
(ΣΕΛ. 3)

ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΡΑΜΠ
Μενέντεζ:  
ΟΙ ΗΠΑ πρέπει  
να επιβάλουν  
κυρώσεις  
στην Τουρκία

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.9.2020  -  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16.673  -   ΤΙΜΗ: 1,50 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ SPORTDAY
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

104.0

29ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ
«Νόμιζα ότι  
είναι ανοησία»  
λέει αρνητής  
του κορωνοϊού  
από την εντατική

(ΣΕΛ. 4) (ΣΕΛ. 7)

«ΕΙΣΒΟΛΗ» ΜΕ DRONE
Διπλή τουρκική  
πρόκληση στο  
Καστελλόριζο –
Έβαψαν κόκκινη 
Ελληνική σημαία

ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ (ΣΕΛ. 15) – Ο ΤΡΑΜΠ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ (ΣΕΛ. 14)

ΚΑΙΓΕΤΑΙ Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Οι δικηγόροι στις κάλπες  
ύστερα από 17 χρόνια

Αιματηρές συγκρούσεις  
Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν

Y στερα από 17 χρόνια οι δικηγόροι οδη-
γούνται στις 15 Οκτωβρίου στις κάλπες για 

εκλογή του δέκατου στη σειρά προέδρου του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συνδέσμου. Ποιοι 
είναι οι τρεις διεκδικητές της προεδρίας και 
πότε διεξήχθησαν οι πλέον συγκρουσιακές 
εκλογές. (ΣΕΛ. 12)

N έος κύκλος αιματηρών συγκρούσεων 
ξέσπασε χθες στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 

τον αρμενικό θύλακα μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. 
Δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκαν ενα-
ντίον των Αρμενίων. Πηγές και των δύο πλευ-
ρών αναφέρουν νεκρούς και τραυματίες από 
τις συγκρούσεις. Καταγγελίες και για εμπλοκή 
Τούρκων μισθοφόρων. Έκκληση της διεθνούς 
κοινότητας για τερματισμό των εχθροπραξιών 
και έναρξη συνομιλιών (ΣΕΛ. 14)

l    Θέλει να μοιραστεί το φυσικό 
αέριο μεταξύ Ε/κ – Τ/κ πριν 
από τη λύση του Κυπριακού

l     Χαρακτηρίζει ξανά  
την Κυπριακή Δημοκρατία  
ως εκλιπούσα

 Έστειλε επιστολή σε όλους στην ΕΕ πλην Αναστασιάδη - Μητσοτάκη

ΧΕΡΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

M ε επιστολή προς τους ηγέτες των κρα-
τών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

-πλην της Ελλάδας και της Κύπρου- που 
φέρεται να έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προτείνει ξανά δια-
μοιρασμό του φυσικού αερίου της Κύπρου, 
χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό. Η επιστολή 
στάλθηκε στους ηγέτες της ΕΕ την παραμονή 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Σε-
πτεμβρίου -πριν αυτό αναβληθεί για την 1η 
Οκτωβρίου. Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα και 
την Κύπρο και παρουσιάζει τον εαυτό του ως 

τον «ειρηνοποιό» της περιοχής και επανα-
λαμβάνει αρκετές φορές πως είναι έτοιμος 
για άνευ όρων διάλογο με την Ελλάδα. Στο 
μεταξύ, σύμβουλος του Ερντογάν  υποστήρι-

ξε πως η επιβολή κυρώσεων είναι απίθανη, 
χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια κίνηση 
«παραλογισμό» από πλευράς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.    (ΣΕΛ. 3)

A νησυχητικά είναι τα νέα 
που φτάνουν από επιστή-

μονες ότι ο Covid-19 κτυπά 
και την καρδία των ασθενών 
και χρειάζεται η μακροχρό-
νια παρακολούθησή τους. Οι 
ανακοινώσεις έγιναν χθες σε 
καρδιολογικό συνέδριο στην 

Αθήνα. Στην Κύπρο ανακοι-
νώθηκαν χθες δώδεκα νέα 
περιστατικά.  Ένα κρούσμα 
αφορά μαθήτρια στη Λεμεσό 
και στο σχολείο της λαμβά-
νονται ήδη μέτρα. Δεύτερο 
κρούσμα εντοπίστηκε στην 
Ομόνοια, ενώ μεγαλώνουν 

οι αλυσίδες που δημιουρ-
γήθηκαν από Εθνικό Άχνας 
και Νέα Σαλαμίνα. Άλλο ένα 
κρούσμα, αφορά ποδοσφαι-
ριστή που αγωνίζεται στον 
ΑΣΙΛ Λύσης.  Η κυβέρνηση 
ζητά από τη Βουλή την απο-
δέσμευση πρόσθετων πιστώ-

σεων ύψους €2,97 εκατομμυ-
ρίων για αγορά υπηρεσιών για 
ελέγχους ιχνηλάτησης. Από 
την καραντίνα δεν γλύτωσε 
ούτε η Ευρωπαία Επίτροπος 
Υγείας Στέλλα Κυριακίδου η 
οποία βρίσκεται σε κατ’ οίκον 
απομόνωση.  (ΣΕΛ. 6-7)

   

Πλήττει και την καρδία
ΝΕΕΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

l    Δώδεκα νέα 
περιστατικά χθες, 
νέο κρούσμα σε 
μαθήτρια, δεύτερο 
στην Ομόνοια και 
ένα στον ΑΣΙΛ 
Λύσης 

l    Σε αυτοπεριορι-
σμό η Επίτροπος 
Υγείας  Στέλλα 
Κυριακίδου

SPORTDAY

ΚΑΙ 2Ο  ΚΡΟΥΣΜΑ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

Νέα πνοή και ελπίδα  
στο κατεχόμενο χωριό…

Σ υνολικά 12 νεαρά ζευγάρια μαζί με τα παι-
διά τους έχουν επιστρέψει μέχρι σήμερα 

στον κατεχόμενο Κορμακίτη στο πλαίσιο κυβερ-
νητικού σχεδίου για στήριξη των εγκλωβισμέ-
νων. Δύο οικογένειες νεαρών που επέστρεψαν 
μιλούν στην «Αλήθεια» για τη νέα καθημερινό-
τητά τους. (ΣΕΛ. 13)



Το 48 π.Χ. ο Πομπήιος ο μέγας
δολοφονείται μόλις φτάνει
στην Αίγυπτο μετά από διαταγή
του βασιλιά της Χώρας, Πτο-
λεμαίου.

■ ■ ■ Το 1708 οι ρωσικές
δυνάμεις υπό τη διεύθυνση
του αυτοκράτορα Μεγάλου Πέ-
τρου Α νικούν τις σουηδικές
στη Μάχη της Λεσνάγια.

1787: Το αμερικανικό Σύνταγ-
μα ψηφίζεται από το Κογκρέσο
και στέλνεται για έγκριση στα
νομοθετικά σώματα των Πολι-
τειών.

1821: Το Μεξικό υπογράφει
την τελική πράξη για την ανε-
ξαρτησία του από την Ισπα-
νία.

1858: Ο κομήτης του Ντονάτι
γίνεται ο πρώτος που απαθα-
νατίζεται φωτογραφικά.

■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1864
ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής
Ένωση Εργατών, που αποτέλε-
σε την Πρώτη Διεθνή. 

■ ■ ■ 1893: Ο πορτογάλος
έμπορος κρασιών Αντόνιο Ντ'
Αλμέιδα ιδρύει την ποδοσφαι-
ρική ομάδα της Πόρτο.

1939: Αρχίζει να λειτουργεί η
ελληνική υπηρεσία στο ραδιό-
φωνο του BBC.

■ ■ ■ 1958: Σέντρα του πρώ-
του αγώνα του πρώτου Κυπέλ-
λου Εθνών Ευρώπης, ΕΣΣΔ-
Ουγγαρία 3-1 στη Μόσχα. Η
Σοβιετική Ένωση θα κατακτή-
σει το πρώτο αυτό κύπελλο
κερδίζοντας στον τελικό της
10/7/60 την ομάδα της Γιουγ-
κοσλαβίας. Στην πρώτη αυτή

διοργάνωση θα πάρουν μέρος
18 εθνικά συγκροτήματα και
θα γίνει πραγματικότητα το
όνειρο του Χένρι Ντελονί που
πρότεινε τους αγώνες πριν από
31 χρόνια (5/2/27) και βοή-
θησε στην ίδρυση της UEFA
(1954). 

1994: Το χειρότερο ναυάγιο
στην Ευρώπη σημειώνεται στη
Βαλτική Θάλασσα, όταν το
πλοίο «Εστόνια» που εκτελεί
τακτικό δρομολόγιο από το Τα-
λίν της Εσθονίας προς τη Στοκ-
χόλμη βυθίζεται ανοικτά των
νοτιοδυτικών ακτών της Φιν-
λανδίας, συμπαρασύροντας
στο θάνατο 852 άτομα.

2006: Στην Αυστρία για πρώτη
φορά ψηφίζουν 16χρονοι σε
βουλευτικές εκλογές.

2000: Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό
μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο
σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας
είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.

Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στε-
λέχη της «Χρυσής Αυγής» (Μιχα-
λολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός
κ.ά.). Κατηγορούνται για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης και
οπλοκατοχή.

2013

http://www.alithia.com.cy
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Λ ειτουργούσαν τρία ταμεία. Το
κεντρικό και τα άλλα δύο. Ο ταμίας
στο κεντρικό είχε το γενικό

πρόσταγμα. Μπορούσε, δηλαδή, ακόμα
και να διατάξει τους άλλους δύο ταμίες,
αλλά ουδέποτε το έκανε. Γιατί να το
κάνει, άλλωστε; Συνάδελφοι ήταν,
αγαπημένοι, μονιασμένοι, μοιράζονταν
χαρές και λύπες, όχι μόνο επαγγελματικές
μα και οικογενειακές, τα δε Σάββατα,
μόλις έπεφτε η αυλαία, ανέβαιναν αντάμα
την Κωστάκη Παντελίδη, έβγαιναν στη
Σταδίου και, ευθύς αμέσως, τρύπωναν
στο στάδιο! Ο κεντρικός ταμίας, φανατικός
με τον Πεζοπορικό, ο ένας εκ των άλλων,
φανατικός με την Έπα, ο τρίτος, φανατικός
με την Αλκή. Οργανισμός  Ηνωμένων
Εθνών, δηλαδή. Πειράζονταν, εκτόξευαν
καλές! κακίες, με τη λήξη ακολουθούσαν
την αντίστροφη διαδρομή, δίνοντας
ραντεβού για τη Δευτέρα. Επί των επάλξεων,
δήλωνε ο κεντρικός ταμίας και εκείνοι
συγκατένευαν. Για επάλξεις επρόκειτο.
Του καθήκοντος και της τιμής. Για ένα
κούτελο καθαρό ζούμε, διατυμπάνιζαν
συγχρονισμένα, αντιγράφοντας, μέσες
άκρες, τον αξέχαστο Μπέρμπερη στην
κωμωδία "Ο Ηλίας του 16ου". Κάποτε,
βέβαια, οι δρόμοι τους χώρισαν. Ο
κεντρικός ταμίας μετατέθηκε στο 041,
ο εκ δεξιών προωθήθηκε στο πόστο του
ενώ ο εξ αριστερών, στον τρίτο κιόλας
χρόνο, τα βρόντηξε, ρίχνοντας μαύρη
πέτρα πίσω του. "Δεν έγινα Μαθηματικός",
χαριτολογούσε, "για να τοποθετώ κέρματα
σε θήκες". Δεν το εννοούσε. Ίσα-ίσα:
θα του έδινες, χωρίς δεύτερη σκέψη,
Νόμπελ ταπεινότητας. Και ο κεντρικός
ταμίας; Αλήθεια, τι έγινε, ή μάλλον, τι
απέγινε, τελικά, ο κεντρικός ταμίας;
Σκόνη; Θρύψαλα; Σκόνη και θρύψαλα;
Κάθεται, λοιπόν, τώρα, για την ακρίβεια,
σωριάζεται τώρα στην καρέκλα και
αναπολεί εκείνα τα αλησμόνητα χρόνια.
Το βουητό των εκτυπωτών, το κροτάλισμα
των γραφομηχανών, την ιδιαιτέρα που
συντόνιζε τα ραντεβού του διευθυντή,
τις ιδιορρυθμίες των πελατών, τον φωτεινό
πίνακα με τις τιμές συναλλάγματος, τα
σεμινάρια στην πρωτεύουσα, το σύστημα
on line που του έκοψε τη χολή και
φαντάζεται πως αύριο, εφτά και δέκα,
θα δρασκελάει την πόρτα του καταστήματος,
καλοστημένος και καλοντυμένος, για να
βρεθεί επί των επάλξεων! 

Κεντρικός 
ταμίας

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ

ημέραςΤης

Γαλλίδα ηθοποιός, σύμβολο του
σεξ τις πρώτες μεταπολεμικές
δεκαετίες. Εγκατέλειψε νωρίς
τα καλλιτεχνικά δρώμενα
και αφιερώθηκε στην
υπεράσπιση των
ζώων. Η Μπριζίτ Αν
Μαρί Μπαρντό γεν-
νήθηκε στις 28 Σε-
πτεμβρίου 1934 στο
Παρίσι. Η μοναδική
ομορφιά της νεαρής
Μπριζίτ δεν πέρασε απαρατή-
ρητη και στα 15 της ξεκίνησε
καριέρα στο χώρο του μόντε-
λινγκ, ποζάροντας σε εξώφυλ-
λα περιοδικών. Στα 18 της έκα-

νε την πρώτη της εμφάνισή στη
μεγάλη οθόνη, κρατώντας ένα
μικρό ρόλο στην κωμωδία του
Ζαν Μπογιέ «Τρελλός για Αγά-
πη». Η ομορφιά της την έκανε
αντικείμενο του πόθου για τον
άρρενα πληθυσμό όπου γης και

η φήμη της παραβλήθηκε μ’
εκείνη της Γκρέτα Γκάρμ-

πο και της Μάρλεν Ντί-
τριχ. Οι Γάλλοι διανο-
ούμενοι την ύμνη-
σαν. Η Σιμόν Ντε
Μποβουάρ στο δοκί-

μιό της «Το σύνδρομο
της Λολίτας» (1959) πε-

ριέγραψε την Μπαρντό ως
την «ατμομηχανή της γυναι-
κείας ιστορίας» και τη χαρακτή-
ρισε ως την πρώτη και πιο απε-
λευθερωμένη γυναίκα της με-
ταπολεμικής Γαλλίας.

Καλύτερα πρώτος στο

χωριό παρά δεύτερος

στη Ρώμη.

Ιούλιος Καίσαρ, 

101-14 π.Χ., Ρωμαίος

στρατηγός & ύπατος

απόφθεγμα

Έχω χαλαρά μπού-
τια, αλλά ευτυχώς
τα καλύπτει η κοιλιά
μου.

Joan Rivers, 
1933-2014, 
Αμερικανίδα 

κωμικός

ευφυολόγημα

1992

«Η βία έπνιξε το φετινό
πρωτάθλημα πριν καλά –
καλά ξεκινήσει. Χθες δεύ-
τερη μέρα για το φετινό
πρωτάθλημα αναβλήθη-
καν όλοι οι προγραμμα-
τισμένοι αγώνες πρώτης
και δεύτερης κατηγο-
ρίας μετά τα επεισόδια
του Σαββάτου εις βά-
ρος του διαιτητή του
αγώνα Ομόνοια –
Απόλλων, κ. Χατζη-
στεφάνου. Κι όλα
αυτά τρεις μόνο μέρες
πριν από τον επίφοβο αγώνα ΑΠΟΕΛ
– ΑΕΚ, για το οποίο η αστυνομία και η ΜΜΑΔ έχουν
οργανώσει σχέδιο με δρακόντεια  μέτρα ώστε να
μην επαληθευθούν τα όσα έχουν δημοσιευτεί για
εφιάλτη αίματος.» 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ 
ΟΡΓΙΟ ΒΙΑΣ

H ιστορία της «Αλήθειας»

1992

«Ένα παιχνίδι Απόλλωνα
– Ομόνοιας με αποτέ-
λεσμα 4-4 θα μπορούσε
να ήταν ό,τι καλύτερο
για ξεκίνημα στη νέα
ποδοσφαιρική περίο-
δο. Ήταν όμως ό,τι
χειρότερο περιμέ-
ναμε… Και με τέ-
τοιο ξεκίνημα,
άντε να ελπίζουμε
για κάτι καλύτερο
φέτος, άντε να
π ι σ τ έ ψ ο υ μ ε

τους υπεύθυνους
μας ότι ξεκινούμε με καλές

προϋποθέσεις… Κι όσοι πιστεύουν
ότι δεν έχουμε ψηλό ποσοστό βίας στα γή-

πεδα μας, καλά κάνουν, μετά από όσα έγιναν
στο Τσίρειο το  Σάββατο, να αναθεωρήσουν
τις απόψεις τους. Όσο γρηγορότερα το κάνουν,
τόσο καλύτερα για το ποδόσφαιρο μας…»

«ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ»
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

H αθλητική «Αλήθεια»

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Ο Νίκος Καρούζος ήταν Έλληνας
ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής
γενιάς, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα
το 1990. Παιδιόθεν ασχολείται με
το διάβασμα ποίησης και τη συγ-
γραφή. Το 1944-1945 πραγματοποιεί
την πρώτη δημοσίευση ποιήματός
του στο περιοδικό της Ε.Π.Ο.Ν. Νέα
Γενιά. Η ποίηση του Καρούζου έχει
χαρακτηρισθεί ως φιλοσοφική, θρη-
σκευτική, μυστική, μα δεν είναι
τόσο η μεταφυσική διάσταση που
τη διακρίνει, αλλά «μια υπαρξιακή
πλησμονή, που τον ωθεί πέρα από
τα όρια του εγώ, προς τη συγχώ-
νευση με το αισθητό σύμπαν».

***Αμερικανός τρομπετίστας και
συνθέτης, με καθοριστική επιρροή
στη μουσική του 20ου αιώνα. Υπήρ-
ξε ένας από τους πιο εμπνευσμέ-

νους μουσικούς της τζαζ, ένας απα-
ράμιλλος σολίστας και πραγματικός
καινοτόμος. Ο Μάιλς Ντιούι Ντέιβις
(φωτογραφία) για περισσότερο από
μισό αιώνα δέσποσε στη μουσική
σκηνή της τζαζ, επηρέασε πάρα
πολλούς μουσικούς και σφράγισε
την εξέλιξη της μουσικής του ει-
κοστού αιώνα όσο λίγοι, πετυχαί-
νοντας να παραμένει πάντα στην
πρωτοπορία των εξελίξεων. Πέθανε
το 1991. 

έφυγαν
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Μ ε επιστολή προς τους
ηγέτες των κρατών - με-
λών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης  -πλην της Ελλάδας και
της Κύπρου- που φέρεται να έστει-
λε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν προτείνει ξανά
διαμοιρασμό του φυσικού αερίου
της Κύπρο, χωρίς να έχει λυθεί
το Κυπριακό ενώ κατηγορεί ξανά
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης ετοιμάζει
απάντηση στην επιστολή Ερντογάν
την οποία θα παρουσιάσει στη
σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Η επι-
στολή Ερντογάν, όπως αποκάλυψε
ο Φιλελεύθερος, στάλθηκε στους
ηγέτες της ΕΕ την παραμονή του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης
Σεπτεμβρίου -πριν την αναβολή
του λόγω κρούσματος κορωνοϊού
και τον επαναπρογραμματισμό
του για την 1η Οκτωβρίου. 

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ φορά, ο Ερντογάν
παρουσιάζει το τουρκικό αφήγημα
για την Ανατολική Μεσόγειο ενώ
επιμένει πως η ένταση προκαλείται
από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Επί τούτου αναφέρθηκε στις δρά-
σεις της Λευκωσίας από το 2003

και εντεύθεν (οριοθετήσεις, αδει-
οδοτήσεις, γεωτρήσεις). Μάλιστα,
κατηγόρησε την Αθήνα και την
Λευκωσία ότι αποσκοπούν στη
«φυλάκιση» της Τουρκίας εντός
του Κόλπου της Αττάλειας (Χάρτης
της Σεβίλλης). Παρουσιάζει μάλι-
στα τον εαυτό του ως τον «ειρη-
νοποιό» της περιοχής και επανα-
λαμβάνει αρκετές φορές πως είναι
έτοιμος για άνευ όρων διάλογο
με την Ελλάδα.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ με την Κύπρο, διατυπώ-

νει ξανά την πρότασή του για τον
διαμοιρασμό του φυσικού αερίου
χωρίς τη λύση Κυπριακού. Όπως
υποστηρίζει, Τουρκοκύπριοι και
Ελληνοκύπριοι πρέπει να δημι-
ουργήσουν ένα μηχανισμό συνερ-
γασίας, συμπεριλαμβανόμενης
και μιας δίκαιης κατανομής των
εσόδων από τους υδρογονάνθρα-
κες «ως συνιδρυτές της εκλιπού-
σας Κυπριακής Δημοκρατίας και
συνιδιοκτήτες του νησιού».

«ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να δημιουργηθεί

ένας τέτοιος μηχανισμός συνερ-
γασίας, δεν χρειάζεται να περι-
μένουμε τη διευθέτηση του Κυ-
πριακού» φέρεται να υποστηρίζει
ο Ερντογάν και προσθέτει: «Επειδή
και τα δύο μέρη στο νησί λειτουρ-
γούν μέσω διεθνών εταιρειών πε-
τρελαίου στις αντίστοιχες περιοχές
καθορισμένων αδειών τους. Μόνο
οι δύο λαοί στο νησί πρέπει να
αποφασίσουν από κοινού εάν θα
αναστείλουν ή θα συνεχίσουν αυ-
τές τις δραστηριότητες».

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, στην Τουρκία, μετά
τις πρόσφατες εξελίξεις και προ-
φανώς τις υποσχέσεις που έχουν
λάβει από ευρωπαϊκά κράτη, επι-
κρατεί αισιοδοξία ότι τελικά η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν θα της επι-
βάλει κυρώσεις. Ο Φαχρετίν Αλ-
τούν, επικεφαλής της Διεύθυνσης
Επικοινωνίας της τουρκικής προ-
εδρίας μιλώντας στο CNN Turk,
υποστήριξε πως η επιβολή κυρώ-
σεων είναι απίθανη, χαρακτηρί-
ζοντας μάλιστα μια τέτοια κίνηση
«παραλογισμό» από πλευράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν ανα-
μένουμε κάτι τέτοιο» είπε ο Αλ-
τούν συμπληρώνοντας ότι «ένα

τέτοιο βήμα θα ήταν ένα από τα
πιο παράλογα βήματα στην ιστορία
των διεθνών σχέσεων».

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι η Τουρκία,
που κατά τα άλλα θέλει διάλογο
με την Ελλάδα, προχώρησε σε
νέα πρόκληση. Το Σάββατο εξέ-
δωσε νέα ΝAVTEX για άσκηση με
πραγματικά πυρά στην περιοχή
μεταξύ της Ρόδου και του Καστε-
λόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου από
τις 8:00 έως τις 4:00.

ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο Ερντογάν ζητά διαμοιρασμό του φυσικού
αερίου και δεν ανησυχεί για τις κυρώσεις

4 Θέλει να μοιραστεί
το φυσικό αέριο
μεταξύ Ε/κ – Τ/κ
πριν από τη λύση
του Κυπριακού

4 Χαρακτηρίζει ξανά
την Κυπριακή
Δημοκρατία ως
Εκλιπούσα

Έ κκληση στον κόσμο να προ-
σέλθει στις κάλπες απηύθυνε
ο Μουσταφά Ακιντζί λέγοντας

ότι οι πολίτες πρέπει να ανταποκριθούν
στο καθήκον τους και να πάνε να ψη-
φίσουν στις 11 Οκτωβρίου, ενώ έκ-
κληση στους ανθυποψηφίους του να
συμμετέχουν όλοι μαζί σε μια τηλεο-
πτική συζήτηση, απηύθυνε ο Τουφάν
Ερχιουρμάν.
Εξάλλου, ο καταζητούμενους από τις
κυπριακές Αρχές και την Ιντερπόλ για
τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, πρό-
εδρος του κόμματος των εποίκων και
υποψήφιος για τις «προεδρικές» στα
κατεχόμενα, Ερχάν Αρικλί, ο οποίος
βρίσκεται σε απομόνωση συνολικά
22 μέρες και εντοπίστηκε θετικός
στον κορωνοϊό, ανακοίνωσε μέσω
ΜΚΔ ότι και το νέο τεστ PCR στο οποίο
υποβλήθηκε δείχνει ότι είναι ακόμα
θετικός με «χαμηλό ίϊκο φορτίο».
Όπως έγραψε, ο ίδιος δεν έχει κανένα
σύμπτωμα, εδώ και 21 ημέρες, εδώ
και 11 μέρες δεν του δίνουν κανένα
φάρμακο. Σημείωσε δε ότι η σύζυγος
και το παιδί του δεν κόλλησαν.

ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ τ/κ ΜΜΕ, μαζί
με τις «προεδρικές εκλογές» στα κα-
τεχόμενα θα διεξαχθεί για πέμπτη
φορά δημοψήφισμα που αφορά «συν-
ταγματική μεταρρύθμιση». Στις 11
Οκτωβρίου μαζί με την κάλπη για τις
«προεδρικές» θα στηθούν κάλπες και
για το δημοψήφισμα που αφορά την
αύξηση του αριθμού των «δικαστών»
στο «ανώτατο δικαστήριο», κάτι που
θεωρείται «συνταγματική μεταρρύθ-
μιση» και απαιτεί έγκριση από τους

πολίτες. Όμως αναφέρεται, στα κα-
τεχόμενα έχουν γίνει δημοψηφίσματα
άλλες 4 φορές, 3 για «συνταγματικές»
αλλαγές επίσης και μία για το Κυ-
πριακό.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ δημοψήφισμα για «συν-
ταγματική» αλλαγή ήταν στις 29 Ιου-
νίου 2014, είχε διεξαχθεί μαζί με τις
τότε «τοπικές εκλογές», αφορούσε
αλλαγή στο άρθρο 21 του «συντάγ-
ματος» του ψευδοκράτους που είχε
εγκριθεί από την «βουλή» με πλει-
οψηφία, αλλά απορρίφθηκε με πλει-
οψηφία 62,32% στο δημοψήφισμα.
Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα είχε
φτάσει στο 69,98%. Το άρθρο 21 του
«συντάγματος» θεσπίστηκε το 1985
και αφορά την αύξηση της συνεργα-
σίας και της αξιοπιστίας της «βουλής»,
την ενίσχυση του μηχανισμού πόθεν
έσχες, τα δικαιώματα του παιδιού, το
δικαίωμα στην πληροφόρηση, την

άρση της ενασχόλησης με την πολιτι-
κής για άτομα που δουλεύουν στο
«δημόσιο», την υποχρεωτική δήλωση
περιουσιακών στοιχείων για «βουλευ-
τές», σύζυγοι και παιδιά αυτών, αλ-
λαγές για το «ελεγκτικό συνέδριο»,
τον «επίτροπο διοίκησης» και τα «δι-
καστήρια».

ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ της 11ης Οκτω-
βρίου θα τεθεί η τροποποίηση που
ψήφισε η «βουλή» στις 6 Ιουλίου για
την ρύθμιση του σώματος του «ανω-
τάτου» από έναν «πρόεδρο» και 7
«δικαστές» που είναι σήμερα, σε έναν
«πρόεδρο» και το λιγότερο 7, το πε-
ρισσότερο 16  «δικαστές», ώστε να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυ-
ξημένες υποθέσεις που εκκρεμούν.
Στη «βουλή» υπέρ της αλλαγής ψή-
φισαν τα κόμματα ΚΕΕ, ΡΤΚ, ΚΛ, ΔΚ
και ΚΑ, με αρνητική ψήφο από το
ΚΚΔ.

Κατεχόμενα: και για δημοψήφισμα 
μαζί με τις «προεδρικές εκλογές» 

Μενέντεζ: ΟΙ ΗΠΑ πρέπει 
να επιβάλουν κυρώσεις 

στην Τουρκία 

Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, σε αποκλειστική
συνέντευξή του στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην
Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη, μίλησε για την τουρκική

προκλητικότητα, τις επιδιώξεις του Ταγίπ Ερντογάν, τις
τεράστιες ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τις απο-
καλύψεις του Τζον
Μπόλτον για τις σχέσεις
Τραμπ- Ερντογάν και τη
Λιβύη.
"Δεν πρέπει να καλού-
με όλα τα μέρη να απο-
φεύγουν τις εντάσεις.
Η Ελλάδα και η Κύπρος
δεν δημιουργούν προ-
βλήματα ή εντάσεις
στην περιοχή", τόνισε
ο γερουσιαστής σύμ-
φωνα με ανακοίνωση
της ΕΡΤ. "Μόνο η Τουρ-
κία δημιουργεί προβλή-
ματα. Δεν μπορούμε να
βάζουμε όλες τις χώρες
στην ίδια κατηγορία σαν να είναι το ίδιο. Δεν είναι" επισή-
μανε περαιτέρω.
Σε μια περίοδο έντονης τουρκικής προκλητικότητας ο κ.
Μενέντεζ έστειλε σαφές μήνυμα μέσω της ΕΡΤ. "Η διεθνής
κοινότητα πρέπει να καταδικάσει την ακραία επιθετικότητα
της Τουρκίας. Τόσο σε σχέση με τον ισχυρισμό της ότι
υπάρχει μια ΑΟΖ που φτάνει μέχρι την Λιβύη, παραβιάζοντας
την κυριαρχία της Ελλάδος, όσο και σε σχέση με τις συνε-
χιζόμενες παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ" διαμήνυσε
και προσέθεσε: "Οι ΗΠΑ είναι κράτος δικαίου και πρέπει
να εφαρμόσουν τον νόμο και να επιβάλλουν κυρώσεις
στην Τουρκία".
Σχετικά με τα τεκταινόμενα στην εσωτερική πολιτική

σκηνή των ΗΠΑ, ο κ. Μενέντεζ υπογράμμισε ότι "η σχέση
Τραμπ – Ερντογάν, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του
Μπόλτον, πιθανότατα αποτελεί τον λόγο που δεν έχουν
επιβληθεί κυρώσεις στην Τουρκία".



Δ ιπλή πρόκληση από τουρκικά
drones προκλήθηκε χθες στο
Καστελλόριζο σε μια περίοδο

που Ελλάδα και Τουρκία προσπαθούν
να επαναρχίσουν διάλογο. Όπως
αναφέρεται από ελλαδικά ΜΜΕ, ένα
drone πέταξε στο λιμάνι του ακριτι-
κού νησιού και άρχισε να παίζει τον
τουρκικό εθνικό ύμνο και τουρκικά
εμβατήρια ενώ κάποιοι (αρχικά απο-
δόθηκε σε drone) έριξαν κόκκινη
μπογιά πάνω στη ελληνική σημαία
που είναι χαραγμένη σε βράχο της
Μεγίστης. Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν
ότι το βάψιμο της ελληνικής σημαίας
έγινε από Τούρκους σε αντίποινα
για το κάψιμο τουρκικής σημαίας
σε διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ σε αρκετά δη-
μοσιεύματα οι ενέργειες αυτές ανα-
στάτωσαν τους κατοίκους του νησιού
και ενδεχομένως να αποτελούν ένα
ακόμη επεισόδιο στον υβριδικό πό-
λεμο τον οποίο έχει εξαπολύσει η
Τουρκία κατά της Ελλάδας εδώ και
πολλούς μήνες. Μιλώντας στο in.gr
o αντιδήμαρχος του Καστελλορίζου
Στράτος Αμύγδαλος ανέφερε: «πε-
ρίπου στις 7:00 – 7:10 ξυπνήσαμε
με τουρκικά εμβατήρια μέσω drone
και μετά αντιληφθήκαμε ότι η σημαία
είχε μπογιές». Όπως είπε επανέφε-
ραν τη σημαία στην αρχική της μορφή
ενώ οι αρχές διερευνούν το συμβάν.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον αντιδήμαρχο, στο
νησί προκλήθηκε αμέσως αναστά-
τωση μέχρι οι κάτοικοι να αντιλη-
φθούν τι πραγματικά έχει συμβεί.
«Πρωί – πρωί να ξυπνάς με τουρκικά
εμβατήρια δεν είναι και ό,τι καλύ-
τερο» είπε χαρακτηριστικά, διευ-
κρινίζοντας ότι τα τουρκικά εμβα-
τήρια διήρκεσαν για λίγα λεπτά, μέ-
χρι το drone να αποχωρήσει.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ αστυνομικών της Κρατικής
Ασφάλειας από τη Ρόδο μετέβη στο

Καστελόριζο και ερευνά την υπόθεση
δολιοφθοράς από άτομο ή άτομα
που έριξαν κόκκινη μπογιά πάνω σε
ελληνική σημαία που είναι ζωγρα-
φισμένη σε βράχια. Το κλιμάκιο των
αστυνομικών αναζητά μαρτυρίες για
το περιστατικό που ενδεχομένως
ήταν συντονισμένο και με άλλη προ-
κλητική ενέργεια. Πρόκειται για την
πτήση drone που κατά πληροφορίες
απογειώθηκε από το Κας της Τουρ-
κίας και έφτασε μέχρι το Καστελό-
ριζο για να παίξει από ηχεία τον
τουρκικό εθνικό ύμνο και σειρήνες
πολέμου.

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σύμφωνα με
πληροφορίες από το ethnos.gr,
εστιάζει στο περιστατικό με τις μπο-
γιές, καθώς όσον αφορά στο drone
είναι σχετικά ξεκάθαρο ότι ο χειρι-
στής του δεν ήταν σε ελληνικό έδα-
φος. Όσον αφορά στις μπογιές πάνω
στην ελληνική σημαία, οι αστυνομι-
κοί έχουν αποκλείσει το σενάριο το

κόκκινο χρώμα να εκτοξεύτηκε από
drone (όπως είχε ειπωθεί αρχικά
στα ΜΜΕ). Επίσης, θεωρούν λιγότερο
πιθανό οι μπογιές να εκτοξεύτηκαν
από Τούρκους που έκαναν καταδρο-
μική «επίσκεψη» διά θαλάσσης στο
Καστελόριζο για να προκαλέσουν.
Πιθανότερο θεωρούν το σενάριο η
ενέργεια να έγινε από κάποιον ιδιώτη
που μετέβη στο σημείο όπου βρί-
σκεται η ελληνική σημαία πάνω στα
βράχια, έριξε τη μπογιά και εξαφα-
νίστηκε. Ο δράστης ή οι δράστες
πιθανότατα εκτόξευσαν τη μπογιά
τα ξημερώματα του Σαββάτου, πριν
ακόμα ξημερώσει και βγει ο ήλιος.
Το ερώτημα πάνω σε αυτό το σενάριο
είναι εάν ιδιώτης που βρισκόταν στο
νησί είχε επικοινωνία με άλλα άτομα
που βρίσκονταν στα τουρκικά πα-
ράλια και χειρίζονταν το drone.

ΟΠΩΣ ΜΕΤΕΔΩΣΕ το OPEN TV, λίγη
ώρα αργότερα, τουρκικό site δημο-
σίευσε άρθρο με τον τίτλο «Ζωγρά-

φισαν την ελληνική σημαία κόκκινη
στο Καστελόριζο», συνοδεύοντάς
το από εικόνες που δείχνουν το όρος
«Μουντούς», στο οποίο βρίσκεται
σχεδιασμένη η ελληνική σημαία,
στην οποία και έχουν ρίξει κόκκινη
μπογιά. 

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ τηλεοπτικός σταθμός
KARAR TV, που έδωσε στη δημοσιό-
τητα το επίμαχο βίντεο, με πλάνα
από drone, που έδειχναν το Καστελ-
λόριζο και την ελληνική σημαία,
μετά τη δολιοφθορά με την κόκκινη
μπογιά μετέδωσε ότι: «Μετά το κά-
ψιμο της τουρκικής σημαίας σε δια-
δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη στην
Ελλάδα, μια πολιτική ομάδα Τούρκων
Μηχανικών έβαψε την τεράστια ελ-
ληνική σημαία στο νησί Καστελόριζο
με κόκκινο χρώμα», σύμφωνα με
το protothema.gr.

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
Την έντονη καταδίκη του για το πε-
ριστατικό προσβολής της ελληνικής
σημαίας στο Καστελόριζο, από Τούρ-
κους υπηκόους, εκφράζει το Ελλη-
νικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανα-
κοίνωση του σημειώνει ότι τέτοιες
απαράδεκτες ενέργειες αποσκοπούν
να δυναμιτίσουν τις προοπτικές απο-
κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των
δυο χωρών. «Τέτοιες απαράδεκτες
ενέργειες αποσκοπούν να δυναμι-

τίσουν τις προοπτικές αποκλιμάκω-
σης της έντασης μεταξύ των δυο
χωρών» αναφέρεται στην ανακοί-
νωση και προστίθεται: «Αναμένουμε
από τις τουρκικές αρχές την άμεση
καταδίκη και διερεύνηση του περι-
στατικού, ώστε οι υπαίτιοι να οδη-
γηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης». 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με την προκλητική ενέρ-
γεια στο Καστελόριζο ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, μιλώντας στο MEGA,
δήλωσε: «Κάποιος ανόητος από την
πλευρά της Τουρκίας προφανώς ορ-
γάνωσε αυτή την πρόκληση. Αλλά
επειδή μου αρέσει να βλέπω την
"μεγάλη εικόνα", η Τουρκία και ο
Ερντογάν δύο φορές αυτό το καλο-
καίρι ηττήθηκαν. Αναγκάστηκαν να
κάνουν πίσω σχετικά με τον στόλο
και το Oruc Reis που έβγαλαν δύο
φορές αλλά και με τις απειλές που
εκτόξευσαν δεκάδες φορές και τις
πήραν πίσω». «Έχουν "φάει" (σ.σ.
οι Τούρκοι) την επακούμβηση από
το Λήμνος, το χτύπημα του F-16 που
καταστράφηκε μετά την αερομαχία,
τα υποβρύχιά τους που κολλήσαμε
γύρω από την Εύβοια και την πλήρη
επικράτηση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυ-
τικού τις τελευταίες 65 μέρες. Τώρα,
κάποιοι ανόητοι ξεδίνουν στα
drones», ανέφερε.

Σ ήμερα αρχίζει το σημαντικό
ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ
Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα

με επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη
όπου θα συναντηθεί με τον Νίκο
Δένδια ενώ αύριο θα έχει στην
Κρήτη συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, φι-
λοξενούμενος, μεταξύ άλλων, στην
οικογενειακή του κατοικία στο
Ακρωτήρι ενώ μαζί θα επισκε-
φθούν τη ναυτική και αεροπορική
βάση της Σούδας. Βάση στην οποία
οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη στρα-
τιωτική παρουσία στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου.

ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ φορά μέσα σε
ένα χρόνο που ο Μάικ Πομπέο επι-
στρέφει στην Ελλάδα, σε μια επί-
σκεψη, η οποία όπως τονίζουν οι
Αμερικανικοί διπλωμάτες, αντα-
νακλά το ιστορικά υψηλό επίπεδο
στο οποίο έχουν φτάσει οι ελλη-
νοαμερικανικές σχέσεις. Σύμφωνα
με αναλύσεις στον Ελλαδικό Τύπο,
η έμφαση στην επίσκεψη του κ.
Πομπέο στη Σούδα, δεν είναι τυ-
χαία, καθώς οι ΗΠΑ επιθυμούν την
εμβάθυνση των σχέσεων στον το-
μέα της άμυνας, κάτι που επιτρέ-
πεται από τη νέα, αναθεωρημένη
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας (MDCA) που εγκρί-
θηκε πέρυσι.

ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ η «Καθημερινή»,
στον τομέα των εξοπλισμών οι
ΗΠΑ (μέσω της Λόκχιντ Μάρτιν)
έχουν ήδη αναλάβει την αναβάθ-
μιση 84 F-16, έχει ολοκληρωθεί η

συμφωνία προμήθειας τεσσάρων
ελικοπτέρων MH-60R για το Πο-
λεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), ενώ υπάρχει
έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα των τεσσάρων
νέων φρεγατών και την αναβάθ-
μιση των τεσσάρων φρεγατών τύ-
που ΜΕΚΟ. Και σε αυτή την περί-
πτωση υπάρχει αμερικανική πρό-
ταση για ναυπήγηση τεσσάρων
νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου
(MMCS) με παράλληλη αναβάθμιση

των ΜΕΚΟ στην Ελλάδα. 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ Η Αθή-
να από την πλευρά της θα ζητήσει,
σύμφωνα πάντα με την «Καθημε-
ρινή», στήριξη για το ευρισκόμενο
σε εξέλιξη πρόγραμμα δημιουργίας
ενός δεύτερου ναυστάθμου, ώστε
το Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατο-
λικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) στη Σούδα
να έχει πραγματικές δυνατότητες
στα επόμενα χρόνια. Αν και η Ελ-

λάδα δεν βρίσκεται στον κατάλογο
των χωρών που θα μπορούσαν να
φιλοξενήσουν μονάδες ή στοιχεία
των αμερικανικών ενόπλων δυνά-
μεων σε περίπτωση περαιτέρω μεί-
ωσης του αποτυπώματος από την
τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ, το
σενάριο στάθμευσης ιπτάμενων
τάνκερ KC-135 στην αεροπορική
βάση της Λάρισας, η οποία με
βάση την MDCA, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από τις ΗΠΑ, παραμένει

ενεργό. Σύμφωνα με την ίδια ανά-
λυση, ένα ισχυρό σημειολογικό
στοιχείο της επίσκεψης του κ. Πομ-
πέο στη βάση της Σούδας με τον
κ. Μητσοτάκη, εστιάζεται στην πα-
ρουσία F-16 της αεροπορίας των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
(ΗΑΕ), τα οποία σταθμεύουν στην
115 Πτέρυγα Μάχης για ένα μήνα,
ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προ-
έβλεπε δύο εβδομάδες. Η σχέση
που αναπτύσσουν στον τομέα
ασφαλείας η Ελλάδα, το Ισραήλ
και τα ΗΑΕ τελεί υπό την ενθάρ-
ρυνση αν όχι την αιγίδα των ΗΠΑ,
που εκτιμούν ότι αυτός ο άξονας
μπορεί να συντείνει στην εδραίωση
της σταθερότητας στην περιοχή. 

ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΗ Η ΑΓΚΥΡΑ Σημει-
ώνεται ότι η Άγκυρα, η οποία δεν
περιλαμβάνεται στην περιοδεία
Πομπέο σε χώρες της περιοχής,
εμφανίζεται ενοχλημένη. Δημοσι-
εύματα στον τουρκικό τύπο ανα-
φέρονται στις επισκέψεις Πομπέο
με ειδική αναφορά και στην επί-
σκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη
Λευκωσία και την υπογραφή συμ-
φωνίας. 
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4 Έριξαν κόκκινη μπογιά σε ελληνική
σημαία σε βράχο της Μεγίστης 

4 Στο λιμάνι του Καστελλόριζου drone
έπαιζε τον τουρκικό εθνικό ύμνο

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΑΘΗΝΑ

Διπλή τουρκική πρόκληση στο Καστελλόριζο

Η επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα
και η αναβάθμιση της Σούδας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ ώδεκα νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19 ανακοίνωσε το Υπουργείο
Υγείας την Κυριακή από σύνολο 3.338

εργαστηριακών εξετάσεων με το σύνολο των
περιστατικών που έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο
να φτάνει τα 1.696.

ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
από 447 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας, εντοπίστηκαν 4 κρού-
σματα.  Το πρώτο εξ αυτών είναι μαθήτρια
που φοιτά σε Γυμνάσιο της Επαρχίας Λεμεσού,
η οποία ανέφερε πυρετό στις 18/9. Χθες βράδυ
ανακοίνωση εξέδωσε το Γυμνάσιο Λινόπετρας
Λεμεσού μετά από το κρούσμα μαθήτριας που
εντοπίστηκε στα χθεσινά κρούσματα (27/9).
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η Διεύθυνση
του σχολείου σε συνεργασία με τη Σχολική
Εφορεία άμεσα ειδικό συνεργείο θα προβεί
σε απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου.
Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά σήμερα
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου για όλους τους μα-
θητές εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων: Δεν
παρουσιάζονται στο σχολείο οι μαθητές του
τμήματος του κρούσματος.  Οι μαθητές αυτοί
έχουν πάρει μήνυμα ότι θα παραμείνουν σε
αυτοπεριορισμό για 14 μέρες και θα πάρουν
σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας. Οι
μαθητές που μπορεί να είναι πιθανές επαφές
του κρούσματος έχουν ειδοποιηθεί προσωπικά
και θα παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό μέχρι
να λάβουν σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο
Υγείας ή το σχολείο.

ΟΜΟΝΟΙΑ. Το 2ο άτομο είναι ποδοσφαιριστής
της Ομόνοιας ο οποίος εντοπίστηκε μετά από
επανέλεγχο που έκανε η ομάδα σύμφωνα με
τα πρωτόκολλα της ΚΟΠ και της ΟΥΕΦΑ. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Ομόνοιας, ο ποδο-
σφαιριστής έχει τεθεί σε αυτοπεριορισμό και
θα εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέ-
πονται από το πρωτόκολλο της κυβέρνησης.
“Διαχειριζόμαστε την κατάσταση με προσοχή,
ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και πάντα έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα
τη διασφάλιση της υγείας όλων όσων αποτε-
λούν την ποδοσφαιρική μας ομάδα”, αναφέρει
η ανακοίνωση. Τα άλλα 2 άτομα είναι Ρώσοι

μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που επέστρεψαν από
διακοπές στην Ρωσία στις 25/9. Είχαν μαζί
τους αρνητικό τεστ που έκαναν στην Ρωσία
στις 23/9, ωστόσο ο ένας παρουσίασε συμ-
πτώματα και επανέλαβαν το τεστ ιδιωτικά.

ΕΠΑΦΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ. Από 269 δείγματα
που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και
ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων
Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 2 κρούσματα.
Το πρώτο άτομο έκανε την εξέταση στο πλαίσιο
προεγχειρητικού ελέγχου, αν και στις 25/9
είχε συμπτώματα (βήχα, πυρετό). Το 2ο άτομο
είναι επαφή κρούσματος από το cluster της
Λάρνακας/Μητρόπολης Κιτίου. Όταν είχε εξε-
ταστεί στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης ήταν αρ-
νητικός, αλλά παραπέμφθηκε από τον γιατρό
του για να το επαναλάβει πριν αποδεσμευτεί
από την καραντίνα του.

ΕΠΑΦΕΣ ΑΧΝΑΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Από 85
δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας
της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 5 κρού-
σματα. Τα 2 άτομα είναι επαφές από το οικο-
γενειακό περιβάλλον ποδοσφαιριστή του Εθνι-
κού Άχνας. Ένα άτομο είναι επαφή από το
επαγγελματικό περιβάλλον ατόμου που έχει
ανακοινωθεί ως θετικό στο πλαίσιο της ιχνη-
λάτησης των επαφών των ποδοσφαιριστών
του Εθνικού Άχνας. Το 4ο άτομο είναι επαφή

από το οικογενειακό περιβάλλον ποδοσφαι-
ριστή της Νέας Σαλαμίνας, του οποίου είχαν
ανακοινωθεί ως θετικά περιστατικά άλλα δύο
άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον.
Το 5ο άτομο είναι το 5ο από τους 6 Τσέχους
που είχαν έρθει στις 15/9 για εκπαίδευση σε
εταιρεία στην Λεμεσό. Στην εξέταση που έκανε
στις 22/9 ήταν αρνητικός και του έγινε επα-
νέλεγχος στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης. Δεν
έχει συμπτώματα. Το cluster έχει 7 άτομα.

ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ. Από 509 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού εργαστη-
ριακού ελέγχου 3,000 ατόμων στην Επαρχία
Λάρνακας, εντοπίστηκε 1 κρούσμα. Πρόκειται
για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον ΑΣΙΛ
Λύσης, ο οποίος είχε εμφανίσει το σύμπτωμα
της καταρροής. «Συνεπώς και με βάση τα
μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται στα 1.696», προ-
στίθεται.

ΑΥΞΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ. Επιπρόσθετα,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοση-
λεύονται συνολικά 17 άτομα θετικά στον ιό
SARS-CoV-2, τέσσερα εκ των οποίων στη Μο-
νάδα Αυξημένης Φροντίδας. Στο Κέντρο Απο-
κατάστασης Eden Resort, στην Τερσεφάνου,
φιλοξενούνται 55 άτομα, τα οποία θα παρα-
μείνουν  μέχρι την πλήρη αρνητικοποίησή
τους, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας.

Τ ην αποδέσμευση πρόσθετων πιστώ-
σεων ύψους €2,97 εκατομμυρίων,
ζητά από τη Βουλή το υπουργείο

Υγείας, με την πλειοψηφία των κονδυλίων
να αφορούν αγορά υπηρεσιών για σκο-
πούς διενέργειας ελέγχων ιχνηλάτησης
και δειγματοληπτικών μοριακών εξετά-
σεων για τη νόσο Covid-19, την ώρα που
η Κύπρος καταγράφει νέα έξαρση κρου-
σμάτων της νόσου. To αίτημα για αποδέ-
σμευση των πιστώσεων βρίσκεται στην
ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών.
Όπως αναφέρεται σε επιστολή του υπουρ-
γείου Οικονομικών που απεστάλη στη
Βουλή, πρόκειται για πιστώσεις ύψους
€2,69 εκατ. για αγορά υπηρεσιών από
το Υπουργείο Υγείας (Διοίκηση – Κεντρικά
Γραφεία). Ειδικότερα, πρόκειται για αγορά
υπηρεσιών νοσηλευτών ή/και υγειονομι-

κών λειτουργών ή/και φυσιοθεραπευτών
για τη διαχείριση των θερμοκαμερών για
τους ταξιδιώτες προς Κύπρο στα αερο-
δρόμια Λάρνακας – Πάφου και για κάλυψη
των αναγκών ιχνηλάτησης της Μονάδας
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου
των Λοιμωδών  Νοσημάτων με ένα κονδύλι
ύψους €453.986. Επίσης οι πιστώσεις
καλύπτουν αγορά υπηρεσιών από φοιτητές
για συντονισμό των ιατρείων δημόσιας
υγείας (€107.640).
Το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά  στη διε-
νέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για
Covid-19 μέσω συμβάσεων με ιδιωτικά
εργαστήρια ύψους €1,41 εκατ. και τη
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων
από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενε-
τικής στα πλαίσια της ιχνηλάτησης, αξίας
€700.000 (€34 ανά εξέταση).
Στο ίδιο κεφάλαιο του προϋπολογισμού

ζητείται επίσης αποδέσμευση κονδυλίου
ύψους €13.000 αγορά υπηρεσιών από
την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, για την
ταφή των αζήτητων σορών που βρίσκονται
στα νεκροτομεία των Νοσοκομείων Λευ-
κωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου
και πιστώσεις €3.000 για αγορά υπηρε-
σιών για τις ανάγκες του αρχείου Γεννή-
σεων. Επιπλέον ζητείται εκ μέρους των
ιατρικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας η αποδέσμευση
€278.876 για αγορά υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών από φοιτητές τη Μονάδα Επιδη-
μιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοι-
μωδών Νοσημάτων και των Ιατρείων Δη-
μόσιας Υγείας. Βάσει των τελευταίων στοι-
χείων μέχρι προχθές έχουν διενεργηθεί
συνολικά 369.461 εργαστηριακές εξε-
τάσεις, που αντιστοιχεί σε 42.180.7 ανά
100.000 πληθυσμού.

