου 22-766949
Fax Aθλητικής Σύνταξης 22-760246
www.haravgi.com.cy
Τιμή: Δευτέρα - Παρασκευή € 1,00
Σάββατο: € 2.00
Κυριακή: € 2,50
Bρετανίας: £1.50 p.
Γραφεία Eπαρχιών
Λεμεσός: οδός Θεσσαλονίκης,
Nικολάου Πεντάδρομος Σέντερ 4A'
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Μιλώντας με τα κύματα...
είπε. «Ολ’ αυτά. Και οι προσωπικές πίκρες...». «Πίκρες; Κι
Καμιά φορά σκέφτομαι, καλέ μου φίλε, ότι είμαι πολύ πιο
εδώ τι κάνεις;». Σήκωσε τους ώμους. «Οταν δεν έχεις κάποιο
τυχερός από σένα. Κι αυτό γιατί, αναρωτιέμαι, σίγουρα εσύ
να μιλήσεις, τότε η θάλασσα γίνεται η πιο καλή παρέα...». «Κι
δεν μπορείς ν’ απολαύσεις αυτό που χαίρομαι εγώ. Θα μου
εσύ, τι της λες;». Χαμήλωσε το κουρασμένο του βλέμμα,
πεις, «είναι τόσο μεγάλο και τόσο όμορφο αυτό που χαίρεσαι
κοίταξε την αργασμένη παλάμη του που μου θύμισε
εσύ κι εγώ δεν μπορώ να τ’ απολαύσω»; Φυσικά και μπορείς,
διψασμένο χώμα και είπε: «Για τη ζωή μου. Το ίδιο
αλλά εγώ δεν έχω τις δικές σου δαιμονικές
έκανα μια ζωή... Εκεί στα μέρη της Κριμαίας που
σειρήνες. Εσύ παλεύεις με κύματα-θεριά κι εγώ
γεννήθηκα και μεγάλωσα, κατέφευγα στη θάλασσα
παλεύω με τις προσωπικές μου θύελλες. Εσύ όμως
και μίλαγα μαζί της. Ζούσα μ’ ένα όραμα προσδοκίας
παλεύεις για όλους μας. Κι εδώ είναι η διαφορά
και ελπίδας. Είχαμε κάτι ωραίο ν’ αγωνιζόμαστε...
μας. Δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες έχεις να κατεβείς
Σήμερα μας τα γκρέμισαν όλ’ αυτά. Μου κλέψανε τη
και να περπατήσεις πλάι στο κύμα αλλά ακόμη κι
ζωή, μου κλέψανε ότι έκαμα αλλά το χειρότερο, μου
αν το ‘θελες, είναι φορτίο –καμιά φορά ασήκωτοΤου
κλέψανε το όραμα. Τι πιο μεγάλη γύμνια για τον
η ευθύνη που κουβαλάς. Κι έτσι όπως είσαι
ΜΑΚΗ
καθένα ν’ αγωνίζεται για τη φτήνια του προσωπικού
αφοσιωμένος στο έργο που ανέλαβες είναι φυσικό
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
του πλούτου. Κλέψε να ζήσεις και λεηλάτησε για να
να χάνεις απλές στιγμές ζωής. Τα δειλινά μου –αχ
πλουτίσεις. Αυτός είναι πια ο σημερινός μας
τα δειλινά αυτού του καιρού- είναι πλανευτικά. Τα
κόσμος... Κάποτε έλεγα, είμαι κομμουνιστής κι ήμουν
χρώματα, ο ουρανός, το γαλήνιο τραγούδι των κυμάτων, η
περήφανος. Σήμερα τι είμαι; Και για ποιο πράγμα να είμαι
σιωπή του ανέμου, η δραπέτευση από την αναρχία του
περήφανος; Που έγινα πλούσιος; Δε ξέρω πότε οι άνθρωποι
κόσμου, η ζωή μιας άλλης οπτικής. Περπατώ πλάι στο κύμα
θα καταλάβουν ότι τον άνεμο δεν μπορούμε να τον βάλουμε
και νιώθω πόσο απλή είναι η ζωή και πόσο ανελέητη την
στην τσέπη μας.
έχουν κάνει οι εξουσίες της δήθεν Δημοκρατίας... της δήθεν
Ανθρωπιάς... των δήθεν Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ολα ένα Αυτό που μπορούμε να βάλουμε κι αυτό τον πλούτο που
μπορούμε να κρατήσουμε είναι μόνον εκείνος της ψυχής...».
παιχνίδι με σκιές που κρύβονται πίσω από ένα δάχτυλο. Σ’
Με κοίταξε. Πλάι στο μικρό θλιμμένο του κυπαρίσσι
αυτές τις μοναχικές μου οδοιπορίες, τον τελευταίο καιρό
τρεμόπαιξε μια ηλιαχτίδα ελπίδας. «Δεν έχω πια τίποτε, αλλά
συναντώ μια μορφή από κείνες που η ζωή τις σημάδεψε με
κουβαλώ ακόμη μια ελπίδα. Ισως μπορέσω να φιλιώσω την
την ωραιότητα της οδύνης. Προσπερνώντας τον
ψυχή μου με κείνους που φοβούνται τους αριστερούς. Κι
ανταλλάσσουμε μια απλή, ζεστή καλησπέρα. Μια μέρα
ίσως κάποτε μπορέσω να τους κάνω να καταλάβουν ότι μέσα
κοντοστάθηκα, κι έτσι όπως κάθονταν κουκουβιστά σιμά στο
απ’ τη σεμνότητα του αριστερού μπορέσει ο κόσμος να βγει
κύμα, κάθισα δίπλα του. Μείναμε γι’ αρκετό σιωπηλοί. Και
απ’ τ’ αδιέξοδά του. Γι’ αυτό μιλώ με τα κύματα. Θέλω να μάθω
χωρίς να κοιταχτούμε… Η ασημόχρωμη γενειάδα του
γιατί κάποιοι φοβούνται την ψυχή μου και κατάφεραν να
κοσμούσε μια μορφή που ‘νιωθα να την έχουν εξαγνίσει τ’
πείσουν λαούς που δεν έχουν τίποτε, να φοβούνται την
αμέτρητα χιλιόμετρα της προσωπικής οδύσσειας. Κάποια
ανθρωπιά του αριστερού. Ετσι μιλώ με τα κύματα γιατί
στιγμή γύρισε και με κοίταξε. Χαμογέλασε. «Είναι όμορφα
αυτή την ώρα...», μου είπε. Κούνησα το κεφάλι. «Πράγματι...», κουβαλούν την κουβέντα των ανθρώπων...». Και μείναμε
σιωπηλοί χαμένοι στην ομορφιά του κόκκινου ήλιου που
είπα. «Εσύ, η θάλασσα, το σύμπαν...». Ενα δειλό κυπαρίσσι
έγερνε στην άκρη του ορίζοντα.
θλίψης ζωγραφίστηκε στ’ ακρόχειλά του. «Είν’ αλήθεια...»,

ΑΡΘΡΑ & ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Ξεκάθαρα

Αρθρο

Οι κολαούζοι, τα τσιράκια
και οι ορτινάντζες
Γράφει
Ανδρούλα
Γκιούρωφ

Η καλοκουρδισμένη μηχανή που έστησαν εκείνοι
οι γνωστοί και οι άγνωστοι για να απομονώσουν
το ΑΚΕΛ και να τον γονατίσουν προκειμένου να
πει «ήμαρτον» επειδή τόλμησε να διεκδικεί
δημόσια ύπατα και άλλα αξιώματα, μπήκε σε νέα
τροχιά και σε ρυθμούς έντασης. Εχουν
διαμοιραστεί ρόλοι ανώτατοι και ανώτεροι,
κολαούζοι και ορτινάντζες, τσιράκια της
αρπαχτής και του καιροσκοπισμού,
χαφιεδόμουτρα και γλείφτες πήραν τις οδηγίες
τους και ξεκινούν το έργο της υπόσκαψης. Τα
χαλκεία της παραπληροφόρησης εργάζονται
νυχθημερόν. Οι οδηγίες σαφείς και αμετάκλητες.
«Να πάρουμε τον Χριστόφια δικαστήρια», να τον
βγάλουμε φονιά και προδότη. Να τσακίσουμε τη
ραχοκοκαλιά του λαού που δικαίως θεωρείται
από τον απλό κόσμο το ΑΚΕΛ. Γιατί είναι το
κόμμα που έχει χέρια καθαρά και αμόλυντα από
αίμα αδελφικό. Γιατί είναι το κόμμα που έχει
μέτωπο καθάριο, που δεν το σκιάζει η ασχήμια
της προδοσίας, των μιαρών συνωμοσιών και
αδίκαστων δολιοφθορών. Οι κολαούζοι και τα
τσιράκια γράφουν τα καθ’ υπόδειξιν ψεύδη και οι
ορτινάντζες ωρύονται στα πάνελ των πρόθυμων
ιδιωτικών καναλιών να προβάλουν την ύβρη, τον
ψόγο και την αήθεια. Και ο λαός εμβρόντητος και
συγχυσμένος παρακολουθεί, αηδιάζει και
αποστρέφει το βλέμμα από μια πορεία
αυτοχειρίας και καταστροφής. Αντί να θέλουν να
σωθούμε από τον κίνδυνο της κατοχής και να
ενώσουμε όλοι τη γροθιά και τη φωνή μας ενάντια
στη βουλιμία και ασυδοσία της Τουρκίας,
πασκίζουν να διώξουν τον Χριστόφια μια ώρα

αρχύτερα, επειδή αγωνίζεται να οδηγήσει την
Κύπρο στη λευτεριά και τη δικαίωση. Τον
κατηγορούν ότι «θα τουρκέψει την Κύπρο αν
γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις του», αλλά οι
Ερντογάν και Ερογλου που θέλουν πραγματικά να
τουρκέψουν τα κατεχόμενα και σταδιακά να
βάλουν πόδι και στις ελεύθερες περιοχές, τις
απορρίπτουν και κουριάζουν την
επιχειρηματολογία των επικριτών του Χριστόφια,
των τσιρακιών και των κολαούζων τους.
Γιατί κοάζουν τόσο κακόηχα τα τσιράκια και οι
ορτινάντζες των «αφεντάδων» που αποφάσισαν
πως ό,τι δεν λύεται κόβεται στα δύο σαν ένα
καρβέλι που θα θρέψει τους λίγους και όχι τους
πολλούς; Γιατί οι επίγονοι της πολιτικής Δούντα,
που συμβούλευε ηγέτες κρατών και
φιλότουρκους διπλωμάτες πως «οι Κύπριοι
πρέπει να αρκεστούν με όσα τους άφησε η
εισβολή» επιμένουν και σήμερα, στα μουλωχτά
βέβαια, πως «η καλύτερη δεύτερη λύση είναι η
διχοτόμηση» γι’ αυτό ας χρονίζει στο διηνεκές η
μη λύση για να κοπεί μια καλή στα δύο το νησί,
όπως επεδίωκαν άλλωστε και οι ηγέτες εκείνων
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που διοχέτευαν τα
αργύρια της προδοσίας για να γυρίσουν τα όπλα
πάνω στην πατρίδα τους τα τσιράκια τους, οι
κολαούζοι τους και οι ορτινάντζες τους;
Τότε η Αριστερά στάθηκε το ανάχωμα για να μην
περάσουν οι ορδές της συνωμοσίας και του
Αττίλα. Οι δυνάμεις του κακού ωστόσο ήταν
υπέρτερες. Και τώρα το ΑΚΕΛ θα σταθεί πάλιν
ανάχωμα για να αποτρέψει νέα δεινά και ο λαός
βοηθός.

EΝ ΟΛΙΓΟΙΣ...

I Σοβαρότατες οι καταγγελίες που
διατύπωσε ο Πρόεδρος Χριστόφιας για το δρώμενα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και για τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος ποδοσφαιρικών σωματείων και ελπίζουμε να προβληματίσουν τους
ηγήτορες των πρωταθλημάτων
που κρίνουν φορώντας παρωπίδες σκοπιμοτήτων και αποφασίζουν καθ’ υπόδειξιν και πίσω από
κομματικές κουρτίνες. Καιρός να
ξυπνήσουν οι ηγήτορες της ΚΟΠ,
γιατί η κατάσταση όζει και κακοφορμίζει. Ο στάβλος με τα στημένα παιγνίδια και τα άλλα κακά
δαιμόνια χρειάζεται πολλούς
Ηρακλείδες για να καθαρίσει.
Και χωρίς κομματικά αντισηπτικά.

I Ωραία τα είπε ο Ελληνας πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμας προς
τους βουλευτάδες μας για την
στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Χριστόφιας για λύση του Κυπριακού
στη βάση των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ. Ευτυχώς δεν βγήκαν ξωπίσω του οι γνωστοί αντιομοσπονδιακοί και να του αρχίσουν τις
επιθέσεις. Σε τέτοια ρεζιλίκια και
πολιτικά καραγκιοζιλίκια είναι
πρωταθλητές.
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I Φτου, δεύτερος έτρεξε να εξαγγείλει τη δήθεν ανεξάρτητη υποψηφιότητά του ο Γιώργος Λιλλήκας, μπας και οι ηγέτες του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου βρουν
άλλον. Πάντως, χθες δεν εμφανίστηκαν και πολύ ενθουσιασμένοι
με τη σπουδή του και άφησαν
αιχμηρά υπονοούμενα.
I Κάτι μου λέει πως κάποιοι θα του
αντινάξουν καθότι βιάστηκε να
ακυρώσει τις διαβουλεύσεις
τους.
I

Οποιος βιάζεται σκοντάφτει
Γιώρκο. Οπως στις κούρσες μαραθωνίου. Εκείνος που εκκινά
από τους πρώτους, τερματίζει τελευταίος. Πάντως, ένα περίεργο
φαινόμενο παρουσιάστηκε προχθές αμέσως μετά την εξαγγελία
του Λιλλήκα, ο οποίος έχει τη
φήμη του πολιτικού ΟΦΑ (όπου
φυσά ο άνεμος). Εκείνη την ώρα
άρχισαν να γυρίζουν σαν τρελές
οι ανεμογεννήτριες στους Ορείτες και έξω από τα Λύμπια, καθώς
και οι για χρόνια ακινητοποιημένοι ανεμόμυλοι του Παραλιμνίου.
Τυχαία άραγε, ή έσπευσαν να δηλώσουν στήριξη στον φίλο των
ανέμων και του Αιόλου;

I Φίλος της στήλης κατάγγελλε
πως είναι τόση η δημοκρατικότητα της οικογένειας Λιλλήκα και
τόσο μεγάλος ο σεβασμός προς
την αντίθετη άποψη, που απέλυσαν υπάλληλο λόγω πολιτικών
διαφωνιών. Ακατάχνωτα τζιαι
αναγέλαστα, μάνα μου, τωρά με
την υποψηφιότητα του Γιώρκου
δεν επιθυμούν όσους δεν προτίθενται να είναι οι χειροκροτητές

στις προεκλογικές του φιέστες.
Η πρώτη εμφάνιση, με το συμπάθιο, ήταν χάλια γιατί ενώ είπε πως
συναντήθηκε με όλους σχεδόν
τους ηγέτες και τον Αρχιεπίσκοπο αφήνοντας να νοηθεί πως τον
στηρίζουν, χθες έτρεξε να τα μαζέψει γιατί εισέπραξε αρκετές αντιδράσεις.
I Ετσι και αρχίσει συζήτηση στη
Βουλή για τα ιδιωτικά κανάλια θα
δικαιωθεί ο Χρ. Στυλιανίδης πως
καναλάρχης έχει οριζόντια διακοινοβουλευτική ομάδα. Και τότε
θα φανεί ποιοι έναντι τηλεοπτικού τιμαρίου πουλούν την ψυχή
τους στον καναλάρχη.
I Ο Νικόλας Παπαδόπουλος τα
έχει συνεχώς με τη ΧΑΡΑΥΓΗ
και όποτε βγει στο βήμα της Βουλής μας γλωσσοτρώει. Ξέχασαν
πως η ΧΑΡΑΥΓΗ ήταν κάποτε το
αποκούμπι τους, τότε που όλοι τα
έβαζαν με τον μ. Τάσσο και κακώς ή καλώς η εφημερίδα μας
συμπεριφερόταν αντικειμενικά
και υποστηρικτικά στις βρόμικες
επιθέσεις εναντίον του. Τώρα, ο
υιός Παπαδόπουλου συναγελάζεται με εκείνους που τον κατηγορούσαν για τα εκατομμύρια
Μιλόσεβιτς και ήθελαν να τον
οδηγήσουν στην κυρία Κάρλα
ντελ Πόντο να λογοδοτήσει.
I Να υπενθυμίσουμε επίσης στον
Νικόλα πως ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος έλεγε πως η ΧΑΡΑΥΓΗ ήταν η πιο αντικειμενική και
έγκυρη εφημερίδα στην παρουσίαση ειδήσεων. Και τα έλεγε πολύ πιο πριν τον στηρίξει το ΑΚΕΛ
για την προεδρία.

...με πάπρικα

Αδιάλειπτος
ο αγώνα κατά
της κατοχής
Σήμερα δεν είναι μόνο μέρα μνήμης και τιμής για
τους ήρωες της ελληνοτουρκικής φιλίας Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου και Κ. Μισιαούλη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα στις 11 του Απρίλη του 1965 από τα
φασιστοειδή της τρομοκρατικής ΤΜΤ. Σήμερα, είναι
μέρα αγώνα και υπόσχεσης πως θα συνεχίσουμε τον
αγώνα τους για την ειρήνη, τη φιλία και την κοινή
συμβίωση μεταξύ Ε/Κ και Τ/κ. Σήμερα, δίνουμε ξανά
την υπόσχεση πως τα βόλια των τρομοκρατών δεν θα
φιμώσουν τη φωνή της λογικής, τη φωνή της Κύπρου
που θέλει τα παιδιά της να ζουν μαζί στο κοινό σπίτι
και να μετατρέψουν το νησί σε γέφυρα ειρήνης για
όλους τους λαούς της περιοχής.
Σήμερα, η Αριστερά και οι προοδευτικοί πολίτες
διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα για απαλλαγή της Κύπρου από την
κατοχή. Για τον τερματισμό του εποικισμού και για
την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. «Εξω
όλοι οι στρατοί ανεξάρτητο νησί» θα βροντοφωνάξουν ξανά οι νέοι μας που δεν βολεύονται με τη διχοτόμηση. Δεν βολεύονται με τα τείχη που έκτισε ο ιμπεριαλισμός και ο επεκτατισμός της Τουρκίας διαχωρίζοντας το λαό μας σε Τ/κ και Ε/κ, σε χριστιανούς
και μουσουλμάνους.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει μια σκληρή
μάχη για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ην. Εθνών και όπως έχει συναποφασιστεί πριν πολλά χρόνια από την πολιτική ηγεσία. Δίνει τη μάχη δικαίωσης της Κύπρου και αποτροπής
των υποχθόνιων σχεδίων και μεθοδεύσεων της
Τουρκίας και αγωνίζεται για την επικράτηση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών μιας χώρας μέλους της Ε.Ε. η
οποία είναι η τελευταία στην Ευρώπη που βρίσκεται
σε ημικατοχή.
Σήμερα, Ε/κ και Τ/κ μνημονεύουν τη θυσία δύο
Κύπριων πατριωτών που αψήφησαν τα βόλια της τρομοκρατίας και άναψαν τον πυρσό της κοινής πάλης
για να διώξουν τα φαντάσματα και τους βρικόλακες
της μισαλλοδοξίας και του σοβινισμού.
Σήμερα, δίνουμε όλοι μαζικά το «παρών» μας στις
εκδηλώσεις μνήμης των δύο ηρωομαρτύρων και τόσων άλλων που έθεσαν την Κύπρο και τα συμφέροντα τους λαού της πάνω από την ίδια τους τη ζωή και
δείχνουν με τη θυσία τους τον κοινό δρόμο που θα
μας οδηγήσει στην επανένωση του τόπου μας.

Πώς θα διεκδικήσει
ψήφο ο ΔΗΣΥ
Πολλές, πάρα πολλές θα είναι οι συνεδρίες της Επιτροπής
Οικονομικών της Βουλής προκειμένου να αποδεσμευτούν
τα κονδύλια που είναι σταυρωμένα και προορίζονται για να
δοθούν σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, οργανωμένα σύνολα, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και σε βασικά
τμήματα του κράτους όπως νοσοκομεία, σχολεία, μέριμνα,
Υπουργεία για να μπορεί να παραχθεί έργο.
Η απορία μας είναι, πώς θα προχωρήσουν όλες αυτές οι
αποδεσμεύσεις; Ηδη, δεν είναι αρκετή μια και μόνο συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών κάθε εβδομάδα και ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεδριάζουν κάθε μέρα.
Τι έχει να πει στον κόσμο τώρα ο ΔΗΣΥ που διεκδικεί την
ψήφο του για τις προεδρικές εκλογές; «Ψηφίστε μας και
δεν πειράζει που σας αφήσαμε χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό»; «Ψηφίστε μας και δεν πειράζει αν
ακόμα δεν έχετε πάρει τα κονδύλια που δικαιούστε»;
«Εμπιστευτείτε μας, ασχέτως αν ασθενήσει ένας δάσκαλος θα αφήσουμε τους μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς»;
Και σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους και τους νέους
και τους πρόσφυγες (που κόπτονται στον ΔΗΣΥ) τι θα
τους πουν, «ψηφίστε μας ασχέτως αν δεν εγκρίναμε τα
κονδύλια για τη στεγαστική πολιτική, για σχέδια επιχορήγησης και άλλα πολλά που είναι μέσα στον Προϋπολογισμό»;
ΕΜ
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Αναθέρμανση της οικονομίας και
Πώς το Υπουργείο Εσωτερικών συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ
Η Ελένη Μαύρου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με πολύχρονη πείρα στα κοινά - από την ενεργό
ανάμειξή της στο νεολαιίστικο κίνημα, τα βουλευτικά έδρανα ή από το αξίωμα της δημάρχου Λευκωσίας
- έχει να επιδείξει αξιόλογη δράση και έργο. Ως εκ τούτου, με το διορισμό της ως επικεφαλής ενός
μεγάλου και σημαντικού Υπουργείου, του κατεξοχήν, ίσως, αναπτυξιακού Υπουργείου εκτιμάται ότι θα
συνεχιστεί το αξιόλογο έργο που έχει ήδη παραχθεί και οι στόχοι που έχουν τεθεί θα υλοποιηθούν.
Στην πρώτη συνέντευξή της ως Υπουργός Εσωτερικών, η Ελένη Μαύρου αναφέρεται στις προκλήσεις
που έχει ενώπιόν του το κράτος, ειδικά, και το δικό της Υπουργείο γενικά, τονίζει τον αναπτυξιακό του
χαρακτήρα και τη συμβολή του στην αναθέρμανση της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, στοιχεία που αναδεικνύουν τον κοινωνικό του ρόλο.
Η νέα ΥΠΕΣ αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα της δικαιοδοσίας της και με έντονο ύφος σημειώνει τις
άδικες και εμπαθείς επιθέσεις που δέχθηκε το ΡΙΚ τις προηγούμενες ημέρες.
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε
ενώπιόν σας στην εκ των πραγμάτων ολιγόμηνη θητεία
σας ως επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών;
Οι προκλήσεις καθορίζονται και από τους στόχους που έθεσε η Κυβέρνηση, αλλά και από την ίδια τη ζωή. Σίγουρα αυτή τη
στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση για το κράτος είναι η Προεδρία
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου
και ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου. Αναλαμβάνοντας το επόμενο εξάμηνο την Προεδρία της ΕΕ, θα πρέπει να δείξουμε ότι
είμαστε κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό, κράτος το
οποίο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ΕΕ, αξιοποιώντας
ιδιαίτερα τη γεωστρατηγική μας θέση για να αναδείξουμε το
ιδιαίτερο βάρος της ευρωπαϊκής Κύπρου σε κρίσιμα ζητήματα
πολιτικής, οικονομίας, εμπορίου. Βέβαια, η ανάληψη της Προεδρίας είναι και πρόκληση για την πολιτεία ευρύτερα, αλλά και
για όλους μας. Για να βγάλουμε στην επιφάνεια τον καλύτερό
μας εαυτό, για να αποδείξουμε ότι στα μεγάλα μπορούμε να
ενώσουμε δυνάμεις, να αφήσουμε πίσω μικροπολιτικές και
στείρες αντιπαραθέσεις.
Ταυτόχρονα, οι πραγματικότητες καθορίζουν και άλλες
προτεραιότητες. Η οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων
επιβάλλει όπως το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι αναπτυξιακό Υπουργείο, συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομίας.
Είτε άμεσα με έργα είτε διευκολύνοντας αναπτύξεις μέσω τμημάτων του όπως είναι η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο κ.ά.
Τούτες οι συνθήκες φέρνουν, επίσης, στην πρώτη γραμμή τον
κοινωνικό ρόλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ρόλος που διαδραματίζει, για παράδειγμα, στα θέματα στέγασης τόσο για τους
πρόσφυγες όσο και ευρύτερα, είναι πολύ ουσιαστικός στα
πλαίσια μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής. Σε γενικές γραμμές
αυτές θα έλεγα είναι οι προκλήσεις, οι άμεσες και ουσιαστικές.

«Η συγκροτημένη και πολυεπίπεδη
στεγαστική μας πολιτική, με ένα διαθέσιμο
κονδύλι για το 2012 πέραν των €140
εκατομμυρίων, αποτελεί θεμελιώδες
κοινωνικό μέτρο, παράλληλα όμως, στηρίζει
την οικοδομική βιομηχανία του τόπου μας
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς
για τον κλάδο»
Πώς ενεργεί το ΥΠΕΣ για την αναθέρμανση της
οικονομίας, αλλά και πώς υλοποιεί στην πράξη αυτό που
μόλις αναφέρατε, την ανθρωποκεντρική, δηλαδή,
πολιτική;
Δεν είναι εύκολο να απαριθμήσω όσα έγιναν και γίνονται σ’
αυτούς τους τομείς. Μπορώ όμως να αναφέρω ενδεικτικά ότι
μόνο για το 2011 και 2012, τα αναπτυξιακά έργα του ιδιωτικού
τομέα και τα πολεοδομικά έργα του δημοσίου που είτε βρίσκονται υπό εξέλιξη είτε έχουν εγκριθεί και όπου να ’ναι αρχίζουν κατασκευαστικές εργασίες είτε η έγκρισή τους έχει δρομολογηθεί, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα €3 δισεκατομμύρια. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτή η συμβολή του Υπουργείου
στην αναθέρμανση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το σημαντικό χαρακτηριστικό των έργων αυτών είναι ότι συχνά η μια πολιτική συμπληρώνει και μεγιστοποιεί τα οφέλη
από την άλλη. Ετσι για παράδειγμα, η συγκροτημένη και πο-

λυεπίπεδη στεγαστική μας πολιτική, με ένα διαθέσιμο κονδύλι
για το 2012 πέραν των €140 εκατομμυρίων, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό μέτρο, παράλληλα όμως, στηρίζει την οικοδομική βιομηχανία του τόπου μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τον κλάδο. Ή ακόμα, η υλοποίηση της στρατηγικής
μας για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων συμβάλλει αφενός στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αφετέρου όμως, προωθεί μια αλυσίδα σημαντικών έργων υποδομής που το κόστος τους υπολογίζεται στα
€453 εκ., τα 2/3 περίπου των οποίων θα τα λάβουμε ως συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Το γεγονός ακόμα ότι τα τελευταία 3 ½ περίπου χρόνια έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους
πρόσφυγες πέραν των 10.500 τίτλων ιδιοκτησίας και 1.836 οικόπεδα για σκοπούς αυτοστέγασης, συμβάλλει στην αναθέρμανση της οικονομίας, κυρίως όμως στηρίζει συνανθρώπους
μας που έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν λόγω της τούρκικης εισβολής.
Το κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία θα κερδίσει το
στοίχημα της Προεδρίας της ΕΕ, κατά ένα πολύ μεγάλο
βαθμό θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την
Προεδρία, ειδικά το ΥΠΕΣ. Πόσο έτοιμοι είμαστε για
αυτό το στοίχημα;
Το ΥΠΕΣ επωμίζεται ιδιαίτερο βάρος στα πλαίσια της Προεδρίας, όχι απλώς σε τεχνικά - οργανωτικά θέματα, αλλά σε θέματα ουσίας. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει
να διαχειριστούμε ως Προεδρία, όπως είναι η Μεταναστευτική
Πολιτική και η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγινε
όμως ήδη πολλή δουλειά στους τομείς αυτούς. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Στέφανο Μανσερβίσι, την περασμένη εβδομάδα, ο
οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το βαθμό προετοιμασίας του Υπουργείου και τη βεβαιότητά του ότι θα χειριστούμε τα θέματα με επιτυχία. Εκείνο που ίσως πολλοί δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι η Προεδρία δεν θα αξιολογηθεί από μεμονωμένες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες. Θα αξιολογηθεί από
την ικανότητά μας να σπρώξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές μπροστά. Από την ικανότητά μας να συμβιβάσουμε διαφορετικά
συμφέροντα και προτεραιότητες ανάμεσα στα ίδια τα κράτη –
μέλη και να ισορροπήσουμε μεταξύ των διαφόρων θεσμών της
ΕΕ ώστε να συμφωνηθούν πολιτικές και να διαμορφωθούν
οδηγίες ή κανονισμοί. Ομως, νιώθω αρκετή σιγουριά για το ρόλο που θα διαδραματίσει το ΥΠΕΣ έχοντας υπόψιν την προετοιμασία που έχει ήδη γίνει.
Γνωρίσατε την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκ των έσω ως
δήμαρχος Λευκωσίας. Τώρα την γνωρίζετε και εκ των
έξω ως ΥΠΕΣ. Ποιες οι προτεραιότητές σας σ’ αυτό τον
τομέα της δικαιοδοσίας σας;
Στα χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρχε πάντα μία αντιπαράθεση μεταξύ της τοπικής και της κεντρικής
εξουσίας. Λανθασμένα κατά την άποψή μου αντιμετωπιζόταν η
σχέση τούτη ως σχέση αντιπαράθεσης. Ωσάν να έπρεπε κάποιος να χάσει για να κερδίσει ο άλλος. Στη δική μου την αντίληψη, σε ένα σύγχρονο κράτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι
συμπληρωματικοί οι ρόλοι των δύο. Ο καθένας καλύπτει ανάγκες και κενά σε διαφορετικό επίπεδο. Από το ΥΠΕΣ ξεκίνησε
ήδη στα πλαίσια τούτης της φιλοσοφίας μια μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το γε-
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
γονός ότι πριν ένα χρόνο κατατέθηκαν στη Βουλή δύο μεγάλα
νομοσχέδια, που είναι καρπός πολλών μελετών και ενός μακρόχρονου διαλόγου, νομίζω είναι ενδεικτικό και της σημασίας
που δόθηκε. Θα έλεγα ότι η προώθηση της μεταρρύθμισης είναι στρατηγικός στόχος, είναι προτεραιότητα στην οποία το
ΥΠΕΣ παραμένει δεσμευμένο. Ελπίζω μόνο να μην πέσει και
αυτή η προσπάθεια θύμα προεκλογικών αντιπαραθέσεων και
της πολιτικής όξυνσης που παρατηρείται ήδη. Αλλωστε όλοι
διακηρύσσουν την υποστήριξή τους στη φιλοσοφία της πρότασης.
Ενα μεγάλο ζήτημα με το οποίο το ΥΠΕΣ είναι άμεσα
συνδεδεμένο, είναι το θέμα της μετανάστευσης. Η χώρα
μας δέχεται ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα κι αυτό το
θέμα απασχολεί έντονα...
Είναι φανερό ότι η γεωπολιτική θέση της Κύπρου, κυρίως
μετά την ένταξή της στην Ε.Ε., την έχει καταστήσει δέκτη ισχυρών μικτών μεταναστευτικών πιέσεων που εντείνονται από το
περιορισμένο γεωγραφικό και δημογραφικό της μέγεθος. Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις πιέσεις, αλλά και προκειμένου να
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η μετανάστευση, η
Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενέργειες όπως είναι μεταξύ άλλων, η ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης στη
βάση και των πραγματικών αναγκών της οικονομίας, οι βελτιώσεις στο σύστημα ασύλου έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις και η εκμετάλλευση του συστήματος κλπ.
Η ευρωπαϊκή εμπειρία στα ζητήματα αυτά είναι
αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψιν. Πώς αξιοποιείται αυτή
η εμπειρία;
Σίγουρα στα θέματα αυτά αξιοποιούμε την ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία και βοήθεια. Για παράδειγμα, είναι σαφές πως
μια από τις σημαντικές παραμέτρους για αντιμετώπιση των
πολλαπλών προκλήσεων που τίθενται ενώπιόν μας από τη μετανάστευση, είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας για σωστή
ένταξη των νομίμων μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Η
Ευρωπαϊκή Ενωση κατατάσσει την ένταξη σε ζήτημα υψηλής
προτεραιότητας, κρίνοντας πως η ένταξη των μεταναστών στις
κοινωνίες υποδοχής αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο
για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει δημιουργήσει το Ταμείο Ενταξης, ως ένα
από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης. Η Κύπρος, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που της αναλογούν από τα Ταμεία Αλληλεγγύης και που φτάνουν συνολικά τα €50 εκ. για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, προωθεί την υλοποίηση
διαφόρων δράσεων.
Στα μάτια της κοινής γνώμης καλώς ή κακώς, ανεργία
και μετανάστευση συνδέονται. Η πρώτη εμπίπτει στις
αρμοδιότητες της κας Χαραλάμπους και η δεύτερη στη
δική σας αρμοδιότητα. Θεωρείτε επαρκή τη συνεργασία
των δύο Υπουργείων;

Αδικες και εμπαθείς οι
επιθέσεις που δέχτηκε το ΡΙΚ
Ενας τομέας της δικής σας δικαιοδοσίας που
δοκιμάζεται αυτή την περίοδο είναι η δημόσια
ραδιοτηλεόραση. Προτίθεστε να κάνετε
οποιεσδήποτε ενέργειες;
Τις τελευταίες ημέρες είχα μια συνεχή επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ. Είχα μάλιστα την ευκαιρία
να συναντήσω το Δ.Σ., αλλά και εκπροσώπους των εργαζομένων μεταφέροντας την εκτίμηση της Κυβέρνησης για τη
δουλειά που γίνεται από τους λειτουργούς της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης, αλλά και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ. Το γεγονός ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει μειώσει δραστικά την οικονομική ενίσχυση που έπαιρνε από το κράτος - μέσα σε δύο χρόνια έχει
μειωθεί κατά 22% περίπου και είναι ακόμα μεγαλύτερη αν
αφαιρέσουμε τα εξειδικευμένα κονδύλια που αφορούν την
ευρωπαϊκή Προεδρία - δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Ταυτόχρονα εκτιμώ ότι το ΡΙΚ έχει ενισχύσει, ποιοτικά και ποσοτικά, την παρέμβασή του ως δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια
βελτίωσης. Νομίζω όμως ότι ήσαν εν πολλοίς άδικες και
εμπαθείς οι επιθέσεις που δέχτηκε το ΡΙΚ τις τελευταίες
μέρες. Για την Κυβέρνηση, η πλουραλιστική έκφραση
απόψεων είναι στόχος και γίνεται απόλυτα σεβαστή και
μέσα από το ΡΙΚ και ευρύτερα. Χαίρομαι γιατί τελικά έγιναν δεύτερες σκέψεις από πλευράς εκείνων των βουλευτών που αντιδρούσαν αν και η δέσμευση αρκετών κονδυλιών θα δυσκολέψει πολύ τον προγραμματισμό του ΡΙΚ.

«Η ανάληψη της Προεδρίας είναι και
πρόκληση για την πολιτεία ευρύτερα αλλά
και για όλους μας. Για να βγάλουμε
στην επιφάνεια τον καλύτερό μας εαυτό,
για να αποδείξουμε ότι στα μεγάλα
μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις, να
αφήσουμε πίσω μικροπολιτικές και στείρες
αντιπαραθέσεις»
Καλύφθηκαν πολλά κενά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια
πιο στενή συνεργασία, βελτιώθηκε και το νομοθετικό πλαίσιο
κι ακόμα βελτιώνεται... Νομίζω όμως ότι ανεξάρτητα από τα διοικητικά μέτρα, είναι λάθος να αντικρίζουμε τη μετανάστευση
ως αιτία για την αυξημένη ανεργία. Τουλάχιστον ως ΥΠΕΣ που
χειριζόμαστε βασικά τις άδειες παραμονής, δεν παραχωρούμε
άδειες εάν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ερ-

γασίας. Αν δηλαδή δεν εκτιμάται ότι στους συγκεκριμένους τομείς υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είτε από Κυπρίους είτε από κοινοτικούς. Στο θέμα μετανάστευσης σίγουρα πρέπει να είμαστε αυστηροί, τηρώντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε όλοι καθορίσει. Δεν μπορεί όμως
να μην υπεισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Π.χ. συχνά
αιτήματα για παράταση της παραμονής μεταναστών στην Κύπρο προέρχονται από τους ίδιους τους Κύπριους εργοδότες για
κοινωνικούς και άλλους λόγους.
Οσο πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές, η κριτική προς
την Κυβέρνηση συνολικά και προς τον κάθε Υπουργό
χωριστά και ειδικά, θα εντείνεται. Πόσο έτοιμη νιώθετε
γι’ αυτή την εντεινόμενη αντιπαλότητα;
Από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να δηλώνει παρών
στα δημόσια πράγματα, θεωρώ ότι είναι προετοιμασμένος να
δεχτεί και κριτική και έπαινο, αμφισβήτηση και επιβράβευση.
Και προσωπικά θεωρώ ότι η κριτική η συγκροτημένη, η εποικοδομητική, βοηθά στο να αντιμετωπιστούν αδυναμίες, μας
βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι. Δυστυχώς εκείνο που παρατηρείται σε προεκλογικές περιόδους είναι η έλλειψη διαλόγου, ο
μηδενισμός και η ισοπέδωση. Και τούτο δεν γίνεται εύκολα
αποδεκτό όσο προετοιμασμένος κι αν είναι κάποιος.
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Λαϊκή κατακραυγή από πράξεις
«Με θράσος επιχειρούν να φορτώσουν τις δικές τους ευθύνες σε άλλους»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
Για τη σημερινή πορεία του Κυπριακού και για τις απειλές της Τουρκίας για μονομερή διακοπή των απευθείας συνομιλιών,
μιλά στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο εκπρόσωπος Τύπου, βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ,
Γιώργος Λουκαΐδης. Δίνει επίσης τη δική του εκτίμηση κατά πόσον η Τουρκία θα προχωρήσει ή όχι σε κάποια κίνηση έκπληξη στο Κυπριακό. Τοποθετείται και για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό μας μέτωπο, σημειώνοντας τη
μανιώδη προσπάθεια του ΔΗΣΥ και άλλων δυνάμεων να καταλάβουν την εξουσία. Μιλά για την απογοήτευση που
υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και δίνει τους δικούς του λόγους και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να ανατραπεί.
Ο Γ. Λουκαΐδης αναφέρεται και στην προσπάθεια που ξεκινά το ΑΚΕΛ για διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις
πλην του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, προσθέτοντας ότι αρνητικό σε αυτή την προσπάθεια είναι οι
προαποκλεισμοί ή προεπιλογές υποψηφίων. Με έντονο τρόπο τοποθετείται τέλος ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και για το
πού το πάει η αντιπολίτευση στη Βουλή. Εχουν, είπε, επιστρατεύσει ψέματα για να δικαιολογήσουν τα
αδικαιολόγητα. Με θράσος επιχειρούν τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν σε πολλές ομάδες του
πληθυσμού να τα φορτώσουν σε άλλους. Οταν σήμερα, κατέληξε ο Γ. Λουκαΐδης, συμπεριφέρονται με
αλαζονεία και ανευθυνότητα, τότε μπορεί κάποιος να διερωτηθεί ποια θα είναι η στάση τους σε περίπτωση
που ανέλθουν στην εξουσία.
Συνέντευξη στον ΝΕΟΦΥΤΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Κύριε Λουκαΐδη, η Τουρκία συνεχίζει
να απειλεί ότι αν δεν υπάρξει
συμφωνία στο Κυπριακό μέχρι την 1η
Ιουλίου, όταν η Κυπριακή
Δημοκρατία θα αναλάβει την
Προεδρία της Ε.Ε., θα αποχωρήσει
από τη διαπραγματευτική διαδικασία.
Οδηγούμαστε σε αδιέξοδο;
Οι θέσεις της Τουρκίας είναι προκλητικές, απαράδεκτες και καταδικαστέες. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Η διαδικασία
των διαπραγματεύσεων, παρά τα σοβαρά
προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, θα
πρέπει να συνεχιστεί και με την ανάληψη
της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Να διατηρηθεί στη ζωή. Θα
πρέπει ο διεθνής παράγοντας και οι εταίροι μας στην Ε.Ε. να ενεργήσουν προς αυτή
την κατεύθυνση ώστε να μην προκύψει
αδιέξοδο. Δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
για λύση του Κυπριακού με την υλοποίηση
της ευρωπαϊκής πρακτικής ότι όλα τα κρά-

τη μέλη της Ε.Ε. αναλαμβάνουν και ασκούν
για ένα εξάμηνο την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού εκτός από τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Τα Ηνωμένα Εθνη αφενός οφείλουν να τοποθετηθούν και να κατονομάσουν εκείνους
που δημιουργούν τα προβλήματα και δεν
προχωρεί η διαπραγματευτική διαδικασία.
Αφετέρου, δεν πρέπει τα Ηνωμένα Εθνη να
δεχθούν την απειλή της τουρκικής πλευράς για μονομερή διακοπή των διαπραγματεύσεων από την 1η Ιουλίου. Αναμένουμε
συνεπώς την έκθεση που ετοιμάζει ο κ.
Ντάουνερ, όπως και τις θέσεις του Γ.Γ. του
ΟΗΕ ως προς το τι δέον γενέσθαι.

Συμμερίζεστε τις εκτιμήσεις ότι είναι
πιθανόν μέχρι τον Ιούλιο να γίνουν
κινήσεις – έκπληξη από πλευράς της
Τουρκίας;
Η Τουρκία είναι απρόβλεπτη. Είναι η
κατοχική δύναμη, η οποία πρακτικά μπο-

ρεί να αποφασίζει και να δημιουργεί νέα
τετελεσμένα. Εκείνο, το οποίο μπορούμε
να κάνουμε και το κάνει αυτή η Κυβέρνηση
είναι να ενεργεί διεκδικητικά και προληπτικά ώστε η Τουρκία να συνυπολογίζει το
κόστος από τις όποιες πιθανές νέες τυχοδιωκτικές ενέργειες ή τετελεσμένα, ετοιμάζει.
Εάν το ερώτημά σας έχει σχέση και με
τα πρόσφατα δημοσιεύματα για κινήσεις
της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την κλειστή
πόλη της Αμμοχώστου, η δική μας θέση είναι ότι θα πρόκειται για πρόκληση νέων τετελεσμένων και ότι μια τέτοια ενέργεια θα
είναι σε κάθετη σύγκρουση και διάσταση
με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κάτι
τέτοιο θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και θα πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια υπονόμευσης της επίλυσης
του Κυπριακού. Η δική μας στάση σε τέτοια πιθανά τετελεσμένα, είναι να συνεχίσουμε να ενεργούμε προληπτικά. Να ενημερώνουμε τη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα για τις τουρκικές αυτές μεθοδεύ-

«Αν βλέπουμε σήμερα όλη
αυτή την αλαζονεία,
ανευθυνότητα και
καταρράκωση θεσμών, μέσα
από την προσπάθειά τους να
μετατρέψουν τη Βουλή σε
κυβερνώσα, τότε είναι να
διερωτάται κάποιος πώς θα
συμπεριφερθούν αν ο μη
γένοιτο βρεθούν και
στην εξουσία και γίνουν
κυβέρνηση»
σεις, ζητώντας να ασκηθούν πιέσεις στην
Αγκυρα ώστε να αποθαρρυνθεί από το να
προχωρήσει σε νέες διχοτομικές ενέργειες. Ωστε να πιεστεί η Τουρκία για να συμ-

Αυξάνεται η ένταση και ο ρυθμός των μεταλλάξεών τους
Στη διεθνή κοινότητα φαίνεται να
πηγαίνουμε καλά, αλλά στο εσωτερικό
μας μέτωπο παρατηρείται μια
πολυδιάσπαση και έντονες
αντιπαραθέσεις. Μήπως θυσιάζεται το
Κυπριακό ενόψει των προεδρικών
εκλογών;
Η εικόνα πολυδιάσπασης στο εσωτερικό
μας μέτωπο αποδίδεται σε δύο βασικούς
λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με τη μη
ύπαρξη συνέπειας στη δέσμευση από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων στο στρατηγικό στόχο για λύση διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας και άρα έχουμε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων που έχει
να κάνει με το ίδιο το περιεχόμενο της λύσης. Δεύτερο, υπάρχει μια σοβαρή αιτία
που σχετίζεται με τις μικροκομματικές και
προσωπικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις
που συνδέονται ακριβώς με το στόχο ανόδου στην εξουσία. Βλέπουμε τον ΔΗΣΥ και
τον κ. Ν. Αναστασιάδη να μεταλλάσσονται

στο Κυπριακό. Οχι σήμερα. Σήμερα, διαπιστώνουμε απλώς να αυξάνεται η ένταση και
ο ρυθμός των μεταλλάξεών τους. Το σημείο
αφετηρίας των μεταλλάξεων ξεκίνησε πριν
δύο με δυόμισι χρόνια. Ενώ για μεγάλο διάστημα στήριζαν την πολιτική του Προέδρου
της Δημοκρατίας και δεν ασκούσαν κριτική, όχι για να κάνουν χατίρι στον Δ. Χριστόφια, αλλά γιατί έκριναν ότι η πολιτική
του ήταν σωστή, στη συνέχεια και χωρίς ο
Πρόεδρος να αλλάξει ούτε τη στρατηγική
ούτε την τακτική του, ο κ. Ν. Αναστασιάδης
και ο ΔΗΣΥ σταδιακά διαφοροποιήθηκαν
και έχουν φθάσει σήμερα σε ένα σημείο να
είναι αγνώριστοι σε σχέση με τι έλεγαν πριν
δύο χρόνια. Αυτό δεν μπορεί παρά παρά να
αποδοθεί στη μανιώδη προσπάθεια κάποιων να καταλάβουν την εξουσία. Είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα στο βωμό της
εξουσίας. Αυτό το έχουμε βιώσει και στο
παρελθόν, σε όλες τις προηγούμενες περιόδους από το 1993 μέχρι σήμερα. Δυστυχώς,
ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζεται από καιροσκοπι-

σμό, από πολιτικούς ακροβατισμούς και
μεταλλάξεις και αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο στις θέσεις του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό.

Ολη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό
μας μέτωπο στέλνει αρνητικά
μηνύματα και προκαλεί
αποστασιοποίηση και απογοήτευση
στους πολίτες, οι οποίοι θέτουν το
Κυπριακό ως δεύτερο σημαντικό
πρόβλημα...
Είναι μια άσχημη εικόνα που καθόλου
δεν μας ευχαριστεί. Στη δική μας αντίληψη
το Κυπριακό ήταν και παραμένει το πρωτεύον πρόβλημα, αφού από την πορεία του
εξαρτάται η επιβίωσή μας. Προφανώς, ένας
βασικός λόγος της αποστασιοποίησης και
απογοήτευσης που διακατέχει τους πολίτες
είναι η εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό μέτωπο, οι θέσεις των πολιτικών δυνάμεων και οι σκοπιμότητες που δημιουργούν

σύγχυση και συντηρούν ένα διχαστικό κλίμα. Εχουν ακουστεί βαριές κουβέντες. Ο κ.
Αναστασιάδης στα πλαίσια των μεταλλάξεων μίλησε και για τουρκοποίηση της Κύπρου που προκαλούν οι πολιτικές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά ύβρις. Επομένως, ένας
από τους παράγοντες απογοήτευσης του
κόσμου είναι η εικόνα που εκπέμπει το
εσωτερικό μας μέτωπο. Υπάρχει και ένας
άλλος λόγος που επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα με άλυτο το Κυπριακό. Υπάρχει απογοήτευση από την τουρκική στάση που δεν
επιτρέπει αισιοδοξία για την επίλυσή του.
Ενας τρίτος παράγοντας για την κατηγοριοποίηση του Κυπριακού ως δεύτερον σημαντικότερο πρόβλημα έχει σχέση με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Θέλω να πιστεύω ότι ανάλογα με την πορεία της Οικονομίας και του
Κυπριακού αυτή η εικόνα θα αναστραφεί.
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ανευθυνότητας κομμάτων
βάλει θετικά και εποικοδομητικά στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού.

ότι δημιουργείται μια λαϊκή κατακραυγή.
Υπάρχει λαϊκή δυσφορία από τις πράξεις
ανευθυνότητας των κομμάτων ΔΗΣΥ και
ΔΗΚΟ και όχι μόνο. Η στάση τους έχει και
πολιτικό κόστος. Η κοινωνική κατακραυγή
απέναντι στις προκλητικές αυτές συμπεριφορές με τεράστιες συνέπειες σε πολλές
ομάδες του λαού είναι δυνατό να τους οδηγήσουν ώστε να κάνουν δεύτερες σκέψεις.
Δεν πρόκειται βέβαια να αλλάξουν τις θέσεις τους. Ο λαός και οι πολίτες μετρούν
και συνυπολογίζουν και θα έχουν τη δική
τους αξιολόγηση και κρίση στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Αν βλέπουμε σήμερα όλη αυτή την αλαζονεία, την ανευθυνότητα και την καταρράκωση θεσμών, μέσα
από την προσπάθειά τους να μετατρέψουν
τη Βουλή σε κυβερνώσα, τότε είναι να διερωτάται κάποιος πώς θα συμπεριφερθούν
αν ο μη γένοιτο βρεθούν και στην εξουσία
και γίνουν Κυβέρνηση.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην
ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα για
να πείσουμε για τις δικές μας θέσεις;
Οι δικές μας πρωτοβουλίες και προσπάθειες βρίσκουν απήχηση στη διεθνή κοινότητα, όπως για παράδειγμα οι θέσεις μας
για τις προϋποθέσεις σύγκλησης της διεθνούς διάσκεψης, αλλά και για τις καταγγελίες που έχουμε προβεί σε σχέση με τις
τουρκικές απειλές εναντίον της Κυπριακής
Δημοκρατίας αναφορικά με την κυπριακή
ΑΟΖ. Υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση θετικά μηνύματα από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα
πρέπει κατά συνέπεια να συνεχίσουμε να
επιμένουμε και να διεκδικούμε τις βασικές
αρχές λύσης του Κυπριακού, οι οποίες
αφορούν το περιεχόμενο της λύσης, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα εποικοδομητική
στάση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η ειλικρινής και θετική μας διάθεση
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναγνωρίζεται από το διεθνή παράγοντα και
από τους εταίρους μας στην Ε.Ε. Θα πρέπει
παράλληλα να συνεχίσουμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία στοχεύει να ενημερώσει σωστά τη διεθνή κοινότητα για τις δικές μας
προσπάθειες λύσης, αλλά και για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις συνομιλίες, καταγγέλλοντας την αρνητική και
αδιάλλακτη τουρκική στάση. Εχουμε ήδη
οικοδομήσει ισχυρά ερείσματα στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα ως αποτέλεσμα αυτής της πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής.

Στην πορεία θα διαφανούν
οι δυνατότητες συνεργασιών
Σε ό,τι αφορά την πορεία στις
προεδρικές εκλογές, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ
ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται ένα
πλαίσιο αρχών βάσει του οποίου θα
ξεκινήσει διάλογο με όλα τα κόμματα
πλην του ΔΗΣΥ. Ποιες οι προοπτικές
συνεργασίας με τα κόμματα του
λεγόμενου ευρύτερου κεντρώου
χώρου;
Εκφράζουμε τη βούλησή μας για επαφές και συζητήσεις με όλες τις πολιτικές
δυνάμεις πέραν του ΔΗΣΥ. Θα επιδιώξουμε συνεργασίες με εκείνες τις πολιτικές
δυνάμεις με τις οποίες μπορούν να εξευρεθούν συγκλίσεις τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, όσο και για τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Αλλά, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν παραγνωρίζουμε τις
δυσκολίες που έχει αυτό εγχείρημα, δεδομένων των καταγραμμένων διαφορετικών
απόψεων στο Κυπριακό και στην εσωτερική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζουμε ότι όπως είναι διαμορφωμένο
το πολιτειακό μας σύστημα και ο κομματικός συσχετισμός δυνάμεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκλέγεται με το
50% συν μία ψήφο, απαιτούνται συνεργασίες είτε από τον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο. Σε ποιο βαθμό τα δεδομένα θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν οι ανάλογες προϋποθέσεις για συνεργασίες, θα διαφανεί
στην πορεία.

Δεν δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός
ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν
ήδη προαποκλείσει υποψήφιους;
Είναι ένα επιπρόσθετο αρνητικό στοιχείο, το οποίο δεν διευκολύνει αυτή την

Θύμα αυτών των αντιπαραθέσεων και
η επίλυση σοβαρών προβλημάτων
στην οικονομία…
προοπτική. Το ΑΚΕΛ θεωρεί λανθασμένο
και όχι βοηθητικό το γεγονός ότι κάποιοι
προχώρησαν είτε με προαποκλεισμούς είτε με προεπιλογές υποψηφίων. Αυτό από
μόνο του δεν σημαίνει ότι κλείνουν οι πόρτες διαλόγου με άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Εχουμε κάθε διάθεση να συναντηθούμε
και να συνομιλήσουμε μαζί τους.

Πότε υπολογίζετε να πάρετε τις δικές
σας αποφάσεις;
Εχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις στα συλλογικά όργανα του κόμματος
και θα συνεχιστούν. Θα ακολουθηθούν οι
διαδικασίες στη βάση του καταστατικού
του κόμματος και θα οδηγηθούμε σε έκτακτο παγκύπριο συνέδριο μέχρι το τέλος
του Ιούνη, όπου θα ληφθούν και οι τελικές
αποφάσεις.

Εικόνα κοιμητηρίου μοιάζει
ο προϋπολογισμός του 2012
Κύριε Λουκαΐδη, με τα όσα
συμβαίνουν στη Βουλή με τις
αντισυνταγματικές προτάσεις νόμου,
την καταψήφιση προϋπολογισμών και
κονδυλίων, μέχρι πού το πάει η
αντιπολίτευση;
Είναι προφανές ότι γινόμαστε μάρτυρες
μιας πρωτόγνωρης προσπάθειας από πλευράς μιας ευκαιριακής πλειοψηφίας της
Βουλής να πληγεί με κάθε τρόπο η Κυβέρνηση, επιδιώκοντας παράλληλα να μετατρέψουν τη Βουλή σε κυβερνώσα. Με αυτή
τους τη στάση προκαλούν σοβαρά προβλήματα, πολιτική και κοινωνική ανωμαλία.
Σε αυτή τη μανιώδη προσπάθεια να καταλάβουν την εξουσία δεν υπολογίζουν ούτε θεσμούς και διαδικασίες ούτε επιμετρούν τις τεράστιες επιπτώσεις σε πολλές
ομάδες συμπολιτών μας. Για πρώτη φορά
είχαμε ένα τέτοιο μαζικό «σταύρωμα» και
δέσμευση κονδυλίων. Εχουν βάλει τόσους
πολλούς «σταυρούς» που ο προϋπολογισμός του 2012 δίνει εικόνα κοιμητηρίου.
Δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στην
εκπαίδευση, αφού δεν μπορούσαν να διοριστούν αντικαταστατές. Δεν εξαίρεσαν ούτε τους ευαίσθητους τομείς της υγείας,
παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας. Σε ό,τι
αφορά τις προσλήψεις, λένε ότι ενήργησαν
έτσι για να ελέγξουν την Κυβέρνηση διότι
θα βολέψει τους δικούς της. Αν δεχθούμε
τη θέση τους για χάριν συζήτησης, που σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε πώς
εξηγείται η στάση τους για τις προσλήψεις

στην εκπαίδευση, οι οποίες γίνονται στη
βάση των καταλόγων διοριστέων; Δεν μπορούν να δώσουν καμία λογική εξήγηση.
Βιώνουμε ένα θέατρο του παραλόγου.
Εχουν φθάσει σε τέτοιο σημείο, όπου τα
προβλήματα που ίδιοι δημιούργησαν επιχειρούν να τα φορτώσουν στην Κυβέρνηση
και να μεταθέσουν τις δικές τους ευθύνες
σε άλλους. Αυτό αποτελεί θράσος. Εχουν
επιστρατεύσει ψέματα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Εχουν φθάσει δε
μέχρι το σημείο να υποβάλλουν και να καλούν την Κυβέρνηση και Διοικητικά Συμβούλια ημικρατικών οργανισμών να παρανομήσουν.

Να αντιληφθούμε ότι όσο θα
πλησιάζουμε στις προεδρικές
εκλογές, τα πράγματα θα γίνονται
χειρότερα;
Εδώ και αρκετό καιρό βιώνουμε το θέατρο του παραλόγου. Είναι ένα πιθανό σενάριο να δούμε τα πράγματα να χειροτερεύουν. Ομως, θα πρέπει να σημειώσουμε

Οι έντονες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις σίγουρα δεν συμβάλλουν ούτε και
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων. Επειδή κάποιοι
προτάσσουν το επιχείρημα ότι τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρξε συναίνεση της
αντιπολίτευσης για το πακέτο των οικονομικών μέτρων, λέω ότι δεν μπορεί η πολιτική της συναίνεσης να παρουσιάζεται με τη
μορφή πυροτεχνήματος. Θα πρέπει να
υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Ισχυρίζομαι ότι οδηγήθηκαν σε αυτή τη συναίνεση
στη βάση σκοπιμοτήτων και υπό τη μορφή
πυροτεχνήματος. Ολο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα, αλλά και το αμέσως
επόμενο διάστημα, πρωτίστως ο ΔΗΣΥ,
αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης
παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μέσα από τις πράξεις και ενέργειές
τους καλλιεργούν ένα κλίμα κοινωνικής
και πολιτικής όξυνσης. Επομένως, δεν
μπορούν να επικαλούνται τη στάση που τήρησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, για να
δικαιολογούν τη γενικότερη ανεύθυνη και
ζημιογόνα στάση τους.
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Δεν θα λυγίσουμε στον αγώνα μας κατά της κατοχής
Θα συνεχίσουμε την κοινή μας πάλη για επανένωση της Κύπρου ακολουθώντας το παράδειγμα
Καβάζογλου-Μισιαούλη
Συνέντευξη στον
Νικόλα Νικόλα

H νεολαία του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος για άλλη
μια χρονιά συμμετέχει στις σημερινές εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής για τους Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και Κώστα Μισιαούλη που διοργανώνει το ΑΚΕΛ.
Ποιος είναι ο λόγος που ως νεολαία συμμετέχετε σε
αυτές τις εκδηλώσεις;

ΚΕΜΑΛ
ΓΚΙΟΥΛΕΡΤΖΑΝ

Ο κύριος λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σε τέτοιου
είδους εκδηλώσεις είναι ότι οι Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και Κώστας Μισιαούλης αγωνίζονταν και πάλευαν ενάντια
στο φασισμό υποστηρίζοντας την ενότητα της Κύπρου.
Κύριος στόχος τους ήταν να περάσουν το μήνυμα ότι οι
δύο κοινότητες μπορούν να ζήσουν μαζί ενάντια στο κλίμα
των πολιτικών του Ταξίμ και της Ενωσης. Δολοφονήθηκαν
από τους ιμπεριαλιστές και τους εθνικιστές φασίστες συνεταίρους τους στην Κύπρο απλά για τις απόψεις τους και

Τα όπλα μπορεί να κρατούν μοιρασμένη
την Κύπρο, αλλά δεν σταματούν
τη φιλία, τη συνεργασία και τον έρωτα
τον αγώνα τους. Τους σκότωσαν γιατί περνούσαν το μήνυμα στο λαό για τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των ντόπιων συνεργατών τους της ΤΜΤ και της
ΕΟΚΑ.
Και σήμερα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με παρόμοιους στόχους. Επιθυμούμε και παλεύουμε για μια επανενωμένη Κύπρο και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στη βάση των όσων πρεσβεύουν οι δύο ήρωες. Ο Καβάζογλου και
ο Μισιαούλης έχουν καταστεί οι ήρωες αυτής της κοινής
μας πάλης για την Κύπρο μας.

Οπως και το κόμμα σας και εσείς ως οργάνωση
νεολαίας χρησιμοποιείτε ως σύμβολα τους δύο
ηρωομάρτυρες της κοινής πάλης Ε/κ και Τ/κ.
Σήμερα όπως είπα και προηγουμένως, αγωνιζόμαστε
για μια ενωμένη Κύπρο και δύο ήρωες που σκοτώθηκαν
απλά γιατί πάλευαν προς αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό
έχουν ως σύμβολα μια ιδιαίτερη σημασία για μας. Ριψοκινδύνεψαν τα πάντα και με ανιδιοτέλεια αγωνίστηκαν.
Αυτό συνεχίζουμε να πράττουμε σήμερα οι προοδευτικές
δυνάμεις. Ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης είναι δύο άνθρωποι που πρέπει να είναι το παράδειγμά μας στους δύσκολους στόχους για τους οποίους αγωνιζόμαστε και σήμερα. Αταλάντευτα και με έντονες θέσεις αρχών. Δεν πρέπει να σταματήσουμε την πάλη μας ενάντια στην κατοχή.
Ενάντια στο ρόλο των ΗΠΑ και της Βρετανίας και των εγγυητριών δυνάμεων, Τουρκίας και Ελλάδας. Ενάντια δηλαδή σε όλες τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τους συνεργάτες της στην Κύπρο. Εχοντας στο μυαλό μας τη θύμηση του Καβάζογλου και του Μισιαούλη και το λόγο που
έχασαν τη ζωή τους θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τις ε/κ
οργανώσεις νεολαίας και ιδιαίτερα με την ΕΔΟΝ;
Ειλικρινά πρέπει να πω ότι ακόμη και μετά που άνοιξαν
τα περάσματα στην Πράσινη Γραμμή και έχουμε αρχίσει
περισσότερες δικοινοτικές δραστηριότητες και συνάξεις,
για μας δεν είναι αρκετό. Υπάρχει αρκετός κόσμος και
στις δύο κοινότητες που μας περιμένουν να φθάσουμε σε
αυτούς. Να τους εξηγήσουμε την κατάσταση και να προωθήσουμε τον κοινό μας αγώνα. Δηλαδή να κάνουμε αυτό
που έκαναν μαζί ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης απευθυνόμενοι στο λαό.
Τώρα σε σχέση με την ΕΔΟΝ πρέπει να τονίσω ότι είναι η οργάνωση με την οποία είμαστε πιο κοντά και έχουμε συνδιοργανώσει πάρα πολλές δραστηριότητες μαζί ή
συμμετείχαμε εκατέρωθεν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Η
ΕΔΟΝ και η Οργάνωση Νεολαίας του ΒΚΡ έχουν παράλληλα πολύ κοντινές θέσεις για το κυπριακό πρόβλημα.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε τόση κοινή
δράση που μας κατατάσσει στην πρωτοπορία των κοινών
εκδηλώσεων νεολαίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Βλέποντας τις υπόλοιπες ε/κ οργανώσεις νεολαίας

Το μήνυμα ότι οι προοδευτικοί Τ/κ νέοι δεν λυγίζουν
μπροστά στην καταδίωξη των κατοχικών δυνάμεων και
θα συνεχίσουν την κοινή τους πάλη με τους Ε/κ
συμπατριώτες τους στέλνει μέσα από τη «Χ» ο
πρόεδρος της Νεολαίας του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος
(ΒΚΡ), Κεμάλ Γκιουλερτζάν. Σε συνέντευξή του ο Τ/κ
νέος υπογραμμίζει ότι σύμβολο για τον κοινό αγώνα
όλων των Κυπρίων για επανένωση του νησιού ενάντια
στον τουρκικό στόχο για τη διχοτόμηση και τις
ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις είναι οι ηρωομάρτυρες
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας Μισιαούλης.
Υπογραμμίζει ότι τα όπλα μπορεί να κρατούν
μοιρασμένη την πατρίδα μας, αλλά δεν μπορούν να
σταματήσουν τη φιλία, τη συνεργασία ακόμα και τον
έρωτα των νέων από τις δύο κοινότητες. Ο Κ.
Γκιουλερτζάν μιλά ακόμη για τη σημασία της
επαναπροσέγγισης για το μέλλον της Κύπρου, τις
μαζικές κινητοποιήσεις στα κατεχόμενα και τις σχέσεις
της οργάνωσής του με την ΕΔΟΝ.

υπάρχουν και μερικές άλλες οργανώσεις που θα ήθελαν να
έχουν κοινές δραστηριότητες με τ/κ οργανώσεις νεολαίας
και αυτό συμβαίνει ενίοτε. Ομως πάντοτε πιστεύω και
υποδεικνύω ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα και
με αυτές τις οργανώσεις εάν το επιθυμήσουν.

Πώς αντικρίζετε τις μη θετικές εξελίξεις στο
Κυπριακό;
Είναι ξεκάθαρο για μας ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο όχι εξ υπαιτιότητας των Κυπρίων, αλλά λόγω των ιμπεριαλιστικών χωρών και των συμφερόντων τους
από αυτή την κατάσταση. Εχουμε συμπληρώσει 38 χρόνια
κατοχής και ακόμη περισσότερα έτη διαπραγματεύσεων.
Η Τουρκία όταν παρατηρήσουμε τη στάση της είναι πολύ
μακριά από τη λύση. Οι συνεργάτες τους στην τ/κ κοινότητα απλά εκτελούν τα όσα θέλει να κάνει η Τουρκία και
δεν εκπροσωπούν τους Τ/κ. Ετσι ήταν από την αρχή μέχρι
και σήμερα. Ο κάθε Τ/κ ηγέτης που κάθεται στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων κάθεται στην καρέκλα αυτή ως ο
εκπρόσωπος της Τουρκίας και όχι των Τ/κ. Ετσι εάν λάβουμε υπόψιν τις θέσεις της Τουρκίας μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είμαστε ακόμη πολύ μακριά από μια επανενωμένη Κύπρο. Οι θέσεις της Αγκυρας για το Κυπριακό
είναι είτε η διχοτόμηση με δύο χωριστά κράτη, είτε το
μοντέλο της Ταϊβάν και ακόμη χειρότερα η προσάρτηση
του βορρά με την Τουρκία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε
είναι να εντείνουμε τον κοινό μας αγώνα για μια διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση ψηφισμάτων και αρχών.
Να σηκώσουμε όλοι οι Κύπριοι το κεφάλι για μια επανε-

νωμένη Κύπρο και να πιέσουμε την Τουρκία να οδηγηθεί
προς αυτή την κατεύθυνση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ποιο ρόλο αποδίδετε στην
επαναπροσέγγιση για το μέλλον της κοινής μας
πατρίδας;
Στην πράξη η πολιτική επαναπροσέγγιση έχει ένα πολύ
μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει στο Κυπριακό. Μετά τα
προβλήματα του 1974 και το διαχωρισμό βλέπουμε τα ζητήματα όπως αυτά αντανακλώνται στις θρησκείες, στα βιβλία της ιστορίας κτλ. Η πλειοψηφία της νεολαίας σήμερα
δεν γνωρίζει τις ιστορικές πραγματικότητες γύρω από το
κυπριακό πρόβλημα.
Προσωπικά πάντα θυμάμαι την πρώτη επαναπροσεγγιστική εκδήλωση στην οποία συμμετείχα. Κάποιοι Ε/κ φίλοι που μόλις είχα γνωρίσει με ρωτούσαν εάν είμαι Κύπριος. Οταν τους απάντησα «ναι» νόμιζαν ότι είχα γεννηθεί στην Κύπρο, αλλά ότι η οικογένειά μου είχε έρθει από
την Τουρκία μετά το 1974. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μέσα από τέτοιες επαναπροσεγγιστικές δραστηριότητες οι άνθρωποι μαθαίνουν ακόμη και τα πιο απλά,
πράγματα που έπρεπε να ήταν δεδομένα. Μαθαίνουν αρκετά μέσα από τέτοιες συγκεντρώσεις και εμπειρίες. Τέτοιες κοινές δραστηριότητες εγγυούνται το μέλλον της
κοινής μας πατρίδας.
Εχω κάποιους φίλους που έχουν δημιουργήσει και
σχέσεις και προέρχονται από την άλλη κοινότητα. Είναι
λίγοι, αλλά δεν θα είναι οι τελευταίοι. Υπάρχουν φίλοι και
συνέταιροι, υπάρχουν και γάμοι. Οι στρατοί και τα συμφέροντα μπορεί να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να
μην επανενωθεί η Κύπρος, αλλά δεν μπορούν να σταματή-

Οταν ορθώνουμε το ανάστημά μας
στην Τουρκία μάς κτυπούν και μάς
φυλακίζουν, αλλά δεν φοβόμαστε γιατί
για τα δεινά των Τ/κ οφείλεται η κατοχή
σουν τη φιλία, την αγάπη, τον έρωτα και την εμπιστοσύνη.
Προσπάθησαν να το κάνουν στις δεκαετίες του ’60 και του
΄70 με δραματικά αποτελέσματα και πόνο. Παρά το διαχωρισμό, σήμερα είμαστε στο 2012 και ακόμη αγαπάμε ο
ένας τον άλλο. Νέοι άνθρωποι γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ερωτεύονται. Και αυτά γιατί είμαστε όλοι αδέλφια
που μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα και το ίδιο νησί και
αναπνέουμε τον ίδιο αέρα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ανάπτυξη της
δυσαρέσκειας των Τ/κ ενάντια στην κατοχή και την
Τουρκία. Εστω και για οικονομικούς λόγους
υπήρξαν μαζικότατα συλλαλητήρια και άλλες
κινητοποιήσεις. Πώς συμμετείχε σε αυτό το κίνημα
η οργάνωσή σας;
Υπήρξαν μεγάλες μαζικότατες κινητοποιήσεις, αλλά τα
κύρια αίτιά τους ήταν οικονομικά. Δεν ήταν όλοι εκεί
ενάντια στην Τουρκία και στην κατοχή.
Το σημαντικό είναι ότι η νεολαία του BKP όπως και το
κόμμα μας μαζί με κάποιες άλλες προοδευτικές οργανώσεις πέρασαν το σωστό μήνυμα για τα αίτια των οικονομικών προβλημάτων. Με ανάλογα πανό και συνθήματα στείλαμε το μήνυμα για τα αίτια των προβλημάτων μας: η κατοχή και η Τουρκία!
Λόγω της κατοχής και της Τουρκίας, η τ/κ παραγωγή
αγαθών και η εξαγωγή τους έχουν τερματιστεί. Οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και φτωχότεροι και αναγκάζονται να
μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Λόγω της κατοχής η δημογραφική δομή στο βορρά έχει αλλοιωθεί. Ετσι κάθε οικονομικό πακέτο και κάθε άλλο ζήτημα αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Η νεολαία του ΒΚΡ πάντοτε αγωνιζόταν και θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Οταν ορθώνουμε το
ανάστημά μας στην Τουρκία, η «αστυνομία» που ελέγχεται από το στρατό, μας επιτίθεται. Μας ρίχνουν στη φυλακή. Μας χτυπούν. Αλλά ουδέποτε τους φοβόμαστε. Δεν
φοβόμαστε και θα συνεχίσουμε την πάλη μας. Οπως δεν
φοβήθηκαν και συνέχισαν τον αγώνα τους ο Καβάζογλου
και ο Μισιαούλης.

ΑΡΘΡΟ - ΘΕΜΑΤΑ
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Βαδίζοντας προς την 25η Επαρχιακή
Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας
25η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του των δυνατοτήτων της να ασκεί φιλολαϊκή
ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, το πολιτική και να προωθεί προοδευτικές μεανώτατο κομματικό φόρουμ της ταρρυθμίσεις.
Η προσπάθειά μας θα είναι η αντιμετώπιεπαρχίας μας, αποτελεί για μας
τους ΑΚΕΛιστές των επαρχιών της Λευκω- ση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
σίας και της Κερύνειας σταθμό και παράλ- εμμένοντας στη θέση αρχής ότι τα βάρη θα
ληλα αφετηρία για νέους αγώνες και νέες πρέπει να τα σηκώσουν εκείνοι που έχουν
την οικονομική επιφάνεια να το πράξουν.
επιτυχίες.
Θα συνεχίσουμε με συνέΒαδίζοντας προς την
πεια και αποφασιστικότητα
Επαρχιακή μας Συνδιάσκεψη
να υπερασπίζουμε τους εργακαλούμαστε να κάνουμε εκτίζόμενους και τα πλατιά στρώμηση της πορείας της δουλειματα του λαού, τις κατακτήάς μας, να θέσουμε τα νέα κασεις τους, το βιοτικό τους
θήκοντα και να αναλάβουμε
επίπεδο, τον κοινωνικό διάπρωτοβουλίες που να μας
Του
λογο και τις εργασιακές σχέβοηθούν να συνεχίσουμε να
Ματθαίου Ματθαίου*
σεις. Θα στηρίζουμε το εργααποτελούμε αγωνιστική πρωτικό και συνδικαλιστικό κίνητοπορία στους καθημερινούς
μα του τόπου.
αγώνες του κόμματός μας.
Καλούμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόΣτηριγμένοι στις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου του Κόμματος και τις αποφάσεις μαστε για αποκλιμάκωση της έντασης στο
της Κ.Ε. υπογραμμίζουμε βασικά καθήκον- εσωτερικό μέτωπο και για την επικράτηση
τα στα οποία καλούμαστε να ανταποκριθού- συνθηκών ενότητας, υπευθυνότητας, συναντίληψης και συναίνεσης ενόψει των μεγάλων
με.
Ο αγώνας του κυπριακού λαού για εξεύ- προβλημάτων και προκλήσεων που βρίρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυ- σκονται μπροστά στον κυπριακό λαό. Θα
πριακού προβλήματος βρίσκεται στις προ- υπηρετούμε την ενότητα στηριγμένοι σε αρτεραιότητές μας. Παρά τις αντιξοότητες και χές και στον αμοιβαίο σεβασμό.
Η προοπτική της αξιοποίησης του θαλάστις δυσκολίες θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον αγώ- σιου πλούτου που άνοιξε η Κυβέρνηση Χρινα για λύση στη βάση των ψηφισμάτων των στόφια είναι στις προτεραιότητές μας. Ο
Ηνωμένων Εθνών, των συμφωνιών υψηλού πλούτος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί με αίεπιπέδου, των όσων κατά καιρούς έχουν σθημα ευθύνης και μοναδικό γνώμονα το
συμφωνηθεί στις διακοινοτικές συνομιλίες, καλό του συνόλου του λαού μας. Θα σταθούτου διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. με δίπλα στην Κυβέρνηση για να συνεχιστεί
Λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας η νουνεχής και υπεύθυνη πολιτική που ακομε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται λουθείται για το θέμα αυτό.
Παράλληλα η προσοχή μας στρέφεται
από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Λύση ενός
κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή στα προβλήματα του λαού μας. Οι δήμοι, οι
προσωπικότητα και ιθαγένεια. Λύση που να κοινότητες και οι συνοικισμοί χρειάζονται
κατοχυρώνει και να διασφαλίζει τα ανθρώπι- τη βοήθειά μας για την προώθηση και τη λύνα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ση σημαντικών προβλημάτων με στόχο τη
όλων των Κυπρίων. Θα εξακολουθήσουμε να βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η ημικατεχόμενη επαρχία μας παρά τα
εργαζόμαστε για την επαναπροσέγγιση και
τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε όλους θετικά βήματα που έγιναν χρειάζεται αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν νέα πνοή και
τους Κυπρίους.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για πιο
μας τις δυνάμεις την Κυβέρνηση Χριστόφια, ορθολογιστική ανάπτυξη.
Η συνεχής πολύπλευρη βελτίωση της ορθα συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια
ολοκλήρωσης του προγράμματός της και θα γανωτικής λειτουργίας του κόμματος είναι
αποκρούουμε μεθοδεύσεις συρρίκνωσης απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημέ-

Η

νη ανταπόκριση στα μόνιμα και καθημερινά
πολιτικά και άλλα καθήκοντα που επωμιζόμαστε.
Η καθημερινή επαφή μας με τον κόσμο, η
παρέμβασή μας στην κοινωνία, η ανακίνηση
και η προώθηση προς λύση προβλημάτων
που απασχολούν είτε ομάδες πληθυσμού είτε ξεχωριστά άτομα πρέπει να είναι καθημερινή μας έγνοια.
Η καθημερινή ενασχόλησή μας με τα
προβλήματα του λαού καλύπτει κενά που
δημιουργούνται από άλλους παράγοντες και
εμπεδώνει την πεποίθηση ότι το ΑΚΕΛ είναι διαφορετικό κόμμα, ότι έρχεται να μας
δει όχι μόνο όταν θα ζητήσει την ψήφο μας.
Πυξίδα μας στην καθημερινή μας δραστηριότητα πρέπει να είναι τα μέλη μας να
νιώσουν πραγματικοί νοικοκύρηδες στο
κόμμα, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και ταυτόχρονα να συμμετέχουν
ενεργά και δραστήρια στην εφαρμογή τους
στην πράξη.
Χρειαζόμαστε στελέχη του κόμματος που
να αναδεικνύονται με κριτήριο την πίστη και
την αφοσίωσή τους στα ιδανικά και τους
σκοπούς του κόμματος και χάρη στις ικανότητες και τη δουλειά τους.
Θέλουμε στελέχη που με τη συμπεριφορά τους, το ήθος, την ανιδιοτέλεια και τις άλλες ανθρώπινες αρετές να αποτελούν το παράδειγμα του πρωτοπόρου αγωνιστή.
Βαδίζουμε προς τις προεδρικές εκλογές
του 2013. Τις αποφάσεις μας θα τις πάρουμε
στην ώρα τους συλλογικά και δημοκρατικά,
σταθμίζοντας με νηφαλιότητα όλα τα δεδομένα και επιστρατεύοντας όλη την υπευθυνότητα, τον πατριωτισμό, αλλά και την κομματική μας συνείδηση. Θα κάμουμε τη δουλειά μας περιφρουρώντας την ενότητα του
κόμματος και με μοναδικό κριτήριο το καλό
της Κύπρου και του λαού μας.
Βαδίζοντας προς τις προεδρικές εκλογές
με ανανεωμένη την επαφή μας και τους δεσμούς μας με τους εργαζόμενους και το λαό,
μπορούμε να βαδίσουμε με πίστη και σιγουριά ότι έχουμε και τη δύναμη και τις δυνατότητες να αναδείξουμε στο προεδρικό αξίωμα
τον υποψήφιο που θα υποστηριχθεί από το
δικό μας το κόμμα.
* Ε π α ρ χι α κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Α Κ Ε Λ Λ ε υ κ ω σίας-Κερύνειας, μέλος Π.Γ. ΑΚΕΛ
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Συνελήφθη 60χρονος
για κατοχή κροτίδων
Στη σύλληψη 60χρονου από τη Λεμεσό προχώρησε η Αστυνομία μετά από καταγγελία ότι «γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 60χρονος, ενώ
οδηγούσε όχημα στην περιοχή Γερμασόγειας, έκανε χρήση κροτίδων».
Στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκαν
συνολικά 320 εργοστασιακές κροτίδες.
Το όχημα ανακόπηκε από μέλη της
Αστυνομίας και αφού ερευνήθηκε, εντοπίστηκαν σε αυτό τρία νάιλον σακούλια,
τα οποία περιείχαν συνολικά 320 εργοστασιακές κροτίδες και ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε
υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας διερευνά την υπόθεση.

Ληστεία
σε αρτοποιείο
Αγνώστων στοιχείων πρόσωπα απέσπασαν από ταμειακή μηχανή αρτοποιείου χθες τα ξημερώματα το ποσό των
700 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.
Οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της
Αστυνομίας, 51χρονη υπάλληλος αρτοποιείου στη Λεμεσό κατήγγειλε ότι γύρω
στις 2.30 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι, οι
οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά
τους με μαύρες κουκούλες, εισήλθαν στο
αρτοποιείο και υπό την απειλή μαχαιριού
και ενός μικρού σκεπαρνιού, την ανάγκασαν να τους ανοίξει το ταμείο.
Ακολούθως, οι δράστες άρπαξαν χρηματικό ποσό, ύψους 700 περίπου ευρώ
από την ταμειακή μηχανή και στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στην Αστυνομία, πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 35 ετών περίπου, ύψους 1.80μ.
περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης
και φορούσαν ρούχα σκούρου χρώματος.
Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα
τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις
και το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.
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Ποντάρουν στη συρρίκνωση του ΡΙΚ
Ερωτηματικά προκαλεί η επιμονή βουλευτών να δεσμεύσουν κονδύλια ουσιαστικά
για τη λειτουργία του Ιδρύματος
Της
Ελένης Κωνσταντίνου

ε «όμηρο» της Βουλής κατάφεραν να μετατρέψουν
το ΡΙΚ η πλειοψηφία των
κοινοβουλευτικών κομμάτων αφού έχουν σταυρώσει κονδύλια που αφορούν τον προγραμματισμό του Ιδρύματος, την καταβολή δόσεων για δάνεια ακόμη
και τη συνδρομή σε ειδησεογραφικά πρακτορεία. Συγκεκριμένα
κουτσουρεμένος εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το
2012, αφού σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσαν τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ αποδεσμεύονται 100% των αμοιβών
προσωπικού και συνεργατών, εγκρίνονται 100% τα κονδύλια για
την κυπριακή Προεδρία, τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Γιουροβίζιον και το Euro. Τα άλλα κονδύλια δεσμεύονται κατά 7/12 με
στόχο το ΡΙΚ να δίνει λόγο στη
Βουλή.
Πάντως όσο και αν οι επικρίσεις που αφορούν τη λειτουργία
του Δ.Σ. του Ιδρύματος δεν τεκμηριώθηκαν σε καμία περίπτωση,
τουναντίον τα στοιχεία παρουσίας
των κομμάτων καταδεικνύουν ότι
αυτά που ευνοούνται είναι τα μικρότερα σε εκλογικά ποσοστά
κόμματα, οι βουλευτές επέλεξαν
το δρόμο που έχουν χαράξει εδώ
και μήνες και ουσιαστικά υλοποίησαν τις απειλές που εκτόξευαν
για δέσμευση του προϋπολογισμού τουλάχιστον όχι ολόκληρου, αλλά αρκετού ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας. Ακούστηκαν και πάλι πολλά
για ετσιθελισμό, αναξιοκρατία και
κομματοκρατία του Δ.Σ. του ΡΙΚ,
αλλά όπως πληροφορούμαστε δεν

Σ

υπήρξε καμία προαγωγή συνεργατών από την Α4 στην Α8. Ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται πλέον ότι επί ημερών αυτού του Δ.Σ.
ένας δημοσιογράφος μόνο προσλήφθηκε και όλες οι πιο πρόσφατες προσλήψεις έγιναν από το
προηγούμενο Δ.Σ. με πρόεδρο
τον Μάκη Κεραυνό τον οποίο είχε διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Ερωτηματικά πάντως υπάρχουν γιατί συγκεκριμένοι βουλευτές επέλεξαν το ΡΙΚ για να
ασκήσουν κριτική, αυστηρό έλεγχο αλλά και να καθορίζουν το τι
είναι είδηση την ίδια ώρα που το
ραδιοτηλεοπτικό πεδίο όσον
αφορά τα ιδιωτικά κανάλια είναι

ανεξέλεγκτο. Ακόμη και μέσα από
το βήμα της Ολομέλειας Βουλής
όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός, βουλευτές τόνισαν την
ανάγκη να στηριχθεί η δημόσια
ραδιοτηλεόραση, ενώ αναφέρθηκαν στα κακώς έχοντα που παρουσιάζουν σε δελτία ειδήσεών τους
τα ιδιωτικά κανάλια. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του βουλευτή του ΔΗΣΥ Χρίστου Στυλιανίδη, ο οποίος είπε ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται στο ΡΙΚ
και είναι υποκρισία να συζητούμε
για το ΡΙΚ που είναι το εύκολο
θύμα. Διερωτήθηκε μάλιστα αν οι
βουλευτές είναι ικανοποιημένοι
με το τι παρουσιάζουν τα δελτία
ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών. Χαρακτήρισε μάλιστα ως
ντροπή το γεγονός ότι «καναλάρχης διατείνεται ότι έχει οριζόντια
κοινοβουλευτική ομάδα».
Είπε ακόμα πως είναι ώρα οι
βουλευτές να βρουν το σθένος να
ανοίξουν τη μάχη και να συγκρουστούν με τα συμφέροντα των καναλαρχών.
Ενδεικτικό επίσης είναι και το
κλίμα που επικρατεί μεταξύ των
εργαζομένων στο Ιδρυμα. Υπάλληλοι του ΡΙΚ και συντελεστές
πετυχημένων σειρών διερωτώνται
με τη σειρά τους αν η δέσμευση
των κονδυλίων εξυπηρετεί ουσιαστικά στο να οδηγηθούν πετυχημένες σειρές σε ιδιωτικά κανάλια;
Ολοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο
προγραμματισμός των καναλιών
ξεκινά νωρίς για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν και σίγουρα κανένας δημοσιογράφος, παρουσιαστής ή ηθοποιός δεν θα περιμένει
στην αβεβαιότητα να μείνει χωρίς
τηλεοπτική στέγη. Οι επιλογές
του παρόντος Δ.Σ. σε κυπριακές
παραγωγές το έχουν δικαιώσει
αφού αρκετές από αυτές έχουν
κερδίσει τους Κύπριους τηλεθεατές, αλλά και τους αριθμούς της
τηλεθέασης. Συνδυάζοντας την
ποιότητα και την ψυχαγωγία συγκεκριμένες σειρές ίσως αποτελέσουν το μήλον της έριδος μεταξύ
άλλων ιδιωτικών καναλιών που

δεν θα περιμένουν τη Βουλή και
την Επιτροπή Οικονομικών να εγκρίνει κονδύλια για το ΡΙΚ.

Ετοιμος να αιτιολογήσει αποδέσμευση
κονδυλίων ο Μ. Συμεού
Πάντως από την πλευρά του ο
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ, Μάκης Συμεού, με δηλώσεις του στη
«Χαραυγή» ανέφερε την ετοιμότητά του να μεταβεί στη Βουλή
και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Οικονομικών το συντομότερο δυνατόν ώστε να ζητήσει την
αποδέσμευση κονδυλίων για να
μπορέσει να συνεχίσει ο προγραμματισμός του Ιδρύματος.
Αναλυτικότερα όλα τα προβλήματα που δημιουργεί το πάγωμα
κονδυλίων θα συζητηθούν και σε
συνεδρία του Δ.Σ. του ΡΙΚ την
ερχόμενη Τρίτη.

Ακόμη προσπαθούν να συρρικνώσουν
το ΡΙΚ, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Αντιφατικά συναισθήματα προκαλεί και στους ίδιους τους εργαζόμενους η απόφαση της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών
κομμάτων. Αν και νιώθουν ικανοποιημένοι με την καταβολή των
μισθών τους εντούτοις δεν μπορούν να μην εντοπίσουν τις προσπάθειες που γίνονται από συγκεκριμένους κύκλους για αποδυνάμωση και συρρίκνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Ο εκτελών χρέη Γραμματέα της
ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στο ΡΙΚ, Κώστας Κώστα, με δηλώσεις του στη
«Χαραυγή» τόνισε ότι ο αγώνας
των εργαζομένων φαίνεται να
έπεισε τελικά τα κόμματα να ψηφίσουν τουλάχιστον το κομμάτι
του προϋπολογισμού που αφορά
τη μισθοδοσία και την Προεδρία
της Ε.Ε. Ωστόσο η επόμενη μέρα
αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση και
στους ίδιους τους υπαλλήλους.
Δεν μπορούν να διανοηθούν οι
εργαζόμενοι, υπογράμμισε ο Κ.
Κώστα, ότι από τη μια θα πληρώνονται, αλλά από την άλλη δεν θα
έχουν αντικείμενο δουλειάς. Αυτό το σημείο και μόνο φανερώνει

διασπάθιση δημοσίου χρήματος,
πρόσθεσε και διερωτήθηκε πώς
είναι δυνατόν αυτοί που κατηγορούν το Ιδρυμα για κακοδιαχείριση να ψηφίζουν τέτοια πρόνοια. Ο
εκτελών χρέη Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αναφέρθηκε ακόμη και στο πρόβλημα που παρουσιάζει ο προγραμματισμός. «Δεν
μπορεί ο προγραμματισμός της
κρατικής ραδιοτηλεόρασης να
βρίσκεται στον αέρα. Ηδη από τώρα θα έπρεπε να αρχίσει ο προγραμματισμός για τη νέα τηλεοπτική χρονιά». Χαρακτηριστικά
ανέφερε το παράδειγμα της FIFA
που ήδη προγραμμάτισε για το
ποια κανάλια θα μεταδώσουν το
Μουντιάλ του 2022. «Εμείς δεν
ξέρουμε τι θα κάνουμε αυτόν τον
Ιούνιο. Με όλα αυτά δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, δένονται
τα χέρια του ΡΙΚ και δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις
τα ιδιωτικά κανάλια».
Κληθείς να σχολιάσει αν μετά
από αυτές τις εξελίξεις βλέπει τις
ανησυχίες που είχε εκφράσει παλαιότερα ο ίδιος για συρρίκνωση
του ΡΙΚ να υλοποιούνται σημείωσε ότι ο στόχος να ανασταλεί η
λειτουργία του ΡΙΚ έχει απομακρυνθεί, αλλά ο στόχος κάποιων
να συρρικνωθεί το ΡΙΚ ακόμη δεν
έχει ξεπεραστεί. «Εμείς οι εργαζόμενοι απαλλαγμένοι από το ζήτημα που αφορά τη μισθοδοσία
πιστεύουμε ότι τώρα θα πρέπει να
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
για να εγκριθεί πιο σύντομα στο
σύνολό του ο προϋπολογισμός
ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα προγράμματα του ΡΙΚ.
Δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρίς
προγράμματα που να απευθύνονται στον κυπριακό λαό δεν μπορεί
να υπάρξει».
Ολο αυτό το σκηνικό, τόνισε ο
Κώστας Κώστα, έχει μετατρέψει
τη Βουλή όχι απλά σε κυβερνώσα,
αλλά και σε διεύθυνση ημικρατικού οργανισμού. «Γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης του ΡΙΚ.
Πρέπει να πηγαίνει κάθε φορά
στη Βουλή για να παίρνει έγκριση
για παράδειγμα για το τι καύσιμα
θα χρησιμοποιεί ή για τις συνδρομές σε ειδησεογραφικά πρακτορεία που χωρίς αυτές το ΡΙΚ δεν
μπορεί να έχει διεθνείς ειδήσεις». Σημείωσε ακόμη ότι σταύρωσαν τα κονδύλια για τα δάνεια.
«Υπάρχει δάνειο του ΡΙΚ, το
οποίο υποχρεώθηκε να συνάψει
από την προηγούμενη κυβέρνηση
όταν θα έμπαινε η Κύπρος στην
Ε.Ε. το 2004, ύψους 5 εκ. λιρών.
Οι αποπληρωμές δανείων είναι
κάτι συγκεκριμένο, τι ζητούν να
πληρώνουμε μετά τόκους;».
Μάλιστα προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ο Κώστας Κώστα
επισημαίνει ότι με όλο αυτόν τον
έλεγχο που θέλει να έχει η Βουλή
είναι γι’ αυτό που δεν προλαβαίνει να εγκρίνει νομοσχέδια και
δημιουργείται καθυστέρηση στη
λειτουργία του νομοθετικού έργου. «Πολύ απλά η Επιτροπή Οικονομικών έχει μετατραπεί σε
ένα υπερυπουργείο, το οποίο θέλει να ελέγχει τους πάντες και τα
πάντα».
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Επιχείρηση ακύρωσης της Κυβέρνησης
Ενας από τους βασικούς σκοπούς της αντιπολίτευσης είναι να κρίνει και να επικρίνει το
κυβερνητικό έργο. Η κριτική σε μια ευνομούμε-

Διαμαρτύρονται
για αποκοπή
μισθών
Εκδήλωση διαμαρτυρίας
μπροστά στο λεγόμενο
υπουργείο παιδείας πραγματοποίησε την Παρασκευή η
συντεχνία των καθηγητών
Μέσης Εκπαίδευσης στα κατεχόμενα (ΚΤΟΕΟS).
Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο,
οι διαμαρτυρόμενοι κάλεσαν
τον λεγόμενο υπουργό σε
παραίτηση λόγω αποκοπών
που έγιναν στους μισθούς
τους επειδή πήραν μέρος σε
άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας πριν λίγο καιρό.
Ο ''πρόεδρος'' της ''συντεχνίας'' Turk Sen, Αρσλάν
Μπιτσακλί, διερωτήθηκε κατά πόσον είχε γίνει αποκοπή
και από τη ''βουλευτική''
αποζημίωση όταν επί εποχής
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ οι λεγόμενοι βουλευτές του Κόμματος Εθνικής Ενότητας μποϊκόταραν τις εργασίες της
ψευδοβουλής για 15 μήνες.

Του
Νεόφυτου Παπαλαζάρου*

νη Δημοκρατία βοηθά το ίδιο το σύστημα, αλλά
και την ίδια την Κυβέρνηση που νιώθει ότι οι
πολιτικές και οι ενέργειές της παρακολουθούνται και κρίνονται.
Κάπου, όμως, υπάρχει ένα όριο. Ενας σεβασμός στους θεσμούς, αλλά προπάντων σεβασμός στην ΑΛΗΘΕΙΑ.
Εχω την εντύπωση χωρίς να προσωποποιώ τα
πράγματα πως το δίδυμο των πρωταγωνιστών
της αντιπολίτευσης, Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας Παπαδόπουλος, ξεπέρασαν κάθε όριο.
Εχω την εντύπωση, βεβαίως, πως ούτε οι δικοί
τους άνθρωποι δεν τους πιστεύουν ή πείθονται
από την καθημερινή κριτική που κάνουν για καθετί που έχει να κάνει με την Κυβέρνηση Δ.
Χριστόφια.
Λυπούμαστε, ειλικρινά, που στο βωμό του
αντιπολιτευτικού τους μένους και της επιχείρησης αποδιοργάνωσης της εικόνας της Κυβέρνησης ούτε την υγεία του απλού ανθρώπου δεν σέβονται. Μιλάμε για την προσπάθεια πρόκλησης
χάους στα κρατικά νοσηλευτήρια με την παγοποίηση θέσεων που θα έπρεπε να ανανεωθούν.
Από τις αρχές Μαρτίου τέθηκε ενώπιον της
Βουλής η πρόταση για απο-παγοποίηση των θέσεων. Ακόμα πιο πριν τον περασμένο Δεκέμ-

μεσα στους εργαζόμενους.
Τέτοιες ενέργειες έχουν ένα και μοναδικό
σκοπό: να πλήξουν την Κυβέρνηση και να προκαλέσουν αναταραχή στην κοινωνία.
Εκτιμούμε πως ο λαός έχει κριτήριο, μπορεί
να αντιληφθεί πώς έχουν τα πραγματικά γεγονότα. Το έργο της Κυβέρνησης σε καιρούς πολύ
δύσκολους για την παγκόσμια οικονομία είναι
καταγεγραμμένο και μπορεί ο καθένας να το
επιβεβαιώσει.
Αυτή η Κυβέρνηση, θυμίζω:
- Κατοχύρωσε τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ μέχρι το 2048 την ώρα που άλλοι ήθελαν να το
παίξουν στο χρηματιστήριο.
- Ελυσε οριστικά το υδατικό πρόβλημα.
- Ρύθμισε τα αγροτικά χρέη.
- Δημιούργησε σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. Θα το χαρακτήριζα επανάσταση στις
Συγκοινωνίες.
- Προχωρεί με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.
- Ελυσε οριστικά το θέμα των εκτάκτων
υπαλλήλων.
- Εισήγαγε την Πολεοδομική Αμνηστία.
- Εκανε νόμους για πάταξη της φοροδιαφυγής.
- Κατάργησε τις πολλαπλές συντάξεις.
- Κατοχύρωσε την Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου και προχωρεί στην
ανόρυξη γεωτρήσεων μακριά από μίζες και σπεκουλαδόρες.
- Υπέγραψε την ιστορικής σημασίας Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη Ρωσία.
Αυτά είναι έργα σημαντικά και δεν μπορεί
κανείς να τα παραβλέπει ή να τα αποκρύβει.
Οσο και αν προσπαθούν, αποτελούν έργα σημαντικά που ο απλός πολίτης και τα γνωρίζει και
τα νιώθει στην καθημερινότητά του.

Εκτιμούμε πως ο λαός έχει κριτήριο,
μπορεί να αντιληφθεί πώς έχουν τα
πραγματικά γεγονότα. Το έργο της
Κυβέρνησης σε καιρούς πολύ
δύσκολους για την παγκόσμια
οικονομία είναι καταγεγραμμένο και
μπορεί ο καθένας να το επιβεβαιώσει

βριο, το Υπουργείο Υγείας προειδοποιούσε ότι
θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα εάν δεν εγκριθούν οι θέσεις. Επομένως αποτελεί ψέμα η δικαιολογία ότι τάχατες η Κυβέρνηση καθυστέρησε να καταθέσει το θέμα ενώπιον της Βουλής.
Υπήρχε χρόνος αρκετός για συζήτηση του θέματος.
Εχουμε, λοιπόν, τη γνώμη ότι μοναδικός στόχος ήταν και παραμένει η υπόσκαψη του κυβερνητικού έργου, η πρόκληση μιας άσχημης εικόνας της Κυβέρνησης. Και όταν κάτι γίνεται συνεχώς είναι φανερό πως στόχος είναι αυτό να
εμπεδωθεί στη συνείδηση του απλού πολίτη.
Μιλάμε για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας
που έχει να κάνει με τις ζωές του κόσμου και
περιμέναμε μια πιο υπεύθυνη στάση από όλους.
Πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται με
σύμβαση αγοράς υπηρεσιών και που τα συμβόλαιά τους έπρεπε να ανανεωθούν αφού έληγαν
τέλος Μαρτίου.
Το ίδιο όμως δεν συνέβηκε και με τους μισθούς των υπαλλήλων του ΡΙΚ; Ποιους έπληξαν; Πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους. Υστερα κατάφεραν να πλήξουν τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στα μάτια χιλιάδων τηλεθεατών και
ακροατών, αλλά και να ενσπείρουν πανικό ανά-

*Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Μεγάλη
Παρασκευή
13 Απριλίου

Μεγάλο
Σάββατο
14 Απριλίου

Κυριακή
του Πάσχα
15 Απριλίου

Δευτέρα
του Πάσχα
16 Απριλίου

Τρίτη
του Πάσχα
17 Απριλίου

Αναφορά Βλαβών
132 (επιλογή 3-5)
Χειριστικές Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες
11892, 11894, 8000 0198

Εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, σε 24ωρη βάση

Υπηρεσία για άτομα με
δυσκολία στην ακοή
τηλ. 1409 / φαξ 1408
Cytanet και DSL Access
132 (επιλογή 3-2, 3-3),
80008080

09:00-24:00

09:00-21:00

09:00-21:00

09:00-24:00

09:00-24:00

Cytavision
132 (επιλογή 3-4)

08:00-24:00

08:00-22:00

08:00-22:00

08:00-24:00

08:00-24:00

Cytamobile-Vodafone
132 (επιλογή 3-1)

09:00-19:00

09:00-17:00

-

09:00-19:00

09:00-21:00

Παραγγελίες, Γενικές
Πληροφορίες &
Λογαριασμοί
132 (επιλογές 1-4, 2-2 & 4) 09:00-17:00

-

-

-

09:00-17:00

Υπηρεσία
Τηλεγραφημάτων
8000 0196

-

-

-

07:15-13:45

07:15-13:45

Cytashop
Ολα τα Cytashop παγκύπρια, θα παραμείνουν κλειστά από τη
Μεγάλη Παρασκευή, 13 Απριλίου, μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα, 17 Απριλίου.

ΟΔΗΓΟΙ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα
www.cyta.com.cy
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Αναπλάθεται η ιστορία στο Κολόσσι
Μουσείο στο Μεσαιωνικό Κάστρο και έργα στον πυρήνα της κοινότητας
Της
Κρίστιας Ανδρέου

ο δρόμο της υλοποίησής του φαίνεται να παίρνει
το μουσείο, που θα είναι αφιερωμένο στους
Σταυροφόρους και τους άρρηκτους δεσμούς
τους με την Κύπρο, και το οποίο θα δημιουργηθεί
στο χώρο του μεσαιωνικού Κάστρου του Κολοσσιού. Στο
Κάστρο, που αποτελούσε έδρα των Ναϊτών και Ιωαννιτών
ιπποτών, αλλά και χώρο διαμονής των ταγμάτων τους,
τροχιοδρομείται η δημιουργία του μουσείου με στόχο να
δώσει μια νέα ζωή στο τόσο σημαντικό μνημείο της μεσαιωνικής Κύπρου.
Η απόφαση λήφθηκε πριν από μερικά χρόνια και το
Ιδρυμα Πιερίδη, που σχεδιάζει το μουσείο, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Με τη δημιουργία του μουσείου συμφωνεί και η Τοπική Αρχή, αφού στα σχέδια ανάπλασης του πυρήνα της
κοινότητας εντάσσεται και η ανάδειξη του κάστρου, το
οποίο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Παράλληλα η Τοπική Αρχή θεωρεί προτεραιότητα
και την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα, η οποία
περιλαμβάνει και την περιοχή του Κάστρου. Η ετοιμασία
των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης το έργο δεν
έχει περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς για
το 2012.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του, το μουσείο θα επικεντρωθεί στην παρουσία των Σταυροφόρων στην Κύπρο και
πέραν από τα εκθέματα, θα παρουσιάζεται, με σύγχρονο
μουσειολογικό τρόπο, πληροφοριακό υλικό γύρω από τη
ζωή των σταυροφόρων στην Κύπρο, προβάλλοντας την
ευρωπαϊκή πτυχή της ιστορίας μας.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος και οραματιστής του μουσείου, Δημήτρης Πιερίδης, είχε συναντήσεις με απογόνους
των Σταυροφόρων, που υπάρχουν ακόμη στην Ελβετία, την Αυστρία και την Αγγλία, ενώ παράλληλα επισκέφθηκε το Γκραντς
στην Αυστρία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά
μουσεία του κόσμου και στο οποίο εκτίθεται μια τεράστια συλλογή από μεσαιωνικές πανοπλίες Ναϊτών και άλλων ταγμάτων.
Εκεί ο κ. Πιερίδης συζήτησε το ενδεχόμενο μακροχρόνιου δανεισμού ορισμένων εκθεμάτων για εμπλουτισμό του μουσείου,
αφού τα εκθέματα που διαθέτει η Κύπρος για τη συγκεκριμένη
περίοδο της ιστορίας της Κύπρου είναι περιορισμένα.
Ο χώρος που θα φιλοξενήσει το μουσείο στο Κάστρο του
Κολοσσιού είναι έτοιμο για χρήση και το μόνο που χρειάζεται
είναι να τοποθετηθούν τζάμια στα παράθυρα και ο ανάλογος
κλιματισμός για προστασία των εκθεμάτων.

Ραγδαία η οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας

Τ

Από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα στην Κύπρο
Το κάστρο είναι ένα μεσαιωνικό φρούριο ύψους 21 μέτρων
χτισμένο με πλίνθους και βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λεμεσού. Χτίστηκε το 15ο αιώνα στα ερείπια
ενός παλιότερου φρουρίου που χρονολογείται από τις αρχές
του 13ου αιώνα.
Πρόκειται για ένα επιβλητικό τετράγωνο οικοδόμημα με
τρεις ορόφους που οι τοίχοι του έχουν πάχος 1,5 μέτρο.
Το κάστρο κτίστηκε συγκεκριμένα το 1210 από τους Φράγκους όταν η περιοχή δόθηκε από τους Ιωαννίτες ιππότες και
ήταν έδρα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του νησιού.
Στα 1306 περιήλθε για ένα σύντομο διάστημα στην κατοχή των
Ναϊτών, οι οποίοι υποστήριξαν τον σφετεριστή του θρόνου της
Κύπρου, Αμάλριχο της Τύρου. Μετά την κατάργηση του Τάγματος των Ναϊτών στα 1313, το κάστρο επανήλθε στα χέρια των

Ιωαννιτών, για να καταστραφεί στα 1426 από τις επιδρομές των
Μαμελούκων της Αιγύπτου. Πάνω στα ερείπιά του το 1454 κτίστηκε από τον μάγιστρο του Τάγματος των Ιωαννιτών, Louis de
Magnac το σημερινό κάστρο. Το οικόσημο του εμφανίζεται
μαζί με τα οικόσημα του Βασιλείου της Κύπρου στην ανατολική εξωτερική πλευρά του Κάστρου, γεγονός που υπενθυμίζει
ότι όλα τα οχυρωματικά έργα ανήκαν στον Ρήγα της Κύπρου
και κανένας άλλος δεν είχε δικαίωμα να κατέχει πύργους.
Το ισόγειο του κάστρου χωρίζεται σε τρία μέρη, ενώ στο
μέσο της ανατολικής πλευράς υπάρχει μια πέτρινη σκάλα,
που οδηγεί πρώτα στο δεύτερο όροφο, όπου πιθανόν να βρισκόταν η κουζίνα και μετά στον τρίτο όροφο. Ο τρίτος όροφος
ήταν χωρισμένος σε δύο μεγάλες αίθουσες και ήταν το “σπίτι” των Διοικητών. Στα νότια του κάστρου υπάρχει μια αυλή
περιτριγυρισμένη από τείχη και τα ερείπια ενός βοηθητικού
κτηρίου, μάλλον στάβλου ή αποθήκης. Στη νοτιοδυτική γωνία
του κτιρίου υπήρχε μια είσοδος, προστατευμένη από έναν
κυκλικό πύργο.
Στα ανατολικά του κάστρου βρίσκονται τα κατάλοιπα εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, που καλλιεργείτο σε μεγάλες φυτείες στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από το 14ο αιώνα αποτελούνται από
τρεις βασικούς και άλλους βοηθητικούς χώρους. Το κυριότερο οικοδόμημα είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας της ζάχαρης, που είναι μια μακρόστενη πετρόκτιστη καμαροσκέπαστη
αίθουσα. Από επιγραφή που βρίσκεται εντοιχισμένη στη νότια εξωτερική πλευρά του κτιρίου φαίνεται ότι αυτό επιδιορθώθηκε το 1591 όταν κυβερνήτης της Κύπρου ήταν ο Πασάς
Μουράτ. Στα βόρεια της αίθουσας βρίσκονται τα ερείπια του
νερόμυλου και του υδραγωγείου.

Το Κολόσσι βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση γεωγραφικά, λόγω της κοντινής του θέσης στη Λεμεσό, στο
λιμάνι της και στο νέο αυτοκινητόδρομο, αλλά και λόγω
της κεντροβαρής του θέσης σε σχέση με πολλούς οικισμούς και σημαντικές θεματικές ενότητες της περιοχής
Ακρωτηρίου και της επαρχίας Λεμεσού. Εκτός αυτού
κατέχει και κομβική θέση στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσόγειου.
Η ύπαρξη μιας πολύ εύφορης πεδιάδας που για αρκετούς αιώνες ήταν ένα από τα σημαντικότερα πλουτοπαραγωγικά κέντρα της Μεσογείου, έχει παραμείνει
αβεβήλωτη από την οικοδομική βιομηχανία λόγω της
επικρατείας των Βρετανικών Βάσεων.
Τα τελευταία χρόνια η κοινότητα γνώρισε ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, πράγμα που οδήγησε και στην ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται
στους κατοίκους της.
Η ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα και της περιοχής του Κάστρου, που θα αρχίζει από τον παλιό δρόμο Λεμεσού - Πάφου, αποτελεί για την Τοπική Αρχή
ένα σημαντικό μεγαλεπήβολο έργο αναβάθμισης της
κοινότητας και γι’ αυτό έχει ήδη προχωρήσει στην ετοιμασία των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, εγκρίνοντας
παράλληλα ένα αρχικό κονδύλι ύψους 300 χιλιάδων ευρώ. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης το έργο δεν
έχει περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς για
το 2012.
Τα σχέδια προνοούν τη σύνδεση όλων των μεσαιωνικών και νεοτέρων μνημείων της κοινότητας. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από το Κάστρο, στον περίβολο του
οποίου θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης και εκδηλώσεων, η περιοχή θα συνδεθεί με τον ιστορικό πυρήνα
της κοινότητας με τη δημιουργία Αλέας και την κατασκευή
ενός ξύλινου γραμμικού καταστρώματος επί του Δρόμου της
Ζάχαρης. Παράλληλα θα αναδειχθεί ο Δρόμος του Κρασιού
και το μεσαιωνικό Υδραγωγείο, το οποίο μετέφερε νερό από
τον Κούρρη για τη λειτουργία του μεσαιωνικού ζαχαρόμυλου, ο
οποίος, όπως αναφέραμε, εξακολουθεί να ορθώνεται στον περίβολο του μεσαιωνικού κάστρου.
Επίσης το υδραγωγείο το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση θα αποκατασταθεί, σε βαθμό που να μπορεί να μεταφέρει και πάλι νερό προς το μεσαιωνικό μύλο. Το έργο θα εκτελεστεί ως πολεοδομικό, 70% του κόστους του θα καλυφθεί από
το κράτος και το 30% από την κοινότητα, σε συνεργασία με το
Τμήμα Αρχαιοτήτων. Δίπλα από το υδραγωγείο βρίσκεται η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου, γύρω από την οποία θα
διαμορφωθεί, με παραδοσιακά υλικά, μια όμορφη πολυλειτουργική πλατεία. Μια δεύτερη πλατεία θα δημιουργηθεί γύρω
από το προαύλιο της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Ανδρονίκου που βρίσκεται μερικά μόνο μέτρα μακριά. Ταυτόχρονα θα
δημιουργηθεί Μουσείο της Ιστορίας Κολοσσιού, Μουσείο της
Κουμανταρίας και Μουσείο της Ζάχαρης.
Παράλληλα προγραμματίζεται και η κατασκευή έργων κυκλοφοριακής διαχείρισης, η δημιουργία πλατειών και οργανωμένων παραδοσιακών χώρων εστίασης και αναψυχής.
Η κοινοτική Αρχή, αλλά και οι κάτοικοι εκτιμούν πως με τα
προγραμματιζόμενα έργα, η κοινότητα θα εισέλθει σε μια νέα
σύγχρονη πορεία ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και
το τουριστικό της προϊόν. Προς τούτο όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προώθηση του όλου σχεδιασμού, αλλά και
την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων για την
έναρξη των κατασκευαστικών έργων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Εκδηλώσεις μνήμης Καβάζογλου - Μισιαούλη
Στις 11 Απριλίου 1965 η φασιστική ΤΜΤ δολοφόνησε άνανδρα τον Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και τον Κώστα Μισιαούλη. Τους δολοφόνησαν
την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που πάλευαν
για τη συμφιλίωση Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων
μετά τις διακοινοτικές ταραχές. Το ΑΚΕΛ καλεί όλους, Ε/κύπριους και Τ/κύπριους να δώσουν μαζικά το «παρών» τους στις εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής των ηρωομαρτύρων Καβάζογλου και Μισιαούλη, που θα κορυφωθούν σήμερα Κυριακή 8 Απριλίου 2012 στο Δάλι.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
09.45 π.μ.
• Απότιση φόρου τιμής στη μνήμη του Κώστα Μισιαούλη στο Κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία.
• Κατάθεση στεφάνων.

Σύλληψη 27χρονου για κλοπή
Πρόσωπο, ηλικίας 27 χρόνων, συνελήφθη από την
Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση αναφορικά με υποθέσεις που αφορούν κλοπή από αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, 39χρονη κάτοικος Λευκωσίας κατήγγειλε ότι γύρω στις 6:00 το βράδυ
της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της στη
διασταύρωση των φώτων Γαβριηλίδη στη Λευκωσία, αναμένοντας να ανάψει ο πράσινος σηματοδότης, άγνωστο
πρόσωπο, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού του οχήματός
της και αφού άρπαξε την τσάντα της, τράπηκε σε φυγή.
Μέλη της Αστυνομίας που μετέβηκαν στη σκηνή, εντόπισαν στην περιοχή όπου έγινε η κλοπή, ύποπτο πρόσωπο,
το οποίο ανακρινόμενο προφορικά παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος, καθώς και άλλες δύο υποθέσεις
παρόμοιας φύσεως.
Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο
Αστυνομικός Σταθμός Λυκαβητού συνεχίζει τις εξετάσεις.

10.00 π.μ.
• Εκκίνηση πορείας νεολαίας από το Πέρα
Χωριό (σταθμός βενζίνης Παράσχου) προς το
Δάλι.
10.45 π.μ.
• Συγκέντρωση έξω από το οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων Δαλιού.
• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.
• Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της DEVIS, Mehmet Seyis.
• Ομιλία από τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ,

Αντρο Κυπριανού.
• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
• Πορεία προς το τουρκικό κοιμητήριο Δαλιού.
• Κατάθεση στεφάνων στον τάφο του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου.
• Παρακαλούνται οι αντιπροσωπείες των
σωματείων και των οργανώσεων με τα λάβαρα
και τα στεφάνια τους να είναι έγκαιρα στο χώρο των εκδηλώσεων.

Τιμάται και η μνήμη Εζεκία Παπαϊωάννου
Σήμερα Κυριακή τελείται επίσης και το
ετήσιο μνημόσυνο του ιστορικού ηγέτη του
ΑΚΕΛ Εζεκία Παπαϊωάννου. Η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του θα γίνει το πρωί στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης.

Δεν άκουσε τον κ. Κουλία, αλλά
αντέδρασε λέει ο Γ. Ομήρου

Πανηγύρι χαράς
στην υπερχείλιση του Κούρη
Μετά από 8 χρόνια επαναλήφθηκε χθες η εκδήλωση
στην πλατφόρμα του φράγματος Κούρη, για να εορταστεί η
υπερχείλισή του. Πολιτεία και λαός υποδέχθηκαν πανηγυρικά την υπερχείλιση του μεγαλύτερου φράγματος της
Κύπρου σε
μια εορταστική ατμόσφαιρα που
ετοίμασαν
από κοινού
ο
Δήμος
Υψωνα και
η κοινότητα
Αλασσας. Η
υπερχείλιση,
που
Με αγιασμό και φαγοπότι το
ήταν ελεγχόμενη,
γιόρτασαν Υψωνας και Αλασσα
αφού εδώ
και αρκετές μέρες το νερό απελευθερωνόταν για εμπλουτισμό του υδροφορέα της περιοχής νότια του φράγματος,
έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες ανθρώπων, κάθε ηλικίας, να επισκεφθούν το φράγμα και να συνδυάσουν την
απόλαυση του θεάματος με την ψυχαγωγία τους. Μετά
από αγιασμό των υδάτων, που έγινε από τον Μητροπολίτη
Λεμεσού Αθανάσιο και στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλή
Αλετράρη, βουλευτών και άλλων παραγόντων της επαρχίας
Λεμεσού στήθηκε στο χώρο φαγοπότι, χωρίς όμως σούβλες, λόγω νηστειών.
Ωστόσο, το μενού ικανοποιούσε κάθε γούστο και όρεξη,
αφού αξιοποιώντας την πανηγυρική αυτή εκδήλωση, βρέθηκαν στην περιοχή πολλοί πλανοδιοπώλες για να προσφέρουν -με το αζημίωτο βέβαια- την πραμάτιά τους.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το φράγμα του Κούρη, χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, κατασκευάστηκε το 1988 και εκτός από φέτος υπερχείλισε για άλλη μια φορά, το 2004.
Τάσος Τσαππαρέλλας

Το ΑΚΕΛ καλεί όλους να
δώσουν μαζικά το «παρών» τους

«Συμπεριφορές που συνιστούν προσωπικές επιθέσεις κατά βουλευτών ή εμπεριέχουν
υβριστική γλώσσα κατά του προσώπου οποιουδήποτε βουλευτή υπονομεύουν
το κύρος της Βουλής και ναρκοθετούν την ομαλή λειτουργία του Σώματος»
πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης
Ομήρου εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ότι «συμπεριφορές που συνιστούν προσωπικές επιθέσεις κατά βουλευτών ή εμπεριέχουν υβριστική γλώσσα κατά του προσώπου οποιουδήποτε
βουλευτή υπονομεύουν το κύρος της
Βουλής και ναρκοθετούν την ομαλή λειτουργία του Σώματος».
Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής σε απαντητική του επιστολή προς
τον ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού,
ημερομηνίας 6.4.2012, με περιεχόμενο
που αφορά στα λεχθέντα από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ζαχαρία Κουλία κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τον ετήσιο Προϋπολογισμό του ΡΙΚ, αν και επιμένει ότι δεν
άκουσε “ευκρινώς” τι είπε ο εξ Αμμοχώστου βουλευτής.
Στην απαντητική του επιστολή, ο κ.
Ομήρου διαφωνεί με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ
και την επισήμανσή του ότι δεν αντέδρασε άμεσα. «Παρά το ότι δεν είχα αντιληφθεί και ακούσει ευκρινώς τα λεχθέντα

Ο

από τον κ. Κουλία, λόγω
του μεγάλου όγκου τροποποιήσεων που μου
προσκομίζονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια
της Συνεδρίας και των
επεξηγήσεων που μου
δίδονταν επί της έδρας
από την προϊσταμένη
των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών,
μόλις
υπήρξε η σχετική παρατήρηση ζήτησα την
ανάκληση των λεχθέντων και τη διαγραφή τους από τα πρακτικά».
Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η αντίδραση Ομήρου ήρθε μετά από συνεχείς
παραστάσεις της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΑΚΕΛ και του αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Σταύρου
Ευαγόρου.
Ο κ. Ομήρου σημειώνει ότι «μετά την
ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίας της
Ολομέλειας της Βουλής, προέβην σε δή-

λωση από την έδρα αναφέροντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι: «Δηλώσεις που αποδίδουν
σε συναδέλφους άμεσα ή
έμμεσα, ευθέως, ή με
υπονοούμενα οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή
εγκληματική δραστηριότητα είναι ανεπίτρεπτες,
καταδικαστέες και αποδοκιμάζονται από το Σώμα». Ως πρόεδρος του
Σώματος, υποστηρίζει ο
κ. Ομήρου ενήργησε κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις πρόνοιες του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής
και για διαφύλαξη του κύρους και της
αξιοπρέπειας των μελών του Σώματος.
Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι «μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα εξακολουθώ να
λειτουργώ ως Πρόεδρος του Σώματος
της Βουλής των Αντιπροσώπων με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς, με ευθυκρισία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία».
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Ολοκληρωμένη Στρατηγική για
Το Γραφείο του Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών ολοκλήρωσε δημόσια διαβούλευση και προχωρά με τη
συνεργασία κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Με στόχο τη δημιουργία Ασφαλούς Ηλεκτρονικού
Περιβάλλοντος το Γραφείο του Ρυθμιστή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΓΕΡΗΕΤ
ολοκλήρωσε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση
και προχωρά στη διαμόρφωση πρότασης προς το
κράτος για να υιοθετηθεί ως επίσημη πολιτική.
Η πρόταση του ΓΕΡΗΕΤ θα αφορά τη δημιουργία
ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, τη
διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
και διαδικασιών, την ανάπτυξη των απαραίτητων
ικανοτήτων και κατάρτιση, την αποδοτική
συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τη
δημιουργία ή την προσαρμογή των απαραίτητων
δομών και μηχανισμών εντός της Κυπριακής
Δημοκρατίας με στόχο μια ολοκληρωμένη
Στρατηγική για ασφαλές ηλεκτρονικό
περιβάλλον.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα μάς
δίνουν ο Ανώτερος Λειτουργός Τεχνικός
Υπηρεσιών στο ΓΕΡΗΕΤ, Αντώνης Αντωνιάδης
και ο Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τομέας
Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών του
ΓΕΡΗΕΤ, Κώστας Ευθυμίου.

Συνέντευξη στον ΚΩΣΤΑ ΜΗΛΙΚΟΥΡΗ

Στις 26 Μαρτίου έχει λήξει η περίοδος για υποβολή
απόψεων - εισηγήσεων στο ΓΕΡΗΕΤ για το
περιεχόμενο του προσχεδίου Στρατηγικής
Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κατ’ αρχήν τι είναι αυτή η Στρατηγική που προωθεί
το ΓΕΡΗΕΤ;
Η πρότασή μας έχει σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Στρατηγικής του κράτους για την εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ειδικές πρόνοιες και δράσεις για την προστασία
των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας, των οποίων η διαταραχή ή καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ζωτικής σημασίας κοινωνικές λειτουργίες του τόπου.
Το ΓΕΡΗΕΤ είναι το κατά νόμο υπεύθυνο Γραφείο όσον
αφορά το συντονισμό των θεμάτων της ασφάλειας δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφοριών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σχετική αρμοδιότητα
πηγάζει από το Νόμο 112(Ι)/2004, ως τροποποιείται, και
την αρμοδιότητα του ΓΕΡΗΕΤ να εκπροσωπεί την Κύπρο
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENISA και να ενεργεί ως
κεντρικός σύνδεσμος επικοινωνίας και συντονισμού στην
Κύπρο με την υπηρεσία. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του αυτών συντονίζει την αμφίδρομη ενημέρωση των κυπριακών Αρχών, των ενδιαφερομένων μερών και των καταναλωτών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα και
δραστηριότητες που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών. Επίσης, συμβουλεύει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων για θέματα στρατηγικής στον τομέα της
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών και
συντονίζει την εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση της
σχετικής πολιτικής του κράτους, καθώς και την ενημέρωση
των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού στα θέματα
ασφάλειας.
Αν και ο τομέας της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών δεν είναι καινούργιος και έχουν προωθηθεί και διεκπεραιωθεί διάφορες σχετικές δράσεις και έργα από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους στο παρελθόν, το παρόν έγγραφο
αντιπροσωπεύει την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για
συντονισμένη αντιμετώπιση των απειλών που εμφανίζονται
στον κυβερνοχώρο, σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια
είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με τις καλές πρακτικές
που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο και επίσης καλύπτει τις σχετικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την ύπαρξη συντονισμένης στρατηγικής
στα θέματα αυτά.
Ως τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου
αυτού έχουν εντοπιστεί η οργάνωση των αρμόδιων φορέων
του κράτους, η δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού
πλαισίου, η διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
και διαδικασιών, η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων
και κατάρτιση, η αποδοτική συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η δημιουργία ή η προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ως εκ τούτου, το εισηγητικό έγγραφο περιλαμβάνει μια

σειρά από δράσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων
στόχων, στους ακόλουθους τομείς:
• Οργανωτική Δομή
• Νομικό Πλαίσιο
• Συνεργασία Κράτους και Ιδιωτικού Τομέα
• Εντοπισμός Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας
• Επισκόπηση Απειλών
• Εθνικό Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας
• Διαχείριση Περιστατικών
• Εθνικές και Διεθνείς Ασκήσεις
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων
• Κουλτούρα Ασφάλειας
• Συνεργασία με Διεθνείς Φορείς και Ομάδες Εργασίας
• Δημιουργία Σχεδίου Εκτακτης Ανάγκης για τις Κρίσιμες Υποδομές Πληροφορίας
• Αλληλεξαρτήσεις

Συνηθισμένο φαινόμενο οι επιθέσεις στο διαδίκτυο
Πόσο ευάλωτο σε παρεμβάσεις είναι το ηλεκτρονικό
περιβάλλον στην Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να
χρειάζεται εξειδικευμένο Σχέδιο Στρατηγικής για
την ασφάλειά του;
Το θέμα της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
οποιουδήποτε κράτους ή και οργανισμού, δεν είναι ένα καινούργιο θέμα, ενώ ενέργειες και μέτρα για τη διατήρηση
της ηλεκτρονικής ασφάλειας υπάρχουν και λαμβάνονται
εδώ και πολλά χρόνια. Κίνδυνοι, συμβάντα, κακόβουλες
ενέργειες και επιθέσεις στο Διαδίκτυο είναι συνηθισμένο
φαινόμενο και αντιμετωπίζονται καθημερινά στον κόσμο
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε όλο τον κόσμο
και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ
τούτου, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται για την αύξηση
της ανθεκτικότητας των δικτύων, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο
του ανθρώπινου δυναμικού, είναι δυνατό να μειωθούν οι
επιπτώσεις από ηλεκτρονικές επιθέσεις.
Η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων Στρατηγικών Κυβερνοασφάλειας προήλθε από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της αναγνώρισης ότι οι πιθανές απειλές στον ηλεκτρονικό χώρο όλο και αυξάνονται, όχι μόνο σε
αριθμό αλλά και σε επίπεδο διαταραχής που μπορούν να
προκαλέσουν. Στη σημερινή εποχή, όπου το Διαδίκτυο
έχει διεισδύσει σε τόσους πολλούς τομείς της καθημερινής
κοινωνικής ζωής, η ηλεκτρονική ασφάλεια δεν είναι πλέον
θέμα μόνο του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Το Διαδίκτυο
έχει ενώσει μαζί, σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο δίκτυα οργανισμών του δημοσίου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ως
επίσης και μεγάλο ποσοστό των ίδιων των πολιτών. Η ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας έχει
γίνει έτσι απολύτως αναγκαία, καθώς οι τεχνολογίες αυτές
υποστηρίζουν τους πλείστους τομείς της οικονομίας και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, σε οριζόντιο επίπεδο.
Εχει αναγνωριστεί έτσι ότι η καταλληλότερη και πληρέστερη προστασία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ενός
οποιουδήποτε κράτους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένες ενέργειες και δράσεις και με τη στενή συνεργασία όχι μόνο του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Το εύρος των δράσεων που καλύπτει η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας συνάδει με αυτούς τους στόχους και γίνεται επίσης και εκτενής αναφορά
στη συνεργασία με άλλα κράτη, ειδικά στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, για αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και αναδυόμενων ηλεκτρονικών απειλών μεγάλου εύρους.

Υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να
μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι όποιοι κίνδυνοι ή
θα απαιτηθεί η σύσταση ειδικής Υπηρεσίας;
Η πρόταση Στρατηγικής, στην παρούσα της μορφή, ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις για αξιοποίηση υφιστάμενων οργανωτικών δομών, με μικρές προσθήκες σε ό,τι αφορά την αγορά εξοπλισμού και εκπαίδευσης προσωπικού. Οι
ενέργειες και δράσεις που αναφέρονται στο προσχέδιο της
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να διεκπεραιωθούν από σχετικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα
συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό. Τονίζεται ότι οι Ομάδες
Εργασίας αυτές θα απαρτίζονται όχι μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά επίσης και
από ειδικούς και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα. Το
ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί δεδομένο ότι η Στρατηγική θα πετύχει
τους στόχους της σε υψηλό επίπεδο, μόνο με αυτή τη συμβολή και την καλή συνεργασία που ευελπιστούμε ότι θα
εδραιωθεί στον τομέα αυτό.
Σε δεύτερο στάδιο, το ΓΕΡΗΕΤ θα υποβάλει μελέτη για
τη νέα αναβάθμιση της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών που αφορούν τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας.

Λήφθηκαν υπόψιν όλα τα σχόλια και οι εισηγήσεις
Σε ποιο βαθμό υπήρξε ανταπόκριση από το κοινό με
απόψεις - εισηγήσεις για το προσχέδιο της
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας;
Διαβουλεύσεις έγιναν σε πολλαπλά επίπεδα – εσωτερικές διαβουλεύσεις εντός του ΓΕΡΗΕΤ, διαβούλευση με τις
Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες
αναφέρονται στο προσχέδιο, ως επίσης και τη δημόσια διαβούλευση επί του θέματος.
Στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε για το προσχέδιο αυτό, ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις ή εισηγήσεις για το
περιεχόμενό του. Επίσης, ζητήθηκαν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για τομείς και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα που
είναι σχετικές με το θέμα και που ενδιαφέρονται ή που θα
ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν στις εργασίες σε σχέση με
τις δράσεις του προσχεδίου.
Δεχτήκαμε σειρά από εποικοδομητικά σχόλια και εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις αυτές,
με συμβολή από τους χώρους της Δημόσιας Υπηρεσίας,
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Ολα τα σχόλια και οι εισηγήσεις λήφθηκαν
υπόψη στην ετοιμασία του τελικού εγγράφου και θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψιν κατά την εκτέλεση των εργασιών που προνοεί η Στρατηγική.
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ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον
Ποια τα επόμενα βήματα του ΓΕΡΗΕΤ μετά και τη
δημόσια διαβούλευση ώστε να προωθηθεί η
Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας;
Μετά την οριστικοποίηση της πρότασης του ΓΕΡΗΕΤ,
ως αποτέλεσμα των σχολίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της δημόσιας διαβούλευσης, αυτή θα προωθηθεί στον
Υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων και μετά την έγκρισή της
στο Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό την υιοθέτησή της ως
πολιτική του κράτους.
Ακολούθως θα δοθεί έμφαση στη σύσταση και οργάνωση
των ομάδων εργασίας και στην προώθηση κατά προτεραιότητα των έργων. Θα δοθεί επίσης έμφαση στη διασφάλιση
της πλήρους λειτουργικότητας των ομάδων άμεσης ανταπόκρισης για συμβάντα στο διαδίκτυο CSIRT/CERT, τα
οποία αποτελούν βασικό συντελεστή στην επιτυχή εφαρμογή των δράσεων της Στρατηγικής. Αυτό αποτελεί παράλληλο έργο του ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς που έχουν διοριστεί για τη σύσταση των CERT και
απαιτεί τη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων από την
πολιτεία.
Τι γίνεται στις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ στον τομέα
της Κυβερνοασφάλειας;
Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνονται παρόμοιες ενέργειες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών κυβερνοασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών πληροφορίας. Αυτό γίνεται όχι μόνο μεμονωμένα στο
κάθε κράτος μέλος, αλλά και συντονισμένα μέσω τακτικών
συναντήσεων ειδικών ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί για το θέμα αυτό, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA – European Network
and Information Security Agency). Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει σε όλες τις σχετικές επιτροπές. Στις εργασίες και εισηγήσεις του Γραφείου λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η σημαντικότητα της διεθνούς συνεργασίας στα πολύ σημαντικά θέματα αυτά.
Υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών που μπορούμε
να ακολουθήσουμε ή θα επιχειρήσουμε κάποιο
σχεδιασμό με βάση τα δικά μας δεδομένα;
Το προσχέδιο Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι προϊόν μιας διαδικασίας, η
οποία περιείχε τα ακόλουθα βήματα:
• Συμμετοχή σε συναντήσεις στις σχετικές ευρωπαϊκές
ομάδες εργασίας για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών
Πληροφορίας (CIIP – Critical Information Infrastructure
Protection) για εξοικείωση με το θέμα.
• Διεξαγωγή σειράς συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και
δημιουργία συνεργασίας.
• Εκπαίδευση των αρμόδιων λειτουργών του ΓΕΡΗΕΤ
στα θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών.
• Εκτενής μελέτη βέλτιστων πρακτικών και άλλων πηγών
πληροφόρησης για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, καθώς και εθνικών σχεδίων από
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
• Ανάπτυξη της Στρατηγικής για κάλυψη θεμάτων Εθνικής Κυβερνοασφάλειας και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας.
• Ολοκλήρωση του προτεινόμενου σχεδιασμού βάσει
των σχολίων και εισηγήσεων από τις σχετικές διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν.
Με βάση τα πιο πάνω, ο σχεδιασμός της Στρατηγικής
έλαβε υπόψιν παραδείγματα άλλων χωρών, αλλά και την
υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα αυτό στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Ως επόμενο βήμα για την υλοποίηση της
Στρατηγικής, θα γίνει λεπτομερής επέκταση των δράσεών
της βάσει των δικών μας δεδομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η υλοποίηση των δράσεων θα προωθηθεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να επιφέρει όσο το δυνατόν πιο καλό αποτέλεσμα στην προστασία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην
Κύπρο.

Στις €100.000 το κόστος
Ποιο υπολογίζεται να είναι το κόστος του όλου
Σχεδιασμού;
Θα προωθηθούν οι μελέτες και η λεπτομερής σύνταξη
των δράσεων και των διαδικασιών, με βάση τη σχετική προτεραιοποίηση και με περιορισμένο κόστος υλοποίησης,
συντονισμού, εκπαιδευτικής κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το
2012, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση, προβλέπονται, για τον τομέα της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, κονδύλια ύψους
€100.000.

Στα πλαίσια της πιο λεπτομερούς αξιολόγησης και ανάλυσης των επιμέρους δράσεων, στο βαθμό που είναι εφικτό,
θα εκτιμηθεί το κόστος υλοποίησης της κάθε δράσης, καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα απαιτηθεί ο
προϋπολογισμός σχετικών κονδυλίων, με βάση τη λεπτομερή επέκταση των δράσεων και των ενεργειών που θα εντοπιστούν. Η κοστολόγηση αυτή θα γίνει σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Αρχές, και σε κάθε περίπτωση με γνώμονα τη σημαντικότητα της κάθε δράσης και το εύρος εφαρμογής, ούτως ώστε η κοστολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική.

Σε ποιο βαθμό αναμένεται να υπάρξει στήριξη,
οικονομική και άλλη, από την ΕΕ;
Στο παρόν στάδιο γίνονται διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα πλαίσια ανάπτυξης νέας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια του Διαδικτύου, με προοπτική τη στήριξη, οικονομική ή μη, έργων όπως αυτό που
προωθείται από το ΓΕΡΗΕΤ στην Κύπρο. Το ΓΕΡΗΕΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές και αναμένουμε ότι
θα έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση μέχρι το τέλος του
2012.
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Κάθε Πάσχα και δυσκολότερο
το έργο της Αστυνομίας
Εκστρατεία για πρόληψη και πάταξη του φαινομένου της χρήσης κροτίδων και πυροτεχνημάτων
ασφάλεια και ησυχία στην περιοχή των εκκλησιών, σεβόμενοι τους υπόλοιπους, οι
οποίοι θέλουν να γιορτάσουν αυτές τις μέρες,
χωρίς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ακεραιότητά
τους ή η περιουσία τους.
Πάντως τα συνεργεία του δήμου είναι έτοιμα να δράσουν και να απομακρύνουν οποιαδήποτε υλικά θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.

Της
Μαρίας Δημητρίου

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης που γιορτάζεται σύμφωνα με
τις παραδόσεις και τα έθιμα.
Δυστυχώς όμως για πολλούς νέους το νόημα των εορτών του Πάσχα είναι η χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
Η Αστυνομία όπως και κάθε χρόνο άρχισε
από τις 12 Μαρτίου και θα συνεχίσει μέχρι
και τις 22 Απριλίου μία ειδική εκστρατεία
ενόψει της επικείμενης εορτής της Ανάστασης. Σκοπός αυτής της εκστρατείας είναι η
διαφώτιση του κοινού για πρόληψη και πάταξη του φαινομένου της χρήσης κροτίδων και
πυροτεχνημάτων, προς αποφυγή ατυχημάτων
και οχληρίας κατά την εορταστική περίοδο.
Μέλη της Δύναμης ανέλαβαν δράση πραγματοποιώντας έντονη διαφωτιστική εκστρατεία, με σκοπό την επίτευξη του διπλού στόχου που αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της χρήσης και εμπορίας κροτίδων, κατά την περίοδο των εορτών
του Πάσχα. Βασικός στόχος της Αστυνομίας
είναι η ευαισθητοποίηση, η έμπρακτη συμβολή και η ενεργός συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων στην πάταξη της επικίνδυνης
και παράνομης αυτής συνήθειας, νεαρών κυρίως ατόμων.
Οπως ανέφερε στη «Χ», η εκπρόσωπος
του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Νικολέττα Τυρίμου, ζητούμενο είναι η διασφάλιση ενός αναίμακτου εορταστικού περιβάλλοντος μακριά από τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς προσώπων και ιδιαίτερα νεαρών
παιδιών, από τη χρήση κροτίδων κατά την περίοδο του Πάσχα.
Κατά την περσινή περίοδο, δυστυχώς,
όπως είπε η Αστυνομία έγινε μάρτυρας τέτοιων περιστατικών.

Διαφώτιση στα σχολεία
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, όλες οι
Αστυνομικές Διευθύνσεις σε συνεργασία με
τις τοπικές, τις εκκλησιαστικές και τις σχολικές Αρχές, θα επιδιώξουν να προσεγγίσουν
μεγάλο αριθμό μαθητών και άλλων νεαρών
προσώπων, όπου μέσα από παρουσιάσεις και
διαλέξεις σε σχολεία, κέντρα νεότητας και σε
άλλους χώρους συγκέντρωσης της νεολαίας,
θα επιδιωχθεί να συνειδητοποιήσουν οι νεαροί τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν με την ενασχόλησή τους με την
άκρως επικίνδυνη, αλλά και παράνομη αυτή
συνήθεια.
Οπως είπε η κα Τυρίμου, θα τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι προσμίξεις που χρησιμοποιούν
για την κατασκευή των κροτίδων και η λανθασμένη χρήση τους μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και το θάνατο.
Επιπλέον, κατά τις ακολουθίες της
Μεγάλης Εβδομάδας θα εντατι-

Εθιμα του Πάσχα

κοποιηθούν οι αστυνομικές περίπολοι, κυρίως έξω από τους Ιερούς Ναούς και θα παρευρίσκονται ένστολοι αστυνομικοί στις εκκλησίες, με αποκορύφωμα τη γιορτή της Ανάστασης, όπου θα αστυνομευθούν οι περισσότεροι ναοί των πόλεων και της υπαίθρου. Η
Αστυνομία θεωρεί ότι για να καταστούν
ασφαλείς οι εορτές του Πάσχα επιβάλλεται η
συνεργασία με όλους.
«Οι γονείς έχουν και σ’ αυτό το θέμα ένα
τεράστιο ρόλο να διαδραματίσουν, αφού μέσα
από την επικοινωνία με τα παιδιά τους και το
ενδιαφέρον τους για τις ενασχολήσεις τους,
μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην καταπολέμηση της χρήσης κροτίδων και στην
πρόληψη από σοβαρούς τραυματισμούς», τόνισε η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της
Αστυνομίας.
Η Αστυνομία προσβλέπει στη συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και με τον κάθε πολίτη, για την επιτυχία
της εκστρατείας κατά της χρήσης κροτίδων
και κατ’ επέκταση την περιφρούρηση της
λαμπρότητας των Αγίων Ημερών του Πάσχα
και για να μην επαναληφθούν παρόμοια δυσάρεστα περιστατικά του παρελθόντος.

Θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους
Οι κροτίδες χωρίζονται σε δύο είδη, τις εργοστασιακές και τις αυτοσχέδιες. Οι εργοστασιακές εισάγονται στην Κύπρο παράνομα,
ενώ οι αυτοσχέδιες εγκυμονούν πάρα πολλούς κινδύνους γιατί με το συνδυασμό διαφόρων χημικών μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη, που ίσως θα έχει δυσάρεστα αποτελέσμα-

τα.
Η Αστυνομία φέτος έχει κατασχέσει μέχρι
στιγμής 3.797 κροτίδες, ενώ συνελήφθησαν
τέσσερα άτομα.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξαν 95 τραυματισμοί από τους οποίους οι 52 ήταν σοβαροί τραυματισμοί. Εγιναν
452 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σε αυτά τα δέκα χρόνια 15 χιλιάδες κροτίδες.

Συνεργασία Αστυνομίας με άλλες πόλεις
για τις λαμπρατζιές
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της λαμπρατζιάς έχει πάρει μια ανησυχητική διάσταση,
καθότι οι νεαροί τοποθετούν τις λαμπρατζιές
όπου νομίζουν ότι τους βολεύει, χρησιμοποιούν πάρα πολλά υλικά, τα οποία είναι επικίνδυνα, και πολλές φορές μεταδίδουν τη φωτιά
σε παρακείμενα υποστατικά.
Πριν μερικές εβδομάδες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση
Λάρνακας με εκπροσώπους του δημαρχείου
Λάρνακας, της Σχολικής Εφορείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλους παράγοντες της πόλης της Λάρνακας, με θέμα το
πασχαλινό έθιμο της λαμπρατζιάς.
Εχουν αποφασίσει όπως επιτρέψουν να γίνονται οι λαμπρατζιές, αλλά να είναι ελεγχόμενες. Δηλαδή, θα υποδεικνύουν οι ίδιοι
τους χώρους και την ποσότητα των καύσιμων
υλικών, ούτως ώστε να αποφύγουν τα οποιαδήποτε δυσάρεστα γεγονότα.
Η Αστυνομία από την περσινή χρονιά ήδη
εφάρμοσε το σχέδιο αυτό και υπάρχουν προκαθορισμένοι χώροι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να είναι οι ίδιοι και φέτος.
Παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα για την
προστασία της σχολικής περιουσίας και την
αποφυγή των ζημιών σε σχολικά κτίρια.
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και στην
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
Ο δήμαρχος Λεμεσού, Ανδρέας
Χρίστου, έκανε έκκληση προς τα
νεαρά κυρίως πρόσωπα να διατηρήσουν αφενός την παράδοση και
αφετέρου να νοιαστούν για την

Τις μέρες πριν τη Λαμπρή οι νοικοκυρές
στα χωριά της Πάφου θα κάνουν το γενικό
καθαρισμό του σπιτιού. Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει μετά το Σάββατο του Λαζάρου και
της Κυριακής των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων, οι νοικοκυρές παίρνουν κλωνάρια ελιάς
στην εκκλησία, για να μείνουν εκεί μέχρι την
ήμερα της Πεντηκοστής, οπότε η ελιά αγιάζεται και θα την πάρουν στο σπίτι τους για το
κάπνισμα. Το κάπνισμα πιστεύεται ότι διώχνει κάθε κακό και ζηλοφθονία από την οικογένεια. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουν τα κόκκινα αυγά, τα οποία θα τσουγκρίσουν μετά την
Ανάσταση. Τη Μεγάλη Πέμπτη οι εικόνες
του εικονοστασίου καλύπτονται με μαύρα
ρούχα σε ένδειξη πένθους. Το ίδιο βράδυ
στήνουν μέσα στην εκκλησία πάνω σ’ ένα τραπέζι ομοίωμα σταυρού με τον Χριστό πάνω,
ενώ στα δεξιά και αριστερά βάζουν ομοίωμα
του Αποστόλου Ιωάννη και της μητέρας του
Χριστού.
Τη Μεγάλη Παρασκευή θα ετοιμάσουν τα
παξιμάδια και τους άρτους τους, καθώς επίσης και τις περίφημες «φλαούνες», τσουρέκια, χαλουμόπιτες, ελιόπιτες, πασκιές. Τη
Μεγάλη Παρασκευή το πρωί γίνεται ο στολισμός του επιταφίου. Κοπέλες και νέοι ψάλλουν τον επιτάφιο θρήνο, ενώ τρεις κοπέλες
ντυμένες μυροφόρες ραίνουν τον Χριστό με
μύρα, αρώματα και άνθη. Το βράδυ γίνεται η
περιφορά του επιταφίου στους κεντρικούς
δρόμους του χωριού. Το Μεγάλο Σάββατο
το πρωί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και
τη στιγμή που ο ιερέας θα πει το «Ανάστα ο
Θεός» οι πιστοί θα κτυπήσουν τους σκάμνους
και τα μαύρα ρούχα που καλύπτουν τις εικόνες θα πέσουν. Στα χωριά πάνε στην εκκλησία και προσκυνούν τον τίμιο σταυρό και
ακούν τα 12 ευαγγέλια, για τα πάθη, τη σταύρωση και το θάνατο του Χριστού. Γύρω στις
έντεκα το βράδυ κτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες για να καλέσουν όλους τους Χριστιανούς να πάνε στην πιο χαρούμενη λειτουργία
της Χριστιανοσύνης. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία έπρεπε πρώτα να μαζευτούν όλοι οι
χωριανοί στην εκκλησία ή κάποιος συγγενής
ή γείτονας να δικαιολογήσει την απουσία κάποιου. Απ’ έξω στα προαύλια των εκκλησιών
είναι αναμμένη η «Λαμπρατζιά». Τα μεσάνυχτα ο παπάς λέει το «Δεύτε λάβετε φως εκ
του ανεσπέρου φωτός», ενώ συγχρόνως βγαίνει από την εκκλησία μαζί με τους ψάλτες για
τη λιτανεία. Ο κόσμος ανάβει τα κεριά του και
τις λαμπάδες του από το Αγιο Φως της Αναστάσεως και βγαίνουν όλοι έξω. Εκεί ο ιερέας
θα πει τον Καλό Λόγο και όλοι μαζί ψάλλουν
το Χριστός Ανέστη.
Μετά τη λειτουργία της αναστάσεως, επιστρέφουν όλοι στα σπίτια τους με τα κεριά
τους αναμμένα με το Αγιο Φως, το οποίο θα
διατηρήσουν για 40 μέρες. Στο σπίτι θα
τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά λέγοντας τις
ευχές: «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη».
Τρώνε σούπα μαγειρίτσα, τραχανά ή αυγολέμονη, αυγά και φλαούνες.

ΑΕΛ

Να μην αφήσει
την ευκαιρία να πάει
χαμένη

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα
Η Ομόνοια θέλει μόνο νίκη απέναντι στην ΑΕΛ
για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου

ΣΕΛ ΙΔΑ 24

ΣΕΛΙΔΑ 57
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ΑΠΟΕΛ

Νίκη και μετά
βλέπει...
ΣΕΛΙΔΑ 24

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Οσο ελπίζει
θα παλεύει
ΣΕΛ ΙΔΑ 24

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

Ο θάνατός σου,
η ζωή μου...
ΣΕΛΙΔΑ 22
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗ

Ο θάνατός σου,
η ζωή μου...

Η

Μάντσεστερ Σίτι θέλει μόνο νίκη μέσα στο «Εμιρεϊτς» επί της Αρσεναλ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση
πιθανότατα λέει... οριστικά «αντίο»
στον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ ειδικά
εάν κερδίσει και η Μάντσεστερ Γιου-

ΝΒΑ

Σαρωτικοί οι Σπερς
Οι Σπερς διέλυσαν με 128103 τους Χόρνετς αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά
ότι φέτος μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Αυτή ήταν η
10η σερί νίκη για την ομάδα
του Σαν Αντόνιο. Μετά την
Οκλαχόμα, οι Γκρίζλις άλωσαν και το Μαϊάμι επικρατώντας των Χιτ με 97-82, με εφτά
παίκτες τους να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτή
ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα για την παρέα του ΛεΜπρον Τζέιμς ύστερα από 17
συνεχόμενες νίκες. Η Ιντιάνα
υποχρέωσε τους Θάντερ στην
3η σερί ήττα για πρώτη φορά
φέτος με 103-98. Δεινοπάθησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Πέισερς, όταν είδε την
Οκλαχόμα να μειώνει μια διαφορά 24 πόντων μέχρι και
τους 3. Σπουδαία εμφάνιση
από τους Ρόκετς και νίκη επί
των Lakers (107-112) στο Λος
Aντζελες. Φοβερό το δίδυμο
Ντράτζιτς - Σκόλα, αποβλήθηκε ο Aντριου Μπαϊνούμ,
γεγονός που στοίχισε στην
ομάδα του. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:
Ιντιάνα Πέισερς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 103-98
Ατλάντα Χοκς-Ντιτρόιτ
Πίστονς 101-96
Νιου Τζέρσεϊ Νετς-Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 110-98
Μαϊάμι
Χιτ-Μέμφις
Γκρίζλις 82-97
Τορόντο Ράπτορς-Κλίβελαντ Καβαλίερς 80-84
Ντάλας Μάβερικς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 97-99
(κ.α. 91-91)
Μιλγουόκι Μπακς-Σάρλοτ Μπόμπκατς 95-90
Σαν Αντόνιο Σπερς-Νιου
Ορλίνς Χόρνετς 128-103
Ντένβερ Νάγκετς-Φίνιξ
Σανς 105-99
Γιούτα
Τζαζ-Γκόλντεν
Στέιτ Ουόριορς 104-98
Λος Aντζελες Λέικερς-Χιούστον Ρόκετς 107-112
Αύριο
01:00 Μαϊάμι Χιτ-Ντιτρόιτ
Πίστονς
01:00 Μπόστον ΣέλτικςΦιλαδέλφια 76ερς
01:00 Νιου Τζέρσεϊ ΝετςΚλίβελαντ Καβαλίερς
02:00 Οκλαχόμα ΘάντερΤορόντο Ράπτορς
02:00 Σαν Αντόνιο ΣπερςΓιούτα Τζαζ
04:00
Σακραμέντο
Κινγκς-Χιούστον Ρόκετς

Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σιτι
κοντράρονται στο πλαίσιο
της 32ης αγωνιστικής
νάιτεντ. Από την άλλη πλευρά, τη νίκη
και τους τρεις βαθμούς θέλει οπωσδήποτε και η Αρσεναλ έτσι ώστε να παραμείνει στην 3η θέση της βαθμολογίας
που οδηγεί στην απευθείας είσοδο
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την άλλη, υποδέχεται στο
«Ολντ Τράφορντ» την ΚΠΡ για την
32η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και
θέλει να διατηρήσει το +5 από τη Σίτι.
Μεγάλο φαβορί είναι οι «κόκκινοι
διάβολοι», αλλά η ΚΠΡ θα παλέψει
καθώς καίγεται για βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην
κατηγορία. Το πρόγραμμα της 32ης
αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ:
Σήμερα
15:30 Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΚΠΡ
18:00 Αρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι

τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και
παίζουν μεταξύ τους στη «Βέλτινς
Αρένα» με στόχο την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Γιουρόπα Λιγκ αντίστοιχα.
Το come back της στην Μπουντεσλίγκα αναζητά η Λεβερκούζεν, που θέλει να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα στο εκτός έδρας της παιχνίδι
με το Αμβούργο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της
Μπουντεσλίγκα:
Σήμερα
16:30 Σάλκε-Αννόβερο
18:30 Αμβούργο-Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γερμανία: Μάχη Ευρωπαίων

Γαλλία: Κλασικό ντέρμπι

ΛΑΤΣΙΟ

Σε κώμα παίκτης
Σοκ στη Λάτσιο! Ο 17χρονος Μίρκο Φερσίνι, αμυντικός της ομάδας νέων, βρίσκεται σε κώμα μετά από ατύχημα με το μηχανάκι του. Οπως
αναφέρουν τα δημοσιεύματα
από την Ιταλία, ο μικρός χτύπησε χθες το πρωί σε μεταλλικό αντικείμενο οδηγώντας
το σκούτερ του στην περιοχή
Φιουμιτσίνο της Ρώμης και
τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο Φερσίνι νοσηλεύεται σε
κώμα στο νοσοκομείο ’San
Camillo’ της ιταλικής πρωτεύουσας. Εκεί έσπευσαν
αμέσως -πέρα από τους συγγενείς του- οι άνθρωποι της
Λάτσιο, ανάμεσά τους και ο
προπονητής του, Σιμόνε Ιντσάγκι.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

Εξετάζει Ντιόγκο

Σάλκε και Ανόβερο ολοκλήρωσαν

Η Μαρσέιγ φαίνεται ότι θα είναι

από τους μεγάλους ρυθμιστές στη
Λιγκ 1 και το κλασικό ντέρμπι της Γαλλίας, με την Παρί Σεν Ζερμέν στο
«Παρκ Ντε Πρενς» θα κρίνει πολλά
στην έκβαση του τίτλου. Να δώσει συνέχεια στο θετικό της σερί θα προσπαθήσει η Νις κόντρα στην παραπαίουσα
το τελευταίο διάστημα Λοριάν. Παιχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον στη
Βρετάνη με την Καέν να καίγεται για
τους τρεις βαθμούς της νίκης απέναντι στην Μπορντό η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής στη Λιγκ
1:
Σήμερα 18:00
Καέν-Μπορντό
Νις-Λοριάν
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ

Η Παλμέιρας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του φορ
του Ολυμπιακού, Λούις Ντιόγο, σύμφωνα με πληροφορίες
και ρεπορτάζ από τη Βραζιλία.
ΜΜΕ και πληροφορίες από
τη χώρα του καφέ λοιπόν,
αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που θέλουν να
εντάξουν στο δυναμικό τους
τον Λούις Ντιόγο. Η ομάδα
που επιθυμεί περισσότερο
από κάθε άλλη να τον κάνει
δικό της είναι η Παλμέιρας,
που έχει ήδη εξετάσει τον
επιθετικό του Ολυμπιακού
και ίσως το καλοκαίρι κινηθεί
για την απόκτησή του.

ΤΟΤΕΝΑΜ

Αβέβαιο για Αντεμπαγιόρ

Ισπανία: Επικίνδυνη αποστολή για Ρεάλ Μαδρίτης
Το πιο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι
δίνει κόντρα στη Βαλένθια η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει φτάσει τα 100 γκολ. Με
νίκη πλησιάζει ακόμα περισσότερο
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Μετά την πρόκριση στους «4» του Γιουρόπα Λιγκ, η Αθλέτικ Μπιλμπάο
υποδέχεται τη Σεβίλλη, που είναι σε
καλή κατάσταση και έχει μπει δυνατά
στο κόλπο της Ευρώπης.
Η έκπληξη Λεβάντε και η κουρασμένη Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν τον ίδιο
στόχο. Ελπίζουν να βρεθούν στην τετράδα ή έστω στο Γιουρόπα Λιγκ. Δεν

υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη
νίκη για τη Μάλαγα, που υποδέχεται
την ουραγό Ράθινγκ Σανταντέρ και θέλει να κρατήσει τη θέση για το Τσάμπιονς Λιγκ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης
αγωνιστικής της Λα Λίγκα:
Σήμερα
13:00 Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης
17:00 Μαγιόρκα-Γρανάδα
19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη
22:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
Αύριο 22:00
Μάλαγα-Σανταντέρ

ΛΙΓΚ 1 ΓΑΛΛΙΑΣ

ΑΝΖΙ

Μείωση στις απώλειες

Διάψευση για Ροναλντίνιο

Κατά το ήμισυ μειώθηκε το έλλειμμα των ομάδων που
απαρτίζουν τη γαλλική επαγγελματική λίγκα (πρώτη και
της δεύτερης κατηγορίας) όπως
ανακοινώθηκε επίσημα. Η έκθεση αναφέρει ότι το έλλειμμα που
καταγράφηκε ανήλθε στο ποσό
των 65 εκατομμυρίων ευρώ, 50%
μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Η πτώση του
ελλείμματος οφείλεται στην αύξηση των εσόδων των ομάδων,
στη μείωση των εν γένει δαπανών αλλά και στις σημαντικές περικοπές στις αποδοχές των ποδοσφαιριστών. Τις
μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν Λιόν και Μαρσέιγ,
ενώ εννιά ομάδες παρουσίασαν κέρδη. Στην κορυφή της
λίστας με θετικό πρόσημο στον ισολογισμό φιγουράρει
η Μαρσέιγ με κέρδη 3.8 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος στις φήμες περί μετακόμισης του Ροναλντίνιο από τη Φλαμένγκο στην Ανζί έβαλε μέσω
twitter ο γενικός αρχηγός
της ομάδας, Ρομπέρτο Κάρλος.
Ο γενικός αρχηγός της ρωσικής ομάδας, είπε πως δεν
παίζει αυτό το ενδεχόμενο
και πως η φήμη αναφορικά με
τη μετεγγραφή του Ροναλντίνιο δεν είναι αληθινή.
«Δεν γνωρίζω από πού προέρχονται αυτές οι
ιστορίες, σύμφωνα με τις οποίες ενδιαφερόμαστε
για τον Ροναλντίνιο.
Σας ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι καμία από αυτές τις
φήμες αληθινή», σχολίασε ο Ρομπέρτο Κάρλος για
τον συμπατριώτη του στο twitter.

Ο προπονητής της Τότεναμ, Χάρι Ρέντκναπ, τόνισε
ότι ακόμα δεν είναι καθόλου
βέβαιος σχετικά με το κατά
πόσο η ομάδα του μπορεί να
αποκτήσει τον Εμμανουέλ
Αντεμπαγιόρ σε μόνιμη βάση.
Ο Τογκολέζος επιθετικός
βρίσκεται στο «Γουάιτ Χαρτ
Λέιν» με τη μορφή δανεισμού
από τη Μάντσεστερ Σίτι και
οι Λονδρέζοι έχουν εκφράσει
την επιθυμία τους να τον αποκτήσουν σε μόνιμη βάση,
ωστόσο, πέραν των διαπραγματεύσεων με την ομάδα του,
μεγάλο «αγκάθι» αποτελούν
και οι αποδοχές του παίκτη,
αφού το συμβόλαιο των
170.000 λιρών τη βδομάδα είναι δυσβάστακτο. «Ο Μανού
είναι δανεικός αυτή τη στιγμή
και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος θα αντιμετωπίσει κάθε διαπραγμάτευση στο τέλος της χρονιάς. Δεν
έχω ιδέα για το αν είναι εφικτή η μόνιμη μετακίνησή του.
Πέτυχε δύο γκολ την προηγούμενη βδομάδα με τη
Σουόνσι και είναι εξαιρετικός, αλλά δεν είμαι σίγουρος
σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία»,
τόνισε ο Ρέντναπ, ο οποίος
στη συνέχεια εξέφρασε την
άποψή του ότι ο παίκτης πρέπει να φύγει από τη Σίτι: «Το
μέλλον του δεν δείχνει να
βρίσκεται εκεί. Πιθανότητα
πρέπει να αποχωρήσει».

AΘΛΗΤIΣΜΟΣ
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Η ουρά παίρνει για τα καλά φωτιά

Μ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ε τις αναμετρήσεις της 28ης
αγωνιστικής, συνεχίζεται σήμερα, το πρωτάθλημα της Σούπερ
Λίγκα.

1. Ολυμπιακός ..................27 ..64:16
2. Παναθηναϊκός ..........27 ....45:23
3. Ατρόμητος ................27 ....32:24
4. ΠΑΟΚ ........................27....40:23
5. AEK ............................27 ....34:27
6. Αστέρας Τρίπολης ..27 ..25:32
7. Αρης ..........................27 ....27:24
8. ΟΦΗ ..........................27 ....25:26
9. Πανιώνιος ................27 ..25:28
10. Skoda Ξάνθη ..........27 ....26:30
11. ΠΑΣ Γιάννενα ........27 ..26:30
12. Λεβαδειακός ..........27 ....26:39
13. Εργοτέλης ..............27 ..24:38
14. Παναιτωλικός ........27 ....18:31
15. Κέρκυρα ..................27 ....25:42
16. Δόξα Δράμας ..........27 ....9:38

Το ενδιαφέρον στην 28η αγωνιστική
της Σούπερ Λιγκ θα είναι στραμμένο
στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας
Το ενδιαφέρον είναι στη ουρά της βαθμολογίας εκεί όπου οι μισές ομάδες θα παλέψουν για την παραμονή τους στη Σούπερ
Λιγκ.
Ας δούμε πιο αναλυτικά τον κάθε αγώνα
ξεχωριστά:

Ολυμπιακός-Κέρκυρα

67
57
48
46
46
39
39
34
32
32
32
30
28
25
25
15

OΙ ΣΚΟΡΕΡ

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κέρκυρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που διατηρεί αμυδρές ελπίδες για να
μείνει στην κατηγορία και φυσικά είναι το
φαβορί για τη νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να μην έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον
στον αγώνα, το ότι όμως αγωνίζονται μπροστά στο απαιτητικό τους κοινό όμως, τους
αναγκάζει να κυνηγήσουν τη νίκη με μία καλή εμφάνιση. Η Κέρκυρα πάντως καίγεται
κυριολεκτικά για το τρίποντο και θα παλέψει για να κάνει την έκπληξη.

Η ουραγός και υποβιβασμένη Δόξα Δράμας, θα υποδεχθεί στο Καυτανζόγλειο στάδιο τον Εργοτέλη, που με νίκη θα κάνει σημαντικό βήμα παραμονής.

Αρης-Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός-Skoda Ξάνθη

Ο αγώνας του Αρη με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να μην έχει κάποιο βαθμολογικό
ενδιαφέρον, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι
δύο ομάδες δεν θα κυνηγήσουν τη νίκη.

Ο Λεβαδειακός θα φιλοξενήσει την Ξάνθη σε μία ουσιαστικά βαθμολογικά αδιάφορη αναμέτρηση.

μία αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας
θα κρίνει κατά πάσα πιθανότητα την τρίτη
θέση της βαθμολογίας.

προκειμένου να μείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της παραμονής.

Παναθηναϊκός-Πανιώνιος
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης

Ο Παναθηναϊκός, που ταλανίζεται από διοικητικά προβλήματα, φιλοξενεί τον Πανιώνιο, που έχει εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό
την παραμονή.

19 ΓΚΟΛ: Μιραλάς (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
16 ΓΚΟΛ: Μήτρογλου (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)
15 ΓΚΟΛ: Λέτο (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)
10 ΓΚΟΛ: Τζιμπούρ, Πάντελιτς
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Κούτσι (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ), Αθανασιάδης (ΠΑΟΚ)
9 ΓΚΟΛ: Σουμπίνιο (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ), Μαρκόφσκι (ΞΑΝΘΗ)
8 ΓΚΟΛ: Λεονάρντο (ΑΕΚ)

ΠΑΣ Γιάννενα-AEK

Το πρόγραμμα
ΟΦΗ-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε

Η ΑΕΚ, δοκιμάζεται στα Γιάννενα με τον
τοπικό ΠΑΣ που θέλει βαθμούς για να παραμείνει εκτός «επικίνδυνης ζώνης».

Ο Παναιτωλικός θέλει τους τρεις βαθμούς στο Ηράκλειο με αντίπαλο τον ΟΦΗ,

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ έχει ως εξής:
Σήμερα 19:00

Αρης-Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης
Λεβαδειακός-Skoda Ξάνθη
Ολυμπιακός-Κέρκυρα
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός-Πανιώνιος
ΠΑΣ Γιάννενα-AEK

Μετακομίζει ελέω οικονομικού...

Π

ολύ σοβαρά σκέφτονται οι
άνθρωποι του Παναθηναϊκού την επιστροφή στο γήπεδο της «Λεωφόρου Αλεξάνδρας» ενόψει της νέας αγωνιστι-

Επιστροφή στη «Λεωφόρο
Αλεξάνδρας» τη νέα αγωνιστική
περίοδο σκέφτονται στον ΠΑΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΙΓΚ

Μονόδρομος η νίκη για ΠΑΟ
Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο κούραση, αφού η προετοιμασία ενόψει της σημερινής (17:00) εξ αναβολής εκτός έδρας
αναμέτρησης με τον Πανιώνιο για την 25η αγωνιστική της
Μπάσκετ Λιγκ ολοκληρώθηκε χωρίς απουσίες. Οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη έτσι ώστε να πιάσουν τον
Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Ζέλικο
Ομπράντοβιτς κι οι παίκτες δεν είχαν την πολυτέλεια της
ξεκούρασης, αφού η αμέσως επόμενη αναμέτρηση απείχε
απ’ την πρόκριση στο Final Four σχεδόν 48 ώρες.
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός .................................................. 23 45
2. Παναθηναϊκός ............................................22 42
3. Κολοσσός Ρόδου ........................................23 39
4. Ρέθυμνο ........................................................ 23 37
5. Πανιώνιος .................................................... 22 36
6. Καβάλα .......................................................... 23 35
7. Αρης................................................................ 23 34
8. ΠΑΟΚ ............................................................24 34
9. ΚΑΟ Δράμας ................................................23 32
10. Ηλυσιακός ..................................................23 30
11. Ικαρος ..........................................................23 30
12. Περιστέρι .................................................... 23 29
13. Μαρούσι ...................................................... 23 24

κής περιόδου στη Σούπερ Λιγκ.
Φυσικά ο λόγος δεν είναι άλλος
από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος
της Αθήνας, αφού δεν είναι σε θέση
ακόμα και να καταβάλει το ποσό που
ζητά το ΟΑΚΑ για χρήση του γηπέδου στους εντός έδρας αγώνες και η
επιστροφή στο ιστορικό γήπεδο του
συλλόγου φαντάζει ως η πλέον καταλληλότερη λύση μέχρι στιγμής,
εκτός έάν αλλάξει κάτι δραματικά.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο
Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει στο
ΟΑΚΑ όμως το ετήσιο κόστος για τις
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις φτάνει
το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ για
κάθε ματς απαιτούνται περίπου
30.000 ευρώ, δηλαδή 500.000 ευρώ
επιπλέον.
Ετσι η λύση της επιστροφής στο
γήπεδο της «Λεωφόρου Αλεξάνδρας» φαντάζει ως η πιο ιδανική και
συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς, αφού και τα εισιτήρια διαρκείας
δεν αναμένεται να είναι πολλά τη νέα
αγωνιστική περίοδο, ενώ και οι βελ-

τιωτικές εγκαταστάσεις θα είναι πολύ πιο οικονομικές από το συνολικό
κόστος χρήσης του ΟΑΚΑ.
Επίσης, ο ενδεχόμενος αποκλεισμός από την Ευρώπη ανοίγει ακόμα
περισσότερο το δρόμο για την επιστροφή στο… σπίτι, αφού δεν χρειάζεται το γήπεδο το «Απόστολος Νικολαΐδης» να περάσει τον έλεγχο της
UEFA για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
του «τριφυλλιού».

Προσφυγές από τον Ιούνιο
Κύμα προσφυγών αναμένεται να
υπάρξει τον Ιούνιο από τους παίκτες
του Παναθηναϊκού, ώστε να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους. Στους
παίκτες του «τριφυλλιού» δεν έχουν
δοθεί αρκετές δόσεις των συμβολαίων τους και αυτοί μόλις ολοκληρώ-

σουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις θα κινηθούν νομικά για να τις
διασφαλίσουν.
Οσο περνάει ο καιρός η κατάσταση στους «πράσινους» γίνεται και
χειρότερα.
Τα χρήματα που οφείλονται στους
παίκτες είναι πολλά και αυτοί με τη
σειρά τους σκέφτονται να κάνουν
προσφυγές από τον Ιούνιο.
Αυτή τη στιγμή δεν προτίθενται να
κάνουν το παραμικρό, καθώς θέλουν
να εκπληρώσουν τους αγωνιστικούς
τους στόχους στα play off.
Μετά το τέλος των αγωνιστικών
τους υποχρεώσεων όμως αν δεν
υπάρξει καμία εξέλιξη στα διοικητικά του Παναθηναϊκού, τότε οι προσφυγές αναμένεται να πάρουν μορφή
χιονοστιβάδας.
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Να μην αφήσει την
ευκαιρία να πάει χαμένη

Πρωτάθλημα Λαϊκής Τράπεζας:
Παίρνει φωτιά η κορυφή
Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης
αγωνιστικής του Α‘ Ομίλου συνεχίζεται
σήμερα (17:00) η δράση της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Λαϊκής Τράπεζας. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα σημερινά
παιχνίδια:

Η ΑΕΛ με νίκη επί της Ομόνοιας θα
παραμείνει στην κορυφή και θα τη
βγάλει εκτός διεκδίκησης

17:00 ΑΕΛ-Ομόνοια (LTV Sports HD)
Η ΑΕΛ υποδέχεται στο Τσίρειο την
Ομόνοια με στόχο τη νίκη η οποία θα τη
διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς και με νίκη επί της
Ομόνοιας θα αυξήσει τις πιθανότητές της
για κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Από την άλλη πλευρά, η νίκη αποτελεί
μονόδρομο για την Ομόνοια εάν θέλει να
διατηρηθεί σε τροχιά τίτλου. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ την
περασμένη αγωνιστική έχουν μπει σε
μπελάδες και για αυτό δεν υπάρχει άλλο
αποτέλεσμα πλην της νίκης.

17:00 ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση (LTV 1)
Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί στο ΓΣΠ την
Ανόρθωση με μοναδικό στόχο τη νίκη και
τους τρεις βαθμούς έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες της ΑΕΛ και να
πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας.
Η διαφορά των δύο βαθμών από την
πρωτοπόρο ΑΕΛ μπορεί να καλυφθεί εάν
ο ΑΠΟΕΛ κερδίσει σήμερα και η ΑΕΛ χάσει από την Ομόνοια.
Η Ανόρθωση από την άλλη βρίσκεται
αρκετά πίσω αλλά με νίκη επί του ΑΠΟΕΛ
θα διατηρήσει τις ελπίδες της για τον τίτλο ζωντανές σε περίπτωση που η ΑΕΛ δεν
κερδίσει την Ομόνοια.

Βαθμολογία (Α‘ Ομιλος)
1. ΑΕΛ
2. ΑΠΟΕΛ
3. Ομόνοια
4. Ανόρθωση

27
27
27
27

34-8
41-14
48-18
31-13

61
59
57
53

ΑΕΛ μπορεί να μην ξεκίνησε όπως
ήθελε τη Β‘ φάση του πρωταθλήματος (1-1 με την Ανόρθωση στην πρεμιέρα), αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Η ομάδα της Λεμεσού, παρά την απώλεια
των δύο βαθμών, παρέμεινε στην κορυφή της
βαθμολογίας, δύο βαθμούς από τον 2ο ΑΠΟΕΛ, τέσσερις από την 3η Ομόνοια και οκτώ
από την τέταρτη Ανόρθωση, την οποία έβγαλε
ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου.
Σήμερα, απέναντι στην Ομόνοια, η ΑΕΛ θα
επιδιώξει τη νίκη έτσι ώστε να κάνει αυτό που
έκανε και την περασμένη αγωνιστική με την
Ανόρθωση: να βγάλει εκτός διεκδίκησης του
τίτλου ακόμη μία ομάδα και παράλληλα να
κάνει άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος. Στην ΑΕΛ γνωρίζουν τις δυσκολίες του σημερινού αγώνα κόντρα στην
Ομόνοια, αλλά παρουσιάζονται αισιόδοξοι ότι
θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη και τους
τρεις βαθμούς. Οσον αφορά στην προετοιμασία της λεμεσιανής ομάδας ολοκληρώθηκε
χθες με την τελευταία προπόνηση. Ο τεχνικός
της ομάδα της Λεμεσού Πάμπος Χριστοδούλου, ελέω τιμωρίας, θα δει το παιχνίδι από την
κερκίδα με τον βοηθό του, Διονύση Διονυσίου, να βρίσκεται στον πάγκο. Εκτός πλάνων
για το παιχνίδι με την Ομόνοια είναι ο Εντμάρ,
ενώ ο Ενρίκε δύσκολα θα αγωνιστεί, παρόλο
που προπονήθηκε κανονικά αυτή τη βδομάδα. Η επιστροφή των Ουόν, Βοού και Καφού
αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με το περασμένο παιχνίδι με την

Η

Ανόρθωση, καθώς οι δύο πρώτοι θα πάρουν
σίγουρα φανέλα βασικού, ενώ ο τρίτος διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα. Δεδομένη είναι η παρουσία του Ντεγκρά κάτω
από τα δοκάρια. Στο δεξί και αριστερό άκρο
της άμυνας θα βρίσκονται οι Αϊρόσα και Καρλίτος αντίστοιχα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο
θα είναι οι Τζούνιορ και Ουόν. Ντεντέ, Μπεμπέ θα βρίσκονται στη μεσαία γραμμή, με τους
Νικολάου και Σίλας να διεκδικούν την τρίτη
θέση. Ο Μοντέιρο θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα και ένας εκ τον Καφού, Τζιλμπέρτο στην
αριστερή, ενώ ο Βοού θα είναι στην κορυφή
της επίθεσης. Η Διοίκηση της ΑΕΛ ανακοίνωσε τα μέτρα ασφαλείας που αποφασίστηκαν στη σύσκεψη για την αστυνόμευση του
αγώνα με την Ομόνοια. Σύμφωνα με το τι αποφασίστηκε, τα ταμεία και οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν στις 15.00, δύο ώρες πριν από
την έναρξη του αγώνα. Στις εισόδους θα γίνε-

ται αυστηρός έλεγχος από τις Αρχές Ασφαλείας σε όλους τους φιλάθλους. Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά στο γήπεδο επικίνδυνων αντικειμένων και πανό με πολιτικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλο προκλητικό περιεχόμενο. Τα πανό θα ελεγχθούν από την Αστυνομία πριν τοποθετηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά η αναφώνηση συνθημάτων με υβριστικό, πολιτικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ θα παρακολουθήσουν τον
αγώνα από την ανατολική κερκίδα του Τσιρείου και θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους ανατολικά του Σταδίου. Οι φίλαθλοι της Ομόνοιας θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από τη
δυτική κερκίδα του Σταδίου και παρακαλούνται όπως σταθμεύσουν τα οχήματά τους δυτικά του Τσιρείου Σταδίου. Στην οδό Στέλιου
Κυριακίδη, παρά το Τσίρειο στάδιο θα τοποθετηθούν διαχωριστικά κιγκλιδώματα δύο
ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

ΑΠΟΕΛ

Νίκη και μετά βλέπει...
ο Τσάμπιονς Λιγκ αποτελεί πλέον παρελθόν για
τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του
στο πρωτάθλημα. Ο ΑΠΟΕΛ μετά τη μεγάλης σημασίας νίκη επί της Ομόνοιας στην πρεμιέρα της Β‘
φάσης του πρωταθλήματος, έχει μπει για τα καλά
στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς βρίσκεται δύο
βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΛ. Το σημερινό εμπόδιο της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ είναι δύσκολο,
αλλά όχι απροσπέλαστο για την ομάδα της Λευκωσίας, η οποία θα παίζει με μοναδικό στόχο τη νίκη
και τους τρεις βαθμούς έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί
τυχόν απώλειες της ΑΕΛ στον αγώνα με την Ομόνοια και να την πιάσει στην κορυφή ή ακόμη και να
την ξεπεράσει. Οπως και να έχουν τα πράγματα, στο
μυαλό των παικτών του ΑΠΟΕΛ είναι το σημερινό
παιχνίδι με την Ανόρθωση και ό,τι έρθει από τον άλλο αγώνα (ΑΕΛ-Ομόνοια) είναι καλοδεχούμενο.

Τ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Οσο ελπίζει θα παλεύει

Μέσα ο Ζόρζε
Με πρωινή προπόνηση χθες, ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σημερινό κεκλεισμένων των θυρών ντέρμπι με την Ανόρθωση, στο
ΓΣΠ. Μετά την προπόνηση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε, τελικά, ο Πάολο Ζόρζε. Εκτός αποστολής
έμειναν οι τραυματίες Τρισκόφσκι και Σολωμού, οι
τιμωρημένοι Χαραλαμπίδης και Μοράις, ο Κίσσας
για αγωνιστικούς λόγους καθώς και οι Κωνσταντίνου και Ολιβέιρα που ως γνωστό χάνουν το υπόλοιπο της χρονιάς. Οσον αφορά το αρχικό σχήμα,ο
Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προβεί σε κάποιες
αλλαγές. Ο Χιώτης αναμένεται να επιστρέψει κάτω
από τα δοκάρια στη θέση του Πάρντο, ο οποίος αγωνίστηκε στον περασμένο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρί-

της στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του
Τσάμπιονς Λιγκ. Πουρσαϊτίδης και Μποαβεντούρα
αναμένεται να είναι στο δεξί και αριστερό άκρο της
άμυνας. Κακά και Ζόρζε θα αποτελούν το κεντρικό
αμυντικό δίδυμο. Πίντο, Σατσιάς και Μαρσίνιο θα
αποτελούν τη μεσαία γραμμή. Στο αριστερό άκρο
της επίθεσης θα είναι ο Μαντούκα με τον Αλεξάνδρου στο δεξί. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να είναι ο Αΐλτον. Οι Ιβάν Τρισκόφσκι και Ανθος
Σολωμού δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με
την Ανόρθωση, όπως και οι τιμωρημένοι με κάρτες
Χαραλαμπίδης και Μοράις.

Το τελευταίο της χαρτί για να διατηρήσει τις οποιεσδήποτε ελπίδες για
διεκδίκηση του τίτλου, παίζει σήμερα η Ανόρθωση με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ
στο ΓΣΠ. Η ομάδα της Αμμοχώστου κακά τα ψέματα έχει μείνει αρκετά πίσω
από την κορυφή και οι ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι
ελάχιστες. Στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης όμως παρουσιάζονται αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι το τέλος και ό,τι βγει. Η Ανόρθωση θα κυνηγήσει τη
νίκη μέσα στο ΓΣΠ σήμερα έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες της
ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια και να διατηρηθεί σε τροχιά τίτλου. Η διαφορά από
την κορυφή εκτοξεύθηκε στους οκτώ βαθμούς και όπως είναι κατανοητό, περιθώρια για νέα απώλεια δεν υπάρχουν για την Ανόρθωση. Σε περίπτωση νίκης
επί του ΑΠΟΕΛ και ταυτόχρονα ήττας της ΑΕΛ, η ομάδα της Αμμοχώστου να
πλησιάσει στο πλην πέντε από την κορυφή και να ξαναμπεί στο παιχνίδι της
διεκδίκησης του τίτλου. Προς το παρόν αυτό που σκέφτονται στην Ανόρθωση
είναι το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και μετά βλέπουν. Η Ανόρθωση είναι αήττητη
φέτος κόντρα στους «γαλαζοκίτρινους» της Λευκωσίας κάτι που θα επιδιώξει
να διατηρήσει και σήμερα. Οπως δήλωσε και ο τεχνικός της Ανόρθωσης, Ρόνι
Λέβι, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για να παλέψουν για κάτι. «Ξέρουμε ότι
ίσως να είναι και η τελευταία μας ευκαιρία για να παλέψουμε για κάτι. Θα πάμε στον αγώνα και θα δώσουμε τα πάντα και ελπίζουμε να επιστρέψουμε με το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπως κάθε φορά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο». Ο Ισραηλίτης τεχνικός δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους
με κίτρινες κάρτες Σιέλη και Αντίτς, ενώ αντίθετα επιστρέφουν οι Λαμπάν και
Μαρκίνιος που εξέτισαν την ποινή τους στον αγώνα με την ΑΕΛ.