ΒΟΥΛΗ

Νέες πιστώσεις €2,97 εκ. για τεστ και
ιχνηλατήσεις Covid-19 ζητά το Υπ. Υγείας

Δώδεκα νέα περιστατικά COVID-19
χθες, νέο κρούσμα σε μαθήτρια

Ο 93ΧΡΟΝΟΣ ΤΖΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Απεβίωσε από 
κορωνοϊό Κύπριος 

στην Αυστραλία  
Απεβίωσε από κορωνοϊό ο Κύπριος Τζακ
Αλεξάνδρου, μια εμβληματική φυσιογνωμία
των αποδήμων στην Αυστραλία. Σε ρεπορτάζ
αφιέρωμα της «The Age» γίνεται αναφορά
στη ζωή του Κύπριου και στις δυσκολίες
που αντιμετώπισε κατά τη μετανάστευσή
του από την Κύπρο στην Αυστραλία. 
Όπως αναφέρει το Sigmalive, ο Αλεξάνδρου
είχε γεννηθεί το 1927 στη Γιαλούσα. Πα-
ράτησε το σχολείο στην έκτη τάξη του δη-
μοτικού για να βοηθήσει τον πατέρα του
στα χωράφια
καπνού που
καλλιεργού-
σαν.
Στα 25 του
όμως έφυγε
μόνος του για
την Αυστρα-
λία, με τη βοή-
θεια των νο-
νών του, οι
οποίοι είχαν
μεταναστεύ-
σει από την
Κύπρο λίγα χρόνια πριν. Ο νεαρός άντρας
πήγε τελικά τον Φεβρουάριο του 1951 και
άρχισε να δουλεύει στην καφετέρια των
νονών του στο Richmond, πριν μετακομίσει
μαζί τους για να ανοίξουν ένα εργοστάσιο
τούβλων στο Horsham.
Σύντομα όμως, γύρισε πίσω στη Μελβούρνη,
πιάνοντας δουλειά σε ένα εργοστάσιο σο-
κολάτας. Το 1955 ανακάλυψε το Andrew’s
Cafe, το οποίο ειδικευόταν σε ελληνοκυ-
πριακά γεύματα και ιδιοκτήτες ήταν δύο
αδέρφια από την Κύπρο.
Στην καφετέρια γνώρισε με τον πιο παρά-
ξενο τρόπο τη γυναίκα του, η οποία ήταν
αδερφή των ιδιοκτητών. Την είχαν συμ-
βουλέψει αντί να φύγει από την Αυστραλία,
επειδή είχε κουραστεί να πλένει πιάτα, να
παντρευτεί και έδειξαν μια ομάδα αντρών
που καθόταν στην καφετέρια. Ανάμεσα
τους ήταν και ο Κύπριος, ο οποίος ήταν ο
πιο αξιόπιστος και είχε δείξει σεβασμό. 
Παντρευτήκαν, έκαναν δύο παιδιά και με-
τακόμισαν στο Πρέστον, μαζεύοντας γύρω
τους σημαντικούς φίλους.
Η γυναίκα του πέθανε από πνευμονία σε
ηλικία 83 χρόνων το 2014. Ο Τζακ πέθανε
από κορωνοϊό στις 25 Αυγούστου σε ηλικία
93 ετών. Η οικογένειά του πίστευε ότι είχε
μπροστά του πολλά χρόνια να ζήσει ακόμα:
Ο πατέρας του έζησε μέχρι τα 102, η αδερ-
φή του μέχρι τα 103, ενώ έχει ακόμα μια
αδερφή στην Κύπρο, η οποία σήμερα είναι
98 χρονών.

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΕΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗ

Σε κατ' οίκον 
απομόνωση 

η Στέλλα Κυριακίδου   
Σε κατ’ οίκον αυτοαπομόνωση εισήλθε
από το Σάββατο η Επίτροπος Υγείας και
Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου
μετά από τον εντοπισμό θετικού κρού-
σματος κορωνοϊού με το οποίο είχε στενή
επαφή. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η
Κύπρια Επίτροπος με ανάρτησή της στον
λογαριασμό της στο Twitter. «Πληροφο-
ρήθηκα ότι στενή επαφή (μου) διαγνώ-
στηκε θετική στην Covid-19. Βάσει των
πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας βρίσκομαι
σε αυτοπομόνωση και εργάζομαι από
το σπίτι εν αναμονή εξετάσεων. Δεν έχω
συμπτώματα και αισθάνομαι καλά. Μεί-
νετε ασφαλείς και να έχετε μια καλή Κυ-
ριακή», ανέφερε η κ. Κυριακίδου.

4 Δεύτερο κρούσμα κορωνοϊού εντοπίστηκε στην Ομόνοια, ενώ μεγαλώνουν οι αλυσίδες που
δημιουργήθηκαν από Εθνικό Άχνας και Νέα Σαλαμίνα. Άλλο ένα κρούσμα, αφορά ποδοσφαιριστή που
αγωνίζεται στον ΑΣΙΛ Λύσης. Μεταξύ των κρουσμάτων και μαθήτρια σε γυμνάσιο της Λεμεσού
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ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 218 νέα
κρούσματα του νέου κορωνοϊού
στην Ελλάδα, εκ των οποίων 39

συνδέονται με γνωστές συρροές και 39
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Έτσι, ο συνολικός αριθ-
μός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 17.444,
εκ των οποίων το 55.8% αφορά άνδρες.
Τα 2.825 (16.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 7.242
(41.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Μεταξύ άλλων, 39 κρούσματα εντοπίστηκαν
κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν
στις πύλες εισόδου της χώρας. 4 εισαγόμενα
κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως
για έλεγχο. 118 κρούσματα στην Περιφέρεια
Αττικής, εκ των οποίων 28 συνδέονται με
γνωστές συρροές, ενώ 4 αναφέρουν πρό-
σφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 8
κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΣΩΛΗΝΟΜΕΝΟΙ. Συνολικά 68 πολίτες
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση
ηλικία τους είναι 70 ετών. Οι 16 (23.5%)
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To
86.8%, των διασωληνωμένων, έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70
ετών και άνω. 200 ασθενείς έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ.

ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ. Χθες καταγράφηκαν τρεις

ακόμα θάνατοι  και 379 θάνατοι συνολικά
στη χώρα. Οι 142 (37.5%) είναι γυναίκες
και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία
των θανόντων πολιτών ήταν τα 78 έτη και
το 96.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. Στο μεταξύ, τo δεύ-
τερο κύμα κορωνοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη
και στην Ελλάδα και οι αριθμοί δείχνουν
ξεκάθαρα ότι ο ιός δεν κάνει ηλικιακές
διακρίσεις. Σύμφωνα, μάλιστα, με την τε-
λευταία επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, οι
φόβοι των Αρχών αλλά και των υγειονομικών
επιβεβαιώθηκαν, καθώς το μεγαλύτερο
ποσοστό του συνολικού αριθμού των κρου-
σμάτων στη χώρα ανήκει στην ηλιακή ομάδα
18-39, με ποσοστό 43,7%.
Συγκεκριμένα, 7.171 πολίτες, που έχουν
βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό, είναι κάτω
των 40 ετών, αποδεικνύοντας γιατί τα μέτρα
είναι τόσο στοχευμένα, ώστε να αποφευχθεί
η διασπορά του κορωνοϊού από τις συγκε-
κριμένες ηλικίες. Aκολουθεί με ποσοστό
36,9% η ηλικιακή ομάδα 40-64 έτη.

ΝΕΑΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. Ανησυχία προκαλεί λοιπόν
η εκτεταμένη πλέον διασπορά του κορω-
νοϊού και σε νεαρές ηλικίες. Τρεις νέοι άν-

θρωποι ηλικίας από 25-40 ετών βρίσκονται
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ
το απόγευμα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου,
μία 39χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο
Λαϊκό Νοσοκομείο έχασε τη μάχη. «To 40%
των διασωληνωμένων είναι κάτω των 65
ετών, γύρω στα 50 είναι μεγάλο το ποσοστό»
είπε στο Open TV ο καθηγητής, Χαράλαμπος
Γώγος.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 25χρο-
νου από την Τήνο, που νοσηλεύεται δια-
σωληνωμένος πλέον στο Ασκληπιείο. «Επει-
δή επιδεινώθηκε η κατάστασή του αναγ-
καστήκαμε να το διασωληνώσουμε αλλά η
εικόνα του χθες ήταν καλύτερη» δήλωσε
στο Open TV, o Αιμίλιος Βουγιουκλάκης,
αναπληρωτής διοικητής στο Ασκληπιείο.
Οι γιατροί, από την πλευρά τους, τονίζουν
πως πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, χωρίς
υποκείμενα νοσήματα, θέλοντας να κατα-
δείξουν τη σοβαρότητα του ιού. Να σημει-
ωθεί ότι ο 25χρονος βρέθηκε διασωληνω-
μένος μέσα σε πέντε ημέρες από τη στιγμή
που εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα.
Παράλληλα, στο «Σωτηρία» διασωληνωμέ-
νος είναι ένας 37χρονος και στον Ευαγγε-
λισμό ένας 40χρονος, ενώ «μάχη» δίνει
στο «Αττικόν», προκειμένου να μείνει εκτός
διασωλήνωσης, ένας 37χρονος.

218 νέα κρούσματα χθες στην Ελλάδα

29ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ

«Νόμιζα ότι είναι 
ανοησία» λέει αρνητής

του κορωνοϊού
Αρνητής της ύπαρξης του κορωνοϊού ήταν ο 29χρο-
νος Βρετανός Κρις Γκρέιλι, όταν, όμως, χρειάστηκε
να του χορηγηθεί οξυγόνο για να αντιμετωπίσει
τη δυσκολία στην αναπνοή που του προκάλεσε ο
ιός άλλαξε γνώμη. «Κι εγώ νόμιζα ότι ο κορωνοϊός
ήταν μια ανοησία αλλά είναι πραγματικός» ακού-
γεται να λέει ο 29χρονος ενώ φοράει μάσκα οξυ-
γόνου. Ο Γκρέιλι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του
Χάρντφορντσαϊρ και όπως λέει «ένιωθε ανίκητος»
απέναντι στον ιό.
Ανήσυχος για την εξέλιξη της πορείας της υγείας
του ο Γκρέιλι λέει «δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω»
και προειδοποιεί άλλους νεαρούς να μην κάνουν
τα ίδια λάθη με τον ίδιο. «Κόλλησα τον κορωνοϊό
στην Τενερίφη ενώ πίστευα ότι είμαι ανίκητος και
δεν φορούσα μάσκα. Πλήρωσα το τίμημα. Δεν
έχω υποκείμενα νοσήματα. Δεν θέλω κανείς να
κάνει τα ίδια λάθη με μένα» λέει μεταξύ άλλων ο
Γκρέιλι.
«Τώρα είμαι στην εντατική και περιμένω τη θεραπεία
χωρίς να γνωρίζω αν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω
να λάβετε σοβαρά υπόψη το μήνυμα αυτό γιατί
θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε. Πα-
ρακαλώ να είστε προσεκτικοί» προσθέτει ο 29χρο-
νος στο βίντεο που καταγράφηκε την Παρασκευή.
«Δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να ανασάνω.
Είμαι σαν ζόμπι. Παίρνω τέσσερα διαφορετικά
φάρμακα, είμαι συνεχώς στο οξυγόνο και έχω πε-
ρισσότερες τρύπες από ένα τζάνκι. Όλα αυτά είναι
πραγματικά» καταλήγει ο 29χρονος.

4 Οι φόβοι των Αρχών αλλά
και των υγειονομικών
φαίνεται να
επιβεβαιώνονται, καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό του
συνολικού αριθμού των
κρουσμάτων στη χώρα
ανήκει στην ηλιακή ομάδα
18-39, με ποσοστό 43,7%

Η επίπτωση της Covid-19 στο καρ-
διαγγειακό σύστημα των ασθενών
και η ανάγκη για μακροχρόνια

παρακολούθησή τους, τονίστηκε στο
πλαίσιο του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων Ελλάδος.
Επισημάνθηκε η ανάγκη να ενταθεί η
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τόσο
του κοινού όσο και των επαγγελματιών
υγείας για τον κίνδυνο που συνιστά ο
κορωνοϊός για το καρδιαγγειακό σύστη-
μα, καθώς οι μελέτες έχουν δείξει ότι
καρδιολογικά προβλήματα μπορεί να
εμφανίζονται μετά τη λοίμωξη και να
παραμένουν σε λανθάνουσα κατάστα-
ση.
Όπως αναφέρθηκε, αμερικανική μελέτη
που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό
Jama έδειξε ότι τα άτομα κάθε ηλικίας,
που υπέστησαν έμφραγμα παρουσίασαν
διπλάσια πιθανότητα θανάτου κατά την
περίοδο της πανδημίας σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. Οι ασθενείς δί-
σταζαν λόγω της επιδημίας να προσεγ-
γίσουν τα νοσοκομεία, ακόμη και εάν
εμφάνιζαν επικίνδυνα συμπτώματα. Επι-
πλέον, σχετικές μελέτες υπογραμμίζουν

ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και το
στρες για το ενδεχόμενο μόλυνσης από
κορωνοϊό παίζουν ρόλο στον κίνδυνο
εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού επει-
σοδίου.
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συνεχάρη τον
πρόεδρο του Συνεδρίου και της Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων
Ελλάδος Φ. Πατσουράκο, για την άριστη
διοργάνωση και αναφέρθηκε στον κα-
θοριστικό ρόλο και τη συμβολή των ιδιω-
τών ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολό-
γων της χώρας μας στην κρίσιμη χρονική
στιγμή της υγειονομικής κρίσης.
«Σε αυτό τον αγώνα για την υγειονομική
θωράκιση της χώρας και την προστασία
του πολίτη από την πρωτόγνωρη επιδημία
είμαστε όλοι μαζί. Οι ελευθεροεπαγ-
γελματίες γιατροί κράτησαν με αυτα-
πάρνηση ανοιχτά τα ιατρεία τους στο
πρώτο επιδημικό κύμα και απέδειξαν το
υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την αν-
θρωπιά του επιστημονικού δυναμικού
της χώρα μας. Με ενότητα και ομοψυχία
θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και θα
βγούμε νικητές», τόνισε ο  πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο κορωνοϊός πλήττει και την καρδία

Ζ ωηρό προβληματισμό πυροδοτεί ο
γρήγορος ρυθμός μετάδοσης του
κορωνοϊού σε όλο τον πλανήτη καθώς

και ο αριθμός των νεκρών από τη νόσο
Covid-19 που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο
παγκοσμίως. Η πανδημία έχει στοιχίσει,
συγκεκριμένα, τη ζωή σε τουλάχιστον
993.438 ανθρώπους σε ολόκληρο τον κό-
σμο από τότε που το γραφείο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα έκανε
λόγο για την εμφάνιση της νόσου Covid-
19 στα τέλη Δεκεμβρίου.
Περισσότερα από 32.622.490 κρούσματα
έχουν διαγνωστεί από την έναρξη της παν-
δημίας, εκ των οποίων τουλάχιστον
22.360.200 θεωρείται ότι έχουν αποθε-
ραπευτεί.
Την προχθεσινή ημέρα, 9.050 νέοι θάνατοι
και 325.900 νέα κρούσματα καταγράφηκαν
στον κόσμο. Οι χώρες που κατέγραψαν
τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών είναι η Αρ-
γεντινή με 3.901 νέους θανάτους, λόγω
της αλλαγής μεθόδου καταμέτρησης, η
Ινδία (1.089) και οι ΗΠΑ (887).
Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο

σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων με
203.782 θανάτους και 7.033.925 καταγε-
γραμμένες μολύνσεις, σύμφωνα με την
καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπ-
κινς. Μετά τις ΗΠΑ, οι χώρες που έχουν
πληγεί περισσότερο είναι η Βραζιλία με
140.537 νεκρούς και 4.689.613 κρούσματα,
η Ινδία με 93.379 νεκρούς (5.903.932
κρούσματα), το Μεξικό με 75.844 νεκρούς
(720.858 κρούσματα) και η Βρετανία με
41.936 νεκρούς (423.236 κρούσματα). Η
Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο)
μετρά συνολικά 85.337 κρούσματα (15
νέα μεταξύ Παρασκευής-Σαββάτου) και
4.634 θανάτους (κανέναν νέο).
Ανησυχητικό είναι το νέο μήνυμα του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον κορω-
νοϊό. Ο απολογισμός των νεκρών από κο-
ρωνοϊό θα μπορούσε να διπλασιαστεί στα
2 εκατομμύρια προτού κυκλοφορήσει ευ-
ρέως ένα επιτυχημένο εμβόλιο και θα μπο-
ρούσε να αυξηθεί περαιτέρω χωρίς την
ανάληψη συντονισμένης δράσης για την
αναχαίτιση της πανδημίας, προειδοποίησε
αξιωματούχος του ΠΟΥ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Σχεδόν 1 εκατ. άνθρωποι
έχουν πεθάνει από κορωνοϊό



Συνέντευξη στον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ
andreaskounios@gmail.com

Μ ια προσπάθεια να γητεύ-
σουμε τον φόβο. Και, επί-
σης, μια προσπάθεια να

γελάσουμε διαλύοντας, έστω και
για λίγο, την ομίχλη της λύπης που
μας έχει υποτάξει. Και, τέλος, μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε
την πανδημία με χιούμορ. Το, κατά
πολλούς, αποτελεσματικότερο όπλο
απέναντι στις δραματικές καταστά-
σεις που δεν λένε να πάνε εις το
πυρ το εξώτερον. Κάτω, λοιπόν,
από το σκοτεινό πέπλο των ειδή-
σεων οι οποίες, κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικές είναι, και με τον κίν-
δυνο μιας νέας, παγκόσμιας, κα-
ραντίνας να κρέμεται ως Δαμόκλει-
ος Σπάθη επάνω από τα κεφάλια
μας, μιλήσαμε, με τον Ζαννέτο Κοκ-
κινόφτα, υπηρέτη του σινεμά για
πενήντα και πλέον χρόνια, άνθρωπο
σμιλεμένο με τη μαγεία της Έβδο-
μης Τέχνης, ρομαντικό και ονειρο-
πόλο ακόμα κι όταν οι αίθουσες
άδειαζαν, γκρεμίζονταν ή μετατρέ-
πονταν σε εργοστάσια.  Ξετυλίξαμε
το νήμα του κινηματογράφου, Ελ-
ληνικού και ξένου, με επίκεντρο
τον ιό που ρήμαξε, και εξακολουθεί
να ρημάζει, τον πλανήτη, με την
ελπίδα, ελπίζουμε όχι φρούδα, ότι
κάποτε θα πάει στον διάβολο ο σα-
τανάς! Εκτός κι αν, πέρα από την
αναζήτηση του θεραπευτικού εμ-
βολίου, χρειαστούν οι ατσάλινες
γροθιές του Τσαρλς Μπρόνσον. Ή
απλώς ένα γλυκό τιτίβισμα του Θα-
νάση Βέγγου: "Καλέ μου άνθρω-
πε..."

Φοβάσαι τον ιό ή τον τρέμεις;
Τον υπολογίζω.

Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις τα μέτρα
σου;
Αυτό σημαίνει ότι παίρνω τα μέτρα
μου, για να μην μου τα πάρουν άλ-
λοι.

Να υποθέσω ότι εάν ήταν ταινία,
θα ήταν θρίλερ;
Και κάτι περισσότερο.

Δηλαδή;
Γκραν γκινιόλ. Σου κόβει την ανά-
σα.

Θα μπορούσε να είναι και γουέ-
στερν;
Όχι. Το γουέστερν, παρά το πιστολίδι
που πέφτει, δεν προκαλεί τρόμο,
δεν σε αναγκάζει να στρέψεις αλ-
λού το βλέμμα, να κουλουριαστείς
στο κάθισμα. Κάθε άλλο: τις πε-
ρισσότερες φορές, το γουέστερν
είναι και διασκεδαστικό.

Ο κορωνοϊός κρατάει ξίφος ή πο-
λυβόλο;
Δρεπάνι κρατάει.

Εάν ήταν Έλληνας ηθοποιός, ποιος
θα ήταν;
Ο Γιώργος Φούντας.

Και θα φώναζε: "Στέλλα φύγε, κρα-
τάω μαχαίρι;"
Μάλλον, "Στέλλα φύγε, είμαι θετι-

κός".

Κι αν ήταν ξένος ηθοποιός;
Ο Πίτερ Κούσινγκ. Ο καλύτερος,
σύμφωνα με τους κριτικούς, κινη-
ματογραφικός Δράκουλας.

Τι νομίζεις ότι θα του έλεγε ο Βέγ-
γος;
Καλέ μου άνθρωπε, τι σου φταίξαμε
και μας ταλαιπωρείς;

Ο Κωνσταντάρας;
Πρώτα απ' όλα, ο Κωνσταντάρας
θα του έριχνε δυο τρεις περιποι-
ημένες σφαλιάρες στο σβέρκο,
όπως έκανε με τον Αλέκο Τζανετά-
κο.

Κι έπειτα;

Έπειτα θα τον πρόσταζε να φύγει
αμέσως από τα πόδια μας.

Ο Κώστας Βουτσάς;
Εδώ υπάρχουν αρκετές επιλογές,
αλλά θα προτιμήσω την, κατά την
άποψή μου, πιο εκφραστική: " Έχω
και κότερο. Πάμε μια βόλτα;"

Θα πήγαινε, όμως, βόλτα με το κό-
τερο ο κορωνοϊός;
Από τον Βουτσά, όλα να τα περι-
μένεις. Άμα έπεισε τον Διονύση
Παπαγιαννόπουλο ότι ήταν γιατρός,
θα μπορούσε να πείσει τους πάντες

για τα πάντα.

Ο Κώστας Χατζηχρήστος;
Αμ, πώς!

Η Ρένα Βλαχοπούλου θα του έλεγε
κάτι;
Η Βλαχοπούλου, μάλλον θα του
τραγουδούσε. "Σαν ξημερώνει Κυ-
ριακή". Από το μιούζικαλ "Μερικοί
το προτιμούν κρύο".

Να πάμε τώρα και στο δράμα;
Και δεν πάμε;

Αρχίζω, λοιπόν, με το παιδί του
λαού, τον Νίκο Ξανθόπουλο. 
Ο Ξανθόπουλος θα έλεγε στον κο-
ρωνοϊό, κάτι που είχε πει και σε
πασίγνωστο κακό της μεγάλης οθό-

νης: "Μην γίνεσαι κτήνος. Φέρσου
και μια φορά σαν άνθρωπος".

Κι εκείνες οι καλοκάγαθες μάνες,
η Ανουσάκη και η Ζαφειρίου, θα
έπεφταν στα γόνατά του και θα
τον παρακαλούσαν να δείξει έλε-
ος;
Κι αυτό και κάτι άλλο: "Θέλω πίσω
το παιδί μου".

Η Βουγιουκλάκη θα καταδεχόταν
να τον κοιτάξει;
Η Αλίκη, πέρα από σπουδαία και
λαμπερή ηθοποιός, ήταν αυτάρε-

σκη, και καλά έκανε, και λάτρευε
τη ζωή και, έτσι, τείνω να πιστέψω
ότι θα ζητούσε να εμβολιαστεί πριν
από τους άλλους. Και από τις άλ-
λες.

Μήπως να του στέλναμε τη Ζωή
Λάσκαρη να τον αποτελειώσει με
τα κάλλη της;
Τώρα με βάζεις σε πειρασμό.

Είναι κακό πράγμα ο πειρασμός;
Καθόλου. Θέλω να πω ότι, θα προ-
τιμούσα ένα συνδυασμό, ένα σύμ-
πλεγμα για να υπάρξει και πιο γρή-
γορο αποτέλεσμα. Θα του έστελνα
τη Ζωή Λάσκαρη, για το σεξ απίλ
της, τη Μάρθα Καραγιάννη, για τις
χυμώδεις αναλογίες της, την Έλενα
Ναθαναήλ, για τα στρογγυλά και
θλιμμένα μάτια της και την Τζένη
Καρέζη, για τα πράσινα, σαν ζα-
φείρια, μάτια της.

Γιατί, όμως, να μην του στείλουμε
την Γκιζέλα Ντάλι, να τον βγάλει,
με ένα αργό στριπτίζ, νοκ άουτ μια
κι έξω;
Πολύ καλή ιδέα. Και, για μείνουμε
στον Ελληνικό κινηματογράφο, η
Γκιζέλα Ντάλι, στην ταινία "Πολυ-
τεχνίτης κι ερημοσπίτης", ερμηνεύει
την αρτίστα του καμπαρέ που πη-
γαίνει για να τη φωτογραφίσει ο
Βέγγος. Ενώ αφαιρεί, αργά και βα-
σανιστικά, τα ρούχα της, ρωτάει
τον Βέγγο: "Θα δω και το πουλάκι;"
"Αμ, έτσι που το πας, θα το δεις
και το πουλάκι", της απαντά ο Θα-
νάσης και πέφτει στο πάτωμα λι-
πόθυμος.

Ας πούμε ότι ο κορωνοϊός είναι ται-
νία. Ποιο τίτλο θα είχε;
Παράξενος επισκέπτης.

Από τους λεβέντες του ελληνικού
κινηματογράφου, ποιοι θα τον σά-
πιζαν στο ξύλο;
Ο Νίκος Κούρκουλος και ο Γιάννης
Βόγλης αν και, τώρα που το σκέ-
φτομαι καλύτερα, ο Βόγλης είναι
πιο κατάλληλος για αποστολές υψη-
λού κινδύνου. Ο Κούρκουλος ήταν
μέγας μάγκας, αλλά υστερούσε κά-

πως στις γροθιές, σε αντίθεση με
τον Βόγλη που τις μοίραζε αβέρτα
και δίχως ενοχές.

Κι από τους ξένους λεβέντες;
Τσάρλς Μπρόνσον. Δυνατός, απο-
φασιστικός, ατρόμητος και χτυπάει
σαν κεραυνός, ιδίως εκεί όπου δεν
τον περιμένεις.

Μα και ο κορωνοϊός χτυπάει εκεί
όπου δεν τον περιμένεις. 
Γι' αυτό πρέπει να αναθέσουμε τη
δουλειά στον Μπρόνσον! Εγγυημέ-
να αποτελέσματα.

Ο Λι Βαν Κλιφ δεν μας κάνει;
Φυσικά και μας κάνει αλλά, σε αυτή
την περίπτωση, θα αδικήσουμε τον
Κλιντ Ίστγουντ.

Με προκαλείς, τώρα, να προσθέσω
και τον Έλαι Γουάλας.
Να τον προσθέσεις. Πού ξέρεις;
Άμα δει ο κορωνοϊός τον "Καλό,
τον κακό και τον άσχημο", ίσως το
βάλει στα πόδια.