ΤΙΣΜΟΣ
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Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα
Η Ομόνοια θέλει
μόνο νίκη απέναντι
στην ΑΕΛ για
να παραμείνει
στη διεκδίκηση
του τίτλου
τώρα ή ποτέ! Αυτό αντικατοπτρίζει
πλήρως το τι θα πρέπει να κάνει σήμερα η Ομόνοια στο Τσίρειο απέναντι στην ΑΕΛ. Οπως άλλωστε δήλωσε τις προηγούμενες μέρες και ο τεχνικός
της ομάδας Νεόφυτος Λάρκου στην καθιερωμένη διάσκεψη Τύπου πριν τον αγώνα με
την ΑΕΛ: «Πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι
χωρίς λάθη. Αν χάσουμε, έχουμε καταδικαστεί. Είχαμε κι άλλα παιχνίδια χωρίς αύριο.
Η αντίδραση ήταν θετική, ελπίζω το ίδιο να
γίνει και τώρα. Σε περίπτωση ήττας δυσκολεύει τόσο πολύ η προσπάθεια για τον τίτλο,
που όχι μόνο δεν θα εξαρτάται από τα δικά
σου πόδια, αλλά θα πρέπει να πας με τον καλύτερο τρόπο στα άλλα τέσσερα παιχνίδια».
Ουσιαστικά οι «πράσινοι» παίζουν με την
πλάτη στον τοίχο, καθώς ήδη βρίσκονται
τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή και
την ΑΕΛ, και όπως γίνεται κατανοητό σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες απώλει-

Ή

ες εάν θέλουν να παραμείνουν στη διεκδίκηση του τίτλου. Τα πράγματα είναι απλά για
την Ομόνοια: νίκη για να παραμείνει ζωντανή. Σε αντίθετη περίπτωση όμως εάν δηλαδή
οι «πράσινοι» ηττηθούν από την ΑΕΛ, τότε
τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά όσον

αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς θα
μείνουν επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή
και την ΑΕΛ, με τέσσερις αγωνιστικές να
απομένουν μέχρι το φινάλε. Η περασμένη
ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στοίχισε στην Ομόνοια βαθμολογικά, αλλά σήμερα απέναντι

στην ΑΕΛ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπεί δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Απαντες στο στρατόπεδο της Ομόνοιας αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία που
έχει η νίκη στο σημερινό παιχνίδι κόντρα
στην ΑΕΛ.
Ο κόσμος των «πρασίνων» με την προχθεσινή του παρουσία στην προπόνηση της
Ομόνοιας στο «Ηλίας Πούλλος», προσπάθησε να ανεβάσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών ενόψει του σημερινού δύσκολου
αγώνα με την ΑΕΛ.
Ο τεχνικός των «πρασίνων», Νεόφυτος
Λάρκου, από ό,τι φάνηκε στις τελευταίες
προπονήσεις, έχει ήδη κατασταλάξει στο
σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί σήμερα
στο Τσίρειο. Τα μοναδικά ερωτηματικά που
απασχολούν τον τεχνικό της Ομόνοιας είναι
στην άμυνα και στο κέντρο. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Αντώνης Γεωργαλλίδης. Σπούγκιν και Μαργκάσα θα είναι
όπως όλα δείχνουν στο δεξί και αριστερό
άκρο της αμυντικής γραμμής. Κεντρικό
αμυντικό δίδυμο σύμφωνα με τις ενδείξεις
θα είναι οι Μποουθόν και Σερφά. Κασέκε,
Σάλατιτς και Μακρίδης θα αποτελούν την
τριάδα στη μεσαία γραμμή. Εφραίμ και Αλωνεύτης θα βρίσκονται στο δεξί και αριστερό
άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο
Φρέντι θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Νεόφυτου Λάρκου. Ο
τεχνικός του «τρυφιλιού» δεν θα έχει στη
διάθεσή του τέσσερις ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι Αβραάμ Χριστοφή, Αγκουιάρ και
Καρυπίδης.
Χρίστος Τζιοβάνη
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Tριπλή μάχη στο Κύπελλο Ανοίξεως
Μ

δρομία της συνάντησης που είναι για άλογα
1ης κλάσης.
Ο ΛΑΚΚΥ μαζί με τον ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟ και τον ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ θα δώσουν μάχη για τη νίκη. Βασικότεροί τους αντίπαλοι ο ΜΟΡΤΗΣ και ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ.
ΛΑΚΚΥ - ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ - ΜΟΡΤΗΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

ε το κύπελλο Ανοίξεως να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
όπου η ΑΠΟΕΛΑΡΑ ο ΜΑΗ
ΑΣΤΟΝ και ο ΤΕΜΠΣΟΣ θα δώσουν μάχη
για την κατάκτηση της νίκης.
Καλύτερα γκανιάν:
1) Νο. 2
7) Νο. 3
9) Νο. 6
Καλύτερα δίδυμα:
1) 1Χ2
2) 2Χ7
4) 4Χ5
Καλύτερα αουτσάιντερ:
3) Νο. 7
7) Νο. 1

9η ιπποδρομία
Ο ΣΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ έτρεξε αρκετά καλά
στην τελευταία του εμφάνιση με ανώτερα
άλογα και τώρα είναι το φαβορί για τη νίκη.
Για τις υπόλοιπες θέσεις ο ΑΛΠΙΝΟΣ μαζί
με τον ΑΝΤΩΝΗ που επιστρέφει ξεκούραστος. Για τέταρτο άλογο η ΜΑΗ ΧΑΡΤ.
ΣΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ - ΑΛΠΙΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΑΗ ΧΑΡΤ

1η ιπποδρομία
Ο ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ που μετρά δύο δεύτερες θέσεις στις τελευταίες του συμμετοχές είναι το φαβορί για τη νίκη. Για τη δεύτερη θέση
ο ΚΟΥΚΟΣ μαζί με την ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ. Για τέταρτο σύζυγο ο ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ.
ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ - ΚΟΥΚΟΣ - ΤΤΟΜΑΣ
ΜΕΜΟΡΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ

2η ιπποδρομία
Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ μαζί με τον ΦΡΑΝΚΟ
ΝΕΡΟ στην απόσταση των 1000 μέτρων θα
δώσουν μάχη για τη νίκη. Βασικότεροί τους
αντίπαλοι η ΑΡΕΣΤΗΣ και ο ΣΟΡΟΚΟΣ παρά την τελευταία του συμμετοχή.
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ - ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ - ΣΟΡΟΚΟΣ - ΑΡΕΣΤΗ

10η ιπποδρομία
- ΜΑΡΕΝΑΣ ΣΑΝ - ΦΑΡΙΕΡ

ΑΛΜΙΣΣΑ - ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ

4η ιπποδρομία

6η ιπποδρομία

Στην πιο ενδιαφέρουσα ιπποδρομία της
συνάντησης που είναι για το Κύπελλο Ανοίξεως τρία άλογα διεκδικούν τη νίκη. Ο
ΤΕΜΠΣΟΣ μαζί με τον ΜΑΗ ΑΣΤΟΝ
έχουν τον πρώτο λόγο με βασικότερή τους
αντίπαλο την ΑΠΟΕΛΑΡΑ. Για τέταρτο άλογο ο ΧΑΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ.
ΤΕΜΠΣΟΣ - ΜΑΗ ΑΣΤΟΝ - ΑΠΟΕΛΑΡΑ - ΧΑΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Ο ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ στην απόσταση των 1600
μέτρων έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Βασικότεροί του αντίπαλοι ο ΣΕΡ ΑΖΑΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ και η ΦΛΙΚΚΑ ενώ για τέταρτο
άλογο η ΤΣΑΡΕΒΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ - ΣΕΡ ΑΖΑΣ ΤΖΙΟΥΝΙΟΡ
- ΦΛΙΚΚΑ - ΤΣΑΡΕΒΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5η ιπποδρομία
3η ιπποδρομία
Η ΑΝΝΕΤΑ ΣΑΝΤΗ έδειξε αρχική ταχύτητα και στην απόσταση των 1000 μέτρων έχει
τον πρώτο λόγο για τη νίκη.
Για τις υπόλοιπες θέσεις η ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΛΙΜΑ μαζί με τον ΜΑΡΕΝΑΣ ΣΑΝ. Για τέταρτο άλογο ο ΦΑΡΙΕΡ.
ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ - ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΙΜΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ είναι πολύ σταθερή σε όλες τις συμμετοχές και είναι το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης. Για τις
υπόλοιπες θέσεις οι δύο πρωτοεμφανιζόμενες ΚΑΛΛΗΝΗ και ΑΛΜΙΣΣΑ που έδειξαν
καλά στοιχεία στις πρωινές τους δοκιμές.
Για τέταρτο άλογο ο ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ - ΚΑΛΛΗΝΗ -

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ τρέχει αρκετά
καλά στις τελευταίες του συμμετοχές και
στην απόσταση των 1500 μέτρων έχει τον
πρώτο λόγο για τη νίκη. Βασικότεροί του αντίπαλοι ο ΑΤΙΜΟΣ μαζί με τον ΣΤΡΑΗΚ.
Για τέταρτο άλογο ο ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ.
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ - ΑΤΙΜΟΣ ΣΤΡΑΗΚ - ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ

11η ιπποδρομία
7η ιπποδρομία
Ο ΡΙΟ στην απόσταση των 1200 μέτρων
είναι το φαβορί για τη νίκη. Βασικότερός του
αντίπαλος η ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ και η
ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ. Για τέταρτο άλογο ο ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ.
ΡΙΟ - ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ - ΣΑΝΤΑ
ΛΩΡΑ - ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΤΖΙΠΑΣ

8η ιπποδρομία
Στην πιο δύσκολη σε προβλέψεις ιππο-

Στην τελευταία ιπποδρομία της συνάντησης ο ΝΤΟΚΤΟΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ήταν ο εντυπωσιακός νικητής στην τελευταία του συμμετοχή και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη.
Βασικότεροί του αντίπαλοι η ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΛΑ ΣΤΑΡ και ο ΧΑΣΚΥ. Για την τέταρτη θέση ο ΜΟΤΟΡΑΣ και ο ΜΥΡΙΟΝΗΣ.
ΝΤΟΚΤΟΡ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΛΑ ΣΤΑΡ - ΧΑΣΚΥ - ΜΟΤΟΡΑΣ ΜΥΡΙΟΝΗΣ

3η Ιπποδρομία
Ωρα: 03:54 μμ 1000 μέτρα
1 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΙΜΑ ................ (11) Κ. Ζηντίλης ..........[+][@] 57.0
2 ΕΥΝΙΑ.................................. ( 4) Ν. Νικολάου ................[+] 57.0
3 ΜΑΖΟ ..................................( 7) Α. Παπαδόπουλος ......[+] 57.0
4 ΣΟΛΑΝΤΡΙΑ ........................( 9) Ι. Πουλλής ..................[+] 57.0
5 ΚΛΕΒΕΡ ΡΟΚΚΕΤ ................ ( 5) Δ. Κεφάλας ................ [+] 56.0
6 ΤΖΙΕΝΕΡΟΣΙΤΥ .................... ( 1) Μ. Κωνσταντίνου ........ [+] 56.0
7 ΜΑΡΕΝΑΣ ΣΑΝ ....................( 2) Μ. Κ. Πέππος .............. [+] 55.5
8 ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ................ (12) Μ. Α. Αριστοδήμου .... [+] 55.0
9 ΚΑΒΑΛΙΕΡΕ ........................(10) Δ. Σιακαλλής .............. [+] 55.0
10 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ....................( 8) Π. Λ. Ανδρέου (μ) ...... [+] 55.0
11 ΦΑΡΡΙΕΡ ..........................( 6) Μ. Μηνά ......................[+] 55.0
12 ΛΙΤΤΟΛ ΜΠΟΥ ..................( 3) Β. Α. Αδάμου ..............[+] 49.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλά.

6η Ιπποδρομία

1η Ιπποδρομία
Ωρα: 03:00 μμ 1500 μέτρα
1 ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ * ............( 3) Μ. Κωνσταντίνου ........[#] 61.0
2 ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ ......................( 4) Ρ. Τσιακκούρας ................60.5
3 ΚΟΥΚΟΣ ..............................( 5) Κ. Καποδίστριας ................59.5
4 ΣΤΡΕΗΝΤΖΕΡ ......................( 6) Κ. Α. Ιωάννου.............. [+] 57.0
5 ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ ................( 7) Γ. Σταυρινίδης ............ [+] 55.5
6 ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ * ....................( 1) Μ. Σ. Κυριακίδης ........ [+] 55.0
7 ΓΙΑΝΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ * ........( 2) Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 49.0

4η Ιπποδρομία
Ωρα: 04:21 μμ 1200 μέτρα
1 ΑΠΟΕΛΑΡΑ ..........................( 1) Ν. Νικολάου ................[+] 55.0
2 ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ...................... ( 2) Χρ. Χριστοφόρου ........ [+] 55.0
3 ΧΑΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ..............( 4) Μ. Κ. Πέππος ....................55.0
4 ΜΑΗ ΑΣΤΟΝ ........................ ( 3) Κ. Καποδίστριας ........ [+] 52.0
5 ΤΕΜΠΣΟΣ............................ ( 5) Μ. Μηνά ............................52.0
6 ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ ......................( 6) Μ. Κωνσταντίνου .............. 52.0

7η Ιπποδρομία
Ωρα: 05:42 μμ 1200 μέτρα
1 ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ............( 2) Κ. Ζηντίλης ..................[+] 60.0
2 ΚΚΟΣΗ ................................ ( 7) Στ. Κλεόπας ................[+] 55.5
3 ΡΙΟ ......................................( 6) Μ. Κωνσταντίνου ..............55.5
4 ΙΝΓΚΟΤ ................................( 8) Ι. Μεσιήτης ................ [+] 54.0
5 ΜΑΝΤΑΛΟΣ ........................ (12) Ολ. Γεωργίου ..............[+] 54.0
6 ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ ......................( 3) Μ. Κ. Πέππος .............. [+] 54.0
7 ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ..........(10) Π. Λάος ......................[+] 53.5
8 ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ ....................(11) Μ. Μηνά ...................... [+] 52.0
9 ΣΜΑΗΛΥ ..............................( 9) Ν. Νικολάου ................ [+] 52.0
10 ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ ................( 5) Δ. Κεφάλας................ [+] 51.5
11 ΜΙΣΤΕΡ ΖΗΝΩΝ ................ ( 4) Κ. Καποδίστριας ................50.5
12 ΘΑΡΡΕΤΗ .......................... ( 1) Γ. Σταυρινίδης .......... [+] 49.0
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 1.0 κιλά.

10η Ιπποδρομία Ωρα: 07:03 μμ 1500 μέτρα
1 ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ ............( 9) Α.Α. Αθανασίου .......... [+] 60.0
2 ΑΡΣΕΝΑΛ ............................( 7) Π. Λάος........................ [+] 57.0
3 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ ............( 5) Χρ. Χριστοφόρου ........ [+] 56.0
4 ΚΡΑΤΙΠΠΟΣ * ......................( 8) Χρ. Παύλου ..................[+] 55.5
5 ΜΕΣΣΗΝΕΑΣ ......................(12) Μ. Κωνσταντίνου ........[+] 55.5
6 ΣΤΡΑΗΚ.............................. (10) Μ. Μηνά.................. [+][%] 53.0
7 ΚΩΤΣΙΟΣ.............................. ( 2) Ολ. Γεωργίου .............. [+] 52.5
8 ΑΤΙΜΟΣ ..............................(11) Ν. Νικολάου ................ [+] 51.5
9 ΡΑΦΑΕΛΛΙΤΟ ......................( 1) Κ. Καποδίστριας ................50.5
10 ΑΝΤΙΣΣΑ ............................( 4) Στ. Κλεόπας ........................49.0
11 ΠΛΕΝΤΣΤΥΛ ......................( 6) Κ. Α. Ιωάννου.............. [+] 49.0
12 ΧΑΝ ΑΣΠΑΡΟΥΧ ................ ( 3) Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 49.0

2η Ιπποδρομία

Ωρα: 04:48 μμ 1200 μέτρα
5η Ιπποδρομία
1 ΔΑΝΑΟΣ ..............................( 4) Ν. Κ. Τσιακκούρας ............57.0
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ ...... ( 9) Στ. Κλεόπας ................[+] 57.0
3 ΚΑΛΧΑΣ ............................ (11) Κ. Καποδίστριας ................57.0
4 ΜΠΟΥΡΑΚ .......................... (10) Μ. Κωνσταντίνου ........[+] 57.0
5 ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ ..................( 5) Π. Λάος ...................... [+] 57.0
6 ΝΤΡΑΓΚΟΝ ΚΙΓΚ ................ (12) Π. Λ. Ανδρέου (μ) ........[+] 57.0
7 ΦΑΣΤ ΝΤΕΗΝ ......................( 6) Χρ. Χριστοφόρου ........ [+] 57.0
8 ΑΛΜΙΣΣΑ ............................( 7) Μ. Κ. Πέππος .............. [+] 55.0
9 ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ ........................( 3) Χρ. Παύλου.................. [+] 55.0
10 ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ ............ ( 1) Μ. Μηνά ....................[+] 55.0
11 ΚΑΛΛΗΝΗ ..........................( 2) Ν. Νικολάου ......................55.0
12 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ.. ( 8) Ι. Μεσιήτης ................[+] 55.0

Ωρα: 06:09 μμ 2100 μέτρα
8η Ιπποδρομία
1 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ ......................( 2) Ν. Κ. Τσιακκούρας ............60.5
2 ΜΟΥΝ ΡΑΗΖΕΡ ....................( 5) Μ. Κ. Πέππος.............. [+] 59.5
3 ΑΙΣΧΥΛΟΣ .......................... ( 7) Δ. Σιακαλλής ....................58.0
4 ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ .......... ( 4) Δ. Κεφάλας ................[+] 55.0
5 ΜΟΡΤΗΣΣ............................ ( 9) Χρ. Χριστοφόρου ...... [+] 54.5
6 ΤΕΥΚΡΟΣ ............................( 8) Α.Α. Αθανασίου ..........[+] 54.5
7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΟΝΗΣ ............ (10) Ν. Νικολάου ......................53.0
8 ΛΑΚΚΥ * ............................( 1) Κ. Καποδίστριας ........ [+] 52.5
9 ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ ................(11) Ι. Μεσιήτης ................ [+] 50.0
10 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΠΙΓΚ ΣΤΑΡ.... ( 3) Π. Λ. Ανδρέου (μ) ..............49.5
11 ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ ............ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου ..................49.0

11η Ιπποδρομία

Δηλώσεις
διαγραφών
και αναβάσεων
Δηλώσεις Διαγραφών και Αναβάσεων για την 29η Ιπποδρομιακή
Συνάντηση της Περιόδου 2012 που θα διεξαχθεί
σήμερα ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012

Ωρα: 03:27 μμ 1000 μέτρα

1 ΑΡΕΣΤΗ.............................. (11) Μ. Μηνά ......................[+] 57.0
2 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ......................( 2) Κ. Καποδίστριας ........[+] 56.5
3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ....................(12) Χρ. Ανδρέου (μ) ..........[+] 55.5
4 ΜΠΛΑΚ ΣΚΑΗ ......................( 1) Α.Α. Αθανασίου .......... [+] 55.5
5 ΣΟΡΟΚΟΣ ............................( 7) Ν. Κ. Τσιακκούρας...... [+] 55.5
6 ΤΕΧΝΙΚ ................................( 8) Β. Α. Αδάμου ......................55.5
7 ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ .................. ( 4) Χ. Λ. Ανδρέου ..............[+] 55.5
8 ΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΥ ..........( 5) Μ. Κ. Πέππος .............. [+] 55.0
9 ΗΛΙΑΣ ΕΔΑΡΑ .................... (10) Π. Λ. Ανδρέου (μ) ..............55.0
10 ΗΛΙΑΣ ΤΕΚΙΛΑ ..................( 9) Κ. Α. Ιωάννου ....................55.0
11 ΛΙΜΝΗ ..............................( 3) Π. Λάος ........................[+] 55.0
12 ΦΡΗ ΣΠΙΡΙΤ ......................( 6) Γ. Σταυρινίδης ............ [+] 55.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 6.0 κιλά.

Ωρα: 05:15 μμ 1600 μέτρα

1 ΒΙΟΛΕΤΕΡΑ * .................... (12) Μ. Κ. Πέππος ..............[+] 57.0
2 ΤΣΑΡΕΒΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ * ...... (11) Μ. Μηνά ......................[+] 56.5
3 ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ.......................... ( 1) Ολ. Γεωργίου .............. [+] 56.0
4 ΦΑΡΜΑΚΑΣ ........................ ( 6) Στ. Κλεόπας................ [+] 54.5
5 ΖΙΤΤΟΥ ................................( 4) Ι. Πουλλής.................. [+] 52.5
6 ΣΤΑΡ ΟΦ ΦΑΜΑΓΚΟΥΣΤΑ .. (10) Μ. Κωνσταντίνου .............. 52.5
7 ΤΟΤΟ ΡΙΙΝΑ ........................( 5) Π. Λάος ..............................52.5
8 ΦΛΙΚΚΑ ..............................( 9) Κ. Καποδίστριας ........[+] 52.5
9 ΝΕΑΡΧΟΣ ΤΤΟΥΡΚΗΣ ..........( 8) Β. Α. Αδάμου .............. [+] 50.5
10 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ..............( 7) Κ. Α. Ιωάννου ............ [+] 50.0
11 ΣΕΡ ΑΖΑΣ ΤΖΙΟΥΝΙΟΡ ........( 2) Χ. Λ. Ανδρέου ............ [+] 50.0
12 ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ ............ ( 3) Γ. Σταυρινίδης ..........[+] 50.0
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 3.5 κιλά.

9η Ιπποδρομία

Ωρα: 06:36 μμ 1500 μέτρα

1 ΑΛΠΙΝΟΣ ............................( 6)
2 ΑΝΤΩΝΗΣ ............................( 4)
3 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ (GR)............ ( 1)
4 ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ ..............( 8)
5 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ (GR)........ (11)
6 ΣΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ....................( 9)
7 ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΕΡΛ ................( 5)
8 ΚΟΥΗΝ ΑΝΘΙΑ .................... ( 7)
9 ΜΑΗ ΧΑΡΤ .......................... ( 2)
10 ΦΕΡΕΝΙΚΗ ........................ ( 3)
11 ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ......................(10)

Μ. Μηνά ............................ 57.0
Κ. Καποδίστριας ........ [+] 57.0
Χρ. Χριστοφόρου ........[+] 57.0
Μ. Κωνσταντίνου ........ [+] 57.0
Μ. Α. Αριστοδήμου ............57.0
Ν. Νικολάου ................[+] 57.0
Ν. Κ. Τσιακκούρας...... [+] 55.0
Ολ. Γεωργίου ..............[+] 55.0
Στ. Κλεόπας ................[+] 55.0
Ι. Μεσιήτης ..........[+][@] 55.0
Μ. Κ. Πέππος .............. [+] 55.0

Ωρα: 07:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΛΕΤΟ ..................................( 4)
2 ΧΑΣΚΥ ................................(12)
3 ΜΠΑΓΑΣΑΣ.......................... ( 6)
4 ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ ..........( 8)
5 ΜΟΤΟΡΑΣ............................ ( 2)
6 ΜΕΛΙΑ ................................ ( 9)
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ ......................( 7)
8 ΜΥΡΙΟΝΗΣ .......................... ( 1)
9 ΝΤΟΚΤΩΡ ΝΤΙΝΟΣ ..............( 3)
10 ΝΤΟΚΤΩΡ ΑΝΔΡΕΑΣ .......... ( 5)
11 ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ ....................(11)
12 ΕΛΑ ΣΑΝΤΗ ...................... (10)

Χρ. Χριστοφόρου ......[+] 61.0
Μ. Μηνά ......................[+] 60.0
Στ. Κλεόπας ...................... 59.5
Κ. Καποδίστριας ........[+] 58.5
Α.Α. Αθανασίου .......... [+] 58.0
Μ. Κ. Πέππος .................... 56.0
Ολ. Γεωργίου ..............[+] 55.5
Δ. Κεφάλας................ [+] 55.0
Ν. Κ. Τσιακκούρας ......[+] 55.0
Ν. Νικολάου ................ [+] 53.5
Χ. Λ. Ανδρέου ....................52.5
Π. Λάος ............................49.0

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. * Καθυστερεί στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [&] Το άλογο θα τρέξει με Προσωπίδα [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα
Κεφαλής. [%] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Οφθαλμών [§] Το άλογο θα τρέξει με Προστατευτικό Ματιού. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ θα λειτουργήσει στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η και 11η ιπποδρομία.

AΘΛΗΤIΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

59

ΑΕΚ: Ξεκίνησε ήδη ο προγραμματισμός
Για την ΑΕΚ, οι κινήσεις προγραμματισμού
έχουν ξεκινήσει από τώρα όσον αφορά την
επόμενη χρονιά που τοποθετείται τον προσεχή Οκτώβριο! Ηδη οι «πρασινοκίτρινοι»
έχουν προχωρήσει στην ενεργοποίηση των
συμβολαίων για δυο Κύπριους παίκτες, που
ήταν μάλιστα και εκ των βασικών στελεχών
της ομάδας. Για τους Ιάκωβο Παντελή και
Τζο-Τζο Γκαρσία ο λόγος που θα ενισχύσουν
την ΑΕΚ και της αγωνιστικής περιόδου 201213! Πέραν όμως τούτου, ήδη έχουν ξεκινήσει
επαφές με κάποιους μη Κύπριους παίκτες
για να παραμείνουν και του χρόνου. Να επισημάνουμε ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, Νι-

κόλας Παπαδόπουλος, σε συνομιλία που είχαμε μαζί του, είχε διατυπώσει την επιθυμία
του όπως οι Χάρισον και Σούμποτιτς παραμείνουν και του χρόνου στην ομάδα. Ο νεαρός Κύπριος προπονητής θα κρατήσει και
του χρόνου το πρασινοκίτρινο πηδάλιο. Κάτι
που δεν είναι δα και άγνωστο. Αλλωστε όλοι
στην ΑΕΚ έμειναν υπερευχαριστημένοι από
τη δουλειά του Νικόλα Παπαδόπουλου.
Βάσει διοικητικών πηγών να αναφέρουμε
λοιπόν ότι μπορεί και σήμερα, να γίνει η καθοριστική επαφή που θα σφραγίσει τη συνέχεια αυτής της συνεργασίας!
Μάριος Πολυδώρου

Γυναικείο Ποδόσφαιρο:
Στον αέρα το φινάλε...

Σ

ΑΓΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Με επιτυχία η εκδήλωση
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 4 Απριλίου
2012 η ετήσια εκδήλωση του Προγράμματος Αθλητισμός
για Ολους της Επαρχίας Αμμοχώστου στην αίθουσα αθλοπαιδιών του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας. Στην εκδήλωση
έλαβαν μέρος 200 μέλη του προγράμματος ΑΓΟ και την παρακολούθησαν περίπου στα 700 άτομα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Πάμπος
Στυλιανού. Παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Σωτήρας κ.
Γεώργιος Τάκκας, ο Δήμαρχος Δερύνειας, κ. Αντρος Καραγιάννης, ο Κοινοτάρχης Αυγόρου κ. Παναγιώτης Μιχαηλάς
και Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Παραλιμνίου, Σωτήρας
όπως επίσης και Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Ιδρυμάτων. Η Υπεύθυνη του Προγράμματος κ. Εφη Μούζουρου
Πενηνταέξ τόνισε τη σημασία της άθλησης σε όλες τις ηλικίες. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ αναφέρθηκε στη ξεχωριστή θέση που έχει το Πρόγραμμα ΑΓΟ. Αφού συγχάρηκε τους γυμναστές για την εξαιρετική τους δουλειά, υποσχέθηκε ότι ο
ΚΟΑ θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα
του Κοινωνικού Αθλητισμού. Ο Δήμαρχος Σωτήρας κ. Γεώργιος Τάκκας αναφέρθηκε στα καλά που προσφέρει η
άσκηση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα προγράμματα:
Προδημοτική εκπαίδευση
Υπεύθυνη Γυμνάστρια Μαρία Γερμανού. Συμμετείχαν τα
Νηπιαγωγεία: Η Κιβωτός, Ουράνιο Τόξο, Λος Αμίκος.
Ειδική Σχολή Αποστόλου Παύλου
Υπεύθυνη Γυμνάστρια Μαρία Σίμοβα.
Αθληση και τρίτη ηλικία
Υπεύθυνοι Γυμναστές Βασίλης Φαρτούνοβ, Παύλος
Κωνσταντίνου, Μαρία Παρπούνα. Συμμετείχαν: Σ.Κ.Ε Δήμου Αγίας Νάπας, Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρου, Κέντρο
Υπερηλίκων Δήμου Δερύνειας, Σ.Κ.Ε Ορμήδειας.
Προδημοτική εκπαίδευση
Υπεύθυνη Γυμνάστρια Αννα Ταντελέ.
Συμμετείχε το Νηπιαγωγείο Μανούλα.
Αθλητισμός και γυναίκα
Υπεύθυνοι Γυμναστές: Μαρία Γερμανού, Βασίλης Φαρτούνοβ, Μαρία Παρπούνα. Συμμετείχαν τα Κέντρα Αθλητισμός και Γυναίκα: Δήμου Αγίας Νάπας, Δήμου Δερύνειας
Κοινοτικού Συμβουλίου Δάσους Αχνας.
Γενική άθληση - Καλαθόσφαιρα
Υπεύθυνοι Γυμναστές: Παύλος Κωνσταντίνου, Βασίλης
Φαρτούνοβ, Μαρία Γερμανού, Μαρία Σίμοβα, Μαρία Παρπούνα.
Εξειδικευμένο πρόγραμμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Υπεύθυνοι Γυμναστές: Παύλος Κωνσταντίνου, Βασίλης
Φαρτούνοβ, Μαρία Παρπούνα
Γενική άθληση - Ποδόσφαιρο
Υπεύθυνοι Γυμναστές: Παύλος Κωνσταντίνου, Βασίλης
Φαρτούνοβ, Μαρία Γερμανού, Μαρία Σίμοβα, Μαρία Παρπούνα.
Γενικός συντονισμός: Δέσπω Οικονόμου, Συντονίστρια
ΑΓΟ Αμμοχώστου.

ήμερα ολοκληρώνεται
η
κούρσα
του
Πρωταθλήματος Γυναικών.
Ο Απόλλωνας πανηγύρισε ξανά την κατάκτηση του τίτλου και
φιλοδοξεί να κλείσει
και τη φετινή αγωνιστική χωρίς απώλειες.
Μετά από δεκαπέντε αγωνιστικές δράσης
η ομάδα της Λεμεσού
μετρά ισάριθμες νίκες
και έχει να επιδείξει
συντελεστή τερμάτων
83-5.
Τη δεύτερη θέση
εξασφάλισε η ΑΕΚ
Κωνστάντιας, που ολοκλήρωσε τις φετινές
της υποχρεώσεις.
Να σημειωθεί πάντως ότι τα σωματεία
του γυναικείου ποδο-

σφαίρου, σε σύσκεψή
τους την περασμένη
Δευτέρα (2/4), είχαν
αποφασίσει την άμεση
διακοπή του πρωταθλήματος, τη μη συμμετοχή τους στο κύπελλο καθώς και την
απόσυρση των ποδοσφαιριστριών
από
οποιανδήποτε δραστηριότητα των Εθνικών

ομάδων.
Οι σημερινές αναμετρήσεις πάντως παραμένουν στον αέρα.
Να υπενθυμίσουμε
ότι τα σωματεία του γυναικείου πρωταθλήματος, πήραν τις πιο πάνω
αποφάσεις ελέω της μη
καταβολής της οικονομικής χορηγίας.
Συνοπτικά το σημερινό πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
στο πρωτάθλημα γυναικών έχει ως εξής:
11:00 ΑπόλλωναςΛήδρα/ΠΑΕΕΚ
11:00 Αφροδίτη Πόλης Χρυσοχούς-Δάφνη Τρούλλων
11:00 Χρυσομηλιά
Αγίου Αμβροσίου-Λευκοθέα Λατσιών
11:30 ΑΕ Αμμόχωστος-Πάφια

Αγία Νάπα: Ξεκίνησαν οι αγώνες
Συνωστισμός ταλέντων στην Αγία
Νάπα καθώς με τη συμμετοχή 172
ομάδων και περίπου 3.000 παιδιών
ηλικίας 8-16 χρόνων ξεκίνησαν νωρίς
χθες το πρωί οι αγώνες του Ayia Napa Youth Soccer Festival, που διεξάγεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά.
Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι
αγώνες της φάσης των Ομίλων στις
εννιά ηλικιακές κατηγορίες του
τουρνουά, τη Μεγάλη Δευτέρα θα
διεξαχθούν τα νοκ άουτ και το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης οι τελικοί, με την ανάδειξη του MVP, του
πρώτου σκόρερ, του καλύτερου τερματοφύλακα και της ομάδας ήθους,
σε κάθε κατηγορία. Ο τελικός για
τους γεννηθέντες το 1996, της μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας του

Ayia Napa Youth Soccer Festival, θα
γίνει στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίας
Νάπας. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του δήμου αριθμούν συνολικά 16 μικρά και μεγαλύτερα γήπεδα,
με φυσικό χλοοτάπητα. Τους αγώνες
παρακολουθούν οι Βρετανοί σκάουτερ Ντάνι και Τρέβορ Μπέιλι.

Χάντμπολ: Ξεκάθαρα φαβορί
Δύο αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό
πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος χάντμπολ ΟΠΑΠ γυναικών.
Στο Πλατύ Αγλαντζιάς η πρωτοπόρος ομάδα της Κεντρικής Ασφαλιστικής Λατσιά, όντας το φαβορί για τη νίκη θα αναμετρηθεί με τον Πανελλήνιο,
ενώ με τον τίτλο του φαβορί να τη συνοδεύει η ΕΝ Αθηένου, επίσης εκτός
έδρας, θα αναμετρηθεί με τον Α.Ο.
Αραδίππου. Συνοπτικά οι δύο σημερι-

νοί αγώνες έχουν ως εξής:
Α.Ο. Αραδίππου - Ε.Ν. Αθηαίνου
(Λύκειο Αραδίππου ώρα 18:30)
Πανελλήνιος Λ/σιας - Κεντρική
Ασφαλ. Λατσιά (Πλατύ Αγλαντζιάς
ώρα 18:00)
Βαθμολογία
1. Κ.Α. Λατσιά ..........13 477-282 24
2. ΣΠΕ Στρ. .............. 14 449-290 22
3. Ε.Ν. Αθηαίνου ......13 350-342 14
4. Πανελλήνιος ........13 264-434 3
5. Α.Ο. Αραδίππου ..14 234-438 3

LTV
18:00 Αρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
20:00 LTV Sports News (Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων)
LTV SPORTS HD
17:00 ΑΕΛ - Ομόνοια (Πρωτάθλημα Λαϊκής Τράπεζας)
19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σεβίλη (Primera Division)
22:30 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (Primera Division)
02:00 San Antonio Spurs - Utah Jazz (Αγώνας NBA)
LTV PREMIER HD
15:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - ΚΠΡ (Premier League)
18:00 Αρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
LTV1
16:00 Pre Game (Αθλητική Εκπομπή)
17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση (Πρωτάθλημα Λαϊκής Τράπεζας)
22:30 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (Primera Division)
LTV SPORTS 1
15:00 29η Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 New York - Chicago Bulls (Αγώνας NBA)
LTV SPORTS 2
15:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - ΚΠΡ (Premier League)
18:30 Αμβούργο - Λεβερκούζεν (Bundesliga)
Cytavision Sports1 (κανάλι 201)
13:30 Ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ: Unicaja - Assignia
Manresa (Ζ)
19:00 Ωρα για μπάλα: Εκπομπή (Ζ)
22:00 Πρωτάθλημα Βραζιλίας: Γκουαράνι - Παλμέιρας (Ζ)
Cytavision Sports2 (κανάλι 202)
20:00 Πρωτάθλημα Σλοβακίας: Σλόβαν - Τρνάβα (Ζ)
Cytavision Sports3 (κανάλι 203)
16:00 Πρωτάθλημα Βουλγαρίας: Λοκομοτίβ - Λέφσκι Σόφιας (Ζ)
Cytavision Sports5 (κανάλι 205)
16:00 Μπάσκετ (VTB United League): Lokomotiv Kuban Zalgiris (Ζ)
18:10 Μπάσκετ (VTB United League): Nizhniy Novgorod Lietuvos Rytas (Ζ)
Fox Sports (Primesports)
08:00 Golf Central International: Live From The Masters
13:00 The Masters Rd. 3 from Augusta, GA (Ε)
20:00 GF The Masters Final Rd. from Augusta, GA (Ζ)
01:00 Asian Tour Handa Faldo Cambodian Classic (Ε)
01:30 This Week in Baseball (Ε)
02:00 Big Ten Men’s Gymnastics at Iowa
04:00 Big Ten Men’s Gymnastics at Iowa
Novasports 1 & Novasports HD
18:00 Total Superleague: Αθλητική εκπομπή (Z)
19:00 Total Superleague: Λεπτό προς λεπτό, 28η αγωνιστική (Ζ)
21:00 Total Superleague: Αθλητική εκπομπή (Z)
03:00 Μπέιζμπολ: Texas Rangers - Chicago White Sox (Ζ)
Novasports 2
19:00 Superleague: Ολυμπιακός - Κέρκυρα (Ζ)
22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Π.Σ. Ζερμέν - Μαρσέιγ (Ζ)
24:00 Superleague: Δόξα Δράμας - Εργοτέλης (Μ)
Novasports 3
08:30 Ενόργανη Γυμναστική (World Cup Series): Zibo, Κίνα/
2η μέρα (Ζ)
11:15 Ενόργανη Γυμναστική (World Cup Series): Zibo, Κίνα/
2η μέρα (Ζ)
19:00 Superleague: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (Ζ)
21:00 Πρωτάθλημα «Clausura»: Μπελγράνο - Εστουντιάντες
(Ζ)
Novasports 4
15:00 Παγκόσμιο πρωτάθλημα FIA GT1 (Προκριματική Κούρσα): Nogaro-Γαλλία (Z)
19:00 Superleague: ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ (Ζ)
21:00 Τουρνουά γκολφ (The Masters 2012): 4η μέρα, Augusta/ Georgia (Z)
Novasports 6
19:00 Superleague: ΟΦΗ - Παναιτωλικός (Ζ)
EUROSPORT & EUROSPORT HD
12:00 Ποδηλασία πίστας: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μελβούρνη (Ζ)
14:00 Ποδηλασία: Paris-Roubaix, Γαλλία (Ζ)
18:00 Κέρλινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα, άνδρες): Τελικός
(Ζ)
20:00 Τένις (Τουρνουά WTA): Τελικός, Τσάρλεστον (Ζ)
EUROSPORT2
09:30 Australian Football: St Kilda-Gold Coast Suns (Z)
12:30 Κέρλινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα, άνδρες): Μικρός
τελικός (Ζ)
15:30 Ποδόσφαιρο (Aegon Cup): Μπάγερν - Μίλαν, Ολλανδία (Ζ)
17:00 Κέρλινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα, άνδρες): Τελικός
(Ζ)
18:30 Βόλεϊ (Ιταλικό πρωτάθλημα): Προημιτελικά ανδρών (Ζ)
MOTORS TV
12:30 Μοτοσικλέτα (Ιταλικό πρωτάθλημα): Ιμολα, Stock 600
(Ζ)
13:20 Μοτοσικλέτα (Ιταλικό πρωτάθλημα): Ιμολα, Stock 1000
(Z)
14:50 Μοτοσικλέτα (Ιταλικό πρωτάθλημα): Ιμολα, Superbike
(Z)
15:45 Μοτοσικλέτα (Ιταλικό πρωτάθλημα): Ιμολα, 125 GP &
Moto 3 (Z)
16:40 Μοτοσικλέτα (Ιταλικό πρωτάθλημα): Ιμολα, 600 SS &
Moto 2 (Z)
18:15 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIA GT3: 1η κούρσα, Nogaro
(Z)
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Μόνο αν ενώσουν τις δυνάμεις τους...
Του
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ

Ολα όσα γίνονται στο κυπριακό ποδόσφαιρο έχουν
ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση αρκετών σωματείων. Οι φωνές διαμαρτυρίας πυκνώνουν όλο και περισσότερο και γίνονται κραυγές που ζητούν κάθαρση,
θεσμικές αλλαγές, απάλειψη των πολλών κακώς
εχόντων στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής
ακούστηκαν πάμπολλες τέτοιες φωνές. Με δηλώσεις, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις σε διασκέψεις Τύπου. Και προέρχονται από αρκετά σωματεία, τα
οποία δικαιολογημένα έχουν σφοδρά παράπονα με
τα πράματα και θάματα που γίνονται κατά την τρέχουσα περίοδο.
Ωστόσο, για να γίνει εφικτή η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων δεν αρκούν οι
φωνές, τα παράπονα και οι κλάψες. Ούτε και οι εκ-

 Η μάχη για τον τίτλο στο
πρωτάθλημα Λαϊκής
Τράπεζας καλά κρατεί.
 Οι τέσσερις μονομάχοι του
πρώτου γκρουπ θα δώσουν
σήμερα άλλη μία μάχη για
την κατάκτηση του τίτλου.
 Η πρωτοπόρος της
βαθμολογίας ΑΕΛ
υποδέχεται την Ομόνοια σε
ένα αρκετά αμφίρροπο
παιχνίδι.
 Η Ομόνοια είναι αυτή που
καίγεται περισσότερο για το
τρίποντο, καθώς σε
περίπτωση ήττας θα μείνει
επτά βαθμούς πίσω από την
κορυφή και με τέσσερις
αγωνιστικές να απομένουν
τότε τα πράγματα θα είναι
εξαιρετικά δύσκολα όσον
αφορά τον τίτλο.
 Η ΑΕΛ πάντως βολεύεται
και με την ισοπαλία, αλλά
θα κυνηγήσει τη νίκη έτσι
ώστε να βγάλει από τη μέση
μία εκ των διεκδικητών για
τον τίτλο.
 Στο άλλο παιχνίδι του
πρώτου γκρουπ, ο ΑΠΟΕΛ
υποδέχεται την Ανόρθωση.
 Οι πρωταθλητές μετά τη
νίκη επί της Ομόνοιας την
προηγούμενη αγωνιστική,
έχουν μπει για τα καλά στη
διεκδίκηση του τίτλου,
καθώς βρίσκονται στο πλην
δύο από την κορυφή.
 Για την Ανόρθωση τα
πράγματα είναι εξαιρετικά
δύσκολα όσον αφορά τη
διεκδίκηση του τίτλου
καθώς βρίσκεται αρκετά
πίσω από την κορυφή, ενώ
παράλληλα τρέχει να
προλάβει τρεις ομάδες και
όχι μία.
 Φυσικά απομένουν πέντε
αγωνιστικές, οι οποίες
ισοδυναμούν με 15
βαθμούς. Βαθμολογικά
ελπίζει, αλλά θα πρέπει να
πάρει και τη νίκη κόντρα
στον ΑΠΟΕΛ.
 Από εδώ και πέρα ο κάθε
βαθμός και η κάθε απώλεια
μετρούν όσον αφορά τη
διεκδίκηση του τίτλου.
 Η πρωταθλήτρια ομάδα θα
είναι αυτή που θα παίρνει
τους βαθμούς, αλλά
παράλληλα θα
εκμεταλλεύεται και τις
απώλειες των υπόλοιπων.
 Κάθε αγωνιστική είναι
κρίσιμη και καθοριστική...
Σκουλουκούι...ν

κλήσεις και οι παραινέσεις πιάνουν τόπο. Εδώ που
έφτασαν τα πράγματα ο μόνος τρόπος για να επέλθει
η κάθαρση και η αλλαγή είναι η δράση. Τώρα, που
«καίει το σίδηρο», χωρίς αναβολές. Διότι μετά θα
επέμβουν οι εξωγενείς παράγοντες και το πουλί θα
έχει πετάξει. Η μοναχική αντιμετώπιση του προβλήματος από κάθε σωματείο δεν πρόκειται να φέρει
αποτέλεσμα ούτε και οδηγεί πουθενά. Εάν, όμως,
ενώσουν τις δυνάμεις τους και επιδιώξουν με ειλικρινή διάθεση και καλή θέληση να καθαρίσουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, μπορούν να το επιτύχουν. Αυτό
προϋποθέτει να περάσουν από το ρόλο του κομπάρσου, που παίζουν εδώ και χρόνια, στον πραγματικό
τους ρόλο ως οι πρωταγωνιστές αυτού του παιχνιδιού
που λέγεται ποδόσφαιρο. Μπορούν; Ιδού η Ρόδος...

Ω ρ α γι α σ υ ρ τ ά κ ι !
Πλάκωσε τον διαιτητή
γιατί τον απέβαλε

Το
πρωτάθλημά
μας μπαίνει
στην τελική
ευθεία πλέον

Ποδοσφαιριστής σε τοπικό πρωτάθλημα
στη Βραζιλία, μόλις είδε την κόκκινη του
διαιτητή τον άρχισε στις μπουνιές! Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής δεν τη γλίτωσε καθώς όχι μόνο συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς, αλλά αντιμετωπίζει και βαριά
ποινή αποκλεισμού που μπορεί να φτάσει
τις 720 ημέρες όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Αυτό κι αν είναι σημάδι
Στο Ασιατικό Champions League ένας τερματοφύλακας από τα Η.Α.Ε. ”σημάδεψε” την ώρα του αγώνα την εναέρια κάμερα στο κέντρο του γηπέδου. Με
τρομερή επιτυχία! Η Esteghal από το Ιράν υποδέχτηκε
την Al Jazira από τα Η.Α.Ε. στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου του AFC Champions League. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 2-1, ωστόσο η φάση του αγώνα σημειώθηκε
στο 41’. Πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας της Al
Jazira, Ali Khaseif.
Αμυντικός της ομάδας του, του γύρισε
την μπάλα και αυτός μπροστά από το
τέρμα την απομάκρυνε με δύναμη στέλνοντάς την να χτυπήσει την εναέρια κάμερα που βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου.
Εξαιρετικό σημάδι από περίπου 50 μέτρα μακριά! Ο διαιτητής φυσικά διέκοψε το ματς, έδωσε
ελεύθερο και οι παίκτες της Esteghal την έδωσαν
στους αντιπάλους του που με τη σειρά τους την ξαναγύρισαν στον Ali Khaseif. Και ο 25χρονος πορτιέρο την
απομάκρυνε αμέσως στέλνοντάς την και πάλι με δύναμη στην εναέρια κάμερα του κέντρου!

1992: Ο άσος του τένις Αρθουρ Ας ανακοίνωσε ότι πάσχει από AIDS, έπειτα
από μεταμόσχευση αίματος.
1989: Το Παγκόσμιο Συνέδριο της FIBA κατάργησε τη διάκριση μεταξύ
ερασιτεχνών και επαγγελματιών, επιτρέποντας σε όλους τους παίκτες του
μπάσκετ να λαμβάνουν μέρος σε όλες
τις επίσημες διοργανώσεις.
1987: Ο προπονητής των Λος Αντζελες
Ντότζερς, Αλ Κάμπανις, παραιτήθηκε
ύστερα από ρατσιστικά σχόλια που
έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή του δικτύου ΑBC.
1975: Ο Φρανκ Ρόμπινσον, των Κλίβελαντ Ιντιανς, έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός μάνατζερ στο αμερικανικό
πρωτάθλημα μπέιζμπολ.
1974: Ο Αμερικανός άσος του μπέιζμπολ, Χανκ Ααρον, έσπασε το θρυλικό
ρεκόρ των home runs που κατείχε ο
Μπέιμπ Ρουθ.
1950: Αρχισε το πρώτο πρωτάθλημα
του ΝΒΑ.
1950: Γεννήθηκε ο Γκρέγκορζ Λάτο. Ο
Πολωνός επιθετικός έλαμψε στο
Μουντιάλ του 1974, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 7 γκολ και συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση της
3ης θέσης από την Πολωνία. Επαιξε,
επίσης, στα τελικά το 1978 και το 1982.
1916: Ο οδηγός αγώνων αυτοκινήτου
Μπομπ Μπούρμαν σκοτώθηκε στον
τελευταίο γύρο του αγώνα «Boulevard
Race», όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Από
την πρόσκρουση σκοτώθηκαν, επίσης,
ένας μηχανικός και ένας αστυνομικός,
ενώ τραυματίστηκαν πέντε θεατές.
1912: Γεννήθηκε η Σόνια Χένιε, Νορβηγίδα Ολυμπιονίκης στο καλλιτεχνικό πατινάζ και ηθοποιός.
1911: Διεξάχθηκε το πρώτο τουρνουά
σκουός στο Harvard Club της Νέας
Υόρκης.

Η σούπερ
γιαγιά-οπαδός της Ιντερ!
Η γηραιότερη γυναίκα της Ιταλίας συμπλήρωσε 113
χρόνια ζωής και τα γιόρτασε στα χρώματα της αγαπημένης της Ιντερ.
H Μαρία Ρανταέλι δεν είναι απλά η μεγαλύτερη
σε ηλικία οπαδός της Ιντερ, αλλά στην ουσία ο
ζωντανός θρύλος του μιλανέζικου συλλόγου.
Ο λόγος απλός. Οταν ιδρύθηκε η Ιντερ το
1908, εκείνη ήταν ήδη 9 ετών (!) ενώ αποτελεί
τη γηραιότερη γυναίκα στην Ιταλία και τη
δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Με όλα τα παραπάνω υπόψη, τα 113α γενέθλιά της (γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του
1899) γιορτάστηκαν με κάθε επισημότητα στη
γενέτειρά της, το Νοβάτε Μιλανέζε (προάστιο
του Μιλάνου), μέσα από ένα ξεχωριστό πάρτι
προς τιμή της στο δημαρχείο της πόλης.
Το εντυπωσιακό είναι πως πέρα από αρκετούς φίλους της (ιντερίστι φυσικά), παρέστησαν στην εκδήλωση η Μπέτι Μοράτι, αδερφή του
ιδιοκτήτη των ”νερατζούρι” Μάσιμο Μοράτι και ο γενικός διευθυντής Ερνέστο
Παολίλο, με το κλου της βραδιάς να είναι
μία τούρτα γενεθλίων με το νούμερο ”113”
γραμμένο πάνω σε αυτή.
Οπως έχει δηλώσει η Μαρία Ρανταέλι,
”Nonna Maria” (”Γιαγιά Mαρία” όπως την
αποκαλούν), οι αγαπημένοι της παίκτες από
το παρελθόν είναι οι Σάντρο Ματσόλα και
Τζακίντο Φακέτι, ενώ ένα από τα όνειρά
της που δεν έγινε όμως ποτέ πραγματικότητα ήταν να συναντήσει από κοντά τον
Κρίστιαν Βιέρι.
Μία από τις κορυφαίες στιγμές στη ζωή
της πάντως, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια,
ήταν στη συμπλήρωση των 107 χρόνων
ζωής της, όταν την επισκέφτηκε ο Χαβιέρ
Ζανέτι και της χάρισε μία φανέλα της Ιντερ με υπογραφές όλων των παικτών.

ΑΡΘΡΟ

Οι ακραίοι
του «κέντρου»
Ξεκαθαρίζει και διαμορφώνεται σταδιακά το όλο σκηνικό
γύρω από τις προσεχείς προεδρικές εκλογές.
Φτάσαμε όμως στο τραγελαφικό σημείο όπου η υποψηφιότητα του Ν. Αναστασιάδη να προβάλλεται σαν αλλαγή και κίνηση προς τα μπρος, ενώ οι ακραίοι και απορριπτικοί βαφτίζονται και αυτοχαρακτηρίζονται κεντρώοι. Θα καταλήξουν
πρώτα στο πρόγραμμα είπαν και μετά στον υποψήφιο. Πρώτα
όμως πέρασαν όλοι ο ένας μετά τον άλλο από την αυλή του
Αναστασιάδη με τον οποίο σύμφωνα με τα ίδια τα λεγόμενά
τους συμφώνησαν σχεδόν σε όλα. Γιατί ψάχνουν λοιπόν για
άλλον υποψήφιο αφού δεν τους χωρίζουν ουσιαστικές διαφορές ή δεν είναι
θέση αρχής γι’ αυτούς η μη ψήφιση του
Αναστασιάδη; Στο θέατρο του παραλόγου που ανεβάζουν, ακόμα και ο Ρ.
Ερωτοκρίτου, ο οποίος σε ηλικία 16
χρόνων οπλοφορούσε στο πραξικόπημα και που τοποθετούσε ιδεολογικά το
Του
Γιώργου Πογιατζή ΕΥΡΩΚΟ δεξιότερα του Συναγερμού,
βαφτίστηκε κεντρώος. Το ίδιο και ο
Κουτσού, ο οποίος λάμβανε μέρος σε συσκέψεις για προετοιμασία της καθόδου του Γρίβα στην Κύπρο. Ο κεντρώος ή ενδιάμεσος πολιτικός χώρος θα έπρεπε να εκφέρει ένα μετριοπαθή λόγο, ένα συγκέρασμα των θέσεων της Αριστεράς και
Δεξιάς, όσο ανέφικτο και αν είναι. Αυτούς ο λόγος τους είναι
ακραίος, εθνικιστικός, απορρίπτουν κάθε λύση συμβιβασμού
και υποστηρίζουν απόψεις, οι οποίες μόνο με στρατιωτικά μέσα μπορούν να επιτευχθούν. Ο λεγόμενος κεντρώος χώρος
δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αχταρμάς εθνικοσοσιαλιστών,
ακροδεξιών και καιροσκόπων, οι οποίοι διαφωνούν αναμεταξύ τους και το μόνο που τους ενώνει είναι ο φόβος τους μπας
και λυθεί το Κυπριακό, η εμπάθειά τους προς την Αριστερά
ίσως και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος κινεί τα νήματα πίσω από
τον μπερτέ.
Το ΕΥΡΩΚΟ καθαρά και ξεκάθαρα τάσσεται ενάντια στην
ομοσπονδία. Η ΕΔΕΚ με πρόσχημα το σωστό περιεχόμενο
κινείται στις παρυφές του ενιαίου κράτους. Το ΔΗΚΟ κάνει
παντιέρα του την 8η Ιουλίου, η οποία όμως στη δεύτερή της
κιόλας παράγραφο υιοθετεί τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία όπου στο άκουσμά της και μόνο η ΕΔΕΚ βγάζει σπυράκια. Οι οικολόγοι «κτυπούν και της πρόκκας και του καλλιτζιού» διαφωνώντας με όλα χωρίς να προτείνουν τίποτα, μόνο
και μόνο για να πετυχαίνει τηλεοπτική προβολή. Στον κοινωνικό τομέα με μια ασύγγνωστη αναλγησία, αφήνουν απλήρωτους τους υπαλλήλους του ΡΙΚ, τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, μόνο και μόνο για να παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της Κυβέρνησης. Στα οικονομικά αποτελούσαν τα δεύτερα βιολιά στην ορχήστρα του Συναγερμού με μαέστρο τον Α.
Νεοφύτου, με τον οποίο συμφωνούσαν σε όλα. Θα τους ζήλευε και θα μαθήτευε κοντά τους ακόμα και ο Καρατζαφέρης
στην αντιμετώπιση των αλλοδαπών. Με αφορμή τα επιδόματα
έκφραζαν ένα λόγο που έσταζε ξενοφοβία και ρατσισμό, παρά
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα ζητήματα αυτά. Ούτε να
ακούσουν για συμβίωση με τους Τ/κυπρίους και εναντιώνονται με προσχήματα σε οτιδήποτε φέρνει κοντά τις δύο κοινότητες. Θα είναι πραγματικά ένα εφιαλτικό σενάριο εάν μετά
τις προεδρικές εκλογές θα διαπραγματεύονται το Κυπριακό
οι δικοί μας απορριπτικοί από τη μια και ο Ερογλου από την
άλλη, ιδιαίτερα σήμερα που το Κυπριακό βρίσκεται στο πιο
οριακό του σημείο και απαιτούνται οι πιο λεπτοί, προσεκτικοί
χειρισμοί. Θα είναι σαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά ο ένας θα ρίχνει βενζίνη και
ο άλλος κηροζίνη. Ισως όμως να είναι και καλύτερα έτσι, για
να επέλθει ένα οριστικό ξεκαθάρισμα και ο κυπριακός λαός να
τοποθετηθεί για ακόμα μαι φορά γύρω από το ποια πολιτική
γραμμή προκρίνει στο Κυπριακό. Οχι ότι θα κολλήσει οτιδήποτε επάνω τους γιατί ο κυπριακός λαός έχει κατ’ επανάληψη
απορρίψει τις απόψεις τους. Το κόμμα του απορριπτισμού, η
τότε Ενωση Κέντρου ουδέποτε ξεπέρασε το 2%. Ο ίδιος ο Τ.
Παπαδόπουλος ούτε αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν κατάφερε
να εκλεγεί στη μοναδική καθαρή εκλογική αναμέτρηση που
υπέβαλε τον εαυτό του χάνοντας από τον Γαλανό. Στις προεδρικές του 2008 ο Τ. Παπαδόπουλος ούτε τα ποσοστά των
κομμάτων που τον στήριζαν δεν συγκέντρωσε και απεκλείσθη
από τον πρώτο γύρο. Στις προεδρικές το 1993 ΔΗΚΟ και
ΕΔΕΚ συνεργάστηκαν, και επειδή Λυσσαρίδης και Κυπριανού ήθελαν και οι δύο να είναι υποψήφιοι, έβαλαν σαν «πρόβατο επί σφαγής» τον Πασχαλίδη, τον οποίο και οι δύο υπονόμευαν, με αποτέλεσμα ούτε τα δύο τρίτα του αθροίσματος
των δύο κομμάτων να μην συγκεντρώσει. Οι θέσεις των απορριπτικών δεν πείθουν γιατί είναι νεφελώματα, αοριστολογίες
και ευσεβοποθισμοί. Ακόμα και τα κομματικά ποσοστά τους
ενός εκάστου μειώνονται συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Γιατί νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά;
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Η όξυνση της κρίσης του παγκόσμιου
καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος
θύμησες και επισημάνσεις
Πέρασαν 67 χρόνια από την επίτευξη
της Αντιφασιστικής Νίκης, που στοίχισε
στην ανθρωπότητα, σύμφωνα με τη δήλωση του Αμερικανού «Ρομπέρτο Τζιάκσον»
ο οποίος σαν ανώτερος κατήγορος γνώριζε
κάθε λεπτομέρεια της δίκης της Νυρεμβέργης, 55 εκατομμύρια νεκρούς και την
καταπάτηση των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας για έξι ολόκληρα χρόνια. Επίσης
πέρασαν 94 χρόνια από τη λήξη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου που στοίχισε 37
εκατομμύρια νεκρούς – αιχμαλώτους –
τραυματίες - αγνοούμενους (βλ. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή, τόμος 15,
σελ. 134).

Γράφει
Χρίστος Κουρτελλάρης*

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κύπριοι εθελοντές ήσαν 16.000 στις συμμαχικές δυνάμεις και στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 30.000 από την Κύπρο και εξωτερικό
που υπηρέτησαν με την προσδοκία της
απαλλαγής της Κύπρου από τον αγγλικό
ζυγό και της κατάργησης των πολέμων
(βλ. Εκδόσεις Χρίστου Ηλιοφώτους και
εκδόσεις Παγκύπριου Συνδέσμου Βετεράνων Β΄ Παγκ. Πολέμου).
Οι στόχοι που είχαν καθοριστεί και
διακηρυχθεί στο συμμαχικό αγώνα ενάντια στο χιτλεροφασιστικό άξονα στηρίχτηκαν στα πανανθρώπινα ιδανικά «Για Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Διεθνή
Ειρήνη και Ασφάλεια όλων των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων όλων των
πολιτών της γης και διαρκούς Παγκόσμιας Ειρήνης».
Στα 67 χρόνια από την αντιφασιστική
νίκη έγιναν εκατοντάδες πολεμικές συγκρούσεις με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, πολλαπλάσια εκατομμύρια τραυματίες, ανάπηρους, σακάτηδες, τρισεκατομμύρια οι δαπάνες και το κόστος των
πολέμων, μόλυνση του περιβάλλοντος
(του εδάφους, των νερών, των θαλασσών
και του αέρα).
Η φύση παγκόσμια μας εκδικείται.
Ομως απεδείχθη από την ίδια τη ζωή, οι
πόλεμοι δεν είναι λύση, αλλά είναι αίμα,
πόνος, θάνατος και καταστροφή.
Ο κυπριακός λαός σ΄ αυτή την περίοδο
δύο φορές αιματοκυλίστηκε, όμως η ειρήνη δεν αποκαταστάθηκε.
Πέρα από τις πολεμικές συγκρούσεις η
σημερινή ανθρωπότητα μαστίζεται από τη
διεθνή οικονομική κρίση, τις συνέπειες
της οποίας πληρώνουν οι εργαζόμενοι.
Οχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτοί που δημιούργησαν
την κρίση όχι μόνο απαλλάσσονται, αλλά
ακόμη κερδοσκοπούν σε βάρος των εργαζομένων.
1. «Οι 200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις
ελέγχουν το 25% της παγκόσμιας δραστηριότητας και απασχολούν λιγότερο από το
1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.
2. Οι πωλήσεις αυτών των 200 εταιρειών υπερβαίνουν το 2000 σε αξία τις οικο-

νομίες περισσότερων των 180 χωρών στον
κόσμο.
3. Στις ΗΠΑ το 1% του πληθυσμού κατέχει πάνω από το 16% του εθνικού πλούτου. Διαθέτει περιουσία μεγαλύτερη από
το 40% του εθνικού πλούτου.
Διαθέτει περιουσία μεγαλύτερη από το
40% του φτωχότερου πληθυσμού και το
2007 κατείχε 190 φορές περισσότερο
πλούτο από το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό – από 131 φορές που ήταν η ψαλίδα το
1983. Μέσα σε μια εικοσαετία (1980 –
2000) τα εισοδηματικά ανώτερο 0,1% του
πληθυσμού των ΗΠΑ αύξησε το μερίδιό
του στο εθνικό εισόδημα κατά 300%».
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο
Ερευνας της Διατροφικής Πολιτικής αυτή
τη στιγμή, τέσσερις δεκαετίες μετά την
υπόσχεση Κίσσινγκερ στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τροφίμων το 1974 ότι «μέσα στην
επόμενη δεκαετία κανένας άνδρας, γυναίκα ή παιδί δεν θα πηγαίνει για ύπνο νηστικός», σήμερα η πείνα στο σύνολο 122 αναπτυσσομένων κρατών θεωρείται καθημερινό φαινόμενο. Σε 30 χώρες η πείνα
παίρνει «ανησυχητικές διαστάσεις. Σε 25
χώρες το πρόβλημα της πείνας αγγίζει τα
όρια του «συναγερμού». Σε 4 χώρες χαρακτηρίζεται «άκρως ανησυχητικό».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ,
την πρώτη χώρα σε εξαγωγές γεωργικών
προϊόντων, το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2010 τον μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά αριθμό εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα της παροχής
δελτίων σίτισης και ότι σε 50 εκατομμύρια
ανθρώπους παραχωρούνται δελτία σίτισης, χωρίς να υπολογίζονται στους Αμερικανούς που καταφεύγουν στα λαϊκά συσσίτια, τη λαϊκή σούπα, όπως έμεινε γνωστή από την εποχή της Μεγάλης Υφεσης
της δεκαετίας του ‘30 και συνεχίζει σήμερα να αποτελεί τη μόνη πηγή διατροφής
για εκατομμύρια.
Στην πραγματικότητα, μάλιστα, η καταστροφή είναι ακόμα χειρότερη: σύμφωνα
με το αμερικάνικο Κέντρο Ερευνας Τροφίμων και Δράσης «ένας στους τρεις ανθρώπους που θα έπρεπε να λαμβάνουν
συσσίτιο δεν το κάνουν».
Στις 16.10.2009, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού, δόθηκαν από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και
γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία:
1) «Σε μια εποχή που» όπως ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Οργάνωσης παραδέχτηκε –
«έχουμε τα οικονομικά και τεχνικά μέσα
για να εξαφανίσουμε την πείνα, αλλά μας
λείπει η πολιτική βούληση, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη
υποσιτίζονται».
2) Κάπου στη γη κάθε τρία δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από την πείνα, την
έλλειψη πρόσβασης στο νερό και από
ασθένειες ιάσιμες στον ανεπτυγμένο κόσμο.
3) Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασιτία.
4) Ενώ μέχρι το 2008 ο αριθμός των ανθρώπων που υποσιτίζονταν αυξανόταν κατά μέσο όρο 4 εκατομμύρια κάθε χρόνο,
το 2009 η αύξηση αυτή έφτασε τα 100
εκατομμύρια. Σύμφωνα με την Wall Street Journal οι 25 μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές εταιρείες των ΗΠΑ από 350
δις δολάρια που είχαν κέρδη το 2007, προ
κρίσης, είδαν τα κέρδη τους να ανέρχονται σχεδόν στα 420 δις.

Ολος ο πλανήτης πολεμικό πεδίο
Στην εφημερίδα «Χαραυγή» ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε
άρθρο με τίτλο «Ολος ο Πλανήτης Πολεμικό Πεδίο» και αναφέρει ότι μεταξύ πολλών άλλων σηματοδοτείται και η αλλαγή
του τρόπου διεξαγωγής των πολέμων.
Ενας «σύγχρονος πόλεμος», κατά το αμερικάνικο Πεντάγωνο, στηρίζεται πλέον,
κατά κύριο λόγο, όχι τόσο στο στρατό ξηράς, αλλά στο τρίπτυχο «μη επανδρωμένα
αεροσκάφη, ναυτικό και μυστικές επιχειρήσεις».
Δεν συνιστά μόνο λόγο «ανάγκης» εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
αλλά αναγκαιότητα.
Οι ΗΠΑ μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
έχουν διεξάγει τέσσερις πολέμους στο
έδαφος της Ασίας –Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ,
Αφγανιστάν– και δεν έχουν καταγάγει καμία νίκη, παρά το ανυπολόγιστο κόστος,
οικονομικό και ανθρώπινες ζωές.
Το άρθρο καταλήγει με τα εξής: «Ο πόλεμος από τον “Νομπελίστα Ειρήνης” Ομπάμα – που εκλέγηκε με υποσχέσεις ότι
δήθεν θα τερμάτιζε τον πόλεμο – αναβαθμίζεται καθώς δίνεται το “πράσινο φως”
να πολλαπλασιαστούν οι εστίες πολέμου,
ακόμα και σε όλο τον πλανήτη, εάν χρειαστεί».
Αυτό είναι το δήθεν δόγμα των ΗΠΑ με
σχεδιαστή – οργανωτή – χρηματοδότη το

ΝΑΤΟ. Στην εφημερίδα «Χαραυγή» ημερ.
14 Μαρτίου 2012 δημοσιεύεται κοινό άρθρο του Πρωθυπουργού της Αγγλίας κ.
Κάμερον και του Προέδρου των ΗΠΑ που
ανάμεσα σε πολλά άλλα αναφέρονται
στους ιμπεριαλιστικούς τους σχεδιασμούς. Μεταξύ πολλών άλλων αναφέρουν:
«Ο κόσμος βασίζεται στη συμμαχία
τους που είναι συμμαχία της καρδιάς, που
δεσμεύεται από τις παραδόσεις, την ιστορία και τις αξίες που μοιραζόμαστε».
Και σε άλλον σημείο δηλώνουν δημόσια: Είναι περήφανοι για την πρόοδο που
κάνουν οι δυνάμεις των δύο χώρων στην
αποδυνάμωση της Αλ ΚΆΙντα και των Ταλιμπάν. Ωστόσο, όπως μας θυμίζουν τις
τελευταίες ημέρες, «αυτό παραμένει μια
δύσκολη αποστολή».
Και παρακάτω στο άρθρο καταδικάζουν
εκ νέου την «τρομοκρατική βία του συριακού καθεστώτος κατά των πολιτών»… και
καταλήγουν ότι «θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με το Ιράν. καθώς και την παγκόσμια
οικονομική κρίση». (Αφήνω στον κάθε
αναγνώστη τα συμπεράσματα από αυτό το
άρθρο).
*Εθελοντής του Β΄ Παγκ. Πολέμου, ιδρυτικό μέλος και
πρώην πρόεδρος της Συνεργατικής Επαυλης Ονίσια,
πρώην Γ.Γ. της ΕΚΑ και βουλευτής Κερύνειας τα χρόνια
1970 έως 1991
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ΓΕΣΥ: Στην υγειά σας, μετά από 21 χρόνια
Μοιάζει ελπιδοφόρο

Το Σχέδιο Υγείας είναι ένα από τα κορυφαία οικονομικοκοινωνικά θέματα του τόπου. Ωστόσο, υπήρξε μια ταλαιπωρημένη
υπόθεση αφού τα εμπόδια για την υλοποίησή του χρονολογούνται από το 1991, όταν
ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες με πολλή σύγχυση. Οι αντεγκλήσεις διήρκεσαν 10 ολόκληρα χρόνια. Ετσι, φτάσαμε καταϊδρωμένοι
στο 2001 όταν η Βουλή ψήφισε το βασικό νόμο για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Μα δεν τελειώσαμε! Το 2003 ιδρύθηκε ο Οργανισμός

Του
Δρα Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη*

Ασφάλισης Υγείας ΟΑΥ με στόχο την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Από τότε έχει δαπανηθεί
ποσό της τάξης των 20 εκ. ευρώ (6,2 εκ. ευρώ μόνο για το 2011). Οι μελέτες συγκλίνουν
στη θέση ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι μονόδρομος. Οντως σε 3-4 χρόνια το σημερινό
σύστημα θα στοιχίζει πιο πολύ από ό,τι το
ΓΕΣΥ, ενώ κάθε χρόνος καθυστέρησης κοστίζει στην οικονομία €46-49 εκατ.
Μοιάζει ελπιδοφόρα η ανασυγκρότηση
του Σχεδίου που ετοιμάστηκε υπό την προεδρία του κ. Βάσου Σιαρλή (νυν Υπ. Οικονομικών και τ. προέδρου ΟΑΥ). Οι λόγοι είναι
οι εξής:

Γιατί το ΓΕΣΥ είναι μονόδρομος και επιτακτική
ανάγκη
Το σημερινό σύστημα σε 2-3 χρόνια δεν
θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες
ανάγκες. Ηδη στην Κύπρο οι μισές περίπου
δαπάνες για την υγεία σχετίζονται με ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχουν
ιδιώτες (ιατροί, κλινικές, φαρμακεία). Αλλά
η δαπάνη αυτή είναι ήδη υπερβολικά υψηλή
αφού είναι 2.5 φορές πιο ψηλή από τη μέση
δαπάνη στις 27 χώρες της ΕΕ (σε κάποιες
περιπτώσεις είναι 8-10 φορές πιο ψηλή π.χ.
για εργαστηριακές εξετάσεις). Οι ετήσιες

δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
(με έτος αναφοράς το 2011) ανέρχονται σε
€1,2 δισεκ. Με βάση τη νέα πρόταση για την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ τα €975 εκ. θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, ενώ τα υπόλοιπα €225 εκ.
θα δαπανούνται σε άλλες υπηρεσίες που δεν
θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ (π.χ οδοντιατρικά).
Ετσι, η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι επιτακτική ανάγκη. Χαρακτηριστικά, ένας συνταξιούχος σήμερα καταβάλλει το 7% της σύνταξής του για ιατρικές υπηρεσίες, ενώ με την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ προβλέπω να καταβάλλει μόλις το 2,5% της σύνταξής του. Αν
εφαρμοστεί ορθολογικά, πρέπει να αναμένεται ότι θα συγκρατήσει τις δαπάνες υγείας,
ενώ από το 2016 θα επιφέρει σημαντικές
εξοικονομήσεις στα κρατικά ταμεία. Το μόνο
που πρέπει να προσεχθεί είναι η ισοσκέλιση
των λογαριασμών της κυβέρνησης που πια
απαιτεί η ΕΕ και θα μας παρακολουθεί (χώρια οι 3 δοκησίσοφοι Οίκοι Αξιολόγησης!).

Βασικές Πρόνοιες. Στο κέντρο ο πολίτης, ποιότητα να δώσει λύση στο μάλλον δυσβάστακτο κό- τιμολογιακή πολιτική στα φάρμακα (που είκαι αρχές
στος λειτουργίας του Σχεδίου ΓΕΣΥ. Η κά- ναι ακριβά σε σύγκριση με αυτά στην ΕΕ) θα
Το Σχέδιο είναι πολιτο-κεντρικό. Ο πολίτης της Κύπρου θα δικαιούται να εγγράφεται
ως μέλος στο Σχέδιο. Αλλά μόνο αν εγγράφεται θα απολαμβάνει των ωφελημάτων του.
Οι κρατικές υπηρεσίες και τα ΜΜΕ νοείται
ότι θα ενημερώνουν τους πολίτες σε τακτική
βάση πάνω στις διαδικασίες εγγραφής, αλλά
και για τις τυπικές υποχρεώσεις τους.
Γενικά ας αναφερθεί εδώ για το ΓΕΣΥ ότι
ο κάθε δικαιούχος-πολίτης θα έχει δικαίωμα να επιλέγει τον γιατρό της δικής του προτίμησης (αλλά και να τον αλλάζει). Αν ο
ασθενής χρειάζεται μια ειδικευμένη εξέταση
ή θεραπεία τότε ο γιατρός του θα τον αποστέλλει, με την ιατρική διάγνωσή του, σε ειδικό γιατρό που και πάλι θα επιλέγει ο πολίτης ασθενής.
Αναμένεται ότι το Σχέδιο θα παρέχει
στους πολίτες ολοκληρωμένη δέσμη ιατρικών και φαρμακευτικών καλύψεων και θα
λειτουργεί ορθολογικά και με τρόπο ώστε να
ελέγχεται η ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας. Η
ίση μεταχείριση ασθενών είναι “εκ των ων
ουκ άνευ“.

λυψη ενός μικρού μέρους της δαπάνης από
τον πολίτη ασθενή, εάν και εφόσον εισάγεται
για εσωτερική νοσηλεία, μετά από διάγνωσηεισήγηση του γιατρού του, είναι ορθολογική,
νοουμένου ότι θα εξαιρεθούν ομάδες άπορων ασθενών, που σήμερα τυγχάνουν δωρεάν
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Επίσης, είναι βάσιμο ότι το υπόλοιπο μέρος της χρηματοδότησης θα καλύπτεται από
εισφορές όλων των εισφορέων (μισθωτός,
εργοδότης, αυτοεργοδοτούμενος, κράτος τόκοι, μερίσματα, ενοίκια κ.ά.). Οι συντεχνίες
και οι εργοδότες είναι καλό να καλεστούν για
να συμφωνήσουν μια μικρή έστω αύξηση
στις εισφορές εργοδοτών και υπαλλήλων.
Το Σύστημα πληροφορικής/ΙΤ/μεθόδων
και διαδικασιών (με σύστημα ΒΟΤ, άνετο
στην αποπληρωμή του) μάλλον θα χρηματοδοτείται από εισφορά του κράτους (περίπου
€450 εκ.) και από μη κρατικές εισφορές και
“συμπληρωμές“ (κάπως λιγότερο από €550
εκατ).

«Ξαλάφρωμα» λειτουργικού κόστους

Αν ο ιδιωτικός τομέας, το κράτος και όλα
τα κόμματα συμφωνήσουν σε μια βέλτιστη

Με τη νέα πρόταση του ο ΟΑΥ προσπαθεί

Τιμολογιακή φαρμάκων, αναδιοργάνωση, χρήση
τεχνολογίας

εξοικονομηθούν πολλές δαπάνες προς όφελος των πολιτών και του Ταμείου του ΓΕΣΥ.
Αν ενισχυθούν με κίνητρα οι ντόπιες φαρμακοβιομηχανίες μας θα παράγουν πιο φθηνά.
Αν ένα κρατικό νοσοκομείο διαθέτει ακριβό μηχάνημα μπορεί να το ενοικιάζει σε
ιδιώτες γιατρούς σε χρόνους μη χρήσης του
από το νοσοκομείο (που θα κοινοποιούνται
ηλεκτρονικά). Αντίστροφα, αν διαθέτει ένα
κρατικό Νοσοκομείο 1 μηχάνημα MRI, ενώ
υπάρχουν νοσηλευτήρια που λειτουργούν 6
θα ήταν σπατάλη για το κράτος να αγόραζε
άλλα 5 για να έχει όσα ο ιδιωτικός τομέας.
Ορθολογικό θα ήταν οι κρατικοί ιατροί να
παρέπεμπαν τον ασθενή σε ένα απ’ αυτά τα 5
ΜRΙ, όποιο προτιμά ο ασθενής.
Τέλος, εξοικονομήσεις μπορούν να επιτευχθούν με αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, αύξηση της παραγωγικότητας με εκπαίδευση και χρήση τεχνολογίας. Και ασφαλώς
με καλύτερο/γνήσιο ανταγωνισμό μεταξύ
των προσφοροδοτών μηχανημάτων φαρμάκων. Το ΓΕΣΥ είναι 21 χρόνων. Σαν πολίτης
με δικαίωμα του εκλέγεσθαι, με βάρκα την
ελπίδα!
*Οικονομολόγος, τέως Διευθυντικό Στέλεχος
Τραπεζικού Ομίλου
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Αναβαθμίζεται ο συνοικισμός
Αγίων Αναργύρων Β’
Του
ΤΑΣΟΥ ΠΕΡΔΙΟΥ

Ερχονται
καλύτερες
μέρες
Αν υπάρχει μια επαρχία, η
οποία μπορεί βάσιμα και με χειροπιαστούς όρους να προσδοκά
σε καλύτερες μέρες σε ό,τι αφορά την οικονομία, αυτή είναι
αναντίλεκτα η επαρχία της Λάρνακας. Και μόνο το γεγονός ότι
οι δύο μεγαλύτερες επενδύσεις
που βρίσκονται στα σκαριά στην
Κύπρο είναι στη Λάρνακα τα λέει όλα.
Τα πιο πρόσφατα νέα έδωσαν
άλλη μια παράταση στην ελπίδα
σε μια δύσκολη εποχή με ανεργία, μειωμένη ανάπτυξη και έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Η επένδυση των Κινέζων στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας είναι πλέον μια πραγματικότητα με υπογεγραμμένα
συμβόλαια και όχι σχέδια επί
χάρτου. Και ακούγοντας κάποιος τον πρόεδρο της Hermes να
ξεκαθαρίζει ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα
είναι χιλιάδες και όχι εκατοντάδες, δεν μπορεί παρά να παίρνει
ανάσα αισιοδοξίας. Η ανεργία
είναι μία ανοικτή κοινωνική
πληγή που προκαλεί ένα φαύλο
κύκλο και η επούλωσή της θα
λειτουργήσει θεραπευτικά και
σε άλλους τομείς.
Η Λάρνακα είναι πλέον ο φάρος της ελπίδας για ανάκαμψη
σε ολόκληρη την Κύπρο. Εκτός
των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε
αρχικό στάδιο, των 4000 χιλιάδων κινέζικων περιπτέρων και
των χιλιάδων θέσεων εργασίας
στο παλιό αεροδρόμιο, αναμένεται από ώρα σε ώρα, σύμφωνα
με τους καθ’ ύλην αρμόδιους
και ο... Καλός Λόγος για το μεγάλο έργο της ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας. Η υπογραφή των συμβολαίων φαίνεται να είναι προ των
πυλών και η έναρξη εργασιών
θα δώσει ώθηση στην οικονομία
με μια επένδυση το εύρος της
οποίας εκτιμάται επίσης σε
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Παρόμοιου βεληνεκούς έργο
ανάπτυξης είναι και η ρώσικη
επένδυση στην Ορόκλινη με το
μεγάλο Θεματικό Πάρκο που
σχεδιάζεται. Πριν μερικές μέρες γράφτηκε ότι οι Ρώσοι προχώρησαν στην ανανέωση του
μνημονίου συνεργασίας που
έληξε στις 31 Μαρτίου με τη
συμβαλλόμενη κυπριακή, κάτι
που αποδεικνύει ότι η επένδυση, επίσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι ζωντανή.
Οπως ζωντανή πρέπει να είναι
και η ελπίδα μας για καλύτερες
μέρες.

ε πορεία αναβάθμισης έχει μπει ο προσφυγικός συνοικισμός Αγίων Αναργύρων
Β’ στη Λάρνακα όπως διαπίστωσε αντιπρο-

Σ

Επίσκεψη ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου
σωπεία του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου σε πρόσφατη επίσκεψη. Ενα από τα βασικότερα έργα είναι η τοποθέτηση ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες του συνοικισμού, το οποίο έχει ξεκινήσει ενώ προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς και η αντικατάσταση των πορτοπαράθυρων. Παράλληλα, σε βασικές οδικές αρτηρίες προχωρεί το έργο της επιδιόρθωσης των
πεζοδρομίων. Οπως επισημάνθηκε στην επίσκεψη, καταλυτικό ρόλο στην προώθηση των

βελτιωτικών έργων στους Αγιους Ανάργυρους Β’ έπαιξαν οι συστηματικές προσπάθειες του ΑΚΕΛ μετά τη διαπίστωση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν κυρίως
οι ηλικιωμένοι πρόσφυγες ένεκα της μη
ύπαρξης ανελκυστήρων, ενώ η καθοριστική
παρέμβαση έγινε από τον τέως Υπουργό

Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, ο οποίος
επισκέφθηκε το συνοικισμό και έδωσε οδηγίες για τα έργα. Ο κοινοτάρχης του συνοικισμού Λούης Βύρας ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ
και τον Ν. Συλικιώτη για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πάντως,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου καταγράφηκε και το πρόβλημα
της νεανικής παραβατικότητας, το οποίο ταλαιπωρεί τον εν λόγω συνοικισμό και έχει,
όπως επισημάνθηκε, πάρει φοβερές διαστάσεις. Οι κάτοικοι κατέστησαν σαφές ότι νιώθουν ανασφαλείς και ζήτησαν αποτελεσματική παρέμβαση της Αστυνομίας. Επικεφαλής
της αντιπροσωπείας ήταν ο Ε.Γρ. του ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου, Νίκος Ιωάννου και συμμετείχαν στελέχη, βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι.
Τάσος Περδίος

Είδαν τον «Αη Γιάννη»
του Δουβλίνου
ον αντίστοιχο “Αη Γιάννη” του Δουβλίνου της Ιρλανδίας είδε αντιπροσωπεία της πόλης της Λάρνακας στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE, το οποίο ασχολείται με την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών εκτός
ιστορικού κέντρου πόλεων. Η αντιπροσωπεία
επισκέφθηκε μεταξύ 14 και 16 Μαρτίου τον
περιφερειακό δήμο του Δουβλίνου Dun Laoghaire Rathdown County στο πλαίσιο επίσκεψης πέραν των 50 αντιπροσώπων από όλες
τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
στο πλαίσιο του οποίου, για τη Λάρνακα, έχει
επιλεγεί ο Αης Γιάννης για αναζωογόνηση. Οι
δημοτικοί σύμβουλοι, οι τμηματάρχες του
Δήμου Λάρνακας, οι εκπρόσωποι των κατοίκων του Αη Γιάννη και άλλοι Λαρνακείς παράγοντες που βρέθηκαν στην Ιρλανδία αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα τουρισμού, κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικής
ανάπτυξης, πολεοδομικής αναδιοργάνωσης,
ενώ επισκέφθηκαν την υπό μελέτη περιοχή
βλέποντας επιτόπου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το πρόγραμμα SURE ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Νοέμβριο μετά από σχεδόν
30 μήνες ζωής και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε 6 πόλεις. Σε αυτό
συμμετέχουν πόλεις από 8 χώρες, την Ουγγα-
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ρία - Eger, που είναι και ο ηγετικός εταίρος
του προγράμματος, τη Ρουμανία – Gheorgheni, την Ισπανία – Albacete, την Ελλάδα – Κομοτηνή, τη Φινλανδία – Pori, το Βέλγιο – Ottignies Louvain La Neuve, την Ιρλανδία – Dun
Laoghaire Rathdown County και την Κύπρο
– Λάρνακα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί, μέσα
από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών

μεταξύ των εταίρων, αλλά και ειδικών συνεργατών από διάφορα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
και Οργανισμούς, στην εξεύρεση δράσεων
στην εφαρμογή τους που θα επιφέρει οικονομική, πολιτιστική, πολεο δομική, κυκλοφοριακή και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής. Η συμμετοχή της Λάρνακας έχει υποστηριχθεί από την Κυπριακή Διαχειριστική
Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού) στην
οποία θα υποβληθεί το τελικό σχέδιο δράσης
για πιθανή χρηματοδότηση μέσα από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Να θυμίσουμε ότι οι
διαδικασίες ανάπλασης του Αη Γιάννη έχουν
προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς για τη μελέτη εκπόνησης των κατασκευαστικών σχεδίων και την επίβλεψη. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλακοστρώσεις, φωταγώγηση, δημιουργία χώρων στάθμευσης και
πεζοδρόμια. Ολα αυτά θα καλύπτουν μια μεγάλη έκταση γύρω από την κεντρική πλατεία
και την εκκλησία του Αη Γιάννη. Τα έργα ανάπλασης θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας,
αφού θα εξωραΐσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της υποβαθμισμένης σήμερα συνοικίας,
ενώ ταυτόχρονα θα συνδράμουν τα μέγιστα
στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα
της συγκεκριμένης ενορίας.
Τάσος Περδίος

Πόλος έλξης το νέο οινοποιείο στα Λεύκαρα
νας νέος πόλος έλξης για αυτόχθονες και τουρίστες
είναι το νέο οινοποιείο ΚΤΗΜΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ που
εγκαινιάστηκε στα Λεύκαρα. Το οινοποιείο φιγουράρει
στο νέο ανοιξιάτικο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας ως ένας ακόμα λόγος για τον οποίο αξίζει κανείς να
επισκεφθεί την πανέμορφη κοινότητα της Ορεινής Λάρνακας. Το ΚΤΗΜΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ έχει δημιουργηθεί στις
πλαγιές της κοιλάδας Λευκάρων και συνδυάζει την παραδοσιακή Λευκαρίτικη αρχιτεκτονική και μοντέρνα υλικά
όπως το γυαλί και το ατσάλι. Εκεί παράγονται τα κρασιά
Syraf, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blank, Assyrtiko,
Ayioritiko, Maratheutiko και Xinisteri τα οποία βγαίνουν
σε μικρές ποσότητες ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη
δυνατή ποιότητα. Το οινοποιείο είναι ανοικτό στο κοινό,
το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει πώς παρασκευάζεται
το κρασί, αλλά και να δοκιμάσει. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί επίσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις.
Τάσος Περδίος
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Οι δημότες έχουν λόγο στα Κ. Πολεμίδια
ρία νέα έργα, σημαντικά για την οδική
ασφάλεια, τα οποία αποτελούν αιτήματα
των δημοτών του τροχιοδρομεί ο Δήμος Κά-

Τ
Του
ΤΑΣΟΥ
ΤΣΑΠΠΑΡΕΛΛΑ

Αυξημένες
προσδοκίες
Οχτώ χρόνια μετά την ίδρυσή
του και πέντε χρόνια μετά την
υποδοχή των πρώτων του φοιτητών το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να αυτονομηθεί και να εισέλθει πλέον σε μια
νέα πορεία, μια νέα δημιουργική
εποχή ανάπτυξης.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου έγιναν και λάθη, σημειώθηκαν
ελλείψεις και παραλείψεις, πιθανόν να έγιναν και επιλογές που
δημιούργησαν υπόνοιες ακόμα
και για εξυπηρέτηση προσωπικών
ή άλλων συμφερόντων. Αυτά άλλωστε τα λέει σήμερα και η διοίκηση και η διεύθυνση του Πανεπιστημίου με τη διαβεβαίωση ότι
στόχος είναι όλ’ αυτά να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν.
Ηδη, όπως είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει αρκετά βήματα.
Θέλουμε να κρατήσουμε ως
τεκμήριο αποφασιστικότητας τη
δημόσια δέσμευση του πρώτου
προέδρου του Συμβουλίου, του αυτόνομου πλέον ΤΕΠΑΚ, Δρα Δημήτρη Κοντίδη, που έκανε στη
διάρκεια της πρόσφατης τελετής
αυτονόμησης: “Στόχος μας είναι
να εδραιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαφάνεια σε όλα τα
στάδια της δουλειάς μας, έχοντας
ως βασικούς πυλώνες σε κάθε μας
ενέργεια τη χρηστή διοίκηση και
την αξιοκρατία”. Την ίδια διαβεβαίωση έδωσε στην ίδια τελετή και
η πρύτανης του Πανεπιστημίου,
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού.
Το σημαντικότερο όμως αυτή
τη στιγμή, που το ΤΕΠΑΚ έχει αυτονομηθεί, είναι να αξιολογήσουμε την 8χρονη παρουσία του μέσα
στη Λεμεσό και να εκτιμήσουμε το
ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει στην καθημερινή ζωή
της πόλης και των δημοτών της.
Είναι καθολική η εκτίμηση σήμερα πως υπήρξε σοφή η απόφαση
του τότε Δημοτικού Συμβουλίου
και της κυβέρνησης να χωροθετήσουν το Β’ Κρατικό Πανεπιστήμιο
στην καρδιά της Λεμεσού. Η παρουσία του Πανεπιστημίου είναι
πλέον αισθητή σε κάθε λεπτό του
24ώρου, η ακαδημαϊκή, η πολιτιστική, η κοινωνική, η εμπορική
ακόμα και η πολεοδομική αναζωογόνηση της πόλης είναι αδιαμφισβήτητη, ακόμα και από εκείνους,
που υποστήριζαν τη χωροθέτηση
του ΤΕΠΑΚ έξω από τα δημοτικά
όρια της Λεμεσού.
Η Λεμεσός και ο κόσμος της
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο
στην ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ και δικαιολογημένα έχουν αυξημένες
προσδοκίες, τις οποίες καλείται το
αυτόνομο πλέον Πανεπιστήμιο να
δικαιώσει.

Με αίτημά τους
τροχιοδρομούνται τρία
νέα οδικά έργα
τω Πολεμιδιών μετά από συζητήσεις με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ενα από αυτά είναι η δημιουργία κυκλικού
κόμβου στη διασταύρωση των οδών Καρμίου
και Πατριάρχου Φωτίου, το οποίο θα επιλύσει προβλήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής διαχείρισης. Με τη δημιουργία
του κυκλικού κόμβου, το φωτισμό και τη διαπλάτυνση των συγκεκριμένων οδών θα διασφαλιστεί η σωστή προσπέλαση στις οδικές

αυτές αρτηρίες, που είναι πολύ πυκνές σε
χρήση και κίνηση. Το δεύτερο αφορά την κατασκευή κυρτωμάτων στην οδό Ανθεστηρίων
στη συνοικία Ανθούπολη, στον 28ο και 71ο
Δρόμο στο Συνοικισμό Μακάριος Γ’ δίπλα
από την εκκλησία Αγίου Νεοφύτου και διάνοιξη και κατασκευή κυρτωμάτων παρά το
24ο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης στην οδό Κυβέλης στο Γ’ Μονοβόλικο, παρά την εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αλλά και κοντά στο

Β’ Δημοτικό Σχολείο θα κατασκευαστούν
διαβάσεις πεζών με κυρτώματα για εύκολη
διασταύρωση του δρόμου από τους πεζούς.
Το συνολικό κόστος των τριών έργων
ανέρχεται στις 100 περίπου χιλιάδες ευρώ
και η ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία μετά από διαγωνισμό είναι η S. Pavlou & Sons
Constructions Ltd. Ο δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Γιώργος Γεωργίου, τόνισε τη σημασία
που αποδίδει η Τοπική Αρχή σε θέματα οδικής Ασφάλειας και σωστής κυκλοφοριακή
διαχείριση, επισημαίνοντας πως δεν είναι τυχαία που ο δήμος πρωταγωνιστεί και στον τομέα αυτό, υπογράφοντας και τη χάρτα οδικής
ασφάλειας. Αυτό πρόσθεσε, μας δημιουργεί
ευθύνες ώστε με περισσότερη μεθοδικότητα,
με σχεδιασμό και μελέτη να συμβάλουμε
ώστε τα Πολεμίδια να χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα και στον τομέα αυτό.
Κρίστια Ανδρέου

Σε διεθνή επίπεδα το Δημοτικό
Κέντρο Χορού Λεμεσού
ια δεύτερη φορά το Κέντρο
Χορού του Δήμου Λεμεσού καταφέρνει να φέρει
κοντά του τη γνωστή μπαλαρίνα και καθηγήτρια χορού
Μαρίνα Αντόνοβα της διεθνούς
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Συνεχίζεται
η συνεργασία με την
Πανεπιστημιακή
Σχολή Palucca της
Δρέσδης και τη
γνωστή μπαλαρίνα
Μαρίνα Αντόνοβα
Σχολής Palucca της Δρέσδης.
Μετά την επιτυχία αυτή η περίοδος του Πάσχα θα είναι περίοδος
εντατικής δουλειάς για το Δημοτικό Κέντρο Χορού, αφού η κα
Αντόνοβα, όπως μας είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Λάμπρος Λάμπρου, θα προσφέρει
μια σειρά εντατικών μαθημάτων

κλασικού μπαλέτου στους μαθητές του Κέντρου.
H σχέση της Πανεπιστημιακής Σχολής Palucca, καθώς και
του Δήμου της Δρέσδης Γερμανίας με το Δήμο Λεμεσού θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι, αφού
στην ετήσια παράσταση του Κέν-

τρου Χορού του Δήμου, που θα
πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου
στο Θέατρο Ριάλτο, έχουν αποδεχτεί να λάβουν μέρος οι σολίστες χορευτές του μπαλέτου της
Οπερας της Δρέσδης, Natalia
Sologub και Guy Albouy. Σε
προηγούμενες παραστάσεις του

Δημοτικού Κέντρου Χορού έλαβαν μέρος φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες από το Βασιλικό Μπαλέτο της Δανίας και το Εθνικό
Μπαλέτο της Αγγλίας.
Τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, κλιμάκιο μαθητών
του Δημοτικού Κέντρου Χορού
ταξίδεψε στη Δρέσδη, όπου παρακολούθησε σειρά μαθημάτων
στα πλαίσια της Διεθνούς Θερινής Σχολής Χορού που διοργανώνει κάθε χρόνο, η κα Antonova. Στη Θερινή Σχολή, εκτός από
την ίδια, δίδαξαν επίσης χορευτές από το μπαλέτο της όπερας
της Δρέσδης.
Ολ’ αυτά, όπως μας είπε ο Λ.
Λάμπρου, αποτελούν τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πόλεων, στον τομέα του χορού, μιας
συνεργασίας η οποία αναπτύσσεται με τις καλύτερες προοπτικές,
και η οποία έχει όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, παρέχοντας μεγάλες ευκαιρίες για τους σπουδαστές του
κλασικού χορού στην Κύπρο.
Τάσος Τσαππαρέλλας

Υπό ανάπλαση ο πυρήνας της Επταγώνιας
ο νέο της πρόσωπο διατηρώντας κτείνεται στο επίπεδο της εκκλησίας,
όμως τον παραδοσιακό της χαρα- θα διαθέτει σκληρές επιφάνειες από
κτήρα, αναμένεται να αποκαλύψει τοπική πέτρα, ενώ ο χώρος μπροστά
σύντομα η Επταγώνια με την ανάπλα- από το πολιτιστικό κέντρο και το
ση του πυρήνα της κοινότητας. Το εστιατόριο, γρασίδι. Επίσης, μπροστά
διαγωνισμό για τα σχέδια ανάπλασης από το πολιτιστικό θα τοποθετηθούν
παιγνίδια για τα
του πυρήνα της
μικρά παιδιά,
κοινότητας, στον
Το νέο της πρόσωπο
ενώ θα καταοποίο συμμετείχαν 45 μελετητές θα συνδυάζει το σύγχρονο σ κ ε υ α σ τ ο ύ ν
σκαλιά - κερκίαπό την Κύπρο
με την παράδοση
δες για διάφοκαι το εξωτερικό,
ρες εκδηλώσεις.
κέρδισε το αρχιΤο μουσείο χωροθετείται στο νότιο
τεκτονικό γραφείο Μάριου Χριστοδουλίδη. Τα σχέδια προνοούν τη δη- μέρος του τεμαχίου, ενώ το αναψυμιουργία μουσείου αγροτικής κληρο- κτήριο θα κατασκευαστεί στην ανατονομιάς, βιβλιοθήκης, αναψυκτηρίου λική πλευρά, μεταξύ του πολιτιστικού
και πολιτιστικού κέντρου γύρω από κέντρου, του μουσείου και του νέου
προτεινόμενου χώρου στάθμευτην εκκλησία και την πλατεία.
Το πολιτιστικό κέντρο τοποθετεί- σης. Τέλος, η βιβλιοθήκη θα αποτεται στο χώρο όπου σήμερα λειτουργεί λεί το κομβικό σημείο για εύκολη
το εστιατόριο, ενώ οι υπαίθριοι χώροι πρόσβαση από και προς το μουσείο
που θα δημιουργηθούν θα διαχωρι- και το πολιτιστικό κέντρο, αλλά και
στούν σε δύο επίπεδα. Η μια πλατεία προς την κοινότητα.
μπροστά από το μουσείο, που επεΚρίστια Ανδρέου

Τ
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Η Λευκωσία έχει το δικό
Λευκά καγκουρό, σπάνια ελάφια, ύαινες, κουκουβάγιες, εξωτικά πουλιά και άλλα πολλά ζώα
μπορεί να δει ο επισκέπτης του Melios Pet Park
Του

που θυμάμαι τον εαυτό μου ασχολούμουν με
τα ζώα. Τώρα αναγκαστικά το θεωρώ επάγγελμα. Για να επιβιώσουν τα ζώα και τα πουλιά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι πόροι”,
αναφέρει ο κ. Μέλιος που κάνει αγώνα επιβίωσης, πρωτίστως για τα ίδια τα ζώα που τόσο πολύ αγαπά.

Σπύρου Σωτηρίου

Λευκωσία πιθανότατα να είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν
έχει το δικό της δημόσιο ζωολογικό
πάρκο ή έστω ένα δημόσιο πάρκο
που να φιλοξενεί ζώα. Εντούτοις, ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τα ζώα, δημιούργησε στα περίχωρα της Λευκωσίας και
συγκεκριμένα στους Αγίους Τριμιθιάς ένα
ζωολογικό πάρκο, χάρμα ιδέσθαι για μικρούς
και μεγάλους. Δεν είναι δα και ο ζωολογικός
κήπος του Λονδίνου, αλλά σίγουρα προσφέρει κάτι που έλειπε από τη Λευκωσία τόσα
χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα στους Λευκωσιάτες και όχι μόνο, να δουν από κοντά σπάνια και εξωτικά ζώα.
Παρόλα τα διαδικαστικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει, ο κ. Μενέλαος Μενελάου,
γνωστός ως κ. Μέλιος, δημιούργησε με πολύ
μόχθο, μεράκι και υπέρογκα έξοδα, ένα
πραγματικό παράδεισο ζώων.
Εξωτικά πουλιά, αετοί, κουκουβάγιες,
καγκουρό, βουβάλια, ύαινες, στρουθοκάμηλοι, ελάφια είναι λίγα μόνο από τα ζώα που
φιλοξενούνται στο Melios Pet Park. Ο κ. Μέλιος μιλά στη «Χ» με περηφάνια για τα ζώα
του και ειδικότερα για τα σπάνια και προστατευόμενα ζώα που φιλοξενεί με πολλή φροντίδα στο πάρκο του.
Εκφράζει παράλληλα το μεγάλο του παράπονο και πικρία για την αντιμετώπιση και την
ταλαιπωρία που υφίσταται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τόσο ο ίδιος όσο και τα ζώα,
όπως θα δούμε παρακάτω.

Η

Μόνο ένα ευρώ είσοδος!
Το εισιτήριο εισόδου για το πάρκο είναι
μόνο ένα ευρώ. Ρωτήσαμε τον κύριο Μέλιο
γιατί είναι τόσο χαμηλό το εισιτήριο και κατά
πόσον είναι βιώσιμη η λειτουργία του πάρκου. Οπως μας είπε ο κ. Μέλιος το πάρκο δεν
είναι ολοκληρωμένο. Ωστόσο, ακόμα και
όταν ολοκληρωθεί, “ο σκοπός μου είναι η είσοδος να παραμείνει τόσο χαμηλή, ίσως δύο
ευρώ, έτσι ώστε κανένας οικογενειάρχης να
μην σκέφτεται το ποσό για να φέρει τα παιδιά
του στο ζωολογικό πάρκο κάθε βδομάδα”,
ανέφερε ο κ. Μέλιος.
Το πάρκο επισκέπτονται πέραν των 1500
ατόμων τη βδομάδα, σχολεία, προσκοπεία,
κατηχητικά, Τουρκοκύπριοι οι οποίοι πάνε
με λεωφορεία κάθε Σαββατοκύριακο.
Στο πάρκο υπάρχει και pet shop στο
οποίο πωλούνται πολλά είδη πουλιών και
ζώων.

Το μεγάλο παράπονο του κ. Μέλιου

Σπάνια και προστατευόμενα είδη
Η λειτουργία του πάρκου ξεκίνησε πριν
από 12-13 χρόνια. Ομως η συλλογή του κ.
Μέλιου ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια και
ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην Κύπρο σε
ποικιλία ζώων και πουλιών.
Στο Melios Pet Park υπάρχουν περίπου
500 ζώα και 7500 πουλιά. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη ζώων, μεταξύ αυτών σπάνια και
προστατευόμενα είδη. Πολλά είδη από αετούς, κουκουβάγιες, άσπρα καγκουρό -που
είναι σπάνια, ύαινες, σπάνια είδη βουβαλιών,
αρκετά είδη ελαφιών κάποια από τα οποία

πολύ σπάνια. Υπάρχει μάλιστα ελάφι του
οποίου η ράτσα θεωρείται η πιο σπάνια.
Στο πάρκο υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστια κλουβιά, έτοιμα να υποδεχθούν νέα είδη
ζώων. Αρκετά είδη πουλιών θα έρθουν στο

επόμενο διάστημα, ενώ πιθανότατα να έρθουν λιοντάρια, τζάγκουαρ, καμηλοπαρδάλεις, ζέμπρες και άλλα ζώα.
Η ενασχόληση του κ. Μέλιου με τα ζώα
ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. “Από τότε

Οπως μας εξήγησε με παράπονο ο κ. Μέλιος, οι Κρατικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα το Κτηνιατρείο, του δημιουργεί τεράστια
προβλήματα. Ενώ ο ίδιος, όπως μας ανέφερε,
ακολουθεί κατά γράμμα το νόμο, τις διαδικασίες καθώς και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών, εντούτοις στην πορεία αλλάζουν τα
πράγματα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν ζώα.
“Το Κτηνιατρείο δημιουργούσε διάφορα
προβλήματα με διάφορες προφάσεις που
προκαλούσαν καθυστέρηση μέχρι που θανάτωναν ζώα και δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στη μονάδα”, ανέφερε ο κ. Μέλιος.
Αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί ο κ. Μέλιος να καταγγείλει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην Επίτροπο Διοικήσεως ενώ, όπως
μας πληροφόρησε, υποθέσεις έφτασαν μέχρι
και το Δικαστήριο.
Οπως καταγγέλλει στην εφημερίδα μας, οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πήγαν στις εγκατα-
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της ζωολογικό πάρκο

στάσεις του πάρκου και του ανέφεραν ότι
έχει απαγορευμένα πουλιά. Τα θανάτωσαν
και όπως ο ίδιος αναφέρει, διαφάνηκε στο
Δικαστήριο ότι υπήρχε άδεια κατοχής διότι
εισήχθηκαν νόμιμα στη χώρα. “Εκτός του ότι
τα κατείχα νόμιμα, οι Υπηρεσίες προχώρησαν στη θανάτωσή τους προτού εκδικαστεί η
υπόθεση”, σημειώνει.

Σκοτώνονται τα ζώα μεταξύ τους
Επίσης, ο κ. Μέλιος αναφέρει ότι το Κτηνιατρείο εγκλώβισε ζώα και πουλιά σε χώρους που το Κτηνιατρείο θεωρεί κατάλληλους για “απόλυση”. “Δηλαδή να μπουν ελάφια σε ένα χώρο συγκεκριμένου μεγέθους
για να απολυθούν, να πάνε δηλαδή σε άλλες
εγκαταστάσεις ή σε άλλη χώρα.
“Τα εγκλώβισαν, να μην μπορούν να μετακινηθούν με αποτέλεσμα να σκοτώνονται τα
ζώα”, ανέφερε ο κ. Μέλιος και όπως μας εξήγησε, τα αρσενικά ελάφια, τα βουβάλια και
άλλα ζώα, δεν μπορούν να ζουν πολλά αρσενικά σε ένα μικρό χώρο. Εγκλωβίστηκαν σε
χώρους που ήταν κατάλληλοι μόνο για μικρό
χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα, παρά τις
πολλές καταγγελίες δεν κατέστη δυνατή η
μετακίνησή τους. Ετσι, σε περιόδους ζευγαρώματος τα ελάφια σκοτώνονται μεταξύ τους.
Τα ελάφια είναι στη φύση τους, σε εκτάσεις
χιλιομέτρων, ένα μόνο αρσενικό να μπορεί να
ζει, ανέφερε ο κ. Μέλιος.
“Το εξήγησα αυτό στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αλλά καμία ανταπόκριση”, τόνισε διευκρινίζοντας πως τα ζώα ήρθαν στην Κύπρο
με σκοπό να πωληθούν σε πάρκα ή σε ιδιώτες
που έχουν τους κατάλληλους χώρους.

ρεύει τη μετακίνηση των ζώων και παραμένουν εγκλωβισμένα”, σημείωσε.

Θανάτωσαν τους κροκόδειλους

Τζάγκουαρ πέθανε λόγω εγκλωβισμού στα κουτιά

Κάποια ζώα, όπως ανέφερε ο κ. Μέλιος, τα
θανάτωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. “Για
παράδειγμα θανάτωσαν κροκόδειλους πριν
ενάμιση-δύο χρόνια. Είχαν τα πιστοποιητικά
τους και όλα τα απαραίτητα χαρτιά και εισήχθησαν νόμιμα. Εκτός του ότι είχα άδεια κατοχής, τα ζώα θεωρούνταν «ευρωπαϊκά προϊόντα». Ενώ πήρα όλες τις άδειες, δεν μου αναφέρθηκε ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μόλις ήρθαν τα ζώα στο αεροδρόμιο μού
είπαν ότι δήθεν απαγορεύεται η κατοχή τους
και τα θανάτωσαν”, είπε ο κ. Μέλιος προσθέτοντας ότι εισήγαγε όλα τα ζώα, βουβάλια,
καγκουρό, αντιλόπες κλπ. με την άδεια του
Κτηνιατρείου, για κατοικίδια ζώα. “Ετσι
άδεια μού έδωσε το Κτηνιατρείο. Χωρίς να
διευκρινίζει το λόγο το Κτηνιατρείο απαγο-

Ο κ. Μέλιος αναφέρεται επίσης και σε μια
άλλη περίπτωση όπου επιχείρησε να εισαγάγει στην Κύπρο λιοντάρια και τζάγκουαρ. “Είχα στείλει ειδοποίηση τρεις βδομάδες προηγουμένως ότι θα έρχονταν τα ζώα από την
Ολλανδία. Μου τηλεφώνησαν από το Κτηνιατρείο ότι είχαν ειδοποίηση από το εξωτερικό
για την εισαγωγή των ζώων. Με ρώτησαν αν
έχω τους κατάλληλους χώρους και εγώ τους
κάλεσα να δουν ιδίοις όμμασι τους χώρους
και δεν ήρθαν”, σημείωσε ο κ. Μέλιος. 48
ώρες πριν φθάσουν τα ζώα στην Κύπρο ο κ.
Μέλιος έστειλε ένα ειδικό έντυπο που έπρεπε να συμπληρωθεί.
Τα ζώα έρχονταν Μεγάλο Σάββατο και την
προηγούμενη μέρα όλοι οι διευθυντές του
Κτηνιατρείου έμειναν μέχρι αργά το βράδυ

και συνεδρίαζαν. Ο κ. Μέλιος βρισκόταν σε
συνεχή επικοινωνία μαζί τους, απαντούσε
συνεχώς στα τηλεφωνήματά τους δίνοντας
διάφορες διευκρινίσεις για τα ζώα, οι οποίες
ωστόσο ήταν όλες αναγραμμένες στα έντυπα
που είχε συμπληρώσει από προηγουμένως.
Οπως ο ίδιος καταγγέλλει κάποιοι λειτουργοί απέκρυψαν τη διαδικασία που έκανε
ο κ. Μενελάου. Η ώρα 9 τη νύχτα και ενώ το
πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Πάφου, του
είπαν να σταματήσει την εισαγωγή των ζώων.
Τότε ο κ. Μενελάου διερωτήθηκε γιατί δεν
τον ενημέρωσαν από προηγουμένως για να
μην εισαγάγει τα ζώα.
Ακολούθως, τον κάλεσαν την επόμενη μέρα να πάει στο λιμάνι. Ο καπετάνιος δεν δέχτηκε να παραμείνουν τα ζώα στο πλοίο με
αποτέλεσμα το Κτηνιατρείο να αποφασίσει
τα ζώα να πάνε στις εγκαταστάσεις του πάρκου μέχρι την επανεξαγωγή τους. Οταν μεταφέρθηκαν τα ζώα στις εγκαταστάσεις, οι Κτη-

νιατρικές Υπηρεσίες απαγόρευσαν την έξοδο
των ζώων από τα μεταφορικά κουτιά. Ο κ.
Μενελάου τούς είχε προειδοποιήσει ότι τα
ζώα θα πεθάνουν μέσα στα κουτιά τόσες μέρες, αλλά αυτοί επέμεναν αρνητικά. Για να γίνει η εξαγωγή των ζώων έπρεπε να εξευρεθούν πάρκα στο εξωτερικό, πλοίο μεταφοράς
κ.α. “Δεν μπορεί το λιοντάρι να μπει στο φάκελο για να πάει”, αναφέρει με πικρία ο κ.
Μέλιος. Παρ’ όλα αυτά κατάφερε το συντομότερο δυνατό, μέσα σε τέσσερις μέρες, να
στείλει τα ζώα σε πάρκα στην Ιταλία. Ομως,
αποτέλεσμα του πολυήμερου εγκλωβισμού
των ζώων στα κουτιά, ήταν να πεθάνει ένα πανέμορφο τζάγκουαρ.
“Θα μπορούσαν με ένα απλό τηλεφώνημα
να μου πουν να μην εισάγω τα ζώα. Αυτοί επικαλούνταν ότι δεν τους ειδοποίησα, ενώ έχω
όλες τις επιστολές και τις αποδείξεις ότι ειδοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες”, σημειώνει ο κ.
Μέλιος.

68

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Χιονοστιβάδα
καταπλάκωσε
στρατιώτες
Περισσότεροι από 100 Πακιστανοί στρατιώτες καταπλακώθηκαν
από χιονοστιβάδα στην περιοχή του
παγετώνα Σιάτσεν,
στα σύνορα Πακιστάν-Ινδίας στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ.
Σύμφωνα με πηγές
που επικαλείται το
BBC, οι παγιδευμένοι στρατιώτες ίσως
ξεπερνούν και τους
130. Χιλιάδες Πακιστανοί στρατιώτες αναπτύσσονται
κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία παρά το γεγονός ότι
«μοιράστηκε» μεταξύ των δύο χωρών το 1947, δεν έχει ακόμα κλείσει
οριστικά το καθεστώς της.
Στην περιοχή του Σιάτσεν διεξήχθη πόλεμος μεταξύ Ινδίας και
Πακιστάν από το 1984 έως το 2003,
όταν οι Πακιστανοί αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν από τμήμα των
διαφιλονικούμενων εδαφών. Η ένταση παραμένει με τις δύο πλευρές
να διατηρούν στρατεύματα σ’ ένα
από τα πλέον αφιλόξενα σημεία του
πλανήτη. Υπολογίζεται ότι πάνω από
2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους στην περιοχή.

Η συμφωνία για εκεχειρία
δεν σταμάτησε τη βία
Αντίδραση του ΓΓ του ΟΗΕ στις πληροφορίες για νέες επιθέσεις στη Συρία

T

ην έντονη αντίδραση του ΓΓ του ΟΗΕ
προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι οι
συριακές δυνάμεις εξαπολύουν νέες
επιθέσεις κατά αμάχων, παρά το γεγονός
ότι το καθεστώς Ασαντ συμφώνησε στην
ημερομηνία της 10ης Απριλίου για την κατάπαυση του πυρός.
«Η 10η Απριλίου δεν αποτελεί δικαιολογία για να συνεχιστεί η αιματοχυσία» δήλωσε ο Μπαν Γκι-μουν.
Σύμφωνα με ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που επικαλείται το BBC, τουλάχιστον
100 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά
την Παρασκευή και Σάββατο.
Ο ΓΓ του ΟΗΕ μίλησε ανοικτά για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, αναφερόμενος στις επιθέσεις με θύματα γυναικόπαιδα. «Οι συριακές αρχές έχουν την πλήρη ευθύνη της σοβαρής παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η κατάσταση αυτή πρέπει να σταματήσει άμεσα» τόνισε.
Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη
Συρία έδωσε στη δημοσιότητα -μέσω Facebook- δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν έντονη κινητικότητα από πλευράς
των συριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ρόμπερτ Φορντ δημοσίευσε τις φωτογραφίες
σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στον

πρόεδρο Ασαντ να αποσύρει τις δυνάμεις
του, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο
του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ και
του Αραβικού Συνδέσμου. «Οι επιχειρήσεις της συριακής κυβέρνησης δεν μειώνονται, όπως όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι
αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχία
της πρωτοβουλίας Αναν» τόνισε ο Φορντ, ο

οποίος εγκατέλειψε τη Δαμασκό όταν
έκλεισε η αμερικανική πρεσβεία.
Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ βρίσκεται ήδη
στη Δαμασκό και διαπραγματεύεται την
ανάπτυξη παρατηρητών του οργανισμού,
προκειμένου να παρακολουθήσουν αν όντως θα εφαρμοστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
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Ελλάδα: Δεν σταματούν ούτε την
Μεγάλη Εβδομάδα οι απεργίες
Ριζοσπαστικά μέτρα από τους σωφρονιστικούς υπάλληλους οι οποίοι κατήλθαν σε απεργία πείνας

Ν

έες απεργίες καθ’ όλη τη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας εξήγγειλαν στην Ελλάδα οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι, αλλά και οι εργαζόμενοι
στα λιμάνια.
Συγκεκριμένα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατήλθαν από χθες Σάββατο σε απεργία
πείνας. Η απεργία θα διαρκέσει μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Ομοσπονδίας τους.
Η Ομοσπονδία, κάνει λόγο για εγκατάλειψη από την Πολιτεία και άκαρπο διάλογο με
το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η απεργία πείνας θα πραγματοποιηθεί έξω
από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στον Κορυδαλλό (Σολωμού 2), ενώ μετά τη Δευτέρα του
Πάσχα θα εξετάσει η διοίκηση της Ομοσπονδίας άλλους τρόπους κινητοποιήσεων.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για εγκατάλειψή τους
από την πλευρά της Πολιτείας και για άκαρπο
διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οπως υπογραμμίζουν, «χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτής της εγκατάλειψης είναι
το ήξεις- αφήξεις σχετικά με το ωράριο εργασίας μας, η μη πληρωμή δεδουλευμένων νυκτερινών και εξαιρέσιμων ωρών του 2012, αλ-

χορήγησης ανά κλάδο εργαζομένων, η οποία
αν γινόταν δεκτή όχι μόνο θα έφτανε το υπάρχον ποσό, αλλά θα απαιτείτο με τον τρόπο αυτό αρκετά λιγότερο και με εμφανέστατα στοιχεία δικαιοσύνης».
Εκτενή αναφορά κάνουν οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι στην αρνητική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές όπως είναι,
μεταξύ των άλλων, ο υπερπληθυσμός (30%
Ελληνες κρατούμενοι και 70% αλλοδαποί)
και η διαβίωσή τους με κρατούμενους οι
οποίοι πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα
(AIDS, φυματίωση, ηπατίτιδα κλπ).

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

λά και προηγούμενων ετών και η υποβάθμιση
του ρόλου των διευθυντών και των προϊσταμένων, από τους οποίους όμως ζητούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία, την
ασφάλεια και την τάξη στον εργασιακό μας
χώρο».
Ο «εμπαιγμός κορυφώθηκε» επισημαίνει
η Ομοσπονδία με την υπουργική απόφαση
περί χορηγήσεως επιδόματος επικίνδυνης

Διαμαρτυρία με αφορμή τον
τραυματισμό φωτορεπόρτερ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
μπροστά στο αστυνομικό
τμήμα Λευκού Πύργου
πραγματοποίησαν χθες το
μεσημέρι δεκάδες, επαγγελματίες και μη, φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης
με αφορμή τον βαρύ τραυματισμό του προέδρου της
Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, Μάριου Λώλου. «Το
χτύπημα δεν ήταν στον Μάριο, ήταν στο κεφάλι στα μάτια και στα αυτιά όλων μας.
Να μη τους αφήσουμε να
μας τυφλώσουν» είπαν οι
διαμαρτυρόμενοι απλώνοντας στον πεζόδρομο φωτογραφίες που απεικόνιζαν
επιθέσεις αστυνομικών κατά συναδέλφων τους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα μέσω
ιστοσελίδας κοινωνικής δι-

Τελέστηκε χθες
και η πολιτική
κηδεία
του 77χρονου
κτύωσης. O Mάριος Λώλος
υποβλήθηκε σε επιτυχή
χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αποκαταστάθηκε το κάταγμα του κρανίου.

Τελέστηκε η πολιτική κηδεία
του αυτόχειρα
Πλήθος κόσμου παρέστη
χθες στην πολιτική κηδεία
του 77χρονου συνταξιούχου, Δ.Χριστούλα, ο οποίος
έβαλε τέλος στη ζωή του το
πρωί της Τετάρτης στην
πλατεία Συντάγματος. Η πο-

λιτική κηδεία έγινε στο Α’
Νεκροταφείο. Σύμφωνα με
δική του επιθυμία, η σορός
του θα μεταφερθεί στη
Βουλγαρία για να αποτεφρωθεί. Στον επικήδειο που
διάβασε η κόρη του επισήμανε ότι η πράξη του πατέρα
της είναι βαθιά πολιτική,
ενώ διαβάστηκε και μήνυμα
του Μ. Θεοδωράκη. Ο
77χρονος ήταν άνθρωπος
που μετείχε στα κοινά, έντονα πολιτικοποιημένος στον
ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, αλλά και οργισμένος με
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ο αυτόχειρας
δεν φαίνεται να είχε χρέη,
ώστε εξαιτίας τους να οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, είχε υποστεί όμως, όπως όλοι
οι συνταξιούχοι, σημαντικές
περικοπές στη σύνταξή του.

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν
από συντριβή μαχητικού F-18
Εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά
από τη συντριβή μαχητικού F-18 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε κατοικημένη περιοχή της Βιρτζίνια το βράδυ της
Παρασκευής. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί, αλλά ακόμα δεν θεωρούνται αγνοούμενοι. Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια,
Μπομπ Μακντόνελ, δήλωσε πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος», ότι δεν θα υπάρχουν θύματα. «Ενα F/A-18D της μοίρας κα-

ταδιωκτικών 106 συνετρίβη στην περιοχή
Βιρτζίνια Μπιτς» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού, προσθέτοντας πως το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση από την αεροναυτική βάση
Οσιάνα και κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση. Το αεροσκάφος έπεσε σε συγκρότημα
διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα να πάρουν
φωτιά τουλάχιστον πέντε κτίρια. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε το
Πολεμικό Ναυτικό, ήταν καινούργιο.

και ανθυγιεινής εργασίας, με την οποία εξαιρούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται στις φυλακές.
«Τώρα» συνεχίζει η ανακοίνωση «μας ζητούν να βρούμε εμείς (άραγε πώς;) πιστώσεις
από πόρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης
προκειμένου να πληρωθούν οι μόλις 250- 300
διοικητικοί υπάλληλοι, αφού πρώτα αγνόησαν
την πρότασή μας για κατηγοριοποίηση της

Την απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η 48ωρη προγραμματισμένη απεργία για τη
Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την πολύωρη συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, την περασμένη Πέμπτη, δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων.
Η ΠΝΟ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής αποφάσισε να μην προχωρήσει σε
ψηφοφορία, καθώς τα αιτήματα που απαντήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν τους
ικανοποίησαν.
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Ενα τελευταίο αντίο σ’ έναν
αγωνιστή της εργατιάς
Ο Ανδρέας Λαζάρου, Κοντοζής, όπως τον γνώριζαν οι χωριανοί, ήταν ένας καλοσυνάτος ήσυχος άνθρωπος, που μόνο
καλό ήθελε να κάνει. Πάντα να βοηθήσει τον συγγενή, τον φίλο, τον συνάνθρωπό του. Μπορεί να ήταν ένας μικρόσωμος
άνθρωπος, ήταν όμως ένας πραγματικός γίγαντας. Ενας βράχος, που πάνω του κτυπούσαν τα κύματα της δύσκολης, της
άδικης ζωής. Για να προστατεύσει την οικογένειά του, για να
μεγαλώσει τα παιδιά του και να τους κάνει καλούς και άξιους
ανθρώπους στην κοινωνία, στεκόταν σαν ένας αληθινός κέρβερος σαν ένας μυθολογικός ήρωας. Δεν τα λέω διότι ήταν ο
δικός μας άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μας ήταν ένας πραγματικός ήρωας.
Ξέρω, θα λέτε ότι οι ήρωες είναι μια διαφορετική πάστα ανθρώπων, είναι αυτοί που θυσιάζονται για την ελευθερία και την
πατρίδα τους. Ο πατέρας μας όμως ήταν από μια άλλη πάστα
ηρώων. Των ηρώων της καθημερινής ζωής, των ανθρώπων του
μόχθου, του ιδρώτα, της σκληρής βιοπάλης, του αγώνα για ένα
καλύτερο αύριο για αυτούς και τα παιδιά τους. Ηταν από την
πάστα των ανθρώπων που η κακούργα η μοίρα κτυπούσε ανελέητα. Τους έβαζε τρικλοποδιές, τους έριχνε χάμω, αλλά αυτοί δεν τα έβαζαν και ούτε τα βάζουν κάτω. Σηκώνονται πάνω,
ανασκομπώνονταν, σήκωναν ψηλά το ανάστημά τους και προχωρούσαν μπροστά.
Ξανά και ξανά, η μοίρα τους κτυπούσε, τους έριχνε κάτω,
τους πατούσε, τους κλωτσούσε, αλλά αυτοί ξανά και ξανά πάνω. Ξανά και ξανά μπροστά. Με πείσμα, με μόχθο με ιδρώτα
και με αίμα κέρδιζαν και κάτι καλύτερο. Κατακτούσαν το αύριο, έκτιζαν μια καινούργια κοινωνία. Σιγά, αλλά σταθερά,
απτόητοι προχωρούσαν με σφιγμένη τη γροθιά και την κόκκινη παντιέρα ψηλά. Ναι ο Αντρέας Λαζάρου ήταν από αυτή την
πάστα των ανθρώπων. Από αυτούς που ουδέποτε ζητούσαν τιμές και δόξες. Από αυτούς που μόνον έδιναν. Από αυτούς που
όλοι έχετε στα δικά σας σπίτια, τους πραγματικούς ήρωες της
ζωής.
Ο πατέρας μας γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1933, πρωτότοκος γιος του Δημήτρη και της Στυλλούς, μιας από τις χιλιάδες
φτωχές οικογένειες της εποχής εκείνης. Κάποιος πρέπει να
πάει πίσω, για να καταλάβει τες δύσκολες απάνθρωπες συνθήκες της εποχής εκείνης. Για να δει πόσο δύσκολο ήταν να ζήσεις και να μεγαλώσεις ανθρώπινα το καιρό εκείνο. Ενα απλό
ρουσούδι, ένα απλό κρυολόγημα και έχανες το παιδί σου. Οι
τοκογλύφοι σού έτρωγαν τα λίγα στρέμματα χωραφιών, τα λίγα πρόβατα που είχες για μιαν δυο λίρες που δανειζόσουν, για
να πάρεις το παιδί σου στο γιατρό. Πείνα, δυστυχία, μιζέρια.
Αυτή ήταν η Κύπρος τον καιρό εκείνο. Αυτές ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε ο δικός μας πατέρας.
Σχολείο πήγε πρώτη τάξη του Δημοτικού, αλλά οι ανάγκες
της ζωής, έπρεπε να βγει βοσκαρέτι, να βοηθήσει την οικογένεια. Δευτέρα και τρίτη τάξη από ένα μήνα την κάθε μια, μια
στην Πηγή και μια στο Μαραθόβουνο. Μετά, ολοκληρωτικά
στη βιοπάλη. Το κάθε γρόσι, η κάθε εικοσάρα (το κάθε σεντ
για τους νεότερους) ήταν μεγάλη βοήθεια για την πολυμελή
πλέον οικογένεια του Δημήτρη και της Στυλλούς.

Βάρτο καλά στο νου σου
Νικόλα Παπαδόπουλε βάρτο καλά στο νου σου
εν η «Χαραυγή» που στήριζε τζιαι σε τζιαι τους γονιούς
σου
Τωρά μισάς την «Χαραυγή» τζιαι έσιεις πολλή μανία
να πάεις να προσευχηθείς τζι’ κάστην Παναγία
τζιαι να ζητάς συγχώρεση τζιαι κάμνεις αμαρτία
Εν το ΑΚΕΛ που ψήφισε Πρόεδρον τον παπά σου
μα κάμνεις του τον πόλεμον με τα λασπόλογά σου
Τζι’ η «Χαραυγή» εστέκετουν πάντα εις το πλευρόν
του
μα δέχεται επίθεση, που πόθεν, που τον γιόν του!
Τούτη αχαριστία σου τζιαι ο εγωισμός σου
πάντα θα σε ακολουθούν σε ολάκερον το βιό σου.
Οταν σου φύει ο θυμός τζιαι όταν ωριμάσεις
σίουρα εν την «Χαραυγή» πάλε που να θκιαβάσεις
Οταν σκευτείς πιο λογικά και λογικά μιλήσεις
εν πρέπον που την «Χαραυγή» συγνώμη να ζητήσεις
Παναγιώτης Χρ. Κοντεάτης
Λακατάμια
Και τι δουλειές δεν έκανε: σκαρπάρης, βοσκαρέτι, εργάτης... Από τη μια δουλειά στην άλλη, για να βοηθήσει τους γονείς του. Το 1952 παντρεύεται τη μάνα μας Μυρού, και αρχίζει μια νέα φάση στη ζωή του. Να δημιουργήσει το σπιτικό
του, να κάνει οικογένεια.
Πολύ γρήγορα στη ζωή του βλέπει την αδικία, τη μιζέρια
και συνειδητοποιεί ότι μόνο με οργανωμένο αγώνα θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπλέκεται στο Λαϊκό Κίνημα του χωριού,
γίνεται μέλος του ΑΚΕΛ και μπαίνει πιο ενεργά στον αγώνα
για ένα καλύτερο αύριο. Ηταν τότες που έγινε πωλητής της
”Χαραυγής”. Συνθήκες όμως δύσκολες, συνθήκες παρανομίας, μασκοφόροι, στα πρόθυρα εμφυλίου. Ο Αντρέας όμως
”βρέχει-χιονίζει”, απαντούσε παρών! Η εφημερίδα έπρεπε να
πάει στον προορισμό της, οι εργαζόμενοι περίμεναν και ο Αντρέας εκτελούσε το καθήκον του.
Μετακόμισε στο Βαρώσι και συνέχισε μέχρι το 1963 όπου
ένα αυτοκινητικό δυστύχημα τον έκλεισε στο σπίτι για ένα περίπου χρόνο με σπασμένο το πόδι. Τότες δεν υπήρχαν κοινωνικές ασφαλίσεις, και έπρεπε να χορτάσουν εφτά στόματα.
Στερήσεις, μιζέρια. Δεν τα βάζει όμως κάτω. Τον κτυπούσε η
μοίρα, τον έριχνε κάτω, αυτός όμως σηκωνόταν και πάλευε.
Ξανά και ξανά. Μια ολόκληρη ζωή τον κατατρέχει η μοίρα.
Αυτός όμως το βιολί του. «Να διαβάζετε» μας έλεγε, «να μάθετε γράμματα, να γίνετε καλοί άνθρωποι»... Και αυτός τον δικό του Γολγοθά. Στην πάλη για το μεροκάματο. Κατάφερε να
κτίσει το σπιτικό του και ήρθε η ώρα να το χαρεί με τα παιδιά
του.
Ομως τον πρόλαβαν κάποιοι ”έξυπνοι” που αποφάσισαν ότι

οι Αντρέηδες σε αυτό τον τόπο δεν έπρεπε να χαρούν τους κόπους τους, τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Πρόδωσαν τα
αδέλφια τους, τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ανοιξαν την
πόρτα στον κατακτητή. Εισβολή - θάνατος - καταστροφή. Η
μοίρα του έδωσε ξανά αυτή τη φορά ένα φοβερό χαστούκι.
Τον έριξε κάτω. Δύο παιδιά αιχμαλώτους στην Τουρκία, ο μεγαλύτερος γιος σοβαρά τραυματισμένος, θείος - πεθερός νεκροί, γονείς εγκλωβισμένοι... Και φυσικά η προσφυγιά. Η
μαύρη προσφυγιά, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες, που
μεγάλωσες, από τις χαρές και τις λύπες σου. Ομως δεν τα βάζει κάτω. Δεν θα αφήσει τη μοίρα και τους προδότες να τον νικήσουν.
«Είμαστε τυχεροί», έλεγε, «άλλοι έχασαν τα παιδιά τους,
τους λεβέντες τους, νεκρούς και αγνοούμενους».
Και προχώρησε μπροστά. Να ξανακτίσει στην προσφυγιά
το σπιτικό του, να βοηθήσει τα παιδιά του να κάνουν τις δικές
τους οικογένειες. Μαζί με τη Μυρού του τα κατάφερε. Ευτύχησε να δει 15 εγγόνια και πέντε δισέγγονα, τα οποία αγαπούσε παράφορα. Ολο το είναι του για τα παιδιά και τα εγγόνια
του. «Να είστε αγαπημένοι, μας έλεγε και μας ξανάλεγε, τα λεφτά και οι περιουσίες δεν έχουν αξία. Να είστε καλοί άνθρωποι. Πάνω απ’ όλα η ανθρωπιά!».
Μέχρι το τέλος αγωνιζόταν για τα κοινά, είτε μέσω της Κομματικής του Ομάδας είτε μέσω της οργάνωσης των συνταξιούχων. Ουδέποτε επεδίωξε θέσεις και αξιώματα. Ηταν ένας
απλός άνθρωπος, ένας αγωνιστής που έβαλε και αυτός το δικό
του χαλίκι στο οικοδόμημα που λέγεται ΑΚΕΛ και Λαϊκό Κίνημα. Και ήταν περήφανος για αυτό. Για την προσφορά του τιμήθηκε από το κόμμα με το μετάλλιο 50 χρόνων προσφοράς
και για τα 80 χρόνια του ΚΚΚ - ΑΚΕΛ.
Οπως σε όλη του τη ζωή, η μοίρα του έπαιξε ξανά το τελευταίο το βρώμικο της χαρτί. Ενώ περίμενε την άλλη βδομάδα να
μαζευτούμε όλα τα παιδιά του, ντόπιοι και ξενιτεμένοι να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια της μάνας μας, η μοίρα τον κτύπησε.
Τον έριξε κάτω για τελευταία φορά. Ηρθαμε εμείς και έφυγε
αυτός. Ηταν ο καημός του να δει ξανά μαζεμένα όλα τα παιδιά
του για να τα καμαρώσει.
Αγαπητέ πατέρα, έφυγες με τον καημό στα χείλη. Θέλω να
ξέρεις κάτι όμως. Η ζωή σου, οι αγώνες σου, οι εμπειρίες σου,
οι παραγγελιές σου είναι για μας φάρος. Ενας φάρος που μας
δείχνει το δρόμο για να συνεχίσουμε το δικό μας αγώνα. Τες
συμβουλές σου τες έχουμε κάνει κτήμα μας. Μπορεί πατέρα
να μην πήγες σχολείο, όμως εσύ ξεσκόλισες το πανεπιστήμιο
της ζωής και το πέρασες με άριστα. Ησουν και είσαι ένας
ήρωας, ένας γίγαντας, ένας πραγματικός άνθρωπος.
Κοιμήσου ήσυχα πατέρα. Εκανες το καθήκον σου στο ακέραιο! Πήγαινε να βρεις τη μάνα σου και τον παπά σου και από
ψηλά να μας βλέπεις και να μας καμαρώνεις. Ας είναι πολύ
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Καλό ταξίδι, παπά, καλό ταξίδι!
Δημήτρης Λαζάρου
(Αποχαιρετιστήριος λόγος, από μέρους της οικογένειάς
του, στο λαϊκό αγωνιστή Ανδρέα Λαζάρου από την Περιστερωνοπηγή και Μαραθόβουνο, που πέθανε στην προσφυγιά τη
Δευτέρα 2 του Απρίλη και κηδεύθηκε την Τετάρτη, 4 του
Απρίλη)

Δεν θα δυσκολευτεί και πολύ να τους βρει...
Μεσούσης της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ελλάδα, αλλά και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνουν την εμφάνισή τους στον Τύπο διάφοροι σχολιασμοί, απόψεις, γνώμες κ.τ.λ. Κάποιοι, συσχετίζουν την κρίση στην Κύπρο με την
έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα κ.τ.λ. Ολες οι σκέψεις, σεβαστές. Εφόσον στηρίζονται σε επιχειρήματα, αιτιολογούνται, και θα ήμουν ο τελευταίος που θα επέκρινα κάποιον που
εκφράζεται ελεύθερα. Δυστυχώς όμως,
υπάρχουν και κάποιοι που βιάζονται να
μιλήσουν, χωρίς πρώτα να εμβαπτίσουν τη
γλώσσα τους, στο μυαλό τους…
Αναφέρομαι σε επιστολογράφο στις
στήλες των αναγνωστών του «Φ», στις 5
τρέχοντος, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ,
ισχυρίζεται πως για την οικονομική αυτή
συμφορά που βρήκε τους Ελληνες, ευθύνονται και οι ίδιοι, διότι, άκουσον-άκουσον, απομακρύνθησαν από το Θεό…! Δεν
θα προσπαθήσω να μεταπείσω τον καλό
αυτόν πολίτη, ούτε θα τον κατακρίνω. Τόσα ξέρει, τόσα λέγει. Μακάρι να μπορούσα όμως, να είχα την ευχέρεια, να τον φιλοξενήσω εδώ στην Αθήνα, για 2-3 μέρες
μόνο. Να περπατήσουμε μαζί στις φτωχογειτονιές της ελληνικής πρωτεύουσας για
να δούμε από κοντά όσα βλέπω και εγώ

σχεδόν καθημερινά, την τελευταία διετία.
Να δούμε δυστυχισμένους, φτωχούς ανθρώπους να ψάχνουν κάδους σκουπιδιών
για να βρουν κάτι να κορέσουν την πείνα
τους. Προφανώς, απομακρύνθηκαν από το
δρόμο του Θεού αυτοί.
Να ακούσει με τα ίδια του αυτιά, ανθρώπους πάσης ηλικίας και φύλου να μονολογούν, βαδίζοντας με άδειο βλέμμα,
απελπισμένοι, απογοητευμένοι, σωστά

κουρέλια, πνιγμένοι σε μαύρες σκέψεις.
Ας έρθει να επισκεφτούμε ένα σχολείο,
να δούμε υποσιτισμένα παιδιά, χλωμά και
εξασθενισμένα και αδύναμα γιατί οι γονείς τους δεν έχουν να τα θρέψουν. Και
αυτά έφυγαν από το δρόμο του Θεού;
Ας έρθει, να πάμε μαζί στην πλατεία
Συντάγματος, εκεί που ακόμη είναι νωπό
το αίμα του 77χρονου συνταξιούχου, που
αυτοκτόνησε από αξιοπρέπεια, για να μην

γίνει βάρος στον γιο του, όπως έγραψε στο
ύστατό του σημείωμα πριν βάλει τέλος
στη ζωή του. Να δούμε τις ατέλειωτες ουρές εξαθλιωμένων συνελλήνων, στα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής, που περιμένουν
μέσα στο κρύο για ένα πιάτο ζεστό φαΐ.
Τους πνιγμένους στα χρέη και στην αβεβαιότητα του αύριο. Τους νέους που ψάχνουν απεγνωσμένα για εργασία με την
εξευτελιστική αμοιβή των 670 ευρώ το
μήνα. Προφανώς, σύμφωνα με τον συμπαθή αναγνώστη και αυτοί παρέκκλιναν από
το δρόμο του Θεού και τώρα τιμωρούνται…
Θα μπορούσα να συνεχίσω επί μακρόν
τη διεκτραγώδηση αυτή του ελληνικού
δράματος. Αλλά νομίζω δεν χρειάζεται.
Αιτία όλων αυτών αγαπητέ, δεν είναι η έλλειψη πίστης στο Θεό. Αιτία είναι η απληστία των Ευρωπαίων δανειστών και τοκογλύφων. Η ακόρεστη μανία τους να πλουτίσουν σε βάρος του ελληνικού λαού που
δεν φέρει καμιά ευθύνη για αυτή τη θλιβερή κατάσταση. Ας ψάξει αλλού, λοιπόν,
ο κύριος αυτός, να βρει ποιοι είναι αυτοί
που άρχισαν να ξεφεύγουν από το δρόμο
του Θεού. Και, είμαι βέβαιος, ότι δεν θα
δυσκολευτεί και πολύ να τους βρει. Εκτός
και αν είναι τυφλός…
Α. Χατζηαντώνης, εκπαιδευτικός
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μικρά & ενδιαφέροντα

Συσκευή μειώνει
τους πρόωρους τοκετούς

Φως στις γενετικές αιτίες
του αυτισμού

Μία φθηνή, ακίνδυνη και εύκολη στη χρήση ιατρική συσκευή
μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των πρόωρων τοκετών,
σύμφωνα με Ισπανούς ερευνητές.
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τη μαιευτήρα Μαρία Γκόγια
του Νοσοκομείου Vall d’Hebron της Βαρκελώνης, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό ”The Lancet”,
σύμφωνα με το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο, ανακάλυψαν ότι
ένας απλός δακτύλιος σιλικόνης που τοποθετείται στον τράχηλο
της μήτρας, μειώνει τον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται πρόωρα (πριν την 34η εβδομάδα της κύησης).

Τρεις ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες ανακοίνωσαν νέα ευρήματα για το γενετικό υπόβαθρο του αυτισμού κι εντόπισαν αρκετές ακόμα μεταλλάξεις γονιδίων που αυξάνουν σημαντικά τις
πιθανότητες ενός παιδιού να εμφανίσει τη συγκεκριμένη διαταραχή. Επίσης ανακάλυψαν ότι ο κίνδυνος αυτισμού αυξάνει για
το παιδί, αν η ηλικία των γονέων, ιδίως του πατέρα, είναι άνω των
35 ετών. Οι πατέρες έχουν τετραπλάσια πιθανότητα σε σχέση με
τις μητέρες να «περάσουν» στα παιδιά τους ένα τέτοιο γονίδιο,
το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού πέντε έως είκοσι φορές.

«Διαλύει» τις άμυνες του οργανισμού
Β
ρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν πως μια μεγάλη τον “ακολούθησε” πολύ σύντομα. Ως φαίνεται, υπάρχει βιοστεναχώρια επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό, ώστε λογική βάση σε τέτοιου είδους περιστατικά», δήλωσε η επιεξασθενεί τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς κεφαλής ερευνήτρια δρ. Τζάνετ Λορντ, καθηγήτρια Βιολοτου, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία σε επικίνδυνα μικρόβια γίας των Ανοσοκυττάρων και διευθύντρια στο Κέντρο Ερευνα του επιτεθούν και να τον αρρωστήσουν βαριά. Το εύρημα νας της Υγιούς Γήρανσης του πανεπιστημίου.
«Οι άνθρωποι αυτοί δεν πεθαίνουν από το σύνδρομο της
εξηγεί περιπτώσεις ανθρώπων που αρρωσταίνουν βαριά ή
ραγισμένης καρδιάς, αλλά από “διαλυκαι πεθαίνουν ακόμα όταν χάνουν
μένο” ανοσοποιητικό, που επιτρέπει
τον/τη σύντροφο της ζωής τους. Αυτό
την εκδήλωση πάρα πολύ σοβαρών λοισυνέβη στην περίπτωση του διάσημου
Μια μεγάλη στεναχώρια μώξεων».
μουσικού Τζόνι Κας, ο οποίος πέθανε
το 2003 από επιπλοκές του διαβήτη. Ο
επηρεάζει τόσο πολύ
Κας είχε χάσει τέσσερις μήνες νωρίτερα
Η μελέτη
τον οργανισμό, που
τη σύζυγό του Τζουν και οι συγγενείς
Τα ευρήματα βασίζονται σε αναλύτου είχαν πει τότε ότι ο 71 ετών συνθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος
εξασθενεί
της και τραγουδιστής δεν άντεξε το θάκαι των ορμονικών επιπέδων 48 υγιών
τους αμυντικούς
νατό της. Τώρα, ανοσολόγοι από το Παεθελοντών ηλικίας 65 ετών και πάνω. Οι
νεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ ανακάλυμισοί από αυτούς είχαν χάσει κάποιο
μηχανισμούς του
ψαν ότι τα αυξημένα επίπεδα στρες και
αγαπημένο πρόσωπο μέσα στο τελευκατάθλιψης που προκαλεί η μεγάλη
ταίο 12μηνο.
στεναχώρια, μπορεί να επηρεάσουν τη
Η αντιβακτηριακή δράση των ουδελειτουργία ενός είδους λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία λέ- τερόφιλων στους εθελοντές που πενθούσαν βρέθηκε σημανγονται ουδετερόφιλα. Τα ουδετερόφιλα είναι υπεύθυνα για τικά μειωμένη σε σύγκριση με αυτήν στους υπόλοιπους εθετην καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων, όπως η πνευ- λοντές.
μονία.
Επιπλέον, όσοι πενθούσαν είχαν και σημαντικά αυξημένα
Οι επιπτώσεις της στεναχώριας σε αυτά είναι πιο έντονες επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, η οποία είστους μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Και αυτό, διότι μετά τα ναι γνωστό ότι καταστέλλει τη δραστηριότητα των ουδετερό65 ο ανθρώπινος οργανισμός χάνει την ικανότητα να παράγει φιλων. Τη δράση αυτή της κορτιζόλης καταστέλλει μία άλλη
μία ορμόνη, η οποία μπορεί να εξουδετερώσει αυτή την αρ- ορμόνη, η DHEA- και η αλληλεπίδραση των δύο ορμονών
νητική επίδραση.
είναι που επιτρέπει στο ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουρ«Υπάρχουν πολλές περιγραφές ζευγαριών που ήταν παν- γεί φυσιολογικά, ακόμα και σε περιόδους πένθους.
τρεμένα επί 30 ή 40 χρόνια και όταν πέθανε ο ένας, ο άλλος
Ωστόσο, η παραγωγή της DHEA μειώνεται με την ηλικία.

Κ Ρ Ι ΟΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞ Ο ΤΗ Σ

Αν έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες,
προσέξτε περισσότερο τις σχέσεις σας,
το γάμο σας, ή ακόμη και μια συνεργασία, γιατί, κάτω από την επιρροή της
πανσελήνου, μπορεί να χάσετε το μέτρο και να αντιδράσετε υπερβολικά.

Οι γεννημένοι τον Ιούλιο θα αρχίσετε
ήδη να νιώθετε την ευνοϊκή επιρροή
της Αφροδίτης στην προσωπική σας
ζωή αυτές τις ημέρες, αλλά και γενικότερα, θα έχετε καλύτερη διάθεση όσο
περνούν οι ημέρες.

Τα κέφια σας φτιάχνουν σιγά σιγά, αλλά
σταθερά και σίγουρα ο Απρίλιος θα είναι
πολύ πιο ερωτικός μήνας σε σχέση με
τους προηγούμενους, είτε είστε σε σχέση είτε την ψάχνετε. Η πανσέληνος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Τ Α ΥΡΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓ ΟΚ Ε ΡΩ Σ

Μπορεί η Αφροδίτη να εγκαταλείπει το
ζώδιό σας, όμως δεν σας αφήνει εκτεθειμένους στις δυσκολίες, αφού και από τη
νέα της θέση θα συνεισφέρει στην αυτοπεποίθησή σας. Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας
παραμένει ακόμη στο ζώδιό σας.

Τα προσωπικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα αυτό το διάστημα, καθώς ρίχνετε όλο
σας το βάρος στην προώθηση των επαγγελματικών σας φιλοδοξιών και προσδοκιών. Οι αδέσμευτοι θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για νέες γνωριμίες.

Η πανσέληνος μπορεί να τεστάρει την
ψυχραιμία σας είτε σε κάποια προσωπική είτε σε κάποια επαγγελματική σχέση.
Ευτυχώς, θα είναι κάπως παροδικό, αλλά
οι γεννημένοι κοντά στις 5-6 Ιανουαρίου
ας είστε πιο προσεκτικοί.

Δ Ι Δ ΥΜΟΙ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡ ΟΧ ΟΟ Σ

Η πανσέληνος βοηθά να σταθεροποιηθούν κάποιες νέες σχέσεις. Καλή περίοδος και για να έχετε περισσότερο
χρόνο να αφιερώσετε στα παιδιά σας
και σε ό,τι σας ευχαριστεί.

Η πανσέληνος πραγματοποιείται στο
ζώδιό σας και επηρεάζει εσάς που έχετε γενέθλια κοντά στις 4-6 Οκτωβρίου.
Μια σχέση, ο γάμος σας ή μια συνεργασία μπορεί να φτάσουν σε οριακό σημείο αυτές τις ημέρες.

Θα αρχίσουν να έρχονται ευκαιρίες για
να νιώσετε μεγαλύτερη ικανοποίηση και
ευτυχία στην προσωπική σας ζωή. Αν
επιθυμείτε να αποκτήσετε απόγονο, ευνοείστε περισσότερο τις εβδομάδες που
έρχονται.

Κ ΑΡ ΚΙΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘ ΥΕ Σ

Αν έχετε γενέθλια κοντά στις 5-6 Ιουλίου, θα χρειαστεί να είστε προσεκτικοί
στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις προσωπικές και οικογενειακές σας σχέσεις, καθώς επηρεάζεστε από την πανσέληνο.

Καλή εποχή για να ενισχυθεί το ερωτικόσεξουαλικό στοιχείο στη σχέση σας και
να περάσετε όμορφα με τον σύντροφό
σας. Σχεδιάστε ταξιδάκια και αποδράσεις για το Πάσχα.

Η Αφροδίτη στους Διδύμους σας κάνει
πιο... σπιτόγατους και σίγουρα θα προτιμήσετε να περάσετε περισσότερο
χρόνο με τον σύντροφο και την οικογένειά σας το επόμενο διάστημα.

η συνταγή
της ημέρας

Χταπόδι
κρασάτο
Υλικά:
•1 κουταλιά της σούπας πελτέ
•1 κονσέρβα τοματάκια •1 ποτηράκι κρασί •2 μεγάλα κρεμμύδια
ψιλοκομμένα •1 φλιτζάνι λάδι •1
μέτριο χταπόδι •1 ματσάκι μαϊντανό •Αλάτι •Πιπέρι
Οδηγίες:
Καθαρίζετε το χταπόδι. Βάζετε
σε μία κατσαρόλα το λάδι να κάψει.
Προσθέτετε τα κρεμμύδια και
τσιγαρίζετε. Ρίχνετε και το χταπόδι. Σβήνετε με κρασί
Προσθέτετε την τομάτα και τον
πελτέ και ακολούθως το μαϊντανό.
Αλατοπιπερώνετε.
Σκεπάζετε την κατσαρόλα και
αφήνετε να σιγοβράσει μέχρι να
μείνει με τη σάλτσα του.
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Καταργούνται διατυπώσεις για
ταξινόμηση αυτοκινήτων εντός Ε.Ε.
άθε χρόνο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ υποχρεούνται να μεταφέρουν περίπου 3,5 εκατομμύρια
οχήματα σε άλλο κράτος μέλος και
να τα ταξινομήσουν σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία. Ωστόσο, αυτό που θα έπρεπε να
είναι μια απλή διαδικασία ταξινόμησης στην
ενιαία αγορά του 21ου αιώνα εξακολουθεί να
είναι μια δυσκίνητη και χρονοβόρα διοικητική διαδικασία λόγω της ποικιλομορφίας
των κανόνων και των διαφόρων αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων. Κατά μέσο όρο,
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται 5 εβδομάδες, ενώ το κόστος εκτιμάται σε 400 ευρώ για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Επιπλέον, αυτά τα προβλήματα αποτελούν επίσης σημαντικό εμπόδιο για την
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
των υπηρεσιών και των εργαζομένων και, συνεπώς, και για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα δράση για να
μειώσει δραστικά αυτές τις περιττές διοικητικές διατυπώσεις. Η πρόταση που παρουσίασε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος, κ. Antonio
Tajani, αναμένεται να οδηγήσει σε μια πολύ
ουσιαστική διοικητική απλούστευση, με συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 1,500 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις Αρχές ταξινόμησης. Η πρόταση είναι σαφής και αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Η
επαναταξινόμηση οχημάτων που προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ θα περιοριστεί για παράδειγμα, οι πολίτες που εργάζονται
σε άλλη χώρα της ΕΕ και οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ταξινομημένο από τον
εργοδότη τους δεν θα χρειάζεται να το επαναταξινομήσουν. Γενικά, οι διοικητικές διατυπώσεις για την εντός της ΕΕ επαναταξινόμηση των αυτοκινήτων, των ημιφορτηγών,
των λεωφορείων και των φορτηγών θα
απλουστευθούν σε μεγάλο βαθμό, π.χ. όταν
κάποιος μετακομίζει από μια χώρα της ΕΕ
σε άλλη και όταν αγοράζει μεταχειρισμένο
αυτοκίνητο από άλλη χώρα της ΕΕ. Θα είναι
επίσης αδύνατον να ταξινομηθεί κλεμμένο
αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά, διότι θα μπορούν
να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα
της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση. Αυτό θα είναι καλό για τους τουρίστες, καθώς αναμένεται ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου θα γίνει
φτηνότερη, όταν εγκριθεί η σημερινή πρόταση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: «Με
την πρόταση η Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει όσο είναι δυνατόν τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν και να ταξινομούν αυτοκίνητα εντός της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Η σημαντική απλούστευση των κανόνων για τη διασυνοριακή ταξινόμηση αυτοκινήτων και η ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου θα μας φέρουν ένα βήμα
πιο κοντά στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τον κινητήριο μοχλό που διαθέτουμε για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «20 χρόνια μετά τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι απαράδεκτο να εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο πολλά εμπόδια
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η
πρότασή μας καταργεί πολλές διατυπώσεις
και χρονοβόρες διαδικασίες ταξινόμησης
αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει σημαντικές οικονομίες για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Θα ωφεληθεί επίσης η οικονομία

Κ

συνολικά και ιδίως ο τομέας του τουρισμού».

Ταξινόμηση μηχανοκινήτων οχημάτων που προέρχονται από άλλη χώρα της Ε.Ε.
Οι διατυπώσεις για την επαναταξινόμηση
αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ θα περιοριστούν δραστικά.
Η πρόταση που υποβάλλεται σήμερα σημαίνει βελτίωση της κατάστασης για τα άτομα που ζουν ένα μέρος του έτους σε άλλη
χώρα της ΕΕ και τα οποία σήμερα υποχρεώνονται συχνά να επαναταξινομήσουν το όχημά τους. Η πρόταση θεσπίζει την αρχή ότι
ένα αυτοκίνητο πρέπει να ταξινομείται στη
χώρα της ΕΕ στην οποία ζει ο ιδιοκτήτης
του και ότι όλα τα άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να του ζητήσουν να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του σ’ αυτά, ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ζει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οταν η πρόταση εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα
υπάρξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Οι πολίτες που ζουν ένα μέρος του
έτους σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία
σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να
επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους
εκεί.
• Οι πολίτες που μετακομίζουν μόνιμα σε
άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή
τους 6 μήνες για να επαναταξινομήσουν το
αυτοκίνητό τους εκεί.
• Οι πολίτες που αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της
ΕΕ δεν θα χρειάζεται να υφίστανται πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους και διοικητικά
προβλήματα.
• Οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο
που έχει ταξινομηθεί από τον εργοδότη τους
εκεί δεν θα χρειάζεται πλέον να το ταξινομήσουν στη χώρα καταγωγής τους.

• Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα
μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη
χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων
διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση (π.χ. θα
έχουν τα ίδια αυτοκίνητα στις παραθαλάσσιες περιοχές το καλοκαίρι και στις Αλπεις
το χειμώνα). Αυτό αναμένεται να μειώσει το
κόστος ενοικίασης των αυτοκινήτων.
• Για τις εταιρείες ισχύει η ίδια αρχή: τα
αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά
και τα φορτηγά πρέπει να ταξινομούνται στη
χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η κεντρική τους έδρα, πράγμα που πρέπει να αποδέχονται οι άλλες χώρες της ΕΕ.
• Οι αρμόδιες για την ταξινόμηση Αρχές
θα συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των κλεμμένων αυτοκινήτων. Ενα κλεμμένο αυτοκίνητο θα είναι
αδύνατον να ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της
ΕΕ.
• Πολλοί έλεγχοι θα καταργηθούν πλήρως, καθώς οι αρμόδιες Αρχές θα λαμβάνουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που
χρειάζονται για το αυτοκίνητο απευθείας
από τους συναδέλφους τους της χώρας στην
οποία έχει ήδη ταξινομηθεί το όχημα.

Ιστορικό
Στην έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια
της ΕΕ με τίτλο «Αρση των εμποδίων για την
άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της
ΕΕ» (IP/10/1390, MEMO/10/525), η Επιτροπή επεσήμανε τα προβλήματα ταξινόμησης των αυτοκινήτων ως ένα από τα κύρια
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
όταν ασκούν, στην καθημερινή τους ζωή, τα
δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία
της ΕΕ και, μεταξύ 25 συγκεκριμένων δράσεων που προβλέπονται για την άρση των
εμποδίων αυτών, εξήγγειλε την απλούστευση των διατυπώσεων και των όρων ταξινόμησης των οχημάτων που είναι ταξινομημένα

σε άλλο κράτος μέλος. Οι 651 πολίτες και οι
151 εταιρείες που απάντησαν στη δημόσια
διαβούλευση το 2011 ανέφεραν τα ακόλουθα
προβλήματα: Τα προβλήματα ταξινόμησης
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις. Οι χρονοβόρες διαδικασίες (για το 77,8% των πολιτών και το 83,1%
των εταιρειών) και οι πρόσθετες δαπάνες
(για το 86,5% των πολιτών και το 81,4% των
εταιρειών) αναφέρθηκαν ως οι κύριες επιπτώσεις, με το 50,8% των εταιρειών να μην
είναι πρόθυμες να μεταφέρουν αυτοκίνητα
από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο το 55,9% των εταιρειών που απάντησαν θεωρούν ότι η παραγωγικότητά τους πλήττεται σοβαρά. Σύμφωνα με
το 64,4% των εταιρειών, η κατάσταση αυτή
έχει επιπτώσεις και στην ανάπτυξη. Τέλος,
το 23,7% των πολιτών και το 28,8% των εταιρειών δήλωσαν ότι, τελικά, δεν μπόρεσαν να
ταξινομήσουν ένα όχημα στο σχετικό κράτος μέλος.

Επόμενα βήματα
Η πρόταση θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από
τη στιγμή που θα εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα
έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να προετοιμαστούν για τις νέες διαδικασίες, π.χ. το
λογισμικό για την ανταλλαγή στοιχείων κ.ά.
Εντός του τρέχοντος έτους η Επιτροπή
θα αναλάβει πρωτοβουλία για να διευκρινίσει τους κανόνες της ΕΕ, τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη κατά την επιβολή τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
Η Επιτροπή θα διατυπώσει συστάσεις για
τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς και ιδίως για
την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των
αυτοκινήτων, όταν οι πολίτες μετακινούνται
από ένα κράτος μέλος σε άλλο και για την
εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν
τις διασυνοριακές ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
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Πασχαλινή εκδήλωση ΑΚΕΛ Λάρνακας Αμμοχώστου
Πασχαλινή Φιλανθρωική Εκδήλωση
πραγματοποιεί το ΑΚΕΛ Λάρνακας και Αμμοχώστου την Τρίτη του Πάσχα 17 Απριλίου 2012 στις 10.00 π.μ. στο παλιό Γ.Σ.Ζ.
Λάρνακας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο
Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού.
•Τουρνουά φούτσαλ με τις ομάδες
ΑΚΕΛ, ΠΕΟ, ΕΔΟΝ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
για Καβάζογλου - Μισιαούλη
στην Ακρόπολη
Ο Σύλλογος Καβάζογλου-Μισιαούλη και το
Λαϊκό κίνημα στην Ακρόπολη διοργανώνουν διήμερο εκδηλώσεων, αφιέρωμα στη
θυσία των ηρωομαρτύρων της ελληνοτουρκικής φιλίας Καβάζογλου και Μισιαούλη.
Αύριο Δευτέρα 09/04/2011
6.00 - 9.00 μ.μ. Αιμοδοσία στο οίκημα του
Συλλόγου, Κορίνθου 24 Ακρόπολη.

Αναβολή κλήρωσης Λαχείου
Ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ
Βορείου Πόλου, πληροφορεί τα μέλη και
φίλους του Συλλόγου, που αγόρασαν λαχνούς ότι αναβάλλεται η κλήρωση για τις
19/4/2012 που είναι η Πασχαλινή Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου.

Κρουαζιέρα ΑΚΕΛ Λάρνακας
Η Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λάρνακας διοργανώνει
τετραήμερη κρουαζιέρα από 29 Ιουνίου
μέχρι 2 Ιουλίου Λέρος - Ρόδος με το Salamis Filoxenia.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
24652821 - 99676235 - 99457217.

Εξέταση για
την οστεοπόρωση
Η ΠΕΟ Λάρνακας ανακοινώνει ότι στα
πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της οργανώνει την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα
9.15 π.μ. στο οίκημα της ΠΕΟ Λάρνακας
εξέταση για την οστεοπόρωση.
Η εξέταση η οποία θα γίνεται με το νέο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας και ακρι-

βείας από τη Σουηδία, επιχορηγείται από
την ΠΕΟ και στοιχίζει €32 το άτομο.
Κατά την εξέταση ο αριθμός ταυτότητας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποτείνονται στο τηλέφωνο: 24828740 ΠΕΟ Λάρνακας.
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Εκδηλώσεις ΕΔΟΝ για δεκαπενθήμερο
επαναπροσέγγισης

• Πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια για
τα παιδιά • Face painting
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στηρίζουν: Σ.Τ. Αμμοχώστου, ΣΠΕ Κοντέας, Ομιλος Λαϊκού, Νεόφυτος Λάρκου,
Γήπεδα ΓΣΖ.
Είσοδος ελεύθερη.

Σήμερα Κυριακή 8 Απριλίου
• Πορεία Καβάζογλου - Μισιαούλη.
Προσυγκέντρωση στο Πέρα Χωριό, ώρα
9.45 π.μ.

Δευτέρα 9 Απριλίου
• Δικοινοτικό Τουρνουά Φούτσαλ κάτω

Eπισκέψεις βουλευτών
και στελεχών ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας
Στο πλαίσιο της συστηματικής επαφής και επικοινωνίας των
στελεχών του ΑΚΕΛ με τους πολίτες, θα πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες επισκέψεις:
• Τετάρτη 18/4/2012, 7 μ.μ. Περιστερώνα, Γιώργος Λουκαΐδης.
• Κυριακή 22/4/2012, 11 π.μ. Λύμπια, Αριστος Δαμιανού,
Στέλλα Μισιαούλη.
• Δευτέρα 23/4/2012, 6.30 μ.μ. Δευτερά, Αριστος Δαμιανού.
• Τρίτη 24/4/2012, 6.00 μ.μ. Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου, Στέλλα
Μισιαούλη.
• Τετάρτη 25/4/2012, 6 μ.μ. Γέρι, Στέλλα Μισιαούλη.

Πρόγραμμα Επισκέψεων βουλευτή Χριστάκη
Τζιοβάνη για το μήνα Απρίλιο
Ο βουλευτής Χριστάκης Τζιοβάνης θα δέχεται κοινό στην
επαρχία Αμμοχώστου στο γραφείο του Λεωφόρος Πρωταρά Κάβο Γκρέκο 436, στον Πρωταρά για τον μήνα Απρίλιο κάθε
Δευτέρα από τις 10.30-13.30 και από τις 15.30-17.30 και κάθε
Τρίτη από τις 15.30-17.30.
Για την επαρχία Λεμεσού θα δέχεται κοινό στις 18 Απριλίου στα Γραφεία του ΑΚΕΛ Λεμεσού από τις 16.00-18.30.
Για την επαρχία Λάρνακας θα δέχεται κοινό στις 25 Απριλίου στα Γραφεία του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στη Λάρνακα από
16.00 - 18.00
Για ραντεβού παρακαλώ να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο
23-832444.
Για την επαρχία Λευκωσίας θα δημοσιεύονται οι επισκέψεις.

από τον τίτλο «Κοινός Αγώνας για την Κύπρο, κοινός αγώνας για το μέλλον» στη Λευκωσία.
• Δικοινοτικό Τουρνουά Φούτσαλ κάτω
από τον τίτλο «Κάτω από τον ίδιο ουρανό»
στη Λεμεσό.
Για περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 22766459

Ακτίβ Επιτροπής Πόλης- Προαστίων ΑΚΕΛ
Λεμεσού
Tο ακτίβ στελεχών και μελών της Επιτροπής Πόλης Προαστίων του ΑΚΕΛ Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 10 Απριλίου 2012, ώρα 7:00μ.μ., αίθουσα «ΦΙΛΙΑΣ»
ΠΕΟ Λεμεσού.
Θέματα:
1. Πορεία Οργανωτικού πλάνου 2012 και καθήκοντα,
2. Στο ακτίβ θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο σ. Χρίστος Αλέκου, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, Μέλος Π.Γ.
ΑΚΕΛ,
3. Διάφορα
Σημείωση: Στο ακτίβ θα βραβευθούν όλοι οι Κομματικοί
Τομείς που θα καλύψουν πέραν του 90% της τακτοποίησης
των μελών με τη συνδρομή τους.

Επισκέψεις ΠΟΓΟ
Πάφου
Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ
Πάφου με την ευκαιρία των
εορτών του Πάσχα, θα επισκεφθεί τη Μεγάλη Δευτέρα,
9 Απριλίου 2012, η ώρα 10
π.μ. την Παιδική Στέγη και η
ώρα 11π.μ. το Κέντρο Παρέμβασης με αυτισμό Πάφου για
να προσφέρει δώρα στα παιδιά.

Επιτυχία σημείωσε η θεατρική
παράσταση «Ινδικά χοιρίδια»
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ
Λάρνακας πραγματοποίησε στις 4
Απριλίου, τη θεατρική παράσταση
«ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ» στο Παττίχειο
Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» προς τιμήν της
25ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης
του κόμματος.
Στην παράσταση παρευρέθηκαν στελέχη, μέλη και φίλοι του ΑΚΕΛ, ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου
Νίκος Ιωάννου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ
Λάρνακας Πανίκος Σταυριανός. Χορηγός
της παράστασης ήταν η ΣΠΕ Μακράσυκας.
Η Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ
Λάρνακας Χρυστάλλα Αντωνίου στο χαιρετισμό της εξέφρασε την εκτίμηση και
στήριξη του ΑΚΕΛ προς το Θέατρο ΣΚΑΛΑ και τους ανθρώπους του που δουλεύουν ακούραστα για την προώθηση του
πολιτισμού μέσα από την ύπαρξη του ίδιου
του θεάτρου.
Σε αναφορά της προς το έργο «ΙΝΔΙΚΑ
ΧΟΙΡΙΔΙΑ» έθιξε την επικαιρότητα του
έργου αυτού, τα πρόσωπα του οποίου αποδέχονται αμέτρητες καταπιέσεις και όμως
προσαρμόζονται και βρίσκουν καταφύγιο
στις ασήμαντές τους φιλοδοξίες. Ο άνθρωπος, ως «ινδικό χοιρίδιο» παγιδευμένο σε

ένα κλουβί και ιδανικό πειραματόζωο.
Με τη σειρά του ο Αντρέας Μελέκκης,
εξήγησε το ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στις σημερινές συνθήκες καλώντας τον

κόσμο να συμμετέχει και να παρακολουθεί
τις παραστάσεις και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας.
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Η αρχή και το επικείμενο τέλος
του τουρκικού νεο-οθωμανισμού
Με την ανάληψη της εξουσίας από τον Ρετζέπ Τα- και κατοχής, σε δικοινοτική διαφορά.
Οι μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ότι ο χάρτης της πεγίπ Ερντογάν και το Ισλαμικό Κόμμα, η Τουρκία γνώρισε μία άνευ προηγουμένου οικονομική ανάπτυξη, ριοχής άρχισε σιγά, σιγά, να αλλάζει προς όφελος της
ώστε να καταστεί μια από τις πιο αναπτυσσόμενες οι- Κύπρου. Σε αυτό βοήθησε τα μέγιστα και η ανακάλυκονομίες και να ενταχθεί στον όμιλο G2O, στον οποίο ψη υδρογονανθράκων, τόσο από το Ισραήλ, όσο και
ανήκουν οι χώρες με τις μεγαλύτερες οικονομίες. Εν- από την Κυπριακή Δημοκρατία, που κατέστησε τις
τούτοις, οι συζητήσεις που διεξάγονται για την κατά- δύο χώρες συμμάχους με κοινά οικονομικά συμφέσταση της τουρκικής οικονομίας γίνονται, για την ροντα και κοινό εχθρό πλέον την Τουρκία και τον
ώρα, σε χαμηλούς τόνους αλλά πιθανώς σύντομα θα αποκλεισμό της από οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη
από την εξόρυξη ή μεταφορά των
ενταθούν λόγω διόγκωσης του ΑΕΠ,
υδρογονανθράκων.
του πολύ υψηλού κόστους ενέργειας
Πληροφορίες από τον δημοσιοπου η Τουρκία εισάγει σε πετρέλαιο
γράφο Μιχάλη Ιγνατίου επιβεβαικαι της επιβράδυνσης της οικονοώνουν αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ
μίας της, αφού για κάθε δέκα δολάστην περιοχή. Το εβραϊκό λόμπι στις
ρια αύξηση στο πετρέλαιο το κόστος
ΗΠΑ άρχισε την αποδόμηση του μύανάγεται στα τέσσερα δισεκατομμύΓράφει
θου της δημοκρατικής Τουρκίας.
ρια δολάρια. Ηδη κυκλοφορούν φήΠέτρος Θ. Ασσιώτης*
Πρώτο εμφανές παράδειγμα η Εκθεμες για Kραχ της τουρκικής οικονοση της Επιτροπής του Αμερικανικού
μίας.
Κογκρέσου για τις θρησκευτικές
Στο πολιτικό πεδίο ο Ερντογάν
μαζί με τον Αχμέτ Νταβούτογλου ως Υπουργό Εξωτε- ελευθερίες, που κατατάσσει την Τουρκία για πρώτη
ρικών είναι γνωστοί για τις νεο-οθωμανικές τους βλέ- φορά στις χώρες υπό επιτήρηση και μιλά για επιστροψεις. Μαζί έβαλαν πλώρη να απολακτίσουν τον από φή της κατεχόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας
δεκαετίες σύμμαχό τους, κράτος του Ισραήλ, για να στους νόμιμους ιδιοκτήτες της.
Ο δε Πρόεδρος Ομπάμα, σύμφωνα με την Χουρπροωθήσουν την ανάληψη ηγετικής παρουσίας και
εδραίωση της τουρκικής επιρροής στον Αραβικό Κό- ριέτ, στην πρόσφατη συνάντηση στη Σεούλ με τον
σμο. Για να το πετύχουν, άρχισαν πρώτα με δημόσια Ερντογάν, ζήτησε την επαναλειτουργία της Σχολής
αντιπαράθεση από τον Ερντογάν με τον πρώην πρω- της Χάλκης, στο δε θέμα του Κυπριακού που ήγειρε ο
θυπουργό Σιμόν Πέρεζ στο Νταβός, ακολούθησε δια- Ερντογάν, ο Πρόεδρος Ομπάμα δεν συμφώνησε μαζί
κοπή προγραμματισμένων κοινών στρατιωτικών του.
Πρόσφατα ο Γερουσιαστής Χάουαρντ Μπέρμαν,
ασκήσεων και κορυφώθηκε με το επεισόδιο του πλοιαρίου Μαβίς Μαρμαρά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ηγετική μορφή του εβραϊκού λόμπι, έχει στείλει επιανύψωση μεν του γοήτρου της Τουρκίας τόσο από στολή στην κα Χίλαρι Κλίντον, ζητώντας της να πάρει
τους Παλαιστινίους, σε τμήματα του Αραβικού Κό- θέση για δύο καυτά θέματα: πρώτο, για τις απειλές
σμου, αλλά διακοπή της συμμαχίας Τουρκίας-Ισ- της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της κυπριακής ΑΟΖ και δεύτερο, ίσως και σημαντικόραήλ.
Μέσα στον παροξυσμό του μεγαλοϊδεατισμού και τερο, για την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα
νεο-οθωμανισμού των Ερντογάν και Νταβούτογλου, της Κύπρου λόγω του τουρκικού εποικισμού. Στην
δεν αντιλήφθηκαν ότι θυσιάζοντας τη συμμαχία με το επιστολή του ο Γερουσιαστής καταλήγει:«… ζητούμε
Ισραήλ, απώλεσαν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μια ριζική επανεκτίμηση της πολιτικής μας έναντι της
που είχαν στην περιοχή, αλλά και στο διεθνές προ- Κύπρου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψιν τις απειλές της
σκήνιο. Το Ισραήλ, με τις διεθνείς του διασυνδέσεις Τουρκίας, καθώς και την εποικιστική μεταφορά πληκαι ιδιαίτερα με το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις θυσμού από την τουρκική ενδοχώρα». Με βάση τα
ΗΠΑ, έκτισε ένα προφίλ της Τουρκίας, ως μιας δη- πιο πάνω θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλησιάζει η
μοκρατικής χώρας, θάβοντας ουσιαστικά την καταπά- πτώση του τουρκικού νεο-οθωμανισμού και θα ανατηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κουρδικού τείλουν καλύτερες ημέρες για την πολύπαθη χώρα
λαού και άλλων μειονοτήτων και μετατρέποντας το μας.
πρόβλημα της Κύπρου, με τη συνδρομή βεβαίως και
*Αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελεύθερη και Ενιαία Καρπασία
της δικής μας πολιτικής ηγεσίας, από θέμα εισβολής

ΑΡΘΡΑ

Αντικειμενική η
ανάλυση του Προέδρου
για το Κυπριακό
Παρακολούθησα με προσοχή τη λης πλευράς, που επιμένει στην
δημοσιογραφική διάσκεψη που εφαρμογή των διχοτομικών της
έδωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής σχεδίων. Παρά την αντικειμενική
Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστό- αυτή ανάλυση των εξελίξεων και την
φιας, για το Κυπριακό, την Τετάρτη πραγματική εικόνα της κατάστα21 Μαρτίου 2012, η οποία άφησε σης, αντί τα πυρά των Ε/κ να στρατις καλύτερες εντυπώσεις στον κά- φούν προς την αδιάλλακτη τουρκιθε αντικειμενικό παρατηρητή που κή πολιτική, στρέφονται προς τον
παρακολουθεί στενά τις κυπριακές ίδιο τον διαπραγματευτή μας. Η αντιπολίτευση κατακρίνει
εξελίξεις. Ανασκοπώντας
τον Πρόεδρο Χριστόφια
ο Πρόεδρος την πορεία
ότι δήθεν προέβη σε
του Κυπριακού, με τις
παραχωρήσεις προς την
εκατοντάδες συναντήσεις
τουρκική πλευρά και
και διαπραγματεύσεις
δεν έλυσε το Κυπριακό
που έγιναν με τους εκόπως υποσχέθηκε. Τον
προσώπους της τουρκοΓράφει
κατηγορούν ότι με την
κυπριακής πλευράς, αρΧρίστος Ζαβρός
πολιτική του βοηθά τα
χικά τον Μεχμέτ Αλί Τατουρκικά σχέδια. Ζηλάτ κι έπειτα τον Ντερβίς
Ερογλου, επεσήμανε ότι δεν σημει- τούν επανατοποθέτηση του Κυώθηκε πρόοδος, ιδιαίτερα με τη πριακού σε νέα βάση. Μερικοί μάστάση που τηρεί ο δεύτερος, ο λιστα προχωρούν και μιλούν πάλι
οποίος ακολουθεί κατά γράμμα την για ενιαίο κράτος, ξεφεύγοντας από
αδιάλλακτη πολιτική Ντενκτάς. Με τα συμφωνηθέντα και παραγνωρίπειστικά επιχειρήματα ο Δημήτρης ζοντας τις αποφάσεις του ΟργανιΧριστόφιας εξήγησε ότι, ενώ κατέ- σμού Ηνωμένων Εθνών για λύση
βαλε εντατικές προσπάθειες κι ενώ του Κυπριακού. Μετά λύπης μας
προέβη σε οδυνηρούς συμβιβα- παρακολουθούμε τη διαστρεβλωτισμούς για την εξεύρεση μια δίκαιης κή πολιτική κάποιων στην Κύπρο,
λύσης στη βάση της διζωνικής δι- που δεν εννοούν ότι βρισκόμαστε
κοινοτικής ομοσπονδίας, με μια κυ- σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς.
ριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διε- Πρέπει να σταθμίσουμε σωστά τα
θνή προσωπικότητα –πλαίσιο λύ- δεδομένα, να προσγειωθούμε, να
σης που είχε αποδεχθεί ο Μεχμέτ αλλάξουμε αυτή την καταστροφική
Αλί Ταλάτ– ο κ. Ερογλου και η πολιτική και να συσπειρωθούμε
Τουρκία επιμένουν στη λύση δύο όλοι γύρω από τον Πρόεδρο της
ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο κι Δημοκρατίας. Μόνο με την ενότητά
μας μπορούμε να αγωνιστούμε για
επιδιώκουν διεθνή αναγνώριση.
Αναλύοντας σωστά, αντικειμενι- να περισώσουμε ό,τι μπορεί να πεκά και ρεαλιστικά τα δεδομένα, ο ρισωθεί, αλλιώς θα βρεθούμε, δυΠρόεδρος Χριστόφιας εξήγησε στυχώς, σε χειρότερη κατάσταση.
τους λόγους που δεν μας άφησαν να Μόνο με την ενότητά μας μπορούοδηγηθούμε σε μια συμφωνημένη με να αγωνιστούμε για την πατρίδα
λύση του Κυπριακού, καταδικάζον- και όχι για άλλες σκοπιμότητες και
τας την αδιάλλακτη στάση της άλ- συμφέροντα.

ΑΠΟΨΗ
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Το αναφαίρετο «Δικαίωμα στη Διαφορά»
Μια ομιλία-παρακαταθήκη του μεγάλου συνταγματολόγου κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού

ποιούνται για τις «ανθρωπιστικές» αυτές επεμβάσεις τα οποιαδήποτε άλλα κράτη, ενεργώντας αυτοβούλως και κατά το δοκούν, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα θεσμοθετημένα από το διεΤο κείμενο του εκλιπόντος καθηγητή Αριστόβουλου Μά- θνές δίκαιο όργανα, τα οποία έχουν κανονιστικά καταστεί αρνεση, έχει τον τίτλο «Οψεις και αντιμετώπιση του
μόδια να ασκούν έλεγχο και να επιβάλλουν κυρώρατσισμού». Πρόκειται νια αποσπάσματα από την
σεις (όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωεναρκτήρια-εισαγωγική ομιλία του στο «Διεθνές
μάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου). Οσον
Συνέδριο για τον οικονομικό και κοινωνικό ρατσιαφορά δε, ειδικότερα, στη λήψη κατασταλτικών
σμό» που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη, στις 14-18
μέτρων, με χρήση βίας (ένοπλη επέμβαση-manu
Μαΐου 1995, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το
militari), για λόγους προστασίας των ανθρωπίνων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο
δικαιωμάτων, εναντίον κράτους που τα παραβιάζει
Πανεπιστήμιο Θράκης.
συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα (π.χ. με μέτρα
Του
Βαγγέλη Πάλλα*
Στην εποχή μας, ρατσισμός είναι εν γένει η
έντονου και βίαιου ρατσιστικού χαρακτήρα κατά
εναντίωση προς κάθε είδους και μορφής ιδιαιτερόμειονοτικών ομάδων), το μόνο διεθνές όργανο που
τητα. Ο ρατσισμός δίνει έμφαση στις διαφορές και
νομιμοποιείται προς τούτο είναι το Συμβούλιο
παραβλέπει τις ομοιότητες. Αξιολογεί και διακρίνει τους αν- Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το γεγονός ότι υπήρξαν ενίοτε, στο παθρώπους σε «ημετέρους» και σε «ετέρους», προτιμώντας και ρελθόν, παραβιάσεις αυτού του κανόνα από ορισμένα κράτη
υπερτιμώντας τους πρώτους, υποτιμώντας και απεχθανόμενος αυτογνωμόνως δρώντα (π.χ. των ΗΠΑ στο Ιράν το 1980, της
τους δεύτερους. Και κάνει την αξιολόγηση με βάση το «Δικό Γαλλίας στο Ζαΐρ το 1991, των ΗΠΑ στην Αϊτή το 1994) δεν
μας» σε αντιδιαστολή με το «Αλλο», έναντι του οποίου τηρεί αποτελεί επαρκή νομική βάση για να θεωρηθεί ότι έτσι έχει
αρνητική στάση. Και απορρίπτει τον «Αλλο», δηλαδή την δήθεν δημιουργηθεί σχετικό έθιμο και μάλιστα -αν είναι δυοποιαδήποτε ετερότητα, της οποίας όμως την αναγνώριση και νατόν!- καταργητικό του προαναφερθέντος ρητού κανόνα του
την προστασία διεκδικεί ο «Αλλος», προβάλλοντας το «δι- Χάρτη του ΟΗΕ.
καίωμα στη διαφορά».
Αλλωστε, εάν η διεθνής κοινότητα επαφιόταν στα κατ’ ιδίαν
«Αλλον», δε, θεωρεί ο ρατσισμός όποιον αποκλίνει από τη κράτη -ή σε μη ειδικώς αρμόδια, θεσμοθετημένα και εξουσιοδεδομένη ταυτότητα, την κατεστημένη πλειονότητα, την κρα- δοτημένα διεθνή όργανα- για την επιβολή τέτοιων κυρώσεων ή
τούσα κανονικότητα, δηλαδή όποιον είναι «διαφορετικός» και κάλυπτε τυπικά και επιλεκτικά, για την προστασία των ανθρωαποτελεί εξαίρεση ή «μειονότητα»: τον ξένο, τον αλλοδαπό, πίνων δικαιωμάτων ή «του νόμου και της τάξης», επεμβάσεις,
τον μετανάστη, τον μαύρο, τον ομοφυλόφιλο, τον αλλόθρησκο, και μάλιστα ένοπλες, στο εσωτερικό άλλων κρατών, θα προτον τσιγγάνο, στα δε αυταρχικά πολιτεύματα και τον αντιπολι- έκυπτε, εκ των πραγμάτων, ένα χαοτικό καθεστώς διεθνούς
τευόμενο ή τον απλώς πολιτικά διαφωνούντα. Αυτόν τον «Αλ- ανομίας και αναρχίας διάχυτης, με πρακτικό αποτέλεσμα, σε
λο», τον «διαφορετικό», ο ρατσισμός όχι απλώς δεν τον ανέ- τελική ανάλυση, την επιβολή της «ανθρωπιστικής» θέλησης
χεται, αλλά τον δαιμονοποιεί. Και στην καλύτερη μεν και επι- του εκάστοτε ισχυρότερου. Θα έπρεπε να μακρηγορήσω πεεικέστερη εκδοχή τον αποστρέφεται, τον περιφρονεί, τον υπο- ραιτέρω, αν ήθελα να αναπτύξω τη θέση ότι τα προληπτικά μέπτεύεται, είναι «κουμπωμένος» απέναντί του και τον φοβάται τρα κατά της ρατσιστικής ιδεολογίας και πρακτικής είναι τα
-«ξενοφοβία», στη δε χειρότερη περίπτωση τον μισεί, τον αποτελεσματικότερα...
απορρίπτει, τον αποκλείει και τον διώκει.
Η θεωρητική -πολιτική, νομική, ηθική- αντίκρουση αυτής Η ζωή και το έργο του Αριστόβουλου Μάνεση
της ρατσιστικής ιδεολογίας δεν είναι δύσκολη. Συνοπτικά: Εν
Αγωνιστής, δάσκαλος, διανοούμενος. Νομικός με ήθος, ευπρώτοις είναι βέβαιο ότι πέρα από τις οποιεσδήποτε διαφορές θυδικία, αλλά και ευθυκρισία. Με την τόλμη του κατάφερε να
και ιδιαιτερότητες όλοι οι άνθρωποι, ως έλλογα και συνειδητά συμβάλει στην εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στη
όντα, έχουν εξ ορισμού μια θεμελιώδη κοινή ιδιότητα: την αν- χώρα μας, διευρύνοντας έτσι τα σύνορα της επιστήμης του. Ο
θρώπινη ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα, και η εντεύθεν ομοιότητα Αριστόβουλος Μάνεσης, ο πρύτανης των Ελλήνων συνταγμαέχει αξία καθεαυτήν: είναι αυταξία. Κάθε άνθρωπος δικαιού- τολόγων, κηδεύτηκε χθες στο Κοιμητήριο της Αναστάσεως
ται να αυτοκαθορίζεται και μέσω του αυτοκαθορισμού του να Σωτήρος Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα εψάλη νεκρώσιμος
είναι ελεύθερος. Στο πλαίσιο, βέβαια, μιας εξουσιαστικά ορ- ακολουθία στον Αγιο Διονύσιο Αθηνών, παρουσία συγγενών,
γανωμένης κοινωνικής συμβίωσης η ελευθερία είναι κατ’ συναδέλφων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου. Γεννηανάγκην, εκ των πραγμάτων, σχετική. Ομως όλοι οι συμβιούν- θείς στο Αργοστόλι, το 1922, ο Α. Μάνεσης σπούδασε νομικά
τες δικαιούνται να διεκδικούν ίση μεταχείριση, ώστε να επιτυγχάνουν, όσο γίνεται περισσότερο, τον αυτοκαθορισμό
τους, δηλαδή την ελευθερία τους, σε συνδυασμό πάντως με
την ελευθερία των άλλων. Εάν κάθε άνθρωπος ως συγκεκριμένο πρόσωπο έχει σύμφυτες ή επίκτητες ιδιότητες, διαφορετικές από τους άλλους, αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαφορετικοί
άνθρωποι είναι άνισοι, καλύτεροι ή χειρότεροι, ανώτεροι ή κατώτεροι. Ολοι είναι διαφορετικοί, αλλά και όλοι είναι ίσοι,
επειδή ακριβώς έχουν την κοινή σε όλους ανθρώπινη ιδιότητα και τη συναφή αξία. Στο πλαίσιο δε των ιδιαιτεροτήτων
τους, δικαιούνται να είναι όχι μόνο ίσοι, αλλά και ελεύθεροι.
Αυτά είναι, άλλωστε, τα δύο βασικά προτάγματα της δημοκρατίας. Και στοιχείο της ελευθερίας τους είναι βασικά το δικαίωμα αυτοκαθορισμού -καθένας «να είναι ο εαυτός του» - εξ
ου και το δικαίωμα στη διαφορά. Επομένως, οι ιδιαιτερότητές
τους πρέπει καταρχήν, να είναι σεβαστές, αφού έτσι επιβεβαιώνεται και διασφαλίζεται η συγκεκριμένη ψυχοσωματική
ύπαρξη.
...Η διεθνής έννομη τάξη έχει, ιδίως μετά το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, αποδοκιμάσει και καταδικάσει κάθε μορφή ρατσισμού, ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει όργανα, μηχανισμούς και
διαδικασίες ελέγχου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, Οικουμενική
Διακήρυξη του 1948, Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1950, Διεθνής
Σύμβαση του 1965 για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών
διακρίσεων, δύο Διεθνή Σύμφωνα του 1966 για τα ατομικά,
πολιτικά, κοινωνικά κ.λπ. δικαιώματα, Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και πολλά άλλα διεθνή κείμενα). Με αυτές και
με άλλες διεθνείς συμβάσεις τα σύγχρονα κράτη έχουν εκχωρήσει μέρος της εθνικής κυριαρχίας τους (πρβλ. άρθρο 28
παρ. 2-3 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος) σε υπερ-κρατικούς οργανισμούς. Εξ ου και η διεθνοποίηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επέφερε τη συρρίκνωση και σχετικοποίηση της εθνικής κυριαρχίας των καθέκαστων κρατών, με την παροχή δυνατότητας επεμβάσεων στις
εσωτερικές υποθέσεις τους εκ μέρους διεθνών οργανισμών,
σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πάντως ενόψει της βασικής αρχής της μη επέμβασης του
άρθρου 2 παρ. 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν νομιμο-

στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, των Παρισίων και της
Χαϊδελβέργης. Διδάκτωρ Νομικής αναγορεύθηκε το 1953. Το
1957 εκλέχτηκε υφηγητής, το 1961 έκτακτος καθηγητής και
τέσσερα χρόνια αργότερα τακτικός καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αντιτάχθηκε σφόδρα στο καθεστώς της 21ης Απριλίου ‘67
και ήταν από τα πρώτα ενεργά μέλη της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Δημοκρατική Αμυνα» στη συμπρωτεύουσα. Η δράση του τού στοίχισε τη δίωξή του από το Πανεπιστήμιο (1968)
και τον εκτοπισμό του για ένα διάστημα στο Λιδορίκι. Επανήλθε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης ύστερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Από τις κορυφαίες στιγμές της
σταδιοδρομίας του ήταν το 1992 όταν εξελέγη τακτικό μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Α. Μάνεσης διετέλεσε, επίσης,
πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από το πλούσιο συγγραφικό έργο του αναφέρονται
ενδεικτικά οι μελέτες: «Περί αναγκαστικών νόμων» (1953),
«Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος» (1966), «Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας» (1976).
(Δημοσιεύθηκε στον «Επενδυτή» το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Αυγούστου 2000).
*Δημοσιογράφος
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ΡΙΚ ΕΝ Α 2 242 223 1
8.00 Η Πλατεία (E)
9.00 ............................................................Παρασκήνιο (Ε)
9.30 ................................................................Περί Κύπρου
9.45 ....................................................................Γυρίσματα
10.30 ....................................................................Υπαιθρος
11.00 ..........................................Σάββατο κι Απόβραδο (Ε)
13.00 ................................................Η Κύπρος κοντά σας
14.00 ....................................................................Ειδήσεις
14.40 ........................................................Κυπρίων Νόστος
15.40 ............................................Παίζουμε Κυπριακά (E)
16.40 ........................................................................Reload
17.30 ............................................Αμύνεσθαι περί πάτρης
18.00 ....................................................................Ειδήσεις
18.15 ............................................................Airplay Charts
18.45 ................................................Βήματα στην άμμο (E)
19.30 ......................................Στην άκρη του παράδεισου
20.00 ....................................................................Ειδήσεις
21.30 ........................................Ενας υπέροχος άνθρωπος
23.40 ....................................................................Ειδήσεις
00.00 ..................................Επαναλήψεις προγραμμάτων
ΡΙΚ ΔΥΟ 2 242 22 31
00.15 ....................................................................Euronews
08.00 ............................................H Ρόζι και οι φίλοι της
08.15 ....................................................Μπομπ ο μάστορας
08.30 ......................................................Τόμας το τρενάκι
08.30 ............................Στα σταυροδρόμια της Ζούγκλας
09.00 ......................................................H Λέσχη του Μίκη
09.30 ........................................Χάντι Μάνι ο Μαστοράκος
10.00 ........................................................................Μπάρνι
10.30 ......................................................Αστυνόμος Σαΐνης
11.00 ........................................................Γουίλ και Ντιούιτ
11.25 ..........................................Πιγκουίνοι στο διάστημα
11.45 ................................................Zακ και Κόντι εν πλω
12.10 ............................................Οι Μάγοι του Γουέβερλι
12.40 ....................................................Στη χώρα του γιατί
13.10 ........................................................Album Show (E)
14.00 ............................................Ανακαίνιση σε 60 λεπτά
15.00 ..........................................................Η Υπαιθρος (E)
15.30 ..........................................................Chef στον Αέρα
16.15 ....................................................................Euromaxx
16.45 ..................................Κράτησε τον τελευταίο χορό 2
18.20 ............................................................Cinema Show
18.50 ........................................................................Futuris
19.00 ..........................................Ακολουθία του Νυμφίου
Από τον Ιερό Ναό Αγ. Προκοπίου (Μετόχιον Κύκκου)
21.00 ............................................Ειδήσεις (Στην αγγλική)
21.10 ..........................................Ειδήσεις (Στην τουρκική)
21.20 ..............Η υπέροχη ιστορία της Αδελφής Μπακίτα
23.00 ..................................................Δεκαπενταύγουστος
01.40 ..................................Επαναλήψεις προγραμμάτων
02.00 ..................................................................Euronews
PLUS TV22 25 900 0
06.00 Επανάληψη προγράμματος ..................................
7.00.................................................... Νηστικοί πράκτορες
8.00 ....................................................Αξίζει να το ζεις (Ε)
9.30 ................................................Εξελίξεις στη Showbiz
10.05 ..................................................Πρωινή Μελέτη (E)
12.05 ..................................................LTV Sports news (E)
13.00 ....................................Μεσημεριανό δελτίο Star (Z)
13.30 ........................................Φώτης και Μαρία Live (E)
15.00 ........................................................Made in star (E)
16.30 ........................................Εξελίξεις στη Showbiz (E)
17.00 ......................................................................Μίλα (Ε)
18.10 ..................................Στην κουζίνα με την Ντίνα (Ε)
19.10 ....................................................................Hairspray
21.00 ............................................................New Jack city
23.05 ........................................................LTV Sports news
00.05 ....................Καθημερινό κεντρικό δελτίο Star (M)
01.15 ........................................Επανάληψη προγράμματος
ANT1 223 11 111
05.50 Αλίκη (Ε)
06.40 ............................................Πρωινή ενημέρωση (E)
7.20 ....................................................Αθλητικές ειδήσεις
7.30 ................................................................Ανω κάτω (Ε)
8.00 ..............................................................40 Kύματα (E)
8.50 ..........................................Ακρως οικογενειακόν (Ε)
9.40 ..............................................................Λίτσα.com (E)
10.30 ......................................Ο θρίαμβος της αγάπης (Ε)
12.40 ..........................................Δεξε μου το φίλο σου (Ε)
13.30 ........................................................................Galileo
14.10 ............................................Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
15.00 ........................................................Είναι στιγμές (Ε)
17.10 ........................................................Ο,τι αγάπησα (Ε)
18.00 ........................................................Τα Νέα του ANT1
18.10 ............................Το αμάρτημα της μητρός μου (Ε)
19.40 ..............................................Λύκε, Λύκε είσαι εδώ;
20.20 ........................................................Τα Νέα του ANT1
21.00 ............................................Ελλάδα έχεις ταλέντο 4
23.00 ..............................................................Laugh attack
00.00 ........................................................Tίτλοι ειδήσεων
00.10 ....................................................Αθλητικές ειδήσεις
00.20 ..........................................................................Doom
02.30 ........................................Μια νύχτα σαν κι αυτή (Ε)
03.20 ........................................................Τα Νέα του ANT1
04.20 ............................................Καλά ξεμπερδέματα (Ε)
SIGMA 2 258 01 00
06.20 ....................................................................Τολμώ (Ε)
07.30 ......................................................Ζωή Ποδήλατο (Ε)
09.00 ................Βουράτε Γειτόνοι - Γ’ Κύκλος επ.3 (Ε) K
09.30 ....................UEFA CHAMPIONS LEAGUE MAGAZINE
10.00 ................................................Μες στην Καλή Χαρά
14.00 ................................................Η κουζίνα της μαμάς
14.45 ..................................................90210 Season I (Ε)
15.30 ................................................Σε Φόντο Κόκκινο (Ε)

20:15
22:00
23:35
01:45
03:40
04:20

tv επιλογές
ΡΙ Κ Ε ΝΑ , 21. 30

Ενας υπέροχος άνθρωπος
Ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Αμερικάνου μαθηματικού Τζον Φορντ Νας Τζούνιορ.
Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ
Παίζουν: Ράσελ Κρόου, Εντ Χάρις, Τζένιφερ Κόνελι,
Κρίστοφερ Πλάμερ.
Υπόθεση: Ο Τζον Φορντ Νας Τζούνιορ είναι ιδιοφυΐα
στα μαθηματικά. Οι θεωρίες του επίσημα αναγνωρισμένες από τη μαθηματική κοινότητα, του έχουν χαρίσει διεθνή φήμη και κοινωνική καταξίωση. Παντρεμένος με την
όμορφη Αλίσια και απολαμβάνοντας μια άνετη ζωή, ο
Νας δεν συνειδητοποιεί πως σύντομα οι αλλαγές που θα
επέλθουν στη ζωή του θα είναι καταλυτικές.