Πότε θα απαλλαγούμε από τον κο-
ρωνοϊό;
Άβυσσος η ψυχή, εάν έχει, του κο-
ρωνοϊού. Καλά καλά, δεν μπορούν
να δώσουν απάντηση οι επιστήμο-
νες και θα δώσουμε εμείς;

Έτσι κι αλλιώς, όταν ξεκουμπιστεί,
ο καταραμένος, θα επαναλειτουρ-
γήσεις το κινηματοθέατρο "Καλλι-
θέα;"
Εννοείται.

Και ποια ταινία θα προβάλεις;
"Outbreak". Γυρισμένη το 1995.
Εφιαλτικά προφητική. Με τους Ντά-
στιν Χόφμαν, Μόργκαν Φρίμαν και
Ρενέ Ρούσο.

Θα υπάρχουν και ξεχωριστοί προ-
σκεκλημένοι;
Οπωσδήποτε. Ο πατέρας μου, ο
Στασής, ο Ξύδκιας, ο Ροδής, ο Κόκος
ο Κίζης, ο Σαββής ο Φάντης. Όλοι
όσοι υπηρέτησαν τον κινηματογρά-
φο με μεράκι και ζήλο, χαρίζοντας
στον κόσμο αλησμόνητες στιγμές.
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4 Θα του έστελνα τη
Ζωή Λάσκαρη, για το
σεξ απίλ της, τη
Μάρθα Καραγιάννη,
για τις χυμώδεις
αναλογίες της, την
Έλενα Ναθαναήλ, για
τα θλιμμένα μάτια
της

4 Ο Τσάρλς Μπρόνσον
θα σάπιζε τον
κορωνοϊό στο ξύλο.
Δυνατός,
αποφασιστικός,
ατρόμητος και
χτυπάει σαν
κεραυνός, ιδίως εκεί
όπου δεν τον
περιμένεις

Μην γίνεσαι κτήνος. Φέρσου και μια φορά σαν 
άνθρωπος, θα έλεγε στον κορωνοϊό ο Ξανθόπουλος
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Π αρά την πανδημία, η Κύ-
προς χάριν στην πολύ καλή
επιδημιολογική της εικόνα

έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να αναδειχθεί ως χειμερινός του-
ριστικός προορισμός, δήλωσε στο
ΚΥΠΕ ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος, υπογραμμίζοντας
ωστόσο ότι αυτό θα εξαρτηθεί από
τη σταθερότητα στην κατηγοριο-
ποίηση των χωρών βάσει της επι-
δημιολογικής τους κατάστασης.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ. Μιλώντας
στο ΚΥΠΕ, με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα τουρισμού, ο κ. Περ-
δίος τόνισε ότι παρά την πανδημία
υπάρχουν τουρίστες που επιθυ-
μούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο,
κάτι που αποδείχθηκε από τις αφί-
ξεις ειδικά από τη Βρετανία τον
Αύγουστο, παρά το ότι τους ζητείτο
αρνητικό τεστ για κορωνοϊό. Όπως
είπε, ειδικά για τον Οκτώβριο
υπάρχει ενδιαφέρον από τη Βρε-
τανία και τη Σουηδία, ενώ υπάρχει
ενδιαφέρον και για τους χειμερι-
νούς μήνες.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Εξή-
γησε πως η πολύ καλή επιδημιο-
λογική εικόνα της Κύπρου σε συν-
δυασμό με την επιδείνωση της
κατάστασης σε άλλους προορι-
σμούς βάζει τη χώρα στον χάρτη
των οργανωτών ταξιδίων για τους
μήνες του χειμώνα. «Ναι, αρκετοί
οργανωτές ταξιδίων μας έχουν
πει ότι η χώρα έχει μια μοναδική
ευκαιρία να εδραιωθεί στη συνεί-
δηση των ταξιδιωτών ως χειμερι-
νός προορισμός», είπε, προσθέ-
τοντας ότι το υφυπουργείο θα συ-
νεχίσει τη ψηφιακή του καμπάνια
στέλνοντας το μήνυμα ότι η Κύ-

προς με την πολύ καλή επιδημιο-
λογική εικόνα παραμένει ανοικτή
και έχει πολύ ευνοϊκές κλιματο-
λογικές συνθήκες. «Παρά την παν-
δημία, η Κύπρος έχει μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία να εδραιωθεί
στη συνείδηση των ταξιδιωτών ως
ολόχρονος προορισμός», είπε ο
κ. Περδίος και συμπλήρωσε πως
«η επιθυμία του Υφυπουργείου
είναι να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία.
Και αν δημιουργηθούν τα δεδο-
μένα που θα μας επιτρέψουν να
προσελκύσουμε τουρισμό τους
χειμερινούς μήνες, πιστεύω ότι
και πολλοί επιχειρηματίες θα υπο-
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια,
είτε με δικές τους καμπάνιες είτε
μένοντας ανοιχτοί».

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ. Ο υφυπουργός
Τουρισμού τόνισε ωστόσο ότι πρέ-
πει να υπάρξει μια σταθερότητα
όσον αφορά την κατηγοριοποίηση

των χωρών. «Από τη στιγμή που
υπάρχουν συχνές εναλλαγές στην
κατηγοριοποίηση των χωρών, όχι
μόνο δεν μπορούμε να κάνουμε
σχεδιασμό αλλά ούτε και οι αε-
ροπορικές εταιρείες μπορούν να
καταρτίσουν τα πλάνα τους», πρό-
σθεσε.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ. Ο κ.
Περδίος εξήγησε μάλιστα ότι έχει
αποδειχθεί τους τελευταίους μή-
νες ότι τα κρούσματα από τουρι-
σμό ήταν ελάχιστα και ο λόγος
είναι ότι υπάρχουν τρία επίπεδα
άμυνας κατά την είσοδο τουριστών
στη χώρα, η απαίτηση για αρνητικό
τεστ κορωνοϊού πριν την άφιξή
τους, οι τυχαίες δειγματοληψίες,
ενώ σε περίπτωση που κάποιος
βρεθεί θετικός υπάρχουν τα ξε-
νοδοχεία καραντίνας.
«Άρα τα τρία επίπεδα πολύ ορθά
τέθηκαν και λειτουργούν πολύ

σωστά και συνεπώς ο προορισμός
προστατεύεται από την εξάπλωση
της νόσου από τουρίστες», είπε
και πρόσθεσε: «Άρα, από τη στιγμή
που το σύστημα είναι εκεί και
δουλεύει, πιστεύουμε ότι μπορεί
να υπάρξει πιο μεγάλη σταθερό-
τητα όσον αφορά την κατηγοριο-
ποίηση των χωρών».
Όπως είπε, αν δεν γίνει αυτό «θα
έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την
αεροπορική συνδεσιμότητα και
δεν μιλώ μόνο για τον τουρισμό».
Συμπλήρωσε ακόμη ότι «θα έλθει
μια ώρα που θα μιλάμε για το κα-
λοκαίρι του 2021, αλλά για να
προετοιμαστείς για την επόμενη
περίοδο πρέπει να ξεκινήσεις από
τώρα».

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΡΑ. Σε σχέση
με την παγκόσμια ημέρα τουρι-
σμού, ο κ. Περδίος τόνισε πως
υπό διαφορετικές συνθήκες, η
ημέρα αυτή θα αφιερωνόταν στην
απογραφή των επιτευγμάτων,
αλλά λόγω της διαταραχής που
προκάλεσε η πανδημία, η ημέρα
αυτή αφιερώνεται στην εξέταση
των κινήσεων που πρέπει να γίνουν
προκειμένου η τουριστική κίνηση
παγκοσμίως να επανέλθει στα επί-
πεδα του 2019.
«Είναι μια παγκόσμια ημέρα του-
ρισμού πολύ διαφορετική από τις
άλλες, δεν είναι μια μέρα που μι-
λάμε για επιτεύγματα αλλά μια
μέρα κατά την οποία βλέπουμε

το μέλλον και νέους τρόπους ανά-
πτυξης του τουρισμού και τουρι-
στικού προϊόντος», είπε.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ. Με τη νόσο
Covid-19 να παραμένει ενεργή
και στην απουσία του εμβολίου,
υπάρχει η παραδοχή από όλους
ότι ο αριθμός των ταξιδίων στο
εξωτερικό θα μειωθεί πάρα πολύ
τα επόμενα χρόνια και ίσως πάρει
τρία ή τέσσερα χρόνια για να επι-
στρέψει στα επίπεδα του 2019.
Αυτό, εξήγησε, σημαίνει ότι για
όλους τους τουριστικούς προορι-
σμούς ότι θα πρέπει να αυξηθεί
η ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη
έτσι ώστε να αντισταθμιστούν τα
χαμένα έσοδα από τους μειωμέ-
νους αριθμούς τουριστών, κάτι
που μπορεί να γίνει με την προ-
σφορά νέων εμπειριών στους του-
ρίστες.

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ. «Έτσι κι αλλιώς η
Κύπρος βρισκόταν σε ένα σταυ-
ροδρόμι, τουριστικά, κάτι το οποίο
περιλάμβανε και η Εθνική Στρα-
τηγική Τουρισμού, που έλεγε ότι
έπρεπε να εξετάσουμε άλλες μορ-
φές τουρισμού με ανάπτυξη της
υπαίθρου και των ορεινών περιο-
χών, καθώς και ολόχρονου τουρι-
σμού», είπε προσθέτοντας πως
τα επόμενα χρόνια το Υφυπουργείο
θα επισπεύσει τις σχετικές δράσεις
που περιλαμβάνονται στη στρα-
τηγική.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μπορούμε να αναδειχθούμε ως χειμερινός προορισμός 
4 Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος,
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τουρισμού
τόνισε ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα στην
κατηγοριοποίηση των χωρών

Η κρίση που πυροδότησε ο
κορωνοϊός είναι μια ευκαι-
ρία να μετρήσουμε ξανά

τη συμβολή του τουρισμού και να
οικοδομήσουμε καλύτερα ένα βιώ-
σιμο και χωρίς αποκλεισμούς αν-
θεκτικό τουρισμό, αναφέρει ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Μέρας Τουρισμού στις 27 Σεπτεμ-
βρίου.

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Δυστυχώς
ο τουρισμός έχει δεχθεί καίριο
πλήγμα από την πανδημία, με τα
πράγματα να εξελίσσονται με βάση
το χειρότερο σενάριο. Σε αυτές τις
συνθήκες, η στήριξη των εργαζο-
μένων στην τουριστική βιομηχανία
από το κράτος ήταν μείζονος ση-
μασίας και μία κίνηση προς τη σω-
στή κατεύθυνση. Από τη δική μας
πλευρά, ως Σύνδεσμος Ξενοδόχων
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις
προσπάθειες της Πολιτείας για αν-
τιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας και για την ανάκαμψη
της οικονομίας», διαβεβαιώνει.

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΤΟ ‘21. Πα-
ράλληλα, προσθέτει, στο βαθμό
που αυτό είναι εφικτό, θα εντεί-
νουμε την προσπάθεια σε συνερ-
γασία με την Πολιτεία και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς ώστε να
μην χαθεί εντελώς η χρονιά και
για να επανέλθουμε σε ικανοποι-

ητικούς ρυθμούς από το 2021.

ΟΛΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Είναι
έντονη πεποίθησή μας, τονίζει ο
κ. Λοϊζίδης, ότι παρά τα σοβαρά
προβλήματα που δημιούργησε η
πανδημία στην τουριστική βιομη-
χανία, δεν πρέπει να αποπροσα-
νατολιστούμε από τους στόχους
που έχουμε θέσει για επένδυση
στην ποιότητα και αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος που προ-

σφέρει η Κύπρος και για ανάδειξη
της χώρας μας ως ολόχρονου του-
ριστικού προορισμού.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Ο κ. Λοϊζίδης
αναφέρει πως ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Τουρισμού (UNWTO) όρισε
το 2020 ως Έτος Τουρισμού και
Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύον-
τας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει ο
τουρισμός στην προστασία της φυ-

σικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
και στον περιορισμό της συγκέν-
τρωσης πληθυσμού στα αστικά
κέντρα. Στόχος του Οργανισμού,
δηλώνει, είναι να ευαισθητοποιήσει
για την αξία του τουρισμού σε κοι-
νωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο και για τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί
να συμβάλει στην επίτευξη των
στόχων αειφόρου ανάπτυξης. «Στις
αγροτικές περιοχές ο τουρισμός

μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές
ευκαιρίες για ανάκαμψη, ειδικά
σε αυτό το χρονικό σημείο όπου
οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδη-
μίας», σημειώνει.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΥΞΕ σε αυτό το πλαίσιο κινείται
και η νέα Εθνική Στρατηγική για
τον Τουρισμό, που δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάπτυξη πέραν
των παραδοσιακών τουριστικών
περιοχών και συγκεκριμένα στην
ύπαιθρο και στην αγροτική περι-
φέρεια.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην Ιστορία, οι
επίσημοι εορτασμοί για την Παγ-
κόσμια Ημέρα Τουρισμού θα φι-
λοξενηθούν από ομάδα χωρών και
όχι μόνο από ένα κράτος - μέλος
του UNWTO. Ειδικότερα, η διασυ-
νοριακή συνεργασία Αργεντινής,
Βραζιλίας, Παραγουάης, Ουρου-
γουάης και της Χιλής που έχει κα-
θεστώς παρατηρητή στέλνει το μή-
νυμα της διεθνούς αλληλεγγύης
και συνεργασίας με στόχο την επα-
νεκκίνηση μετά την πανδημία.

ΠΑΣΥΞΕ

Προσπάθειες να μην χαθεί εντελώς η χρονιά
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ας
δώσουμε μια
ευκαιρία στη
διπλωματία».

Πρώτα η διπλωματία
να δώσει μια

ευκαιρία στις κυρώσεις.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:
"Ζητάμε αλληλεγγύη
από τους εταίρους
μας"

Κι όταν έχουμε εκείνη
της Θεοχάρους;

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: "Με
τόλμη σε νέο μοντέλο
ανάπτυξης"

Εμείς προτιμούμε νέο
φωτομοντέλο κι ας μην

είναι ανάπτυξης.

Τα ποσοστά αποδοχής της κυ-
βέρνησης του ανεύθυνου προ-
έδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ
Μπολσονάρου αυξήθηκαν, με
τον ακροδεξιό ηγέτη να απο-
λαμβάνει ολοένα και μεγα-
λύτερη δημοτικότητα, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που
είδε χθες το φως της δημο-
σιότητας. Ακόμα κι όταν η
Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτω-
πη με τον δεύτερο υψηλότερο
στον κόσμο απολογισμό νε-
κρών από τη νόσο Covid-19,
λόγω των δικών του ανεύθυ-
νων χειρισμών. Το ποσοστό
των Βραζιλιάνων που αξιολο-
γούν ότι η κυβέρνησή του εί-
ναι πολύ καλή ή καλή αυξή-
θηκε στο 40% από 29% τον
Δεκέμβριο, ενώ εκείνων που
βλέπουν την κυβέρνηση ως
κακή ή πολύ κακή μειώθηκε
στο 29% από το 38% προ-
ηγούμενης δημοσκόπησης.

Εμείς, όμως, δεν πρέπει να
απορούμε γι’ αυτή την τρέλα
των ανθρώπων. Κατά καιρούς
ζήσαμε παρόμοια ή και χει-
ρότερα φαινόμενα.

Στη Βραζιλία 

Η υπερδύναμη 
Τι έγραψαν κι αυτοί οι «Τάιμς της Νέας Υόρ-
κης»; Οι κυρώσεις εναντίον του  Λουκασένκο
και 40 προσώπων που ευθύνονται για τη
μαζική καλπονοθεία της 9ης Αυγούστου,
είναι ακόμα στην αναμονή επειδή απαιτείται
η ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 κράτη
μέλη. Όμως, λέει, η ΕΕ , κρατείται όμηρος
από ένα από τα μικρότερα μέλη της, την
Κύπρο. Η αποτυχία της ΕΕ να δράσει
είναι κάτι περισσότερο από ντροπή, κα-
ταργεί το ευρωπαϊκό όνειρο να είναι
ένας ισχυρός παίχτης που καταγράφει τη
δική του πορεία στις παγκόσμιες υποθέσεις,
ισοδύναμου με τις υπερδυνάμεις. 

Επειδή η ΕΕ, λογάριαζε χωρίς την υπερ-
δύναμη.

Περί λογικής 
Την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να την κατονο-
μάζει, καλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφα-
λείας (ΣΕΑ) να λογικευτεί, κατηγορώντας
την ότι στρατιωτικοποιεί τα νησιά με απο-
στρατιωτικοποιημένο καθεστώς ενάντια
στο διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες. Το
ΣΕΑ αναφέρει επίσης ότι είναι πρωτίστως
υπέρ του διαλόγου.

Μα είναι η λογική που καθοδηγεί την Ελ-
λάδα στον εξοπλισμό των νησιών της. Η
Τουρκία δεν κινδυνεύει από τον εξοπλισμό
των ελληνικών νησιών. Είναι τα ελληνικά
νησιά που κινδυνεύουν από τον εξοπλισμό
της Τουρκίας.

Οι επενδυτές 
Όπως γράφει ο “Economist”, στην τελευταία
έκδοσή του, υπό τον τίτλο, «Το πρόβλημα
των ‘χρυσών διαβατηρίων’ της ΕΕ», η Κύπρος
έχει κερδίσει 7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων, από την έναρξη λει-

τουργίας του το 2013, ποσό που αντιστοιχεί
στο ένα τέταρτο του ετήσιου ΑΕΠ του
νησιού. «Έχει πουλήσει διαβατήρια σε πολλά
πλούσια αλλά ύποπτα άτομα, τα οποία είναι
τώρα ελεύθερα να εγκατασταθούν στη Γερ-
μανία ή τη Γαλλία».

Καλά, ρε κουμπάρε. Το πρόβλημα είναι που
μπορεί να εγκατασταθούν στη Γερμανία ή

τη Γαλλία; Δεν είναι πρόβλημα που θα εγ-
κατασταθούν στην Κύπρο, ζάβαλλί μου;
Όπου, άλλωστε, έχουν και τις επενδύσεις
τους;

της Κύπρου. Αμ πώς, που θα έλεγε κι ο αεί-
μνηστος Κώστας Χατζηχρήστος! 

» Απορίες
Απορία πρώτη: Τι τις θέλουμε
τις Πολυμερείς, αφού πάνε μια
χαρά οι Τριμερείς;
Απορία δεύτερη: Η Λιβύη είναι
κράτος ή "μπάτε σκύλοι αλέστε
κι αλεστικά μην δώσετε;"
Απορία τρίτη: Μα γιατί καθυ-
στερούν να φροντίσουν τη Λουτ
οι θαυμαστές του Κοτζιά;
Απορία τέταρτη: Πόσο εμετική
μπορεί να γίνει, τελικά, η τη-
λεόραση;
Απορία πέμπτη: Δηλαδή, είμα-
στε καταδικασμένοι να ακούμε
καθημερινά τις ανησυχίες του
ενός και του άλλου;
Απορία έκτη: Μήπως το φετινό
πρωτάθλημα θα έχει την τύχη
του περσινού;

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
Ο Σαρλ Μισέλ επιμένει για
πολυμερή διάσκεψη στην

Ανατολική Μεσόγειο…
Να του πεις, εμείς ως τες
τριμερείς πηαίννουμεν.

ΑΠΟΨΕΙΣ
Το μαχαίρι στο χέρι
της Τουρκίας;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας εξέ-
φρασε την ειλικρινή του ετοιμό-
τητα και προσήλωση στην επα-

νέναρξη απευθείας συνομιλιών στη βάση
των όσων έχουν συμφωνηθεί στη συ-
νάντηση του Βερολίνου στις 25 Νοεμ-
βρίου 2019, στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
που είχε μαζί του στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης εξέφρασε την ευαρέσκεια
του για την δηλωθείσα πρόθεση του Γε-
νικού Γραμματέα για την επανέναρξη
μιας νέας πρωτοβουλίας για διάλογο στο
Κυπριακό από το σημείο που είχε διακοπεί
στο Κραν Μοντανά, μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την ανάδειξη νέου
Τουρκοκύπριου ηγέτη.
ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
επεσήμανε προς τον Γενικό Γραμματέα
ότι για να υπάρξει ένας εποικοδομητικός
διάλογος θα πρέπει να δημιουργηθεί το
κατάλληλο κλίμα για το οποίο είναι ανα-
γκαίος ο τερματισμός των παρανόμων
ενεργειών της Τουρκίας. Σε αυτό, ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε ότι θα
προβεί σε παραστάσεις προς την Τουρκία
ώστε να τερματιστούν οι απειλές για
εποικισμό της Αμμοχώστου αλλά και οι
έκνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι αν οι παραστάσεις
του Γκουτέρες προς την Τουρκία πέσουν
στο κενό. Θα αρνηθούμε να εισέλθουμε
σε μια διαδικασία με τους Τουρκοκύπρι-
ους, η οποία θα μας πάει πίσω στο παρά
ένα της τελικής λύσης που η Τουρκία
θέλει να αποφύγει; Με τον τρόπο αυτό
δεν αφήνουμε στο χέρι της Τουρκίας το
μαχαίρι καθώς κρατάει κιόλας και το
κρέας;

Τώρα, πια, 
υπευθυνότητα

Α ΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Πέμπτη, 1η
Οκτωβρίου, εφαρμόζονται οι νέες
τσουχτερές ποινές όπου για μια

σειρά σοβαρών τροχαίων παραβάσεων
τα πρόστιμα διπλασιάζουν. Δεν θα ήταν
υπερβολή να πούμε ότι οι οδηγοί πρέπει
να επανεξετάσουν τη συμπεριφορά τους
στους δρόμους αφού εκτός από τις αυ-
ξημένες ποινές, θα κινδυνεύουν πιο εύ-
κολα να χάσουν την άδεια οδήγησής
τους λόγω της αύξησης και των βαθμών
ποινής, ενώ στην περίπτωση που φτά-
σουν στο δικαστήριο το ενδεχόμενο να
μπουν φυλακή είναι ορατό.
ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ότι οι αυξημένες ποινές θα
ευαισθητοποιήσουν τους οδηγούς μας
και να σκεφτούν δυο φορές να παρα-
νομήσουν στους δρόμους. Είναι γεγονός
ότι οι καταγγελίες δεν είναι αυτοσκοπός
αλλά έχουν ψηφιστεί για να συνετιστούν
οι οδηγοί σε μια προσπάθεια να μει-
ωθούν τα δυστυχήματα. Επιτέλους, ας
αφήσουν τα κινητά την ώρα της οδήγη-
σης, να φορούν τις ζώνες τους και το
κράνος τους και κυρίως να μην τρέχουν.
Όπως έχει διαπιστωθεί, στα σοβαρά και
θανατηφόρα δυστυχήματα η ταχύτητα
συμπεριλαμβάνεται στους λόγους διά-
πραξης, γι’ αυτό και πρέπει να το λάβουν
σοβαρά υπόψη όσοι αποφασίσουν να
υπερβούν το όριο ταχύτητας. Η Τροχαία
εκτιμά ότι η αύξηση των ποινών θα μει-
ώσει τα τροχαία και δη τα θανατηφό-
ρα.
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Το μήνυμα ότι η Τουρκία
πρέπει να σταματήσει τις
προκλητικές θαλάσσιες επι-
χειρήσεις και τα μέτρα που
αυξάνουν τις εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο εξέ-
πεμπε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Στίβεν Μπίγκαν σε ομι-
λία που πραγματοποίησε
στο Αμερικανοτουρκικό Συ-
νέδριο (American-Turkish
Conference). Ο Αμερικανός
αναπληρωτής υπουργός
εξέφρασε τη βαθιά ανησυ-
χία της Ουάσιγκτον για την
αύξηση των εντάσεων στη
περιοχή. «Η σύγκρουση με-
ταξύ των συμμάχων μας
στο ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και
της Ελλάδας, ωφελεί μόνο
τους κοινούς μας αντιπά-
λους που επιδιώκουν να
σπείρουν τη διχόνοια και
να υπονομεύσουν τη διατ-
λαντική ενότητα.  Προτρέ-
πουμε την Τουρκία να στα-
ματήσει τις προκλητικές θα-
λάσσιες επιχειρήσεις και
τα μέτρα που αυξάνουν τις
εντάσεις στην περιοχή», τό-
νισε χαρακτηριστικά.

Για φανταστείτε τώρα, σε
ένα ρωσοτουρκικό συνέ-
δριο ο αν. υπουργός της
Ρωσίας να έλεγε τα ίδια
πράματα στην Τουρκία. Δεν
θα μιλούσε και ο πισινός
μας εμάς των Κυπραίων;

Για φαντάσου 

Ποια είναι η γνώμη σας 
για την αυριανή ρεβάνς
Ομόνοιας-Ολυμπιακού;
Πρόεδρος Αναστασιάδης: "Ως εκ της θέσεώς
μου, θα ήτο απρεπές τζιαι άκομψο να πάρω
θέση".
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: "No comment".
Αβέρωφ Νεοφύτου: "Ομολυμπιακός".
Άντρος Κυπριανού: "Τα ευκόλως εννοούμενα
παραλείπονται".
Γιώργος Λουκαίδης: "Γελάει καλύτερα, όποιος
γελάει τελευταίος".
Νίκος Τορναρίτης: "Ο πιο καλός ας κερδίσει".
Νικόλας Παπαδόπουλος: "Ο πιο κακός ας κερ-
δίσει".
Μαρίνος Σιζόπουλος:   "Ο πιο όμορφος ας κερ-
δίσει".
Ελένη Θεοχάρους: "Μάνα είναι μόνο μία".
Γιώργος Λιλλήκας: "Σε τέτοια ζητήματα επιβάλ-
λεται η ουδετερότητα".
Γιώργος Περδίκης: "Στο τέλος κερδίζει πάντοτε
ο Περδίκης".
Νίκος Χριστοδουλίδης: "Εάν χρειαστεί, ας ασκή-

σουν βέτο".
Χαράλαμπος Πετρίδης: "Απ' τα κόκαλα βγαλ-
μένη, των Ελλήνων τα ιερά".
Πρόδρομος Προδρόμου: "Δεν γίνεται να παιχτεί
σε εξ αποστάσεως αγώνα η πρόκριση;"
Έμιλυ Γιολίτη: "Μετά το χουνέρι από τη Λεχ
Πόζναν, τι να πω;"

Ταταρική δημοσκόπηση 
Στη δημοσκόπηση που βγάζει τον Τατάρ
για δεύτερη φορά νικητή, στην ερώτηση
για την λύση του κυπριακού, οι ερωτηθέντες
σε ποσοστό 81,2% 
Ομοσπονδία με τους Ελληνοκύπριους. Σε
ερώτηση, πώς αξιολογούν την επίδοση του
Μουσταφά Ακιντζί στα 5 χρόνια που ήταν
«πρόεδρος» όσον αφορά τη διαχείριση του
Κυπριακού, το 58,4% απάντησε ότι ήταν
αποτυχημένη και το 41,6% επιτυχημένη. 
Δηλαδή οι μισοί (41,6%) θεωρούν επιτυχημένη
την πολιτική του Ακιντζί για λύση ομοσπονδίας,
αλλά δεν συμφωνούν με την λύση ομοσπονδία;
Πολύ Ταταρική μυρίζει η επιστημονική δημο-
σκόπηση.  