M E GA , 16. 30

Πήτερ Παν
Παιδική ταινία. Αμερικανική παραγωγή 2003. Σκηνοθεσία: Πη Τζέη Χόγκαν
Παίζουν: Ολίβια Γουίλιαμς, Τζέισον Αηζακς
Υπόθεση: Ο Πίτερ Παν ζητά από τη Γουέντι να τον ακολουθήσει στη χώρα του Ποτέ, όπου τα
παιδιά μένουν πάντα παιδιά. Εκείνη και τα αδέλφια της ταξιδεύουν έως εκεί και αντιμετωπίζουν
τον κάπτεν Χουκ, αλλά και τις μηχανορραφίες της μικροσκοπικής νεράιδας Τίνκερμπελ.

16.20 ..................................................Ασπρα Μπαλόνια (Ε)
18.00 ..............................................Γεγονότα σε συντομία
18.05 ..........................Ασπρα Μπαλόνια (Ε) …η συνέχεια
18.30 ......................................................Πάμε Πακέτο (Ε)
20.20 ................................................Τομές στα Γεγονότα
21.30 ........................Greek Sundays «Το λεβεντόπαιδο»
23.20 ..............Melrose Place –Season I- ep.8 “Gower”
00.10 ..................................................Γεγονότα σε Τίτλους
00.15 ........................................Πρόσωπα και Γεγονότα (Ε)
01.40 ..........................................Μες στην Καλή Χαρά (Ε)
04.30 ..................................................................Ελένη (Ε)
MEGA 2 247 77 77
06.00 ................................................................Χαραυγή (Ε)
7.00 ..........................................................Θεία Λειτουργία
10.00 ......................................Εκκλησιαστική παρέμβαση
11.00 ................................................Βίος ανθόσπαρτος (Ε)
12.00 ............................................................Περνάμε καλά
14.00 ..................................................................Μέλι γάλα
16.30 ..................................................................Πήτερ Παν
18.00 ....................................................................Γεγονότα
19.00 ..........................................................Μουσικό κουτί
19.00 ........................................................Θεία Λειτουργία
20.10 ..........................................................MEGA γεγονότα
21.30 ......................................Καλωσήλθατε στη ζούγκλα
23.20 ..................................................................Superbad
00.00 ..................................................Τελευταία γεγονότα
00.10 ................................................................Συνέχεια…
01.00........................................................................ Ιχνη (Ε)
02.00 ......................................................Μέλι και Γάλα (Ε)
04.20 ............................................Μάνα είναι μόνο μία (Ε)
04.30 ............................Ολα τα κακά της μοίρας μου (Ε)
05.00 ............................................................Love sorry (Ε)
05.40 ..............................................Παράλληλοι δρόμοι (Ε)
LTV 2 266 13 13
07.30 ..............................................Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
09.00 ........................................................ACTION ZONE (E)
09.30 ....................................PEE-WEE’S BIG ADVENTURE
11.10 ............................................................ΤΗΛΕΜΟΔΑ (E)
11.40 ..................................................ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
13.10 ................................................HOLLYWOOD BUZZ (E)
13.40 ........................................ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΕΝΤΙΝΓΚΤΟΝ
15.20 ............................................................SPOTLIGHT (E)
16.20 ..................................HARRY’S LAW Επεισόδιο 2 (E)
17.10 ....................................C.S.I.ΜΑΪΑΜΙ Επεισόδιο 2 (E)
18.00 ..............ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ζ)
20.00 ....................................................LTV SPORTS NEWS
21.00 ....................................................ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Η Μπεθ είναι μια νέα κοπέλα από τη Νέα Υόρκη, εντελώς
άτυχη στην αγάπη. Ομως, σε ένα ταξίδι στη Ρώμη, κλέβει
από απερισκεψία μερικά νομίσματα από ένα διάσημο
σιντριβάνι, πράγμα που κάνει τέσσερις άντρες να την
ερωτευτούν!
23.00 ..................................................ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ο Τζον Κρούγκερ, ένας ειδικός στην Προστασία Μαρτύρων, αναλαμβάνει να προστατεύσει τη Λι Κάλεν, η οποία
ανακάλυψε ότι η εταιρεία όπου εργάζεται πουλάει όπλα
σε τρομοκρατικές οργανώσεις.
01.00 ..........................................ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Ο ΕΡΩΤΑΣ
03.00 ........................................ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ
04.45 ..........................................ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
06.30 ..............................................LTV SPORTS NEWS (E)
LTV 2
07:25 THE MIDDLE
07:50 ......................................ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣ Τ Ρ Α
05.55 – 06.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06.10 – 07.55 ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
06.55 – 07.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.55 – 08.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08.10 – 09.55 ΜΕ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
08.55 – 09.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09.55 – 10.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.55 – 11.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.10 – 12.55 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΑΡΔΑΜ
11.55 – 12.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.55 – 13.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13.05 – 15.55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
13.55 – 14.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.55 – 15.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.55 – 16.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.10 – 17.55 Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ
16.55 – 17.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.55 – 18.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.10 – 20.55 ΣΤ’ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
18.55 – 19.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.00 – 23.00 ΑΠΟ ΠΑΡΤΥ ΣΕ ΠΑΡΤΥ
23.05 – 00.00 OUTERNATIONAL
08:35 ..............................................THE BIG BANG THEORY
08:55 ................................................................ENTOURAGE
09:25 ................................................................THE MIDDLE
09:50 ..............................................................GOSSIP GIRL
10:35 ..........................................ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ
11:40 ..........................................................................90210
12:25 ..............................................................UNDERBELLY
13:15 ........................................................................FRINGE
14:00 ......................................ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
15:00 ..........................................................THE MENTALIST
00:05 ..........................................................................ΔΕΚΑ
02:15 ..................................................................ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ
03:55 ..............................................................SHAMELESS
06:30 ................................................NCIS: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
LTV 3
07:15 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
09:15 ................................................ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ
11:00 ....................................................Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
12:30 ........................................Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ
14:15 ..........................Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΝΑ ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
................................................................ΚΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
16:00 ..........................Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
18:00 ........................................................ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 2
19:30 ........................................................ACTION ZONE (E)
20:00 ................................................................BULWORTH
22:00 ..........................................ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
00:15 ........................................................ΖΩΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
03:45 ............................................................................ΩΠΑ!
05:20 ..................................Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΕ Τ
06.45 ..................ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ NET (ΣΥΝΔ. NET)
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ /ΣΥΝΔ. ΕΤ-1)
11.00 ............ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ (ΕΚΠΟΜΠΗ
..................................................................ΤΗΣ ERT WORLD)
12.00 ..............................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
12.30 ............................................................ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ
13.00 ..........................ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (ΕΤ-3 05/04/12)
14.00 ........................Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ: ΑΓΙΟ

............................................ΠΝΕΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΕΤ-3 13.30)
15.00 ................................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
16.00 ........................ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (ΕΚΠ. 13Η & ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
17.00 ........................ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
................ΕΚΠΟΜΠΩΝ): ΣΙΚΕΛΙΑ (ΕΚΠ. 1Η / ΕΤ-1 01/04/12)
17.50 ..........................Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ
..................................................ΣΗΡΙΑΛ ΤΗΣ TV (Β’ ΜΕΡΟΣ)
18.45 ..............ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ
..........................................ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
..............................ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΝΙΚΑΙΑΣ / ΣΥΝΔ. ΕΤ-1)
21.00 ................................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
22.00 ..............................ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΥΝΔ. NET)
00.30 ................................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
01.00 ..................................ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Ε) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
..........................................................ΕΚΠΟΜΠΩΝ): ΣΙΚΕΛΙΑ
02.00 ....................Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (E): ΤΑ ΠΡΩΤΑ
..ΣΗΡΙΑΛ ΤΗΣ TV (Β’ ΜΕΡΟΣ) (ΕΚΠ. 18Η / NET ΩΡΑ 17.00)
03.00 ................................ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ (Ε): ΜΟΥΣΙΚΟ
...................... ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ (ΕΚΠ. 24Η / NET 07/04/12)
c ytavisio n
9:15Top Chef (Season 3) Ep1&2 - 2007 - Reality / Cooking
11:15................House (Season 3) Ep1&2 - 2007 - Drama
13:15 ......Friday Night Lights (Season 2) Ep1&2 - 2008 ......................................................................Drama / Sport
15:15Battlestar Galactica (Season 3) Ep1&2 - 2007 - Sci Fi
17:15 ......Dante’s Peak - 1997 - Thriller / Drama / Action
19:15The 40 Year-Old Virgin - 2005 - Romance / Drama
21:15Forgetting Sarah Marshall -2008- Romance / Comedy
23:1540 Days and 40 Nights - 2002 - Comedy / Romance
1:15Top Chef (Season 3) Ep1&2-2007- Reality / Cooking
No vac ine ma1
05:55 ............................................................ON THE INSIDE
07:35 ..............................................................ΤΣΙΚΟ & ΡΙΤΑ
09:10 ............................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
09:40 ..................................ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ:
..............................................ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
11:30 ..........................................................................ΜΙΡΑΛ
13:25 ..............................JESSE STONE: INNOCENTS LOST
15:50 ............................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
16:25 ............................................ΑΓΑΠΗ ΣΑΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ
18:20 ............................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
18:55 ........................ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
22:00 ........................................................................HANNA
ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Περιπέτεια δράσης
Μεγαλωμένη από τον πατέρα της, πρώην εκτελεστή της
CIA, η Χάνα εκπαιδεύεται για να γίνει δολοφόνος. Η πρώτη της αποστολή τη φέρνει αντιμέτωπη με πανίσχυρους
εχθρούς αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό.
00:00 ....................................................ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΝΟΧΗΣ
03:30 ............................................ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
No vac ine ma2
06:10 ........................................................ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ
08:20 .......................................... ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
09:05 ...................................................... ΑΘΩΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
11:05 .............................................. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ
12:35 ................................Ο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
14:20 ..................................ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΣΑΡΠ:
......................................................ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ
16:00 ....................................................ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ...
17:40 ..........................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
18:25 ................................................................DAREDEVIL

........................................................ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΧΕΣΗ
....................................................ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΓΑΜΟΣ
............................................................MATCH POINT
..................................................................CITY HALL
..........................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
............................................ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ
N ov a c i n e m a 3
06:35 ......................................ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ
08:20 JFK, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΚΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ
11:30 ............................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
12:15 ......................................................................ΘΡΥΛΟΣ
13:50 ................................................................IRON MAN 2
15:55 ....................................................................ΘΟΡΥΒΟΣ
17:30 ..............................................................ΤΗΕ TOURIST
19:20 ..........................ΕΝΑΣ... ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
21:00 ....................................JESSE STONE: NO REMORSE
22:35 ....................................................ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
00:25 ......................................ΔΟΛΩΜΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ
02:10 ....................................................ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΑΘΟΥΣ
04:15 ........................................ΣΗΚΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
N ov a c i n e m a 4
06:25 ......................................................Η ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΡΕΑ
08:25 ....................................................ΑΓΑΠΗΣ ΔΙΛΗΜΜΑ
10:05 .................................................... ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ
11:50 ....................................................ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
13:40 ....................................................................ΑΡΘΟΥΡ 3
17:00 ..................................................ΑΓΡΙΟΣ ΣΑΝ ΘΥΕΛΛΑ
19:00 ..................ΑΡΗΣ ΚΑΛΕΙ ΜΑΜΑ-ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ
20:35 ............................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
21:00 ......................................................ΘΕΛΜΑ ΚΑΙ ΛΟΥΪΖ
23:15 ............................................ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ ΝΤΕ ΜΑΡΚΟ
00:55 ..............................................................ΑΟΡΑΤΗ ΖΩΗ
02:25 ..........................................................Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
04:05 ..............................ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΛΠΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ
Ex tr a tv
0:00 ..........................................................ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:05 ................................ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
2:00 ...................................................... ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
3:30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
4:30 ...................................................... STREET MAGIC
5:30.......................................... ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
7:00 ..............................................................ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
8:00 ..........................ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ALTER KIDS
9:00 ..........................................Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
10:00 ..........................ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KIDS SONGS
11:00 ............................ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA KIDS
12:00 ........................................................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
13:40..............................ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:00 ......ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΖΥ ΛΟΥΠΕΣΚΟΥ
15:00 ............................................ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ
16:45................................ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
16:50 ........................................................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
18:45................................ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ EXTRA TV
19:20 ........................................................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
21:00 ..........................ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
..........................................ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:00 ..............................................ΤΟΥ KONTRA CHANNEL
22:15 ............................................ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ
Capital tv
06.00..............................................Κεντρικό Δελτίο ALPHA
07.00 ................................Space Goofs - Παιδική Σειρά
07.25 ............Super Little Fanta Heroes - Παιδική Σειρά
07.50 ..........................Ωραία Κοιμωμένη - Παιδική Σειρά
08.15 ........................................Judo Boy - Παιδική Σειρά
08.40 ....................Oggy Cockroaches II - Παιδική Σειρά
09.00 ......................................Yattaman – Παιδική Σειρά
09.25 ........................Σχολή Μονομάχων - Παιδική Σειρά
09.55 ....................................Jesus – Η Ζωή του Χριστού
11.30 ....................Ο Μαύρος Πειρατής – Παιδική Σειρά
11.55 ............................................Ζορρό – Παιδική Σειρά
12.20 ....................................Ο Τελευταίος Των Μοικανών
12.45 ....................................Action Man - Παιδική Σειρά
12.55 ................................Το Κάλεσμα της Αγριας Φύσης
13.45 ..............Σε Ικετεύω Αγάπη μου – Ελληνική Ταινία
15.50 ..................Johnson County War – Western (2002)
17.30 ..............Lucky Seven – Romance Comedy (2003)
18.30 ................................................Δελτίο Ειδήσεων (5’)
18.35 ..............................Lucky Seven (Συνέχεια Ταινίας)
19.15 ........................................Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.05 ............................................Tropical Heat (Επ. 40ο)
21.00 ............First Daughter – Romance Comedy (2004)
23.00 ..................Hero and Terror – Crime Action (1988)
00.45 ............................Doing Hard Time – Action Drama
02.30 ............................................A Breed Apart – Action
04.20 ..................................Train of Hell – Horror Thriller
MA D c y
01:00 ........................................................All Hits Non Stop
02:00 ....................................................................Trash me
03:00.......................................................... Insomnia Mixer
06:00 ........................................................Wake Up… Hits
08:00 ....................................................................Breakfast
11:00 ..............................................................All new Mixer
12:00 ......................................................................Jukebox
13:00 ........................................................Jukebox Versus
13:30 ....................................................MAD Greeks Top 10
14:30 ........................................................All Hits Non Stop
15:30 ........................................................Jukebox Versus
16:00 ....................................................................US Top 5
16:30 ......................................................All Hits Non stop
17:00 ..........................................................30 Best Videos
19:30 ..........Fashion Music Project – Μαίρη Συνατσάκη
20:00 ..................................................MAD Countdown CY
21:00 ................................Games – Δημήτρης Καρέτσος
21:30 ..............................................Web Consert – Vegas
22:30 ............................................................Time Machine

AΓΓΕΛΙΕΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΥ
O κος Παντούλης Απόστολος από Αθήνα και η δνις
Μυλωνά Βαρβάρα από Κυθραία Λευκωσίας και Αχνα
και τώρα Λεμεσό έδωσαν
αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Ωρα καλή, τζι’
ώρα γρουσή Τζι’
ώρα ευλοημένη
ΒΙΟΛΙ-ΛΑΟΥΤΟ
Για άλλαγμα Γαμπρού και
Νύμφης. Για τις πιο ωραίες
στιγμές της ζωής σας και για
άλλες εκδηλώσεις.
Πέτρος & Σταύρος
Ηρακλέους Τηλ. 99643741
Τζιαι η ώρα η καλή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Dr Μαρία Παπαδοπούλου
Μάριος και Ελενα
Σάββατο 12 Μαΐου 2012 ώρα 4.00 μ.μ.
Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία.
Οικογένειες:
Γιώργος και Ροδούλλα Κυριάκου
Από Λάρνακα Λαπήθου και τώρα Λακατάμια
Κώστας και Τασούλλα Μαυροκωνσταντή
Από Κ. Δίκωμο και Πέρα Χωριό Νήσου
και τώρα Αγλαντζιά
Δεξίωση: Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία
ώρα 6.00 – 7.00 μ.μ.
Η παρούσα να θεωρηθεί
και σαν ιδιαίτερη πρόσκληση.

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα σε φοιτητές
Πολιτικής Μηχανικής. ( Ετοιμασία εργασιών - project).
Τηλ: 99873349 Λάρνακα.

Αναλαμβάνονται
διάφορα
κουτσοδούλεια
• Ανακαινίσεις σπιτιών
• Υδραυλικά
• Συντήρηση θερμάνσεων
• Ηλεκτρολογικά
• Πογιατίσματα
• Κλαδέματα
• Συντήρηση Κήπων

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Από το Δήμο Υψωνα ζητούνται προσφορές για την προμήθευση οικοδομικών υλικών, εκμίσθωση μηχανημάτων και υπηρεσιών, ήτοι,Αρ. Πρόσφορος: 4/2012 - Ενοικίαση φορτηγού αυτοκινήτου μετά του
οδηγού
Αρ. Προσφοράς: 5/2012- Προμήθεια Crusher-run
Αρ. Προσφοράς: 6/2012- Προμήθεια Κοκκινοχώματος, Χαβάρας, κ.λ.π.
Αρ. Προσφοράς: 7/2012 - Προμήθεια Αμμου
Αρ. Προσφοράς: 8/2012 - Προμήθεια πλάκες πεζοδρομίων,
τούβλων κ.λ.π.
Αρ. Προσφοράς: 9/2012 - Κατασκευή ξυλότυπων και επεξεργασία
σιδήρου για την κατασκευή υποδομής σε γήπεδο Mini foot - ball
Αρ. Προσφοράς: 10/12 - Καθαρισμός Οικοπέδων με Ντίκερ
2. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να απευθύνονται στα
γραφεία του Δήμου Υψωνα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, καθώς και για πρόσθετες διευκρινίσεις.
Για την παραλαβή των εγγράφων θα καταβάλλεται το ποσό των €20,
το οποίο δεν επιστρέφεται.
3. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο
προσφορών του Δήμου Υψωνα στον οποίο να αναγράφεται ευδιάκριτα
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΨΩΝΑ, Αρ. Προσφοράς ….…» το αργότερο μέχρι τις 23/4/2012 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Ο Δήμος Υψωνα δεν έχει υποχρέωση να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
9/4/2012 Από το Δήμο Υψωνα

Τηλ. 99 643741
Αμεση Εξυπηρέτηση

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ
Η Κοινοτική Αρχή Εξω
Μετοχίου προσκαλεί όλους
τους συγχωριανούς στην
εορτή του Πολυούχου Αγίου
του χωριού μας στις 22 Απριλίου 2012 στην Εκκλησία Αγ.
Γεωργίου Λατσιών στην
οποία θα χοροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας. Μετά τη Λειτουργία
θα ακολουθήσει έκθεση φωτογραφίας και δεξίωση στο
Σύλλογο Εκτοπισθέντων Εξω
Μετοχίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι εγώ, η Εταιρεία ASA FARMAKAS TABLEWATER LTD με αρ. Δ.
Τ. / Αρ Εγγρ. Ετ. OHE54761 από ΑΕΡΑΛΕΙΑΣ 175 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ προτίθεμαι να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας Μεταφορέα «Β» για
ένα όχημα τύπου VAN μικτού βάρους
13500 για εξυπηρέτηση των αναγκών
της επιχείρησής μου ως EΜΦΙΑΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ. Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να μεταφέρω ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΤΕΣ ΜΑΣ.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει
να υποβληθούν γραπτώς εντός 20
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης με
τα σχετικά δικαιολογητικά στα Γραφεία Αδειών στη Λεωφ. Αρχαγγέλου
37α, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία.

Η Χειρούργος Οφθαλμίατρος

Γίνεται γνωστό σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους ότι αύριο Δευτέρα
9/4/12 και ώρα 9:30-10:00 π.μ. στη
Αποθήκη του Δικαστηρίου Λάρνακας Παλί CYBARCO θα γίνει πώληση
με δημόσιο πλειστηριασμό, με βάση
το ένταλμα αρ. 636/11 των πιο κάτω
αντικειμένων που κατασχέθηκαν
από τον εξ αποφάσεων χρεώστη.
1.HMB 102 MAZDA FAMILIA
Η παράδοση θα γίνει στον υψηλότερο πλειοδότη αν η τιμή θεωρηθεί ικανοποιητική και εφόσον η πληρωμή γίνει σε μετρητά.
ΧΑΡΑΥΓΗ
Χρυσόστομος Χριστάκης
Δικαστικός Επιδότης
Επαρχιακό Δικαστήριο
Λάρνακας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΒΕΡΝΙΚΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΑΨΙΜΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Λεωφ. Λυμπιών 85, 2563
Αλάμπρα Λευκωσία
Τηλ. 22525311 - Φαξ.
22521630
Κώστας 99495769 Αντρος 99625938

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
FORK LIFT
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΤΗΛ.: 99623822

Ανακοινώνει ότι θα δέχεται τους ασθενείς της
στο νέο της ιατρείο στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο IASIS
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ IASIS
Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Πάφος
Τ.Κ. 62815, 8069 Πάφος, Κύπρος
Τηλ: 26848484, Κινητό: 33647354
Απευθείας Γραμμή: 26947224

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς,
ακόμα μια φορά οι Friends διοργάνωσαν εκδήλωση
στο Savino Live και όλα τα έσοδα έχουν δοθεί για τις
ανάγκες του Κέντρου Διημερεύουσας Φροντίδας για
παιδιά με ειδικές ανάγκες Αγιος Γεώργιος - Χριστάκης
Χασάπης Λάρνακας.
Αντιπροσωπεία εκ μέρους των Friends με τη Μάντελεν Σταύρου, τη Μαρία Μιχαήλ και τον Γιάννη Αυγορίτη παρέδωσαν στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
Μιχαλάκη Μάλλα, το ποσό των €2060.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Διαμέρισμα 1 υπν. του 1990,
Φανερωμένη (με τίτλους) €60.000
Διαμέρισμα 1 υπν., μεγάλη βεράντα, Μακένζι (με τίτλους)
€65.000
Καινούριο διαμέρισμα 1 υπν. με
τίτλους,
Λάρνακα-Κέντρο
€69.000
Διαμέρισμα 2 υπν., πίσω από Φοινικούδες (με τίτλους) €75.000
Διαμέρισμα 1 υπν., δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας (με τίτλους)
€75.000
Ημιανεξάρτητη οικία 2 υπν. Κόκκινες (με τίτλους) €100.000
Διαμέρισμα καινούριο, 1 υπν., με
τίτλους, Ορόκλινη €60.000
Ισόγειο διαμέρισμα 2 υπν., Περβόλια (με τίτλους) €88.000
Διαμέρισμα 2 υπν., Μακένζι, με
τίτλους €110.000
Διαμέρισμα πολυτελείας, 2 υπν.,
Δροσιά €119.000
Investia Estate Αgents, A.M. 86
Τηλ. 99234509 / 24650384.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλούνται σωστά και μισά
οικόπεδα σε πολύ προσιτές
τιμές, σε Ψημολόφου, Δάλι
και Αγιο Επιφάνιο Ορεινής.
Prime Line Developments
Τηλ: 99536269

Αν εσύ σταμάτησες να καπνίζεις
πείσε και τον φίλο / φίλη σου να κάμει το ίδιο
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
Διεκδίκησε ελεύθερη από καπνό ατμόσφαιρα
οπουδήποτε βρίσκεσαι.
Η ισχύουσα νομοθεσία σε προστατεύει
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
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ΧΡΗΣΙΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

εφημερίες

φαρμακεία

Εφημερεύοντες Ιατροί για το Σαββατοκύριακο
7 – 8 Απριλίου 2012

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οικονομίδου - Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84 Γ- Δ, Εγκωμη, 22352933, 22819700 • Φιλίππου Χλόη, Λεωφ.
Λάρνακος 151Α, 22731020, 22484085 • Τσαγγάρης
Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος, Bridge House,
22671531, 22439014 • Μάτσα - Καραγεωργιάδου Ινώ,
Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Στρόβολος, 22425078,
22428570 • Χαραλάμπους - Γιάλλουρου Ξένια, Λεωφ.
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Δοϊράνης,22374939, 22877694
ΛΕΜΕΣΟΣ
Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ, 25336176, 25394850 • Κωνσταντίνου Μαίρη, Ναυπλίου 20, 25355624, 96791581 • Ορφανίδης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Κώστας Σχίζας, 22311077, 99606611
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, 70000171
Γυναικολόγος: Μιχάλης Εγγλεζάκης, 99680371
Παιδοχειρουργός: Ηλιάνα Ηλιάδου, 99384324
Οδοντίατρος: Αντωνίου Αντώνης, 22492288, 99793223
ΛΕΜΕΣΟΣ:
Παθολόγος: Βίκτωρ Χατζηρούσος, 25346551, 99630288,
25729498
Χειρουργός: Ανδρέας Μαλλούρης, 25381725
Νευροχειρουργός: Μιχαλάκης Σπύρου, 99624939
Παιδίατρος: Ντία Αργυροπούλου, 25356777, 25356767
Παιδοχειρουργός: Γιαννάκης Κουάλης, 25731673,
25732256
Οφθαλμίατρος: Ανδρέας Ηλία, 25725134, 25353424,
99675811
Ιατρός: Λάμπρος Θεοδοσίου, 25581712, 99624372
Καρδιολόγος: Κωνσταντίνος Ν. Κυριάκου, 99511589,
25108850

σταυρόλεξο

εκπρόσωπός του. 2. Νωχέλεια,
νωθρότητα. 3. Μπορεί να υπάρχουν και εξωγήινα - Υλικά του...
ιμάμ. 4. Λέγεται και σάγι ή σάδι
- Συμβολίζουν τον αριθμό 221.
5. ... - λε- Μπέν: γαλλική λουτρόπολη στην Ανω Σαβοΐα, στη
Λίμνη της Γενεύης, γνωστή από
υπογραφή συμφωνιών που έθεσαν τέρμα στον πόλεμο της Αλγερίας. 6. Κατώτερος (αρχ.). 7.
Ενα διπλό σύμφωνο - Μενεξεδιά, ιώδη - Κι έτσι τα ανεπιτήδευτα. 8. Το κρατάει ο ηνίοχος Σκόπιμος, ηθελημένος. 9. Ακατάστατο ή ασουλούπωτο - Ποδοσφαιρική ομάδα του Βελγίου.
10. Εγινε «στρατονομία» (αρχικά) - Ανήκει στα Δωδεκάνησα.
11. Κι έτσι λέγονται γυναίκες
ντυμένες με γούστο - Πόλη της
νότιας Ιταλίας. 12. Κι έτσι λέγεται το σακί - Παλιά Γαλλίδα ηθοποιός. 13. Σκεύος της κουζίνας Αδεια... του άφραγκου. 14. Λίγα... λοφία - Θεός των αρχαίων
Αιγυπτίων, προστάτης των νεκρών, αδελφός και σύζυγος της
Ισιδας (καθ. μυθ.) - Κάποιος...
αρχαίος. 15. Κι έτσι λέγεται το
μυρωδάτο - Η τύχη, το πεπρωμένο. 16. Τα αρχικά ανώτατου
συμβουλίου - Παλιό νόμισμα
της Πορτογαλίας. 17. Παιχνίδι
του Play-station - Αυτά δεν είναι... αυτά - Βρίσκονται στη...
ζώνη. 18. Ομόηχα φωνήεντα Επισκέπτης, φιλοξενούμενος.
19. Σήψη, φθορά - Φίλεργα,
δραστήρια.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

αεροπορική κίνηση

χρήσιμα τηλέφωνα
ΛEYKΩΣIA (22)
Γενικό Νοσοκομείο ....................22603000
Πρώτες Bοήθειες ......................22801475
ΠYPOΣBEΣTIKH............................22802150
APXHΓ. AΣTYNOMIAΣ ..................22808080
ΑΤΗΚ (Bλάβες)..........................800 00 197
APXH HΛEKTPIΣMOY....................22202000
A.H.K. (Bλάβες)..................................1800
Yπηρεσία Aμεσης Aνταπόκρισης για
τα Nαρκωτικά ......22-367300, 22-367333
Aμεση Aνταπόκριση και βοήθεια
για Nαρκωτικά - YΔIN ................22304862
Συμ. Yδατοπρομήθειας Λ/σίας 22-698000
Aνοικτή γραμμή ψυχ. υποστήριξης99-659659
Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων22604000

ΣΥΜΒ. ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (εργ. ώρες) ....
24822400
(μη εργασιμες ώρες) .............. 24-363432
ΠAΦOΣ (26)
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ.......................26803100
ΠYPOΣBEΣTIKH............................26806272
AΣTYNOMIA .................................26806060
APXH HΛEKTPIΣMOY............................1800
ΑΤΗΚ (βλάβες). ........................800 00 197
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Νοσοκομείο ................................23200000
Πυροσβεστική ............................23803232

Για να διαβάσετε τη λεζάντα της
γελοιογραφίας, τοποθετήστε
στα συνεχόμενα αριθμημένα τετράγωνα (πάνω) τα γράμματα
που θα βρεθούν στα αντίστοιχα
αριθμημένα τετράγωνα του
σταυρολέξου.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Γίνεται για να καλυφθούν οι
ανάγκες μιας εταιρείας σε προσωπικό - Δεινός ονομάζεται
ένας πολύ καλός σέντερ φορ. 2.
Γένος άνουρων αμφιβίων που
περιλαμβάνει τα γνωστά είδη
βατράχων - Πόλη της Μικράς
Ασίας - Εκταση με φυτά ορισμένου τύπου. 3. Και οι φοιτητικές... κατοικούνται - Προκλητικός, θρασύς - Οργανισμός που
κτίζει σπίτια (αρχικά). 4. Εμπρόθετο άρθρο (πληθ.) - Θυσιαστήριο - Το δριμύ είναι πολύ...
τσουχτερό - Γνωστή εταιρεία δίσκων. 5. Κομμάτια από... βωξίτη
- Θεοβάδιστο όρος - Αυτός που
ψυχολογικά βρίσκεται σε ανοδική πορεία (μτφ.). 6. Οπότε (αρχ.)
- Βυζαντινός
στρατηγός επί Ιουστινιανού (μία
γραφή) - Μέρος της... ζύμης. 7.
Αξιόλογος, σπουδαίος - Η κυριότερη πόλη της περιοχής Λαριστάν του Ιράν - Πλαίσιο κουφωμάτων. 8. Αθλητικά αρχικά Μέρος του αλετριού - Ιταλική
πόλη, γνωστή κι από αγώνες αυτοκινήτων. 9. Είναι τα σύμφωνα
«Λ» και «Ρ» - Αιμιλία ...: Ολυμπιονίκης μας στην ιστιοπλοΐα.
10. Μάταιες, κατά μία έννοια Αντρο της Κρήτης στην Ιδη. 11.
Μετράει και τους παλμούς της
καρδιάς - Ο αριθμός 120 με
γράμματα. 12. ... Νολ: Ασιάτης
πολιτικός - Τα βρίσκετε και
στην... ψαρόσουπα - «Το ευ...»:
ο ενάρετος βίος. 13. Δοχεία από
δέρμα τράγου - Κεντρικά στο...
νησί - Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων (αρχικά).
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ανώτατος διπλωματικός αξιωματούχος που αποστέλλεται από
ένα κράτος σε άλλο ως μόνιμος

Παύλος, Αποστόλου Βαρνάβα 14Α, 25566115,
25728033
ΛΑΡΝΑΚΑ
Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143, Εναντι
Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου, 24654380, 24624699 •
Χριστοδούλου Μαργαρίτα, Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2, Κέντρο πόλεως, 24652440, 24626763
ΠΑΦΟΣ
Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα, Νικοδήμου Μυλωνά 1, 26935495, 99490987
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8, 23742002,
23744155

ΛEMEΣOΣ (25)
EΠEIΓ. ΠEPIΣTATIKA ....................25305770
ΓEN. NOΣOKOMEIO ......................25801100
ΠYPOΣBEΣTIKH..........25805400, 25805401
AΣTYNOMIA..................................25805050
A.H.K .(Bλάβες) ..................................1800
ΣΥΜΒ. ΥΔΑTΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ........ 25830000
ΑΤΗΚ (βλάβες) ..........................800 00 197
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ......25806700

Αστυνομία....................................23803030
Υδατοπ. βλάβες ..........................23821323
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πόλις ..........................................26821800
Αγρός ..........................................25521317
Αθηένου ......................................24522328
Ευρύχου ......................................22465550
Κυπερούντα ................................25806700

ΛAPNAKA (24)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ..............................24800500
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ ..24-800369, 24800368
ΠYPOΣBEΣTIKH........24-804280, 24804281
AΣTYNOMIA..................................24804040
A.H.K. (Bλάβες)..................................1800
ΑΤΗΚ (βλάβες ..........................800 00 197
AEPOΔPOMIO ..............................77778833

Κάμπος........................................22942686
Κλήρου ........................................22632332
Λεύκαρα......................................24342429
Ομοδος ........................................25421254
Πεδουλάς ....................................22952459
Πλάτρες ......................................25422224
Πύργος ........................................26522353

ΑΦΙΞΕΙΣ
DLH
CYP
GFA
AEE
CYP
CYP
OAL
ROT
UAE
SDM
ETD
AEE
WZZ
CYP
CYP
DLH
AFL
AUA
AEE
TSO
BAW
AIZ
CYP
OAL
AEW
CYP
RJA
CYP
RLU
AEE
FHE
CYP
KIL
MSR
AEE
UAE
LZB
CYP
MON
CYP
RYR
OAL
CYP
TOM
TOM
CYP
CYP
MON
JOR
MEA
EZY
JAT
TOM
AEE
CYP
AIZ
CYP
CYP

1760
327
943
900
429
343
431
251
107
217
093
904
2451
323
425
1292
2072
831
920
303
662
167
353
435
289
313
133
487
321
906
6794
413
3051
741
759
108
855
499
648
377
1981
437
387
2700
6764
337
347
486
137
261
8811
070
1714
908
413
161
469
423

ΜΟΝΑΧΟ
ΧΙΘΡΟΟΥ
ΜΠΑΧΡΕΪΝ
ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΒΗΡΥΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΝΤΟΥΠΑΪ
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΠΙ
ΑΘΗΝΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΜΟΣΧΑ
ΒΙΕΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΣΧΑ/DOMODEDOVO
ΧΙΘΡΟΟΥ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΖΥΡΙΧΗ
ΑΘΗΝΑ
KIEΒΟ BORYSPILARP.
ΑΘΗΝΑ
AMMAN
ΜΟΣΧΑ
ΚΡΑΣΝΟΤΑΡ
ΑΘΗΝΑ
ΖΥΡΙΧΗ
MIΛANO MALPENSA
ΚΡΑΣΝΟΤΑΡ
ΚΑΪΡΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΧΙΘΡΟΟΥ
MALTA
ΣΟΦΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΙΣΙ CH. DE GAULLE
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ
ΑΘΗΝΑ
ΧΙΘΡΟΟΥ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΒΗΡΥΤΟΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΟΥΪΚ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
ΑΘΗΝΑ
MIΛANO
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
01:55
04:25
04:35
07:40
08:00
09:15
09:15
10:20
11:15
11:50
12:05
12:20
12:30
13:05
13:05
13:55
13:55
14:25
14:40
14:40
14:50
14:55
15:35
15:40
15:50
16:15
16:15
17:00
17:15
17:15
17:55
17:45
18:20
18:30
18:50
19:10
19:15
19:15
19:25
19:25
20:00
20:00
20:15
20:25
20:30
20:45
20:50
20:50
21:00
21:25
21:35
21:55
22;00
22:05
22:20
22:20
22:35
23:10

DLH 1761 MΟΝΑΧΟ
GFA 944 ΜΠΑΧΡΕΪΝ
AEE 901 ΑΘΗΝΑ
AUA 836 ΒΙΕΝΝΗ
CYP 342 ΒΗΡΥΤΟΣ
CYP 486 ΜΟΣΧΑ
CYP 322 ΑΘΗΝΑ
CYP 424 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
CYP 352 ΖΥΡΙΧΗ
AEE 758 ΧΙΘΡΟΟΥ
AEE 903 ΑΘΗΝΑ
CYP 312 ΑΘΗΝΑ
CYP 498 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
OAL 432 ΑΘΗΝΑ
CYP 346 ΧΙΘΡΟΟΥ
CYP 386 ΠΑΡΙΣΙ CH. DE GAULLE
CYP 376 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ROT 252 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
UAE 107 MAΛTA
SDM 218 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
WZZ 2452 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
AEE 905 ΑΘΗΝΑ
ETD 094 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
AEE 921 ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΠΙ
CYP 468 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TSO 304 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
AIZ 168 ΜΟΣΧΑ/DOMODEDOVO
AUA 832 ΤΕΛ ΑΒΙΒ
OAL 436 VIENNA
CYP 336 ΑΘΗΝΑ
BAW 663 ΑΘΗΝΑ
AEW 290 ΧΙΘΡΟΟΥ
CYP 326 KIEΒΟ BORYSPILARP.
CYP 426 ΧΙΘΡΟΟΥ
AFL 2073 ΜΟΣΧΑ
AEE 907 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
RLU 322 ΑΘΗΝΑ
FHE 6795 ΚΡΑΣΝΟΤΑΡ
DLH 1293 ΖΥΡΙΧΗ
MSR 742 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
LZB 856 ΚΑΪΡΟ
RJA 134 AMMAN
CYP 348 ΣΟΦΙΑ
UAE 108 ΑΘΗΝΑ
MON 649 ΝΤΟΥΠΑΪ
RYR 1980 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
CYP 422 ΜΠΟΛΟΝΙΑ
OAL 438 ΤΕΛ ΑΒΙΒ
JOR 138 ΑΘΗΝΑ
TOM 2701 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
TOM 6765 ΜΠΡΙΣΤΟΛ
MON 487 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
CYP 478 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
MEA 262 ERBIL INT
EZY 8812 ΒΗΡΥΤΟΣ
CYP 428 ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΟΥΪΚ
JAT 070 ΤΕΛ ΑΒΙΒ
AIZ 162 ΤΕΛ ΑΒΙΒ

sudoku

ΚΑΝΟΝΕΣ: Κάθε παιχνίδι έχει 81 τετραγωνίδια, σε 9 τετράγωνα
3Χ3. Στόχος να συμπληρωθούν τα κενά τετραγωνίδια με έναν
αριθμό, έτσι ώστε σε κάθε τετράγωνο, αλλά και σε κάθε οριζόντια
και σε κάθε κάθετη στήλη οι αριθμοί από το 1 ώς το 9 να εμφανίζονται μόνο μία φορά.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι λύσεις βρίσκονται διά της εις άτοπον
απαγωγής. Με άλλα λόγια, αναζητάτε που ΔΕΝ μπορεί να βρίσκεται ένας αριθμός, με την προοπτική να βρείτε τη μία και μόνη θέση όπου μπορεί να είναι. Μη μαντεύετε! Συμπληρώνετε μόνον
όταν σίγουρα έχετε βρει τη θέση. Οι υποθέσεις όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλο το παζλ! Αρχίστε αναζητώντας στις οριζόντιες ή στις κάθετες στήλες παρακείμενων τετραγώνων δύο ίδιους αριθμούς.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

03:10
05:15
05:30
06:25
07:00
07:00
07:05
07:10
07:10
08:15
08:20
09:00
09:20
10:05
10:15
10:20
10:30
11:00
12:15
12:50
13:05
13:10
19:15
15:00
15:20
15:30
15:40
15:45
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
17:35
17:55
18:00
18:00
18:30
18:45
19:15
19:30
20:00
20:15
20:15
20:20
20:25
20:25
20:30
20:50
21:35
21:40
21:40
21:50
22:00
22:05
22:15
22:50
23:05

ΘΕΜΑΤΑ - AΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρ. Αιτήσεως: 771/11
Αναφορικά με την Εταιρεία S & Ρ
(GRANITOMANIA Ltd, Πηνελόπης Δέλτα
13, Μέγαρο Εύα και Μαρία, Λάρνακα.
-και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113
Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας Georgalis Fair & Easy System Ltd από
τη Λευκωσία για τη διάλυση της πιο πάνω
εταιρείας.
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση
ότι η εταιρεία Georgalis Fair & Easy System Ltd από τη Λευκωσία καταχώρησε
στις 19/10/2011 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Και περαιτέρω δίνεται Ειδοποίηση ότι
η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις
27/04/12 και οποιοσδήποτε πιστωτής
ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας
επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει
την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με
βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο
της ακρόασης, είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από
τους δικηγόρους των αιτητών σε οποιονδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο
πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος,
Αντώνης Κωνσταντίνου
(διά)Μιχαηλίδου & Κωνσταντίνου
ΔΕΠΕ
Δικηγόροι Αιτήτριας
Διεύθυνση Επιδότησης: Δικηγορικό
Γραφείο των κ.κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Καλλιπόλεως 17 και
Ιφιγένειας γωνία, γραφείο 303,1055, Λευκωσία, Δ.Θ. 411. (Δ.Ο. 411).
Σημ: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί
να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο
πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω ταχυδρομείου στον πιο
πάνω
αναφερόμενο δικηγόρο, γραπτή ειδοποίησης για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση
πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε
περίπτωση
Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση
του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από
το
πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί
πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί
από τους πιο
πάνω αναφερόμενους δικηγόρους
των αιτητών όχι αργότερα από τις 6 μμ της
16ης
Απριλίου 2012.
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Μύρισε Πάσχα στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Τα πασχαλινά τους έχουν φορέσει οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη μεγαλύτερη γιορτή,
έχοντας φροντίσει να προμηθεύσουν στους πελάτες τους όλα
τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι και τη διακόσμηση
του σπιτιού τους. Ειδικά για τους μικρούς τους φίλους στην
Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Εγκωμης έχει στηθεί μια ζεστή «Πασχαλινή Γωνιά», όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν με δημιουργικές δραστηριότητες,
φτιάχνοντας διάφορες πασχαλινές κατασκευές, φιλοτεχνώντας αυγά και διασκεδάζοντας με το «Πασχαλινό Λαγουδάκι».
Στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, σε όλες τις πόλεις, μπορείτε να
βρείτε πολύχρωμες λαμπάδες, όλων των ειδών σοκολατένια
αυγά καθώς και όλα τα υλικά για να εμπνευστείτε και να δημιουργήσετε το δικό σας πασχαλινό μενού, αλλά και να διακοσμήσετε ένα εντυπωσιακό γιορτινό τραπέζι. Παράλληλα, οι
φούρνοι των υπεραγορών έχουν ετοιμάσει παραδοσιακές
φλαούνες, τσουρέκια και άλλα λαχταριστά εδέσματα.

Η μεγαλύτερη Φλαούνα στον κόσμο,
μόνο στα Carrefour!
Τα Carrefour, για το Πάσχα, ετοιμάζουν κάτι μεγάλο. Τη μεγαλύτερη φλαούνα στον κόσμο, με στόχο να
μπει στο Βιβλίο Καταγραφής των Ρεκόρ Γκίνες! Η φλαούνα θα έχει διαστάσεις 1.20m X 2.37m και
θα μετρηθεί από τον εκπρόσωπο των Ρεκόρ Γκίνες, τη Μ. Τετάρτη, μπροστά σε κοινό και δημοσιογράφους,
στο Carrefour Κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Στη συνέχεια, θα κοπεί σε κομμάτια και θα διατεθεί
για πώληση. Τα έσοδα από την φλαούνα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα σε όλες της πόλεις μαζί
με το 20% των πωλήσεων από όλες τις φλαούνες που θα πουληθούν εκείνη την ημέρα στα καταστήματα
Carrefour. Με αυτό τον τρόπο, τα Carrefour εξάγουν την Κυπριακή παράδοση και γεύση σε όλο τον κόσμο,
κάνοντας γνωστά τα πασχαλινά ήθη και έθιμα, ενώ συγχρόνως προσφέρουν στους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη. Τα Carrefour σας προσκαλούν όλους, στα Κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό, τη Μεγάλη Τετάρτη
στις 11.30 το πρωί, να πάρετε μέρος σε μια ιστορική στιγμή, να υποστηρίξετε τη γευστική αυτή προσπάθεια
και να απολαύσετε ένα από τα κομμάτια τής πιο μεγάλης φλαούνας που δοκιμάσατε ποτέ.

ΓΙΝΕ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
ΚΑΝΕ ΔΩΡΟ
ΖΩΗΣ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες από το βαρύ μας πένθος από τον αδόκητο
θάνατο, τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012, του πολυαγαπημένο μας
συζύγου, πατέρα και παππού

KΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδελφή



ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΒΒΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

KΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού

ΣΟΛΩΝ ΗΛΙΑΔΗ

από τον Υψωνα
που απεβίωσε στις 7 Απριλίου 2012 σε ηλικία 69 ετών, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 8.4.2012 και ώρα 3.00 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στον Υψωνα και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Πέτρος Σάββα Λαζάρου
Τα παιδιά, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.
Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το
Σύνδεσμο Καρδιοπαθών.

που απεβίωσε χθες Σάββατο 7/4/2012, σε ηλικία 84 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 9/4/2012 από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Συνοικισμό Στροβόλου 2 και ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος
Παιδιά, Εγγόνια
Και λοιποί συγγενείς





KΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

(από τον Γερόλακκο, τέως κάτοικο Συν. Στροβόλου 2)

KΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας γιο, σύζυγο, πατέρα και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΛΑΖΑΡΟΥ
(από την Περιστερωνοπηγή και Μαραθόβουνο Αμμοχώστου
και τέως κάτοικου συνοικισμού Αγιος Ελευθέριος στα Λατσιά)
επιθυμούμε όπως και δημόσια εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, σε όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν εισφορές, έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ μας πένθος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στον
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Νίκο Κατσουρίδη, τα μέλη της
Γραμματείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Γιαννάκη Κολοκασίδη, Χρίστο
Αλέκου, Βενιζέλο Ζαννέτου και στα άλλα στελέχη και μέλη του
ΑΚΕΛ που παρέστησαν στην κηδεία. Ευχαριστίες ακόμη εκφράζουμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού, για την αποστολή στεφανιών.
Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Μυροφόρα Α Λαζάρου
Τα παιδιά: Κυριάκος Λαζάρου
Δημήτρης και Ελευθερία Λαζάρου
Πάμπος και Σωτηρούλλα Δημητρίου
Στέλιος και Ανδρούλα Δημητρίου
Νίκος και Ελπίδα Λαζάρου
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

ΝΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(ΛΕΥΚΟΝΙΤΖΙΑΤΗΣ)
από την Αχνα κάτοικο συν. Καμάρες 2 Λάρνακας
που απεβίωσε την Παρασκευή 6.4.12 σε ηλικία 73 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 9.4.12 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Παναγίας Τραχιάς στο Δασάκι Αχνας και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Νίκη Χαραλάμπους
Τα παιδιά: Χαράλαμπος – Στέλλα Χαραλάμπους
Αντρη – Χρίστος Σεργίου
Τα εγγόνια Νικόλας και Σέργιος
Η αδελφή Καλλιόπη Κοφτερού και λοιποί συγγενείς
Aντί στεφάνων, εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΑΝΤΡΕΑ ΛΟΪΖΟΥ
Φυσιοθεραπευτή από την Κάτω Ζώδια, κάτοικο Στροβόλου,
που πέθανε την Παρασκευή 6/4/2012 σε ηλικία 49 χρονών
κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 8/4/2012 και ώρα 2.30 μ.μ. από
τον ιερό ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Συλλυπητήρια στην εκκλησία από η ώρα 1.30 μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα, σύζυγος,
παιδιά, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνουν εισφορές
για τη στήριξη των παιδιών του.
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Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αγγλία: «Γκέλαρε» η Τότεναμ

Ακάθεκτη
η Αγία Νάπα
Με τις αναμετρήσεις
της
τρίτης
αγωνιστικής
συνεχίστηκε
η
δεύτερη
φάση
του
Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Η πρωτοπόρος Αγία
Νάπα κέρδισε με 1-0 την
ΠΑΕΕΚ και έφτασε
στους 58 βαθμούς.
Στο Παφιακό η Δόξα
Κατωκοπιάς νίκησε με 21 την ΑΕΠ.

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Τότεναμ έμεινε στο 0-0 με τη
Σάντερλαντ. Τα αποτελέσματα της
32ης αγωνιστικής:
Σάντερλαντ-Τότεναμ 0-0
Μπόλτον-Φούλαμ 0-3 (30’,45’
Ντέμπσι, 80’ Ντιαρά)
Τσέλσι-Γουίγκαν 2-1 (63’ Ιβάνοβιτς, 93’ Μάτα-82’ Ντιάμ)
Λίβερπουλ-Αστον Βίλα 1-1 (82’
Σουάρες-10’ Χερντ)
Νόριτς-Εβερτον 2-2 (39’ Χόουσον, 76’ Χολτ-22’, 61’ Γέλαβιτς)
Γουέστ Μπρομ-Μπλάκμπερν 30 (7’ αυτ. Ολσον, 69’ Φορτούνε, 85’
Ρίντζγουελ)

Ιταλία: Ηττα σοκ για Μίλαν
Η Φιορεντίνα νίκησε με 2-1 τη

Μοιρασιά
στο «Δασάκι»

Κορυφή ο Διγενής
Ο Διγενής Ορόκλινης
επικράτησε με 2-0 του
Εθνικού Λατσιών στο
πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Δ’ Κατηγορίας και ανέβηκε στην
κορυφή. Τα αποτελέσματα:
ΑΕΚ Κοράκου-Κέδρος 0-2
Διγενής-Εθνικός 2-0
Δυναμό-Ηρακλής 1-1
Κ&Ε Τραχωνίου-Ελπίδα 3-2
ΜΕΑΠ-Καρμιώτισσα
2-1
ΠΟ Ξυλοτύμπου-ΑΕΚ
0-0
Φοίνικας-ΘΟΪ 2-4

Μίλαν.
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Τσεζένα - Μπολόνια 0-0
Κιέβο - Κατάνια 3-1 (6’ Μπράντλεϊ, 20’ πέν. Πελισιέρ, 51’ Παλόσκι
/ 32’ αυτ. Αντρεόλι)

Μίλαν - Φιορεντίνα 1-2 (31’ πέν.
Ιμπραχίμοβιτς / 47’ Γιόβετιτς, 89’
Αμαουρί)
Νοβάρα - Τζένοα 1-1 (68’ Μασκάρα / 7’ Παλάσιο)
Κάλιαρι - Ιντερ 2-2 (5’ Αστόρι,
61’ Πινίγια / 6’ Μιλίτο, 64’ Καμπιάσο)
Ουντινέζε - Πάρμα 3-1 (45’ και
90’ Κουάντουο Ασαμόα, 56’ Ντι
Νατάλε / 84’ Αλεσάντρο Λουκαρέλι)
Λέτσε - Ρόμα 4-2 (22’ και 49’
Μουριέλ, 44’ και 56’ πέν. Ντι Μικέλε / 88’ Μπόγιαν, 90’ Λαμέλα)
Αταλάντα - Σιένα 1-2 (9’ Στσελότο / 13’ πέν. Λαρόντο, 90’ Ντέστρο)

Μ

ε τους αγώνες για τη 2η
αγωνιστική της Β’ φάσης συνεχίστηκε χθες
το πρωτάθλημα Λαϊκής

Τράπεζας.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, το Πρωτάθλημα
Ενταξης ΚΟΠ της περιόδου 2011/12 θα διεξαχθεί
με τη συμμετοχή 32 ομάδων ως ακολούθως:
ΠΟΕΛ: 4 Σωματεία,
ΕΠΟΠΛ: 4 Σωματεία,
ΠΑΑΟΚ: 3 Σωματεία,
ΕΠΟΛ: 3 Σωματεία, ΑΟΚΝΕΛ: 3 Σωματεία, ΠΟΑΣΠ: 3 Σωματεία, ΟΠΝ
ΣΕΚ: 2 Σωματεία, ΠΟΑΛ: 2 Σωματεία, ΕΠΕΛ:
2 Σωματεία, ΠΟΕΠΑ: 2
Σωματεία, ΑΠΟΕΣΠ: 2
Σωματεία, ΠΑΟ: 2 Σωματεία.

U-15

Πρωταθλήτρια
η ΑΕΠ
Η ΑΕΠ αναδείχτηκε
Πρωταθλήτρια στην Κατηγορία του Προαιρετικού
Πρωταθλήματος
Παίδων U-15. Στον τελικό στο γήπεδο της ΣΕΚ
Αγίου Αθανασίου επικράτησε στη διαδικασία
των πέναλτι με 4-2 (1-1
κανονική διάρκεια) του
Εθνικού Λατσιών και κατέκτησε τον τίτλο.

Η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες στην έδρα
της Βόλφσμπουργκ και
διατήρησε το
+3 από την
Μπάγερν. Τα
αποτελέσματα της 29ης
αγωνιστικής:
Β ό λ φ σμπουργκ - Ντόρτμουντ 12 (62’ Μάντουκιτς / 22’
Λεβαντόβσκι, 49’ Γκεντογάν)
Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης 1-1 (39’ Ελ Ζεμάλ / 24’
Ρόζενμπεργκ)
Στουτγκάρδη - Μάιντς
4-1 (8’ Χάιναλ, 49’ και 85’
Ιμπίσεβιτς, 65’ πέν. Κουζμάνοβιτς / 3’ πέν. Ιβανσιτς)
Φράιμπουργκ - Νυρεμβέργη 2-2 (53’ πέν. Ντάνιελ Καλιγκιούρι, 79’ Μακιαντί / 8’ Ντιντάβι, 45’
Πέχαρτ)
Κάιζερσλαουτερν - Χόφενχαϊμ 1-2 (86’ Μπούγκερα / 26’ πέν. Σαλίχοβιτς,
71’ Βούκτσεβιτς)
Μπάγερν Μονάχου Αουγκσμπουργκ 2-1 (1’ και
60’ Μάριο Γκόμες / 23’
Κου Για-Κέολ)

ΣΚΟΤΙΑ

Εθνικός και Αρης έμειναν στην
ισοπαλία 1-1 στο πλαίσιο της 2ης
αγωνιστικής της Β’ φάσης

Πρωταθλήτρια η Σέλτικ

ΚΟΠ

Πρωτάθλημα
Ενταξης

Νίκη για Ντόρτμουντ

Για τον Α’ Ομιλο, ΑπόλλωναςΑλκή 0-0 και ΑΕΚ-Νέα Σαλαμίνα
1-2.
Εθνικός-Αρης 1-1 και Ολυμπιακός-ΕΝΠ 1-0 για τον Γ’ Ομιλο. Ας
δούμε πιο αναλυτικά τα χθεσινά
παιχνίδια

Εθνικός-Αρης 1-1
Εθνικός και Αρης συμβιβάστηκαν στο ισόπαλο 1-1 και πήραν από
ένα βαθμό. Ο Εθνικός κατάφερε να
ανοίξει το σκορ στο 17’ με τον Βέντερ.
Συγκεκριμένα, ο Πιντσέλι έβγαλε την μπαλιά, και ο Βέντερ με
καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της Αχνας.
Ο Αρης όμως στο 40’, πέντε λεπτά πριν το τέλος του Α’ ημιχρόνου
έφερε το ματς στα ίσα. Ο Βασιλείου
έκανε την μπαλιά και ο Γκέλσον με
κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.
Κόκκινη: Ιονέσκου
Κίτρινη: Κίσσι-Λουζέιρο
Εθνικός: Νουρεντινόσκι, Μαχράντζε, Ηλία, Σίμοφ, Βούκσεβιτς,
Πιντσέλι, Κίσσι, Πογιατζής (62’
Ιγνάτοφ), Βαττής (79’ Φιλανιώτης), Βέντερ, Μασίνουα (62’ Σερτζιάο).
Αρης: Κόβατς, Ιωάννου, Μπαρούν, Στεπάνοφ, Κλιμπλ, Χαραλάμπους (85’ Θεοφάνους), Λουζέιρο, Λάζιτς, Βασιλείου (75’ Λόμπε),
Γκέλσον, Σόσιν.

Ολυμπιακός-ΕΝΠ 1-0
Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία
νίκη με 1-0 επί της ΕΝΠ έκανε ση-

μαντικό βήμα παραμονής.
Η ΕΝΠ από την άλλη παρέμεινε
στην τελευταία θέση.
Ο Ολυμπιακός στο 27’ άνοιξε το
σκορ. Ο Κάρλος Αντρέ πήρε την
κεφαλιά μετά απο λανθασμένη
εκτίμηση απο τον Μιλοζέφσκι μετά από μπαλιά του Μάρκες, έστρωσε στον Τσιντί που έκανε το 1-0.
Κίτρινη: Μπέρτσιλ, Ντε Γουλφ
Κόκκινη: Μπέρτσιλ (2η κίτρινη)
Ολυμπιακός: Σέτκους, Αουρέλιο, Πίνα, Μπάιτς, Παουλίνιο,
Μάρκες, Μέρσιο, Κενμόκνε, Αντρέ, Τσιντί, Κουτσούκοβιτς.
ΕΝΠ: Μιλοζέφσκι, Μαρκόφσκι,
Ντε Βουλφ, Μέρτακας, Τρένσον,
Μιχαήλ, Φαρία, Κριβοκάπιτς, Σαντέ, Μπέρτσιλ, Μουκουρί.

ΑΕΚ-Νέα Σαλαμίνα 1-2
Η Νέα Σαλαμίνα αν και έχανε με
1-0 από την ΑΕΚ, κατάφερε τελικά
να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει
τη νίκη με 2-1.
Στο 46’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ,
με τον Γκαρσία να εκμεταλλεύεται
το λάθος της αμυντικής γραμμής
της Νέας Σαλαμίνας. Στο 65’ ο Χατζηπαντελίδης ισοφάρισε για τη
Νέα Σαλαμίνα!
Στο 75’ μετά από εξαιρετική
μπαλιά του Ντιέγκο Λεόν, ο Οπερ
νίκησε τον Νέγκρι και η Νέα Σαλα-

μίνα γύρισε το ματς.
ΑΕΚ:Νέγκρι, Τζέισον, Ντε
Κλερ, Ντίμεχ, Μουρίγιο, Λίνσεν,
Γιακούμπου Αλφα, Φαν Ντάικ,
Μοράν, Πάλιτς, Γκαρσία
Νέα Σαλαμίνα: Χατζηφραγκίσκου, Γκράιμς, Μοδέστε, Γκαρσία,
Πεκαριτς (32’ Μπενίτεθ), Θεράποντος, Λεόν, Σαβένδρα, Ρόκε,
Χατζηπαντελίδης, Οπερ

Απόλλωνας-Αλκή 0-0
Απόλλωνας και Αλκή μετά από
ένα μέτριο παιχνίδι έμειναν στη
λευκή ισοπαλία και πήραν από ένα
βαθμό.
Απόλλων: Αυγουστή, Λόπες,
Ευσταθίου, Μερκής, Οσενί, Ζε Βίτορ, Χαμντανί, Ματούσοβιτς (63’
Κυριάκου), Μπαγκούρα (63’ Σταύρου), Ζοάο Πάολο, Κιρόφσκι
Αλκή: Κάπσα, Μπάρτσε, Σάνταμαρία, Φούσκο, Φερνάντες, Ασπας,
Γκλικόροφ, Οχενέ, Τανάσα, Βασκοντσέλος, Κόντε (46’ Σίντνεϊ)
2ος όμιλος
1. ΑΕΚ . . . . . . . . . .28 36-23 45
2. Νέα Σαλαμίνα . .28 37-44 40
3. Απόλλων . . . . . .28 33-41 36
4. Αλκή . . . . . . . . . .28 32-42 35
3ος όμιλος
1. Εθνικός . . . . . . .28 23-24 33
2. Ολυμπιακός . . .28 30-35 33
3. Αρης . . . . . . . . . .28 29-36 31
4. Ενωση . . . . . . . .28 18-27 29

Με 6-0 επί της Κιλμάρνοκ γιόρτασε το 43ο πρωτάθλημα της ιστορίας της η
Σέλτικ. Τα αποτελέσματα
της 33ης αγωνιστικής:
Κιλμάρνοκ - Σέλτικ 0-6
(8’, 35’ Μέλγκριου, 17’
Λούβενς, 45’, 90’ Χούπερς, 88’ Λέντλι)
Αμπερντίν - Νταντί Γιουνάιτεντ 3-1 (12’ Μακί 68’
Κλαρκ, 78’ Τζακ-29’ Νταλί)
Ντανφέρμλιν - Χαρτς 12 (85’ αυτ. Ζαλούκας49’
Γκλεν, 53’ Μπαρ)
Ρέιντζερς - Σεντ Μίρεν
3-1 (1’ ΜακΚούλοχ, 40’
Λίτλ, 60’ πεν. Λάφερτι-49’
ΜακΓκόουαν)
Σεντ Τζόνστον - Ινβερνές 0-0

ΟΥΕΦΑ

Επονται αλλαγές
Την κατάργηση του Γιουρόπα Λιγκ σκέφτεται ο
πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ,
Μισέλ Πλατινί, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό
των ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σύμφωνα με
την Bild, ο Πλατινί θέλει
να αυξήσει μέχρι το 2016
τις ομάδες που θα παίζουν
στο Τσάμπιονς Λιγκ στις
64, παίρνοντάς τις από το
Γιουρόπα Λιγκ.

Βρετανία: Μπαράζ
ιδιωτικοποιήσεων
και περικοπών
ΣΕΛΙΔΑ 3

Αμερικανονατοϊκή «ασπίδα»
έως την Κίνα

Ιρλανδία:
Βροντερό «όχι»
σε χαράτσια

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 6

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑ
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Ποινικοποίηση της διανομής
τροφίμων σε φτωχούς και αστέγους!
Μετά την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων με τον πρόσφατο νόμο HR 347, οι πολιτειακές Αρχές τουλάχιστον
προχωρούν ένα βήμα περισσότερο ποινικοποιώντας ακόμη και την εκδήλωση της αλληλεγγύης εργαζομένων και
οικογενειών προς συνανθρώπους τους που αντιμετωπίζουν την πείνα και την εξαθλίωση.
Πρόκειται για το μέτρο της απαγόρευσης της παροχής
και διανομής τροφής προς αστέγους και φτωχούς σε δημοσίους χώρους. Ενα μέτρο που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή στη Φιλαδέλφεια και το Χιούστον και εξαπλώνεται
ήδη σαν φωτιά σε περίπου 20 πόλεις και η τάση είναι να
εφαρμοστεί σε όλη την αμερικανική επικράτεια.
Τα πάντα ξεκίνησαν στις 14 Μαρτίου, όταν ο δήμαρχος
της Φιλαδέλφειας, Μάικλ Νούτερ, ανακοίνωσε την απαγόρευση διά νόμου της παροχής τροφής των αστέγων και

Μετά την ποινικοποίηση των
διαδηλώσεων πολιτείες στις ΗΠΑ
απαγορεύουν την αλληλεγγύη
στους δυσπραγούντες…
των απόρων σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον
Νούτερ, η σίτιση των αστέγων στα πάρκα γίνεται κατά παράβαση των υγειονομικών συνθηκών. Οι νέοι κανονισμοί
θα τεθούν σε ισχύ εντός 30 ημερών, ενώ όσοι παραβιάζουν
το νόμο θα λαμβάνουν δύο προειδοποιήσεις και στη συνέχεια θα πρέπει να πληρώσουν ένα πρόστιμο 150 δολαρίων.
Στην περίπτωση του Χιούστον ο δήμαρχος ανακοίνωσε

ότι η πόλη αναπτύσσει το δικό της δίκαιο, που θα απαγορεύει αυστηρά την παροχή τροφής σε αστέγους.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ήδη η σίτιση των αστέγων
έχει τεθεί υπό απαγόρευση, καθώς έχουν θεσπιστεί σειρά
διαταγμάτων και όρων όσον αφορά τη διανομή τους, όπως
υποβολή αίτησης για παροχή άδειας που έχει πολύ υψηλό κόστος, επιμορφωτικά σεμινάρια για την παρασκευή
και διανομή τροφής κ.ά.
Η πρακτική αυτή, του καθορισμού από το νόμο τού ποιος είναι ο «σωστός τρόπος» για τη σίτιση των αστέγων που
είναι κοινή για τις διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, έχει ήδη
επιβάλει την καταστολή από την αστυνομία σε ακτιβιστές,
εμποδίζοντάς τους να παρέχουν τρόφιμα στους φτωχούς,
με επιβολή μεγάλων προστίμων, προσαγωγές, ακόμη και
συλλήψεις.
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KOΣΜΟΣ

26ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ
Να είσαι κομμουνιστής σημαίνει πρώτα
απ' όλα θάρρος και δύναμη να πορευθείς
κόντρα στο ρεύμα. Στην περίπτωση του Ισραήλ αυτό ισχύει διπλά, όπως επιβεβαιώθηκε και από το 26ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ισραήλ που

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΜΑ*

πραγματοποιήθηκε στις 16-18 του Μάρτη.
Το ΚΚ Ισραήλ δραστηριοποιείται μέσα σε
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αφού η –
παραδοσιακά συντηρητική- κοινωνία του
Ισραήλ υπέστη τα τελευταία χρόνια μια περαιτέρω μετατόπιση προς τα δεξιά-ακροδεξιά, ενώ οι πιο ακραίες φιλοπόλεμες δυνάμεις του σιωνισμού βρίσκονται πλέον στην
εξουσία. Ο αγώνας που δίνει σήμερα το ΚΚ
Ισραήλ είναι τριμέτωπος.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η πάλη
για την ειρήνη, ενάντια στην κατοχή και
τον εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών
από το κράτος του Ισραήλ.
Το ΚΚ Ισραήλ έχει την τόλμη να υπερασπίζεται το δίκαιο των Παλαιστινίων μέσα
στο Ισραήλ και ήταν η πρώτη πολιτική δύναμη στη Μέση Ανατολή που πρόταξε τη
θέση για λύση στη βάση δύο κρατών, δηλαδή ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ. Τότε το
Κόμμα δέχτηκε λυσσαλέες επιθέσεις από
όλες τις πλευρές, όμως έμεινε και μένει
αταλάντευτο στο μόνο δρόμο που μπορεί
να οδηγήσει στην ειρήνη. Παράλληλα, το
ΚΚ Ισραήλ υψώνει τη φωνή ενάντια σε
όλες τις ιμπεριαλιστικές επιδρομές του Ισραήλ στη ματωμένη Μέση Ανατολή αλλά
και στη σημερινή αυξανόμενη επιθετικότητα προς τις γειτονικές αραβικές χώρες από
μέρους των ισραηλινών κυβερνήσεων και
ιδιαίτερα της σημερινής. (Πριν μερικές μέρες, εφημερίδα προσκείμενη στο περιβάλλον του Νετανιάχου κυκλοφόρησε με πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο «Δύσκολο, Τολμηρό, Εφικτό» αναφερόμενη σε μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν...). Η στρατιωτική σύζευξη ΗΠΑ – Ισραήλ (η οποία είναι
θεσμοθετημένη μέσα από κοινό στρατιωτικό συμβούλιο των δύο χωρών) και το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι διαρκώς
στο στόχαστρο των πολιτικών αγώνων του
ΚΚ Ισραήλ. «Αν θέλει (η κυβέρνηση Νετανιάχου) να εξαλείψει τα πυρηνικά από τη

Μέση Ανατολή, ας αρχίσει από εδώ, από το
Ισραήλ» είπε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚ Ισραήλ, συν. Ναφά στο άνοιγμα του
συνεδρίου, αναφερόμενος στο ζήτημα των
πυρηνικών του Ιράν.
Το δεύτερο μέτωπο πάλης του ΚΚ Ισραήλ είναι οι κονωνικοί-οικονομικοί αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο του λαού της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικές ανισότητες
στο Ισραήλ έχουν οξυνθεί δραματικά. Δεκαοκτώ οικογένειες μεγιστάνων ελέγχουν
πάνω από το μισό του ΑΕΠ τη στιγμή που
το 1/4 της χώρας βρίσκεται πλέον κάτω
από το όριο της φτώχειας, ενώ η ακρίβεια
έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτή η
κατάσταση οδήγησε το περασμένο καλοκαίρι σε αλλεπάλληλες απεργίες και στις
μεγαλύτερες διαδηλώσεις που γνώρισε ποτέ η χώρα. Το Ισραήλ των 7.5 εκατομμυρίων όπου οι κινητοποιήσεις αφορούν κυρίως ζητήματα ειρήνης-πολέμου, έζησε ανάμεσα σε πολλές άλλες- μια ιστορική
διαδήλωση του μισού εκατομμυρίου με
σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου όμως απάντησε με
την προετοιμασία νέου κύματος σαρωτικών
ιδιωτικοποιήσεων για να δώσει «ώθηση
στην ελεύθερη οικονομία». «Οταν η κυβέρνηση είναι ενάντια στο λαό, τότε ο λαός είναι ενάντια στην κυβέρνηση» ήταν η απάντηση του κόμματος και των προοδευτικών
δυνάμεων που υποστήριξαν ενεργά τις λαϊκές κινητοποιήσεις.
Ο τρίτος άξονας δράσης του ΚΚ Ισραήλ
είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
αραβοπαλαιστινιακής μειονότητας που αντιπροσωπεύει το 20% των πολιτών του Ισραήλ, οι οποίοι σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής βρίσκονται σε πολύ δυσμενή

κατάσταση. Αφ’ ενός έχουν την καχυποψία
αλλά και την επιθετικότητα με την οποία
τους αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι ακροδεξιοί
(ο υπ. Εξωτερικών Αβ. Λίμπερμαν απαιτεί
από τους Αραβες πολίτες να δηλώνουν όρκο πίστης στο Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος,
αλλιώς να χάνουν την ιθαγένεια ή και να
εξορίζονται). Αφετέρου όμως βρίσκονται
αντιμέτωποι με την ανοιχτά ρατσιστική νομοθεσία και πρακτική του ισραηλινού κράτους, όπως το νομικό πλαίσιο για την απόκτηση ιθαγένειας (που ουσιαστικά υποχρεώνει τους Αραβες πολίτες που παντρεύονται Παλαιστίνιο μη υπήκοο του Ισραήλ να
εγκαταλείπουν τη χώρα για να ζήσουν μαζί),
τα ατιμώρητα εγκλήματα από έποικους σε
βάρος Αράβων, οι απαλλοτριώσεις γης που
ανήκει σε Αραβες για «λόγους ασφάλειας»,
οι κατεδαφίσεις οικισμών σε αραβικές κοινότητες, η υποχρηματοδότηση και οι διακρίσεις σε βάρος των αραβικών δήμων (στη
Ναζαρέτ εμποδίζεται η δημιουργία πανεπιστημίου) κλπ. Το ΚΚ Ισραήλ μέσα στην
Κνεσέτ αντιπαλεύει σταθερά τον αυξανόμενο «θεσμικό» ρατσισμό αλλά και από την
άλλη, προτάσσει με τους αγώνες του μέσα
στην κοινωνία το σύνθημα «οι Αραβες και
Εβραίοι αρνούνται να είναι εχθροί».
Είναι ίσως δύσκολο να φανταστεί κανείς
τις αντιξοότητες και την εχθρότητα με την
οποία αντιμετωπίζεται ένα κόμμα που μέσα
στο Ισραήλ υπερασπίζεται το δίκαιο των
Παλαιστινίων και τα δικαιώματα των Αράβων πολιτών, ένα κόμμα που υπερασπίζεται την ειρήνη στην περιοχή όταν είναι το
κράτος της χώρας του που αιματοκυλίζει
και απειλεί την πολύπαθη γειτονιά της Μέσης Ανατολής. Ενα κόμμα που παλεύει
ενάντια στις εθνικιστικές πρακτικές του
σιωνισμού, αλλά επιμένει να μην απορρί-

πτει τους φιλειρηνιστές και δημοκράτες
που θεωρούν τους εαυτούς τους σιωνιστές.
Ενα κόμμα που παλεύει ενάντια στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό όταν η αγανάκτηση των Αράβων διογκώνεται. Ενα κόμμα που οργανώνει ταξικά τους Αραβες και
Εβραίους εργαζομένους και προτάσσει τη
σοσιαλιστική προοπτική απέναντι σε μια
κυβέρνηση που ετοιμάζει σαρωτική επέλαση του μεγάλου κεφαλαίου.
Εντούτοις, τόσο η τιμημένη ιστορία του
που έχει την αφετηρία της στο 1919 όσο η
ζωή και η πράξη, δείχνουν ότι το ΚΚ Ισραήλ έχει μια ελπιδοφόρα προοπτική
μπροστά του. Ο δρόμος της πλατιάς μαζικής πάλης μέσα στο λαό έχει αποτελέσματα, ιδιαίτερα μέσα στον αραβικό πληθυσμό.
Γέννημα αυτή της πολιτικής ήταν και η δημιουργία από το ΚΚ Ισραήλ του Δημοκρατικού Μετώπου της Ναζαρέτ, του οποίου η
ιστορική νίκη στις δημοτικές εκλογές του
1975 με τον πρώτο κομμουνιστή δήμαρχο
είχε συνέχεια με τις αλλεπάλληλες νίκες
του Μετώπου στην πόλη για είκοσι χρόνια
τώρα. Ο σχηματισμός του «Δημοκρατικού
Μετώπου για την Ειρήνη και την Ισότητα»
(«Χαντάς») που είναι μια πλατιά αραβοεβραϊκή συμμαχία των κομμουνιστών με
προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις
έδωσε ώθηση στην πάλη για δημοκρατία,
ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη. Το «Χαντάς» απέσπασε στις τελευταίες
εκλογές 112 χιλιάδες ψήφους, 3,3%, αυξάνοντας τους βουλευτές του σε τέσσερις:
τρεις Αραβες και ένα Εβραίο. Χαρακτηριστικό όμως δείγμα των προοπτικών του ΚΚ
Ισραήλ (αλλά και της αποτυχίας του κατεστημένου να το απομονώσει από τους
Εβραίους) ήταν οι εκλογές για τη δημαρχία
του Τελ Αβίβ. Ο Εβραίος βουλευτής του
ΚΚ Ισραήλ Dov Khenin, με το συνδυασμό
«Πόλη για όλους» αναμετρήθηκε με όλες
τις δυνάμεις του κατεστημένου απέναντι
στον πανίσχυρο δήμαρχο και κατέγραψε
ποσοστό πάνω από 34%.
Το 26ο Συνέδριο του ΚΚ Ισραήλ επαναβεβαίωσε ότι το Κόμμα θα συνεχίσει να βαδίζει σε αυτό το δρόμο που είναι μεν εξαιρετικά δύσκολος αλλά είναι ο μόνος που
οδηγεί στη δημοκρατία και την ειρήνη: το
σοσιαλισμό. Το ΑΚΕΛ, που εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από αντιπροσωπεία με
επικεφαλής το μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε.
συν. Ελένη Μαύρου, νιώθει περήφανο για
τις ιστορικές αδελφικές του σχέσεις με το
ΚΚ Ισραήλ, το οποίο μέσα σε όλες τις μάχες που έχει να δώσει δε λησμονεί ποτέ
την αλληλεγγύη προς τον αντικατοχικό
αγώνα του κυπριακού λαού.
* Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κ.Ε. ΑΚΕΛ
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Μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων
και περικοπών
Τραγικές οι συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα και στη Βρετανία
Ενα χρόνο μετά την παρουσίαση της
«Λευκής Βίβλου» του Συντηρητικού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον μέσα από τις σελίδες της βρετανικής εφημερίδας «Τέλεγκραφ», δηλαδή του σχεδίου της κυβέρνησης
για ευρείας κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, που
θα περιλαμβάνουν σχολεία, νοσοκομεία και
άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σταδιακά όλα
«βγαίνουν στο σφυρί». Οι συγκρίσεις δεν
λείπουν. Αυτόματα όλοι αναφέρονται στα
χρόνια της «Σιδηράς Κυρίας», της Μάργκαρετ Θάτσερ, όπου το ξεπούλημα του δημοσίου τομέα έλαβε και ιδεολογικό υπόβαθρο
και μαζικές διαστάσεις.
Αν και ήταν η κυβέρνηση των Εργατικών
υπό τον Κάλαχαν, που ξεκίνησε τη σταδιακή
ιδιωτικοποίηση της BP από το 1977, όπως
και μια σειρά οικιστικών έργων και υπηρεσιών, και ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι
Μπλερ, των Εργατικών και πάλι, είχε «δεσμευτεί» να ακολουθήσει το όραμα της Θάτσερ και να μετατρέψει τη Βρετανία, σε Ανώνυμη Εταιρεία... Τώρα είναι η σειρά του Κάμερον να βγάλει, ό,τι έχει απομείνει, «στο
σφυρί». Εχοντας ως πρόσχημα φυσικά τη
χαλιναγώγηση του καλπάζοντος ελλείμματος. Εννοείται ότι ουδεμία «θετική επίπτωση» δεν έχουν μέχρι στιγμής η επιβολή των
δρακόντειων μέτρων λιτότητας. Αντιθέτως το
έλλειμμα, πλέον, κινείται σε δυσθεώρητα
ύψη...

προβλέπεται η «ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών», όπως οι συλλήψεις, η προσωρινή κράτηση, οι περιπολίες σε γειτονιές, η στήριξη
συγγενών θυμάτων, νομικές υπηρεσίες,
έρευνα υποθέσεων κλπ.

«Στο σφυρί» και το οδικό δίκτυο
Τελευταίο θύμα, το οδικό σύστημα της
χώρας. Με ομιλία του στις 26 Μαρτίου, ο
Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την
επικείμενη ιδιωτικοποίηση του οδικού δικτύου, την οποία βάπτισε «σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών της χώρας». Αναβάθμιση
που συνιστά «επείγουσα ανάγκη» ώστε να
διορθωθεί «ο υποβιβασμός των υποδομών
που διαρκεί δεκαετίες» και για το λόγο αυτό
η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει «πρωτοποριακούς» τρόπους να χρηματοδοτήσει βελτιωτικά έργα. Ως πρωτοποριακούς τρόπους
ανεύρεσης «επενδυτών», ο Κάμερον χαρακτηρίζει τα κρατικά αποθεματικά κεφάλαια
(sovereign wealth funds - προφανώς ξένων
χωρών), συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους
ιδιώτες επενδυτές. Οσον αφορά τα μοντέλα,
μία επιλογή μπορεί να είναι μία Ρυθμιστική
Αρχή όπως στην περίπτωση της υδρευτικής
εταιρείας και άλλων ιδιωτικών εταιρειών
κοινής ωφέλειας. Μία άλλη επιλογή μπορεί
να είναι τα διόδια... Ας σημειωθεί ότι κάποιες εταιρείες, όπως η «Carillion Plc» (CLLN)
ήδη έχουν κατασκευάσει ιδιωτικούς αυτοκινητόδρομους.
Η ανακοίνωση της ιδιωτικοποίησης του
οδικού δικτύου εκ μέρους του Κάμερον έγινε δύο μέρες πριν την παρουσίαση του ετήσιου προϋπολογισμού εκ μέρους του υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Οσμπορν. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που παρουσίασε,
προβλέπονται κονδύλια 30 δισ. λιρών για το
οδικό δίκτυο, το σιδηροδρομικό - που σημειωτέον έχει ιδιωτικοποιηθεί - και μεγάλα
έργα υποδομών. Συνολικά το δεκαετές σχέδιο της κυβέρνησης επιδιώκει την προσέλκυση επενδύσεων 20 δισ. λιρών από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και από τις περικοπές
στους προϋπολογισμούς άλλων υπουργείων.
Εκτός αυτού, στις αρχές του Μάρτη σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Γκάρντιαν», η κυβέρνηση προετοίμαζε και
το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των «υπηρεσιών ασφαλείας». Κατά το δημοσίευμα
ήδη στο Γουέστ Μίντλαντς και το Σάρεϊ
έχουν προσκληθεί εταιρείες να υπογράψουν
συμβόλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ, στα οποία

Υγεία, το μεγαλύτερο θύμα
Το μεγάλο στοίχημα όμως που παίζεται
είναι όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της
Υγείας, το περίφημο «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (NHS), που δημιουργήθηκε το 1948 και
μέχρι στιγμής οποιαδήποτε προσπάθεια
πρωθύστερων κυβερνήσεων έπεσε στο κενό
εξαιτίας των σφοδρών αντιδράσεων. Η ιδιωτικοποίησή της γίνεται με προσεκτικά βήματα, σε «βασανιστικά» αργούς ρυθμούς και με
εξαιρετικά πολύπλοκο τρόπο, ώστε να θολώσει την εικόνα και να αποφευχθούν λαϊκές
αντιδράσεις.
Οι πρώτες ανακοινώσεις περί των μεταρρυθμίσεων του συστήματος Υγείας, το περασμένο καλοκαίρι, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Ακολούθησε μία μερική αναδίπλωση εκ μέρους της κυβέρνησης Κάμερον
παρουσιάζοντας μία πιο «ήπια εκδοχή» καθώς, όπως είχε δηλώσει τότε, «πήραμε το

μάθημά μας». Βέβαια, αυτή η εκδοχή συνοδεύτηκε και με την πρώτη ανακοίνωση ιδιωτικοποίησης τον περασμένο Νοέμβριο, όπου
η βρετανική ιδιωτική εταιρεία νοσοκομειακών ιδρυμάτων «Circle» «ανέλαβε τη διαχείριση» του νοσοκομείου του Χίντσινγκμπρουκ στο Χάντινγκτον, στην ανατολική Αγγλία, από την 1η Φλεβάρη 2012. Ηταν η πρώτη περίπτωση νοσοκομείου που προσφέρθηκε βορά προς εκμετάλλευση στο κεφάλαιο,
με το γνωστό ιδεολόγημα «της διάσωσής του
από τη χρεοκοπία». Αξίζει ωστόσο ειδικής
μνείας η ανακοίνωση εκ μέρους της NHS,
που είχε χαρακτηρίσει τη μεταβίβαση μία
«νέα επαναστατική μορφή διαχείρισης»,
αφού μέχρι σήμερα ο ιδιωτικός τομέας διαχειριζόταν μόνο ορισμένες υπηρεσίες στα
δημόσια νοσοκομεία. Πράγματι πρόκειται
για επαναστατική μέθοδο, καθώς η μορφή
της εκμετάλλευσης που επιλέχτηκε για το
συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα
συμφέρουσα για το κεφάλαιο.
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται δημόσιοι
υπάλληλοι, που σημαίνει ότι μπορούν να
απολυθούν στο πλαίσιο των περικοπών, ενώ

όσοι μείνουν θα εξακολουθούν να πληρώνονται από το Δημόσιο. Ο ιδιώτης έτσι θα
έχει καθαρό κέρδος χωρίς «μισθολογικά
έξοδα». Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ώστε η γερμανική εταιρεία
«Helios» να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις
με το υπουργείο Υγείας για να αναλάβει τη
διαχείριση 10 - 20 «νοσοκομείων».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει καθώς αυτές τις ημέρες στο βρετανικό Κοινοβούλιο βρίσκεται υπό εξέταση το νομοσχέδιο για την «Υγεία και την Κοινωνική Φροντίδα» που θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα της
ιδιωτικοποίησης. Μία ιδιωτικοποίηση που
τη βαπτίζει «αναδιοργάνωση» του NHS.
Το σχετικό νομοσχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου για τη μείωση
των δημοσίων δαπανών κατά 20 δισεκατομμύρια στερλίνες, στο όνομα της λεγόμενης
«δημοσιονομικής εξυγίανσης» και προβλέπει: ότι τα νοσοκομεία μπορούν να διαθέτουν μέχρι το 49% των κλινών τους και των
υπηρεσιών τους, ώστε να προσελκύουν έσοδα από ιδιώτες. Οι σύλλογοι γενικών γιατρών που θα υποστηριχθούν στο έργο τους
και από άλλους επαγγελματίες του τομέα
υγείας και συμβούλους θα αναλάβουν τους
προϋπολογισμούς «όταν θα είναι έτοιμοι»
και θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες και
παρόχους.
Το μεγαλύτερο μαχαίρι όμως μπαίνει στις
υπηρεσίες υγείας για παιδιά. Ηδη στην κομητεία Κάουντι οι υπηρεσίες αυτές περνούν
στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στις εταιρείες
Serco και Virgin Care του Ρίτσαρντ Μπράνσον. Προφανώς θα αλλάξει ο χαρακτήρας
καθώς μέχρι σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες
υγείας για παιδιά έχουν ως γνώμονα τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο την υγεία των παιδιών όπως η μητρική φροντίδα, η μαιευτική, ο εμβολιασμός
των μωρών και η φροντίδα για πιο υγιή παιδιά.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτές οι υπηρεσίες υγείας είναι τόσο σημαντικές ώστε να
μην είναι δυνατόν να παρέχονται από τον
ιδιωτικό τομέα, αλλά το κράτος θα πρέπει να
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Αναλυτές κρούουν το κώδωνα του
κινδύνου ότι η λογική της κατά-μονάδα αντιμετώπισης και του ασθενή-καταναλωτή είναι
καταστροφική για το NHS και ειδικότερα για
τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πολλαπλά
προβλήματα. Παιδιά που έχουν γεννηθεί με
καρδιακές παθήσεις και αναπηρία βρίσκονται πλέον στο έλεος του κέρδους των ιδιωτικών εταιρειών, όπως ήδη στην περίπτωση
της κομητείας Κάουντι.
Προφανώς όμως οι κίνδυνοι δεν αποτελούν «αιτία» για τη αναστροφή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, της αναστροφής της
κερδοφορίας του κεφαλαίου ακόμη και εάν
σημαίνει απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ζωών,
βρεφών και παιδιών.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο
λόγο που στα πλαίσια του προϋπολογισμού
προβλέπεται η μείωση της φορολογίας προς
τους πλούσιους και τις επιχειρήσεις (24%
από 26%) καταργείται σταδιακά το επίδομα
τέκνων όταν ένας γονέας έχει εισόδημα άνω
των 50.000 λιρών το χρόνο.
Ειδικά όσον αφορά το «φόρο της γιαγιάς», όπως ονομάστηκαν τα φορολογικά μέτρα για τους συνταξιούχους, αναμένεται να
εξοντώσει στην κυριολεξία τους ηλικιωμένους που ακόμη και στη δύση της ζωής τους
εξαναγκάζονται να δουλεύουν έστω και με
μερική απασχόληση προκειμένου να επιβιώσουν.
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Να σταματήσει
ο αντιδημοκρατικός
κατήφορος
Με απόφαση δικαστηρίου του Καζακστάν παρατείνεται η κράτηση δύο μελών τού μη αναγνωρισμένου από τις Αρχές κόμματος της αντιπολίτευσης
«Αλγκα». Οι Βλαντίμιρ Κοζλόφ και Σερίκ Σαπαργκάλι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στα
επεισόδια που ξέσπασαν
στο Ζαναοζέν του ΚαζακΑλληλεγγύη στους
στάν το Δεκέμβρη του
συλληφθέντες
2011. Οι κατηγορούμενοι
στο Καζακστάν
θα μείνουν στη φυλακή
ακόμα ένα μήνα «για περαιτέρω έρευνα». Στις αρχές του 2012 η Γενική Εισαγγελία του Καζακστάν τούς επέρριψε την ευθύνη
για τις συγκρούσεις στην πόλη και οδηγήθηκαν στις
φυλακές, με τις κατηγορίες της «ανάφλεξης του κοινωνικού μίσους», της «παραβίασης της τάξης» και
«της οργάνωσης παράνομων συγκεντρώσεων, συνελεύσεων, διαδηλώσεων». Τα μέλη της αντιπολίτευσης δήλωσαν πως υποστήριξαν τους εργαζόμενους
πετρελαϊκής εταιρείας, απορρίπτουν τις κατηγορίες
«ανάφλεξης του κοινωνικού μίσους» και κατηγορούν τις Αρχές για καταστολή.
Να σημειωθεί πως οι Αρχές του Καζακστάν, με το
πρόσχημα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Καζακστάν
(ΚΚΚ) προχώρησε σε πολιτική συνεργασία με κόμμα που δεν έχει επίσημη άδεια λειτουργίας (το
«Αλγκα»), έχουν επιβάλει εξάμηνο «πάγωμα» της
δράσης του ΚΚΚ. Πρόσφατα πάνω από 25 Κομμουνιστικά κι Εργατικά Κόμματα, συνυπέγραψαν κοινή
ανακοίνωση με την οποία σημειώνουν πως «οι Αρχές του Καζακστάν έδειξαν για άλλη μια φορά την
αντιδημοκρατική κι αντικομμουνιστική φύση τους,
εκπονώντας σχέδια για την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Καζακστάν». Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η αναστολή της δράσης του
ΚΚΚ έγινε για να αποτρέψει τη συμμετοχή του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Ενώ οι Αρχές, τώρα, επικαλούμενες το γεγονός πως το ΚΚΚ δε συμμετείχε στις εκλογές, σχεδιάζουν την πλήρη απαγόρευσή του. Τα Κομμουνιστικά Κόμματα εκφράζουν
τη σθεναρή αντίθεσή τους στη δίωξη του ΚΚΚ και
στα σχέδια πλήρους απαγόρευσης της δράσης του.

Πιέσεις για αναγνώριση
του προτεκτοράτου
Την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου από τις
πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει
ώς σήμερα, με το φαιδρό επιχείρημα ότι το έχουν
ήδη αναγνωρίσει 88 άλλες χώρες, απαίτησε πρόσφατα μεταξύ άλλων η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το ρόλο των
κυρίαρχων δυνάμεων που επικρατούν σήμερα, ως
φερέφωνου των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που αιματοκυλούν τους λαούς για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Επιπλέον, στην ίδια απόφαση η Ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου (που ψηφίστηκε με 375 ψήφους
υπέρ, 97 κατά και 76 αποχές) χαιρέτισε την έναρξη
διαλόγου για την κατάργηση βίζας στους Κοσσοβάρους, υποστήριξε τη σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ώς το φθινόπωρο τρέχοντος έτους για μια συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ. Επιπλέον άσκησε πιέσεις στη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να επιτρέψει τη συμμετοχή αθλητών από το Κοσσυφοπέδιο ωσάν το ΝΑΤΟϊκό προτεκτοράτο να είναι κανονικό μέλος του
ΟΗΕ...
Οσον αφορά στη Σερβία, η Ολομέλεια χαιρέτισε
την απόφαση της τελευταίας συνόδου κορυφής της
ΕΕ να της χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας
προς ένταξη χώρας, απαιτώντας την άμεση έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων υπό τον όρο πως «θα
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, ο
Επίτροπος της ΕΕ για τη Διεύρυνση, Στέφαν Φούλε,
κάλεσε τη Σερβία να ...«αποφύγει» τη διεξαγωγή των
σερβικών τοπικών εκλογών της 6ης Μαΐου στους
δήμους του Βόρειου Κοσσυφοπεδίου και να συνεχίσει το διάλογο με την Πρίστινα...
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Στο πλευρό του
παλαιστινιακού λαού
Διεθνής Διάσκεψη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΣΟ
Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) διοργάνωσε στη Ραμάλα Διεθνή Διάσκεψη για την Παλαιστίνη στις 22 του Μάρτη, για να αναδείξει
τον δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού
λαού για λεύτερη πατρίδα κόντρα στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή,
Διάσκεψη που συνδιοργανώθηκε με τη
Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών,
οργάνωση - μέλος της διεθνούς ταξικής
ομοσπονδίας. Στις 23 του Μάρτη οι εκπρόσωποι της Διάσκεψης από όλες τις
ηπείρους συμμετείχαν μαζί με τους
Παλαιστίνιους εργάτες και εργάτριες
σε συγκέντρωση στο Νεμπί Σαλέχ.
Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη, ο
ΓΓ της ΠΣΟ Γ. Μαυρίκος, σημείωσε
μεταξύ άλλων πως συνεχίζεται το έγκλημα του ιμπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή για τον καθορισμό των
σφαιρών επιρροής, ενώ αναφέρθηκε
στα καθημερινά βάσανα του παλαιστινιακού λαού, με φτώχεια, ανεργία, πρόσφυγες, φυλακίσεις, κ.ά. Παρόλ' αυτά,
σημείωσε, «ο παλαιστινιακός λαός παλεύει ηρωικά και με αυτοθυσία, χωρίς
να συμβιβάζεται, ενάντια στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού, ενάντια στην
εγκληματική πολιτική του Ισραήλ και
των ΗΠΑ, που κρατά δεκαετίες». Αναφέρθηκε, επίσης, στην ολοένα και πιο
μαζική έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους. Η ΠΣΟ, με
συνέπεια και σταθερή δράση, στέκεται
στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού,
στηρίζοντάς τον ηθικά και πρακτικά,
διοργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης και κινητοποιώντας την εργατική
τάξη παγκοσμίως.
Υπενθύμισε πως το ΠΣΟ διοργάνωσε τριήμερη απεργία στα λιμάνια τον
Ιούνη του 2010, καμπάνιες αλληλεγγύης για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους το Σεπτέμβρη του 2011
με δεκάδες μηνύματα προς διεθνείς
οργανισμούς. Υπογράμμισε, επίσης,
πως «δε θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των Παλαιστινίων αδερφών μας για ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο
και δημοκρατικό κράτος στα σύνορα

του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσά του» και πρόσθεσε «θα
συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητες, να απαιτούμε τη
λήξη των εποικισμών και την απόσυρση
όλων των εποίκων που έχουν εγκατασταθεί στα σύνορα του 1967, την κατεδάφιση του διαχωριστικού τείχους
στην Ιερουσαλήμ, να δοθεί σε όλους
τους Παλαιστινίους πρόσφυγες το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια
τους, βάσει σχετικών αποφάσεων του
ΟΗΕ, να εξαλειφθεί κάθε αποκλεισμός
Παλαιστινίου από τη Δυτική Οχθη και
τη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των

φυλακισμένων Παλαιστινίων και άλλων
πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλα
τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένων των Υψωμάτων του
Γκολάν και της περιοχής Σεμπά του
νότιου Λιβάνου».
Τέλος, σημείωσε πως η πραγματική
λύση θα έρθει μόνο μέσω του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνα του Παλαιστινιακού λαού με τη στήριξη του προοδευτικού λαϊκού και εργατικού κινήματος και τόνισε πως η ΠΣΟ θα συνεχίσει να στέκεται δραστήρια δίπλα στο
πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

Αποδεικνύονται οι φονικές
ευθύνες του ΝΑΤΟ
Ενα χρόνο μετά, και ενώ ο λιβυκός
λαός συνεχίζει να αιματοκυλίζεται από
τις συνέπειες της ιμπεριαλιστικής
επέμβασης στη Λιβύη, το Συμβούλιο
της Ευρώπης ανακάλυψε το αυτονόητο
«μετά από πολύμηνη έρευνα»: Οτι το
ΝΑΤΟ και οι στρατοί χωρών που συμμετείχαν στην επιχείρηση ευθύνονται
για το θάνατο 63 προσφύγων, στους
οποίους δεν παρείχαν καμία βοήθεια
όταν τους εντόπισαν στοιβαγμένους σε
φουσκωτή βάρκα. Σύμφωνα με την έκθεση, που βασίστηκε σε μαρτυρίες εννιά επιζώντων από αυτό το εφιαλτικό
ταξίδι, στη φουσκωτή βάρκα επιβιβάστηκαν 73 Αφρικανοί μετανάστες, στη
Λιβύη, στις 26 Μάρτη πέρσι, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τον πόλεμο
που μόλις είχε αρχίσει και να προσεγγίσουν την Ευρώπη.

Και έκθεση του ΣτΕ
καταπέλτης για την
επέμβαση στη Λιβύη
Η βάρκα σύντομα έμεινε από καύσιμα ακυβέρνητη και οι επιβαίνοντες χωρίς νερό και τρόφιμα. Για την κατάστασή τους ενημερώθηκαν, τηλεφωνικώς
από συγγενείς τους, οι ιταλικές Αρχές.
Ελικόπτερο τους έριξε λίγα μπουκάλια
νερό και μπισκότα και έκτοτε δεν έγινε
τίποτε από κανέναν, παρά το γεγονός
ότι δίπλα στο φουσκωτό έπλευσαν
στρατιωτικά πλοία και αλιευτικά. Το
αποτέλεσμα είναι ότι από τους 73 επιβαίνοντες, μόνο 10 επέζησαν και η βάρκα, με τις σορούς και τους επιζώντες,

προσάραξε πάλι στη Λιβύη. Οι ζωντανοί
φυλακίστηκαν και ένας από αυτούς
εξέπνευσε στο κρατητήριο.
Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει ότι στην επίμαχη
θαλάσσια περιοχή βρίσκονταν τουλάχιστον 27 πολεμικά πλοία και παρ' όλ'
αυτά οι πρόσφυγες αφέθηκαν να πεθάνουν. Οπως συνέβη άλλωστε και με
χιλιάδες άλλους Λίβυους που ποτέ δε
θα μάθουμε τι ακριβώς τους συνέβη
κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Σχολιάζοντας την έκθεση, το ΝΑΤΟ
αρκέστηκε ν' ανακοινώσει ότι κατά τη
διάρκεια της επέμβασης έδωσε βοήθεια σε 600 πρόσφυγες που εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο. Και αυτό παρόλο που μετέτρεψε σε πρόσφυγες
πολλαπλάσιους ανθρώπους με τους
βομβαρδισμούς του.
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Ο καπιταλισμός κίνδυνος
για την Υγεία

Αμερικανο-νατοϊκή
«ασπίδα» έως την Κίνα
Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα
«Κομερσάντ», οι ΗΠΑ σκοπεύουν να
επεκτείνουν την αντιπυραυλική ασπίδα
τους με την εγκατάσταση των συστημάτων «SM-3» αναχαίτισης βαλλιστικών
πυραύλων, που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία
και στην Αυστραλία.
Η εφημερίδα υποστηρίζει πως, όπως
ανακοίνωσε η βοηθός του υπουργού
Αμυνας των ΗΠΑ, Μάντελιν Κρίντον, η
Ουάσιγκτον ήδη ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την εγκατάσταση των αντιπυραυλικών συστημάτων στο Τόκιο, στην
Καμπέρα και στη Σεούλ. Αναμένεται
πως το αμερικανικό σύστημα «αντιπυραυλικής άμυνας» θα αναπτυχθεί σταδιακά στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, ενώ η «αντιπυραυλική ασπίδα»
στην Ευρώπη θα λειτουργήσει ήδη στο
αρχικό της στάδιο το Μάη του 2012, με
τα πυραυλικά συστήματα που θα εγκατασταθούν στην Τσεχία, στην Πολωνία,
στη Ρουμανία, στην Τουρκία, στην Ολλανδία και στην Ισπανία.
Οπως εκτιμά η εφημερίδα η εγκατάσταση των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων κοντά στα σύνορα της
Κίνας θα προκαλέσει τη μεγάλη δυσαρέσκεια της κινέζικης πλευράς. Οι ενέργειες των ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν τέτοια αντίδραση «σε σύγκριση με
την οποία οι διαμαρτυρίες της Ρωσίας,

κατά της ανάπτυξης της πυραυλικής
ασπίδας στην Ευρώπη, θα φαίνονται σαν
ένα αθώο παιχνίδι διπλωματίας», προσθέτει η ρωσική εφημερίδα. Να σημειωθεί πως η Ρωσία στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιμένει
στην ανάγκη δημιουργίας κοινού κέντρου αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, θεωρώντας πως σε διαφορετική
περίπτωση ανατρέπεται το σημερινό
«στάτους κβο» στα ζητήματα των πυρηνικών όπλων.

Θέλουν βάση σε νησιά στον Ινδικό
Η Αυστραλία θα μπορούσε μία μέρα
να επιτρέψει τις πτήσεις αμερικανικών
κατασκοπευτικών αεροσκαφών από τα
νησάκια Κόκο στον Ινδικό Ωκεανό δήλωσε πρόσφατα ο Αυστραλός υπουργός
Αμυνας Στέφεν Σμιθ, τα οποία χαρακτήρισε «μακροπρόθεσμα στρατηγική περιοχή». Ο Σμιθ αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως το θέμα έχει ήδη συζητηθεί
με Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνοντας έτσι σχετικό ρεπορτάζ της
αμερικανικής εφημερίδας «Ουάσιγκτον
Ποστ» που υποστήριζε ότι το Πεντάγωνο ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις
ατόλες των νησιών Κόκο (που απέχουν
περίπου 3.000 χλμ από τη δυτική Αυστραλία) ως εναλλακτική λύση απέναντι
στο βρετανικό νησιωτικό κρατίδιο
Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό,

του οποίου η άδεια εκχώρησης από το
Λονδίνο στην Ουάσιγκτον λήγει το 2016.
Οι ΗΠΑ «ορέγονται» τα νησάκια Κόκο
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως
νέα βάση κατασκοπευτικών αεροσκαφών αλλά και ως ορμητήριο για την
πραγματοποίηση
κατασκοπευτικών
πτήσεων πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα, στην οποία υπάρχουν βραχονησίδες με σημαντικά πετρελαϊκά υποθαλάσσια κοιτάσματα που διεκδικούνται
εξίσου από την Κίνα, τις Φιλιππίνες, τη
Μαλαισία, το Μπρουνέι και το Βιετνάμ...
Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε πως οι
πρώτοι 250 Αμερικανοί πεζοναύτες προπομποί της μόνιμης στρατιωτικής
παρουσίας στην Αυστραλία θα αρχίσουν
να καταφθάνουν στη ναυτική βάση κοντά στη βόρεια πόλη Ντάργουιν εντός
Απριλίου στο πλαίσιο συμφωνίας που
ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβρη ο
Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με την κυβέρνηση της Αυστραλής
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ. Στην
αμερικανική στρατιωτική βάση στο
Ντάργουιν θα δραστηριοποιηθούν ώς το
2016 περίπου 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες με παράλληλη αύξηση της παρουσίας αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, πλοίων και πυρηνικών υποβρυχίων, στη ναυτική βάση Στέρλινγκ (νοτίως του Περθ)...

Νέα επιχείρηση ηρωοποίησης των ναζί
Πρόσφατα το ουκρανικό Κοινοβούλιο «εμπλούτισε» τον κατάλογο των
«εθνικών ηρώων» της Ουκρανίας με τον
καρδινάλιο της Ουκρανικής ΕλληνοΚαθολικής Εκκλησίας (από το 1944),
Ιωσήφ Σλεπόι, που συνεργάστηκε με
τους φασίστες και για τη δράση του αυτή
συνελήφθη το 1945 από τις σοβιετικές
Αρχές και φυλακίστηκε έως το 1963,
όταν με παρέμβαση του Βατικανού απελευθερώθηκε και στάλθηκε στη Ρώμη.
Υπέρ της ηρωοποίησης του Ιωσήφ
Σλεπόι, συνεργάτη των ναζί, ψήφισαν
361 βουλευτές από τους 412, δηλαδή
όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες του
ουκρανικού Κοινοβουλίου, εκτός από το
Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, η κυβέρνηση
της χώρας πρέπει να συγκροτήσει επιτροπή για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στην 120ή

Τη σκυτάλη από
τις Βαλτικές χώρες
παίρνει η Ουκρανία

επέτειο από τη γέννηση του Ι. Σλεπόι
και να φροντίσει για τη δημοσίευση των
έργων του. Επίσης, η κυβέρνηση πρέπει

να οργανώσει κρατικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, αφιερωμένες στη ζωή και
δραστηριότητα του «ήρωα», ενώ η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας πρέπει να
εκδώσει αναμνηστικό κέρμα όπου απεικονίζεται το πορτρέτο του. Η απόφαση
αυτή εντάσσεται στην καμπάνια που
πραγματοποιείται στη χώρα, με στόχο
την ηρωοποίηση των εθνικιστικών ομάδων, που κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής συνεργάστηκαν με τους κατακτητές ενάντια στην ΕΣΣΔ.
Την ίδια ώρα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, επιδιώκοντας τον πλήρη αποπροσανατολισμό, αποφάσισε να τιμήσει
και την 125η επέτειο γέννησης του
Ηρωα της Σοβιετικής Ενωσης, του Σίντορ Κοφπάκ, διοικητή της 1ης Ουκρανικής μεραρχίας των παρτιζάνων κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
που πολέμησε τους φασίστες κατακτητές και τους συνεργάτες τους.

Η μετατροπή της λαϊκής ανάγκης και του δικαιώματος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
σε ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, απρόσιτο
για όλο και περισσότερους - όπως προκύπτει από
το νέο σύστημα Υγείας που εφαρμόζεται στη
Ρουμανία - έχει ολοένα και περισσότερες τραγικές επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα. Η Υγεία
έχει μετατραπεί σε
ατομική υπόθεση
ανάλογα με το
«πορτοφόλι» τού
καθενός.
Σχεδόν το 40%
του
πληθυσμού
(που συνολικά καταγράφεται
σε
21.849.000 σύμφωνα με εκτιμήσεις
του 2012) ζει σε
συνθήκες φτώχειας
Tο δικαίωμα στην
και έχει μικρότερη
ιατροφαρμακευτική
πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη γίνεται
περίθαλψη λόγω
απρόσιτο προνόμιο
της υποχρεωτικής
με το νέο σύστημα
πλέον οικονομικής
στη Ρουμανία
συμμετοχής του σ'
αυτήν, με αποτέλεσμα να έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα
στην υγεία του. Καθημερινές είναι σχεδόν οι
αναφορές από νοσοκομεία σχετικά με σοβαρά ιατρικά προβλήματα σε παιδιά και ηλικιωμένους.
Εξάλλου, η Ρουμανία κατέχει μια θέση στις χώρες με το χειρότερο δείκτη παιδικής θνησιμότητας στην ΕΕ, όπου κάθε χρόνο πάνω από 2.500
παιδιά πεθαίνουν πριν φτάσουν στον πρώτο χρόνο της ζωής τους! Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με
πνευμονικές, καρδιαγγειακές και νεφρικές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη και Aids. Ενώ τα τελευταία 18 χρόνια δίνεται μόλις το 2% του ΑΕΠ για
την Υγεία, με αποτέλεσμα ελλείψεις σε προσωπικό (σε συνδυασμό με τη μετανάστευση γιατρών
και νοσηλευτικού προσωπικού), υλικοτεχνική
υποδομή και φάρμακα.

Εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας
Ηδη, από τις περικοπές των δαπανών του προϋπολογισμού και τη μείωση της χρηματοδότησης
στα νοσοκομεία έχουν κλείσει τουλάχιστον 200
από τα 450 νοσοκομεία της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκετοί ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές αφέθηκαν στην τύχη τους
χωρίς κάποια ιατρική φροντίδα σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και αναγκάζονται να διασχίζουν δεκάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν σε κάποιο κοντινό νοσοκομείο. Ενώ, λόγω της αύξησης
της τιμής των φαρμάκων και της μειωμένης πλέον χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες εξετάσεις
πολλοί ασθενείς αναγκάστηκαν να διακόψουν τις
θεραπείες τους, καθώς οι οικογενειακοί γιατροί
σταμάτησαν να «γράφουν» φάρμακα και εξετάσεις.
Τα παραπάνω αποτελούν τα αποτελέσματα της
πολιτικής των κατά καιρούς κυβερνήσεων που
έχουν μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε
ανώνυμες εταιρείες ή φιλανθρωπικά ιδρύματα,
εφαρμόζοντας την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Υγείας. Η κυβέρνηση
του Εμίλ Μποκ έθεσε επί τάπητος την ιδιωτικοποίηση όλων των νοσοκομείων και των κρατικών
κλινικών, αφήνοντας μόλις ένα μίνιμουμ πακέτο
υπηρεσιών στο κράτος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας «CNAS» αναμένεται να αντικατασταθεί από
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν να δίνουν τις εισφορές
τους σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης. Από την
1η του Γενάρη οι Ρουμάνοι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν συμμετοχή για την υγειονομική τους περίθαλψη, και σύμφωνα με την
κυβέρνηση, με την ενέργεια αυτή θα «εξοικονομηθούν» περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ, μετατρέποντας το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα.
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Βροντερό «όχι» σε χαράτσια
Η γραμμή μάχης χαράχθηκε τη μέρα που
ανακοινώθηκε το νέο χαράτσι: Η επιβολή οριζόντιου έκτακτου φόρου ακίνητης περιουσίας,
100 ευρώ, ανεξάρτητα αν έχεις μία παράγκα ή
μια έπαυλη. Η 31η Μάρτη ήταν η «τελευταία
προθεσμία» που είχαν περίπου 1,6 εκατομμύ-

Δυναμώνει η λαϊκή αντίσταση
στην Ιρλανδία ενάντια
στη λιτότητα
ρια νοικοκυριά για να καταβάλουν το «έκτακτο
χαράτσι» των 100 ευρώ. Ωστόσο, η εφημερίδα
«Ireland Examiner» αναφέρει ότι σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών μέχρι και την προπαραμονή
της προθεσμίας, μόλις 453.796 νοικοκυριά, ή
το 28%, είχαν πληρώσει το χαράτσι. Οι περισσότεροι από τους μισούς μάλιστα την τελευταία βδομάδα, καθώς μέχρι τις 23 Μαρτίου είχε πληρώσει μόλις το 14% και σε ορισμένες
περιοχές το ποσοστό αυτό ήταν μόλις στο 1%.
Το κίνημα διαμαρτυρίας και άρνησης της
πληρωμής του έκτακτου φόρου συνεχώς διευρύνεται καθώς η κυβέρνηση εντατικοποίησε
τις προσπάθειές της για την «επιτυχία του μέτρου» μέσω της τρομοκρατίας. Ανακοίνωσε
την επιβολή προστίμου 30 ευρώ και τον τοκισμό της οφειλής κατά 1% το μήνα σε περίπτωση άρνησης πληρωμής και μέσω του ειδικού
«φοροεισπρακτικού έκτακτου μηχανισμού»
έδωσε εντολές στις τοπικές Αρχές να αποστέλλουν «φοροεισπράκτορες» στα σπίτια, την
εντολή να παραμείνουν 95 γραφεία τοπικών
αρχών ανοιχτά και το Σάββατο 31 Mαρτίου,
όπως και η ειδική υπηρεσία για την είσπραξη
φόρου που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8.30
το βράδυ!
Το κίνημα άρνησης πληρωμής ενισχύεται

ολοένα. Στις 24 Μαρτίου το Εθνικό Στάδιο
του Μποξ στην ιρλανδική πρωτεύουσα πλημμύρισε και έμειναν έξω εκατοντάδες, ενώ στις
31 Μαρτίου («τελευταία προθεσμία) πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση και συγκέντρωση έξω από το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο
της πανεθνικής κινητοποίησής τους. Χιλιάδες
πλημμύρισαν το κέντρο του Δουβλίνου, στη
συγκέντρωση που διοργανώθηκε ανήμερα της
λήξης της προθεσμίας. «Αποκλείεται, δεν
πληρώνουμε», «απορρίψτε το φόβο, η λιτότητα σταματά εδώ», «Φορολογήστε τους κλέφτες
που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση»
ήταν μερικά από τα συνθήματα των διαδηλωτών.
Δεν πρόκειται όμως να σταματήσει η επίθεση. Επεκτείνεται συνολικά ενάντια στα μέτρα
της κυβέρνησης καθώς το «έκτακτο χαράτσι»
θα μονιμοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται
καθ' οδόν σχέδιο νόμου μεταρρύθμισης της
φορολογίας για την ακίνητη περιουσία. Επίσης, έχει ανακοινωθεί και η επιβολή πρόσθετου τέλους ύδρευσης μέχρι το 2014. Τα μέτρα
θα συμβάλουν στην επιβάρυνση του οικογε-

νειακού προϋπολογισμού κατά τουλάχιστον
600 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Πάντως και οι εργαζόμενοι οργανώνουν τον
αγώνα τους ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα. Πέραν των κινητοποιήσεων σχεδόν πάνω από το
μισό του 1,6 εκατομμυρίου νοικοκυριών, παρά
την εντατική εκστρατεία «τρομοκρατίας» και
«εκβιασμών» αρνήθηκε να πληρώσει. Επισήμως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε «ότι μόλις,
σχεδόν το 50%» κατέβαλε το χαράτσι.

«Οχι» στο «δημοσιονομικό σύμφωνο»
Και το κίνημα άρνησης πληρωμών διευρύνεται και αφορά πια και το δημοψήφισμα της
31ης του Μάη για το νέο «δημοσιονομικό σύμφωνο». Δεκάδες συνδικαλιστικές, λαϊκές και
πολιτικές οργανώσεις, ανάμεσά τους το Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας και το ΚΚ Ιρλανδίας,
καλούν τους εργαζόμενους να μην τρομοκρατούνται και να αντιδράσουν στις επιθέσεις
ενάντια στα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα,
τους καλούν να πουν ένα μεγάλο «όχι» στο δημοψήφισμα της 31ης του Μάη που έχει προ-

κηρυχθεί για την έγκριση του λεγόμενου νέου
«δημοσιονομικού συμφώνου» με την ΕΕ. Η
ημερομηνία του δημοψηφίσματος ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο, Ιμον Γκίλμορ, και
ήδη διαμορφώνεται η καμπάνια του «Οχι».
Το χαράτσι και τα υπόλοιπα μέτρα έκτακτης και πρόσθετης φορολόγησης συνιστούν
μέρος των πακέτων που περιλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό για το 2012, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού του δεξιού Fine Gael και
του σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος έχει ήδη αυξήσει το ύψος του «πακέτου»
λιτότητας από 3,6 σε 3,8 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για μέτρα που κρίθηκαν απολύτως αναγκαία καθώς η Ιρλανδία, ως είθισται,
προβάλλεται εκ νέου ως «πρότυπο», αυτή τη
φορά όχι ως ο «τίγρης» προς μίμηση αλλά ως
«πρότυπο» για την εκπλήρωση των στόχων μέσω των σαρωτικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση και την ΕΕ, την ΕΚΤ
και το ΔΝΤ, στο όνομα της «δημοσιονομικής
πειθαρχίας». Ως συνήθως, η πραγματικότητα
δεν έχει καμία σχέση με τις «βαρύγδουπες δηλώσεις» και την προπαγανδιστική μηχανή.
Είτε πρόκειται για «επιτυχία» είτε για
«αποτυχία» των μνημονίων και των περιοριστικών μέτρων, επιβάλλεται νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων ενώ αστική κυβέρνηση και
τρόικα συνεχίζουν τις πιέσεις για τη λήψη
πρόσθετων μέτρων καθώς εκτιμούν πως η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα έχει «επιπτώσεις». Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ εκτιμούν ότι η Ιρλανδία θα αναπτυχθεί 0,5% φέτος, ενώ η ιρλανδική κυβέρνηση επιμένει σε
πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,3%. Πιέσεις που δεν
είναι άσχετες από τις «διαρροές» και τις «συζητήσεις», που φέρουν έναν εκ των βασικών
κυβερνητικών εταίρων να απαιτεί την αναδιάρθρωση και του ιρλανδικού χρέους, για τη διάσωση της τράπεζας Anglo Irish, προκειμένου
να ταχθεί υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα
για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

Πυρά του BRICS κατά της Παγκόσμιας Τράπεζας
Με την απόφαση να εξετασθούν
οι δυνατότητες δημιουργίας μίας
Τράπεζας Επενδύσεων, ως «εναλλακτική πρόταση» απέναντι στην Παγκόσμια Τράπεζα ολοκληρώθηκε η
πρόσφατη Σύνοδος των χωρών του
BRICS την οποία αποτελούν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η
Νότια Αφρική. Με τις χώρες του
BRICS να επιχειρούν να παρουσιαστούν ως «αντίπαλο δέος» στην ΕΕ
και τις ΗΠΑ η τέταρτη Σύνοδος Κορυφής της νεαρής σχετικά ένωσης,
στο Νέο Δελχί, άσκησε κριτική στην
πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τάχθηκε υπέρ του
διαλόγου όσον αφορά το Ιράν και τη
Συρία.
Οι πέντε χώρες - μέλη του BRICS
συγκεντρώνουν το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης και αποτελούν τις πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες, ακόμα και σε
περίοδο καπιταλιστικής κρίσης και
παρά την επιβράδυνση που έχουν
δει στους ρυθμούς ανάπτυξής τους,
διαθέτοντας μερίδιο της τάξης άνω
του 25% της παγκόσμιας οικονομίας
(περίπου 13,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) και το 25% των εδαφών του
πλανήτη.

Η διακήρυξη της Συνόδου του BRICS
Οι αποφάσεις της Συνόδου του
BRICS καταγγέλλουν τις πρακτικές
της Παγκόσμιας Τράπεζας και ευνοούν τη δημιουργία μίας Τράπεζας η
οποία θα βελτιώσει την πρόσβαση
σε κεφάλαια για τα φτωχά κράτη. Η

Εξέταση της
δημιουργίας «Τράπεζας
Επενδύσεων»
αποφάσισαν Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα και
Νότιος Αφρική
Σύνοδος κατηγορεί τις πρακτικές
των υφιστάμενων διεθνών θεσμών
του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος ότι απέτυχαν στη «διάσωση» των φτωχών κρατών που χρειάστηκαν βοήθεια, κάτι που υπόσχεται να κάνει με την παροχή κεφαλαίων η Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα
την οποία θα κληθούν να επεξεργαστούν τα επιτελεία των κρατών του
BRICS. Οπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ινδός πρωθυπουργός
Μανμόχαν Σινγκχ, «οι οργανισμοί
της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που συντελέσθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια», υπογραμμίζοντας
ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν
ανάγκη από πρόσβαση σε κεφάλαια.
Η προοπτική της ίδρυσης της ασιατικής τράπεζας, θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη Σύνοδο του BRICS
στη Νότιο Αφρική το 2013.
Η Σύνοδος συμφώνησε επίσης
στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των χωρών του BRICS
καθώς και του μεταξύ τους εμπορίου

στα εθνικά τους νομίσματα.
Στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν η Πρόεδρος της Βραζιλίας
Ντίλμα Ρουσέφ, ο Ρώσος Πρόεδρος
Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο Κινέζος
Πρόεδρος Χου Τζιντάο, ο Νοτιοαφρικανός Πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα και ο Ινδός πρωθυπουργός, Μανμοχάν Σινγκχ, εκφράζεται η ανησυχία της Συνόδου όσον αφορά την
παγκόσμια οικονομική κρίση και τις
αρνητικές προοπτικές ανάπτυξης
της οικονομίας, ιδιαίτερα στην ευρωζώνη, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμο
για τις αναπτυγμένες οικονομίες να
υιοθετήσουν υπεύθυνη μακροοικονομική και οικονομική πολιτική
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εκτεταμένης παγκόσμιας
ρευστής κατάστασης, η οποία θα
υπονομεύσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.

Η Ντ. Ρουσέφ κατήγγειλε τον
«προστατευτισμό» των αναπτυγμένων οικονομικών, σημειώνοντας ότι
η νομισματική πολιτική των πλούσιων χωρών δίνει τεράστια εμπορικά
πλεονεκτήματα στις αναπτυγμένες
χώρες και έχει σαν αποτέλεσμα άδικα εμπόδια για άλλες χώρες.
Η «διακήρυξη του Νέου Δελχί»
ζητά μεγαλύτερη «αντιπροσωπευτικότητα» στο διεθνές οικονομικό σύστημα με ενδυνάμωση της φωνής
και της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και
βελτίωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος, ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των κρατών.
Ζητείται από την Παγκόσμια Τράπεζα να δώσει προτεραιότητα στην
κινητοποίηση κεφαλαίων και την
προσέγγιση των αναγκών των αναπτυσσόμενων οικονομιών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος δανει-

σμού.
Η Σύνοδος αναγνωρίζει τη «ζωτικής σημασίας» για όλους, ανάγκη
για σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια όπως αναφέρει στη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική σημειώνοντας ότι η περίοδος αλλαγών που ζουν
οι συγκεκριμένες περιοχές δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή
για καθυστέρηση σε διαμάχες όπως
η αραβο- ισραηλινή, καλώντας να
υπάρξει λύση στο Παλαιστινιακό, με
ενδυνάμωση των προσπαθειών του
κουαρτέτου και μεγαλύτερη ανάμειξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην
αναζήτηση λύσης στη διαμάχη Παλαιστινίων και Ισραηλινών.
Εκφράζεται η βαθιά ανησυχία της
Συνόδου για την κατάσταση στη Συρία ζητώντας άμεσο τερματισμό της
βίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι συμφέρον όλων είναι να λυθεί η κρίση μέσα από ειρηνικές διαδικασίες και το διάλογο. Οι ηγέτες
των πέντε χωρών απηύθυναν έκκληση για αποφυγή της κλιμάκωσης της
κρίσης με το Ιράν τονίζοντας ότι «οι
καταστροφικές συνέπειες μιας κλιμάκωσης δεν είναι προς όφελος κανενός». Οπως σημειώνει η διακήρυξη της Συνόδου «το Ιράν έχει ένα
κρίσιμο ρόλο να παίξει στην ειρηνική ανάπτυξη και ευημερία μιας περιοχής που έχει σημαντικό οικονομικό και πολιτικό συμφέρον και
εμείς θέλουμε να διαδραματίσει το
Ιράν το ρόλο του ως υπεύθυνο μέλος
της διεθνούς κοινότητας».
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Ο υπέροχος κόσμος του καπιταλισμού
Η αναζήτηση της πολιτικής αλήθειας θα ται στις παρανομίες τους και στις αντίστοιείναι πάντοτε ένα δύσκολο έργο ακόμη και χες των συνενόχων τους. Οι πιο σημαντικές
στις μέρες μας, που η επιστήμη έθεσε στα πόλεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη είναι ένα
χέρια μας μια τεράστια δεξαμενή γνώσης. θέατρο συνεχών μαχών ανάμεσα σε διαδηΜια από τις πιο σημαντικές γνώσεις ήταν η λωτές και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία
που είναι εξοπλισμένη με
δυνατότητα να γνωρίζουθωρακισμένα οχήματα
με και να μελετούμε την
και κράνη. Κτυπούν και
υπέροχη δύναμη της
κλωτσούν και ρίχνουν χηενέργειας.
μικά ενάντια σε γυναίκες
Το άτομο που ανακάκαι άνδρες. Σπάζουν χέλυψε τις πιθανές χρήσεις
ρια και λαιμούς του κότης ενέργειας ήταν ένας
Tου
σμου, νέων και γέρων.
φιλειρηνικός και φιλικός
Φιντέλ
Ετσι δείχνουν στον κόσμο
άντρας που παρόλο που
Κάστρο
τις δειλές τους πράξεις
ήταν ενάντια στη βία και
που εκτελούνται ενάντια
τον πόλεμο ζήτησε από
τις ΗΠΑ να τις αναπτύξουν. Ο τότε πρόεδρος στα δικαιώματα και τις ζωές των ίδιων των
των ΗΠΑ ήταν ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, ένας πολιτών τους. Πόσο περισσότερο μπορούν
άντρας που είχε υιοθετήσει μια γνωστή αντι- αυτές οι βάρβαρες δράσεις να συνεχιστούν;
Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα αφού
φασιστική στάση. Ηταν ηγέτης μιας χώρας
που περνούσε μια βαθιά κρίση και βοήθησε θα συνεχίσουμε ολοένα και περισσότερο να
στη σωτηρία του έθνους του με την υιοθέτη- βλέπουμε στις τηλεοράσεις και σε όλο τον
ση σκληρών μέτρων που του απέδωσαν το μί- Τύπο αυτές τις τραγωδίες. Θα είναι κάτι σαν
σος της ακροδεξιάς που προερχόταν από τη το καθημερινό ψωμί, το οποίο έχουν αρνηθεί
δική του τάξη. Σήμερα αυτό το κράτος επι- σε αυτούς που έχουν λιγότερα. Απλά θα αναβάλλει στον κόσμο την πιο βάρβαρη και πιο φέρω τα νέα που έλαβα σήμερα (1η Απριλίεπικίνδυνη τυραννία που γνώρισε το εύθραυ- ου) από ένα σημαντικό δυτικό πρακτορείο
ειδήσεων: «Η πλειοψηφία της ακτής της Ιαστο είδος μας.
Τα νέα που λαμβάνουμε από τις ΗΠΑ και πωνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό θα μπορούσε
τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ αναφέρον- να πλημμυρίσει από ένα κύμα 34 μέτρων που

θα μπορούσε να δημιουργηθεί από ένα ισχυρό σεισμό εάν αυτός κτυπήσει την ακτή,
σύμφωνα με τους αναθεωρημένους υπολογισμούς ενός κυβερνητικού πάνελ. Το όποιο
τσουνάμι εξαπολυθεί από ένα σεισμό 9 βαθμών στο Nankai Trough, που φθάνει από το
κύριο ιαπωνικό νησί Honshu μέχρι το νότιο
νησί Kyushu μπορεί να φθάσει το ύψος των
34 μέτρων, είπε η επιτροπή. Μια προηγούμενη εκτίμηση το 2003 υπολόγιζε ότι το μέγιστο ύψος ενός τέτοιου κύματος θα ήταν μικρότερο των 20 μέτρων. Το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα σχεδιάστηκε για να
αντέχει σε τσουνάμι 6 μέτρων, λιγότερο από
το μισό ύψος του κύματος που κτύπησε το
εργοστάσιο στις 11 Μαρτίου του 2011».
Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μια
άλλη είδηση στις 30 Μαρτίου μπορεί να μας
καθησυχάσει. Δημοσιεύτηκε σε ένα πραγματικά καλά ενημερωμένο μέσο. Θα κάνω
μια περίληψη μέσα σε λίγα λόγια: «Εάν
ήσουν ποδοσφαιριστής, Αραβας σεΐχης ή
στέλεχος μιας μεγάλης πολυεθνικής, τι είδους τεχνολογία θα σε έκανε να αναστενάξεις; Πρόσφατα κάποια πολυτελή καταστήματα στο Λονδίνο άνοιξαν ολόκληρο τμήμα
αφιερωμένο στους λάτρεις της τεχνολογίας
με φουσκωμένα πορτοφόλια. Τηλεοράσεις
τού ενός εκατομμυρίου δολαρίων, βιντεοκάμερες Φεράρι και προσωπικά υποβρύχια εί-

ναι μερικά από τα φετίχ προς τέρψιν των
εκατομμυριούχων. Η τηλεόραση τού ενός
εκατομμυρίου είναι το κόσμημα. Στην περίπτωση της Apple, η εταιρεία δεσμεύτηκε να
αποστέλλει τα νέα της προϊόντα την ίδια μέρα που βγαίνουν στην αγορά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε φύγει από την έπαυλή μας και
ήδη έχουμε κουραστεί το γιοτ μας, τη λιμουζίνα μας, το ελικόπτερο μας ή το αεροσκάφος μας. Εχουμε ακόμη την επιλογή να αγοράσουμε ένα προσωπικό υποβρύχιο ή ένα
υποβρύχιο για δυο άτομα».
Η προσφορά συνεχίζει και διαφημίζει κινητά τηλέφωνα με ατσάλινες θήκες, 8GΒ
μνήμη και επεξεργαστή 1.2GHz. Εχουν ακόμη τεχνολογία για να κάνεις πληρωμές μέσα
από κινητά και τις βιντεοκάμερες Φεράρι.
Ο καπιταλισμός συμπατριώτες είναι
πράγματι ένα εκπληκτικό πράγμα! Ισως να
είναι δικό μας λάθος που κάθε πολίτης της
Κούβας δεν έχει το δικό του ιδιωτικό υποβρύχιο στην παραλία. Ηταν εκείνοι που δημοσίευσαν την είδηση που ανακάτεψαν τους
Αραβες σεΐχηδες και τους διευθυντές των
μεγάλων πολυεθνικών με τους ποδοσφαιριστές. Τουλάχιστον οι τελευταίοι ψυχαγωγούν εκατομμύρια ανθρώπους και δεν είναι
εχθροί της Κούβας. Επρεπε να το αναφέρω
αυτό πολύ ξεκάθαρα.
(Μετάφραση: Νικόλας Νικόλα)

Νεκρό ακόμη και το «σκανδιναβικό μοντέλο»
Το πάλαι ποτέ «σουηδικό μοντέλο», του λεγόμενου «τρίτου δρόμου» (υπονοώντας τότε
ανάμεσα στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό), ο δήθεν «παράδεισος» της σοσιαλδημοκρατίας, όπου υποτίθεται η εργατική τάξη και
οι καπιταλιστές μπορούν να συμβιώνουν αρ-

Εντείνεται η επίθεση κατά
των εργαζομένων και
του λαού στη Σουηδία
μονικά και όλοι να κερδίζουν, ήταν επίπλαστη
εικόνα στο παρελθόν και σήμερα απλά δεν
υπάρχει. Στην πραγματικότητα, όσο υπήρχε
το σοσιαλιστικό στρατόπεδο ο καπιταλισμός
και με την πάλη των εργαζομένων αναγκαζόταν
να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Μετά την
ανατροπή του σοσιαλισμού, όμως, επιταχύνθηκε η επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στους
εργαζόμενους με σταδιακή αφαίρεση των
όποιων κατακτήσεων είχε αποσπάσει η εργατική τάξη τον 20ό αιώνα. Από τις αρχές του '90
άρχισε το γκρέμισμα δικαιωμάτων και κατακτήσεων και τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται η
αντιλαϊκή επιδρομή από τις σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες κυβερνήσεις.

Εντείνεται η φτώχεια
Σήμερα, στη Σουηδία, με πληθυσμό λίγο
πάνω από 9 εκατομμύρια κατοίκους, η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία κυμαίνεται στο
8%, ενώ ανάμεσα στη νεολαία φτάνει στο 20%.
Στην υποτιθέμενη χώρα «πρότυπο» στον 21ο
αιώνα, όπως εμφανίζεται από διάφορες αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις, συνεχίζει
να υφίσταται διάκριση στους μισθούς που
λαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες. Σήμερα
μια γυναίκα αμείβεται 28% λιγότερο στην ίδια
εργασία απ' ό,τι ένας άνδρας. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στη
φτώχεια ανάμεσα στα παιδιά. Το Φλεβάρη του
2011 συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε πως το
ποσοστό των παιδιών που ζουν σε οικογένειες
που δεν μπορούν να τους προσφέρουν τα βασικά, όπως τρόφιμα, ένδυση και στέγη, αυξήθηκε στο 11,5% το 2008, από 10,9% το 2007.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα παίρνει μεγάλες
διαστάσεις σε μονογονεϊκές οικογένειες,
όπου το ποσοστό φτάνει το 24,7%, και σε οι-

κογένειες μεταναστών το 29,5%.
Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ, τα τελευταία 15 χρόνια η Σουηδία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση ανισοτήτων μεταξύ των χωρών - μελών του, με το ρυθμό αύξησης να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος σε
σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κοινωνικές δαπάνες έχουν πέσει κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες αποτελώντας το 13% του ΑΕΠ
από 18% στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Επιπλέον, η χώρα εμφανίζει τη μεγαλύτερη
αύξηση μετά τη Βουλγαρία ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει να βρεθεί
κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι άστεγοι
υπολογίζονται, με τα επίσημα στοιχεία, στους
34.000, αριθμός που υπολείπεται κατά πολύ
της πραγματικότητας και δε συμπεριλαμβάνει
μετανάστες υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ ή
εκτός, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις
Ελλήνων μεταναστών που έχουν πάει το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις για
την κερδοφορία των μονοπωλίων
Στο όνομα της ...σταθεροποίησης της οικονομίας οι κυρίαρχες δυνάμεις της χώρας
εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη πολιτική προς
όφελος του κεφαλαίου, απολύοντας δημοσίους υπαλλήλους, περικόπτοντας επιδόματα
συνταξιούχων και ανέργων, ιδιωτικοποιώντας
κρατικές επιχειρήσεις. Μόλις πρόσφατα, παρά τα αυξημένα κέρδη που κατέγραψε το ταχυδρομείο «Postnord» (που ανήκει τόσο στη
Σουηδία όσο και στη Δανία) ύψους 1,7 δισ. κορονών, ανακοινώθηκε πως θα υπάρξουν νέες

απολύσεις για το 2012 - 2013, που θα φτάσουν
τους 1.500 - 3.000 εργαζόμενους. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ήδη γίνει 2.400 απολύσεις, φορτώνοντας τους εναπομείναντες εργαζόμενους με πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας και υπερωρίες.
Το Φλεβάρη το προσωπικό των τριών αεροπορικών εταιρειών τσάρτερ «Unionen» προχώρησε σε 5ήμερη απεργία διαμαρτυρόμενο
για την αύξηση των ωρών εργασίας στις 60 τη
βδομάδα, όπως επιτρέπει συγκεκριμένη οδηγία της ΕΕ από το 2008. Οι ηγεσίες των συνδικάτων πήραν μέρος στις διαβουλεύσεις αντιπροτείνοντας πως οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 42. Ωστόσο,
υποχώρησαν στις πιέσεις της διοίκησης, και
στο τέλος προχώρησαν σε συμβιβασμό αποδεχόμενες τις 47,5 ώρες εργασίας τη βδομάδα.

Δουλειά ώς τον τάφο
Ο λεγόμενος «κεντροδεξιός» κομματικός
συνασπισμός, υπό τον πρωθυπουργό Φρέντρικ Ράινφελντ, που επανεξελέγη για δεύτερη
συνεχή φορά το Σεπτέμβρη του 2010, επιδιώκει να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 75
χρόνια(!), όπως ομολόγησε ο ίδιος πρόσφατα.
Σήμερα, η συντάξιμη ηλικία έχει καθοριστεί
στα 67 χρόνια, ωστόσο, η πραγματική ηλικία
συνταξιοδότησης βρίσκεται στα 63,1 χρόνια
καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι
αδυνατούν να αντέξουν να φτάσουν το σημερινό όριο.
Οι δηλώσεις αυτές του Σουηδού πρωθυπουργού προκάλεσαν μεγάλες διαμαρτυρίες
και ο ίδιος έσπευσε να τις μαζέψει λέγοντας

ότι προφανώς δε θέλει να αναγκάσει κανέναν
να δουλεύει έως τα 75 του, αλλά θέλει να
...«δοθεί και αυτή η επιλογή». Πρόκειται για
μια ταξική «επιλογή» που θέτει στο στόχαστρο
το δικαίωμα των απόμαχων της δουλειάς να
ζήσουν κάποια ακόμα χρόνια. Ετσι, οι σκληρά
εργαζόμενοι θα πρέπει να δεχτούν τις συντάξεις πείνας του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ τα ανώτερα στρώματα θα μπορούν
να βελτιώσουν τη σύνταξή τους πηγαίνοντας
για κάποια χρόνια παραπάνω στη δουλειά. Στη
Σουηδία, σήμερα, οι εισφορές των εργαζομένων στα ταμεία σύνταξης μπαίνουν έως τα 65
χρόνια, κάτι που ...ενοχλεί τις κυρίαρχες δυνάμεις. Ετσι, ο πρωθυπουργός δηλώνει διατεθειμένος να αυξήσει τη συμμετοχή στα ταμεία όπως υποστήριξε - έως τα 70 χρόνια! Αξίζει να
σημειωθεί πως οι συντάξεις πληρώνονται μέσω των συνταξιοδοτικών επιβαρύνσεων των
εργαζομένων, οι οποίες αποτελούν το 18,5%
του μισθού τους.
Υπενθυμίζεται πως το 1913 η Σουηδία ήταν
η πρώτη χώρα στον κόσμο που απέκτησε γενικό σύστημα συνταξιοδότησης με τη συντάξιμη
ηλικία στα 67 χρόνια, ωστόσο η πλειοψηφία
των εργαζομένων δεν έφθανε ποτέ σ' αυτήν την
ηλικία, αφού ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ μικρότερος. Το 1960 η ηλικία συνταξιοδότησης
μειώθηκε στα 65 χρόνια, αργότερα ανέβηκε
στα 67 και σήμερα προωθούνται μέτρα για την
παραπέρα αύξησή της.
Ενώ ολοένα χειροτερεύει η κατάσταση των
εργαζομένων καθώς οι κεφαλαιοκράτες και οι
πολιτικοί τους εκπρόσωποι προσπαθούν να
μειώσουν τις απώλειές τους από την καπιταλιστική κρίση, η αστική τάξη της Σουηδίας είναι
πιο πλούσια από ποτέ. Είναι τρεις φορές πιο
πλούσια από το 1950 και 50% πιο πλούσια από
το 1980 βάσει στοιχείων της σουηδικής στατιστικής υπηρεσίας. Μέρος των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων προέρχεται από τις εξαγωγές στρατιωτικών εξοπλισμών, που καθιστούν τη Σουηδία αναλογικά πρώτη κατά κεφαλήν χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές όπλων.
Οι σουηδικές εξαγωγές όπλων έχουν αυξηθεί
σε αξία από 3 δισ. κορόνες το 2001 σε 13,9 δισ.
το 2011 - μια αύξηση κατά 360%! Το 69% των
εξαγωγών πήγε σε χώρες εκτός ΕΕ. Στις πρώτες 10 χώρες που εισάγουν σουηδικά όπλα
συγκαταλέγονται δικτατορίες και χώρες όπου
καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και
συμμετέχουν σε στρατιωτικές συγκρούσεις.
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Δεν έχει τελειωμό η καταστολή του δημοκρατικού κινήματος στο Μπαχρέιν με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 70 νεκρούς από τις 14
Φεβρουαρίου. Υποκριτικά κλείνουν τα μάτια οι ιμπεριαλιστές που αλλού δείχνουν όψιμο ενδιαφέρον. Εξάλλου εκτός από στενότατος σύμμαχος
των ΗΠΑ η μοναρχία του Μπαχρέιν είναι και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου…

Την νίκη της Εθνικής Eνωσης για τη Δημοκρατία (NLD) στις συμπληρωματικές
εκλογές της περασμένης Κυριακής πανηγυρίζουν οι υποστηρικτές του
κόμματος στη Μιανμάρ. H εκλεγείσα ηγέτης του NLD Αούνγκ Σαν Σου Κίι
χαρακτήρισε «νίκη του λαού» το αποτέλεσμα και τις 42 από τις 45
συμπληρωματικές έδρες. H 66χρονη κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης βρισκόταν σε
κατ’οίκον περιορισμό από το στρατιωτικό καθεστώς στις προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις το 1990 και το 2010.

Δεκάδες χιλιάδες λαού αποχαιρέτησαν στο Χαρτούμ τον ΓΓ του Σουδανικού ΚΚ Μουχαμάντ Ιμπραχεέμ Νογκντ που απεβίωσε στις 22 Μαρτίου.
H κηδεία του ηγέτη της Αριστεράς μετατράπηκε σε μαζικό συλλαλητήριο δέσμευσης για συνέχιση των αγώνων.

Δεν το βάζουν κάτω οι νέοι και οι φοιτητές στη Χιλή απαιτώντας δωρεάν δημόσια παιδεία και κοινωνική δικαιοσύνη παρά τη συνεχιζόμενη
καταστολή των καραμπινιέρων.

Κερδίζει συνεχώς έδαφος ο υποψήφιος του «Μετώπου της Αριστεράς» (Γαλλικό
ΚΚ, «Κόμμα της Αριστεράς» και «Ενωτική Αριστερά») Ζαν Λικ Μελανσόν στις
δημοσκοπήσεις. Ο ηγέτης του «Κόμματος της Αριστεράς» (πρώην
σοσιαλδημοκράτης γερουσιαστής) και υποψήφιος της Αριστεράς σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα της BVA παρουσιάζεται να λαμβάνει πλέον 14% στον α’ γύρο των
προεδρικών της 22ας Απριλίου. Με αυτό τον τρόπο ξεπερνά για πρώτη φορά την
ακροδεξιά Λεπέν και τον κεντρώο Μπαϊρού. Συνεχίζει δε να προηγείται ο
σοσιαλδημοκράτης Ολάντ (29,5% στον α’ γύρο και 54% στο β’) του δεξιού Σαρκοζί
(28% και 46% αντίστοιχα).

Η συμβολή της
ποίησης στην
επαναπροσέγγιση

Ο Παύλος
Λιασίδης ήταν
σοφός άνθρωπος

«Τρεις
πάνω στην
κούνια»
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ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ

Η φλόγα
του θεάτρου
και της ζωής
Κορυφαία ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελλη Λούκου. Πατέρας
της ήταν ο Κώστας Λούκος, ιδιοκτήτης ταβέρνας, και μητέρα της η Αναστασία Σταμάτη. Ο παππούς της, γνωστός ως
Καπεταν-Σταμάτης, είχε πολεμήσει στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, κατά την επανάσταση του 1821.
Το 1928 η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. Δεκατρία χρόνια αργότερα, η Ελλη έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε.
Ωστόσο, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα, της είχε τόση εμπιστοσύνη,
ώστε της επέτρεψε να διαβάσει ακόμη και τις ερωτικές επιστολές που είχε λάβει από τον Ιωνά Δραγούμη, στις αρχές
του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά απέκτησε και το νέο της
επώνυμο, το οποίο το επέλεξε από το βιβλίο «Αστραπόγιανος» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.
Πολύ σύντομα, το 1942, έκανε την πρώτη επίσημη θεατρική της εμφάνιση, στο έργο «Η Χάννελε πάει στον Παράδεισο» του Χάουπτμαν. Τέσσερα χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας, με τον
«Γυάλινο Κόσμο» στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν.

Την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, στην ταινία «Αδούλωτοι Σκλάβοι». Από το 1948 συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Κώστα Μουσούρη, τον μεγάλο αντίπαλο του Κουν. Εκείνη τη χρονιά γνωρίστηκε και με
τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον πρώτο μεγάλο της έρωτα.
Το 1950 παντρεύτηκε με τον Μάριο Πλωρίτη. Ο γάμος
τους, όμως, δεν άντεξε για πολύ... Χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, όταν η Ελλη γνώρισε τον Δημήτρη Χορν. Μαζί έγραψαν μία από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική
τέχνη. Συγκρότησαν δικό τους θίασο, μαζί με τον Γιώργο
Παππά, ανεβάζοντας έργα όπως: «Ο βροχοποιός», «Νυφικό
Κρεβάτι», «Το παιχνίδι της Μοναξιάς», κ.ά. Στη μεγάλη
οθόνη, υπήρξαν συμπρωταγωνιστές στην «Κάλπικη Λίρα»
(1956) του Γιώργου Τζαβέλα. Αλλες κινηματογραφικές επιτυχίες της Ελλης Λαμπέτη, αυτής της περιόδου, είναι το
«Κυριακάτικο Ξύπνημα» (1954), «Το κορίτσι με τα μαύρα»
(1956) και «Το τελευταίο ψέμα» (1957) του Μιχάλη Κακογιάννη.
Παρότι η Ελλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χορν υπήρξαν
αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους
έφτασε στο τέλος της το 1959. Δήλωσαν ότι θα ξανασυνεργαστούν σύντομα, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Εως τότε η
Ελλη είχε χάσει τη μητέρα της, τρία αδέρφια κι ένα μωρό

που θα αποκτούσε με τον Χορν. Η μόνη αχτίδα σ' αυτά τα
τραγικά χρόνια ήταν η γνωριμία της με τον Αμερικανό συγγραφέα Γουέικμαν, ο οποίος υπήρξε ο επόμενος σύζυγός
της έως το 1976.
Η δεκαετία του '70 ήταν εξίσου σκληρή για την Ελλη
Λαμπέτη. Εξαιτίας της λαχτάρας της για την απόκτηση ενός
παιδιού, ενεπλάκη σε μία δικαστική περιπέτεια, που κράτησε τέσσερα χρόνια. Οι φυσικοί γονείς τής μικρής Ελίζας,
που είχε υιοθετήσει, διεκδίκησαν και πήραν την κηδεμονία
του παιδιού το 1974.
Τα επόμενα χρόνια ήταν μία μάχη με την επάρατο νόσο, από την οποία είχε προσβληθεί από το 1967. Δεν το
έβαλε κάτω και συνέχισε να παίζει στο θέατρο, αποσπώντας εντυπωσιακές κριτικές. Η τελευταία της εμφάνιση
ήταν το 1981, στο έργο «Σάρα - Τα παιδιά ενός κατώτερου
θεού», όπου έπαιξε θαυμαστά το ρόλο της κωφάλαλης Σάρας. Λίγο αργότερα, η υγεία της επιδεινώθηκε. Εχασε τη
φωνή της και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στις 3
Σεπτεμβρίου του 1983, στο αμερικάνικο νοσοκομείο όπου
νοσηλευόταν.
Η ζωή της γράφτηκε σε βιβλίο από τον καλό της φίλο
Φρέντυ Γερμανό κι έγινε μπεστ σέλερ, 13 χρόνια μετά το θάνατό της.
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Η συμβολή της ποίησης στην
Στίχοι Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ποιητών, ύμνοι προς την ειρήνη
Της
Πολίνας Σωκράτους

Ο πολιτισμός και γενικότερα η τέχνη διαδραμάτιζε και διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στη ζωή των λαών. Ο άνθρωπος μέσα
από την καλλιτεχνική δημιουργία, ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Κατανοεί
καλύτερα το ρόλο και τη συμμετοχή του στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Ο αισθητικά καλλιεργημένος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο
ως σύνολο μακριά από διαχωρισμούς, φυλετικές διακρίσεις, θρησκευτικούς φανατισμούς και μισαλλοδοξία.
Ολες οι μορφές της τέχνης, ποίηση, λογοτεχνία, ζωγραφική, αποτελούν εργαλείο που
ενώνει τους ανθρώπους στον κοινό αγώνα για
την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και
την πρόοδο.
Η ποίηση, η λογοτεχνία, η δημιουργία γενικά, πάντοτε στάθηκε αρωγός και συνοδοιπόρος στους αγώνες της ανθρωπότητας. Και
η περίπτωση της Κύπρου, όπου η δίψα για
επανένωση της πατρίδας μας και η ειρηνική
συμβίωση των δυο κοινοτήτων, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η ποίηση και γενικά η λογοτεχνία δεν
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, όμως μπορούν να διαμορφώσουν και να δημιουργή-

σουν αγωνιστές για την επανένωση της πατρίδας μας, φιλειρηνικές συνειδήσεις αγωνιστών για την ειρηνική συμβίωση.

Η δική μου η πατρίδα
Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα ν' αγαπά
λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα ν' αγαπά
έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά
έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά
Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο
η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο
ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει ν' αγαπώ;
Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει ν' αγαπώ;
Νεσιέ Γιασίν

Τούτο το γαίμα
(ευλαβικό αφιέρωμα στην ιερή μνήμη των ηρώων Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη)
Τούτο το γαίμα δε στερεύει ποτές.
Τούτο το γαίμα θα μείνει για πάντα
χαραγμένο στις πύλες της ιστορίας.
Τούτο το γαίμα θα βάφει για πάντα
τον ουρανό μας που θα ντραπεί μεσ’ το γαλάζιο του.
Τούτο το γαίμα έμεινε στην άσφαλτο
να χαράζει το σχήμα της καρδιάς μας στον ήλιο.

Σύντροφοι
τούτο το γαίμα θα θρέψει το τρανό λουλούδι
να βγάλει ρίζες και κλαδιά
φύλλα και παραπούλια.
Και θα βλαστήσει το κόκκινο τριαντάφυλλο
και θα ανθήσει τότες όλη η γης.
Γιώργος Φράγκος

Είχε μια βροχή από αστέρια
εκείνη τη νύχτα;
Είδες στον ουρανό τη νύχτα που σκοτώθηκα
να τρεμοπαίζει τ’ άστρο μου μητέρα,
να πέφτει και να χάνεται σαν πέθαινα;
Ακουσες το χώμα να ανατριχιάζει
το αίμα μου σαν έσταζε παχύρρευστο κρασί;

Το θέμα της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως
επίσης και η αναφορά στις ειρηνικές στιγμές
του παρελθόντος, με επίκεντρο την ελληνοτουρκική φιλία και την αισιοδοξία για επιστροφή στην κατεχόμενη γη, μέσα σε
συνθήκες ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων που ζουν στο νησί,
προβάλλονται μέσα από αρκετά λογοτεχνικά
διηγήματα, αλλά και μέσα από την ποίηση, η
οποία στάθηκε μέσα από τα χρόνια ως μια
μορφή επικοινωνίας και επαναπροσέγγισης.
Η συμβολή της ποίησης στη φιλία μεταξύ
Ε/κ και Τ/κ, στην ειρηνική συμβίωση και
στην επανένωση του νησιού μας, διαφαίνεται
μέσα από τα ποιήματα Κυπρίων, Ε/κ και Τ/κ
ποιητών και ευρύτερα λογοτεχνών.
Αφορμή για το αφιέρωμα που ακολουθεί,
στάθηκε το δεκαπενθήμερο επαναπροσέγγισης, τη θυσία των ηρωομαρτύρων της ελληνοτουρκικής φιλίας Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη, όπου στις 11
Απριλίου το 1965 έπεφταν νεκροί αλλά σφιχταγκαλιασμένοι από τα δολοφονικά βόλια
της τρομοκρατικής οργάνωσης ΤΜΤ.

Για μια Κύπρο ενωμένη
Μάνα Τούρκα, μάνα Γκρέκα
Μια μάνα Τούρκα, μια μάνα Γκρέκα.
Το όνειρό τους έφτανε
ίσαμε το φωτεινό χαμόγελο εκείνου του παλληκαριού
ίσαμε τ’ άσπρο πουκάμισο με τους λεκιασμένους
γιακάδες απ’ τη δουλειά.
Το όνειρό τους έφτανε
ίσαμε το τάβλι που ’μεινε κλειστό κι αραχνιασμένο στον
καφενέ
ίσαμε κείνα τα ξυριστικά που μείναν να σαπίζουνε για πάντα
πάνω από τη γούρνα της αυλής.
Το όνειρό τους έφτανε
ίσαμε το δεύτερο εκείνο σερβίτσιο στο φτωχικό τραπέζι
ίσαμε κείνο το παραπανίσιο δωμάτιο για συγύρισμα.
Το όνειρό τους έφτανε
ίσαμε κείνο το γνώριμο το εύθυμο το σφύριγμα
ίσαμε την ιδρωμένη μυρωδιά του ποσταμένου εργάτη.
Μια μάνα Τούρκα, μια μάνα Γκρέκα
Μα τ’ όνειρό τους έφτασε μονάχα
ίσαμε κι που σταμάτησε το πυρωμένο ατσάλι
ίσαμε δυο καρδιές
ίσαμε δυο κορμιά λεβέντικα
που το ’φερε των ισχυρών η θέληση
για να βρεθούνε σ’ αντίθετα χαρακώματα.

Πολλύν κακόν έκαμαν οι μυάλοι στου τον τόπον
τζιαι τον εμοίρασαν στα δκυό χωρίς μεγάλον κόπον.
Να ζιούν οι Τούρτζιοι στον βορκάν τζιαι οι Ρωμιοί στον νότον
γιατί λαλούν ανάμειχτους εν μας χωρεί ο τόπος!
Εγιώ θυμούμαι στο χωρκόν που ζιούσαν οι γονιοί μου
επαίζαμεν με τα Τουρτζιά τζιαι γιω τζ’ οι αδερφοί μου
το σπίτιν που καθούμαστιν ήτουν μέσα στην μέση
τ’ ανωγιού του Μουσταφά τζιαι του σπιθκιού τ’ Αχμέτη.
Σηκώννουμουν που το πρωί τζ’ εφώναζα στον γείτον'
«Αχμέτη είσαι έτοιμος, εγιώ να ξεκινήσω».
Τζ’ η μάνα του μου φώναζεν πρέπει να καρτερήσω
«Αχμέτη έννε έτοιμον πρέπει να τον ιντήσω».
Λαλώ που ήμαστεν μιτσιοί οχτώ χρονών τζ’ οι δκυό
τζιαι πιένναμεν μαζίν χριστιανόν σχολείο.
Ακόμα τα Χριστούγεννα τζιαι την Ανάστασή μας
ούλλοι οι Τούρτζιοι του χωρκού γιορτάζασιν μαζί μας.
Ομως τζ’ εμείς σιερούμασταν σαν είχαν ραμαζάνιν
όπως λαλούν εβράζαμεν ούλλοι σ’ έναν καζάνιν.
Τώρα φιλοσοφήσασιν κάμποσοι σύμβουλοί μας
πως εν μπορεί να ζήσουμε μαζίν οι «Τούρτζιοι εν οχτροί μας».
Ομως βλέπω άρχισαν κάμποσοι τζιαι δουλεύκουν
άλλοι ποτζιεί τζι άλλοι ποδά αρχίσαν να κοντεύκουν.
Εχω ελπίδα στο θεό πως θα ‘ρτει τζιείνη μέρα
να ζήσουν Τούρτζιοι τζιαι Ρωμιοί σε Κύπρον ελευθέραν.
Οσοι δεν το χωνεύκουσιν να ζιούμεν ενωμένοι
ας πιάσουν τ’ αεροπλάνον, εν μιάλ’ η οικουμένη.
Ας μας αφήσουν μόνους μας τζ’ εμείς εν να τα ωρούμε
Τούρζιοι τζιαι Ρωμιοί στον τόπο μας μαζίν ειρηνικά θα
ζιούμεν.

Γιώργος Φράγκος
Παναγιώτης Μιχαήλ

Στους Μισιαούλη - Καβάζογλου

Γράμμα στη Νεσιέ

O χρόνος φεύγει
μα Σεις μένετε.
Δυο αστέρια
στο σκοτάδι αγκαλιασμένα.

«Η δική μου η πατρίδα έχει χωριστεί στα δυο.
Ποιο από τα δυο κομμάτια
πρέπει ν’ αγαπώ;»

Δυο δέντρα
που μεγάλωσαν
στην ίδια ρίζα μ’ αίμα.

Ροδοπέταλα ξεχύθηκαν μες την ψυχή μου Νεσιέ
πεσκέσι μιας αγάπης που δεν γευτήκαμε,
μιας φιλίας που δεν ζήσαμε.

Δυο φάροι που λάμπετε
του καραβιού μας δείχνοντας
τη μακρινή πορεία
μέσα απ’ του πελάγου
την άγρια τρικυμία.

Ακούω τη φωνή σου Νεσιέ,
μελωδικά τη φέρνει το δροσάτο αέρι
από το ίδιο άλλο κομμάτι της πατρίδας γης.

Είχε εκείνη τη νύχτα μια βροχή από αστέρια μάνα;

Πίστεψέ με, Νεσιέ
η καρδιά μου δεν χωρίζεται στα δυο.

Αντης Κανάκης
Φικρέτ Ντεμιρά

Νεόφυτος Παπαλαζάρου
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επαναπροσέγγιση
Σήμερα μη μιλήσεις για ποιήματα
σήμερα μη μιλήσει για χαρά
πες... όχι άλλο πόλεμο
και ρώτα... Θέλουμε πόλεμο;
κι έβγα στες ράγες και ρώτησε
θέτε πόλεμο...
Ρώτα τα βράχια που στέκουν αιώνια
ρώτα τα πουλιά που κελαηδούν στα δέντρα
ρώτα, θέτε άλλο πόλεμο...
ρώτα τη μάνα την μαυροντυμένη
ρώτα τη μάνα με το πέτρινο πρόσωπο
ρώτα το γεωργό με τη σφιγμένη γροθιά
τον εργάτη με το μπαλωμένο κασκέτο...
Ρώτα την καρδιά του πονεμένου κύρη
και προχώρα και ρώτηξε τον κουρασμένο φαντάρο
που αποκοιμήθηκε ακουμπισμένος στο όπλο.
Ρώτα τον πολεμιστή με την βαριά χλαίνη
και το χιόνι στοιβαγμένο στα γένια
να σου πει αν θέμε πόλεμο.
Ρώτα και το σκοτωμένο αδέλφι
κάτω στη χώρα των κυπαρισσιών
ρώτα και το σκοτωμένο αδέλφι
να σου πει αν θέμε πόλεμο.
Σωτήρης Παπαλαζάρου

Δυο ποτάμια
Δυο ποτάμια κυλούν από μέσα μου
το ένα προς το θάνατο, το άλλο προς τον έρωτα
τα δυο ποτάμια συναγωνίζονται.
Απλώνω το χέρι μου χωρίς να ξέρω
σ’ εκείνα τα νερά που κυλούν μέσα μου
και τα δυο ποτάμια σμίγουν το ένα με το άλλο.
Ζεκί Αλί

Αδελφέ μου Οσμάν

Ακορντεόν
Αποβραδύς
τραγουδούσε ο Φιλανδός.
Πετάξαμε το όπλο στη γωνιά
κι εγώ κι’ ο Αχμέτ στη γειτονιά
ξεχνούσαμε την ερημιά
ακούγοντας ακορντεόν.
Μεσονυχτίς
τραγουδούσε ο Φιλανδός
κι εγώ κι ο Αχμέτ σε κείνο
που μας χώριζε το δρόμο
χωρίς ντουφέκι πια στον ώμο
με το τραγούδι μας ξυπνούσαμε τον κόσμο.
Κι εγώ κι ο Αχμέτ βρεγμένοι από τη χειμωνιά
ξεχνούσαμε την παγωνιά
ακούγοντας ακορντεόν.
Με την αυγή
τραγουδούσε ο Φιλανδός
ένα τσιγάρο είχαμε
μαζί το μοιραστήκαμε
ο Αχμέτ κι εγώ.
Φαίνεται ξεχαστήκαμε
με το ακορντεόν
εχθροί κι αγκαλιαστήκαμε
ο Αχμέτ κι εγώ.
Σώπασε πια ο Φιλανδός
κι ο ήλιος έσβησε εκεί
εκεί που βγήκε μια στιγμή απ’ τη βροχή
ο αρχηγός.
Σώπασε πια ο Φιλανδός
μα στην καρδιά μας αντηχεί
ένα τραγούδι παλιό
που δεν το χωρούσε ο ουρανός
και το κάψε ο κεραυνός.
Θωμάς Συμεού

(απόσπασμα)
Αδελφέ μου Οσμάν την καρδιά μου σου ανοίγω
π' ανθίζ' η αγάπη κατάλευκο κρίνο.
Στον δικό σου τον πόνο τον πόνο μου σμίγω
Και το χέρι σου δίνω
Πουθενά του αιμάτου δεν βγάζει ο δρόμος
και τα μίση είναι σπέρμα του ξένου δυνάστη
και του ίδιου δημίου βαριά λαιμητόμος
πάνωθέ μας κρεμαστή.
Χρόνια ζήσαμε φίλοι σε τούτη τη γη
π' απλόχερα καρπίζει για όλους κεφάτη
κι' αγκαλιάζει μας μάνα μ' αγάπη, στοργή
πάντα μ' άγρυπνο μάτι.
Στη δουλειά, στο χωράφι μαζί και στ' αμπέλι
με βροχή με χιονιά στο καυτό το λιοπύρι
με τον ιδρώτα τρώγαμε οι δυο το καρβέλι
στο μικρό τ' αργαστήρι.
Μα τον κάματο αλάφρωνε Οσμάν τρυφερά
η πατρίδα αγάπης αστείρευτη βρύση
που μας γέμιζε πίστη μαζί και φτερά
και μ' ελπίδες μελίσσι.
Κλεάνθους Κ.

Ο μέγας οροθέτης
Ο μέγας οροθέτης επιβλέπει
μ' ένα μεγάλο χαρτοφύλακα στο χέρι.
δεν κοιτάζει τους τάφους
δεν κοιτάζει τα μαύρα
μονάχα παρακολουθεί
μην του χαλάσουμε την πράσινη γραμμή
και βρεθούμε αγκαλιασμένοι
και του σβήσουμε τα σημάδια
με δάκρυα χαράς.

Το τείχος
Το τείχος που στήσαν ανάμεσο-μας
απελπισμένοι ρυμοτόμοι
στην αίγλη και στη δύση-τους,
το τείχος
το τελευταίο παιγνίδι των οπλοφόρων
τείχος μολυβένιο
θ' αντέξει μια νύχτα.
Μα την αυγή
σαν φτάσουν οι σημαδεμένοι πρωτοπόροι—
πρωτότοκοι των δυο φυλών
με τις σημαδεμένες πόρτες
και τα καλίκια των δυνατών αλόγων
αυτοί με τα κέρατα κρεμασμένα στο λαιμό —
για μια καλύτερη ώρα,
θα ηχήσουν τα κύμβαλα
τον κοφτερό τους ήχο.
Το τείχος θα πέσει.
Χρίστος Χατζήπαπα

Δεν είμαι πια μόνη
Με τα μάτια ενός αγνώστου
κοιτάζω τον εαυτό μου
και κρυώνω στην ερημιά του πρώτου ανθρώπου
που ζωγράφισε τις πρώτες ζωόμορφες εικόνες
πάνω στους τοίχους της σπηλιάς του...
Εβαλα ένα τεράστιο καθρέφτη στο δωμάτιό μου
για να μην νιώθω τη μοναξιά μου,
τώρα πια,
σαν πουλί
που του ’βαλαν καθρέφτη στο κλουβί του
δεν είμαι μόνη...

Ωδή για ένα σκοτωμένο τουρκάκι
Αυτός ο κάμπος π' απλώνεται μπροστά μου καταπράσινος
στολισμένος με το κίτρινο της μαργαρίτας
με το κόκκινο της παπαρούνας
με το χαμόγελο της βιολέτας,
αυτός ο κάμπος
ανοιχτός κάτω απ' τις θερμές
αχτίνες του ήλιου φωτεινές,
αυτός ο κάμπος
που μ' ένα χάδι απαλό
δείχνει στην ψυχή μας το δρόμο της άνοιξης
σ' αυτό τον κάμπο
που δοξάζει τον Κύριο και την ψυχή του ανθρώπου,
σ' αυτό τον κάμπο πού δοξάζει το σώμα
και μουρμουρίζει το τραγούδι του ανθρώπου
σ' αυτό τον κάμπο
σκοτωμένο
ένα τουρκάκι,
ένα συσπασμένο πρόσωπο
κομμένο απάνω στον πόνο,
ανάγλυφη
ανήλικη μάσκα
κομμένη στην αιωνιότητα για να ρωτά
αν ο πόνος ήταν πράγματι πολύ στενός
μέσα στο πανηγύρι της άνοιξης
για να ρωτά
αν υπάρχουν εθνότητες ανάμεσα στους λαούς της μαργαρίτας
για να ρωτά
ποιας εθνικότητας είναι το πράσινο χορτάρι.
Ζεσταίνει ο ήλιος τις ρίζες και το χώμα.
Ξεχειλίζει η αγάπη σαν δροσούλα
μέσ' απ' τα φύλλα και τους ανθούς της ψυχής του ανθρώπου
μέσα στην ανοιχτή ειλικρίνεια του κάμπου
και μια ανάγλυφη τρομερή μάσκα ενός παιδιού
κάτω απ' το πολύ του ήλιου το φως
κινάει τα χείλη
και μιλεί: —«Ευχαριστώ.
Με φέρατε σ' αυτό το δρόμο.
Με φέρατε σ' αυτό το τέλος. Ευχαριστώ σας
δικούς και ξένους».
Γη μου! Κοίμισέ τον γλυκά,
νανούρισέ τον. Για σένα
η φωνή του ποιητή
ρωτάει και πάλι εφέτος
τους εμπόρους των πετρελαίων,
και τους εποικιστές των πτωμάτων,
ρωτάει το Στέτσον:
—«Το κουφάρι που εφύτεψες πέρσι μέσα στον κήπο σου
άρχισε να βλαστάει; θ' ανθίσει εφέτος;»

Νεριμάν Τζιαχίτ
Σοφάς Πέτρος

Π. Μηχανικός
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«Τρεις πάνω
στην κούνια»
Η νέα παραγωγή του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ»

Ενιωσα άδεια
στην αρχή...
Το «Θέατρο Διόνυσος» ανεβάζει σε παγκύπρια
πρώτη παράσταση το έργο «Ενιωσα άδεια στην
αρχή, όταν έφυγε η καρδιά, αλλά τώρα είμαι
εντάξει» της Λούση Κέρκγουντ, σε σκηνοθεσία
Μαγδαλένας Ζήρα.
Το έργο θα παίζεται στους άλλους χώρους του
«Θεάτρου Διόνυσος» και σηματοδοτεί την
έναρξη της λειτουργίας της 2ης σκηνής, (που θα
λειτουργεί παράλληλα με την κεντρική), όπου
θα συνεχίσει να παίζεται η κωμωδία «Δυόμισι
φόνοι και ένα μπουλντόγκ».
Το θέμα του έργου είναι η σωματεμπορία για
σεξουαλική εκμετάλλευση και βασίζεται σε
πραγματικές εμπειρίες γυναικών, που έπεσαν
θύματα αυτής της κατάστασης. Η εμπορία
προσώπων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που
τα τελευταία χρόνια έχει πάρει εφιαλτικές
διαστάσεις. Η Κύπρος, δυστυχώς, δεν εξαιρείται
από το κύκλωμα, το οποίο δρα ανεξέλεγκτα και
στον τόπο μας. Χιλιάδες γυναίκες φτάνουν στο
νησί μας κάθε χρόνο μέσα από τέτοια
κυκλώματα και πέφτουν θύματα σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Το φαινόμενο αποτελεί τη
σύγχρονη μορφή δουλείας και βρίσκεται
κυριολεκτικά δίπλα μας, ανάμεσα μας.
Το έργο παρουσιάζει την ανθρώπινη διάσταση
αυτού του θέματος, με ευαισθησία,
ακεραιότητα, αλλά συχνά με χιούμορ και
ελπίδα. Η ιστορία του ακολουθεί την
πραγματική Οδύσσεια μιας γυναίκας, που
προσπαθεί να ξεφύγει από το κύκλωμα για να
ξαναβρεί το χαμένο παιδί της. Η μορφή της
παράστασης (Promenade) μας επιτρέπει να
μπούμε κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο της,
συνδυάζοντας την ωμή πραγματικότητα αλλά και
τη μαγεία του σουρεαλισμού.
Πρόκειται για ένα έργο που
πρωτοπαρουσιάστηκε στο Λονδίνο το 2009 στο
Arcola Theatre από την εταιρεία Clean Break.
Το έργο έλαβε εξαιρετικές κριτικές, και ήταν
επίσης υποψήφιο για το βραβείο Evening
Standard για καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο
συγγραφέα.

Συντελεστές της παράστασης
Συγγραφέας: Λούση Κέρκγουντ
Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα
Σκηνικά/Κοστούμια: Κρίστυ Πολυδώρου
Φωτισμοί: Καρολίνα Σπύρου
Μουσική επένδυση: Αχιλλέας
Γραμματικόπουλος
Ηθοποιοί: Νίκη Δραγούμη, Βασιλική Κυπραίου,
Τζούλη Χαπέσιη.
Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη μέχρι τις 31 Μαΐου, στις 8.30 μ.μ.
στο «Θέατρο Διόνυσος», στη Λευκωσία.

Η Κύρια Σκηνή του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» μετά τα «Ινδικά Χοιρίδια» παρουσιάζει ακόμα μια ιδιαίτερη και συναρπαστική κωμωδία που, επίσης, για πρώτη
φορά παρουσιάζεται στην κυπριακή θεατρική σκηνή. Την προκλητική και φιλοσοφημένη κωμωδία του Λουίτζι Λουνάρι «Τρεις πάνω στην κούνια» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μελέκη.
Μια ιδιαίτερη κωμωδία που περιέχει
στοιχεία από τον υπαρξιακό σκεπτικισμό του Πιραντέλο, το θέατρο του παραλόγου, την comedia dell’arte, τη δομή
της αξιοσέβαστης φάρσας και τη διάθεση ενός «ελαφριού» έργου. Μια κωμωδία που προκαλεί το γέλιο αλλά και βαθιά σκέψη - Υπάρχουν πολλά για να γελάσεις και πολλά για να σκεφτείς. Ο καθένας μπορεί να αποχωρήσει από το θέατρο έχοντας αποκομίσει κάτι, από μια
ευχάριστη βραδιά, μέχρι ένα σοβαρό μεταφυσικό προβληματισμό
Τρεις άντρες, ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου, ένας ταγματάρχης και ένας καθηγητής, βρίσκονται στο ίδιο μέρος για
τρεις διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος
για να συναντήσει τη φίλη του, ο ταγματάρχης για να εγκρίνει κάποια στρατιωτικά υλικά και ο καθηγητής για να πάρει
μερικά δικά του δοκίμια για διόρθωση.
Αλλά τι είναι αυτό το μέρος; Ξενώνας,
αίθουσα υποδοχής ή εκδοτικός οίκος;
Αρχικά ο ένας πιστεύει ότι οι άλλοι δύο
έχουν κάνει λάθος στη διεύθυνση, αλλά
αποδεικνύεται ότι και οι τρεις είναι στη
σωστή διεύθυνση.
Αυτή η παράξενη κατάσταση γίνεται
πιο μυστηριώδης όταν ένας συναγερμός
για μια άσκηση ετοιμότητας για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τους καθηλώνει εκεί και τους αναγκάζει να περάσουν τη νύχτα και οι τρεις μαζί σ’αυτό το
δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους αρχίζουν να υποψιάζονται ότι
είναι νεκροί και εδώ είναι η αίθουσα

αναμονής προς τη μεταθανάτιο ζωή και
εδώ πρέπει να περιμένουν τη Θεία Δίκη.
Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά, βάσει
της δικής του λογικής και ψυχολογίας.
Ο κύριος εργοστασιάρχης ανήσυχος και
φοβισμένος, ο ταγματάρχης δεν βρίσκει
καθόλου μυστήρια την κατάσταση και
παραμένει αδιάφορος και ο καθηγητής
προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα ως φυσικά και ξεκάθαρα. Μεταξύ τους αναπτύσσεται ένας χιουμοριστικός διάλογος με επίκεντρο τις αξίες της ζωής… το
πεπρωμένο… την ύπαρξη του Θεού… τον
αθεϊσμό…
Ξαφνικά μια καθαρίστρια εμφανίζεται, η οποία με τα διφορούμενα λόγια
της τούς μπερδεύει ακόμη περισσότερο.
Είναι πράγματι καθαρίστρια ή μήπως ο
προάγγελος της ημέρας της κρίσεως;
Στο τέλος φεύγει χωρίς να αποκαλύψει

το μυστήριο.
Η σειρήνα ηχεί για το τέλος της
άσκησης και οι τρεις άντρες ετοιμάζονται να φύγουν αλλά την τελευταία στιγμή…

Συντελεστές της παράστασης
Μετάφραση: Φοίβος Γεωργιάδης Γιώργος Γ. Γεωργιάδης
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μελέκης
Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Φ. Γεωργιάδης
Μουσική Επιμέλεια: Βαλεντίνος Βαλιαντής
Ηθοποιοί: Ανδρέας Μελέκης, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Φοίβος Γεωργιάδης,
Μόνικα Μελέκη.
Τακτικές παραστάσεις δίνονται κάθε
Σάββατο και Κυριακή, στις 8.30 μ.μ. στο
Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ».

Διεθνής έκθεση
graffiti στην Κύπρο
Το ArtHouse 59 παρουσιάζει τη STRA-DA, μια πρωτοποριακή έκθεση «ορόσημο» της ριζοσπαστικής «τέχνης του δρόμου» που προκαλούν
τα μοναδικά έργα Graffiti, με έργα μερικών από τους πιο διακεκριμένους και διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο.
Banksy, Adam Neate, Alexandros Vasmoulakis, Pure Evil, Anthony
McAllen, DFace, Eine, Faile, Herakut, Jose Parla, Nar, ο «δικός μας»
Paparazzi και άλλοι συμμετέχουν στην έκθεση, η οποία θα ανοίξει για
το κοινό στις 27 Απριλίου.
Διαθέτοντας ένα επιλεκτικό συνδυασμό πρωτότυπων έργων από μέταλλο, ξύλο, χαρτί και mixed media, στην έκθεση περιλαμβάνονται
ακόμη σπάνιες μεταξοτυπίες και λιθογραφίες από τους πιο φημισμένους καλλιτέχνες γκράφιτι του κόσμου.
• Το Urban/ Street/ Graffiti είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με τις ρίζες
του στη Νέα Υόρκη και στη Φιλαδέλφεια τη δεκαετία του ’70, το οποίο
ακόμη συνεχίζει να αναπτύσσεται.
• Πρώτη γκαλερί στο νησί του είδους της, αποθήκη - γκαλερί στην
καρδιά της Λεμεσού
• Σπάνια ευκαιρία να παρουσιαστούν όλα αυτά τα έργα σε μία έκθεση.
• Οι συλλέκτες έργων τέχνης μπορούν να παρευρεθούν στο privateview στις 26 Απριλίου. Μόνο με ειδική πρόσκληση.
Θα προηγηθεί στις 26 Απριλίου private view για τους συλλέκτες έργων τέχνης, μόνο με προσκλήσεις.
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Παρaδεισοσ για τουσ σινεφiλ

Κινηματογραφικές μέρες Κύπρος 2012
Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κινηματογραφικές Μέρες - Κύπρος
2012» ανοίγει και πάλι τις πύλες του και
υπόσχεται και φέτος ένα συναρπαστικό πρόγραμμα προβολών με μερικές από τις πιο
πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, καθώς και ταινίες που ξεχώρισαν από το διεθνή
ανεξάρτητο κινηματογράφο. Αφιερώματα,
ειδικές προβολές, έκθεση φωτογραφίας, εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις συνθέτουν το φετινό πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του επίσημου διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ της Κύπρου. Το φεστιβάλ θα
φιλοξενήσει ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου
μήκους από την Κύπρο και τον παγκόσμιο
χάρτη, ενώ όλες οι ταινίες θα προβάλλονται
για πρώτη φορά στην Κύπρο.
Η δέκατη, επετειακή, έκδοση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 20 μέχρι
τις 29 Απριλίου στη Λεμεσό, στο Θέατρο
Ριάλτο και στη Λευκωσία, στον Κινηματογράφο Ζήνα Πάλλας.
Το φεστιβάλ έχει σαν στόχο να προωθήσει τον παγκόσμιο και κυπριακό κινηματογράφο, να στηρίξει και να προβάλει το κινηματογραφικό έργο ανεξάρτητων δημιουργών,
να αναδείξει νέα ταλέντα, καθώς και να αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης του κινηματογράφου των τριών ηπείρων που περιβάλλουν την Κύπρο. Οι «Κινηματογραφικές
Μέρες Κύπρου» αποτελούν μια επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει το διεθνή ανεξάρτητο κινηματογράφο πιο κοντά στο κυπριακό κοινό, δίνοντάς του το έναυσμα για
δημιουργική συζήτηση και ψυχαγωγία.
Την ευθύνη για την επιλογή των ταινιών,
τον καταρτισμό του προγράμματος προβολών και των παράλληλων εκδηλώσεων έχει
τριμελής καλλιτεχνική επιτροπή, η οποία
αποτελείται από τους Αδωνι Φλωρίδη (σκηνοθέτης), Δρα Κώστα Κωνσταντινίδη (ακαδημαϊκός) και Κωνσταντίνο Σαρκά (δημοσιογράφος).

Τμήματα του φεστιβάλ

I Glocal Images - Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα: Στο τμήμα αυτό θα διαγωνιστούν εννιά ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου
μήκους. Οι επιλογές της καλλιτεχνικής
επιτροπής προέρχονται από όλο το εύρος
του παγκόσμιου χάρτη, με έμφαση στον κινηματογράφο των ηπείρων που περιβάλλουν την Κύπρο και έχουν ως στόχο να
αναδείξουν τον κινηματογράφο ως τέχνη
και ως εργαλείο διαπολιτισμικού διαλόγου. Το Glocal Images περιλαμβάνει και
φέτος ταινίες που σκιαγραφούν τους ιδιαίτερους «χρωματισμούς» ενός τοπικού κινηματογράφου και συνάμα αντλούν θέματα
και στιλιστικές επιλογές από κυρίαρχες
μορφές του σύγχρονου διεθνικού κινηματογράφου. Η βράβευση των ταινιών που
συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του
φεστιβάλ έχει ανατεθεί σε διεθνή τριμελή
κριτική επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη απονομής Βραβείου Καλύτερης Ταινίας (συνοδευόμενο από το ποσό των
€7.000), Β’ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας
(συνοδευόμενο από το ποσό των €2.000)
και Γ’ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας (συνοδευόμενο από το ποσό των €1.000).
I Viewfinder – Ματιές στο Σύγχρονο
Διεθνή Κινηματογράφο: Στο τμήμα αυτό,
μη-διαγωνιστικού χαρακτήρα, φιλοξενούνται ταινίες που έχουν διακριθεί κατά τη
διάρκεια της φεστιβαλικής χρονιάς και

επιλέγονται με βάση κριτήρια της καλλιτεχνικής επιτροπής. Βασικός στόχος του
προγράμματος είναι η ενημερότητα του
κοινού γύρω από τις επιλογές σημαντικών
φεστιβαλικών κέντρων. Το τμήμα αυτό θα
περιλαμβάνει συνολικά εννέα ταινίες, ανάμεσά τους και η βραβευμένη με πέντε
Οσκαρ (περιλαμβανομένου Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας) ασπρόμαυρη, βωβή ταινία «The Artist» του
Michel Hazanavicius που κατέπληξε κοινό και κριτικούς εντός και εκτός γηραιάς
ηπείρου. Από την Ελλάδα θα προβληθεί η
νέα ταινία του διεθνώς αναγνωρισμένου
Γιώργου Λάνθιμου «Αλπεις», η οποία περιγράφει μια παράξενη ιστορία και καταφέρνει, μετά τον «Κυνοδόντα», να τραβήξει
και πάλι την προσοχή του κοινού και να
κερδίσει στο Φεστιβάλ της Βενετίας το
Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Από τον
πολλά υποσχόμενο κινηματογραφιστή και
εικαστικό Steve McQueen έρχεται η ταινία
«Shame», μια σπουδή πάνω στη μοναξιά
και την αποξένωση. «We Need to Talk
About Kevin», μια συνταρακτική ταινία
της ιδιοφυούς σκηνοθέτιδας Lynne Ramsay, η οποία εξερευνά τη φύση της ενοχής
αποδίδoντας την ιστορία ενός 15χρονου
αγοριού που άνοιξε πυρ ενάντια στους
συμμαθητές του. Βουτηγμένο στα neon
φώτα του νυχτερινού downtown Λος Αντζελες και στην synth ηλεκτρονική μουσική των αρχών των ‘80s, η ταινία «Drive»
του Nicolas Winding Refn ανεβάζει ταχύτητες και μας καθηλώνει στη θέση του συνοδηγού. Γροθιά στο στομάχι μας δίνει η
ταινία «Michael» του Markous Schleinzer
με θέμα την απαγωγή ενός 10χρονου αγοριού από ένα φαινομενικά φυσιολογικό
35άρη που βασίζεται σε πραγματικά γεγο-

νότα που συγκλόνισαν την αυστριακή κοινωνία. Το «Las Acacias», μια πανέμορφα
δοσμένη ιστορία από την Αργεντινή του
Pablo Giorgelli, ακολουθεί το συγκινητικό
road trip ενός μονόχνωτου οδηγού φορτηγού που δέχεται να μεταφέρει μια γυναίκα
και το μωρό της από την Παραγουάη μέχρι
το Buenos Aires. Από τη Ρωσία φιλοξενείται η ταινία «Elena» του βραβευμένου
σκηνοθέτη Andrei Zvyagintsev, ένα σύγχρονο δράμα με κεντρική ιδέα την επιβίωση του δυνατού με κάθε κόστος. Η δεύτερη
ταινία της Celine Sciamma με τίτλο «Tomboy» ακολουθεί την ιστορία της δεκάχρονης Laure, ενός αγοροκόριτσου που
κάνει τα πάντα να φαίνεται αγόρι χωρίς να
υποψιάζεται τις συνέπειες των πράξεών
της.