Θυμάστε; (1)
Που το πιο δημοφιλές
παιχνίδι ήταν το γιο-
γιο;

Θυμάστε; (2)
Που η πιο δημοφιλής
σοκολάτα ήταν η Ion
αμυγδάλου;

Θυμάστε; (3)
Που οι πιο δημοφιλείς
Ινδιάνοι ήταν οι Απά-
τσι;

Θυμάστε; (4)
Που το πιο δημοφιλές
πολιτικό σλόγκαν ήταν
το "Μαζί μπορούμε;"

Θυμάστε; (5)
Που η πιο δημοφιλής
ραδιοφωνική εκπομπή
ήταν "Ο Απόλλωνας
και η Φρύνη;"

Θυμάστε; (6)
Που το πιο δημοφιλές
καρτούν ήταν ο Γούντι
ο Δρυοκολάπτης;

Η εν λόγω ηγέτις

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

Η κυρία Ελένη χαιρετίζει «το μεγαλεπήβολο
σχέδιο του Σαρλ Μισέλ» να διοργανώσει σε
συνεργασία με τον ΟΗΕ, Διάσκεψη Ειρήνης
στην Ανατολική Μεσόγειο για την επίλυση
των συγκρούσεων, των μονομερών και προ-

κλητικών ενεργειών, των
ζητημάτων ενέργειας και
οριοθέτησης των θαλασ-
σίων συνόρων αλλά και
αντιμετώπισης του λεγο-
μένου μεταναστευτικού.
Η κυρία Ελένη «υποδει-
κνύει στον εν λόγω Μισέλ
ότι σε μια τέτοια διάσκε-
ψη θα λάβει μέρος η Κυ-
πριακή Δημοκρατία και

κανένα άλλο παράνομο μόρφωμα και θα συ-
ζητηθεί επίσης η κατοχή κυπριακών εδαφών
από το 1974». Διαφορετικά «η κυβέρνηση να
απορρίψει ασυζητητί την φιλοτουρκική και
προβοκατόρικη αυτή ενέργεια του εν λόγω
Σαρλ».
Καταλαβαίνουμε τη φοβερή επιχειρηματο-
λογία της εν λόγω κας. Νομίζει όμως πως ο
Σαρλ Μισέλ θα τα κάνει πάνω που τον προ-
σφωνεί «ο εν λόγω»;

Κρανίου τόπος ή ημικρανίου τόπος;
Δυο πράγματα κληρονόμησα από τη μητέρα μου. Τις φο-

βίες της και τις ημικρανίες της. Για να καταλάβετε,
ακούω βροντή και κρύβομαι κάτω από το πάπλωμα.
Ακούω Ρουβά και τρέχω στο καταφύγιο. Άστε πια τις επί
μέρους ψυχώσεις μου. Φοβάμαι τα αεροπλάνα, τα ελι-
κόπτερα, τα ανεμόπτερα, τα αερόστατα, τα πλοία, τα
διαστημόπλοια, τις βάρκες, τις μαούνες, τα γιοτ, τα φέ-
ριμποτ, τα τρένα, το μετρό, το τελεφερίκ. Ως προς τις
ημικρανίες, όμως, θα είμαι σαφέστατος: με έχουν απο-
δεκατίσει. Και δεν είναι απλώς που με έχουν αποδεκατί-
σει. Είναι και που παίζουν με το νευρικό μου σύστημα.
Τη μια έρχονται. Την άλλη φεύγουν. Δεν προλαβαίνουν
να φύγουν και έρχονται. Μέχρι να φύγουν, στο μεταξύ,
έχω ανεβάσει τον τζίρο στα παυσίπονα τουλάχιστον
κατά 80%. Με τις χούφτες τα παίρνω. Τέσσερα και τέσ-
σερα, γίνονται οκτώ, όπως λέει και το δημώδες. 

Οι ημικρανίες με έχουν ταράξει. Δηλαδή, λιγότερο με τα-
ράζουν τα τηλεοπτικά καρναβάλια όπου η σάρα, η μάρα
και το κακό συναπάντημα προσπαθούν να με πείσουν
ότι οι κριτές των διαγωνισμών είναι λέκτορες φιλοσο-
φίας και το κάθε καρυδιάς καρύδι, που αποχωρεί από
το σκουπίδι Big Brother, πρέπει να μας ξεναγήσει στα
παιδικά του χρόνια, λιγότερο με ταράζουν οι διασκέψεις

των κομμάτων όπου, οι εκπρόσωποι, με ύφος χιλίων
καρδιναλίων, απαριθμούν τα οράματά τους, λιγότερο με
ταράζουν οι αριθμοί των κρουσμάτων αν και, νομίζω,
εδώ πέρα υπερβάλλω. Τι είναι μια ημικρανία μπροστά
σε μια πανδημία; Οδοντογλυφίδα.

Τέλος πάντων, πρέπει να σταματήσω τα αναμασήματα
επειδή νιώθω την επόμενη ημικρανία που, δυστυχώς,
είναι λειτουργική, βιώσιμη και με το σωστό περιεχόμε-
νο. Σαν τη λύση που επιδιώκουμε στο κυπριακό. Το με-
γάλο δε παράπονό μου είναι ότι, λόγω της ημικρανίας,
τερματίστηκε άδοξα η σχέση μου με την Τζένιφερ Άνι-
στον η οποία, μου δήλωσε απεριφράστως, σκουπίζον-
τας τα δάκρυά της με το μεταξένιο μαντίλι που της χάρι-
σα, ότι: "εγώ, στο κρεβάτι, χρειάζομαι δράση, είναι ανε-
πίτρεπτο από τον δυναμίτη Μπραντ Πιτ να έχω καταλή-
ξει σε εσένα, που παθαίνεις συνεχώς αφλογιστίες και",
εδώ μπαίνει, εν ψυχρώ, στο ψητό: "αυτά  τα παραμύθια
για τις ημικρανίες και, "sorry, Τζεν, δεν μπορώ απόψε,
αύριο, όμως, σίγουρα θα μπορέσω", να τα πουλάς στη
Σαρλίζ Θερόν που τα αγοράζει. Εντάξει;" 

"Εντάξει", κακάρισα στενοχωρημένος και κατάπια την
επόμενη δόση των παυσίπονων: τέσσερα και τέσσερα,
γίνονται οκτώ.

Η Κολομβία μοιάζει να επιστρέφει στις σκοτεινές ημέρες του πρόσφατου παρελθόντος της, παρόλο που τα ανέμελα παιδιά
της δεν το δείχνουν. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 17 δολοφονημένοι και 2 αγνο-
ούμενοι σε τρεις σφαγές. Μακελειό που κρατάει εδώ και χρόνια, δίχως να συγκινείται η διεθνής κοινότητα η οποία, δυ-
στυχώς, ούτε για τις έκνομες ενέργειες του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο συγκινείται.

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ***Μετά από έξι και πλέον μήνες τρισκα-
τάρατου ιού επάνω στο σβέρκο μας, έχω
καταλήξει στα εξής, επιστημονικά τεκ-
μηριωμένα, συμπεράσματα.

***Συμπέρασμα 1: Όποιος σπέρνει χαλα-
ρώσεις, θερίζει καραντίνες.

***Συμπέρασμα 2: Των φρονίμων τα παι-
διά, πριν μολυνθούν παίρνουν μέτρα.

***Συμπέρασμα 3: Φύλαγε τα γάντια σου,
να 'χεις τα μισά.

***Συμπέρασμα 4: Δείξε με τη μάσκα σου,
να σου πω ποιος είσαι.

***Συμπέρασμα 5: Οι μάγκες δεν υπάρ-
χουν πια, τους πάτησε ο Covid.

***Συμπέρασμα 6: Οι καλοί διαγνωστικοί
έλεγχοι, κάνουν τους καλούς φίλους.

***Συμπέρασμα 7: Όποιος ανακατεύεται
με τα πίτουρα, τον τρώνε οι λοιμώξεις.

***Συμπέρασμα 8: Ο λύκος, στην πανδημία
χαίρεται.

***Συμπέρασμα 9: Χέρι που δεν μπορείς
να το δαγκώσεις, εμβολίασέ το.

***Συμπέρασμα 10: Όπου υπάρχει καπνός,
υπάρχει ιχνηλάτηση.

***Αυτά, κυρίες και κύριοι, για σήμερα και
μην ξεχνάτε ποτέ πως...

***Εάν είναι να 'ρθει, θε 'να ρθει, αλλιώς
θα προσπεράσει.

ΚΟΥΝ
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Οδυσσέας

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

Εάν θέλεις ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για ειρήνη
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Ι διαίτερη κινητικότητα παρα-
τηρείται στον χώρο του δι-
κηγορικού κόσμου, εν' όψει

των εκλογών του Παγκύπριου Δι-
κηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), την
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.
Η διεξαγωγή της προεκλογικής

εκστρατείας των υποψηφίων διε-
ξάγεται κυρίως από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Ξεχωριστό
ενδιαφέρον παρατηρείται στην
αναμέτρηση για την εκλογή του
προέδρου του Παγκύπριου Δι-
κηγορικού Συλλόγου, θέση την
οποία διεκδικούν τρεις υποψή-
φιοι. Πρόκειται για τους Κυριάκο
Θεοδωρίδη, Χρίστο Κληρίδη, Θα-
νάση Κορφιώτη. Ο ανταγωνισμός
των υποψηφίων προέδρων, για
το ποιος θα επικρατήσει, είναι
μεγάλος και από το γεγονότος
ότι μετά από 17 χρόνια, είναι η
πρώτη φορά που θα διεξαχθούν
εκλογές για την θέση του προ-
έδρου του Παγκύπριου Δικηγο-
ρικού Συλλόγου, αφού η εκλογή
γινόταν χωρίς ανθυποψήφιο. Ο
απερχόμενος πρόεδρος του ΠΔΣ
Θεόδωρος ( Δώρος) Ιωαννίδης
εκλέχθηκε άνευ ανθυποψηφίου
για πέντε συνεχείς  θητείες  2006,
2009, 2012, 2015 και 2018. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για τις εκλο-
γικές αναμετρήσεις, προς ανά-
δειξη προέδρου του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου, παραθέ-
τει σε ένα πολύ ενδιαφέρον του
άρθρο, αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα του ΠΔΣ, ο νομικός Αχιλ-
λεύς Κ. Αιμιλιανίδης. Η ιστορία
των εκλογών των δικηγόρων δεν
έχει γραφεί ακόμα επισημαίνει
ο κ. Αιμιλιανίδης προσθέτοντας
ότι το άρθρο του αποτελεί μια
πρώτη συμβολή προς αυτή την
κατεύθυνση. Πιο κάτω παραθέ-
τουμε τα βασικά ιστορικά στοι-
χεία που παραθέτει ο κ. Αιμιλια-
νίδης στο άρθρο του.

ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ο εκάστοτε
αρχαιότερος δικηγόρος (όχι με
την έννοια της ηλικίας, αλλά της
εγγραφής στο μητρώο) έφερε
τον άτυπο τίτλο του Πρύτανη των
δικηγόρων. Το ίδιο συνέβαινε
και στους τοπικούς δικηγορικούς
συλλόγους. Ο τελευταίος που
έφερε τον άτυπο αυτό τίτλο, κα-
τάλοιπο άλλων εποχών, ήταν ο
Λεύκος Κληρίδης, ο οποίος απε-
βίωσε το 2013 έχοντας συμπλη-
ρώσει 66 έτη άσκησης μαχόμε-
νης δικηγορίας. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, η εκλο-
γή προέδρου του ΠΔΣ παρέμενε
κατά βάση μη διαφιλονικούμενη.
Ο Στέλιος Παυλίδης, πρώτος Κύ-
πριος Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας επί Αγγλοκρατίας
(1944-1952) και προκάτοχος στη
θέση αυτή του Κρίτωνα Τορνα-
ρίτη, αναδείχθηκε ως ο πρώτος
πρόεδρος του ΠΔΣ μετά την Ανε-
ξαρτησία το 1960 και κατείχε τη
θέση αυτή μέχρι το 1965. Ακο-
λούθως την περίοδο 1965-1970
την θέση του προέδρου του ΠΔΣ
κατείχε ο Φρίξος Μαρκίδης, πα-
τέρας του μετέπειτα Γενικού Ει-
σαγγελέα Αλέκου Μαρκίδη. Το
1970 εκλέχθηκε ομόφωνα στη
θέση του προέδρου του ΠΔΣ ο

Λεύκος Κληρίδης, ο οποίος εκλέχ-
θηκε για δύο διαδοχικές θητείες,
ενώ για μερικούς μήνες το 1974-
1975 υπηρέτησε ως προσωρινός
Υπουργός Δικαιοσύνης. Τον δια-
δέχθηκε ο Γεώργιος Λαδάς, με-
τέπειτα πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων, ο οποίος
εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος
του ΠΔΣ στις 19.2.1976 με Γενικό
Γραμματέα τον Λεύκο Κληρίδη.
Ο Κληρίδης επανεκλέχθηκε ομό-
φωνα στη θέση του προέδρου
του ΠΔΣ στις 22.2.1979 για τρίτη
θητεία. 

ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 με τη συ-
ναινετική εκλογή διαδέχθηκαν
οι εκλογικές αναμετρήσεις. Στις
15.2.1982 ο, βουλευτής του
ΔΗΣΥ και μετέπειτα Υπουργός
Υγείας Μανώλης Χριστοφίδης
εξασφάλισε 170 ψήφους και επι-
κράτησε του μετέπειτα βουλευτή
της ΕΔΕΚ Ευστάθιου Ευσταθίου
ο οποίος έλαβε 107 ψήφους. Ο
Λεύκος Κληρίδης που ήταν επίσης
υποψήφιος εξασφάλισε μόνο 64
ψήφους και δεν πέτυχε να επα-
νεκλεγεί. Ο Μανώλης Χριστοφί-
δης εκλέχθηκε και για δεύτερη
θητεία στις 20.2.1985, εξασφα-
λίζοντας 178 ψήφους. Η Ερμιόνη
Μαρκίδου εξασφάλισε 139 ψή-
φους και ο Ξενοφώντας Συλλού-
ρης 66. Ο Λεύκος Κληρίδης, ο
οποίος ήταν επίσης υποψήφιος,
απέσυρε την υποψηφιότητά του

την ημέρα των εκλογών δηλώ-
νοντας ότι οι προσπάθειες που
κατέβαλε για υπόδειξη κοινού
υποψηφίου είχαν αποβεί άκαρ-
πες και εκφράζοντας την άποψη
ότι η εκλογική αναμέτρηση θα
ήταν επιζήμια. Ο Μανώλης Χρι-
στοφίδης ήταν και πάλι υποψή-
φιος για πρόεδρος του ΠΔΣ το
1988. Αυτήν τη φορά, όμως, δεν
κατάφερε να επανεκλεγεί. Στις
εκλογές της 10.2.1988 έλαβε
249 ψήφους έναντι 278 του αν-
θυποψήφιου του Λουκή Παπα-
φιλίππου, ο οποίος είχε διατε-
λέσει την περίοδο 1982-1988
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Λευκωσίας. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Στη
δεκαετία του 1990 διεξήχθησαν
οι πλέον συγκρουσιακές εκλογές
στην ιστορία του ΠΔΣ. Στις
27.2.1991 ο Παπαφιλίππου επα-
νεκλέχθηκε λαμβάνοντας 339
ψήφους έναντι 338 του ανθυ-
ποψηφίου του Κωνσταντίνου Αι-
μιλιανίδη, ο οποίος ήταν μέχρι
τότε πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Λευκωσίας,. Ο Αιμιλια-
νίδης καταχώρησε προσφυγή στο
Ανώτατο Δικαστήριο, ισχυριζό-
μενος ότι 16 από τους ψηφίσαν-
τες δεν είχαν τακτοποιημένες τις
εισφορές τους στο Ταμείο Συν-
τάξεως Δικηγόρων και ότι παρα-
νόμως τους είχε επιτραπεί να
ψηφίσουν. Η Ολομέλεια του Ανώ-

τατου Δικαστηρίου απέρριψε,
όμως, την προσφυγή χωρίς να
την εξετάσει στην ουσία της, κα-
θιερώνοντας τη νομολογιακή
αρχή ότι ο Παγκύπριος Δικηγο-
ρικός Σύλλογος δεν είναι διοι-
κητικό όργανο. 
Στις 9.2.1994 ο Ξένιος Ξενόπου-
λος, ο οποίος ήταν μέχρι τότε
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Λευκωσίας, εκλέχθηκε ως
πρόεδρος σε μια αμφίρροπη ανα-
μέτρηση που επίσης κρίθηκε σε
μια ψήφο, όπως και η εκλογή
του 1991. Ο Ξενόπουλος έλαβε
359 ψήφους έναντι 358 του Γιώρ-
γου Κορφιώτη. Ένα τελευταίο
ψηφοδέλτιο όμως είχε σβησμένο
το σημείο προτίμησης στο όνομα
του Ξενόπουλου και τοποθετη-
μένο στη συνέχεια στο όνομα
του Κορφιώτη. Ο Γενικός Εισαγ-
γελέας Μιχαλάκης Τριανταφυλ-
λίδης αποφάνθηκε ότι το ψηφο-
δέλτιο ήταν έγκυρο και ότι θα
έπρεπε να γίνουν νέες εκλογές
λόγω ισοψηφίας (359-359) και
ότι ο ίδιος δεν θα ασκούσε το δι-
καίωμά του να δώσει τη νικώσα
ψήφο. Ο Ξενόπουλος διαφώνησε,
θεωρώντας το τελευταίο ψηφο-
δέλτιο ως άκυρο και ανέφερε
πως θα προσέφευγε στη δικαιο-
σύνη. Μέσα σε φορτισμένο κλίμα
και αντιπαράθεση κατά πόσο το
ψηφοδέλτιο ήταν έγκυρο ή άκυρο
και αν ο Γενικός Εισαγγελέας θα
έπρεπε να ασκήσει τη νικώσα

ψήφο του, ο Κορφιώτης απέσυρε
την υποψηφιότητά του με συνέ-
πεια την εκλογή Ξενόπουλου. 
Ο Ξενόπουλος επανεκλέχθηκε
ως πρόεδρος του ΠΔΣ στις
12.2.1997, λαμβάνοντας 350 ψή-
φους. Ο δικηγόρος Λάρνακας Αν-
τωνάκης Ανδρέου, ο οποίος είχε
υπηρετήσει και ως βουλευτής
του ΔΗΣΥ, έλαβε 303 ψήφους,
ενώ ο τρίτος υποψήφιος, ο δικη-
γόρος εκ Λεμεσού Κώστας Τσιρί-
δης, έλαβε 262 ψήφους. Στις
16.2.2000 υπήρχαν και πάλι τρεις
υποψήφιοι. Αυτή τη φορά ο Ξε-
νόπουλος έλαβε 180 ψήφους και
απέτυχε να επανεκλεγεί. Νέος
πρόεδρος του ΠΔΣ αναδείχθηκε
ο Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος
έλαβε 354 ψήφους έναντι 318
του Κώστα Χατζηιωάννου. 

ΑΜΦΙΡΡΟΠΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ο
Παπαευσταθίου επανεκλέχθηκε
το 2003, σε μια ιδιαίτερα αμ-
φίρροπη αναμέτρηση, λαμβά-
νοντας 419 ψήφους έναντι 406
του Αντωνάκη Ανδρέου. Στις οκτώ
εκλογικές αναμετρήσεις που διε-
ξήχθησαν την περίοδο 1982-
2003 υπήρχαν δύο υποψήφιοι
σε τέσσερις (1988, 1991, 1994,
2003) και τρεις υποψήφιοι σε
άλλες τόσες (1982, 1985, 1997,
2000), αν και το 1985 υπήρχαν
τέσσερις υποψήφιοι, αλλά ο ένας
αποσύρθηκε την ημέρα των εκλο-
γών. Τρεις από τους υφιστάμε-
νους προέδρους απέτυχαν να
επανεκλεγούν, ενώ δύο αποφά-
σισαν όπως μη διεκδικήσουν επα-
νεκλογή. Δύο από τις αναμετρή-
σεις κρίθηκαν με μια ψήφο δια-
φορά και εν μέσω αντιπαραθέ-
σεων (1991, 1994). 

ΠΕΝΤΕ ΘΗΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΩΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ. Αρχής γενομένης
από το 2006 ο Θεόδωρος Ιωαν-
νίδης εκλέχθηκε άνευ ανθυπο-
ψηφίου για πέντε συνεχείς θη-
τείες (2006, 2009, 2012, 2015,
2018), με διαφορά ο μακροβιό-
τερος πρόεδρος του ΠΔΣ, επα-
ναφέροντας το καθεστώς ομό-
φωνης εκλογής που αποτελούσε
τον κανόνα στις πρώτες δεκαετίες
εκλογής προέδρου ΠΔΣ. 

ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Εκλογή του δέκατου Προέδρου στη σειρά 
4 Ιστορικά στοιχεία
από τον νομικό
Αχιλλέα Κ.
Αιμιλιανίδη

4 Εκλογές ύστερα από
17 χρόνια

4 Πότε διεξήχθησαν
οι πλέον
συγκρουσιακές
εκλογές στην ιστορία
του ΠΔΣ 

Τ ο 2020 θα ανακηρυχθεί ο δέκατος Πρόεδρος
του ΠΔΣ μετά την Ανεξαρτησία. Αν υπάρχει
ένα κοινό όλων των προηγούμενων Προέδρων

ήταν πως αυτοί ήταν άνδρες που δικηγορούσαν
κατά τον χρόνο εκλογής τους στη Λευκωσία, αν και
ορισμένοι εξ αυτών είχαν καταγωγή εκτός Λευκωσίας.
Ο νεότερος σε ηλικία όταν εκλέχθηκε ήταν ο Μα-
νώλης Χριστοφίδης που μόλις είχε συμπληρώσει τα
41 έτη. Οι πρεσβύτεροι ήταν κατά την τελευταία
τους θητεία οι Στέλιος Παυλίδης και Δώρος Ιωαννίδης.
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι
εκτός από τους Στέλιο Παυλίδη και Λεύκο Κληρίδη
που είχαν αποφοιτήσει από το Gray’s Inn του Λον-
δίνου, όλοι οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα Πρόεδροι

του ΠΔΣ ήταν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων,
αν και κάποιοι εξ αυτών έκαναν μεταπτυχιακά στην
Αγγλία. Οι πέντε ήταν απόφοιτοι νομικής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρκίδης,
Λαδάς, Χριστοφίδης, Παπαφιλίππου, Ξενόπουλος)
και οι δύο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (Παπαευσταθίου, Ιωαννίδης). Μεταξύ
1982-2000 οι Πρόεδροι του ΠΔΣ ήταν απόφοιτοι
της Νομικής Αθηνών, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα
απόφοιτοι της Νομικής Θεσσαλονίκης. Εκείνο που
είναι πάντως σχεδόν βέβαιο είναι πως ο αριθμός
των ψηφοφόρων για εκλογές Προέδρου το 2020
θα ξεπεράσει με μεγάλη διαφορά κάθε προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση. 

Όλοι οι Πρόεδροι από Λευκωσία

Στις φωτογραφίες οι τρεις διεκδικητές της προεδρίας του ΠΔΣ, Κυριάκος Θεοδωρίδης, Χρίστος Κληρίδης και Θα-
νάσης Κορφιώτης.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΣΑ

Σ υνολικά 12 νεαρά ζευγάρια
μαζί με τα παιδιά τους έχουν
επιστρέψει μέχρι σήμερα στον

κατεχόμενο Κορμακίτη στο πλαίσιο
του «Σχεδίου Εγκατάστασης Νεαρών
Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά
τους», το οποίο ανακοίνωσε και
υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας.
Το εν λόγω σχέδιο εντάσσεται στο
πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης
για στήριξη και ενθάρρυνση των
νεαρών ζευγαριών για επανεγκα-
τάσταση, προκειμένου να διατηρη-
θεί η ζωή και να μπορεί να συνεχίζει
και τα επόμενα χρόνια η επιβίωση
των χωριών όπου ζουν εγκλωβισμέ-
νοι. 
Δύο από τις νεαρές αυτές οικογέ-
νειες, είναι αυτή της Άννας Μαρίας
Κόμματου αλλά και του Σιάηλου
Σιαμμούτη, οι οποίοι εξηγούν στην
«Αλήθεια» τους λόγους για τους
οποίους αποφάσισαν να επιστρέ-
ψουν στο χωριό τους, τον τρόπο με
τον οποίο ζουν την νέα αυτή καθη-
μερινότητά τους, αλλά και τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ Άννα Μαρία Κόμματου και
την οικογένειά της όλα ξεκίνησαν
πριν από περίπου πέντε χρόνια όταν
άρχισαν να κτίζουν το δικό τους
σπίτι στο χωρίο το οποίο θα διατη-
ρούσαν ως εξοχικό και θα μπορού-
σαν να επισκέπτονται τα Σαββατο-
κύριακα. Ωστόσο τα πράγματα εξε-
λίχθηκαν διαφορετικά πριν από πε-
ρίπου δύο χρόνια όταν η κ. Κόμματου
μαζί με τον σύζυγο και τα τρία τους
παιδιά αποφάσισαν να εγκαταστα-
θούν μόνιμα στο Κορμακίτη. 

ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ για τους λόγους που
τους οδήγησε στην απόφαση αυτή,
μας είπε πως αυτοί ήταν πολλοί και
διάφοροι, διευκρινίζοντας πως αρ-
χικά δεν υπήρχε το σχέδιο επανεγ-
κατάστασης νεαρών ζευγαριών.
«Όταν ήρθε στην αντίληψη μας από
τον εκπρόσωπο των Μαρωνιτών για
το συγκεκριμένο σχέδιο σκεφτή-
καμε σοβαρά να το αξιοποιήσουμε
και να μείνουμε μόνιμα στο χωριό».
Ως επί το πλείστον, πρόσθεσε, οι
περισσότερες οικογένειες που μέ-
νουν στον Κορμακίτη είναι για να
διατηρηθεί η ζωή στο χωριό, αφού
οι εγκλωβισμένοι χρόνο με το χρόνο
λιγοστεύουν. «Είναι ένας σιωπηλός
αγώνας από την πλευρά μας να δια-
σώσουμε τα χωριά μας», μας είπε
χαρακτηριστικά.

ΜΑΛΙΣΤΑ, όπως μας είπε, δεν μετα-
νιώνουν για αυτή τους την απόφαση
καθώς η ζωή στο χωριό είναι μονα-
δική, και τα παιδιά τους ασχολούνται
με τη φύση και τη γεωργία. «Τα
παιδιά έχουν αποκτήσει μια επαφή
με τη φύση που δεν θα μπορούσαν
να το κάνουν πουθενά αλλού», πρό-
σθεσε. Επισήμανε πως στο χωριό

ζουν μια πιο καλή και ποιοτική ζωή,
κυρίως για τα παιδιά. Αξίζει να ση-
μειώσουμε πως την ίδια στιγμή που
η κ. Κόμματου μιλούσε στην εφη-
μερίδα μας για τον νέο τρόπο ζωής
τους στο χωριό, τα παιδιά βρίσκον-
ταν μαζί με τον πατέρα τους στο
περβόλι για να κόψουν ξύλα και να
μαζέψουν τα φθαρτά που φύτεψαν,
καθώς το απολαμβάνουν αφάντα-
στα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι και το γεγονός
ότι οι νεαρές οικογένειες που μένουν
στο χωριό έχουν δημιουργήσει στε-
νές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους
και βρίσκονται σε ανοικτή επικοι-
νωνία. Αφού παρά τις ιδιαιτερότητες
της κάθε οικογένειας, οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν είναι παρόμοιες.
Ενώ, στον ελεύθερο τους χρόνο
προσπαθούν να πηγαίνουν όλοι μαζί
βόλτες στο χωριό, εκδρομές ή για
βουτιές στη θάλασσα. Τα παιδιά
των οικογενειών μεταξύ τους έχουν
γίνει φίλοι, παίζουν και κάνουν δρα-
στηριότητες μαζί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ κάθε Σάββατο όλα τα
παιδιά των νεαρών ζευγαριών στις
«Δραστηριότητες Σαββάτου στον
Κορμακίτη» που πραγματοποιούνται
με πρωτοβουλία του Εκπροσώπου
των Μαρωνιτών, για ενίσχυση της
ενασχόλησης των παιδιών που επέ-
στρεψαν με τους γονείς τους στο
μαρωνίτικο χωριό. Οι δραστηριότη-
τες περιλαμβάνουν μαθήματα εκ-
μάθησης της κυπριακής μαρωνιτικής
αραβικής Γλώσσας, καθώς και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το
εν λόγω πρόγραμμα με τη στήριξη

του υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2019 και πραγ-
ματοποιείται κάθε Σάββατο στον
χώρο του πρώην νηπιαγωγείου Κορ-
μακίτη. Φέτος τον Οκτώβριο ανα-
μένεται να αρχίσει το δεύτερο έτος
των δραστηριοτήτων για τα παιδιά
των νεαρών ζευγαριών που διαμέ-
νουν στο χωριό.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την καθημερινότητα
τους, όπου ο κάθε ένας θα πρέπει
να πάει στη δουλειά τους και τα
παιδιά στο σχολείο τους, στη Λευ-
κωσία, η κ. Κόμματου μας είπε πως
όλα είναι θέμα συνήθειας. «Όταν
υπάρχει ο σωστός προγραμματισμός
τίποτα δεν είναι δύσκολο. Φθάνει
να υπάρχει θέληση και καλή διά-
θεση». Περιγράφοντας μια κανονική
μέρα ρουτίνας η κ. Κόμματου μας
είπε πως καθημερινά αυτοί και τα
παιδιά ξυπνούν γύρω στις 5:30 –
6:00 το πρωί ετοιμάζονται και παίρ-
νουν το δρόμο για το σχολείο και
τη δουλειά στη Λευκωσία και το
απόγευμα όταν σχολάσουν επιστρέ-
φουν στο χωριό. Μερικές φορές
όμως, μπορεί να προηγηθεί και μια
μικρή επίσκεψη στη γιαγιά αφού
αυτή μένει στη Λευκωσία.

ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν με την επιστροφή
τους στον Κορμακίτη και τη νέα κα-
θημερινότητά τους, η κ. Κόμματου
μας ανέφερε πως «δεν είναι όλα
ρόδινα», αφού δεν παύει από το
να ζουν σε ένα κατεχόμενο χωριό.
Δεν μπορούν, όπως μας είπε, ανά
πάσα στιγμή να παν στο φούρνο
να αγοράσουν ζεστό ψωμί ή στο

μπακάλικο για να αγοράσουν κάτι
που χρειάζομαι. Συνεπώς μαθαίνουν
να ζουν με αυτά που έχουν και βρί-
σκουν λύσεις με βάσει τα δικά τους
δεδομένα. Για παράδειγμα, αν δεν
υπάρχει φρέσκο ψωμί στο σπίτι και
υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος, μπο-
ρεί να ζυμώσουν το δικό τους ψωμί
μαζί με τα παιδιά. Σε σχέση με τα
βασικά ψώνια του σπιτιού, αυτά γί-
νονται όταν βρίσκονται στη Λευ-
κωσία.

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ απόφαση για επιστρο-
φή και εγκατάσταση στον Κορμακίτη
πήρε και ο Σιάηλος Σιαμμούτης μαζί
με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά
τους, πριν από περίπου τρία χρόνια.
Ένας βασικός παράγοντας που τους
οδήγησε στην απόφαση αυτή, όπως
μας εξήγησε ο κ. Σιαμμούτης, ήταν
το γεγονός ότι στο χωριό ήδη διέ-
μεναν οι γονείς του, ενώ υπήρχε
και το παλιό σπίτι του παππού, το
οποίο μαζί με τη σύζυγο του το
επιδιόρθωσαν και σήμερα ζουν εκεί
με τα παιδιά τους. Πέραν από τα
πιο πάνω όμως έκριναν πως το πε-
ριβάλλον στο χωριό ήταν ότι κα-
τάλληλο για να μεγαλώσουν τα παι-
διά τους, τα οποία βρίσκονται ακόμη
στη παιδική τους ηλικία. «Το περι-
βάλλον στο χωριό είναι ήσυχο,
καλό, παίρνουν όμορφα το χρόνο
τους τα παιδιά», πρόσθεσε.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τη καθημερινότητα
τους, ο κ. Σιαμμούτης, επανέλαβε
τα όσα μας ανέφερε και η κ. Κόμ-
ματου, ότι δηλαδή είναι όλα θέμα
συνήθειας αφού η ζωή τους κυλά
κανονικά. Καθημερινά ξυπνούν νω-

ρίς το πρωί και παίρνουν το δρόμο
για τη δουλειά και το σχολείο στη
Λευκωσία και το απόγευμα όταν
σχολάσουν επιστρέφουν στο χωρίο.
«Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει
ρουτίνα». Ερωτηθείς για την από-
σταση και αν αυτή παίζει κάποιο
αρνητικό ρόλο, ο κ. Σιαμμούτης
απάντησε αρνητικά καθώς το χωρίο
απέχει περίπου 40 λεπτά από τη
Λευκωσία.

ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ και τον ελεύ-
θερο τους χρόνο ο κ. Σιαμμούτης
μαζί με την οικογένεια του ασχο-
λούνται με τις δουλειές του σπιτιού
και κάνουν παρέα στη γιαγιά και
τον παππού, ενώ σίγουρα δεν θα
μπορούσαν να λείψουν οι βόλτες
στους δρόμους του χωριού, το παι-
χνίδι στο πάρκο, η επίσκεψη στα
πρόβατα και το κοτέτσι αλλά και η
βουτιές στη θάλασσα του. Ενώ
κάθε Σάββατο τα παιδιά συναντι-
ούνται με τους φίλους τους στο
χώρο του παλιού νηπιαγωγείου του
χωριού και κάνουν μαζί διάφορες
προγραμματισμένες δραστηριότη-
τες.

ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ για το τι είναι αυτό που
ενδεχομένως να λείπει από το χωριό,
ο κ. Σιαμμούτης μας ανέφερε πως
η ζωή τους ίσως να ήταν πιο εύκολη
εάν λειτουργούσε το σχολείο του
χωριού. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο
χώρος το παλιού νηπιαγωγείο το
οποίο συντηρείτε και κάθε Σάββατο
τα παιδιά κάνουν διάφορες δρα-
στηριότητες εκεί. Ωστόσο κάτι μό-
νιμο που να λειτουργά καθημερινά
σαν σχολείο, δεν υπάρχει», είπε.

ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ Εγκατάστασης Νεαρών
Ζευγαριών στα Κατεχόμενα Χωριά
τους» ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του
2019 και η υποβολή αιτήσεων άρ-
χισε τον Σεπτέμβριο της ίδια χρονιάς,
ενώ τον περασμένο Ιούνιο η υπουρ-
γός Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου
ενέκρινε τα πρώτα νεαρά ζευγάρια.
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι νεαρά
ζευγάρια Ελληνοκύπριων, περιλαμ-
βανομένων των Μαρωνιτών, ηλικίας
μέχρι 45 ετών και πρόκειται να εγ-
κατασταθούν και να διαμένουν μό-
νιμα ως συγκροτημένη οικογένεια
στα κατεχόμενα, σε κοινότητες όπου
ζουν εγκλωβισμένοι. Μεταξύ άλλων
μέσα από το σχέδιο αυτό τα νεαρά
ζευγάρια αφού συμπληρώσουν ένα
χρόνο μόνιμης διαμονής στο χωριό
λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα καθ’
όλη τη διάρκεια παραμονής τους.
Ενώ τους παρέχεται και βοήθεια
κατοικίας σε περίπτωση που χρει-
άζεται επιδιόρθωση η κατοικία.

Νέα πνοή και ελπίδα στο κατεχόμενο χωριό…

4 12 νεαρά
ζευγάρια
επιστρέφουν
στον
Κορμακίτη με
τη στήριξη
της
κυβέρνησης

ΝΕΑΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ



Ν έος κύκλος αιματηρών συγ-
κρούσεων ξέσπασε χθες
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ,

τον αρμενικό θύλακα μέσα στο
Αζερμπαϊτζάν. Στις 7:10 χθες το
πρωί δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν
επιτέθηκαν εναντίον των Αρμενίων.
Πηγές και των δύο πλευρών ανα-
φέρουν νεκρούς και τραυματίες
από τις συγκρούσεις.

ΕΞΙ ΧΩΡΙΑ. Το Μπακού ανακοίνωσε
ότι κατέλαβε έξι χωριά που βρί-
σκονται στα σύνορα του Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ. Συγκεκριμένα, εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Άμυνας
του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο: «Απελευθερώσα-
με έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι,
ένα στο Τζεμπράιλ». Στη συνέχεια
το Anadolu μετέδωσε ότι καταλή-
φθηκε ένα ακόμα χωριό.

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ. Νωρίτερα, το
υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊ-
τζάν είχε ανακοινώσει ότι εξαπέ-
λυσε στρατιωτική επιχείρηση κατά
μήκος της «γραμμής επαφής», μιας
ναρκοθετημένης περιοχής που χω-
ρίζει τις υποστηριζόμενες από την
Αρμενία δυνάμεις από τα αζερινά
στρατεύματα. Ο πρόεδρος του
Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ σε τη-
λεοπτικό διάγγελμά του είπε μεταξύ
άλλων: «Ο αζερινός στρατός μάχεται
στο έδαφός του, υπερασπίζεται την
εδαφική ακεραιότητά του, κατα-
φέρει συντριπτικά πλήγματα στον
εχθρό. Η υπόθεσή μας είναι δίκαιη
και θα νικήσουμε».

Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Από την
άλλη μεριά, ο πρωθυπουργός της
Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κήρυξε
γενική επιστράτευση και στρατιω-
τικό νόμο. Κάλεσε τον πληθυσμό
να «είναι έτοιμος να υπερασπισθεί
την ιερή πατρίδα. «Ας υποστηρί-
ξουμε σθεναρά το κράτος μας, τον
στρατό μας (...) και θα νικήσουμε.
Ζήτω ο ένδοξος αρμενικός στρα-
τός!», έγραψε στο Facebook.
Ο κ. Πασινιάν είπε ακόμα ότι: «Το
απολυταρχικό καθεστώς του Αζερμ-
παϊτζάν κήρυξε και πάλι τον πόλεμο
στον λαό της Αρμενίας. Βρισκόμαστε
στα πρόθυρα ενός πολέμου μεγάλης

κλίμακας που θα μπορούσε να έχει
«απρόβλεπτες συνέπειες» και θα
επεκταθεί». Ο Αρμένιος ηγέτης του
Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αραΐκ Αρου-
τιουνιάν, στη διάρκεια έκτακτης συ-
νεδρίασης του τοπικού κοινοβου-
λίου ανακοίνωσε ότι: «Κήρυξα στρα-
τιωτικό νόμο και γενική επιστρά-
τευση για τους άνω των 18 ετών.»

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΖΕ-
ΡΩΝ. Η Άγκυρα πήρε ξεκάθαρα
θέση υπέρ των Αζέρων. Ο Ταγίπ
Ερντογάν δήλωσε: «Το τουρκικό
έθνος θα στηρίξει τους Αζέρους
αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα
όπως πάντα». Κάλεσε επίσης την
Αρμενία να «σταματήσει την επι-
θετικότητά της». «Ο ίδιος επέκρινε
τη διεθνή κοινότητα που δεν «αν-
τέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως
έπρεπε» απέναντι σε αυτό που απο-
κάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμε-
νίας. Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνω-
στό ότι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη

με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν
Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε
τη «συνετή και αποφασιστική στά-
ση».

ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ. Ο πρωθυπουργός
της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κάλεσε
τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει
ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στη
διαμάχη της Αρμενίας με το Αζερμ-
παϊτζάν. Προειδοποίησε ακόμα ότι
η συμπεριφορά της Τουρκίας θα
μπορούσε να έχει καταστροφικές
συνέπειες για τον νότιο Καύκασο
και τις γειτονικές περιοχές. Ο ηγέτης
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αράικ Χα-
ρουτουνιάν, κατηγόρησε την τουρ-
κική κυβέρνηση ότι στέλνει μισθο-
φόρους στο Αζερμπαϊτζάν. «Έχουμε
πληροφορίες ότι μισθοφόροι από
την Τουρκία και άλλες χώρες μετα-
φέρθηκαν αεροπορικώς στο Αζερμ-
παϊτζάν Ο τουρκικός στρατός βρί-
σκεται ήδη στο Αζερμπαϊτζάν, με
το πρόσχημα των στρατιωτικών

ασκήσεων».

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ. Η διεθνής κοινότητα
εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της
για την ανάφλεξη στον Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και καλεί τις δύο πλευρές
σε κατάπαυση του πυρός. Το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Κύπρου εκ-
φράζει βαθιά ανησυχία για την κλι-
μάκωση της έντασης που σημει-
ώνεται στην περιοχή του Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ και καταδικάζει την
παραβίαση της εκεχειρίας από το
Αζερμπαϊτζάν που οδήγησε σε σφο-
δρές συγκρούσεις με αποτέλεσμα
να σημειωθούν θύματα και μεταξύ
αμάχων. "Απευθύνουμε έκκληση
προς όλες τις πλευρές για επίδειξη
αυτοσυγκράτησης και για τερματι-
σμό των εχθροπραξιών, ούτως ώστε
να υπάρξει αποκλιμάκωση της έν-
τασης το συντομότερο."
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνω-
ση: «Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη

ανησυχία την κλιμάκωση της έντα-
σης στην περιοχή του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, που προκάλεσε και θύ-
ματα μεταξύ αμάχων. Καλούμε όλα
τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγ-
κράτηση, να προβούν σε άμεση
παύση των εχθροπραξιών και να
επιστρέψουν στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων στο πλαίσιο της
Ομάδας Μινσκ.
Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε:
«Καλούμε τα μέρη να παύσουν αμέ-
σως το πυρ και να αρχίσουν δια-
πραγματεύσεις για τη σταθεροποί-
ηση της κατάστασης». Η Ρωσία είναι
η βασική σύμμαχος της Αρμενίας.

ΜΙΣΕΛ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έγραψε
στο Twitter: «Οι πληροφορίες που
αφορούν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
αποτελούν πηγή σοβαρότατων ανη-
συχιών. Η στρατιωτική δράση πρέπει
να σταματήσει, επειγόντως, για να
αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση
της βίας. Μια άμεση επιστροφή
στις διαπραγματεύσεις, χωρίς προ-
απαιτούμενα, είναι ο μοναδικός δυ-
νατός δρόμος». Ανάλογες εκκλήσεις
έκαναν η Γαλλία και η Γερμανία.

4 Στο πλευρό των
Αζέρων οι Τούρκοι.
Καταγγελίες και για
εμπλοκή Τούρκων
μισθοφόρων.
Έκκληση της διεθνούς
κοινότητας για
τερματισμό των
εχθροπραξιών και
έναρξη συνομιλιών

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Αιματηρές συγκρούσεις 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΠΑ

Σ την τελική ευθεία για τις
αμερικανικές εκλογές και
ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει «ρε-

σιτάλ» με τα δηκτικά σχόλια που
στόχο έχουν να αποδομήσουν
την εικόνα του αντιπάλου του,
υποψηφίου με τους Δημοκρατι-
κούς, Τζο Μπάιντεν.
Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται και
σε βίντεο που αναρτήθηκε στη
σελίδα «donald_idiot» της δημο-
φιλούς εφαρμογής TikTok, ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος, που βρίσκεται
σαφώς πιο πίσω δημοσκοπικά
από τον αντίπαλό του, εστίασε
την κριτική του στην «οκνηρία»
Μπάιντεν.
Ο Τραμπ χρησιμοποίησε και το
θεατρικό στοιχείο για να επιτεθεί
στον υποψήφιο με τους Δημο-
κρατικούς, φτιάχνοντας μια δική
του στιχομυθία, μέσα από την
οποία θίγεται η ευφυΐα και η ηλι-
κία του αντιπάλου του. «Αγάπη

μου εξαντλήθηκα, έδωσα μια ομι-
λία χθες» φέρεται να λέει ο
Μπάιντεν, σύμφωνα με τον διά-
λογο που έφτιαξε ο Τραμπ, στη
γυναίκα του. Η σύζυγός του απαν-
τά: «Μα αγάπη μου, είχες έτοιμες
τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις».
Ο Μπάιντεν, τότε, όπως δήλωσε
ο Τραμπ χλευάζοντάς τον, της
λέει: «Κουράστηκαν όμως τα μά-
τια μου από το οτοκιού».
Μετά τον φανταστικό αυτό διά-

λογο, που έφτιαξε ο Τραμπ ανά-
μεσα στον Μπάιντεν και τη σύζυγό
του, δηλώνει: «Ο Μπάιντεν είναι
ο χειρότερος, δεν μπορεί να κυ-
βερνήσει γιατί δεν τον ενδιαφέρει
αυτή χώρα. Θέλει να κοιμηθεί».
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι σε
παλαιότερη ομιλία του ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ, τότε που είχε ως
αντίπαλο τη Χίλαρι Κλίντον, απο-
καλούσε αγαθό και χαζό τον
Μπάιντεν και κακιά τη Χίλαρι.

Ο Τραμπ μιμείται και 
κοροϊδεύει τον Μπάιντεν

Τ ο Εργατικό Κόμμα της Βρετα-
νίας προηγείται για πρώτη φορά
του Συντηρητικού Κόμματος

μετά την άφιξη στην εξουσία του
Μπόρις Τζόνσον, τον Ιούλιο του 2019,
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της
Opinium που δημοσίευσε χθες η
εφημερίδα The Observer, η κυρια-
κάτικη έκδοση του Guardian.
Το κόμμα της αντιπολίτευσης του Κιρ
Στάρμερ προηγείται των Τόρις κατά
3 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό
42% έναντι 39%. Πριν από έξι μήνες,
στην αρχή της πανδημίας του νέου
κορονοϊού, για τη διαχείριση της
οποίας η κυβέρνηση Τζόνσον δέχεται
σφοδρές επικρίσεις, οι Συντηρητικοί
προηγούνταν με 26%.
Είναι η πρώτη φορά από τις αρχές
Ιουλίου του 2019, όταν παραιτήθηκε
η Τερέζα Μέι,  που οι Εργατικοί προ-
ηγούνται. Κυρίως, «είναι η πρώτη
φορά από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον
έγινε πρωθυπουργός που οι Εργατικοί

προηγούνται των Συντηρητικών στην
πρόθεση ψήφου», υπογραμμίζει ο
Άνταμ Ντράμοντ, αναπληρωτής δι-
ευθυντής της εταιρείας Opinium.
Στο ερώτημα ποιος θα ήταν καλύτε-
ρος πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ
προηγείται του Μπόρις Τζόνσον με
4 ποσοστιαίες μονάδες. Περισσότεροι
από τους μισούς ερωτηθέντες (55%)
εκτιμούν ότι ο ηγέτης των Εργατικών
είναι έτοιμος να εισέλθει στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ και το 40% πιστεύει
πως οι Εργατικοί είναι έτοιμοι να
σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνη-
ση.
Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Μπό-
ρις Τζόνσον ανέρχεται σε 50%, με
τον Βρετανό πρωθυπουργό να βρί-
σκεται στο στόχαστρο των πολιτών
για τη διαχείριση της κρίσης Covid-
19 καθώς η Βρετανία θρηνεί ήδη
σχεδόν 42.000 νεκρούς, το βαρύτερο
απολογισμό στην Ευρώπη.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Για πρώτη φορά οι Εργατικοί
προηγούνται των Συντηρητικών
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Κατηγορεί τη
Δύση για «χάος και
αναρχία» στη χώρα

ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΣ ΥΠΕΞ

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του
στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευ-
κορωσίας Βλαντίμιρ Μακέι κατη-
γόρησε χώρες της Δύσης ότι επι-
χειρούν να σπείρουν «χάος και
αναρχία» στην πρώην Σοβιετική
δημοκρατία, η οποία συγκλονίζεται
από μαζικές αντικυβερνητικές δια-
δηλώσεις μετά τις αμφισβητούμε-
νες εκλογές του περασμένου μήνα.
«Παρατηρούμε απόπειρες αποστα-
θεροποίησης της κατάστασης στη
χώρα», δήλωσε στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών ο Μα-
κέι. «Η ανάμιξη στις εσωτερικές
μας υποθέσεις, οι κυρώσεις και
άλλοι περιορισμοί στη Λευκορωσία
θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα
και είναι επιβλαβείς για όλους»,
πρόσθεσε.
Περισσότεροι από 12.000 άνθρω-
ποι έχουν συλληφθεί και εκατον-
τάδες βρίσκονται στη φυλακή, έπει-
τα από εβδομάδες μαζικών αντι-
κυβερνητικών διαδηλώσεων στη
Λευκορωσία που ξέσπασαν λόγω
των αμφισβητούμενων προεδρικών
εκλογών της 9ης Αυγούστου στις
οποίες ο Πρόεδρος Αλεξάντρ Λου-
κασένκο ανακηρύχθηκε νικητής.
Η αντιπολίτευση του πρώην σο-
βιετικού κράτους κατήγγειλε εκλο-
γές νοθείας.

Σ ε ένα συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώ-
νονται τα δευτερόλεπτα πριν την μοιραία
πτώση του μεταγωγικού στρατιωτικού

αεροσκάφους Antonov-26 στην Ουκρανία που
στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, το βράδυ
της 25ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον Ου-
κρανό αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Υπο-
θέσεων, Άντον Γκερασένκο η κάμερα ασφαλείας
που κατέγραψε την στιγμή της ανείπωτης τρα-
γωδίας βρίσκεται τοποθετημένη σε ταράτσα
κτιρίου στην πόλη Τσούγκουεφ. Στο βίντεο που
διαρκεί 40 δευτερόλεπτα φαίνεται η προσπά-
θεια του πιλότου να προσγειώσει το αεροσκά-
φος, όταν ξαφνικά μετατρέπεται σε μια πύρινη
μπάλα.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΖΩΝ της μοιραίας πτήσης, ο
Βιάτσεσλαβ Ζολοτσέφσκι, στις πρώτες του δη-
λώσεις είπε ότι τη στιγμή της συντριβής ένιωσε
σαν να είναι σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. «Μας
είπε ότι ένιωσε ότι ήταν σε ηλεκτρονικό παιχνίδι
και ότι όταν σηκώθηκε όρθιος είδε τον φίλο
του να καίγεται. Και πραγματικά προσπάθησε
να σβήσει τη φωτιά σε ένα άτομο το οποίο
ήρθε μαζί του στο νοσοκομείο» δήλωσε ο επι-
κεφαλής της επαρχίας του Χάρκοβο που μίλησε
με τον επιζόντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι επισκέφθηκε το Σάββατο τον μοναδικό
επιζώντα της συντριβής ενός μεταγωγικού
στρατιωτικού αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικής πτήσης, στην ανατολική Ου-

κρανία, όπου 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε πρώτα το σημείο
της συντριβής, κατόπιν πήγε για να δει από
κοντά τον μοναδικό επιζώντα της αεροπορικής
τραγωδίας, τον Βιάτσεσλαβ Ζολοτσέβκσι, έναν
σπουδαστή 20 ετών, στο στρατιωτικό νοσοκο-
μείο του Χαρκόβου, σύμφωνα με τη φωτο-
γραφία που ανήρτησε ο Ουκρανός πρόεδρος
στο Facebook, όπου διακρίνεται ο τραυματίας
ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας επιδέσμους
στο κεφάλι και στο ένα χέρι.

ΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ. Ο νεαρός άνδρας «ανέκτησε
τις αισθήσεις του κοντά στο κουφάρι του An-
26», έγραψε ο Ζελένσκι. «Το αεροσκάφος κα-
ταστράφηκε, είχε ξεσπάσει φωτιά, επικρατούσε
σκοτάδι και υπήρχαν παντού πτώματα. Κάποιος
είχε τυλιχθεί στις φλόγες», συμπλήρωσε, εξη-
γώντας πως ο Ζολοτσέβκσι επιχείρησε να τον

σώσει, ενώ χαιρέτισε τον «ηρωισμό» του. Αυτός
ήταν ο δεύτερος σπουδαστής, που επέζησε
της τραγωδίας έχοντας, ωστόσο, τραυματιστεί
«πολύ σοβαρά». Κατόπιν, υπέκυψε στα τραύ-
ματά του στο νοσοκομείο, το Σάββατο το πρωί,
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

ΕΡΕΥΝΑ. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή
του 20χρονου επιζώντα δεν διατρέχει κίνδυνο.
Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 27 άν-
θρωποι, επτά μέλη του πληρώματος και 20
σπουδαστές της Σχολής Αεροπορίας του Χαρ-
κόβου. Οι περισσότεροι σπουδαστές ήταν ηλι-
κίας από 19-22 ετών. «Είναι δύσκολο να βρει
κανείς λέξεις για να εκφράσει την οδύνη αυτής
της απώλειας», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, δια-
βεβαιώνοντας πως μια έρευνα βρίσκεται σε
εξέλιξη για να καθοριστούν σύντομα τα αίτια
του δυστυχήματος.

ΠΤΩΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ANTONOV

Συγκλονιστική μαρτυρία 
του μοναδικού επιζώντος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΑ

Ε πιβεβαιώνοντας δη-
μοσιεύματα των τε-
λευταίων ημερών, ο

Αμερικανός Πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το
Σάββατο την Έιμι Κόνεϊ Μπά-
ρετ ως την υποψήφιά του
για να καλύψει την κενή
θέση στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο των ΗΠΑ, μετά το θάνατο
της Ρουθ Μπέιντερ Γκίν-
σμπεργκ, εδραιώνοντας με
αυτή του την επιλογή περαι-
τέρω τον συντηρητισμό σε
αυτόν τον θεσμό-κλειδί για
το αμερικανικό πολιτικό σύ-
στημα.
«Αυτός είναι ο τρίτος μου
διορισμός (στο Ανώτατο Δι-
καστήριο) και είναι μια υπέ-
ροχη στιγμή», είπε ο Τραμπ
από τους κήπους του Λευκού
Οίκου. Ο Τραμπ έχει διορίσει
δύο δικαστές στο Ανώτατο
Δικαστήριο: τον Νιλ Γκόρσατς
το 2017 και τον Μπρετ Κά-
βανο το 2018. «Απόψε, έχω
την τιμή να διορίσω μια από
τις πιο λαμπρές και ταλαν-
τούχες νομικούς της χώρας
στο Ανώτατο Δικαστήριο»,
συμπλήρωσε, τονίζοντας την
«ακλόνητη πίστη» του στο
Σύνταγμα. «Θα είσαι φαν-
ταστική», είπε, απευθυνό-
μενος στην συντηρητική δι-
καστίνα Μπάρετ, που στε-

κόταν στο πλευρό του Ρε-
πουμπλικάνου Προέδρου.
Ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ
προέβλεψε μια «ταχεία» έγ-
κριση της υποψηφιότητας
Μπάρετ από τη Γερουσία,
όπου οι Ρεπουμπλικάνοι κα-
τέχουν την πλειοψηφία.
«Αγαπώ τις Ηνωμένες Πολι-
τείες και αγαπώ το Σύνταγμα
των Ηνωμένων Πολιτειών»,
ανέφερε η Μπάρετ σε σύν-
τομη δήλωσή της, αποτίον-
τας φόρο τιμής στην Ρουθ
Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, την
προοδευτική δικαστίνα, εμ-
βληματική φιγούρα του φε-
μινιστικού κινήματος η οποία
απεβίωσε στις 18 Σεπτεμ-
βρίου σε ηλικία 87 ετών και
την οποία η Μπάρετ καλείται
να αντικαταστήσει. «Κέρδισε
τον θαυμασμό των γυναικών

σε όλη τη χώρα και σε όλο
τον κόσμο», είπε.
Η προεδρική επιλογή ανα-
μένεται να επικυρωθεί γρή-
γορα από τη Γερουσία. Οι
ακροάσεις πρόκειται να ξε-
κινήσουν στις 12 Οκτωβρίου,
και η ψηφοφορία αναμένε-
ται στα τέλη Οκτωβρίου, λί-
γες ημέρες πριν από τις εκλο-
γές της 3ης Νοεμβρίου, σύμ-
φωνα με αμερικανικά μέσα
ενημέρωσης.
Η Μπάρετ, μια Καθολική 48
ετών, ορίστηκε από τον
Τραμπ στο 7ο Αμερικανικό
Εφετείο του Σικάγο το 2017
και είναι γνωστή για τις συν-
τηρητικές θρησκευτικές από-
ψεις της. Υπενθυμίζεται πως
οι δικαστές του Ανώτατου
Δικαστηρίου έχουν ισόβια
θητεία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επέλεξε
την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ

Α στυνομικές δυνάμεις συγκρούστη-
καν με αντιρατσιστές διαδηλωτές
και μέλη του Τύπου στο κέντρο

του Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, νωρίς χθες
το πρωί, ενώ προχώρησαν σε περισσότε-
ρες από 12 συλλήψεις.
Τα βίαια επεισόδια ακολούθησαν μια σχε-
τικά ειρηνική πορεία της ακροδεξιάς ορ-
γάνωσης Proud Boys και αντιδιαδηλώσεις
από αντιφασίστες και ακτιβιστές του κι-
νήματος Black Lives Matter.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρ-
τυρες διακρίνονται αστυνομικοί να σπρώ-
χνουν και να ρίχνουν στο έδαφος διαδη-
λωτές και φωτογράφους και να τους χτυ-
πούν με γκλοπ, καθώς προσπαθούν να
τους απωθήσουν από μια περιοχή κοντά
στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρτ-
λαντ.
Το πλήθος έκαψε μια σημαία των ΗΠΑ
και συγκρούστηκε με αστυνομικούς που
επιχειρούσαν να συλλάβουν άλλους δια-
δηλωτές.
Η αστυνομία υποστηρίζει ότι διαδηλωτές
πέταξαν πέτρες και κουτάκια εναντίον
των δυνάμεων επιβολής του νόμου, με
το γραφείο του σερίφη της κομητείας
Μαλτνόμα να αναφέρει πάνω από 12
συλλήψεις.
Η πόλη των βορειοδυτικών ΗΠΑ έχει με-
τατραπεί τους τελευταίους μήνες σε θέ-
ατρο αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και
πολιτικής βίας μεταξύ αριστερών ακτιβι-
στών και ακροδεξιών, λίγο πριν από τις
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Φορώντας μπλουζάκια σε μαύρο και κί-

τρινο χρώμα, σήμα κατατεθέν των Proud
Boys, εκατοντάδες υποστηρικτές τους
βγήκαν στους δρόμους για να τερματίσουν
αυτό που αποκαλούν «εγχώρια τρομο-
κρατία» στο Πόρτλαντ, το οποίο ελέγχουν
οι Δημοκρατικοί. «Επέτρεψαν 120 ημέρες
ταραχών και λεηλασιών και δολοφονιών
να συμβαίνουν στους δρόμους μας και
είμαστε ντόπιοι, επομένως απλά κουρα-
στήκαμε από αυτό, για αυτό ακριβώς βρι-
σκόμαστε σήμερα εδώ», είπε η Χέιλι Άν-
ταμς. Η ακροδεξιά οργάνωση υπολόγιζε
ότι θα συγκεντρώσει ένα πλήθος τουλά-
χιστον 10.000 ανθρώπων, ωστόσο σύμ-
φωνα με την αστυνομία έδωσαν το «πα-
ρών» λιγότεροι από 1.000.
Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 4
ανθρώπους σε σχέση με την πορεία. Σε
βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο
διακρίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει
έναν δημοσιογράφο ρίχνοντάς τον στο
έδαφος και να τον κλωτσάει στο πρόσω-
πο.
Η κυβερνήτης της πολιτείας Κέιτ Μπράουν
κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη του Όρεγκον
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το
Σαββατοκύριακο, λέγοντας πως «ομάδες
που υποστηρίζουν τη λεγόμενη λευκή
υπεροχή» καταφθάνουν από άλλες πολι-
τείες για να συμμετάσχουν στη συγκέν-
τρωση.
Στελέχη της δημοτικής αρχής και της πο-
λιτείας ανέφεραν σε επιστολή προς την
κοινότητα πως οι υποστηρικτές των Proud
Boys σχεδίαζαν να προκαλέσουν το χάος
και τη βία.

ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ

Συγκρούσεις αστυνομίας με 
διαδηλωτές, πέραν των 12 συλλήψεων
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Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ*

Κ άνει αρκετά η ηγεσία μας
για την προστασία της πα-
τρίδας από τις αυξανόμενες

μεταναστευτικές ροές; Κάνουν αρ-
κετά οι ίδιοι οι πολίτες; Ζητούν
εξηγήσεις, έχουν απαιτήσεις από
τους ηγέτες που ψηφίζουν για να
ηγούνται αυτού του δύσμοιρου τό-
που; Δεν νομίζω… Πρέπει να παρ-
θούν σωτήρια δραστικά μέτρα,
πριν να είναι πολύ αργά για την
Κύπρο.  Μέσω της νέας εισβολής
που δέχεται η Κύπρος (εκ των
πραγμάτων, δεν μπορεί κανείς -
αν θέλει να είναι ρεαλιστής - να
μην την χρωματίσει με αυτό τον
ιδιαίτερα έντονο τρόπο) ο Κυπρια-
κός Ελληνισμός απειλείται με αφα-
νισμό.  Η τουρκική απειλή απέ-
κτησε… “ανταγωνιστή”.  Δεν μας
απασχολεί όμως… το ποιος θα μας
αποτελειώσει.  Σημασία έχει να
γλιτώσουμε.
Ίσως από αλλού περιμέναμε να
μας έρθει (από την τουρκική απει-
λή) και από αλλού θα την πάθουμε.
Γιατί… «θα την πάθουμε» και η Κύ-
προς θα γίνει αγνώριστη και η κα-
τάσταση θα είναι πλέον μη ανα-
στρέψιμη, αν συνεχιστεί με τους
σημερινούς ρυθμούς, η εισροή αλ-
λοδαπών στο πολύπαθο νησί μας.
«Θα την πάθουμε» γιατί υποτιμή-
θηκε η νέα αυτή απειλή και αργή-
σαμε να πάρουμε μέτρα, ενώ γνω-
ρίζαμε ότι η Τουρκία επέλεξε να

μας στέλνει τους λαθρομετανάστες,
μουσουλμάνους στην πλειοψηφία,
για να μας δημιουργήσει τα σημε-
ρινά προβλήματα και ακόμα χει-
ρότερα, αν μείνει ανεξέλεγκτη η
κατάσταση.  Έχουμε την κατοχή
του 37%, έχουμε τον πάνοπλο κα-
τοχικό στρατό, έχουμε την τουρκική
προκλητικότητα που επεκτείνεται
και στα νότια παράλια μας, έχουμε
τις εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκων
εποίκων, έχουμε τώρα και μου-
σουλμανικό προγεφύρωμα (έτοιμο
για χρήση, στις διαταγές του Σουλ-
τάνου) και στις ελεύθερες περιο-
χές.  Βλέπουμε αυτές τις μέρες
αυτά που συμβαίνουν στην Μυτι-
λήνη και τρέμουμε με την ιδέα,
ότι ίσως σύντομα μας περιμένουν
τα ίδια.
Ο λαός, στην συντριπτική του πλει-
οψηφία βρίσκεται σε απόγνωση.
Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις
όλους αυτούς τους Αφρικανούς να
κυκλοφορούν σε ομάδες των δέκα
και δεκαπέντε και αναρωτιέσαι αν
βρίσκεσαι στην Κύπρο ή στην Νι-
γηρία ή το Καμερούν.  Στα πάρκα
της γειτονιάς, στους παγνιδότο-
πους, στα γήπεδα των σχολείων
κάποτε έπαιζαν τα παιδιά της γύρω
περιοχής.  Τώρα αυτά καταλαμβά-

νονται συχνότατα από δεκάδες αρ-
γόσχολους Αφρικανούς και διερω-
τόμαστε εμείς οι… ιθαγενείς: Τι
στο καλό συμβαίνει εδώ πέρα; Εί-
μαστε στην Κύπρο ή σε αποικία
της Αφρικής; Οφείλω εδώ να τονί-
σω, ότι ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε
έχω κάτι με το χρώμα του δέρματος
των Αφρικανών.  Συνεχίζω: Τι ήρθαν
να κάνουν όλοι αυτοί οι αλλοδαποί
στην Κύπρο; Έχουν λευκό ποινικό
μητρώο; Πώς ζουν, με ποια λεφτά;
Γιατί επέλεξαν την μικρή Κύπρο;
Είναι ασφαλές να κυκλοφορούμε
στην ίδια την γειτονιά μας; 
Μήπως η Κύπρος ήταν και παρα-
μένει ελκυστικός προορισμός αι-
τητών ασύλου; Δε θα έπρεπε να
παύσει να είναι τέτοιος; Δεν ειση-
γούμαι να γίνουμε απάνθρωποι ως
κράτος, ως κοινωνία, ως άνθρωποι.
Όμως υπάρχουν όρια τα οποία
έχουν προ πολλού ξεπεραστεί.  Δεν
μπορούμε ως Κύπρος, να φιλοξε-
νούμε τέτοιους αριθμούς αλλοδα-
πών για πολλούς και διάφορους
και ευνόητους λόγους που σχετί-
ζονται με την επιβίωση μας στη
γη που μας γέννησε.  Δεν νομίζω
όλοι αυτοί οι αλλοδαποί, να μας
ανεχθούν για πολύ ακόμα χωρίς
να… "εκραγούν".  Δεν θα μας αν-

τέξουν για πολύ ακόμα, ιδιαίτερα
αν αυξηθούν σε αριθμούς και γί-
νουμε εμείς μια μειοψηφία.  Θα
δέχονται τότε να κάνουμε εμείς
κουμάντο στην Κύπρο;
Μπορούμε να φανταστούμε πώς
θα είναι η κατάσταση, αν τα πλοι-
άρια συνεχίσουν να μας φέρνουν
τους λαθρομετανάστες κατά εκα-
τοντάδες καθημερινά και αν οι αι-
τήσεις για άσυλο τυγχάνουν ευ-
νοϊκής μεταχείρισης, με επιτάχυνση
των διαδικασιών για να τους εντά-
ξουμε, τάχατες, πιο γρήγορα και
πιο ομαλά στην κοινωνία μας.  Τι
θα απογίνει ο λεγόμενος κοινωνι-
κός ιστός; Πώς θα αλλάξει δημο-
γραφικά η Κύπρος; Τι θα γίνει με
την Ελληνική Παιδεία μας; Πώς θα
επηρεαστεί ο τομέας της ασφά-
λειας του κράτους μας; Θα μπο-
ρούμε να κυκλοφορούμε τα βρά-
δια, σε περιοχές που θεωρούνται
κατειλημμένες από συγκεκριμένες
εθνικότητες "φιλοξενουμένων"; Σε
ποια δυσθεώρητα ύψη θα φτάσει
η εγκληματικότητα (θυμίζω π.χ. το
“γκέτο” των Σύρων στην Χλώρακα); 
Φανταστείτε ποιες θα είναι οι επι-
πτώσεις και ποια θα είναι η συνέ-
χεια (το μέλλον μας), αν όλες οι
νεαρές αλλοδαπές, κυρίως Αφρι-

κανές, που βρήκαν την Κύπρο ως
κατάλληλη για να εγκυμονήσουν
(προφανώς βάσει συγκεκριμένου
σχεδίου) καταφέρουν να αποκτή-
σουν υπηκοότητα.  Φανταστείτε
πώς νιώθει ο τραπεζικός υπάλλη-
λος, ο ιθαγενής της Κύπρου (που
πληρώνει και για τα επιδόματα ως
φορολογούμενος) όταν απαντούν
στην ερώτηση… «πότε θα επιστρέ-
ψετε στο Καμερούν;», λέγοντας
«Never, Cyprus is my home now!» 
Πρέπει όχι άμεσα αλλά… χτές, να
παρθούν δραστικά μέτρα.  Η προ-
στασία της πατρίδας από αυτή την
νέα απειλή δημογραφικής αλλοί-
ωσης με όλα τα συνεπακόλουθα
προβλήματα που αναφέρονται πιο
πάνω, να γίνει υπέρτατος νόμος.
Υπεράνω όλων των Ευρωπαϊκών
οδηγιών και του Ευρωπαϊκού κε-
κτημένου. Για τ΄ όνομα του Θεού,
να μην γίνει η ένταξη μας στη Ε.Ε.,
ο τάφος μας! 
Η ηγεσία πρέπει επιτέλους να
αφουγκραστεί την κοινή γνώμη.
Αυτές τις απόψεις, τις ασπάζεται
η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
Να ακούσει και να δράσει αναλό-
γως… Αμέσως για το καλό της Κύ-
πρου μας.  Για να μην αφήσουμε…
, μέσω της νέας αυτής εισβολής
να παραδοθεί η πατρίδα μας στους
ξένους.  Για να αποτραπεί ο αφα-
νισμός του Κυπριακού Ελληνισμού.  

* Τραπεζικός υπάλληλος
Άσσια – Κατεχόμενη Αμμόχωστος

Η νέα εισβολή 
που δέχεται η Κύπρος

ΜΕΡΟΣ Β’

Α Σ ίδωμεν την εξέλιξιν της οι-
κογενείας των Κομνηνών εις
την Κορσικήν. Εις των υιών

του Ιωάννου Κομνηνού ήτο ο Κων-
σταντίνος Στεφανόπουλος Κομνηνός,
όστις έφερε το όνομα του προπάπ-

που του. Ο
δευτερότοκος
υιός του Κων-
σταντίνου Κο-
μνηνού, ο Δη-
μήτριος Κο-
μνηνός, εφοί-
τησεν εις Ρώ-
μην εις την
Σχολήν της Πί-
στεως και προ-

ωρίζετο υπό του πατρός του Κων-
σταντίνου να εισέλθῃ εις την ιερο-
σύνην. Του πατρός του όμως απο-
θανόντος εις τον νεαρόν Δημήτριον,
τότε μόλις 16 ετών, έπεσαν τερά-
στιαι οικογενειακαί ευθύναι: Έπρεπε
να προστατεύῃ την μητέρα του, την
νεαράν αδελφήν του Πανώριαν και
τον μικρόν αδελφόν του. Επί των
νεαρών ώμων του έπεσεν επίσης
το βαρύτατον έργον της προστασίας
των αποκτηθέντων από την Γερου-
σίαν της Γενούης Ειδικών Προνομίων
της οικογενείας των Κομνηνών και
των Ελλήνων μεταναστών εις Κορ-
σικήν.

ΜΟΛΙΣ ενηλικιώθη ο Δημήτριος Κο-
μνηνός μετέβη με άλλους Έλληνας
Μανιάτας της Κορσικής εις Παρισί-
ους, διά να παρουσιάσωσι τα οικο-
γενειακά των στοιχεία εις τον Βασι-
λέα Λουδοβίκον 16ον και απαιτήσωσι
από αυτόν τα δικαίως κατεχόμενα
ηγετικά προνόμια της οικογενείας
των Κομνηνών και βεβαίως τα δο-
θέντα δικαιώματα επί μιας περιοχής
της Κορσικής εις τους Έλληνας Μα-
νιάτας συμφώνως του υπογραφέντος

εγγράφου με την Γαληνοτάτην Δη-
μοκρατίαν της Γενούης και την Σύγ-
κλητον ταύτης. Ο Βασιλεύς Λουδο-
βίκος 16ος τους ήκουσε με πολλήν
ευγένειαν και κατανόησιν και τους
έδωσε πάσας τας αποζημιώσεις, τας
οποίας εδικαιούντο διά τας απολε-
σθείσας περιουσίας των εις Paomia. 

ΑΚΟΜΗ θα ηδύναντο οι Κομνηνοί
να απολαμβάνωσιν όλων των προ-
νομίων ευγενείας εκ καταγωγής,
τα οποία ανεγνώριζε το Γαλλικόν
Κράτος και το Πρωτόκολλόν του.
Όμως διά την αναγνώρισιν ταύτην
θα έπρεπε πρώτον ο Δημήτριος να
παρουσιάσῃ όλα τα σχετικά απο-
δεικτικά στοιχεία. Με την βοήθειαν
όλων των παλαιοτέρων ο νεαρός
Δημήτριος τα συνεκέντρωσε και
μεταβάς και πάλιν εις Παρισίους
τα επαρουσίασεν εις τον Sieur
Chérin, τον αυστηρόν γενεαλόγον
του βασιλικού Οίκου της Γαλλίας.
Το πόρισμα του Sieur Cherin ήτο:

«ΟΥΔΕΙΣ δύναται να αμφιβάλλῃ ότι
ο κ. Κομνηνός κατάγεται απ’ ευθείας
και εκ πατρογονικής καταγωγής από
τον Δαυϊδ Β΄, τον τελευταίον Αυτο-
κράτορα της Τραπεζούντος, ο οποίος
εδολοφονήθη κατά διαταγήν του
Μωάμεθ ΙΙ, και ως εκ τούτου επιδε-
χομένου όλων εκείνων των διακρί-
σεων των αναλογουσών εις την κα-
ταγωγήν του». Η απόφασις κατεπι-
στεύθη εις τα Πολιτειακά Σώματα
της Γαλλίας με όλα τα σχετικά έγ-
γραφα.

ΠΡΕΠΕΙ όμως να αναφερθώμεν και
εις το έτερον σκέλος της οικογενείας
των Μανιατών Κομνηνών, εκεῖνο των
Καλομέρων, το οποίον εκ των υστέ-

ρων απεδείχθη επίσης βασικώτατον.
Ο Θεόδωρος Στεφανόπουλος Κομνη-
νός και ο Καλόμερος Στεφανόπουλος
Κομνηνός ήσαν αμφότεροι τέκνα του
Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου Κο-
μνηνού, όστις, ως είδομεν, ήτο ο
1ος αρχηγός των μετοικησάντων εις
Κορσικήν Ελλήνων Μανιατών.

ΟΤΑΝ έφθασαν τότε οι πρώτοι Έλ-
ληνες Μανιάται εις Κορσικήν, ο μεν
Θεόδωρος παρέμεινε με τον πατέρα
του Κωνσταντίνον διά να τον βοη-
θήσῃ εις την εγκατάστασιν των με-
ταναστών. Τον Καλόμερον όμως
έστειλεν ο πατήρ του εις την Φλω-
ρεντίαν διά μίαν εμπιστευτικήν απο-
στολήν εις τον Μέγαν Δούκα της
Τοσκάνης, Κοσμάν των Μεδίκων III.
Πριν όμως επιστρέψει ο Καλόμερος
εις Κορσικήν από την αποστολήν
του, ο γηραιός πατήρ των Κωνσταν-
τίνος αποθνήσκει και ο Μέγας Δούξ
της Τοσκάνης εκράτησε κοντά του
τον Καλόμερον, ο οποίος έτσι πα-
ρέμεινεν εις Φλωρεντίαν. Λόγῳ δε
της μακροχρονίου παραμονής του
εις Ιταλίαν, επήλθε φυσικώ τω τρόπῳ
και ο εξιταλισμός του ονόματος Κα-
λόμερος, ως ήτο εξ άλλου αυτό συ-
νηθέστατον με πλείστα σύνθετα ονό-
ματα Ελλήνων που μετηνάστευσαν
εις Ιταλίαν, των οποίων τα ονόματα
μετεφράσθησαν επί λέξει εκ της
Ελληνικής εις την Ιταλικήν. Έτσι το
όνομα Καλόμερος, απετελούμενον
εκ των λέξεων: καλός και μέρος,
δηλ. Buona και Parte, έγινεν Ιταλιστί
Buonaparte.

ΤΑ ΕΤΗ παρήλθον και μίαν ημέραν
μετά από αρκετάς δεκαετίας, φθάνει
εις την περιοχήν των Ελλήνων εις
Κορσικήν, προερχόμενος από την

Τοσκάνην της Ιταλίας, εις ταξειδιώτης
ονομαζόμενος Carlo (Charles) Κα-
λόμερος Buonaparte προς αναζή-
τησιν των εκεί συγγενών του. Ως
ήτο πολύ φυσικόν οι Κομνηνοί της
Κορσικής εγνωρίσθησαν με τον νεο-
αφιχθέντα εκ Τοσκάνης συγγενή των
Καλόμερον και αι στεναί οικογενει-
ακαί σχέσεις επανασυνεστήθησαν
και συνεσφίχθησαν μεταξύ των δύο
συγγενικών οικογενειών των. Ήτο
γνωστόν εις αμφοτέρας τας οικογε-
νείας, ότι αρχηγός των πρώτων Ελ-
λήνων Μανιατών εις Κορσικήν ήτο
ο Πρωτογέρων (protogéronde) Κων-
σταντίνος Στεφανόπουλος Κομνηνός
και ότι μεταξύ πολλών άλλων συγ-
γενών μαζί του ήσαν και οι πρόγονοί
των, τα δύο τέκνα του, οι Θεόδωρος
και Καλόμερος. Επίσης εγνώριζον
καλώς, ότι ο Καλόμερος είχε μεταβή
εις τον Μέγαν Δούκα της Τοσκάνης,
όπου και παρέμεινεν εκεί πλησίον
των Μεδίκων μετά τον θάνατον του
πατρός του Κωνσταντίνου. Ως ανα-
φέρει δε η Laure, Δούκισσα d’Abran-
tès, και θυγάτηρ της Πανώριας (και
ανεψιά του Δημητρίου), εις τα Απο-
μνημονεύματά της, όταν εις την οι-
κογένειάν των ωμίλουν διά τον εκ
Τοσκάνης αφιχθέντα Καλόμερον και
την οικογένειάν του ουδέποτε ανε-
φέροντο εις αυτούς ως οι Buona-
parte, αλλά ως οι Καλόμεροι. Και
ακόμη αι δύο οικογένειαι ωμίλουν
πάντοτε μεταξύ των Ελληνικά και
όχι Ιταλικά. Αι σχέσεις των δύο συγ-
γενικών οικογενειών συνεσφίχθησαν
ούτω εις μέγαν βαθμόν. 