Παράλληλες προβολές – Εκδηλώσεις
* «Οταν μίλησε ο κινηματογράφος»: Το
αφιέρωμα με τίτλο «Οταν μίλησε ο κινηματογράφος» είναι εμπνευσμένο από το «The
Artist» και στόχος του είναι να παρουσιάσει την περίοδο μετάβασης από το βουβό
στον ομιλούντα κινηματογράφο προβάλλοντας ταινίες κλειδιά από την τότε εποχή
που είτε ξεκίνησαν να πειραματίζονται με
τον ήχο είτε παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο
παρασκήνιο είτε λειτούργησαν ως αντίδραση στην κυριαρχία του ομιλούντος κινηματογράφου θέλοντας να αναδείξουν τη βουβή ταινία ως μια ανώτερη μορφή έκφρασης
του μέσου.
I «Η τέχνη των κόμικς στη μεγάλη οθόνη»: Η κινηματογραφική εκδοχή ενός κόμικ
καταλύει τους περιορισμούς της εικονογραφημένης σελίδας επιτρέποντας στους χαρακτήρες και στη δράση να αποκτήσουν κίνηση, την ίδια στιγμή όμως αρκετά σύγχρονα

παραδείγματα μιμούνται την εικονογραφία
των κόμικς δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιλιστική πρόσμιξη. Το αφιέρωμα αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει ταινίες
εμπνευσμένες από κόμικς και μάνγκα, οι
οποίες δεν αποτέλεσαν μεγάλο γεγονός της
μαζικής κουλτούρας λόγω του ότι δημιουργήθηκαν στο περιθώριο με απώτερο στόχο
τη δημιουργική αναζήτηση και όχι την κραυγαλέα επίδειξη των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.
I «Η επιστροφή του νεο-ρεαλισμού: Ο
κινηματογράφος του Ramin Bahrani»: Ο νεολογισμός «νεο-νεορεαλισμός», επινόηση
του κριτικού των The New York Times, A.
O. Scott, είναι ένας όρος που ταιριάζει απόλυτα στο σινεμά του Ramin Bahrani, του
οποίου οι τρεις ταινίες μεγάλου μήκους που
θα προβάλει το φεστιβάλ αποτελούν ήδη σημαντική συνεισφορά στην ιστορία του ανεξάρτητου κινηματογράφου.
Ο Scott ερμηνεύει το νεο-νεορεαλισμό ως
μια πράξη, η οποία αντιστέκεται στην τυραννία των εικόνων του Χόλιγουντ και εισηγείται ότι ίσως αυτό που έχουν τελικά ανάγκη οι
θεατές δεν είναι η απόδραση από την πραγματικότητα, αλλά από την τυραννία του Χόλιγουντ. Ως εκ τούτου, οι ταινίες που ξεχωρίζει ως νεο-νεορεαλιστικές, ανάμεσα σε αυτές και το έργο του Bahrani, δεν απεικονίζουν την ηρωική επιβίωση από μια επική καταστροφή της Νέας Υόρκης, αλλά περιορίζονται στις ανυπέρβλητες δυσκολίες της καθημερινότητας.
I «Κυριακάτικο ξύπνημα: Αφιέρωμα
στον Μιχάλη Κακογιάννη»: Ενα αφιέρωμα
στον κινηματογράφο του μεγάλου Κύπριου
δημιουργού Μιχάλη Κακογιάννη.
Στα πλαίσια του αφιερώματος θα προβληθούν την Κυριακή 22 Απριλίου στο Θέατρο
Ριάλτο τρεις κινηματογραφικές του ταινίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα είναι
ανοικτή έκθεση φωτογραφίας από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Cyprus is an Island» (Κύπρος το μεγάλο νησί) (1946) του
Ralph Keene, στο οποίο ο νεαρός τότε Μιχάλης Κακογιάννης συμμετείχε ως βοηθός
σκηνοθέτης κάνοντας τα πρώτα του βήματα
στον κινηματογράφο.
Το αναλυτικό και πλήρες πρόγραμμα του
φεστιβάλ θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στη διεύθυνση
www.cyprusfilmdays.com
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Ο Παύλος Λιασίδης
ήταν σοφός άνθρωπος
Η οικογένεια του μεγάλου λαϊκού ποιητή θυμάται στιγμές από τη ζωή του
Του
Τάσου Περδίου

Στιγμές από τη ζωή του μεγάλου λαϊκού ποιητή της Κύπρου Παύλου Λιασίδη, θυμάται η οικογένειά
του. Ο θρύλος της ποίησης και της λαϊκής παράδοσης του τόπου μας, τιμήθηκε από το ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου για την επέτειο των 101 χρόνων από τη γέννησή του και με την ευκαιρία, η «Χ»
αναζήτησε και βρήκε τη σύζυγό του Ελένη και δύο από τις θυγατέρες του, τη Χρυστάλλα και τη
Μαργαρίτα. Η οικογένεια μάς μίλησε για τον άνθρωπο που σημάδεψε τον πολιτισμό του τόπου με
τα ποιήματά του και συγκινημένη αναπόλησε τη ζωή δίπλα σε έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο του
πνεύματος, έναν άνθρωπο που ύμνησε όσο λίγοι την ισότητα των ανθρώπων, τη φτωχολογιά και την
εργατιά όπως και την αγαπημένη του Λύση και τον τόπο μας.

Ενας από τους φωτισμένους της Αριστεράς
Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου,
τίμησε την επέτειο των 101
χρόνων από τη γέννηση του
Παύλου Λιασίδη με τη θεατρική παράσταση «Η Αγάπη
Νικητής» που διοργάνωσε
προς τιμήν της 26ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης. Η
εκδήλωση έγινε στις 20 Μαρτίου στο
Δημοτικό Σχολείο ΤσιακκιλερήςΚοκκίνων και το έργο παρουσίασε ο
Θεατρικός Ομιλος Κοντεατών και Φίλων Τέρψις.
Ο Ε.Γρ. του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου
Νίκος Ιωάννου έπλεξε το εγκώμιο

του Λιασίδη αλλά και όλων των μεγάλων ταλέντων και φωτισμένων ανθρώπων του πνεύματος που ξεπήδησαν
μέσα από την Αριστερά. «Ο λαϊκός
πολιτισμός ήταν πάντοτε για το ΚΚΚΑΚΕΛ το οξυγόνο της δράσης του»,
τόνισε ο Ν. Ιωάννου εξυμνώντας τη

σοφία και το αστείρευτο ταλέντο του Παύλου Λιασίδη.
«Ο Παύλος Λιασίδης είναι
γέννημα θρέμμα της φτωχολογιάς και της εργατικής τάξης του νησιού. Αποτύπωσε
στο χαρτί με πολλή μαεστρία
της έννοιες, τους καημούς και
τις ανησυχίες των φτωχών και των καταφρονεμένων. Ανθρωπος με απέραντο ήθος, μισούσε τη ψευτιά, την
υποκρισία και τον πόλεμο. Υμνούσε
την ειρήνη, τον έρωτα, την αγάπη», είπε στο χαιρετισμό του ο ε.γρ. του
ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.

Χρυστάλλα Λιασίδου:
«Ηταν σοφός άνθρωπος»
Η Χρυστάλλα Λιασίδου, μια από τις θυγατέρες του λαϊκού ποιητή, ήταν στο προσφυγικό σπίτι της μάνας της στο
συνοικισμό Τσιακκιλερού στη Λάρνακα όταν τη συναντήσαμε. Καθισμένη δίπλα στη γριά μητέρα της, μίλησε για
τη σοφία που ξεχείλιζε από το στόμα του Παύλου Λιασίδη:
«Για μένα ήταν
ένας σοφός. Ποτέ
του δεν μας θύμωσε.
Πάντα, ό,τι πρόβλημα ή αμφιβολία είχαμε, καθόταν να
μας μιλήσει και να
μας συμβουλέψει.
Πρώτα απ’ όλα για
την τιμιότητα και για
να είμαστε σωστοί.
Αυτές τις αρχές,
ήθελε να μας τις μεταδίδει καθημερινά.
Καθόμασταν όλοι
μαζί να φάμε και μας
συμβούλευε. Και
όταν μεγαλώσαμε,
όταν έβλεπε κάτι, πάλι μας συμβούλευε. Μας έλεγε:
“Πρέπει να είσαστε προκομμένοι”. Μας εξηγούσε το καθετί. Πάντα έγραφε. Καθόμασταν όλη η οικογένεια, παιδιά και εγγόνια, και έβγαζε μια κόλλα και άρχιζε να γράφει».
Ζητήσαμε από τη Χρυστάλλα να σχολιάσει την παροιμιώδη ευαισθησία του Λιασίδη για τον απλό κόσμο, τον
φτωχό και τον εργάτη και μας απάντησε λακωνικά ότι
όραμα του για τον κόσμο ήταν η πλήρης ισότητα: «Είχε
ιδιαίτερη ευαισθησία για τον απλό κόσμο, τον φτωχό.
Ηθελε οι άνθρωποι να είναι όλοι οι ίδιοι, να μην υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί».

Μαργαρίτα Λιασίδου:
«Κάμε Θεέ το θάμμαν σου»
Στο προσφυγικό σπίτι στον Τσιακκιλερό συναντήσαμε και τη δεύτερη κόρη του Παύλου και της Ελένης Λιασίδη, Μαργαρίτα, η οποία προτίμησε να πει ό,τι ήθελε
για τον πατέρα της, απαγγέλλοντάς μας ένα από τα πιο
περίφημα ποιήματά του, για την αγαπημένη του Λύση:

Κάμε Θεέ το θάμμαν σου
Λύση χωρκόν μου όμορφο, πού ‘δα το φως του νήλιου
έτσ’ έννα μείνω πάντα μου, σκλάβος λαλείς τ’ αντήλιου;
Να μεν δω πιον τα κάλλη σου; Σιήλιες ιδέες βάλλω
τζιαι που το νουν μου τίποτες, ούτ’ ώραν εν σε φκάλλω.
Μπαίνει μέρα, βκαίνει μέρα,
λείπει πόσσω μου η μανιέρα.
Ετσι γιορτήν γοιον σήμερον των Φώτων αναστάση
έβκαινα στον περίπατον ο νήλιος πριν συβράσει.
Να δώκω των σπερμένων μου βόρταν να δω πώς πάσιν
τζιαι με το τσιαρούιν μου καπνόν ερούφουν βράσην.
Μα πραμανέττες, γληφωνιές, τα φκια μου εγέμωννά τα
που μουσκομύριζα τζιαι γιω τζιει πόρεσσα τζι η στράτα.
Μαυροτρασιήλες που ψηλά εψάλλαν πανωδκιόν μου
τωρά των σκνίπων αγρικώ ανάμεσα των φκιων μου.
Λαλείς να μεν το ξαναδώ Λύση το πρόσωπόν σου
Κάμε το θάμμα σου Θεέ τζι σένα μη κακό σου
Θέλω να ξαναγυρίσω,
μες τ’ αγκάλια σου να ζήσω.

Ελένη Λιασίδου:
«Εφαντον η προσφυγιά»
Η 93χρονη σύζυγος του Παύλου Λιασίδη, Ελένη βρήκε
τη δύναμη να μας μιλήσει για τον μεγάλο ποιητή και τη ζωή
στο πλευρό του:
«Περνούσαμε καλά. Δεν μαλώσαμε ποτέ. Αν ρωτήσεις
και τα παιδιά μας, θα σου πουν ότι ποτέ δεν τους είπε
άσχημο λόγο. Περνούσαμε καλά.
Για την ποίηση, ήθελε να είναι μόνος του. Δεν τον βοηθούσε κανένας. Δεν ήθελε να του μιλήσουμε. Ηταν μόνος
του και έγραφε. Εβαζε κόλλες χαρτιού πάνω στα γόνατά
του και έγραφε. Εμείς τον αφήναμε μόνο του να κάνει εκείνα που ήξερε.
Εγραφε απ’ όλα. Μακάρι να είναι καλά εκεί που πήγε.
Εφαν τον η προσφυγιά τζιαι τζιείνον. Οταν εγινήκαμε
πρόσφυγες, έπιαντον ο κόλπος, έκαμεν τρεις μήνες στο νοσοκομείο, μετά τον πήραμε στο σπίτι και αρρώστησε.
Εφευγε να πάει στο σπίτι του.
Στη ζωή του το παν ήταν η οικογένειά του και η ποίηση».
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Tο Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει για μια τελευταία παράσταση σήμερα Κυριακή 8 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί τον «ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΙΧΝΑΡΙ» σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιούρι Στούπελ. Ενα έργο γεμάτο από χιουμοριστική διάθεση, κοινωνικά μηνύματα και παιδαγωγική ευαισθησία, που
σκορπούν κέφι και χαρά στους μικρούς και μεγάλους θεατές.
Στα βάθη μιας μαγευτικής πόλης της Ανατολής,
ζούσε ένα όμορφο και έξυπνο αγόρι ο Αλαντίν μαζί
με τη μητέρα του και παλεύουν για να ζήσουν. Κάποια μέρα εκεί στην αγορά
τον πλησιάζει ο Βεζύρης
Τζαφάρ, ένας κακός και
μοχθηρός Βεζύρης που
θέλει να τον χρησιμοποιήσει για να βρει το μαγικό
λυχνάρι. Με το λυχνάρι ο
Τζαφάρ θέλει να κερδίσει
την καρδιά της Τζασμίν
της όμορφης βασιλοπούλας για να την παντρευτεί.
Την άλλη μέρα ο Αλαντίν
γνωρίζει την όμορφη πριγκίπισσα και την ερωτεύεται. Σύντομα ο Αλαντίν ανακαλύπτει ένα ιπτάμενο χαλί και βρίσκει ένα μαγικό λυχνάρι ελευθερώνοντας ένα παιχνιδιάρικο
Τζίνι το οποίο υπακούει στις εντολές του νέου αφεντικού του
και τον κάνει πρίγκιπα. Ομως ο ύπουλος Τζαφάρ σκοπεύει να
κλέψει το λυχνάρι και τις δυνάμεις που περιέχει. Διασκευή:
Θανάσης Θεολόγης - Γιούρι Στούπελ, σκηνοθεσία - μουσική:
Γιούρι Στούπελ, σκηνικά Μίκης Λοΐζου, κοστούμια Κώστας
Καυκαρίδης, χορογραφίες Τάνια Μιλτένοβα, κούκλες Ελίτσα,
βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Χριστοδούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί:
Μαρία Χριστοδούλου, Στέλλα Φιλιππίδου, Θωμάς Νικοδήμου,
Μιχάλης Κορναράκης, Αντρέας Ρόζου, Ιωάννα Λαμπροπούλου,
Μάριος Κακουλλής και 10 κούκλες

Οι Point To Contemporary Theatre και οι Παραπλεύρως Παραγωγές παρουσιάζουν το έργο «Χ Βύρωνος» (στο πρωτότυπο: Vincent River) του Philip Ridley σε μια διασκευή τοποθετημένη στη Λευκωσία του
σήμερα. Πρεμιέρα: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012.
Ο Μάηκ κοιμάται στο κατώφλι της Αννίτας. Η Αννίτα ξυπνά τον Μάηκ. Ο Μάηκ τρέχει να φύγει. Η Αννίτα
φωνάζει στον Μάηκ. Ο Μάηκ κοντοστέκεται. Η Αννίτα
ανοίγει την πόρτα στον Μάηκ. Ο Μάηκ μπαίνει στο
σπίτι της Αννίτας. Η Αννίτα καθαρίζει το μωλωπισμένο
μάτι του Μάηκ. Ο Μάηκ δεν της λέει για τον πεθαμένο
γιο της...
Αυτό δεν είναι πειραματικό θέατρο. Μία ιστορία για
το χαμό και το θρήνο με αρχή, μέση και τέλος. Τώρα,
εδώ.

ΚΟΝΣΕΡΤΟ
Ενας από τους μεγαλύτερους πιανίστες ο Συπριέν Κατσαρής θα παρουσιάσει Κονσέρτο στο
Θέατρο Ριάλτο την Κυριακή 8 Απριλίου ώρα
20.30.
Πρόκειται για ένα μοναδικό κονσέρτο στο Θέατρο Ριάλτο όπου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα
που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα Chopin,
Schubert, Liszt, Bach αλλά και εκπλήξεις.
O Συπριέν Κατσαρής γεννήθηκε στη Μασσαλία και άρχισε να μελετά πιάνο σε ηλικία μόλις
τεσσάρων ετών. Αποφοίτησε από το Ωδείο του
Παρισιού, όπου μελέτησε πιάνο και μουσική δωματίου.
Βραβευμένος καλλιτέχνης σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, έχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες, συνεργάστηκε με διάσημους μαέστρους και έχει εμφανισθεί στις πιο σημαντικές
αίθουσες συναυλιών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Στα πλαίσια του Παιδικού Πανεπιστημίου, το Ιδρυμα ΑRTos,
διοργανώνει το θεσμοθετημένο πια τετραήμερο εργαστήρι του, στις
9, 10, 11 και 12 Απριλίου (Μ. Δευτέρα-Μ. Πέμπτη) 2012 και καλεί
παιδιά 7-11 ετών σ’ ένα μαγευτικό ταξίδι γνώσης, περιπέτειας και
δημιουργίας! Στόχος του Παιδικού Πανεπιστημίου είναι να διαμορφώσει ελεύθερα σκεπτόμενα άτομα - πολίτες με κριτική ματιά
και με δημιουργική πρωτοβουλία. Τα παιδιά εμπλέκονται σε επιστημονικές και καλλιτεχνικές εμπειρίες με σκοπό την ανάπτυξη της
δημιουργικότητάς τους, αλλά και τη διαμόρφωση της «παιδείας του
ερευνητή». Mέσα από την εναλλακτική γνώση (non formal education), οι διοργανωτές έχουν τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να
χειρίζονται επιστημονικά θέματα με δημιουργικό τρόπο και καλλιτεχνικά θέματα με επιστημονικό τρόπο.
Κόστος: €120 (για αδερφάκια €90).

Τον θεατρικό μονόλογο «το νέο όνομά μου» του Λίνου Ιωαννίδη παρουσιάζει το Πολιτιστικό Ιδρυμα Αρτος από τις 27 – 30 Απριλίου 2012 στις 9 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Γκάτζιου. Ερμηνεία: Ανθή Αντωνιάδου. Σκηνική επιμέλεια - υδατοεγκατάσταση: Αχιλλέας Κεντώνης, Μ. Παπαχαραλάμπους

ΕΚΘΕΣΗ
Ο Πολιτιστικός Ομιλος Κύπρου «Ανατροπή» στα πλαίσια
της κοινωνικής του προσφοράς θέτοντας ως στόχο την παρουσία, αλλά και ανάδειξη όλων των μορφών τέχνης του τόπου
μας οργανώνει τη Γ΄ Παγκύπρια Εκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Γκαλερί Toufexis, τείνοντας με αυτό τον τρόπο να
την καθιερώσει ως ετήσιο θεσμό.
Για τρίτη φορά θα βρεθούν
μαζί να παρουσιάσουν τα έργα
τους επαγγελματίες καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο, εκ των
οποίων οι πλείστοι είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπος μας στο
χώρο της βυζαντινής τέχνης.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει, αλλά και να
παρατηρήσει μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών τα διάφορα
ρεύματα, αλλά και τις τεχνικές που επικρατούν στην τέχνη αυτή σήμερα όπως αυγοτέμπερα, το φρέσκο, το ψηφιδωτό κ.α.
Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες Γεωργίου
Γεώργιος ο Κύπριος, Ανδρος Αριστοδήμου, Γεώργιος Λεωνίδα, Ελενα Φιλανιώτου, Κώστας Γλυκερίου, Κωνσταντίνος Λυτρίδης, Κωνσταντίνος Χρίστου, Λούης Γιανναπής, Μάριος
Αναστασίου, Ματθαίος Ματθαίου, Μιχάλης Ασημάκης, Νίκος Νικολάου και Χρίστος Καρής. Διάρκεια έκθεσης μέχρι
28.4.2012 10.30 π.μ. - 1 μ.μ. και 4.00 μ.μ. - 8 μ.μ. εκτός Κυριακής.

ΕΚΘ ΕΣΗ ΖΩΓΡ ΑΦΙ ΚΗΣ
Την Τρίτη 24 Απριλίου και η ώρα 7.30
ανοίγει στην Γκαλερί Γκλόρια η έκθεση
της Μελίνας Αποστολίδου. Με τίτλο
«City Recollections» η νέα δουλειά της
Μελίνας Αποστολίδου αποτελείται από
πίνακες και σχέδια στα οποία επεξεργάζετα ι εικό νες από το αστι κό τοπί ο.
Φθαρμένοι τοίχοι και επιφάνειες, σκιές
και αρχι τεκτ ονικ ά στοιχ εία τα οποί α
έχει καταγράψει με σχέδια και φωτογραφίες αποτελούν την αφετηρία για να
δημιουργήσει έργα στα οποία ταλαντεύεται μεταξύ απεικόνισης και αφηρημένης φόρμας. Αλλοιώνοντας και συνδυάζοντας την αρχική εικόνα με στοιχεία ζωγρ αφικ ά αρχί ζουν να προκ ύπτουν καινούργιες, διατηρώντας κάτω
από κάθε στρώμα, ορατό αυτό που προηγήθηκε σαν μια συλλογή αναμνήσεων
αλλά και φιλτραρίσματος των όσων προϋπήρξαν.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 Μαΐου 2012.
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Κονσέρτο με τον Συπριέν Κατσαρή
Ο Συπριέν
Κατσαρής έρχεται στον
τόπο καταγωγής του για να δώσει ένα μοναδικό κονσέρτο. Εχει χαρακτηριστεί ως ένας
από τους μεγαλύτερους πιανίστες όλων των
εποχών, με εξαιρετικές κριτικές, διακρίσεις
και εκατοντάδες εμφανίσεις σ' όλο τον
κόσμο. Ο κυπριακής καταγωγής πιανίστας
και συνθέτης θα παρουσιάσει στο Θέατρο
Ριάλτο ένα πρόγραμμα με εκπλήξεις που περιλαμβάνει
μεταξύ
άλλων
έργα
Chopin,Schubert, Liszt, Bach.
O Συπριέν Κατσαρής γεννήθηκε στη
Μασσαλία. Αρχισε να μελετά πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών στο Cameroun, όπου πέρασε την παιδική του ηλικία. Πρώτη του δασκάλα υπήρξε η Marie-Gabrielle Louwerse.
Αποφοίτησε από το Ωδείο του Παρισιού,
όπου μελέτησε πιάνο με την Aline van Barentzen και τη Monique de la Bruchollerie
(Πρώτο Βραβείο, 1969), καθώς και μουσική
δωματίου με τον René Leroy και τον Jean
Hubeau (Πρώτο Βραβείο, 1970). Απέσπασε
βραβεία στους παρακάτω διεθνείς διαγωνισμούς: Cziffra, Πρώτο Βραβείο, Βερσαλλίες,
1974 – Albert Roussel, Παρίσι, 1970 – Reine
Elisabeth, Βρυξέλλες, 1972 (ήταν ο μοναδικός δυτικο-ευρωπαίος που βραβεύθηκε) –
Alex de Vries, Αμβέρσα, 1972 – Νέων Ερμηνευτών Rostrum-UΝΕSCO, Μπρατισλάβα,
1977.
Εδωσε το πρώτο του δημόσιο κονσέρτο
στο Théâtre des Champs-Elysées του Παρισιού, στις 8 Μαΐου 1966, στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού Νέων «Το Βασίλειο της Μουσικής», όπου ερμήνευσε την «Ουγγρική
Φαντασία» του Franz Liszt με τη Συμφωνική
Ορχήστρα Ile-de-France, υπό τη διεύθυνση
του René-Pierre Chouteau.
Εχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες,
συνεργάστηκε με διάσημους μαέστρους και
έχει εμφανισθεί στις πιο σημαντικές αίθουσες συναυλιών σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εχει
συνεργαστεί με τις πιο ονομαστές δισκογραφικές, ενώ από τον Ιανουάριο του 2001,
ίδρυσε την προσωπική του δισκογραφική
εταιρεία Piano 21.
Η δισκογραφία του περιλαμβάνει σολιστικά έργα των μεγαλυτέρων συνθετών, όσο και
έργα για πιάνο και ορχήστρα στα οποία περιλαμβάνονται τα Κοντσέρτα του Bach με την
Ορχήστρα Δωματίου Franz Liszt, το Δεύτερο Κοντσέρτο του Brahms με την Ορχήστρα
Philharmonia (Λονδίνο), υπό τη διεύθυνση
του Eliahu Inbal, τα δύο Κοντσέρτα του
Mendelssohn, με την Ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας (της οποίας υπήρξε διευθυντής ο Mendelssohn), υπό τη διεύθυνση
του Kurt Masur καθώς και όλα τα Κοντσέρτα του Mozart, ηχογραφημένα ζωντανά, με
τη Salzburger Kammerphilarmonie, υπό τη

«Mια ισχυρή
προσωπικότητα με
αστραφτερά δάκτυλα...
Εχει ένα έντονο μουσικό
προφίλ, που τον τοποθετεί
σε μια κατηγορία κατά
πολύ ανώτερη από αυτή
των συμβατικών
ερμηνευτών της διεθνούς
σχολής του σύγχρονου
πιάνου».

διεύθυνση του Yoon Κ. Lee.
Παράλληλα με το κλασικό ρεπερτόριο,
έχει ηχογραφήσει σε πρώτη παγκόσμια
εκτέλεση, έργα που είχαν χαθεί ή ξεχαστεί,
όπως το Κοντσέρτο σε Ουγγρικό Στυλ των
Liszt / Tchaikovsky, με την Oρχήστρα Φιλαδέλφειας, υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy, τη μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο
L.V. Beethoven στο μπαλέτο του «Τα Πλάσματα του Προμηθέα», καθώς και την πρωτότυπη εκδοχή για πιάνο και φωνή, του έργου του Gustav Mahler «Το Τραγούδι της
Γης» με τη μεσόφωνο Brigitte Fassbaender
και τον τενόρο Thomas Moser.
Εκτός από τις δραστηριότητές του ως σολίστ, ίδρυσε το Katsaris Piano Quintet, το
οποίο έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές από τον
Τύπο και το κοινό στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.
Στη βιβλιογραφία που αφορά στο έργο
του συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων,
εκτενείς αναφορές σε μονογραφίες και λεξικά καθώς και συνεντεύξεις, άρθρα και παρουσιάσεις σε εξώφυλλα, σε οδηγούς πιανιστικού ρεπερτορίου, στον περιοδικό και
ημερήσιο τύπο.
Το έγκριτο γαλλικό μουσικό περιοδικό
Diapason (ένθ. Les 100 Pianistes du Siècle)
τον εντάσσει στους εκατό καλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα.
Δύο διάσημοι σκηνοθέτες, ο Claude

Chabrol και ο βραβευμένος με Oscar,
François Reichenbach, τον κινηματογράφησαν σε κονσέρτα του. Το 1992 η ιαπωνική τηλεόραση NHK TV αφιέρωσε σειρά δεκατριών εκπομπών με masterclasses και ρεσιτάλ του, πάνω σε έργα Frédéric Chopin. Στις
17 Οκτωβρίου 1999 έδωσε ρεσιτάλ στο
Carnegie Hall, για την επέτειο των εκατό
χρόνων από το θάνατο του Frédéric Chopin.
Διετέλεσε μέλος επιτροπών των παρακάτω διεθνών διαγωνισμών: Chopin, Βαρσοβία,
1990 – Liszt, Ουτρέχτη, 1996 – Vendôme
Prize, Παρίσι, 2000 – Marguerite LongJacques Thibaud-Ville de Paris, 2001 –
Seiler, Ρόδος, 2004 – Ιδρύματος Ευαγγελίας
Τζιαρρή, Λάρνακα, 2005 – Beethoven, Βόννη, 2005, Beethoven
Το 2006, ήταν ο πρώτος πιανίστας που δίδαξε marsterclasses στο σπίτι του Franz
Liszt στη Βαϊμάρη, από τότε που ο ίδιος ο
συνθέτης δίδαξε εκεί για τελευταία φορά, το
1886.
Τον Ιανουάριο του 2006, την ημέρα της
επετείου για τα 250 χρόνια από τη γέννηση
του Mozart, εμφανίσθηκε στην επίσημη
πρώτη συναυλία της Mozart Orchestra
Mannheim (μετά την ίδρυσή της) την οποία
διηύθυνε ο μαέστρος και ιδρυτής της,
Thomas Fey.
Από το 1977 έως το 2007 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστι-

βάλ Echternach στο Λουξεμβούργο, που
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
Aρχηγού του Κράτους.
Τον Αύγουστο του 2008 στο πλαίσιο των
Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, εμφανίσθηκε στο «National Center for the Performing Arts» του Πεκίνου με την Beijing
Symphony Orchestra και με άλλους εννέα
διεθνείς, επίλεκτους- πιανίστες από όλο τον
κόσμο συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου
«σταρ» Lang Lang, σε ένα κοντσέρτο για 10
πιάνα που γράφτηκε ειδικά γι’ αυτή την ιστορική συναυλία.
Το έργο του έχει τιμηθεί με τις διακρίσεις: Ιππότης Τιμής του Cameroun, 1975 –
Καλλιτέχνης της UΝΕSCO για την Ειρήνη,
1997 – Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών (Γαλλία), 2000 – Μετάλλιο Vermeil
της πόλης του Παρισιού, 2001, «Commandeur de l’Ordre de Mérite du GrandDuché de Luxembourg» (2009), Βραβείο
Ιδρύματος Τάκη και Λούκης Νέμιτσα (2011)
κ.ά.
Είναι μέλος της ADAP, Association of
Artists for Peace, (Σύνδεσμος Καλλιτεχνών
για την Ειρήνη) με έδρα το Παρίσι.
Το κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών την
Κυριακή 8 Απριλίου στις 8.30 μ.μ. στο Θέατρο Ριάλτο.

«Γεωμετρία της σιωπής»
Τη νέα της ατομική έκθεση με γενικό τίτλο «Γεωμετρία της σιωπής», παρουσιάζει η Βάσια Αδάμου Βανέζη στο
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος.
Η κοινή συνισταμένη των έργων της
Βάσιας Αδάμου Βανέζη είναι η αναζήτηση της δημιουργού τους για συναισθηματικά φορτισμένες δομές και για
δομές που περιέχονται σε συναισθήματα.
Η «γεωμετρία της σιωπής» εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα WALKS
(στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η
προηγούμενη σειρά των έργων της με
τίτλο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο»)
και τοποθετείται πάνω στον άξονα που
κινείται ανάμεσα στην αφαίρεση και
στον υπαρξιακό συμβολισμό.
Την εικαστικό απασχολεί η σιωπή
και ο κόσμος της, ο χώρος που κατα-

λαμβάνει και οι πολλαπλές μεταμορφώσεις της: Η σιωπή στην ανθρώπινη
κατάσταση. Πώς; Πότε εκδηλώνεται; Tι
κρύβει, τι συγκαλύπτει αλλά και ταυτόχρονα τι φανερώνει, τι αποκαλύπτει;
Ταυτόχρονα η σιωπή όπως εμφανίζεται
στην κοινωνία και ειδικότερα στην κοινωνία σε κρίση. Τα έργα διερευνούν,
επίσης, το συναισθηματικό εύρος της
σιωπής, τη θλίψη, την απόγνωση, τη μοναξιά, την εγκατάλειψη, το φόβο, την
αγωνία αλλά και τη συναίνεση, την αποδοχή, την υπομονή, τη διαμαρτυρία.
Η Βάσια Αδάμου Βανέζη αναπτύσσει
εικαστικά με καθαρά συμβολικές και
μεταφορικές προεκτάσεις τη σχέση του
κενού και του ορίου, την έννοια του
χρόνου και τον εγκλωβισμό του παρόντος σε σημεία. Ως σημείο ορίζεται ανάμεσα σε άλλα: ο ορισμένος τόπος ή θέ-

ση, το όριο ή ο βαθμός πράγματος ή καταστάσεως, το ορισμένο μέρος ενός
όλου ή μιλώντας με ιατρικούς όρους, το
σύμπτωμα της νόσου.
Ρόλο στην ανάπτυξη των έργων
έχουν επίσης η πραγματικότητα του τυχαίου και η αποδοχή του, το Κενό ως
συνώνυμο της παύσης που ορίζεται ως
χρόνος που δεν ακούγεται και ως χώρος που υπάρχει και που δίχως αυτόν
δεν μπορεί να παραχθεί κανένα καινούριο νόημα όπως και η σκιά και η εξάρτησή της από το όριο του φωτός, καθώς
και οι διαφορετικές όψεις που αναπτύσσει μία σύνθεση υπό διαφορετικό
φωτισμό. Η δημιουργός διερευνά σχέδια με σκιές που έχουν ως προϋπόθεση
ύπαρξης το ίδιο το φως.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την
Παρασκευή 27 Απριλίου.
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Η τέχνη της «ψευδαίσθησης»
Ολοι μας γνωρίζουμε την «τέχνη του δρόμου», όπου
καλλιτέχνες ζωγράφοι -επαγγελματίες και μημεταμορφώνουν τους δρόμους αλλά και τα κτίρια σε
μοναδικά έργα τέχνης. Ομως, οι εικόνες πιο κάτω
πηγαίνουν την τέχνη αυτή ένα βήμα παραπέρα,
αποκαλύπτοντας τη μαγεία της… ψευδαίσθησης!
Πρόκειται για μοναδικές τοιχογραφίες, ζωγραφισμένες
με την παραμικρή λεπτομέρεια, δημιουργούν την
ψευδαίσθηση του «βάθους» και συνθέτουν ολόκληρα
αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, που μοιάζουν να
«ξεπήδησαν» από την αρχαιότητα, ομορφαίνοντας το
σύγχρονο αστικό τοπίο. Οι προσόψεις των
πολυκατοικιών, οι τοίχοι των καταστημάτων, ολόκληρα
οικοδομικά τετράγωνα αποκτούν άλλη διάσταση στα
χέρια του «μάγου» της ψευδαίσθησης John Pugh. Με

ειδικότητα στις 3D trompe L’oeil τοιχογραφίες ο
καλλιτέχνης αλλάζει τα μουντά και άχρωμα κτίρια των
πόλεων, κάνοντας τη ζωή των κατοίκων καλύτερη.
Δημιουργώντας απίθανες «ζωγραφικές» αυταπάτες,
«παίζοντας με τα μάτια», όπως λέει ο ίδιος, εμφανίζει
μπροστά μας ερείπια από την αρχαιότητα, ρωμαϊκά
λουτρά, εντυπωσιακές λίμνες και καταρράκτες να
«πλημμυρίζουν» τους δρόμους και τις γειτονιές των
αστικών κέντρων. «Κάθε έργο χρειάζεται από δύο έως
έξι μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ συχνά χρειάζομαι τη
βοήθεια επιπλέον καλλιτεχνών. Δεν είναι καθόλου
εύκολη υπόθεση η δημιουργία μιας ψευδαίσθησης!
Αλλωστε, για να ξεγελάσουμε το μάτι ή για να…
φτιάξουμε μια αυταπάτη -όποια κι αν είναι αυτή- πρέπει
να προσέξουμε τη λεπτομέρεια…», λέει ο καλλιτέχνης.
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EKΘEΣEIΣ

ÌMόνιμη έκθεση 60 πινάκων του Γιάννη Πελεκάνου σε πέντε
ενότητες με θέμα «H ιστορία του τόπου μας» στην πινακοθήκη «Aσσια».
Ì«Τέχνη εστί... Η τέχνη της Κύπρου μέσα από τους αιώνες»,
από τις συλλογές έργων τέχνης της Marfin Laiki Bank, στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Laiki Bank. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι το 2012.
ÌΜόνιμη έκθεση Ανδρέα Χαραλάμπους, Σβετλάνας Χαραλάμπους και συλλογή ρωσικής τέχνης στην Πινακοθήκη
Χαραλάμπους.
ÌΤο Pegasus Art Foundation σε συνεργασία με τον οργανισμό
Quantum.ART οργανώνουν το project EROS.ART, αφιερωμένο στην αγάπη και τον έρωτα. Από τις 10 Μαρτίου μέχρι
τις 10 Απριλίου, στο Art Studio 55, στη Λεμεσό.
ÌRevolver: η νέα εικαστική πρόταση στο Δημοτικό Κήπο. Η
έκθεση θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 28 Απριλίου στις 12 μ.μ.
στο Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας και θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Μαΐου.
ÌΗ Golden Gallery by Kapatays παρουσιάζει την καινούρια
εικαστική πρόταση του Ελληνα δημιουργού Ραφαήλ Μπάικα «Sonata σε ρε μείζονα». Στην Golden Gallery by Kapatays. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Απριλίου.
ÌΕκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Γκαλερι Τουφεξής.
Διάρκεια έκθεσης 4.4.2012 – 28.4.2012, 10.30π.μ.-1.μ.μ. και
4.00μ.μ.-8μ.μ., εκτός Κυριακής.

ÌΕκθεση ζωγραφικής Πέτρου Πόρακου-Δέσποινας Γεωργίου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μέσα Γειτονιάς. Εγκαίνια στις 4 Μαΐου ώρα 8.00 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαΐου.

ΘΕΑΤΡΟ

Ì«Sweeney Todd» από το Θέατρο ΕΝΑ. Τακτικές παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώρα 8:30 μ.μ.
Ì«Μισώ τον Αμλετ». Στην «Κύρια Σκηνή» του «Θεάτρου Ενα»
στη Λευκωσία. Aπό τον Ιανουάριο τακτικές παραστάσεις:
Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.
Ì«Το σχέδιον υγείας», από την Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ.
Τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο, στις 8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή, στις 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Ì«Σαλώμη», από το Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ. Τακτικές παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 μ.μ.
Απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 17.
Ì«Ο Αλαντίν και το μαγικό λυχνάρι», από την Παιδική Σκηνή
του Σατιρικού Θεάτρου. Τακτικές παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 10.30 π.μ. στο Πολιτιστικό Ιδρυμα «Βλαδίμηρος
Καυκαρίδης».
ÌΟ «Πουπουλένιος» από την ΕΘΑΛ. Τακτικές παραστάσεις
κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή
στις 6.30 μ.μ. στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ.
ÌΗ Κύρια Σκηνή του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» θα παρουσιάσει την
κωμωδία του Λουίτζι Λουνάρι «Τρεις πάνω στην κούνια».

Στο Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ». Τακτικές παραστάσεις
κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 μ.μ. (μέχρι 13 Μαΐου –
εκτός 14/4 και 15/4).
Ì«Η νύχτα είναι μάνα της μέρας» του Λαρς Νορέν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις
6.30μ.μ. στο Θέατρο Νέας Σκηνής ΘΟΚ
ÌΔιαβολιάδα, 24 & 25 Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο Νέο Κτίριο
Θεάτρου ΘΟΚ
ÌΤο ίδρυμα ARTos φιλοξενεί το θεατρικό μονόλογο «το νέο
όνομά μου» του Λίνου Ιωαννίδη σε σκηνοθεσία Δέσποινας
Γκάτζιου στις 27-30 Απριλίου 2012 στις 9.00 μ.μ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ÌΤο Πολιτιστικό Γραφείο της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ διοργανώνουν
εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Ελληνα ποιητή Κώστα
Βάρναλη. Την Τρίτη 24 Απριλίου στην Αίθουσα Καστελιώτισσα στη Λευκωσία, ώρα 8.00 μ.μ.
ÌΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας Κύπρου
διοργανώνουν συναυλία κιθάρας από το διεθνούς φήμης κιθαρίστα της Jazz ferenc Snetberger και τον Ελληνα κιθαρίστα Δημήτρη Κοτρωνάκη. 19 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο.
ÌΦεστιβάλ Κλασικής Μουσικής με τίτλο ”Ρωσικά Μουσικά
Διαμάντια”. Σολίστ: Αντώνιος Κουτρουπής (τενόρος), Βενέρα Μελέκη (σοπράνο), Ιννα Κουτρουπή (πιάνο), Μενέλαος
Μενελάου (βιολί) & Καταλίνα Πέικαν (πιάνο). Δημοτικό
Θέατρο Λάρνακας την Τρίτη 17 Απριλίου, ώρα 8.30 μ.μ.

τι παίζεται...

cinema
«The Lorax» (animation)
Σκηνοθεσία: Chris Renaud, Kyle Bulda
Υπόθεση: Ο 12χρονος Ted ζει σε μία φαινομενικά ειδυλλιακή
πόλη όπου τα πάντα, εκτός από τους κατοίκους της, είναι τεχνητά. Την προσοχή του ωστόσο έχει κλέψει η πιτσιρίκα Audrey, η οποία του εκμυστηρεύεται αυτό που ποθεί περισσότερο να γνωρίσει. Και το πράγμα που θα ήθελε περισσότερο από
ότιδήποτε άλλο, είναι να δει ένα αληθινό δέντρο. ”Μα υπάρχουν αληθινά δέντρα;” αναρωτιέται ο Ted. Αν υπάρχουν, θα τα
βρει. Και θα φέρει ένα δέντρο στην Audrey, όσο μακριά κι αν
χρειαστεί να πάει προκειμένου να βρει εκείνο που θα τον βοηθήσει να κερδίσει το κορίτσι των ονείρων του. Ετσι ξεκινά ένα
συναρπαστικό ταξίδι πέρα από τα όρια της πόλης.

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

PROJECT X
Σκηνοθεσία: Nima Nourizadeh
Υπόθεση: Το “Project X” παρακολουθεί τρεις φαινομενικά
ανώνυμους τελειόφοιτους λυκείου, στην προσπάθειά τους να
γίνουν δημοφιλείς στο σχολείο. Η ιδέα τους; Απλή και αθώα:
να κάνουν ένα πάρτι που δεν θα ξεχάσει κανείς… τίποτα όμως
δεν μπορεί να τους προετοιμάσει γι’ αυτή τη βραδιά. Σε χρόνο ρεκόρ, το πάρτι θα το μάθουν οι πάντες, σε μια βραδιά που
όνειρα θα καταστραφούν, ονόματα θα κηλιδωθούν και θρύλοι
θα γεννηθούν. Το “Project X” είναι μια προειδοποίηση σε
γονείς και Αστυνομία παντού.

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ (3D)
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον
Στο κατάστρωμα του Τιτανικού εκτυλίσσεται ένα ειδύλλιο γεμάτο δράση, κατά τη διάρκεια του μοιραίου παρθενικού ταξιδιού.
Το 1912 ο Τιτανικός αποτελούσε το μεγαλύτερο κινούμενο αντικείμενο που είχε κατασκευαστεί ποτέ. Ηταν το πολυτελέστερο
και πιο προηγμένο καράβι της εποχής του, το απόλυτο «πλοίο
των ονείρων» για να διασχίσει κανείς τους ωκεανούς πριν την
εποχή των αεροπλάνων – κι όμως στις 15 Απριλίου, ακριβώς έναν
αιώνα πριν, μετέφερε 1.500 ανθρώπους στο θάνατό τους, στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού. Ανάμεσα στους χιλιάδες
επιβάτες, η μοίρα φέρνει κοντά δύο νεαρές ψυχές και τις προσκαλεί σε ένα πάθος που θ’ αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: DR SEUSS THE LORAX EN 17.30, 19.45,
22.10
K-Cineplex 5: PROJECT X 17.20, 20.00, 22.10
K-Cineplex 6: VOW 17.20, 20.00, 22.10
The Mall 1: WRATH OF THE TITANS 3D 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 20.00, 22.15
The Mall 2: THE HUNGER GAMES 22.15 DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45
The Mall 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 11.30, 13.25, 15.25
The Mall 4: PROJECT X 20.00, 22.15 DR SEUSS THE
LORAX EN 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
The Mall 5: VOW 20.00, 22.10 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND 11.30, 13.25, 15.25, 17.25
ΛΕΜΕΣΟΣ
Rio 1 Tel.25871410: VOW
Rio 2: DR SEUSS THE LORAX 3D GR / TITANIC 3D
Rio 3: JOHN CARTER 3D / WRATH OF THE TITANS
3D / THE HUNGER GAMES
Rio 4: DR SEUSS THE LORAX EN
Rio 5: ONE FOR THE MONEY
Rio 6: SAFE HOUSE
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 / DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45 W/E 15.30, 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15
BEAUTY AND THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: PROJECT X 20.00, 22.15 / DR SEUSS THE
LORAX EN 17.30
K-Cineplex 5: VOW 17.20, 20.00, 22.10
ΛΑΡΝΑΚΑ
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 / DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: DR SEUSS THE LORAX EN 17.30, 19.45,
22.10
K-Cineplex 5: PROJECT X 17.20, 20.00, 22.10
K-Cineplex 6: VOW 17.20, 20.00, 22.10
ΠΑΦΟΣ
Rio 1: DR SEUSS THE LORAX 3D- GR / TITANIC 3D
Rio 2: ONE FOR THE MONEY / SAFE HOUSE
Rio 3: DR SEUSS THE LORAX EN / IN TIME
Rio 4: WINX GR / VOW
Rio 5: BARBIE IN A MERMAID TALE 2 GR / THE
HUNGER GAMES
Rio 6: BEAUTY AND THE BEAST 3D GR / JOHN CARTER 3D / TITANIC 3D
Rio 7: WRATH OF THE TITANS 3D
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BIBΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι κήποι με τα ηλιοτρόπια
Ο μύθος του ηλιοτρoπίου συγκλόνισε τη Ληθώ απ’ όταν
ήταν ένα μικρό κοριτσάκι. Μια γυναίκα ερωτεύτηκε μια
ουτοπία: τον Ηλιο. Μα οι θεοί τη λυπήθηκαν και αποφάσισαν να της χαρίσουν
μια άλλη υπόσταση, η
οποία ταίριαζε με την ιδιοσυγκρασία της. Γι’ αυτό και
Συγγραφέας: Χριστίνα Ταράτσα
Εκδόσεις: Σαββάλας
ISBN: 9789604930722
Σελίδες: 304
Τιμή: €13.70

τη μεταμόρφωσαν σε λουλούδι: το ηλιοτρόπιο.
Η Ληθώ θαύμαζε το κορίτσι του μύθου, γιατί αποδείκνυε περίτρανα πως η
πιο υψηλή τέχνη είναι η
Αγάπη. Ενα δράμα που
έζησε υπήρξε ο καταλύτης για να ενσωματωθεί με το κορίτσι του μύθου. Ο άνδρας που ερωτεύτηκε έγινε για
εκείνη ο Ηλιος, κι εκείνη το Ηλιοτρόπιο... Αλλά δεν άντεξε τη φλόγα των αχτίδων του και μεταμορφώθηκε στ’
αλήθεια σε λουλούδι... Μόνο που αυτό το λουλούδι φύτρωσε τις ρίζες του σ’ άλλους τόπους. Κανείς δεν ήξερε
πού, σε ποια χώρα, σε ποια πατρίδα, σε ποια γη, γόνιμη
ή άγονη...
Ενήλικη πλέον, τώρα, λιώνει από το άλγος της νοσταλγίας, καθώς ανακαλεί την παιδική αθωότητα μες
στην περήφανη πλήρωση του χρόνου. Η επιστροφή
στον τόπο που τη γέννησε ζωντανεύει τις θύμησες. Χιλιάδες σπίθες από ξεστρατισμένες αισθήσεις ξαναβρίσκουν την οντότητά τους, ανασυνθέτουν το απολησμονημένο παρελθόν της. Μια ζωή πλανεμένη φανερώνεται.

Ο κίτρινος στρατιώτης
Συγγραφέας:
Ανδρέας Μήτσου
Εκδόσεις: Καστανιώτη
ISBN: 978-96003-5426-3
Σελίδες: 304
Τιμή: € 14,00

Συγγραφέας:
Χάνκοκ Γκράχαμ
Εκδόσεις: Λιβάνη
ISBN: 978-96014-2451-4
Σελίδες: 557
Τιμή: €17

Μπορούμε να μετατρέψουμε το φόβο, την οργή και την
αγανάκτηση σε δύναμη, σε ιδέες και σε δημιουργική
ενέργεια. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αν παλέψουμε για την αναγέννηση του
πολιτικού
συστήματος.
Μπορούμε, ως πολίτες, να
ξαναβρούμε τις χαμένες

αξίες μας, την ανεξάρτητη
και ορθολογική μας σκέψη
και αν παίξουμε σωστά και
αποτελεσματικά τους κοινωνικούς μας ρόλους.
Εχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε στην
οικονομική και πολιτική χρεοκοπία, ότι τα χάσαμε όλα.
Χάσαμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Χάσαμε τη σιγουριά, τη γαλήνη και κάθε αχτίδα αισιοδοξίας. Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, φοβάμαι ότι θα δούμε ακόμη πολύ χειρότερα. Παρ’ όλα αυτά, ως χώρα, διαθέτουμε αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική θέση, το υψηλό
γνωστικό και διανοητικό επίπεδό μας, ο ορυκτός πλούτος, το κλίμα, η γη, η θάλασσα και ο ουρανός, η ιστορία
και ο αρχαίος μας πολιτισμός. Συνεπώς, μπορούμε και
οφείλουμε να ξαναονειρευτούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία και να χτίσουμε την πατρίδα που
μας αξίζει: ξεχωριστή, αυθεντική, πρωτοπόρα στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην οικολογία, στην ανθρωπιά,
στο κάλλος, στον έρωτα και στο ήθος.

γνωρίζουν όπως τον ήξεραν. Δεν του επιτρέπουν να
ζει με τον δικό του τρόπο.
Είναι πλέον ένας ξένος.
Υποχρεωμένος να ενταχθεί
ή να εξοντωθεί. Για να μη
χάσει τον εαυτό του, απο-

φασίζει να εκδικηθεί. Και
μεταμορφώνεται στον «κίτρινο στρατιώτη». Σε έναν
άγριο και αλλόκοτο τιμωρό.
Παρουσίαση συγγραφέα: O Aνδρέας Mήτσου
κατάγεται από την Aμφιλοχία. Εχει σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία, ελληνική
φιλολογία και είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας. Εχει εκδώσει επτά συλλογές διηγημάτων, τέσσερα μυθιστορήματα και μία νουβέλα.
Εργα του έχουν ανθολογηθεί και μεταφραστεί σε
διάφορες γλώσσες. Εργάζεται ως σχολικός σύμβουλος
φιλολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθήνας.

τους, ο Σούλπα πλησιάζει
όλο και περισσότερο στην
επίτευξη του απώτατου σκοπού του: να εκδηλωθεί υλικά
στον εικοστό πρώτο αιώνα
και να καταδικάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μόνιμη σκλαβιά. Είναι πλέον
πολύ αργά και κάθε ευκαιρία να τον σταματήσουν μοιάζει να έχει χαθεί, όμως

υπάρχει ακόμα ελπίδα αν η
Λεόνι και η Ρία μπορέσουν
να ανταποκριθούν στην πρόκληση που τους έχει ορίσει
το πεπρωμένο. Ενωμένες
έξω από τη ροή του γήινου
χρόνου, πρέπει να αποτολμήσουν σε σφαίρες που δεν
τις χωράει ανθρώπου νους,
να δαμάσουν τους βαθύτερους φόβους τους και να
δώσουν μάχες για τις οποίες
ήταν αδύνατον να έχουν
προετοιμαστεί προκειμένου
να νικήσουν τον Σούλπα…
Παρουσίαση συγγραφέα:
Ο Γκράχαμ Χάνκοκ είναι
πρώην ανταποκριτής του
Economist στην Ανατολική
Αφρική. Εχει ταξιδέψει
σ’ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης είναι συγγραφέας των
βιβλίων Τα Σύμβολα και οι
Σφραγίδες και Αρχοντες της
Φτώχειας.

δικασία, η οποία θα την καταστήσει απρόσβλητη στη
νόσο. Ωσπου ένα τυχαίο γεγονός θα αλλάξει τη ζωή της
για πάντα.
Παρουσίαση συγγραφέα:
H Λόρεν Ολιβερ προέρχεται
από οικογένεια συγγραφέων
και υπήρξε ανέκαθεν μανιώ-

δης αναγνώστρια. Σπούδασε
φιλοσοφία και λογοτεχνία
στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, και στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός υπευθύνου
έκδοσης σε μεγάλο εκδοτικό
οίκο στη Νέα Υόρκη. Το
ΠΡΙΝ ΦΥΓΩ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός και είναι το πρώτο της
μυθιστόρημα, ήταν υποψήφιο για το βραβείο των Romantic Times για το καλύτερο νεανικό μυθιστόρημα του
2010 στην κατηγορία του
φανταστικού και συμπεριελήφθη στη λίστα του Publisher’s Weekly με τα καλύτερα βιβλία του 2010. Επίσης
βρισκόταν για εβδομάδες
στη λίστα ευπώλητων βιβλίων της εφημερίδας New
York Times.

Παράλληλα πεπρωμένα

Το γράμμα της ελπίδας

Συγγραφέας: Μπουραντάς Δημήτρης
Εκδόσεις: Λιβάνη
ISBN: 978-960-14-2459-0
Σελίδες: 304
Τιμή: €16

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ενας νέος άντρας
εγκαταλείπει τον τόπο του
για να υπηρετήσει στο
στρατό. Είναι όμορφος και
αφελής. Βιώνει την πραγματικότητα με τρόπο ποιητικό. Θα βρεθεί στην
Τουρκία, στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία. Στις ξένες χώρες γνωρίζει τη φρίκη του πολέμου αλλά και
τον παράφορο έρωτα, την
άλλη ζωή. Ομως αυτός δεν
μένει εκεί. Θέλει να γυρίσει πίσω, στην πατρίδα.
Οταν μετά από χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα, οι
άνθρωποι έχουν αλλάξει
και ο παλιός κόσμος του
έχει χαθεί. Δεν τον ανα-

Οταν η Λεόνι, μια προβληματική έφηβη από το Λος
Αντζελες του εικοστού πρώτου αιώνα, παίρνει υπερβολική δόση, βιώνει μια επιθανάτια εμπειρία και η ψυχή
της εκτοξεύεται από το σύγχρονο κόσμο σε μια παράλληλη εποχή είκοσι τέσσερις
χιλιάδες χρόνια πίσω στο
παρελθόν.
Το πεπρωμένο της συνυφαίνεται με εκείνο της Ρία,
μιας νεαρής κοπέλας της Λίθινης Εποχής που πολεμάει
για τη ζωή της εναντίον των
θηριωδών Ιλιμάνι, μιας δαιμονικής στρατιάς με αρχηγό
τον απαίσιο Σούλπα, έναν
πανίσχυρο δαίμονα που έχει
βαλθεί να καταστρέψει την
ανθρωπότητα. Καθώς οι εισβολείς εξολοθρεύουν το
λαό της Ρία και καταστρέφουν τα πάντα στο διάβα

Παραλήρημα
Συγγραφέας:
Λόρεν Ολιβερ
Εκδόσεις: Ψυχογιός
ISBN: 978-960496-531-1
Σελίδες: 440
Τιμή: 15,50 €

Λένε ότι η θεραπεία για τον
έρωτα θα με κάνει ευτυχισμένη και ασφαλή για πάντα.
Κι εγώ τους πίστευα. Μέχρι
τώρα. Τώρα τα πάντα έχουν
αλλάξει. Τώρα θα προτιμούσα να μολυνθώ με τον έρωτα
για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου παρά να ζήσω εκατό
χρόνια μέσα στο ψέμα. Σε
μια αφιλόξενη Αμερική,
όπου κάθε πόλη περιχαρακώνεται με σύνορα προκειμένου να διαφυλαχθεί η
υγεία του πληθυσμού, μια
φριχτή και ολέθρια νόσος
απειλεί να αφανίσει ολόκληρη την ήπειρο. Η χειρότερη
επιδημία όλων των εποχών:
ο έρωτας. Η Λένα μετράει τις
μέρες αντίστροφα μέχρι την
ημερομηνία όπου θα υποβληθεί στη χειρουργική δια-
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Κλεμάνς Ποεζί ως
Ιωάννα της Λωρραίνης
Η Γαλλίδα ηθοποιός εξηγεί γιατί το μυστήριο της Ιωάννας της Λωρραίνης
εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των δημιουργών
Η Γαλλίδα ηθοποιός, μέλος της Κριτικής
Επιτροπής στο 13ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου
Κινηματογράφου στην Αθήνα, εξηγεί γιατί το
«πέπλο μυστηρίου» που καλύπτει την Ιωάννα της Λωρραίνης - την οποία υποδύθηκε
στην ταινία «Jeanne Captive» - εξακολουθεί
να προκαλεί το ενδιαφέρον των δημιουργών.
«Αυτό που για μένα είχε ενδιαφέρον στην
ταινία Jeanne Captive», λέει η Γαλλίδα ηθοποιός Κλεμάνς Ποεζί «είναι ότι ασχολείται
με μια περίοδο της Ιωάννας της Λωρραίνης
για την οποία δεν έχουμε κανένα απολύτως
στοιχείο. Μιλάμε για την περίοδο της αιχμαλωσίας της ώς τη στιγμή που θανατώθηκε
στην πυρά. Ηταν μια περίοδος σιωπής, απόλυτης σιγής. Αν και η ταινία αναφέρεται σε
διάφορα περιστατικά - όπως η απόπειρα της
Ιωάννας να αυτοκτονήσει πέφτοντας στο κενό -, νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά ο Φιλίπ
Ραμός θέλησε να δείξει είναι η τάση του ανθρώπου να εξαφανίζεται από την ενεργό δράση, να φεύγει από το προσκήνιο. Γι' αυτό και
με έναν τρόπο νομίζω ότι η ταινία μιλάει για
τη σχέση όλων μας με το φως και τη σκιά».
Το «Jeanne Captive» («Φυλακισμένη
Ιωάννα»), υπήρξε η μυστική ταινία-έκπληξη
του 13ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. Είναι, επίσης, η τελευταία ώς σήμερα ματιά επάνω στην εμβληματική προσωπικότητα της Ιωάννας της Λωρραίνης, της Ζαν ντ' Αρκ, της θρησκευόμενης
Γαλλίδας η οποία κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου εμψύχωσε τους συμπατριώτες της και συνέβαλε στην απελευθέρωση της Ορλεάνης μόνο και μόνο για να κατηγορηθεί τελικά ως μάγισσα και να καταλήξει
στην πυρά. Συνεπώς η Κλεμάνς Ποεζί είναι
η τελευταία ώς σήμερα ηθοποιός που υπο-

δύεται τη Ζαν ντ' Αρκ μετά τη Μίλα Γιόβοβιτς στην εκδοχή του Λυκ Μπεσόν, την Τζιν
Σίμπεργκ στην εκδοχή του Οτο Πρέμινγκερ,
τη Μαρία Φαλκονέτι στην ταινία του Καρλ
Ντράγερ και βεβαίως την Ινγκριντ Μπέργκμαν στη λουσάτη χολιγουντιανή ταινία του
Βίκτορ Φλέμινγκ, παραγωγής 1948.
Πριν από την ταινία του Φιλίπ Ραμός, η
29χρονη σήμερα Ποεζί δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσωπικότητα της
Ιωάννας της Λωρραίνης, ίσως επειδή «στη
Γαλλία η Ιωάννα της Λωρραίνης αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς τρόπους και πολλοί
άνθρωποι τούς οποίους δεν εκτιμώ ιδιαίτερα
την έχουν οικειοποιηθεί και τη χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς και τα δικά τους συμφέροντα». Ωστόσο, από τη στιγμή που άρχισε να ασχολείται εκτενώς μαζί
της, η Ποεζί είδε στην Ιωάννα έναν άνθρωπο
που μπορεί να κεντρίσει τη φαντασία, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά γι' αυτόν.
«Η ζωή της καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου και το ενδιαφέρον με την Ιωάννα
της Λωρραίνης είναι ότι την έχουν πλησιάσει
με διαφορετικούς τρόπους, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Υπάρχει η φεμινιστική
προσέγγιση, εφόσον εκείνη την εποχή η
Ιωάννα μπόρεσε να κάνει τόσο σημαντικά
πράγματα για τη γυναίκα, αλλά υπάρχει και η
ανατρεπτική, επαναστατική εκδοχή της, αυτή που προασπίζονται οι Αγγλοσάξονες».
«Το τραγούδι "Jeanne of Arc" του Λέοναρντ Κοέν για παράδειγμα βρίσκεται πολύ
κοντά στη δική μας εκδοχή», συνεχίζει η Ποεζί. «Γιατί δεν μιλάει για μια εθνική ηρωίδα
αλλά για την ιστορία ενός πολύ απλού κοριτσιού που αμφιβάλλει, έχει φοβίες κτλ». Η Ποεζί μνημονεύει και μια παράσταση της Πάτι

Σμιθ όπου η τραγουδίστρια μίλησε για τη Ζαν
ντ' Αρκ για δέκα λεπτά στη σκηνή δίνοντας τη
δική της εκδοχή. «Πιστεύω ότι ο λόγος που
εξακολουθεί η Ζαν ντ' Αρκ να εμπνέει τον κόσμο για ταινίες ή για άλλες μορφές τέχνης είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, βρίσκεται έξω
από όλους τους κανόνες και μακριά από τα
δόγματα και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό
ότι αυτοί που την έκαψαν στην πυρά ως μάγισσα αργότερα την αγιοποίησαν. Οπότε η προσέγγιση του Φιλίπ Ραμός μιλάει παράλληλα
για την πίστη - όχι την πίστη του δόγματος και
της Εκκλησίας αλλά την πίστη που βρίσκουμε
στον άνεμο, στη φύση και στη θάλασσα, την πίστη του απλού ανθρώπου, την πίστη της καθημερινότητας. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που
στην ταινία δεν βλέπουμε ποτέ ούτε έναν
σταυρό ως σύμβολο της πίστης».
Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του 13ου
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, η
Κλεμάνς Ποεζί είναι μια δυναμική παρουσία, με έντονο βλέμμα και γεμάτη ενέργεια,
κάτι που φαίνεται όταν μιλάει και κουνάει
διαρκώς τα χέρια της. Δείχνει δραστήρια κοπέλα και αυτή η δραστηριότητα αντανακλάται στη δουλειά της: 30 τίτλοι κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μέσα
σε μια περίοδο 13 ετών δεν είναι και λίγοι.
Μάλιστα, κάποιες ταινίες της έχουν ξεφύγει
από τη Γαλλία, αφού η Ποεζί επιλέγεται συχνά και για αγγλόφωνες παραγωγές όπως οι
«127 ώρες» του Ντάνι Μπόιλ, η «Αποστολή
στην Μπρυζ» του Μάρτιν Μακ Ντόνα, το
«Heartless» του Φίλιπ Ρίντλεϊ αλλά και οι
δύο τελευταίες ταινίες «Χάρι Πότερ» όπου
υποδύθηκε τη Φλερ Ντελακούρ.
Ωστόσο η «Jeanne Captive» είναι η ταινία
που αναδεικνύει πραγματικά το ταλέντο της, η

ταινία που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους
ώμους της. Η ίδια παραδέχεται ότι προτού τα
γυρίσματα αρχίσουν η σιωπή της Ιωάννας την
ανησυχούσε, ως και τη φόβιζε, γιατί δεν ήξερε
πώς να τη διαχειριστεί ερμηνευτικά. Ενιωσε
ότι περπατούσε σε τεντωμένο σχοινί. Σύντομα
όμως η ηθοποιός αντιλήφθηκε ότι η σιωπή
ήταν όπλο. Για την ίδια ως ηθοποιό αλλά και
για την Ιωάννα της Λωρραίνης ως ηρωίδα. «To
γεγονός ότι βρισκόμουν σε ένα πλατό όπου
όλοι εκτός από μένα μιλούσαν και φώναζαν
έγινε ένα είδος πανοπλίας, μια ασπίδα προστασίας, κάτι που ένιωσα τόσο ως ηθοποιός
όσο και για την ηρωίδα μου. Γιατί η σιωπή της
τελικά γίνεται δύναμη. Οπως και για μένα η
σιωπή σήμανε τελικά δύναμη γιατί το σενάριο
ήταν καλό. Αναζητώ πλέον ρόλους με όσο το
δυνατόν λιγότερους διαλόγους! Γιατί φαινόμαστε πιο έξυπνοι όταν είμαστε σιωπηλοί».
Κατά τη διάρκεια του γαλλόφωνου φεστιβάλ ακούστηκαν αρκετές φήμες για κάποια
μελλοντικά σχέδια της Κλεμάνς Ποεζί σχετικά με την Ελλάδα. «Ελπίζω να υλοποιηθούν!» λέει με ενθουσιασμό η ηθοποιός,
χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε κάτι συγκεκριμένο. «Γιατί η Ελλάδα είναι ένα από τα
μέρη του κόσμου όπου ο κινηματογράφος
αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει μια νέα βάση που δίνει νέα πνοή.
Συζητούσα χθες για αυτό το θέμα και, ναι, είναι όντως πολύ δύσκολο να γυρίζει κανείς
ταινίες σε περίοδο οικονομικής κρίσης - να
όμως που, παρά την κρίση, υπάρχουν άνθρωποι με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα. Ελπίζω, παρά τα προβλήματα της εποχής, να μπορέσουν να αναπτύξουν αλλά και
να αναδείξουν αυτό το ταλέντο τους».
(Από το Βήμα)
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Πυρετώδεις προετοιμασίες
στην τουριστική βιομηχανία
Ελκυστικές προσφορές από ξενοδόχους για τις ημέρες του Πάσχα
υρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην τουριστική βιομηχανία ενόψει των εορτών του
Πάσχα, αλλά και της επερχόμενης
καλοκαιρινής περιόδου, με τους αρμόδιους φορείς να εκφράζουν συγκρατημένη
αισιοδοξία όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα σε αφίξεις και έσοδα για το 2012. Ο
ΚΟΤ προειδοποιεί πάντως τις τουριστικές
επιχειρήσεις, ότι πολλά θα εξαρτηθούν
από τη δική του συμπεριφορά, με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, Λεύκο Φυλακτίδη, να δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην επιμόρφωση του προσωπικού
και στην προετοιμασία τής κάθε επιχείρησης.
Οπως δήλωσαν στην εφημερίδα μας ο
Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρίας Ιωαννίδης και ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ,
Ακης Βαβλίτης, σχεδόν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου και
αυτών που είχαν αναστείλει τη λειτουργία
τους κατά τη χειμερινή περίοδο, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.
Οι ξενοδόχοι έχουν ανακοινώσει πολύ
ελκυστικές προσφορές για την ερχόμενη
βδομάδα, που είναι η εορταστική περίοδος
του Πάσχα, με τις τιμές να ξεκινούν από 15
ευρώ το άτομο σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και από 17,50 ευρώ το άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου. Μάλιστα,
όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο Ζ.
Ιωαννίδης, αν υπολογίσει κανείς το κόστος
ενέργειας, θα καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι η διαμονή στο ξενοδοχείο τις ημέρες
του Πάσχα μπορεί να είναι πιο οικονομική
επιλογή, ενώ θα δώσει την ευκαιρία σ’ όλα
τα μέλη της οικογένειας να περάσουν εξί-
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σου ευχάριστα την εορταστική περίοδο.
Ο Α. Βαβλίτης σημείωσε ότι την πρωτιά
στις προτιμήσεις των Κυπρίων για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, κατέχει
όπως κάθε χρόνο η επαρχία Πάφου, ακολουθούμενη από την ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα.
Ενδιαφέρον υπάρχει και για τα τουριστικά
καταλύματα στο ορεινά, ιδιαίτερα στα χωρία τα οποία έχουν οργανώσει παραδοσιακές εκδηλώσεις.
Η κρίση πάντως φαίνεται να περιόρισε
τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό, ενώ
φαίνεται να υπάρχουν και αλλαγές στις
προτιμήσεις των καταναλωτών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA),
Βίκτωρ Μαντοβάνη, οι κρατήσεις για εξωτερικό βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα
σε σχέση με πέρσι. Την πρωτιά στις προτιμήσεις των Κυπρίων κατέχουν όπως κάθε
χρόνο τα ελληνικά νησιά και ακολουθεί το
Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, έχει μειωθεί
σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Αθήνα, ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για
Ισπανία και συγκεκριμένα για Βαρκελώνη,
καθώς και για την Ιταλία.
Σύμφωνα με τον Β. Μαντοβάνη, η μείωση του ενδιαφέροντος για Αθήνα σχετίζεται με την οικονομική κρίση, αλλά και την
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα λόγω των αντιδράσεων στα σκληρά μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος για Ισπανία και Ιταλία, σχετίζεται, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του ACTA, με τη δρομολόγηση
πτήσεων από τις εταιρείες χαμηλού κό-

στους και τα φθηνά ναύλα που προσφέρουν
για τους εν λόγω προορισμούς.

Στα περσινά επίπεδα οι κρατήσεις για καλοκαίρι
Η τουριστική βιομηχανία κινείται ήδη
σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με τους αρμοδίους να αισιοδοξούν ότι παρά τα προβλήματα που έχει επιφέρει στις κύριες αγορές
της Κύπρου η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα
είναι φέτος αυξημένες ή τουλάχιστον στα
ίδια περσινά επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Α. Βαβλίτη, οι κρατήσεις για τους επόμενους μήνες κινούνται
περίπου στα περσινά επίπεδα, με τη ρωσική αγορά να καταγράφει θετικό και ικανοποιητικό πρόσημο. Θετική είναι και η πορεία των κρατήσεων από τις Σκανδιναβικές
χώρες, ενώ αντίθετα οι κρατήσεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία παρουσιάζουν μέχρι στιγμής σοβαρή κάμψη σε
σύγκριση με πέρσι.
Οπως εξήγησε ο αναπληρωτής ΓΔ του
ΚΟΤ, Λεύκος Φυλακτίδης, η κάμψη που
παρατηρείται στις αφίξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο σχετίζεται κυρίως με τη συνεχιζόμενη κρίση και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη χώρα, ενώ στην περίπτωση της
Γερμανίας με τις εξελίξεις στις αερομεταφορές και πιο συγκεκριμένα με την πτώχευση της Malev και την αναστολή των
πτήσεων της CSA προς το αεροδρόμιο
Λάρνακας. Οι δύο αυτές εταιρείες, σύμφωνα με τον Λ. Φυλακτίδη, μετέφεραν στην
Κύπρο τουριστικό ρεύμα από την ευρύτερη
ευρωπαϊκή περιοχή και ειδικότερα από τη
Γερμανία και τις Βόρειες Σκανδιναβικές
χώρες.

Στον αντίποδα, αντίθετα με πέρσι, η Κύπρος συνδέεται φέτος με σημαντικά αυξημένο αριθμό αεροδρομίων στη Ρωσία - αγορά με μεγάλες προοπτικές - ενώ έχουν ήδη
ξεκινήσει οι δρομολογημένες πτήσεις της
Ryanair, η οποία αναμένεται να μεταφέρει
περισσότερους από 600.000 επιβάτες στην
Κύπρο.
Ο Λ. Φυλακτίδης εκτιμά ότι η πορεία
του τουρισμού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής, φαινόμενο που όπως επισημαίνει
εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως των προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση.

Σημαντική η στελέχωση των επιχειρήσεων
O αναπληρωτής ΓΔ του ΚΟΤ Λεύκος
Φυλακτίδης τονίζει την ανάγκη όπως όλοι
οι εμπλεκόμενοι δώσουν ειδικά φέτος τον
καλύτερό τους εαυτό, ώστε να παραμείνει
ανταγωνιστικό το κυπριακό προϊόν.
Τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της ανθρώπινης στελέχωσης των ξενοδοχειακών μονάδων και των κέντρων αναψυχής, απευθύνοντας έκκληση προς τις επιχειρήσεις του
κλάδου όπως αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της περιόδου αιχμής,
για επιμόρφωση του προσωπικού τους.
Οπως επισημαίνει, το περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και λόγω και της
αβεβαιότητας που επικρατεί ένεκα της οικονομικής κρίσης, η Κύπρος πρέπει ειδικά
φέτος να προσφέρει μια αξέχαστη τουριστική εμπειρία στους επισκέπτες.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
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Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες ανακοινώνει τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών για τα Ατομα με Αναπηρίες, για την περίοδο από 1/6/2012 μέχρι 31/12/2012.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής των ατόμων
με αναπηρίες και των οικογενειών τους ή συνοδών τους σε ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα της αρεσκείας τους.
Tο ύψος της χορηγίας ανέρχεται, για κάθε διανυκτέρευση, σε €45 για τον δικαιούχο,
€45 για τον/την σύζυγο ή συνοδό, €0 για
εξαρτώμενο παιδί μέχρι 2 ετών, €23 για
εξαρτώμενο παιδί άνω των 2 ετών και μέχρι
12 ετών και €34 για εξαρτώμενο παιδί άνω

Kapnos: Νέες ώρες και
τιμές για αεροδρόμιο
Λάρνακας
Η Kapnos Airport Shuttle ανακοίνωσε ότι
προχώρησε στην αναπροσαρμογή των δρομολογίων που πραγματοποιεί από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς τη Λευκωσία και αντίστροφα αρχής
γενομένης από την 1η Απριλίου.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το κόμιστρο
από και προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας διαφοροποιείται από 7 ευρώ σε 8 ευρώ ανά διαδρομή.
Τέλος αναφέρει ότι η νέα αφετηρία βρίσκεται
επί της Λεωφόρου Κυρηνείας, πίσω από Μελκονιάν και έναντι Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
Αρχηγείου Αστυνομίας.
Οι ώρες των δρομολογίων είναι:
ΑΠΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
AΠΟ AEΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
01:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01:00
03:45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03:00
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04:40
05:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05:30
07:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08:10
09:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:10
11:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:10
12:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12:10
13:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:30
14:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:10
15:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:10
17:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10
18:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:10
19:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:10
20:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
21:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:30
22:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22:45
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23:30

Χορηγός στη «Διαδρομή
Αγάπης» η Πετρολίνα
Η Πετρολίνα, στο πλαίσιο της κοινωνικής της
προσφοράς, ήταν για τέταρτη συνεχή χρονιά χορηγός της ετήσιας πορείας μοτοσικλετιστών
«Διαδρομή Αγάπης», που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος «Ενα Ονειρο μια Ευχή».
Η τετραήμερη παγκύπρια πορεία των μοτοσικλετιστών έχει ως απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι
που υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου.
Μέσα από τη «Διαδρομή Αγάπης» επιτυγχάνεται
τόσο η συλλογή χρημάτων για να εκπληρωθούν
ευχές πασχόντων παιδιών και νέων όσο και η οικονομική ενίσχυση οικογενειών πασχόντων παιδιών.
Η φετινή πορεία κάλυψε δήμους και κοινότητες
σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου. Κλιμάκιο μοτοσικλετιστών της πορείας πραγματοποίησε στάση στα κεντρικά γραφεία της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ στη
Λάρνακα όπου τους υποδέχθηκαν η διεύθυνση
και το προσωπικό της εταιρείας.

Χορηγία €45 για άτομα
με αναπηρίες και €45
για σύζυγο
των 12 ετών. Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι
7 διανυκτερεύσεις.
Στους αιτητές που θα εγκρίνονται, θα
αποστέλλεται πιστοποιητικό με το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης, το οποίο θα παρουσιάσουν στο ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους. Η πληρωμή των
ξενοδοχείων/τουριστικών καταλυμάτων θα
διευθετείται από το Τμήμα Κοινωνικής Εν-

σωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τα Γραφεία
του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες στη Λευκωσία (Aρχ.
Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2253 Λατσιά, Λευκωσία),
από την ιστοσελίδα του Τμήματος
www.mlsi.gov.cy/dsid, από τα Γραφεία των
Οργανώσεών τους και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες θα δέχεται αιτήσεις
μέχρι τις 11/5/2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποτείνονται στα τηλέφωνα 22 815015 και
22 815057.

2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών και του
Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ). Ο
Διαγωνισμός διεξήχθη από τις 29 μέχρι
και τις 31 Μαρτίου στο Pavilion Hall στη
Λευκωσία.
Η θριαμβευτική τελετή λήξης του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
2 Απριλίου στις 18:00, στο Pavilion Hall
στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο της τελετής
λήξης βραβεύθηκαν οι νικητές του 2ου
Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων οι
οποίοι ανέδειξαν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους στους εξής 16 επιμέρους διαγωνισμούς/ τεχνικά επαγγέλματα:
εργοδηγός, κτίστης τούβλων, τοποθέτηση πλακακιών, εγκαταστάτης ξηρής δόμησης / σοβατζής, συγκολλητής, υδραυλικός/ κεντρικές θερμάνσεις, ηλεκτρολόγος, τεχνικός ψύξης, μηχανικός αυτοκινήτων, ξυλουργός, επιπλοποιός
χειριστής μηχανών ξύλου, μάγειρας,
σερβιτόρος, υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείων, κομμωτής.
Οι νικητές από τους 16 επιμέρους διαγωνισμούς θα καταρτίσουν την Εθνική
Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
τον προσεχή Οκτώβριο στην πόλη Σπα
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του Βελγίου, στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Δεξιοτήτων Euroskills 2012.
Ο Διευθυντής του Κέντρου Παραγωγικότητας, κ. Ντίνος Καθητζιώτης, αναφέρθηκε στο απαράμιλλο ήθος που επέδειξαν
οι διαγωνιζόμενοι και στην αξιόλογη προσπάθειά τους για να αναδείξουν το ταλέντο τους. Επίσης, ο κ. Καθητζιώτης ευχαρίστησε τους συνεργαζόμενους φορείς,
τους μεγάλους χορηγούς Anco, TOYOTA
και Averta Group και τους χορηγούς των
επιμέρους διαγωνισμών για ανεκτίμητη
και πολύτιμη στήριξή τους για τη διεξαγω-

γή του διαγωνισμού.
Τέλος, ο κ. Καθητζιώτης ανέφερε ότι οι
στόχοι του Διαγωνισμού που είναι η προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική
και εκπαιδευτική κατάρτιση, η ανάπτυξη
των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων και η ενδυνάμωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθιστώντας το Διαγωνισμό Δεξιοτήτων ως ένα θεσμό με κύρος, αναγνωσιμότητα και ιδιαίτερη δυναμική για την
προσέλκυση των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα.

Υπέγραψαν συμφωνία για την ασφάλεια και υγεία
ημαντική συνεργασία στους τομείς
της ασφάλειας και υγείας εγκαθιδρύθηκε με την υπογραφή Συμφωνίας
Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την
κοινή υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών που αφορούν:
•Στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση στα
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
•Στη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
•Στη διεξαγωγή εργασιών/ερευνών
σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
•Στην παροχή υπηρεσιών από το
προσωπικό ή τους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προς το
ΤΕΕ,
•Στη χρήση του εξοπλισμού δειγματοληψιών και μετρήσεων του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας από φοιτητές
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
•Στην πρόσβαση των λειτουργών του
ΤΕΕ στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού
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Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας και το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Πανεπιστημίου Κύπρου,
•Στην πρόσβαση του Ακαδημαϊκού/Ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει το ΤΕΕ.
Η Συμφωνία προβλέπει τη χρήση του
Ερευνητικού Κέντρου Centre for Risk
and Safety in the Environment
(CERISE) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ως σημείο επαφής για τον
καθορισμό των ειδικών τομέων συνεργασίας και των ομάδων εργασίας που θα
συγκροτηθούν.
Οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων, την
πυρασφάλεια/πυροπροστασία, τη διαχείριση ασφάλειας και υγείας, την ανάπτυξη, χρήση και επαλήθευση στατιστικών και μαθηματικών μοντέλων και λογισμικού με εφαρμογή στον τομέα της

ασφάλειας και υγείας, τη μέτρηση και
διαχείριση βιομηχανικού θορύβου και
το σχεδιασμό κανόνων και συστημάτων
ασφάλειας και υγείας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις καθώς και θέματα οριζόντιου
ενδιαφέροντος όπως η επικοινωνιακή
διαχείριση της ασφάλειας και υγείας.
Ο Αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, υπογράμμισε ότι η συνεργασία δημιουργεί προστιθέμενη αξία
με πολλαπλασιαστική ισχύ σε ζητήματα
ασφάλειας που μέχρι τώρα δεν είχαν την
επιστημονική επένδυση, με άλλα λόγια
έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό
με διαστάσεις ευρύτερα κοινωνικές για
τους εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Λέανδρος Νικολαΐδης, σημείωσε ότι οι συνέργειες που θα
αναπτυχθούν με τη σύζευξη της επιστημονικής γνώσης, με την τεχνογνωσία και
εμπειρία της δημόσιας υπηρεσίας μέσω
της συμφωνίας αυτής, θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της έρευνας
και καινοτομίας και γενικά στην προώθηση της πρόληψης των κινδύνων που
αποτελούν και άξονες της Στρατηγικής
της Κύπρου στην ασφάλεια και υγεία
στην εργασία.

OIKONOMIKH
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Ρυθμίσεις για ενίσχυση
εσωτερικής αγοράς
ΠΑΣΥΞΕ: Ελκυστικές
τιμές για το Πάσχα
Συνεπής στην πολιτική που χάραξε
εδώ και αρκετά χρόνια για την ανάπτυξη
του εσωτερικού τουρισμού, ο ΠΑΣΥΞΕ
διευρύνει την προσφορά ελκυστικότατων
τιμών με σημαντική έκπτωση, για τους
συμπατριώτες μας, στον καλοκαιρινό κατάλογο του από 139 ξενοδοχεία, συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων, και
τουριστικών χωριών, Μελών του Συνδέσμου.
Ο σχετικός καλοκαιρινός κατάλογος
με τις ελκυστικές τιμές διατίθεται για
τους ενδιαφερόμενους προς άμεση αξιοποίηση, ενόψει και των διακοπών του
Πάσχα, στις ιστοσελίδες του ΠΑΣΥΞΕ :
www.cyprushotelassociation.org, της
Τράπεζας Κύπρου:
www.bankofcyprus.com.cy του ΚΟΤ :
www.visitcyprus.biz & www.visitcyprus.com
ενώ στην έντυπή του μορφή, η οποία
αναμένεται να είναι έτοιμη γύρω στις 10
Απριλίου, θα κυκλοφορήσει στα υποκαταστήματα του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού και της Τράπεζας Κύπρου σε
όλες τις επαρχίες.
Την πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ στηρίζει ουσιαστικά ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και υποστηρίζουν οι
Κάρτες American Express της Τράπεζας
Κύπρου. Με αυτό το τρόπο, η American
Express εκφράζει εμπράκτως το ότι προσφέρει στα μέλη της περισσότερα σε
όλους τους τομείς και, πολύ περισσότερο, στον τομέα αναψυχής όπου έχει διακριθεί και συνεχίζει να διακρίνεται παγκοσμίως.
Θα θέλαμε και με αυτή την ευκαιρία
να ευχαριστήσουμε τόσο τον ΚΟΤ όσο
και την Τράπεζα Κύπρου για τη διαχρονική συνεργασία και στήριξη της προσπάθειάς μας για προσφορά στους συμπατριώτες μας ελκυστικών τιμών.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εύχεται σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑIΡΙ και επισημαίνει ότι για τον Απρίλιο οι ειδικές προσφορές αρχίζουν από €15.00 το άτομο σε
διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (για διαμονή 2 ατόμων) και από €17.50 το άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (για
διαμονή 2 ατόμων).

Δημιουργία ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας, εκσυγχρονισμός του
νομοθετικού πλαισίου τυποποίησης δημoσίων συμβάσεων και εναλλακτική
επίλυση διαφορών ήταν στο επίκεντρο συζήτησης του Υπουργού Εμπορίου
και της IMCO
ομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, όπως η δημιουργία ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας, ο
εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου
τυποποίησης δημοσίων συμβάσεων και η
εναλλακτική επίλυση διαφορών ήταν στο
επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στο Σπίτι
της Ευρώπης στη Λευκωσία μεταξύ του
Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού Νεοκλή Συλικιώτη και συνεργατών του και αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η οποία βρίσκεται
στην Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι
επικεφαλής των ομάδων εργασίας για την
Κυπριακή Προεδρία παρουσίασαν την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί ώς τώρα, τον
προγραμματισμό που γίνεται και τις προκλήσεις που υπάρχουν για το κάθε θέμα.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου
της ΙΜCO, Μάλκολμ Χάρμπορ, οι Κύπριοι
τεχνοκράτες εντυπωσίασαν τους ευρωβουλευτές με το εύρος της προετοιμασίας τους
και το βάθος της γνώσης τους για τα θέματα που παρουσίασαν.
Σε παρέμβασή του κατά την έναρξη της
συνάντησης, ο Υπουργός Εμπορίου εξέφρασε ετοιμότητα να εργαστούν συναινετικά, αλλά και αποτελεσματικά προκειμένου
«να αποδείξουμε ότι αποτελούμε ένα ώριμο μέλος της ΕΕ που μπορεί να συμβάλει
ουσιαστικά στη δημιουργία μιας καλύτερης
Ευρώπης για τους πολίτες της, αλλά και
μιας Ευρώπης αλληλέγγυας, τόσο μεταξύ
μας, όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο».
Διαβεβαίωσε επίσης, ότι η Κύπρος ως η
επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της
ΕΕ θα συνεργαστεί άψογα προκειμένου να
επιτευχθεί η προώθηση σειράς σοβαρών
θεμάτων όπως είναι αυτά της Εσωτερικής
Αγοράς και των Καταναλωτών.
Η Εσωτερική Αγορά, σημείωσε, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της
Ε.Ε. και έχει ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες.
«Προασπίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και
κεφαλαίων», ανέφερε, «βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ενωσης, προσφέρεται
ευρεία επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών
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στους καταναλωτές, δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας, διασφαλίζεται η ευημερία
των πολιτών της Ευρώπης».
Σκοπός της Ενωσης, πρόσθεσε, είναι η
απομάκρυνση των δυσκολιών που εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της
Εσωτερικής Αγοράς.

Μειονεκτεί η Κύπρος
λόγω απόστασης
Αναφερόμενος στην Κύπρο, επεσήμανε πως ως μικρό νησί που βρίσκεται μακριά από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά,
μειονεκτεί σε σχέση με αλλά κράτη μέλη
σε ό,τι αφορά την ευκολία πρόσβασης
στις αγορές, τονίζοντας ότι ορισμένες φορές οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις
δεν αποκομίζουν πλήρως τα οφέλη της
εσωτερικής αγοράς.
Στα θέματα τα οποία η Κύπρος θα δώσει προτεραιότητα, σύμφωνα με τον
Υπουργό, αφορούν την Πράξη για την
Ενιαία Αγορά, όπως είναι η αναθεώρηση
της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα και το πακέτο των νομοθετικών
προτάσεων για αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων.
Για το τελευταίο θέμα, ανέφερε, η Κύπρος θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τη
σκληρή δουλειά που συντελείται από τη
δανική προεδρία για τελεσφόρηση της
προσπάθειας για υιοθέτηση των βελτιωμένων οδηγιών.
Οσον αφορά στα θέματα των καταναλωτών, η Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβει
θέματα που εμπίπτουν στις δώδεκα δράσεις για την «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» και που αποτελούν προτεραιότητα για
όλους.

O Πρόεδρος της IMCO Μάλκολμ
Χάρμπορ σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση εξέφρασε εντυπωσιασμό
για το πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι
και το βάθος της γνώσης τους σε όλα τα
θέματα. Είχαμε, είπε, «μερικές πολύ καλές παρουσιάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις».
Χαρακτήρισε την πρώτη συνάντηση
της αντιπροσωπείας πολύ βοηθητική, ενώ
κληθείς να εκτιμήσει κατά πόσο τα περισσότερα από τα θέματα που συζητήθηκαν
θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της
Κυπριακής Προεδρίας ανέφερε ότι ο διάλογος που άρχισε είναι το είδος που θα
βοηθήσει να επιλυθούν ζητήματα.
Οπως είπε, ανταλλάγηκαν ήδη ιδέες
για κάποια από τα θέματα που ήγειραν τα
κράτη μέλη στο Συμβούλιο, προσθέτοντας ότι όσο πιο μεγάλη ανταλλαγή απόψεων υπάρχει με το Συμβούλιο τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
Από την πλευρά του, ο Κύπριος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, μέλος της IMCO
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης χαρακτήρισε
τη συνάντηση εξαιρετικά χρήσιμη, σημειώνοντας ότι αντηλλάγησαν απόψεις ως
προς τις προτεραιότητες της Κυπριακής
Προεδρίας αλλά και συγκεκριμένους φακέλους τους οποίους η Κυπριακή Προεδρία θα κληρονομήσει από τη δανική
προεδρία.
Πρόσθεσε, πως τα ζητήματα στην επιτροπή αφορούν την καθημερινότητα του
πολίτη, ιδιαίτερα σε πτυχές όπως είναι η
προστασία των καταναλωτών και η ανταγωνιστικότητα. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η διευκόλυνση
διακίνησης προσώπων σε όλη την Ευρώπη για εξεύρεση εργασίας.

Οι Baker Tilly Klitou αλλάζουν όνομα
Σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους
των Baker Tilly International – του 8ου μεγαλύτερου λογιστικού δικτύου διεθνώς - και
τις προσπάθειές του δικτύου στη δημιουργία
ενός ισχυρότερου διεθνούς brand, οι Baker
Tilly Klitou έχουν εισέλθει σε μια νέα συμφωνία με τους Baker Tilly International,
σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός μπορεί
να χρησιμοποιεί το σήμα και το λογότυπο
"Baker Tilly" χωρίς να επισυνάπτεται κάποιο πρόθεμα.
Ο Μάριος Κλείτου, Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος των Baker Tilly Κύπρου
ανέφερε πως «είμαστε πολύ περήφανοι που
οι Baker Tilly International επέλεξαν τον

οργανισμό μας για να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου διεθνούς brand. Και είμαστε, μόλις, το τέταρτο
μέλος σε παγκόσμιο επίπεδο που το επιτυγχάνει αυτό, μετά τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και
το Ισραήλ. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία

για τον οργανισμό μας και για την Κύπρο».
Η άδεια καλύπτει όλα τα γραφεία τους
στην Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και
τη Μολδαβία. Τα ονόματα των εγγεγραμμένων εταιρειών και στις τέσσερις χώρες θα
παραμείνουν «Baker Tilly Klitou...» όπως
επίσης οι ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Η αλλαγή του ονόματος/λογότυπου σε
«Baker Tilly», επιβεβαιώνει τη δέσμευση
των Baker Tilly Κύπρου προς τους Baker
Tilly International - το 8ο μεγαλύτερο λογιστικό δίκτυο στον κόσμο – ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητά τους να βοηθούν τους
πελάτες τους σε όλο τον κόσμο. Οντας μέ-

ρος αυτού του διεθνούς brand θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση
ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα
οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους του οργανισμού και απεριόριστους πόρους για τους πελάτες τους.
Οι Baker Tilly Κύπρου ήταν πάντα πολύ
περήφανοι για τον τρόπο που συνδέονται με
τους πελάτες τους και την ποιότητα εργασίας
που παραδίνουν. Και αυτό δε θα αλλάξει ποτέ! Οι πελάτες του οργανισμού απολαμβάνουν την αποδοτικότητα της συνεργασίας με
ένα μόνο γραφείο αλλά αντλώντας από έμπειρους συνεργάτες και εμπειρογνώμονες
του κλάδου απ’ όλο το δίκτυο.
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Εξυπνοι τρόποι για τη χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου
Στους δύσκολους καιρούς που περνά- ίδια ή ψηλότερη από την τιμή αγοράς. Γιαμε, με τον κλάδο των ακινήτων να είναι τί αν η εκτίμηση θα είναι μικρότερη, τότε
ουσιαστικά ο κλάδος που
ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, θα κληθεί να καταέχει πληγεί περισσότερο
βάλει μεγαλύτερο ποσοαπό την οικονομική κρίση
στό συνεισφοράς.
και τις τράπεζες είτε να μη
δίνουν στεγαστικά δάνεια
Κατά συνέπεια, τι κάνει
είτε να τα δίνουν με ψηλό
ένας που επιθυμεί να αγοεπιτόκιο, είναι απαραίτητο
ράσει ακίνητο, αλλά δεν
Του
να εξευρεθούν άλλοι τρόμπορεί ή δεν θέλει να δαΓιώργου
ποι για τη χρηματοδότηση
νειστεί από Τράπεζα ή
Μουσκίδη*
της αγοράς ακινήτου.
ΣΠΙ (συνεργατικά);
Οπως είναι γνωστό, με
Η απάντηση είναι το
βάση τα κριτήρια της Κεντρικής Τράπεζας σχέδιο «Ενοικίαση προς αγορά». Είναι
για την αγορά ακινήτου για σκοπούς ιδιο- ένα σχέδιο που λειτουργεί εδώ και χρόνια
κατοίκησης, ο αγοραστής πρέπει να δια- στο εξωτερικό και άρχισε δειλά – δειλά τα
θέτει το ελάχιστο 20% του συνολικού πο- τελευταία χρόνια να εφαρμόζεται και στην
σού, ενώ για άλλη αγορά ακινήτου το 30%. Κύπρο.
Ποιες είναι οι κύριες πρόνοιές του;
Και αυτό φυσικά, δεδομένου ότι η τιμή
- Πληρωμή μιας μικρότερης προκατατης εκτίμησης του ακινήτου θα είναι στην

βολής προς τον πωλητή (από αυτή που
προνοεί η Κεντρική Τράπεζα).
- Πληρωμή ενοικίου, μέρος του οποίου
καταβάλλεται έναντι του κόστους αγοράς
του ακινήτου.
- Ο αγοραστής έχει δικαίωμα κατά τη
διάρκεια μιας συμφωνημένης χρονικής
περιόδου (συνήθως πέντε χρόνια) και για
προσυμφωνημένα ποσά, να προχωρήσει
στην εξόφληση του υπολοίπου ώστε να
μεταβιβαστεί το ακίνητο στο όνομά του.
Το σχέδιο είναι κατάλληλο για όσους
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν δάνειο από
την τράπεζα, καθώς και για επενδυτές που
αγοράζουν ένα ακίνητο και θέλουν να το
ξαναπωλήσουν χωρίς να το μεταβιβάσουν
στο όνομά τους με όλα τα σχετικά κόστη
(φόροι και δικαιώματα) που συνεπάγεται
μια τέτοια μεταβίβαση.
Ακόμη, είναι κατάλληλο για αγοραστές

που κατέχουν μια μικρή προκαταβολή,
καθώς και για αγοραστές που ενοικιάζουν
το ακίνητο στο οποίο διαμένουν και θέλουν τα χρήματα που διαθέτουν για ενοίκιο να μην πηγαίνουν χαμένα, αλλά να
αξιοποιηθούν για την αγορά του ακινήτου.
Στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα μόνο με τέτοια έξυπνα και πρωτοποριακά σχέδια μπορεί κάποιος να επιβιώσει.
Και το κέρδος θα είναι τριπλό. Θα επωφεληθούν και ο αγοραστής και ο πωλητής
αλλά ο τομέας των ακινήτων γενικότερα
που παρουσιάζει ένα παρατεταμένο μούδιασμα. Για περισσότερες πληροφορίες
στο www.foxrealty.com.cy.
*Πρόεδ ρο ς Συνδέσμο υ Προώ θησης Ανάπτυ ξης Ακινήτων, Διευ θυντής F OX Smart
Estate Age ncy

Σας αναμένουν δυσκολίες κα Ελένη Μαύρου
ας συγχαίρουμε διά της παρούσης
για το διορισμό σας ως νέος Υπουργός Εσωτερικών και σας ευχόμαστε
ειλικρινά κάθε επιτυχία σε ένα πολύ
δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας.
Ασφαλώς δεν είστε καινούργια σε θέσεις
με δύσκολη αποστολή, αλλά εδώ στο
Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται για ένα
Υπουργείο που ασχολείται με χίλια δύο
θέματα. Από την Πολεοδομία και Κτηματολόγιο, τις δασικές φωτιές, μετανάστες,
επενδύσεις από το εξωτερικό, τα καμπαρέ,
πλημμύρες και τόσα άλλα.
Με την έκδηλη εκτίμηση προς το άτομό
σας και λόγω της προηγούμενής μας συνεργασίας ως Δήμαρχος Λευκωσίας, σας
παραθέτουμε ορισμένες απόψεις που πιστεύουμε να βοηθήσουν το έργο σας:
Είστε τυχερή που έχετε έναν εξαίρετο
Γενικό Διευθυντή, τον Ανδρέα Ασσιώτη –
αλλά δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι αυτού του
είδους στο Υπουργείο σας. Βασιστείτε πάνω του για ορθές συμβουλές, αλλά μην τον
«πνίξετε» με πολλά καθήκοντα διότι θα καθηλωθεί και αυτός.
Μάθετε από τον προηγούμενο Υπουργό
κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε ποιους θα πρέπει
να βασίζεστε. Ατομα με πόστα κλειδιά δεν
είναι απαραίτητα και τα πιο ικανά. Απευθυνθείτε για ορισμένες εργασίες σε άλλους, ακόμη και σε κατώτερα πόστα που είναι πιο ικανοί.
Επιλέξτε μια ομάδα εργασίας ανά τμήμα,
ένα άτομο που θα σας ενημερώνει και η
επιλογή σας να είναι μεν από την υφιστάμενη υπηρεσία, αλλά αποφύγετε την επιλογή σας βάσει πολιτικών κριτηρίων.
Απαγκιστρωθείτε από κάποιες έμμονες
ιδέες που ίσως να έχετε κληρονομήσει ως
πολιτική των προκατόχων σας.
Θέματα που εμπίπτουν στον τομέα το δικό μας της οικοδομικής βιομηχανίας είναι:
•Εκδοση τίτλων – Επανεξετάστε τις χρεώσεις αγοράς συντελεστή δόμησης. Οι
χρεώσεις είναι σχεδόν οι ίδιες με τις
τρέχουσες αξίες, άρα τι κίνητρο υπάρχει; Στην Ελλάδα η αγορά του συντελεστή δόμησης είναι 20% της αξίας, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες αιτητές, ενώ πρόσφατα (23/2/2012) υπάρχει
πρόταση κατάργησης της χρέωσης.
Στην Κύπρο από τις 100.000 παρανομίες υποβλήθηκαν μόνο 8.000 αιτήσεις.
Αυτό κάτι σημαίνει.
•Επιλύστε το θέμα (απαράδεκτο) της
απόσυρσης των τουριστικών κλινών. Αντιδραστικοί πολεοδομικοί λειτουργοί
που αντί να βοηθήσουν σε εξεύρεση λύσεων και να βοηθήσουν στην εφαρμογή

Σ

Toυ
ΑΝΤΩΝΗ ΛΟΪΖΟΥ*

του μέτρου, πολεμούν το μέτρο αυτό το
οποίο παραμένει τα χαρτιά εδώ και 8
χρόνια. Εγιναν και σεμινάρια επί του
θέματος και η λειτουργός τότε (υποδιευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας),
μας υποσχέθηκε κάθε βοήθεια και ευρύ
πνεύμα. Ακριβώς το αντίθετο είναι η
διαπίστωσή μας – Αποτέλεσμα μετά από
8 χρόνια ακόμη ψαχνόμαστε να βρούμε
την λύση (ίδε τελευταία απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου).
•Επικεντρωθείτε στα θέματα του Κτηματολογίου ιδιαίτερα στο Τμήμα Χωρομετρίας με τις τεράστιες καθυστερήσεις –
π.χ. διόρθωση τοπογράφων που εμποδίζουν την έκδοση τίτλων με μέση καθυστέρηση 6-24 μήνες!
•Επαναμελετήστε τη «νέα» πρόσφατη
(αλαλούμ) πολιτική για τη μεμονωμένη
κατοικία (η νέα πολιτική απαγορεύει
την ανέγερση κατοικίας σε αγροτικές
περιοχές) και αποτελεί βόμβα στα θεμέλια των ιδιωτικών επενδύσεων και στον
χρηματοδοτικό τομέα (άρα υποθηκών).
•Φανείτε τολμηρή και θέστε χρονικά
πλαίσια απάντησης σε αιτήσεις πολιτών.
Η μη έγκαιρη απάντηση θα πρέπει να δικαιολογείται γραπτώς από τον καθυστερήσαντα Δημόσια Υπάλληλο και/ή η αίτηση να θεωρείται ως εγκριθείσα.
•Θέστε πλέον επί τάπητος προσωπικές
ευθύνες (και άρα προσωπική καταβολή
αποζημιώσεων) σε λειτουργούς, οι οποίοι απλώς δεν πρέπει να είναι εκεί.
Οκνηροί και ανίκανοι υπάλληλοι θα
πρέπει είτε να μετατεθούν σε θέσεις
«αρχείου» (αποθήκες), είτε να πάνε σπίτι τους. Να είστε σίγουρη ότι τόσο τα
αντιπολιτευόμενα κόμματα όσο και τα
επαγγελματικά σώματα θα σας στηρίξουν, ως επίσης και η ΠΑΣΥΔΥ με τερά-

στια απήχηση προς το άτομο σας από το
ταλαιπωρημένο κοινό.
•Περιβάλλετε με αγάπη και ενθάρρυνση
τους λειτουργούς εκείνους που θα σας
στηρίξουν στους επιμέρους κλάδους
που ασχολείται το Υπουργείο.
•Ξεκαθαρίστε επιτέλους το ομιχλώδες
τοπίο της έκδοσης βίζας με αγορά κατοικίας και έκδοση διαβατηρίου. Ο κ.
Κίκης Καζαμίας «άρπαξε» άμεσα το θέμα και έλαβε κάποιες κατ’ αρχή αποφάσεις μαζί με τον κ. Ν. Συλικιώτη, αλλά η
αποχώρησή τους είναι μεγάλη ζημιά για
τη βιομηχανία και χρειάζεται συνέχεια.
•Τι γίνεται με τη Δήλωση Πολιτικής;
Αναμένουμε εδώ και 4 χρόνια και εν τω
μεταξύ το επενδυτικό κοινό παραμένει
έρμαιο των επιτήδειων.
•Συγκρίνετε τις πρόνοιες του τοπικού
σχεδίου Λευκωσίας με εκείνα των άλλων
πόλεων. Θα διερωτάστε εάν η Λευκωσία
βρίσκεται στην Κύπρο με άλλα πολεοδομικά κριτήρια σε σχέση με άλλες πόλεις.
•Αναθέστε τους υπό εγγραφή δημόσιους
δρόμους στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου
το 30% των αγροτικών δρόμων είναι υπό
εγγραφή, ενώ έχουν κατασκευαστεί καθυστερώντας την ανάπτυξη και αυξάνοντας το κόστος οίκησης.
•Προωθείστε τον CIPA μαζί με τον νέο
Υπουργό Οικονομικών. Ο CIPA είναι
τεράστιας σημασίας για την κυπριακή
οικονομία. Ο CIPA έχει 15 υπαλλήλους,

αντί 30 και ακολουθείστε το παράδειγμα
της Μάλτας που για τον ίδιο οργανισμό
έχει 70 υπαλλήλους με τεράστια επιτυχία.
•Προωθείστε τον αυτοέλεγχο, έστω και
εάν υπάρχουν ελλείψεις από τους ιδιώτες μηχανικούς. Μικρο - παραβάσεις σε
όλους τους τομείς να επιλύονται με συνοπτικές διαδικασίες και να μην π.χ.
σταματά η διαδικασία έκδοσης τίτλων
διότι το δημόσιο πεζοδρόμιο που κατασκευάστηκε είναι 2” πιο πλατύ από την
άδεια ή διότι ο τοίχος είναι 12 εκ. σε γειτονικό κτήμα.
Αυτά και άλλα κυρία Μαύρου και αν και
αντιλαμβανόμαστε το σύντομο χρόνο που
σας απομένει στο Υπουργείο, είναι αρκετός, ίσως, για να ξεκινήσετε μια νέα αρχή.
Ο Κίκης Καζαμίας κατόρθωσε σε 8 μήνες
να παραγάγει έργο που ισοδυναμεί ίσως με
έργο πολλών ετών υπηρεσίας – και δεν
υπάρχει κανένας στην κυπριακή οικονομία
και πολιτεία που δεν του «βγάζει το καπέλο». Αναμένουμε λοιπόν από εσάς, γνωρίζοντας το χαρακτήρα και την εργατικότητά
σας ανάλογο αποτέλεσμα.
Ο,τι το καλύτερο.
F.R.I .C.S. – Αντώνης Λοΐ ζο υ
& Συ νεργάτες Λτδ –
Εκτι μητές Ακι νή τω ν
& Διαχειριστές Εργων Ανάπτυξης
www.aloi zou .com.cy
a l a -H Q @ a l o i z o u . c o m . c y

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012

5

ΘΕΜΑΤΑ

Η λιτότητα δεν είναι
η μοναδική συνταγή

Ελληνική: Εκτακτη ΓΣ για
κεφαλαιακή ενίσχυση
Σε πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης προχωρά ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους υφιστάμενους μετόχους της
τράπεζας και τυχόν μη ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης σε νέους επενδυτές, ενώ αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του 2012.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 600 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 ευρώ, την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης (Rights) στους υφιστάμενους μετόχους, με σκοπό να αντληθούν 66 εκατ.
ευρώ περίπου και τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε
όσους ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα εκδοθούν και θα
παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία 1 δικαίωμα για
κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή.
Τα δικαιώματα θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.
Κάθε 2 δικαιώματα που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε 1 νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής
αξίας 0,43 ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 0,43 ευρώ η
κάθε μια.
Επιπλέον, για κάθε 2 νέες μετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση των δικαιωμάτων, ο μέτοχος θα λαμβάνει δωρεάν 3 πλήρως πληρωθείσες
χαριστικές μετοχές (Bonus Shares).
Για το σκοπό αυτό, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 24 Απριλίου, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα εγκριθεί το πρόγραμμα κεφαλαιακής
ενίσχυσης.

Ο ρόλος των οίκων
αξιολόγησης
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Σύνδεσμο Αποφοίτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοίκησης Κύπρου(CIIM Alumni Association), σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και την CYTA, σεμινάριο με θέμα
τους οίκους αξιολόγησης και το ρόλο τους στις
χρηματοοικονομικές αγορές.
Ομιλητής του σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της CYTA, ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του MSc Finance and Banking στο CIIM Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης.
Στη διάλεξή του ο Δρ Θεοχαρίδης μίλησε για το
ρόλο των οίκων αξιολόγησης και τον αντίκτυπο που
έχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα ακόλουθα θέματα:
•Ποιος είναι ο κύριος ρόλος αυτών των οίκων
αξιολόγησης και γιατί έχουν καταστεί σημαντικοί
στην εποχή μας;
•Πώς λειτουργεί η βιομηχανία; Ποιοι είναι οι
βασικοί παίκτες;
•Ποιες είναι οι κύριες αδυναμίες; Πώς μπορούν
αυτές οι αδυναμίες να βελτιωθούν;
•Γιατί αυτοί οι Οίκοι υποβαθμίζουν συνεχώς την
κυπριακή οικονομία και τις τράπεζές της; Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον;
Στο σεμινάριο παρέστησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA κ. Στάθης Κιττής, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του
Ημικρατικού Οργανισμού κ. Φώτης Σαββίδης, ο
Διευθυντής του CIIM Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου,
διακεκριμένοι προσκεκλημένοι και υψηλόβαθμοι
λειτουργοί της CYTA, απόφοιτοι του CIIM.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του CIIM καθώς και
το ίδιο το Ινστιτούτο εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στις Αρχές της CYTA για την ευγενή συμβολή τους στο σεμινάριο, που ήταν πραγματικά ουσιώδης και πολύτιμη για την όλη εκδήλωση.
*Tο Cyprus International Institute of Management (CIIM) έχει ως αποστολή του να λειτουργεί
ως κέντρο αριστείας στον τομέα της μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης και της έρευνας στη διεύθυνση επιχειρήσεων και τη δημόσια διοίκηση, και να εκπαιδεύει ηγέτες, που θα αποτελέσουν καταλύτες της
αλλαγής και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και
στο δημόσιο τομέα, στην Κύπρο και τον υπόλοιπο
κόσμο.

Σύμφωνα με τον Π. Δημητριάδη, μεγάλο μέρος της κρίσης είναι η προβληματική
αρχιτεκτονική της ευρωζώνης αντί η δημοσιονομική απειθαρχία των χωρών μελών
λιτότητα δεν είναι πάντα η μόνη
και η πιο αποτελεσματική συνταγή για μείωση του δημοσίου
χρέους, ανέφερε ο καθηγητής
χρηματοοικονομικών του πανεπιστημίου του Leicester, Πανίκος Δημητριάδης.
Μιλώντας σε εκδήλωση για τα 70χρονα της ΣΠΕ Στροβόλου, ο Π. Δημητριάδης ανέλυσε την κρίση χρέους που μαστίζει σήμερα την ευρωζώνη, τονίζοντας
ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι
προβληματική αρχιτεκτονική της ευρωζώνης και όχι η δημοσιονομική απειθαρχία των χωρών μελών.
Η αρχιτεκτονική, σημείωσε, έχει
οδηγήσει σε κρίση εμπιστοσύνης οδηγώντας σε υψηλότερα επιτόκια δανεισμού και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.
Σύμφωνα με τον Π. Δημητριάδη, η λιτότητα οδηγεί σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, υψηλά επιτόκια και μείωση των
εισοδημάτων, που δεν βοηθούν στη μείωση του δημοσίου χρέους.
«Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι
πιο αποτελεσματική όταν τα μέτρα που
λαμβάνονται δίνουν προτεραιότητα στην
εξασφάλιση θετικού ρυθμού ανάπτυξης», ανέφερε.
Σε γενικές γραμμές, πρόσθεσε, η ευρωζώνη χρειάζεται να δώσει περισσότερη έμφαση σε πολιτικές οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Χρειάζεται, επίσης, να κάνει μεγαλύτερα
βήματα προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης κρίσεων ρευστότητας
με γνώμονα την αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών-μελών της», επεσήμανε.
Ερωτηθείς για το δημοσιονομικό
πλαίσιο που υπέγραψαν 25 χώρες μέλη
και που επιδιώκει την εξάλειψη των ελλειμμάτων τα επόμενα χρόνια, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι είναι πολύ αυστηρό
και ότι, ακόμα και αν υπάρχει όλη η πολιτική βούληση που χρειάζεται, είναι
δύσκολο να εφαρμοστεί.
Αναφερόμενος στους οίκους αξιολόγησης, τόνισε ότι ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης δεν θα ήταν απαραίτητα λύση, γιατί ενδεχομένως να μην ήταν
ανεξάρτητος. Το πρόβλημα, είπε, είναι
ότι στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης
δόθηκε μεγάλη έμφαση στις αγορές, με
αποτέλεσμα να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι συστάσεις των οίκων.
Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια παρουσία του κ. Δημητριάδη μετά τις έντονες

Η

φήμες που τον φέρουν να αναλαμβάνει
τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας τέλος του μηνός.
Στην ομιλία του ο κ. Δημητριάδης
απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση
των κυπριακών τραπεζών και αναφέρθηκε απλώς στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω έλλειψης διαφάνειας.
Σχολιάζοντας σχετική τοποθέτηση,
ανέφερε ότι η Κύπρος δεν θα μπορούσε
να κάνει κάτι περισσότερο για αντιμετώπιση της κρίσης νωρίτερα, γιατί είναι
ανοικτή οικονομία και θα επηρεαζόταν
ούτως ή άλλως και γιατί το 2009 η πολιτική της ΕΕ ήταν η στήριξη της οικονομίας με μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.
Μιλώντας σε ακροατήριο συνεργατιστών, το μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών τόνισε τη
σημασία της διαφοροποίησης που

υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
στον κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ευλογία η ισχυρή παρουσία
του Συνεργατισμού
Ο Π. Δημητριάδης χαρακτήρισε ευλογία για την Κύπρο την ισχυρή παρουσία του Συνεργατισμού καθιστώντας το
τραπεζικό μας σύστημα πιο ανθεκτικό.
Οπως επεσήμανε, τόσο η ισχυρή παρουσία των συνεργατικών ιδρυμάτων
στην Κύπρο, όσο και το γεγονός ότι επέλεξαν να λειτουργούν με ένα διαφορετικό χρηματοπιστωτικό μοντέλο αποτελεί
ευλογία για την Κύπρο. Εξάλλου, τόνισε,
ότι ο Συνεργατισμός έχει σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρει πιο χαμηλά επιτόκια και να μεγεθύνει το μερίδιο αγοράς του.

Παγκόσμιες διακρίσεις για Deloitte
Deloitte βράβευσε για ακόμη μια
φόρα, δύο από τους εκπαιδευόμενους λογιστές της για τις παγκόσμιες διακρίσεις τους στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Ηνωμένου
Βασιλείου και Ουαλίας (Institute of
Chartered Accountants in England &
Wales).
Συγκεκριμένα, ο Λουκάς Αντωνίου και
η Βάνα Ανδρέου κατέκτησαν την τρίτη
και τέταρτη θέση αντιστοίχως σε παγκόσμιο επίπεδο στις εξετάσεις για το «Professional Stage» του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Ηνωμένου Βασιλείου
και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England & Wales) και τους

Η

απονεμήθηκαν τα βραβεία Hewitt και
Northcott αντίστοιχα. Με την αξιοσημείωτη αυτή επιτυχία τους, οι δυο εκπαιδευόμενοι λογιστές μας έχουν προβάλει
την Deloitte Κύπρου παγκοσμίως, αλλά
και τη χώρα μας ευρύτερα ανεβάζοντας
τον πήχη πιο ψηλά. Οι δυο διακριθέντες
βραβεύτηκαν σε γεύμα που παρέθεσε
προς τιμήν τους η Deloitte, και στο οποίο
παρευρέθηκαν οι οικογένειές τους καθώς και συνεταίροι της Deloitte. Χαρακτηριστικά, ο κ. Νίκος Παπακυριακού,
Επικεφαλής του Γραφείου Λευκωσίας
της Deloitte συνεχάρη τον Λούκα και τη
Βάνα και τους παρότρυνε να συνεχίσουν
την εξαιρετική τους επαγγελματική πο-

ρεία.
Ο κ. Γιώργος Παντελίδης, Συνέταιρος
στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, τόνισε ότι τέτοιου είδους διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Deloitte να
προσελκύει τα πιο ταλαντούχα στελέχη,
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του
οράματος του οργανισμού να καταστεί το
πρότυπο της επαγγελματικής αριστείας
(to be the standard of excellence).
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων στελεχών της
Deloitte στις εξετάσεις του Ινστιτούτου,
συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακά και με
ποσοστό επιτυχίας (δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια) να ξεπερνά το 94%.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και

 Τι είναι και ποια η σύνθεσή της
 Πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι τρεις ομάδες
και τα έξι τμήματά της
 Ποιος είναι ο αντίκτυπος των εργασιών
της Επιτροπής
 Η Κύπρος στην ΕΟΚΕ
Με την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ενωση την 1η Μαΐου 2004, η
Κύπρος συμμετέχει με 6 μέλη στην
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Εκπροσωπούνται οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ,
οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, η
ΠΕΚ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών.
Τι είναι, λοιπόν, αυτή η Επιτροπή;
Η ΕΟΚΕ είναι ένα Συμβουλευτικό
Οργανο που συστάθηκε το 1957 με τη
Συνθήκη της Ρώμης. Αποτελείται από
εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων,
φορέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και κύριες αποστολές της είναι:
- να διαδραματίζει συμβουλευτικό
ρόλο έναντι των τριών μεγάλων οργάνων
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο,
Επιτροπή),
- να επιτρέπει, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την καλύτερη προσχώρηση και μεγαλύτερη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών
φορέων της Ενωσης στο ευρωπαϊκό
σχέδιο και να συμβάλλει στην προσέγγιση της Ευρώπης προς τους πολίτες
της,
- να ενισχύει το ρόλο της σε χώρες ή
γεωγραφικά σύνολα (ή σύνολα χωρών)
εκτός Κοινότητας, όπου έχει καθιερώ-

Η Σύνθεση της ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ από 344 μέλη τα οποία
κατανέμονται ως εξής:
Bέλγιο
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Poυμανία
Βουλγαρία

12
12
9
24
7
12
21
24
9
24
6
7
9
6
12
5
12
12
21
12
7
9
9
12
24
15
12

Του
Ανδρέα Παυλικκά*

σει και αναπτύξει σχέσεις και παράλληλα διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα τους κοινωνικούς εταίρους.
Για την εκπλήρωση των αποστολών
της, η ΕΟΚΕ έχει τη δυνατότητα να
εκδίδει κυρίως τρία είδη γνωμοδοτήσεων:
* Γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήσεως
της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
* Γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας, οι
οποίες της επιτρέπουν να εκφέρει γνώμη όποτε το θεωρεί σκόπιμο.
* Διερευνητικές γνωμοδοτήσεις, με
τις οποίες η ΕΟΚΕ αναλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
ακόμη της ίδιας της Προεδρίας της
Ενωσης, να εξετάσει ένα συγκεκριμένο
θέμα και να διατυπώσει προτάσεις, οι
οποίες μπορούν αργότερα να οδηγήσουν στην υποβολή πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής.
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ μπορεί να αναθέσει σε ένα από τα ειδικευμένα της τμήματα να εκπονήσει ενημερωτική έκθεση για να εξετάσει ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος ή επικαιρότητας. Επίσης,
μπορεί κατόπιν προτάσεως μιας ομάδας, να υιοθετεί ψηφίσματα για κάθε
θέμα που αφορά τις αρμοδιότητές της.
Τα μέλη της ΕΟΚΕ προτείνονται από
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και
διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

Τα 344 μέλη είναι κατανεμημένα σε 3 ομάδες
Ομάδα εργοδοτών
Ομάδα εργαζομένων
Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων
(αποτελείται από εκπροσώπους των κατηγοριών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που δεν εμπίπτουν στις δύο
πρώτες ομάδες-οργανώσεις γεωργών,
βιοτεχνών, καταναλωτών, οικολόγων
κ.λπ.).
•Η ομάδα των εργοδοτών αποτελείται από εκπροσώπους του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα, της βιομηχανίας,
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του
τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα
κ.λπ.
•Η ομάδα των εργαζομένων αποτελείται από μέλη που προέρχονται από
τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η ομάδα αυτή υπεραμύνεται πάντοτε
των στόχων της αλληλεγγύης και των
άλλων μεγάλων προτεραιοτήτων που

έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα και κυρίως όσον αφορά:
1. Την κοινωνική διάσταση της διευρυμένης Ενωσης, που βασίζεται στην
πλήρη απασχόληση και στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού υποδείγματος και των μεγάλων του κεκτημένων (κοινωνικός διάλογος, κοινωνική
προστασία και συνοχή, ρόλος των κοινωφελών υπηρεσιών κ.λπ.)
2. Την επιβεβαίωση όλων των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο
νέο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της
ΕΕ που ενσωματώθηκε τελικά στη νέα
συνταγματική συνθήκη της ΕΕ.
3. Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικάτων (δικαίωμα στην
ενημέρωση-διαβούλευση των μισθωτών
κ.λπ.), με σκοπό την επίτευξη ενός συστήματος ευρωπαϊκών βιομηχανικών
σχέσεων.
4. Στην ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των άλλων μεγάλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ως βασικού μέσου για την αντιμετώπιση των
μεγάλων προκλήσεων της βιώσιμης
ανάπτυξης που προώθησε η «στρατηγική της Λισσαβώνας».
5. Τη δέσμευση για μιαν ΕΕ, πραγματικό διεθνή παράγοντα, ικανό να προωθήσει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη,
καθώς και τη δέσμευση για την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης.

Πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ
H EOKE αποτελείται από έξι ειδικευμένα τμήματα, τα οποία καλύπτουν
ευρύτατο φάσμα κοινοτικών αρμοδιοτήτων:
•Oικονομική και νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή
(ECO)
•Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατα-

νάλωση (ΙΝΤ)
•Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές
και κοινωνία των πληροφοριών (ΤΕΝ)
•Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη (SOC)
•Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου
και περιβάλλον (ΝΑΤ)
•Εξωτερικές σχέσεις (REX).
Επιπλέον, μετά τη λήξη της ισχύος
της συνθήκης ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα) τον Ιούλιο του 2002 και κατόπιν προτάσεως
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΟΚΕ
ανέλαβε και τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΚΑΧ. Συνέστησε για το σκοπό αυτό μια Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών, η οποία αποτελείται από μέλη της ΕΟΚΕ και από εκπροσώπους των
τομέων του άνθρακα και του χάλυβα αλλά και άλλων κλάδων που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του εκσυγχρονισμού της οικονομίας.
Οσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις της
ΕΟΚΕ καταρτίζονται κατά γενικό κανόνα ως εξής:
Συνήθως το Συμβούλιο, αλλά ενδεχομένως και η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνει αίτηση γνωμοδότησης στον πρόεδρο της ΕΟΚΕ.
Το προεδρείο της ΕΟΚΕ ορίζει το
αρμόδιο ειδικευμένο τμήμα για την
προετοιμασία των εργασιών της.
Το ειδικευμένο τμήμα συγκροτεί
από μέλη του μια ομάδα μελέτης (με
εννέα άτομα κατά μέσον όρο) και ορίζει
εισηγητή επικουρούμενο από εμπειρογνώμονες (τέσσερις κατά ανώτατο
όριο).
Με βάση τις εργασίες της ομάδας μελέτης, το ειδικευμένο τμήμα υιοθετεί
με απλή πλειοψηφία τη γνωμοδότησή
του και τη διαβιβάζει στον πρόεδρο της
ΕΟΚΕ.
Η ΕΟΚΕ υιοθετεί με απλή πλειοψηφία τη γνωμοδότησή της στη σύνοδο

ολομέλειας με βάση
υπέβαλε το αρμόδι
μα.
Η γνωμοδότηση
στο Συμβούλιο, στη
Ευρωπαϊκό Κοινοβ
εύεται στην Επίση
Ευρωπαϊκής Ενωση
Για την κατάρτι
πρωτοβουλίας απαιτ
έγκριση της συνόδο
από αίτηση του προ
ξεργασία της ακολο
κασία.
Μερικές από τις
δοτήσεις της ΕΟΚΕ
•Καταπολέμηση
Ευρωπαϊκή Ενωση
•Προτάσεις της Ε
μετώπιση της κρίση
•Φορολογική πο
παϊκή Ενωση.
•Γνωμάτευση για
αστέγων στην Ευρωπ
•Η πρόσκληση τη
τας των ευρωπαϊκών
•Μέτρα για την
σχόλησης
•Διεθνής Σύμβα
νούμενους εργαζομέ
•Για έναν Παγκόσ
πορίου με ανθρώπιν
•Η τουριστική πο
γασία του δημοσίου
μέα
•Τα αποτελέσμα
στην πολιτική για το
•Ο ρόλος της κοι
στην αποτροπή της
•Ασφάλεια και Υγ
σίας στα νέα κράτη•Κατάρτιση και π
•Πράσινη βίβλος
του Εργασιακού Δικ
•Τα Διαρθρωτικά
χή της Ευρωπαϊκής
•Οι οικονομικές κ
επιπτώσεις της γήρ
σμού
•Υγεία και Μεταν

Ποιος είναι ο αντίκτυπο
των εργασιών της EOK

Σύμφωνα με τον Π
Σταφάν Νίλσον οι
ΕΟΚΕ λαμβάνοντα
από την Ευρωπαϊκή
Ευρωκοινοβούλιο. Σ
νέντευξή του στην ε
«ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
φέρει, ότι το 1989 η
Καταστατικό Χάρτη
Κοινωνικά Δικαιώμ
οποίος υποστηρίχθη
κε από το Ευρωπαϊκ
Ευρωπαϊκό Συμβού
«Πιο πρόσφατα,
σον, κάναμε αρκετή
μόρφωση της Ενια
βοηθήσαμε την Επιτ
τους 12 μοχλούς τη
οποίων μπορεί να β
ξη, αυξάνοντας έτσ
των πολιτών και των
«Ακόμα ένα παρά
Ευρωπαϊκή Επιτροπ
ψή μας για ένα νομο
την ασφάλεια στους
παϊκή Επιτροπή T
ότι η ΕΟΚΕ ήταν
για να βοηθήσει στη
λόγηση των περίπλ
οικονομικών και βιο
γίσεων όσον αφορά
δρόμους, βοηθώντα
σμό της μελλοντική
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

η το κείμενο που της
ο ειδικευμένο τμή-

αυτή διαβιβάζεται
ην Επιτροπή και στο
βούλιο και δημοσιμη Εφημερίδα της
ς.
ιση γνωμοδότησης
τείται προηγούμενη
ου ολομέλειας μετά
εδρείου, ενώ η επευθεί την ίδια διαδικυριότερες γνωμοήταν:
της φτώχειας στην

ΕΟΚΕ για την αντιης
ολιτική στην Ευρω-

τα προβλήματα των
παϊκή Ενωση
ης ανταγωνιστικότην επιχειρήσεων
ενίσχυση της απα-

ση για τους διακιένους
σμιο Οργανισμό Εμνο πρόσωπο
ολιτική και η συνερυ και ιδιωτικού το-

ατα της διεύρυνσης
ους καταναλωτές
ινωνίας των πολιτών
αδήλωτης εργασίας
γεία στο χώρο εργαμέλη
παραγωγικότητα
ς. Εκσυγχρονισμός
καίου
ά Ταμεία και η συνοΕνωσης
και δημοσιονομικές
ρανσης του πληθυ-

νάστευση

ος
KE

Πρόεδρο της ΕΟΚΕ
γνωμοδοτήσεις της
αι δεόντως υπόψη
ή Επιτροπή και το
Σε αποκλειστική συεφημερίδα της ΠΕΟ
Α» ο κ. Νίλσον αναΕΟΚΕ συνέταξε τον
η για τα Θεμελιώδη
ατα των Εργατών, ο
ηκε και υιοθετήθηκό Κοινοβούλιο και
λιο.
συνεχίζει ο κ. Νιλδουλειά για τη διααίας Αγοράς, όταν
τροπή να καθορίσει
ης αγοράς μέσω των
βοηθηθεί η ανάπτυσι την εμπιστοσύνη
ν επιχειρήσεων».
άδειγμα είναι όταν η
πή ζήτησε την άποοθέτημα που αφορά
ς δρόμους. Η ΕυρωTRAN υπογράμμισε
καλά καταρτισμένη
ην ανάλυση και αξιολοκων κοινωνικών,
ομηχανικών προσεγτην ασφάλεια στους
ας έτσι στο σχεδιαής στρατηγικής για

την ασφάλεια στους δρόμους».
Oι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας της
ΕΟΚΕ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των οργάνων
λήψης αποφάσεων και κατά πρώτο λόγο, της Επιτροπής σε σχέση με θέματα
που μέχρι τότε δεν είχαν προσελκύσει
την προσοχή τους παρά ελάχιστα ή καθόλου. Χαρακτηριστικό είναι η οδηγία
Μπολκεστάιν, η οποία μετά τις ενστάσεις και υποδείξεις της συνδικαλιστικής ομάδας της ΕΟΚΕ πυροδότησε αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα το Ευρωκοινοβούλιο να την
τροποποιήσει σημαντικά.
Παρόλα αυτά η γενική εκτίμηση είναι ότι, λόγω του συμβουλευτικού της
ρόλου αλλά και λόγω της σύνθεσής της,
η ΕΟΚΕ αδυνατεί να επέμβει αποφασιστικά ούτως ώστε η Ευρώπη να καταστεί πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη, χωρίς ανέργους, άστεγους και φτωχούς.
Οντας μέλος της ΕΟΚΕ και της συνδικαλιστικής ομάδας, εδώ και 6 χρόνια
ζω έντονα τις συζητήσεις, τους προβληματισμούς, τις παρεμβάσεις, τις έντονες
αντιπαραθέσεις με την ομάδα των εργοδοτών, στην προσπάθεια να εκπονηθεί
μια γνωμάτευση που να περιέχει τις θέσεις, τις εισηγήσεις των συνδικαλιστών
για αντιμετώπιση των προβλημάτων και
ιδιαίτερα αυτών που συσσώρευσε η
παγκόσμια οικονομική κρίση. Η ΕΟΚΕ
είναι ίσως το μοναδικό Sώμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου ακούεται η άλλη
φωνή, η φωνή των εργαζομένων που αισθάνονται την κρίση περισσότερο από
όλους, η φωνή αυτών που αγωνίζονται
κατά των αντιλαϊκών επιλογών των τεχνοκρατών των Βρυξελλών, η φωνή που

θέλει μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο, μια Ευρώπη των λαών και όχι των τεχνοκρατών
των γραφειοκρατών, των μονοπωλίων
και των τραπεζών.

Η Κύπρος στην ΕΟΚΕ
Οπως είπαμε και στην αρχή με την
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση η
Κύπρος συμμετέχει στην ΕΟΚΕ με 6
μέλη.

Ανασφάλιστο το 33.3% στην Ελλάδα
Οι «ευέλικτες»
συμβάσεις για μερική απασχόληση και
εκ περιτροπής εργασία στον ιδιωτικό
τομέα ήταν περισσότερες από τις
προσλήψεις
με
πλήρη απασχόληση
και πλήρη μισθό,
σύμφωνα με τα
στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για το δίμηνο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2012.
Ραγδαία επέκταση των «ευέλικτων»
Συγκεκριμένα:
- Οι προσλήψεις
συμβάσεων εργασίας
μειώθηκαν
κατά
26% (11.323 θέσεις
εργασίας) και για πρώτη φορά οι καν, με στόχο τη μείωση του κό«ευέλικτες» συμβάσεις για μερική στους, κατά 42% έως και 149%, φτάαπασχόληση και εκ περιτροπής ερ- νοντας συνολικά, τις 16.309 από
γασία ήταν περισσότερες (51,61%) 11.331 πέρυσι και 2.300 το 2010.
Σε σύγκριση με το 2010, η αύξηση
από τις συμβάσεις με πλήρη απασχόληση και μισθό. Σε σύνολο είναι 324% για τη μερική απασχόλη67.323 νέων προσλήψεων, οι 34.746 ση με συμφωνία του εργαζομένου
ήταν μη «ευέλικτες» συμβάσεις και στο 1.372% έως 6.940% για την
(26.076 για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία με συμφωνία
8,670 για εκ περιτροπής εργασία) και μονομερή απόφαση του εργοδόκαι οι 32.577 με καθεστώς πλήρους τη, αντίστοιχα.
- Οι ανασφάλιστοι απασχολούμεαπασχόλησης.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διά- νοι, σύμφωνα με δειγματοληπτικούς
στημα του 2010, οι προσλήψεις πλή- ελέγχους σε 3.138 επιχειρήσεις,
ρους απασχόλησης ήταν μειωμένες έφτασαν στο 33,3% (εντοπίστηκαν
3.104 σε σύνολο 9.319 εργαζομένων),
κατά 659% (47.355 θέσεις).
- Οι μετατροπές συμβάσεων από από 27,71% (το αντίστοιχο περυσινό
πλήρους απασχόλησης σε μερικής διάστημα ήταν 2.729 σε σύνολο
και εκ περιτροπής εργασία αυξήθη- 9.847 που είχαν ελεγχθεί).

Το κάθε μέλος μετέχει στις αντίστοιχες ομάδες που αναφέραμε πιο πάνω
και σε δύο ή περισσότερα από τα 6 τμήματα της ΕΟΚΕ ανάλογα με τα θέματα
που ενδιαφέρουν και έχουν σημασία
για την οργάνωση που εκπροσωπούν.
Η θητεία των Συμβούλων είναι πέντε
χρόνια και έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να καταρτίζουν και να υιοθετούν
γνωμοδοτήσεις, να συμμετέχουν στις
συνόδους της Ολομέλειας καθώς και

στις συνεδριάσεις των οργάνων και των
ομάδων εργασίας της ΕΟΚΕ των οποίων
είναι μέλη.
Οι σύμβουλοι απολαύουν ελευθερίας
έκφρασης, αντίστοιχη με των ευρωβουλευτών και δεν μπορούν να παρενοχλούνται ή να διώκονται για τις δηλώσεις ή για την ψήφο τους στους κόλπους της ΕΟΚΕ.
*Υπε ύθυνος του Γ ραφεί ου
Ε ρε υ ν ώ ν Π Ε Ο κ α ι μ έ λ ο ς τ η ς ΕΟ Κ Ε
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Η μ ικ ρό τ ε ρη κ αι
ακ ριβέστερη ζυγα ριά
Θα μπορούσε να παρακολουθήσει την πρόοδο ενός πρωτονίου

PAL-V: Το
αυτοκίνητοελικόπτερο
Εκεί που δεν υπήρχε ούτε ένα
ιπτάμενο αυτοκίνητο, ξαφνικά προέκυψαν δύο! Λίγο μετά την πρώτη πετυχημένη δοκιμή οδήγησης - πτήσης
του αυτοκινήτου - αεροπλάνου
«Transition» της αμερικανικής εταιρείας Terrafugia, η ολλανδική εταιρεία PAL-V ανακοίνωσε ότι έκανε και
εκείνη την πρώτη πετυχημένη δοκιμή του δικού της ομώνυμου αυτοκινήτου - ελικοπτέρου σε μία βάση της
Πολεμικής Αεροπορίας της Ολλανδίας.
Το διθέσιο ιπτάμενο όχημα PALV (Personal Air and Land Vehicle),
σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο
και τη βρετανική «Ντέιλι Μέιλ», μπορεί να κινηθεί στο δρόμο και να πετάξει στον αέρα με ταχύτητα έως 180 χιλιομέτρων την ώρα και στις δύο περιπτώσεις. Το PAL-V έχει ακτίνα δράσης στον αέρα έως 500 χιλιόμετρα,
πετώντας σε υψόμετρο μέχρι 1.200
μέτρα. Χρειάζεται ένα αεροδιάδρομο
165 μέτρων για να απογειωθεί και 30
μέτρων για να προσγειωθεί, ενώ τόσο
η απογείωση, όσο και η προσγείωση,
μπορούν να γίνουν μόνο από αεροδρόμια, κάτι που καθιστά το όχημαελικόπτερο νόμιμο.
Οταν προσγειώνεται, με το πάτημα
ενός κουμπιού από τον οδηγό, το
όχημα διπλώνει τις έλικές του που
βρίσκονται στο πάνω μέρος του (δεν
έχει αναδιπλούμενα φτερά στο πλάι
όπως το «Transition») και μετατρέπεται σε τρίκυκλο αυτοκίνητο με
ακτίνα δράσης έως 1.200 χλμ. Η αντίστροφη διαδικασία ξεδιπλώματος των
ελίκων και μετατροπής του αυτοκινήτου σε ελικόπτερο δεν γίνεται αμέσως, αλλά χρειάζεται γύρω στα δέκα
λεπτά. Οι έλικες γυρίζουν με πολύ πιο
αργή ταχύτητα σε σχέση με ένα κανονικό ελικόπτερο και τροφοδοτούνται
με ενέργεια από στροφεία σαν προπέλες, που βρίσκονται στο πίσω μέρος
του αυτοκινήτου.
Στόχος των Ολλανδών κατασκευαστών είναι να φέρουν επανάσταση
στις προσωπικές μετακινήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης του PAL-V θα το
οδηγεί από το σπίτι ή το γραφείο του
έως το τοπικό αεροδρόμιο, θα απογειώνεται από εκεί, θα προσγειώνεται
όπου νομίζει και, στη συνέχεια, πάντα
με το ίδιο μεταφορικό μέσο, θα οδηγεί μέχρι τον τελικό προορισμό του.
Ετσι, το αεροπορικό ταξίδι θα γίνει
σταδιακά προσωπική υπόθεση, όπως
είναι ήδη το οδήγημα, και οι δύο τρόποι μετακίνησης θα γίνουν συγκοινωνούντα δοχεία.
Το ιπτάμενο όχημα αναπτύσσεται
από το 2008 και τα πρώτα εμπορικά
μοντέλα του αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2014 σε τιμή
γύρω στα 250.000 έως 300.000 ευρώ.

Η

μικρότερη και ακριβέστερη ζυγαριά του κόσμου είναι τόσο ευαίσθητη ώστε θα μπορούσε να παρακολουθήσει την πρόοδο ενός πρωτονίου που κάνει δίαιτα, υπερηφανεύονται οι
δημιουργοί του συστήματος στην Ισπανία.
Παρόμοιες μικροσκοπικές ζυγαριές, ή
«νανομηχανικοί αισθητήρες μάζας» επί το
επιστημονικότερον, είχαν χρησιμοποιηθεί
στο παρελθόν για να μετρηθεί η μάζα μεμονωμένων κυττάρων, ιών, ή ακόμα και μεμονωμένων μορίων.
Ομως ο νέος αισθητήρας αυξάνει την
ευαισθησία σε νέα επίπεδα, καθώς μπορεί να
καταγράφει πολύ μικρότερες μεταβολές της
μάζας, ακόμα και 1,7 yoctogram (1,7 x 10-24
γραμμάρια), περίπου όσο η μάζα ενός πρωτονίου.
Το σύστημα παρουσιάζεται στην επιθεώρηση Nature Nanotechnology από την ομάδα του Αντριαν Μπάχτολντ στο Καταλανικό
Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας (ICN).
Οπως εξηγούν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή τους, ο αισθητήρας βασίζεται σε έναν νανοσωλήνα άνθρακα μήκους 150 νανομέτρων
(δισεκατομμυριοστών του μέτρου).
Αυτός ο εξαιρετικά ανθεκτικός νανοσωλήνας ουσιαστικά συμπεριφέρεται όπως μια
χορδή κιθάρας, η οποία όμως ταλαντώνεται
στην εξαιρετικά υψηλή συχνότητα των 2
GHz (δύο δισεκατομμύρια κύκλοι το δευτερόλεπτο).
Τα αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω
στο νανοσωλήνα για να ζυγιστούν αλλάζουν
την ιδιοσυχνότητά του, αναγκάζουν δηλαδή
το νανοσωλήνα να δονείται σε διαφορετική
συχνότητα. Μετρώντας τη μεταβολή της συχνότητας, ο χρήστης του αισθητήρα μπορεί

να υπολογίσει με μεγάλη ακρίβεια τη μάζα
του δείγματος.
Για να γίνει βέβαια αυτό ο αισθητήρας
πρέπει να λειτουργεί σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες: ο νανοσωλήνας πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός και παγωμένος στους 289 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο χώρος όπου τοποθετείται το δείγμα πρέπει να βρίσκεται σε
κενό αέρας και να διατηρείται απαλλαγμένος
από μηχανικές και ηλεκτρικές διαταράξεις.
Χρησιμοποιώντας τελικά στην πράξη τη
μικροσκοπική ζυγαριά που κατασκεύασαν,
οι ερευνητές του ICN μπόρεσαν όχι μόνο να
ζυγίσουν εξαιρετικά μικρά φορτία, αλλά και
να μελετήσουν αλληλεπιδράσεις των φορτίων αυτών με τον νανοσωλήνα άνθρακα. Για

παράδειγμα, μέτρησαν το ρυθμό με τον
οποίο η επιφάνεια του νανοσωλήνα απορροφά μόρια ναφθαλίνης.
Στο μέλλον, πιστεύουν οι ερευνητές, αισθητήρες ανάλογης ευαισθησίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν ερευνητικά πεδία
όπως η φασματομετρία μάζας, η μαγνητομετρία, η νανομετρολογία και η επιστήμη επιφανειών.
Μάλιστα ο αισθητήρας θα μπορούσε να
γίνει ακόμα πιο ευαίσθητος, εφόσον οι δημιουργοί του καταφέρουν να δημιουργήσουν
μια μικροσκοπική «υποδοχή», έτσι ώστε το
δείγμα να συνδέεται σε μια συγκεκριμένη
θέση του νανοσωλήνα και να περιορίζει έτσι
τις διακυμάνσεις της συχνότητας.

Τρισδιάστατη απεικόνιση νευρικών ινών
Π

ιο απλοϊκό από ό,τι ίσως περιμέναμε,
αλλά άκρως εντυπωσιακό είναι το δίκτυο των ανθρώπινων νευρικών ινών, σύμφωνα με νέα τρισδιάστατη απεικόνιση Αμερικανών επιστημόνων.

Απεικόνιση των νευρικών
ινών δείχνει τους δρόμους
του εγκεφαλικού δικτύου
Αν και μέχρι σήμερα επικρατούσε η πεποίθηση ότι οι νευρικές ίνες σχημάτιζαν ένα
δαιδαλώδες πλέγμα παρόμοιο με περιπλεγμένα μακαρόνια, τα νέα πορτρέτα αποκαλύπτουν μια δομή από παράλληλες σειρές ινών,
οι οποίες καλύπτονται από άλλες σειρές. «Οι
νευρικές ίνες σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο
δίκτυο το οποίο ακολουθεί μια ιδιαίτερα
απλοϊκή ταξινόμηση», εξηγεί ο επικεφαλής
της μελέτης και νευροεπιστήμονας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, Δρ Βαν Βεντίν.
Με τη βοήθεια μιας εξελιγμένης μορφής
μαγνητικής τομογραφίας που ανέπτυξε, ο Δρ
Βεντίν κατάφερε να εντοπίσει την κίνηση μορίων νερού κατά μήκος των διατομών εγκεφαλικών νευρικών ινών και να ανιχνεύσει
έτσι τον προσανατολισμό της κάθε ίνας.
«Αυτό που προέκυψε ήταν εντυπωσιακό»
εξηγεί ο Δρ Βεντίν. «Είδαμε ότι οι ίνες έμοιαζαν σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους, παραπέμποντας στα δόντια μιας τσατσάρας».
Ενδείξεις από προηγούμενες μελέτες σε

ζώα, έκαναν λόγο για την πιθανότητα ύπαρξης
μιας τέτοιας διάταξης των ινών. Οι ερευνητές
άλλωστε γνώριζαν ότι τα νευρικά κύτταρα στη
σπονδυλική στήλη και στο εγκεφαλικό στέλεχος ακολουθούσαν μια πολύ καλά ταξινομημένη δομή από παράλληλες και κάθετες
σειρές. Ωστόσο, κατά τον δρα Βεντίν, η απεικόνιση υψηλής ανάλυσης του ανθρώπινου
εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθώς οι ασθενείς, όταν παραμένουν
στον μαγνητικό τομογράφο για περισσότερο
από 45 λεπτά, αρχίζουν να αισθάνονται άβολα.
Οπως μεταδίδεται, οι Αμερικανοί επιστήμονες προχώρησαν στη σάρωση εγκεφάλων
που ανήκαν σε τέσσερα διαφορετικά είδη
πρωτευόντων ειδών - τα δείγματα συνελέγησαν μετά θάνατον. Κάτι τέτοιο τους επέτρεψε

να μελετήσουν τους εγκεφάλους των ζώων
επί 48 ώρες. Παράλληλα, με τη βοήθεια του
νέου τομογράφου υψηλής ανάλυσης 3T Connectom Scanner του Προγράμματος NIH
Blueprint Human Connectome, πραγματοποίησαν σάρωση του εγκεφάλου ζώντων ανθρώπων. Με χρήση ειδικού λογισμικού κατάφεραν να συνθέσουν τρισδιάστατες εικόνες
των νευρικών «μονοπατιών» του εγκεφάλου.
«Μελετώντας διαφορετικά είδη, είδαμε
ότι εμφάνιζαν παρόμοια εγκεφαλική δομή»
λέει ο Δρ Βεντίν. «Ξεκινώντας από πρωτεύοντα με μικρούς εγκεφάλους και καταλήγοντας σε πρωτεύοντα με μεγάλους εγκεφάλους, οι κανόνες ήταν ίδιοι: η μόνη διαφορά
είναι ότι στην περίπτωση των μεγαλύτερων
εγκεφάλων οι σειρές των νευρικών ινών ήταν
περισσότερες» καταλήγει.

OIKONOMIKH

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

9

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΚΤ: Αντιμέτωπη με κινδύνους η ανάκαμψη

Α

ντιμέτωπη με κινδύνους είναι
η ανάκαμψη της οικονομίας
στην ευρωζώνη, ενώ οι τιμές
δεν αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το στόχο του 2% πριν
το 2013, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
«Οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται στον κίνδυνο
πτωτικών πιέσεων», δήλωσε ο διοικητής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση
του εκτελεστικού συμβουλίου της τράπεζας. Τα μέλη της ΕΚΤ αποφάσισαν
να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια
στο ιστορικό χαμηλό του 1%.
Η ΕΚΤ αντιστάθηκε στις γερμανικές πιέσεις να στείλει σήμα απόσυρσης των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς η ανάκαμψη
στην ευρωζώνη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά με την Ισπανία. «Ο κίνδυνος πτωτικών πιέσεων στις οικονομικές προοπτικές επικρατεί», είπε ο κ.
Ντράγκι.
Ο διοικητής της ΕΚΤ, αν και ξεκαθάρισε πως όλα τα μη συμβατικά μέτρα

Η ΕΚΤ αποφάσισε
να διατηρήσει σταθερά
τα επιτόκια στο ιστορικό
χαμηλό του 1%
είναι προσωρινά, χαρακτήρισε πρόωρη
τη συζήτηση για απόσυρσή τους.
Οσον αφορά στον πληθωρισμό,
εκτίμησε ότι θα υποχωρήσει κάτω από
το στόχο του 2% το 2013. Απευθυνόμενος στις τράπεζες της ευρωζώνης, είπε
πως αν δεν διαθέτουν τα κεφάλαια που
χρειάζονται θα πρέπει να εξετάσουν
πλέον το ενδεχόμενο αύξησής τους.
Ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες, ο
αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βίτορ Κονστάντσιο εκτίμησε ότι ορισμένες από
αυτές ίσως χρειαστούν αναδιάρθρωση.
Ο Μάριο Ντράγκι είπε από την
πλευρά του ότι οι ελληνικές τράπεζες,
που δεν θα θεωρηθεί βιώσιμο να χρησιμοποιούν τη βασική χρηματοδότηση
της ΕΚΤ μέχρι να ανακεφαλαιοποιηθούν, θα μπορούν να προσφύγουν
στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης

(ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος για
την κάλυψη των αναγκών τους.
«Θα διαχωρίσουμε σε ποιες περιπτώσεις ελληνικών τραπεζών είναι
βιώσιμο να διατηρηθούν ως εταίροι
στους μηχανισμούς νομισματικής πολιτικής και σε ποιες δεν θα θεωρηθεί
βιώσιμο κάτι τέτοιο», ανέφερε.
Επανέλαβε πως για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
έχει προβλεφθεί το ποσό των 50 δισ.
ευρώ και έκανε γνωστό ότι τα μισά από
αυτά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα
σύντομα. «Τα 25 δισ. ευρώ θα είναι
διαθέσιμα και θα επιτρέψουν την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέχεια κανονικά στις
πράξεις αναχρηματοδότησης της
ΕΚΤ», πρόσθεσε.
«Μερικές από τις τράπεζες για ένα
προσωρινό διάστημα και καθώς θα
εφαρμόζουν τα σχέδιά τους ίσως χάσουν την πρόσβασή τους στις συνήθεις
πράξεις νομισματικής πολιτικής (της
ΕΚΤ)», ανέφερε από την πλευρά του ο
αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάντσιο.
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ

Τρ. Κύπρου: Παραίτηση
Χ. Χριστοφίδη από ΔΣ
Την παραίτηση μέλους του διοικητικού
της συμβουλίου ανακοίνωσε η Τρ. Κύπρου.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
κ. Χριστάκης Χριστοφίδης έχει υποβάλει την
παραίτησή του από τη θέση του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από
31 Μαρτίου 2012.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη την
παραίτηση του κ. Χριστοφίδη και εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες για την αξιόλογη
και πολύτιμη προσφορά του επί σειράν ετών
στο Συγκρότημα στο οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το
1994.

Ελληνική: Νέο Κέντρο
Διεθνών Επιχειρήσεων
Για την καλύτερη και πιο αναβαθμισμένη
εξυπηρέτηση των πελατών της, η Ελληνική
Τράπεζα έχει προχωρήσει στη λειτουργία νέου Κέντρου Διεθνών Επιχειρήσεων στη Λευκωσία. Το καινούριο Κέντρο Διεθνών Επιχειρήσεων στεγάζεται στη Γωνία των Οδών Θεμιστοκλή Δέρβη και Φλωρίνης 7, στον 7ο όροφο.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
με τη λειτουργία του νέου κέντρου υλοποιείται ένας ακόμη στρατηγικός στόχος του Ομίλου, για συνεχή ανάπτυξη και συνεχή δυναμική παρουσία στο οικονομικό γίγνεσθαι του
τόπου.
Η Ελληνική Τράπεζα αναβαθμίζει, επίσης,
τα καταστήματά και τις υπηρεσίες της προχωρώντας στο άνοιγμα νέων. Ολες οι υπηρεσίες
της βρίσκονται σε στρατηγικής σημασίας περιοχές και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της να
εξυπηρετεί τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες, όπου και να βρίσκονται, σ’ ένα
σύγχρονο επαγγελματικό χώρο.
Ο Ομιλος τονίζει ότι μέλημά του είναι ο πελάτης να αισθάνεται άνετα και ευχάριστα αλλά και το προσωπικό του να εργάζεται σε άριστες εργασιακές συνθήκες ώστε να μπορεί να
εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο
τον κάθε συναλλασσόμενο.
Η Διεύθυνση Διεθνών Αγορών & Διεθνούς
Τραπεζικής Ομίλου έχει ως κύριο στόχο την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε
ντόπιους και διεθνείς πελάτες, μέσω ενός
αριθμού εξειδικευμένων και σύγχρονων λειτουργικών μονάδων.
Ο Τομέας Διεθνών Επιχειρήσεων παρέχει
υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και στελεχώνεται από έμπειρο και άρτια
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Κέντρα Διεθνών
Επιχειρήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας του
Διεθνούς Προτύπου ISO 9001 για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Οι παραγωγοί πετρελαίου
εξαγωγείς ηλιακής ενέργειας
έχρι σήμερα ο κόσμος έβλεπε
πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου, όπως η Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν και Ιράκ,

Μ

Του
Πάμπη Χριστοδουλίδη*

ως τους μεγάλους εξαγωγείς πετρελαίου.
Σύντομα φαίνεται πως, αν όλα πάνε όπως
προγραμματίζονται, ο κόσμος θα τους βλέπει και ως τους μεγάλους εξαγωγείς ηλιακής
ενέργειας, καθώς και ως χρήστες άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως της αιολικής, της κυματικής και της υδροηλεκτρικής.
Πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής, όλο και περισσότερο
επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως στον ήλιο, τον άνεμο και τα κύματα.
Αυτό ως επακόλουθο των ευμετάβλητων
αγορών πετρελαίου και των προκλήσεων
που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια.
Οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν αφήνουν
τίποτα ανεξερεύνητο και δεν διστάζουν να
πειραματίζονται και με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Πράγματι, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του κόσμου,
έχουν μετατραπεί σε θερμούς υποστηρικτές
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, χώρες
που κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος των
εσόδων τους από την εξαγωγή πετρελαίου,
είναι τώρα από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ομως και άλλες χώρες της περιοχής,
όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος και το Μαρόκο, που δεν διαθέτουν πετρελαϊκό πλούτο
αλλά και συνάμα πληρώνουν τεράστια ποσά
για τις εισαγωγές των πετρελαϊκών αναγκών
τους, επίσης βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες της περιοχής που στηρίζουν εμφαντικά
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Ο ξαφνικός ενθουσιασμός από τις παραδοσιακά εξαγωγείς πετρελαίου χώρες, σε
πρώτη ματιά, μπορεί να μοιάζει με μια ευσυνείδητη, συνειδητή και ειλικρινή προσπάθεια για την καταπολέμηση ζητημάτων όπως
η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές. Αλλά τα πράγματα δεν είναι
έτσι. Τα έθνη της Μέσης Ανατολής, μαζί με
ορισμένους από τους γείτονές τους της Βόρειας Αφρικής, διαβλέπουν ένα σημαντικό
και ισχυρό οικονομικό σενάριο στη στήριξή
τους για την ανάπτυξη των εναλλακτικών πη-

γών ενέργειας. Καταρχάς, όλοι οι μεγάλοι
εξαγωγείς πετρελαίου είναι και οι ίδιοι καταναλωτές πετρελαίου. Οι ανησυχίες σχετικά
με τη φθίνουσα πορεία στα αποθεματικά πετρελαίου τους, και η συνεπακόλουθη ανάγκη
για διαφοροποίηση και διασπορά στις πηγές
ενέργειας που χρησιμοποιούν, είναι φυσικό
να πιέζουν και να οδηγούν τις χώρες αυτές
στο να κοιτάζουν και προς την αξιοποίηση
της ενέργειας από άλλες πηγές. Δεύτερος
λόγος ανησυχιών, είναι σε περίπτωση που η
γη ζεστάνει, ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία
της κατά μερικούς βαθμούς. Οι χώρες της
Μέσης Ανατολής θα ήσαν αυτές που θα υπέφεραν περισσότερο. Η έκθεση αναφοράς
από το αραβικό φόρουμ για το περιβάλλον
και την ανάπτυξη, κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τεράστιες εκτάσεις στα παράκτια εδάφη
των Αιγύπτου, Τυνησίας, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και ΗΑΕ, μπορεί να χαθούν, εάν το
ύψος της θάλασσας αυξηθεί κατά ένα μέτρο.
Αλλά πρόκειται και από ένα τρίτο και πιο θετικό λόγο στην πραγματικότητα, που ωθούνται οι χώρες της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής στο να κυνηγήσουν τις εναλλακτικές πηγές, είναι τις οικονομικές ευκαιρίες και προοπτικές που είναι κρυμμένες σε
αυτές τις εναλλακτικές πηγές. Η ηλιακή
ακτινοβολία υπάρχει άφθονη και γενναιόδωρη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική
σχεδόν όλο το χρόνο. Ακόμη και σε εκείνες
τις χώρες που δεν ευτύχησαν να έχουν πετρελαϊκό πλούτο, έχουν το «πλούτο» της
ηλιακής ακτινοβολίας. Τα εδάφη της ερήμου, καθότι δεν προσφέρονται για κάποιου
είδους καλλιέργειες, είναι ιδανικοί για ηλιακούς συλλέκτες. Οι προοπτικές ενός έργου
τοποθέτησης εκατομμυρίων ηλιακών πλαισίων μέσα στην έρημο δεν μοιάζει πλέον με
απραγματοποίητο όνειρο.
Στην πραγματικότητα, η DESERTEC, ένα
ίδρυμα που δημιουργήθηκε από ορισμένες
δεξαμενές σκέψεις με επιρροή στην Ευρώ-

πη, οραματίζεται ακριβώς ένα τέτοιο σχέδιο.
Τέλη του 2011, ξεκίνησε να σχεδιάζεται και
να προωθείται ο σχεδιασμός για ένα δίκτυο
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα
καλύπτει την Βόρεια Αφρική, Ευρώπη και
Μέση Ανατολή. Η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στην περιφέρεια της
ερήμου της Σαχάρας και των παράκτιων περιοχών της Μέσης Ανατολής, θα μπορούσε
μία ημέρα να ηλεκτροδοτεί εργοστάσια στη
Γερμανία ή την Ιταλία. Παρόλο που οι προτάσεις του DESERTEC είναι ακόμα στη φάση του σχεδιασμού, το πρόγραμμα φαίνεται
να ελκύει μεγάλο ενδιαφέρον στα σχέδια
προώθησης της εναλλακτικής ενέργειας στη
Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.
Είναι αλήθεια πως πέρα από τα μεγαλεπήβολα αυτά σχέδια, οι κυβερνήσεις της περιοχής, έστω και αργά, κινούνται προς την
πράσινη ενέργεια. Πέρσι, στο μέσο των εξεγέρσεων και παρά τη θυελλώδη αλλαγή του
καθεστώτος, η Αίγυπτος ολοκλήρωσε ένα
ηλιακό θερμικό σταθμό ικανότητας 140-μεγαβάτ. Επίσης, αποκάλυψε ένα καινούργιο
έργο, αξίας $700 εκατομμυρίων, εγκατάστασης σταθμού 100-μεγαβάτ με τη βοήθεια της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Το Κουβέιτ, που
έχει αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου
σχεδόν 70 δισεκατομμύρια βαρέλια, στοχεύει να δημιουργήσει το 5% της ενέργειας
του από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Η
Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη παραγωγός
χώρα πετρελαίου του κόσμου, έχει πει ότι θα
θέσει στόχο να παράγει τόση ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, όση παράγει επί του παρόντος από το πετρέλαιο.
Μπορεί να ακούγεται ως ειρωνικό ή εξωπραγματικό οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στον
κόσμο πετρελαίου να πωλούν ηλιακή ενέργεια. Η πραγματικότητα, όμως, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φωτεινή από το τι φαίνεται τώρα χάρη στο φως του ηλίου.
*Οικονομολόγος - Αναλυτής

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες στην παρούσα δημοσίευση λήφθηκαν από ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες και άλλες πηγές οι οποίες κρίνονται αξιόπιστες κατά την
ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας. Οποιεσδήποτε εκτιμήσεις για μελλοντικές αποδόσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δεν αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη για μελλοντικές αποδόσεις.Κατά διαστήματα, η Sharelink Securities & Financial Services Ltd («SLSFS»), η μητρική της εταιρεία, SFS
Group Public Company Ltd («SFS Group»), άλλα μέλη του SFS Group, οι συνδεδεμένοι και υπάλληλοι τους πιθανώς να έχουν συμφέρον σε αξίες που
ίσως αναφέρονται στην παρούσα δημοσίευση. Πιθανό να καταβάλλεται χρηματιστηριακή προμήθεια στα πρόσωπα αυτά σε σχέση με συναλλαγές σε μερικές ή όλες τις αξίες που αναφέρονται. Η SLSFS, ως επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και/ή ο όμιλος εταιρειών SFS Group επιδιώκουν
να έχουν και/ή έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες που αναφέρονται. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως η SLSFS δυνατό να έχει σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της έκθεσης. Αξίες που αναφέρονται υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Παρόλο που οι πληροφορίες λήφθηκαν από πηγές που η SLSFS κρίνει ως αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και δυνατό να είναι ημιτελείς ή συρρικνωμένες. Ολες οι απόψεις, μελλοντικές εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί αποτελούν την άποψη του προσώπου που ετοίμασε την έκθεση αυτή κατά την ημερομηνία ετοιμασίας και δυνατό να
αλλάξουν χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Η SLSFS προτίθεται να καλύπτει εκδότες που ίσως να αναφέρονται στην παρούσα έκθεση με έρευνες
και αναλύσεις, περιλαμβανομένων εκθέσεων αναφορικά με ειδήσεις που αφορούν τους εκδότες, μετά από κάθε δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων ή άλλων σημαντικών σχετικών γεγονότων.
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα αποποίηση ευθύνης βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.sharelinksecurities.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜ.

Χρηματοοικονομικά
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD

0.232 0.240 0.238
0.215 0.225 0.221
0.475 0.495 0.488

0.8 112,439 0.238
0.6 401,268 0.218
3.6 470,735 0.490

0.239
0.220
0.492

0.239
0.218
0.485

2.14
1.40
1.89

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0.030 0.030 0.030
0.051 0.052 0.052

0.0
0.4

0.083

0.098

13,000 0.029

0.030

31,400 0.047

0.053

0.308 0.312 0.309

0.1

11,400 0.309

0.313

0.030
0.052

0.00
0.00

0.312

1.30

2.880

3.200

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ – Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007

15.00

0.00

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

0.000

0.018

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ – Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018

59.00

75.00

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0.161

0.178

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.261

0.270

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

L.P. TRANSBETON PUBLIC LTD

0.000

0.249

Ειδικοί Κυβερνητικοί Τίτλοι – Σειρά 2009 / Λήξης 2012

0.00

0.00

CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD

0.000

0.059

KOXA 4.50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2013)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2012, Λήξης 2015)

70.00

0.00

KOXA 5.00% (1η Σειρά 2009, Λήξης 2014)

0.00

0.00

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.039

KOXA 5.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2016)

0.00

0.00

KARKOTIS MANUFACTURING & TRADING PUBLIC LTD

0.000

0.118

KOXA 5.00% (2η Σειρά 2009, Λήξης 2014)

0.00

0.00

KEO PLC

0.790

0.950

ΚΟΧΑ 5.00% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2013)

0.00

0.00

BLUE ISLAND PLC

0.182

0.190

ΚΟΧΑ 4.50% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2014)

0.00

0.00

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

0.000

0.072

ΚΟΧΑ 6.00% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

0.00

0.00

ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.002

0.003

ΚΟΧΑ 4.50% 2006 (1η ΣΕΙΡΑ 2006 ΛΗΞΗΣ 2016)

0.00

0.00

6,000 0.148

0.158

0.153 -3.77

ΚΟΧΑ 4.50% (1η ΣΕΙΡΑ 2007 ΛΗΞΗΣ 2017)

0.00

0.00

0.001

0.020

KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 4.50% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2013) (Λ)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6.00% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2014)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 5.25% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 4.75% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6.00% 2005 (2η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

0.00

0.00

ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΟΧΑ 4.50% 2006 (2η ΣΕΙΡΑ 2006 ΛΗΞΗΣ 2016)

0.00

0.00

Χρηματοοικονομικά

ΚΟΧΑ 4.50% (2η ΣΕΙΡΑ 2007 ΛΗΞΗ 2017)

0.00

109.00

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PU. LTD 0.1530.1530.153

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ

0.1

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD (WARRANTS 2001/2015)

Χρηματοοικονομικά
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Καταναλωτικά αγαθά

Τεχνολογία
LOGICOM PUBLIC LTD

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ,05/04/2012

ΔΙΑΦ.* ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0.309 0.309 0.309

0.0

216 0.310

0.328

0.309

3.00

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

0.033 0.034 0.033

-0.3

44,251 0.033

0.036

0.034 -5.56

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

0.055 0.056 0.055

-0.5

28,388 0.056

0.066

0.056 -6.67

Τεχνολογία
AVACOM PUBLIC COMPANY LTD

0.128 0.129 0.128

-0.2

2,000 0.000

0.128

0.129 -0.77

Τηλεπικοινωνίες
Primetel Plc

Υπηρεσίες καταναλωτών
ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0.162

KANIKA HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

0.000

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0.097

0.000

0.110
0.000

Βιομηχανίες
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0.000

0.162

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD

0.000

0.097

0.730

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.489

0.000

0.022

APOLLO INVESTMENT FUND PLC

0.105 0.105 0.105

0.0

8,355 0.105

0.111

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

0.290 0.290 0.290

5.8

392 0.000

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2010/2012)
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.790
0.560

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.780 0.780 0.780

0.5

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.191

0.200

500 0.778

0.800

0.000

0.65

Βασικά υλικά
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0.060 0.060 0.060

0.0 107,800 0.000

0.065

0.060

0.00

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD

0.103

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.000

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

0.000
0.750 0.800 0.787

3.7

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.101
0.477

28,075 0.710

0.809

0.000

0.000

0.000

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

0.117

0.000
0.000

0.000

0.001

0.020

0.000

0.020

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0.380 0.380 0.380

-2.0

1,000 0.370

0.380

0.380 -5.00

EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD

0.000 0.000 0.850

0.0

60,000 0.000

0.765

0.850

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.000

0.000

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0.093

0.100

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

0.000

0.289

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0.011
0.007 0.007 0.007

0.007

0.002

0.000

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ

0.000
0.000

0.000

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.079

0.000

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0.0200.020 0.020

0.0

0.000

0.013
0.020

0.000

0.099

VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD
0.539 0.549 0.545

0.6

0.000

0.000

0.020

0.000

10,328 0.539

0.547

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0.000

0.192

MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.012

Dimco Plc

0.092

0.100

PIERIDES HOLDINGS PLC

0.000

0.073

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

0.382

0.404

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.585

0.630

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
0.081 0.099 0.091

0.000
0.1

26,000 0.083

ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2007/2013)
CLARIDGE PUBLIC LTD

0.000

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

0.000

LASER INVESTMENTS GROUP PLC

0.000

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0.007 16.67

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0.0060.0070.007

-0.1

64,094 0.006

0.008

0.006 -25.00

ΚΟΧΑ 6.00% 2004 (3η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2014)

0.00

0.00

0.072

0.080

ΚΟΧΑ 6.00% 2005 (4η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015) (Λ)

0.00

109.00

ΚΟΧΑ 4.50% 2006 (4η ΣΕΙΡΑ 2006 ΛΗΞΗΣ 2016)

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6.00% 2004 (4η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2014)

0.00

109.00

ΚΟΧΑ 4,50% 5η Σειρά 06 Λήξη 16

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 4,50% 5η Σειρά 07, Λήξη 2017

0.00

0.00

ΚΟΧΑ 6.60% 2001 (1η ΣΕΙΡΑ 2001 ΛΗΞΗΣ 2016)

0.00

0.00

ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΟΧΑ 5.60% 2002 (1η ΣΕΙΡΑ 2002 ΛΗΞΗΣ 2017) (Λ)

0.00

0.00

Χρηματοοικονομικά

ΚΟΧΑ 5.10% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)

0.00

0.00

0.040 0.040 0.040

-0.2

7,000 0.000

0.040

0.000

0.015

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

0.145 0.145 0.145

1.5

200 0.130

0.145

0.000

0.093

0.040 -4.76
0.145

6.62

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.000

0.016

ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)

0.00

0.00

EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTD

0.000

0.017

ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) (Λ)

0.00

0.00

ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.000

0.012

ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018) (Λ)

0.00

0.00

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

0.002

0.009

ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)

0.00

0.00

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD

0.000

0.010

ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)

0.00

0.00

SAFS HOLDINGS PUBLIC LTD

0.001

0.004

ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018) (Λ)

0.00

0.00

Woodland Designs PLC

0.000

5.130

Γραμμάτια Δημοσίου 52 Εβδομάδων, 2η Έκδοση 2011 (11/5/2011-9/5/2012)

CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.048

52 Εβδομάδων, 2η Έκδοση 2011 (11/5/2011-9/5/2012)

0.00

0.00

D & M TELEMARKETING PUBLIC LTD

0.000

0.045

ASTARTI DEVELOPMENT PLC

0.036

0.042

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

D.H. CYPROTELS PLC

0.000

0.009

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

LIBRA GROUP PLC

0.002

0.006

ΟΝΟΜΑ

MAD FUN ENTERTAINMENT PLC

0.001

0.004

Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018

SEA STAR CAPITAL PLC

0.003

0.005

0.000

0.012

0.000

0.050

0.000

0.000

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
ΟΝΟΜΑ

G & K EXCLUSIVE FASHIONS PUBLIC COMPANY LTD

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES
ΚΟΧΑ 4.50% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2013)
ΚΟΧΑ 4.50% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2013)

ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΟΧΑ 6.00% 2005 (4η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

Χρηματοοικονομικά

0.020

0.00

ΚΟΧΑ 5.60% 2002 (1η ΣΕΙΡΑ 2002 ΛΗΞΗΣ 2017)

USB Bank Plc

0.000

0.549

ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.000

0.000

ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)

CCC HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.000

ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)

CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD

0.000

0.058

ΟΝΟΜΑ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

0.000

0.000

M.S. Blast Systems Public Ltd

0.063

0.5

STADEMOS HOTELS PLC

400 0.057
0.000

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

0.000

0.008 0.008 0.008

-0.1

0.000
0.000

0.000
0.165

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD – Εγγυημένα Ομόλογα

0.00

Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018 (ΕΚ)

0.00

ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 2010-2015)

8.33

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
0.00

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ

15.00

0.00

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016

65.10

70.00

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – Χρεόγραφα 2019

15.00

0.00
59.00

9 50.00

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – Αξιόγραφα Κεφαλαίου
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – Μη-σωρευτικά Αξ. Κεφ. 2010 55.500 55.500 55.500 -1,867.0

3

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
61.00

55.00 55.000 -3.510

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συ-

56.00

59.98

νάντηση.

52.25

74.00

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου

55.500 -25.170

41.00 100.00

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 2016

0.00

0.00

PRIMETEL PLC – Ομόλογα 2009/2014

0.00

0.00

57.25

59.00

59.000

60.00

65.00

6.30

0.00

Τρ.Κύπρου Δημ. Εταιρεία Λτδ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφ.) 59.00059.000 59.000

0.008 -11.11

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES (Λ)

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD - ΑΞ. ΚΕΦ. 55.000 55.000 55.000 -200.0
0.065

0.00

0.00
0.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Μη σωρευτικά μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου)

0.260

0.008

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

0.000

0.054

0.000

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0.069

0.000

0.000

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

0.146

11,522 0.006

ΟΝΟΜΑ
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

Βιομηχανίες
DISPLAY ART PLC

0.000

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0.083

0.065

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
0.110

Καταναλωτικά αγαθά

0.047

0.094

Βιομηχανίες
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0.081 -10.00

0.074

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 0.065 0.065 0.065

0.00

0.000

0.083

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

CCC HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
0.539

0.098

0.063

A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD

0.00

0.00

M.S. Blast Systems Public Ltd

0.000

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

CYPRINT PLC

0.00

ΚΟΧΑ 4,50%, 3Η ΣΕΙΡΑ 07, ΛΗΞΗ 17

Τεχνολογία

0.000

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

O.C. Options Choice Plc

0.00

0.00

Υπηρεσίες καταναλωτών

AD Shopping Galleries Plc

AMATHUS PUBLIC LTD

0.00

ΚΟΧΑ 4.50% 2006 (3η ΣΕΙΡΑ 2006 ΛΗΞΗΣ 2016)

Καταναλωτικά αγαθά

Υπηρεσίες καταναλωτών

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΚΟΧΑ 6.00% 2005 (3η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

0.230 -1.29

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

2.050

31,760 0.000

0.290
0.000

Βιομηχανίες

0.000

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0.00

0.012

0.1 105,000 0.006

STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

9.02

0.290
0.000

Υπηρεσίες καταναλωτών

0.000

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD (WARRANTS 2005/2012 )

109.00

0.00

0.000

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

0.750

0.00

0.231

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

0.625

0.00

ΚΟΧΑ 4.75% 2005 (2η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2015)

15,000 0.225

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC
0.780

0.00

0.00

-0.4

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Καταναλωτικά αγαθά

ΚΟΧΑ 4.50% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2013) (Λ)
0.105

0.224 0.230 0.226

INTERFUND INVESTMENTS PLC

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0.059

0.172

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD
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89.7

5,000

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου)

** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με
τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης : Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί
λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.

0.000

Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν:
(α) Διασπορά χαμηλότερου του 10%
(β) εμπορευσιμότητα είναι μικρότερη του 1% ετησίως

USB BANK PLC (ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2009/ 2019)

0.00

0.00

(γ) η χρηματιστηριακή αξία υπολείπεται των €1.025.161

USB BANK PLC (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2010/ 2020)

0.00

0.00

(δ) επίκειται διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε.: Οχι διακρίσεις κατά
διασυνοριακών εργαζομένων
Εξετάζονται οι φορολογικές διατάξεις των χωρών, ώστε
να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος τους

Συνεργασία Orthodoxou Ethiopian Airlines
Την έναρξη συνεργασίας με την αεροπορική
εταιρεία Ethiopian Airlines, μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στην
Αφρική, ανακοίνωσε η Orthodoxou Aviation.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ethiopian Airlines είναι ο επίσημος αερομεταφορέας
της Αιθιοπίας. Αποτελεί μια από τις ηγετικές
αεροπορικές εταιρείες της Αφρικανικής Ηπείρου με πολλές διακρίσεις ενώ πρόσφατα έχει
κερδίσει το χρυσό βραβείο, ως «Αφρικάνικη
αεροπορική εταιρεία για το έτος 2011/2012»,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αφρικανικής Αεροπορίας. Επιπλέον αποτελεί μέλος της
Star Alliance από τις 13 Δεκεμβρίου 2011.
Σε δηλώσεις του ο Bruck Alemtaye, Περιφερειακός Διευθυντής της Εthiopian Airlines για
την περιοχή The Levant και την Κύπρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία με την
Orthodoxou Aviation θα επιτρέψει σε περισσότερους επιβάτες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους από 40 αφρικανικούς προορισμούς
που εκτελεί η Ethiopian Airlines, ώστε να ενισχυθεί το κοινό εμπόριο, οι επενδύσεις και οι
τουριστικοί τομείς στα δυο άκρα. Η Ethiopian
εξυπηρετεί 64 διεθνείς προορισμούς σε τέσσερις ηπείρους (Αφρική, Ευρώπη, Αμερική, Ασία)
και 17 εγχώριους προορισμούς. Ο στόλος της
εταιρείας αποτελείται από 48 αεροσκάφη και
έχει παραγγελίες για άλλα 35 καινούργια, μοντέρνα αεροσκάφη, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η εταιρεία είναι σε θέση να ασκήσει
δυναμικά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου που έχει μέχρι το 2025, να γίνει η ηγετική
ομάδα της αεροπορίας στην Αφρική.

Προβολή της Κύπρου στη
Ρωσία από Τρ. Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου διοργάνωσε
μια πρωτοποριακή ημερίδα με θέμα «Achieving your full potential
Με στόχο
in Cyprus: Attractiveτην προσέλκυση ness Beyond Taxaεπενδύσεων tion», την περασμένη
Τετάρτη 4 Απριλίου σε
κεντρικό ξενοδοχείο στη Μόσχα. Την ημερίδα
χαιρέτισε ο Πρέσβης της Κύπρου στη Ρωσία κ.
Πέτρος Κέστορας υπό την αιγίδα του οποίου
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Μεταξύ των
θεμάτων που κάλυψε η ημερίδα ήταν οι ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Κύπρου – Ρωσίας, οι πρόσφατες εξελίξεις στον
ενεργειακό τομέα της Κύπρου, οι προοπτικές
της κυπριακής οικονομίας, οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος, οι τραπεζικές
εργασίες μέσω Κύπρου και άλλα. Τα θέματα της
ημερίδας παρουσίασαν εξειδικευμένα στελέχη
της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, ο πρώην
Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης,
ο Σόλωνας Κασίνης Διευθυντής Υπηρεσίας
Ενέργειας Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας
για επενδύσεις από και προς τη Ρωσία.
Μετά τις παρουσιάσεις έγιναν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ στελεχών της τράπεζας,
παρουσιαστών και Ρώσων ενδιαφερομένων.
Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειές της για προβολή της κυπριακής οικονομίας στο εξωτερικό και στην
προσέλκυση επενδύσεων από ξένες αγορές.

ι φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών
πρόκειται να εξεταστούν διεξοδικά, στο
πλαίσιο
στοχοθετημένης
πρωτοβουλίας που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή,
προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε
βάρος των διασυνοριακών εργαζομένων οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπερβαίνουν τα 1,2 εκατ. στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Οι ακαθάριστες απολαβές
των διασυνοριακών και των
εποχικών εργαζομένων ανήλθαν το 2010 σε 46,9 δις ευρώ.
Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της
ανάπτυξης και την αύξηση της
απασχόλησης στην Ευρώπη.
Ωστόσο, τα φορολογικά εμπόδια εξακολουθούν να αποτρέπουν τους πολίτες από την
αναζήτηση εργασίας σε άλλο
κράτος μέλος.
Για το λόγο αυτόν, καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή θα προβεί σε διεξοδική
αξιολόγηση των εθνικών άμεσων φόρων, προκειμένου να
εξακριβώσει κατά πόσον οι
φόροι αυτοί επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος
μέλος και εργάζονται σε άλλο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, η
Επιτροπή θα τις επισημάνει
στις εθνικές αρχές, καλώντας
τις να προβούν στις αναγκαίες
τροποποιήσεις. Εάν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, η Επι-
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τροπή θα κινήσει διαδικασίες
λόγω παράβασης κατά των οικείων κρατών μελών.
Ο Algirdas Šemeta, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα
φορολογίας και τελωνειακής
ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε:
«Οι κανόνες της ΕΕ είναι σαφείς: όλοι οι πολίτες της ΕΕ
πρέπει να αντιμετωπίζονται
ισότιμα στην Ενιαία Αγορά.
Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις ούτε ο περιορισμός του
δικαιώματος της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων. Τα περισσότερα κράτη
μέλη τηρούν τις βασικές αυτές αρχές, αλλά είμαι διατεθειμένος να λάβω κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές
λαμβάνονται δεόντως υπόψη
στη φορολογική νομοθεσία
όλων των κρατών μελών».
Δεδομένου ότι τα φορολογικά εμπόδια εξακολουθούν
να αποτελούν τροχοπέδη για
τη διασυνοριακή κινητικότητα, η Επιτροπή καταβάλλει
προσπάθειες σε πολλούς τομείς με σκοπό την εξάλειψη
των εμποδίων για τους εργαζομένους στην ΕΕ όπως, για
παράδειγμα, στο πλαίσιο της
πρότασής της για την καταπολέμηση της διπλής φορολόγησης ή για την ενίσχυση της
προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων

Επικέντρωση της Επιτροπής
Στο πλαίσιο της πρόσφατης αυτής πρωτοβουλίας, η
Επιτροπή θα εξετάσει διεξοδικά:
* αν οι πολίτες που απο-

κτούν το μεγαλύτερο μέρος
του εισοδήματός τους σε άλλο
κράτος μέλος φορολογούνται
βαρύτερα από τους πολίτες
του εν λόγω κράτους μέλους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
προσπαθεί να εξακριβώσει αν
όλες οι προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα εκπτώσεις που προβλέπονται για
τους κατοίκους ημεδαπής παρέχονται στην πράξη και
στους κατοίκους αλλοδαπής.
* αν τα κράτη μέλη προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των

δικών τους πολιτών και των
πολιτών άλλων κρατών μελών
οι οποίοι εργάζονται περιστασιακά στην επικράτειά τους,
ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα
έκπτωσης των δαπανών και
την εφαρμογή διαφορετικών
φορολογικών συντελεστών.
Η Επιτροπή θα εξετάσει
όχι μόνο την κατάσταση των
μισθωτών και των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, αλλά και των αυτοαπασχολουμένων και των συνταξιούχων.

Γερμανοελβετική κόντρα για φοροφυγάδες
ερμανοί κι Ελβετοί αξιωματούχοι επαναδιαπραγματεύονται τη διμερή συμφωνία για τη φορολόγηση υπηκόων της
Γερμανίας που διατηρούν μυστικά καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικές
τράπεζες (Φωτογραφία: Reuters )
Οι προσπάθειες του Βερολίνου να φορολογήσει εκατομμυριούχους που φοροδιαφεύγουν έχει προκαλέσει εντάσεις στις
διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Ελβετία. Την περασμένη βδομάδα η Βέρνη
προκάλεσε οργή στη Γερμανία εκδίδοντας
εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών εφοριακών που κατηγορεί ότι απέκτησαν παράνομα δεδομένα σχετικά με τραπεζικούς
λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες.
Γερμανοί και Ελβετοί αξιωματούχοι
επαναδιαπραγματεύονται τη διμερή συμφωνία για τη φορολόγηση υπηκόων της
Γερμανίας που διατηρούν μυστικά καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικές
τράπεζες, όμως κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν τους όρους της.
Οι Γερμανοί φορολογούμενοι οφείλουν
να δηλώνουν τα έσοδά τους από επενδύ-
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Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι
Γερμανοί φορολογούμενοι
έχουν κρύψει από 130
ώς 180 δις ευρώ σε
λογαριασμούς στην Ελβετία
σεις όπου κι αν τις έχουν κάνει, αλλά πολλοί αποφεύγουν να καταχωρούν στις δηλώσεις τους τις καταθέσεις τους στην Ελβετία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας Μάρτιν Κοτχάους
είπε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει
στους όρους μιας ενισχυμένης συμφωνίας.
Η Ελβετία πρόκειται να κατασχέσει από
το 21% ώς το 21% των καταθέσεων και
επενδύσεων των Γερμανών σε ένα εφάπαξ
φόρο, έναντι του ποσοστού 19% ώς 34%
που προβλεπόταν προηγουμένως, και να
μεταβιβάσει το ποσό στη Γερμανία, σύμφωνα με το περιοδικό Stern.
Θα ακολουθήσει η φορολόγηση των

κερδών των Γερμανών από τις επενδύσεις
αυτές. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι Γερμανοί
φορολογούμενοι έχουν κρύψει από 130 ως
180 δισ. ευρώ σε λογαριασμούς στην Ελβετία. Βάσει της διμερούς συμφωνίας, τα εντάλματα σύλληψης των Γερμανών εφοριακών θα καταστούν άκυρα.
Ο εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης Αντρέ Σιμονάτσι είπε πως η Βέρνη ελπίζει πως οι νέοι όροι θα επιτρέψουν να
τερματιστεί η μακρόχρονη διένεξη. Αλλά
δεν είναι σαφές εάν το Βερολίνο θα αποδεχτεί οριστικά τους νέους όρους.
Η αντιπολίτευση -το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και οι Πράσινοι- θεωρείται πιθανό να εμποδίσουν την επικύρωση της
συμφωνίας στην Ανω Βουλή (Μπούντεσρατ) όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός
υπό την καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ δεν
έχει πλειοψηφία. Τα δύο κόμματα λένε ότι
οι νέοι όροι δίνουν την ευκαιρία στους φοροφυγάδες να μεταφέρουν τα χρήματά
τους από την Ελβετία σε άλλους «φορολογικούς παραδείσους» πριν τεθεί σε ισχύ η
συμφωνία στις αρχές του 2013.