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕΝ όμως καλύτερον
την οικογένειαν του νεοαφιχθέντος
Carlo (Charles) Καλομέρου Buona-
parte, που είλκεν επίσης την κατα-

γωγήν της εκ του πρώτου Κομνηνού
της Κορσικής, του Κωνσταντίνου Στε-
φανοπούλου Κομνηνού. Σύζυγος του
Καλομέρου Buonaparte ήτο η Maria-
Laetitia, με την οποίαν απέκτησεν
8 παιδιά, εκ των οποίων ο δευτερό-
τοκος ήτο ο Ναπολέων (Napoleone).
Ο Ναπολέων εγεννήθη την 15ην Αυ-
γούστου, 1769, κατά την διάρκειαν
της θείας Λειτουργίας της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου εις τον Καθεδρικόν
Ναόν του Ajaccio (Αιακείου). Ίσως
η γέννησις του Ναπολέοντος εις τον
Καθεδρικόν Ναόν την ημέραν της
Παναγίας, να υπέκρυπτεν ένα θεϊκόν
οιωνόν. Η Πανώρια Κομνηνή, αδελφή
του Δημητρίου, ήτο παρούσα κατά
την γέννησιν του Ναπολέοντος εις
τον Καθεδρικόν Ναόν του Ajaccio
(Αιακείου). Πολλάς φοράς δε έπαιρνε
τον νεογέννητον Napoleone από την
κούνιαν του εις τας αγκάλας της,
του έπαιζε και τον ενανούριζεν. 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΣ: Οπωσδήποτε ο Πρό-
εδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron
θα πρέπῃ να γνωρίζῃ τα σχετικά
περί των Ελλήνων μεταναστών εις
Κορσικήν και την καταγωγήν των
Πρωτογερόντων των εκ των Κομνη-
νών Αυτοκρατόρων, αφού τα στοιχεία
είναι καταγεγραμμένα εις τα αρχεία
του Γαλλικού Κράτους, και επίσης
ότι ο Ναπολέων Buonaparte (Καλό-
μερος) είναι καταγωγής εκ των Κο-
μνηνών της Μάνης των μεταβάντων
εις Κορσικήν. Ως εκ των ανωτέρω,
η διοργάνωσις της Συνόδου των Με-
σογειακών Κρατών εις Κορσικήν υπό
της Γαλλίας εμπεριέχει πολύ μεγα-
λυτέραν σημασίαν διά την Ελλάδα
από μίαν συνήθη Σύνοδον Κρατών.
Ας ελπίσωμεν ότι και ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και
αυτός ενήμερος των ανωτέρω ιστο-
ρικών στοιχείων.

(ΤΕΛΟΣ)

Η Κορσική και το ελληνικό στοιχείο

Του ΛΑΜΠΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
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ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
από τη μοναδική Edna O’Brien. Ένας
μυστηριώδης άντρας φτάνει σ’ ένα
μικρό χωριό της Ιρλανδίας.
Συστήνεται ως εναλλακτικός
θεραπευτής και σύντομα
καταγοητεύει την τοπική κοινωνία. Η
Φιντέλμα Μακπράιντ θα υποκύψει στη
μοιραία έλξη που αισθάνεται για τον
ξένο, αλλά τα επακόλουθα θα είναι
πέρα από κάθε φαντασία. Γιατί ο
Βλαντ είναι καταζητούμενος
εγκληματίας πολέμου από τα
Βαλκάνια...Οι Μικρές Κόκκινες
Καρέκλες είναι ένα μυθιστόρημα για
την αγάπη, τα τεχνάσματα του κακού,
τη δικαιοσύνη, την εξιλέωση, την
ελπίδα. Ένα άγριο, λυρικό και
εφιαλτικά αληθινό βιβλίο - ίσως το
κορυφαίο της Edna O’Brien- που
υπενθυμίζει για ποιο λόγο θεωρείται
μια εκ των μεγαλύτερων συγγραφέων
της γενιάς της και όχι μόνο. «Η
O’Brien παραμένει μια μεγάλη κυρία
της λογοτεχνίας -και το αποδεικνύει
σε αυτό το προκλητικό, συγκινητικό,
αριστουργηματικό και αντισυμβατικό
μυθιστόρημά της» (The Times). Μετά
το πρώτο της μυθιστόρημα, The
Country Girls (Κορίτσια από την
επαρχία), η Edna O’Brien έχει γράψει
περισσότερα από είκοσι έργα
μυθοπλασίας. Έχει τιμηθεί με πολλά
βραβεία, όπως το Irish PEN Lifetime
Achievement Award,το American National
Arts Gold Medal και το Frank O’Connor
Prize. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
δυτική Ιρλανδία, αλλά εδώ και πολλά
χρόνια κατοικεί στο Λονδίνο 

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Ερωτας. Πόλεμος. Θάνατος.
Σε τι μοιάζουν; Σε τι διαφέ-
ρουν; Η Edna O'Brien θα

απαντούσε, έτσι τουλάχιστον  υπο-
θέτω: "σε όλα και σε τίποτα" και,
περί του λόγου το αληθές, στήνει
μια πολυδαίδαλη ιστορία σε ένα
γραφικό χωριό της Ιρλανδίας όπου
οι κάτοικοι βρίσκονται, διαρκώς,
υπ' ατμόν - πότε το ένα και πότε το
άλλο - στο οποίο εμφανίζεται, ξαφ-
νικά, τυλιγμένος στην αόρατη κάπα
του μυστηρίου, γοητευτικός άντρας,

από αυτούς που λέμε βαρβάτους
και που ραγίζουν καρδιές, και προ-
καλεί γενικό αναβρασμό, ιδίως με
τη σιωπή του που τον προστατεύει,
θαρρείς, σαν πανοπλία από ένοχα
μυστικά. Βρε, ας τον προστατεύει
χίλιες φορές, κομπάζει η Φιντέλμα
που τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα,
αδιαφορώντας για τις επικρίσεις
των άλλων και, εντέλει, πέφτει από
τα σύννεφα, άνθρακας ο θησαυρός
και, προκειμένου να μαζέψει τα
απομεινάρια της, πηγαίνει στο Λον-
δίνο  όπου, όπως ελπίζει, θα ξανα-
βρεί την ηρεμία της και θα συνεχί-
σει, όπως πριν, τη ζωή της. 

Μόνο που και στο Λονδίνο θα πέσει
επάνω στον γοητευτικό, αλλά όχι
πλέον μυστηριώδη, άντρα, αφού εί-
ναι καταζητούμενος και θα δικαστεί
για τα άγρια εγκλήματα που διέ-
πραξε. Η Edna O'Brien στροβιλί-
ζεται, σαν μπαλαρίνα, γύρω από
τις αυταπάτες που, συχνά, διαβρώ-
νουν χαρακτήρες, σκοτώνουν όνειρα,
αποδεκατίζουν ευαισθησίες και αφή-
νουν πίσω τους τη βαριά σκιά της
αυτοκριτικής. Πόσα, όμως, να προ-
λάβει η αυτοκριτική όταν οι δια-
ψεύσεις πέφτουν καταρρακτωδώς; 
Μυθιστόρημα για υψηλού επιπέδου
αναγνώστες, πλημμυρισμένο από

ένταση και αμεσότητα, προσαρμο-
σμένο στην εποχή της διάλυσης
των Βαλκανίων όταν, και οι καλύ-
τεροι άνθρωποι μεταμορφώνονταν
σε κτήνη, στο όνομα της πατρίδας
και της θρησκείας, καταγράφει, με
αντικειμενικότητα και ρεαλισμό,
την παραζάλη στην οποία οδηγεί ο
ανεξέλεγκτος έρωτας, δηλαδή, ο
έρωτας που αρνείται την ύπαρξη
της λογικής. Ή, για την ακρίβεια,
που την καταργεί. Παράλληλα απο-
τελεί και μια αυστηρή κριτική στον
νοσηρό εθνικισμό ο οποίος, άμα το
σκεφτούμε καλύτερα, είναι ένας
από τους βασικούς λόγους για τους
οποίους ο πλανήτης δεν θα δει ποτέ
άσπρη μέρα. 

*Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙ-
ΔΑΡΙΘΜΟΣ. Μετάφραση: Χριστίνα
Σωτηροπούλου. Σελίδες: 336 

EDNA O'BRIEN
Μικρές Κόκκινες Καρέκλες

Επαναλαμβάνει την ερώτηση, αυτή τη φορά
πιο απειλητικά, και σύντομα ο δρ Βλαντ συνει-
δητοποιεί ότι αυτή η απρόβλεπτη συνάντηση
μπορεί να τον παρασύρει σε επικίνδυνα νερά.
«Κάναμε μάθημα στη φύση, μελετάμε τις διά-
φορες ιδιότητες των δέντρων, και εξηγούσα
στα παιδιά την ιδιαίτερη φαρμακευτική αξία
τους». «Χρειάζεστε άδεια από την αστυνομία
για να πάτε τα παιδιά εκδρομή». «Χμ, δεν το
ήξερα αυτό». «Μόνο οι γονείς, οι παππούδες
και οι δάσκαλοι επιτρέπεται να συνοδεύουν τα
παιδιά... έτσι λέει ο νόμος, και εμείς στη χώρα
μας τον παίρνουμε στα σοβαρά», είπε ο ανακριτής
του, φουντωμένος από το ειδικό βάρος της
εξουσίας του. 
Δεν του κάνει απλώς ερωτήσεις, τον βομβαρδίζει.
Ποιος είναι; Είναι δάσκαλος; Ποιος του έδωσε
άδεια για κάτι τέτοιο; «Είμαι ο δρ Βλάντιμιτ
Ντράγκαν. Έχω μετακομίσει στην περιοχή εδώ
και μερικούς μήνες, είμαι θεραπευτής στο
χωριό». «Α, είστε απ’ αυτούς τους τσαρλατάνους
της Νέας Εποχής», λέει ο άξεστος, κάνοντας
μια γκριμάτσα, και μετά ρωτάει αν έχει άδεια
θεραπευτή και κάποιο πτυχίο που να πιστοποιεί
τα προσόντα του. 
Ο γιατρός υπενθυμίζει στον εαυτό του ότι πρέπει
να διατηρήσει την ψυχραιμία του πάση θυσία.

Κατεβάζει το βλέμμα, και εκείνη τη στιγμή ένα
ζουμερό ροζ σκουλήκι συστρέφεται και προχω-
ράει πάνω σε ένα κομμάτι σπασμένου φλοιού
για να φτάσει στη λεία του. Έχει την τρομερή
παρόρμηση να το πατήσει, να το συνθλίψει,
όπως θα ήθελε να συνθλίψει αυτόν τον τυχάρ-
παστο. Φαντάζεται το σπαθί του παππού του να
βυθίζεται χωρίς αντίσταση στις πτυχές του χον-
τρού λαιμού του. 
Έχει αρχίσει να ιδρώνει και το αποδίδει στην
υγρασία. Ποια υγρασία, τον ρωτάει αυτός. «Την
ταυτότητά σας», λέει, και ο γιατρός βγάζει προ-
σεκτικά από το πορτοφόλι του τα έγγραφα που

έχει πάντα μαζί του, ανάμεσά τους μια ταυτότητα
και ένα δίπλωμα οδήγησης. Παρατηρεί τον κάθε
μυ στο πρόσωπο του άξεστου που διαβάζει και
περιεργάζεται τα έγγραφα λες και πρόκειται να
βρει ενοχοποιητικά στοιχεία. Μετά του ζητάει
να γυρίσει για να δει το προφίλ του, να κοιτάξει
πίσω από τα αυτιά του, να συγκρίνει τον άντρα
που στέκεται μπροστά του με τον άντρα στη φω-
τογραφία διαβατηρίου. Λεπτολόγος ως το τέλος.
Ο γιατρός ξέρει αυτόν τον τύπο ανθρώπου, ξέρει
όλους τους τύπους. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο για-
τρός θα είχε φροντίσει να εκτελεστεί. «Ξέρετε
ότι έχετε παραβιάσει τον  νόμο;» του λέει. «Μέα
κούλπα». Νιώθει στριμωγμένος, σκουπίζει το
πρόσωπό του με το μαντίλι του και επισημαίνει
πάλι πόσο ζεστή είναι ημέρα. «Φυσάει ένα ωραίο,
δυτικό αεράκι», λέει ο άξεστος και μετά ρωτάει
αν ο δάσκαλος που επέτρεψε να κάνουν αυτή τη
βόλτα έχει πάρει άδεια από την Αστυνομία. 
«Δεν γνωρίζω την απάντηση». Εκείνος εκρή-
γνυται, αναρωτιέται δυνατά πού βαδίζει αυτή η
χώρα: οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι
κάθονται με σταυρωμένα χέρια και δεν κανουν
σωστά τη δουλειά τους, αγνοώντας τις ευθύνες
τους ως πολιτών. Δεν ήξερε ο δάσκαλος τον
νόμο;» «Γυναίκα είναι». «Γυναίκα ξεγυναίκα,
ο νόμος είναι νόμος». 

Είναι κατακόκκινος και ξέπνοος από την ανηφόρα, ένα παιδαρέλι με μεγάλη
ιδέα για τον εαυτό του, λίγο υπέρβαρος, και ασφυκτιά μες στη στολή του 

Γράφει η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ*

Αργά κυλούν οι μέρες του
φθινοπώρου, τόσο αργά
που η εβδομάδα έρχεται

και φεύγει χωρίς να καταλάβεις
πώς, χωρίς να ξέρεις γιατί. Μικρά
και μεγάλα γεγονότα περιστρέφον-
ται γύρω σου, δημιουργώντας δίνες
που σε παρασύρουν, για λίγο ή για
περισσότερο, χωρίς στο τέλος να
σου λένε κάτι. Ρουτίνα. Αναρωτιέ-
σαι, υπάρχει χαρούμενη ρουτίνα;
Μπορεί η χαρά να γίνει ρουτίνα;
Να είσαι τόσο τυχερός που να βα-
ριέσαι τις ευτυχισμένες μέρες; Που
όλα να πηγαίνουν κατ’ ευχήν και
τίποτα να μην μπορεί να σκιάσει
τις ηλιόλουστες μέρες σου;
Οι μέρες νυχτώνουν τώρα όλο και
πιο νωρίς. Σαν να κουράστηκαν
από τη ζέστη και τον ήλιο και τα
παιχνίδια στη θάλασσα. Σαν να μην
έχουν σημασία πια τα μαλλιά που
ξανθαίνουν και κοκκινίζουν στις

άκρες τους, τα καλοκαιρινά κον-
τομάνικα μπλουζάκια και τα φορέ-
ματα με τα τροπικά λουλούδια. Ή
τα δερμάτινα σανδάλια από το Μο-
ναστηράκι, που ξαφνικά πάλιωσαν
κι αυτά. Κουράζεσαι όταν τα φοράς
πια. Πότε τ’ αγόρασες; Ω, πάνε
δυο χρόνια τώρα.
Πόση κούραση κάθε βράδυ που πέ-
φτεις στο κρεβάτι, πόσο λαχταράς
μιαν αλλαγή. Ακόμα λαχταράς τη
θάλασσα, ένα μπάνιο, έστω ένα,
εκείνο το τελευταίο. Όταν βγεις να
κρυώνεις λίγο και να πεις «φτάνει
πια, του χρόνου πάλι». Θυμάσαι
ένα απόγευμα, μέσα Σεπτέμβρη
στην Αμοργό, καθισμένη κάτω από
ένα αρμυρίκι στην Αιγιάλη. Κάτι
διάβαζες. Ο ήλιος γλυκός, κάπως
αδύναμος, σου χαϊδεύει την πλάτη
πότε πότε. Μα, τι διάβαζες; Ή μήπως
γέμιζες λέξεις το σημειωματάριό
σου; Τα ξημερώματα θα έπαιρνες
το πλοίο για τον Πειραιά. Τελευταίο
βράδυ στο νησί, τελευταίο μπάνιο,
έως το άλλο καλοκαίρι.

Πέμπτη απόγευμα, σε ένα μπαλκόνι.
Φωνές παιδιών δεν ακούγονται στη
γειτονιά - οι μάνες τα μάζεψαν στα
σπίτια, τους κάνουν μάθημα πώς
να μην παίζουν στο προαύλιο του
σχολείου από Δευτέρα, πώς να κρύ-
βουν τα χαμόγελα και τις λύπες τους
πίσω από χάρτινες ή υφασμάτινες
προσωπίδες. Άδειασε κι η παιδική
χαρά στη γειτονιά. Ανάγκα γαρ...
Ω, να μπορούσα να κάνω μια εκ-
δρομή, σκέφτεσαι. Να περπατήσω
πάλι στην παλιά πόλη στα Χανιά ή

να με πάρει ο αέρας στον Κούλε,
ακόμα και στην Ιο, κι ας σε ραπίζει
η άμμος στο Μαγκανάρι. Και να
πιω μια ρακή κάτω από τις μπου-
καμβίλιες, ακουμπώντας την πλάτη
σε έναν ασβεστωμένο τοίχο, δίπλα
σε ένα λουλακί παράθυρο.
Μια γνωστή περνάει από τον δρόμο.
Σε βλέπει στο μπαλκόνι και σε ρωτάει:
«Πώς είσαι; Ξεκουράζεσαι;». «Όχι,
αργώ», θέλεις να της απαντήσεις,
αλλά το κρατάς κάτω από τη γλώσσα
σου. «Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις;»,
απαντάς κι ακούς μια ανάλογη κοι-
νοτοπία. Σε χαιρετά και φεύγει.
Κλείνεις τα μάτια σου. Βλέπεις ένα
όνειρο. Αναπαυτικά σε έναν ωραίο
καναπέ σε μια αετοφωλιά, μπροστά
σε μια μικρή πισίνα, ίσα που φτάνει
για δυο-τρεις απλωτές, σούρουπο,
με θέα τον ναό της Αθηνάς. Όταν
ανοίγεις τα μάτια, έχεις μπροστά
σου μια οθόνη και χτυπάει ένα τη-
λέφωνο. Ένα ποίημα περνά μπροστά
από τα μάτια σου: «Ψαρεύοντας
έρχεται η θάλασσα/ κι είναι στη

μυρωδιά της μέσα που το ψάρι
αστράφτει/ μάταια μην ψάχνεις Κά-
που ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη/
πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου
μέρα. Υπερούσιος πας ενώ πάνω
από το κεφάλι σου/ απλώνεται ο
βυθός με τα χρωματιστά του βό-
τσαλα σαν άστρα. Ω μουσική ω
Κυριακή συννεφιασμένη».
Και όμως χαμογελάς. Η δική σου
αληθινή μέρα ξέρεις πως δεν παρά-
πεσε. Ήταν μια σχισμή στον χρόνο:
πέντε ή έξι ώρες, τριακόσια ή τρια-
κόσια εξήντα λεπτά, μια γουλιά κα-
φές, λίγο πικρός, άρωμα από πικρα-
μύγδαλο και οι κουβέντες για δρόμους
και ταξίδια. Ο αέρας δρόσισε, οι ει-
δήσεις στο απέναντι μπαλκόνι ακού-
γονται τρομακτικές. Ξανακλείνεις
τα μάτια σου. Τυλίγεσαι με ένα σάλι,
κάποιος σου φέρνει ένα ποτήρι λευκό
κρασί. Ανοίγεις την κουρτίνα, περνάς
και την αφήνεις να πέσει. Και επι-
στρέφεις στην αληθινή σου μέρα.

*ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Η αληθινή σου μέρα
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
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Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

O Μπεν Λόγκαν είναι μυστι-
κός πράκτορας των Μυ-
στικών! Υπηρεσιών. Πε-

ριττολογία ασφαλώς: αφού είναι μυ-
στικός πράκτορας δεν θα μπορούσε
να εργάζεται σε Φανερές Υπηρεσίες.
Τιμωρήστε με άφοβα. Μου αξίζει.
Εάν δεν σας κάνει μάλιστα κόπο,
δώστε μου δηλητήριο. Ρίξτε το μέσα
σε ουίσκι αφού, όπως γνωρίζουν οι
πάντες, είμαι λάτρης του αλκοόλ.
Τόσο πολύ λάτρης, ώστε δεν το έχω
βάλει ποτέ στο στόμα μου. Να 'ναι
καλά ο Ορέστης Μακρής, που ήπιε
και για τους δυο μας, εξ ου και κυ-
κλοφορούσε σαν ζαλισμένο κοτό-
πουλο. Ε, τώρα, να αναφέρω κοτό-
πουλο και να προσπεράσω τον Κου-
λία, δεν το θέλει ούτε ο πετεινός

αλλά, ως μεγαλόψυχος που είμαι, θα
μείνω μέχρι εδώ, προτού καταντήσω
μια αηδία και μισή. 
Ο Ζαχαρίας, λοιπόν, συγγνώμη, ο
Μπεν, λοιπόν, έχει πάρει διαζύγιο,
έχει φύγει από τις Μυστικές Υπηρε-
σίες και, αναζητώντας, ένα σταθερό
επαγγελματικό μέλλον προσλαμβά-
νεται σε εταιρεία ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, καθώς παίζει την τεχνο-
λογία στα δάκτυλά του. Αναγκάζεται,
βεβαίως, να εγκατασταθεί στις Βρυ-
ξέλλες και, για να μην πλήττει μόνος,
παίρνει μαζί του τη μοναχοκόρη του,
την Έιμι, με την οποία, για να βάζουμε
τα πράγματα στη σωστή τους θέση,
δεν διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις,
πέρα από τα τυπικά: "γεια σου, μπαμ-
πά", "γεια σου, γλυκιά μου". Η γλυκιά
του αισθάνεται άβολα στο Βέλγιο,
το περιβάλλον δεν ταιριάζει στην
ιδιοσυγκρασία της, τη σφίγγει σαν

τανάλια, αλλά δεν μπορεί να απο-
δράσει κιόλας. 
Τις πρώτες ημέρες τα πάντα κυλάνε
ρολόι. Ο Μπεν στο γραφείο, η Έϊμι
στο σχολείο, "γεια σου, μπαμπά",
"γεια σου, γλυκιά μου", "τι θα φάμε
απόψε;" "έχω παραγγείλει καταπλη-
κτική πίτσα", αλλά την έκτη ημέρα,
σύμφωνα με τας Γραφάς, ο Μπεν
βρίσκει το κτιριακό συγκρότημα
άδειο, το γραφείο του σε κατάσταση
εγκατάλειψης, δεν κυκλοφορεί ψυχή
κι όταν επιχειρεί να επικοινωνήσει
τηλεφωνικώς με την εταιρεία τον
βγάζουν περίπου τρελό. Δεν υπάρχει
κανένας Μπεν Λόγκαν στο μισθολόγιό
μας, ουδέποτε ο διευθυντής μας λε-
γόταν Άνταμς κάτι, μην μας ενοχλή-
σετε άλλο, διαφορετικά θα καλέσουμε
την Αστυνομία. Κατάλαβες; Από εκεί
που του χρωστούσαν, του ζητάνε και
το βόδι. 

Τα μαθαίνει αυτά η Έϊμι και δεν
ξέρει τι, και ποιον, να πιστέψει. Ο
μπαμπάς, όμως, είναι αποφασισμένος
να ανακαλύψει την αλήθεια. Του την
είχαν στημένη, δεν χωράει αμφιβολία.
Η αναζήτηση εμπεριέχει ρίσκο. Η
ζωή του θα κινδυνεύσει. Και καλά η
δική του, η Έϊμι σε τι έφταιξε; Δεν
φταις, αγαπούλα μου, της εξηγεί με
ειλικρίνεια, μα θα κολλήσεις επάνω
μου και σου υπόσχομαι ότι δεν θα
πάθεις το παραμικρό. Μια κουβέντα
είναι να υπόσχεσαι ότι η κόρη σου
δεν θα πάθει το παραμικρό, όταν σε
καταδιώκουν, με άγριες διαθέσεις, οι
πρώην συνάδελφοί σου με επικεφα-
λής, ντροπή αχάριστη, την Άννα
Μπραντ που υπήρξε, ένα φεγγάρι,
ενδεχομένως και δύο φεγγάρια, ερω-
μένη σου, οι μπράβοι της υποτιθέμε-
νης εταιρείας και ένα κοπάδι ελεύ-
θερων σκοπευτών που πήραν εντολή

να σε βγάλουν από τη μέση. Τελικά,
ο Μπεν θα κρατήσει τον λόγο του.
Όχι σαν μερικούς μερικούς που υπό-
σχονται λαγούς με πετραχήλια και
μόλις τους ψηφίσεις σου αφήνουν τα
πετραχήλια και γίνονται λαγοί.
Ξέφρενη, στα όρια του ιλίγγου, πε-
ριπέτεια, μολονότι σχετικώς προβλέ-
ψιμη, σε βάζει στην πρίζα και σε βα-
ράει χάμω αλύπητα. Ιστορία βιομη-
χανικής κατασκοπείας, προσεγμένη
στη λεπτομέρεια, προσφέρει στον,
έτσι κι αλλιώς, πολυτάλαντο Άαρον
Έκχαρντ, την ευκαιρία να το παίξει
λιγάκι Μπρους Γουίλις και στην Όλγα
Κιριλένκο να αναδείξει, για πολλοστή
φορά, τον ανυπόφορο αισθησιασμό
της. Τέλος, θα θαυμάσετε την απέ-
ραντη αγάπη του μπαμπά για την
κόρη και της κόρης για τον μπαμπά,
μολονότι η Έϊμι θα αργήσει κάπως
να φανερώσει τα αισθήματά της.

ERASED
Ο Άαρον Έκχαρντ δοκιμάζεται στην οθόνη ως Μπρους Γουίλις

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Γράφει η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ*

Πόσοι από μας μπορούν να
πουν τη λέξη «ρεσβερα-
τρόλη» γρήγορα και κατ’

επανάληψη, χωρίς να μπερδευτούν;
Τι είναι η ρεσβερατρόλη; Ευτυχώς
δεν είναι μόνο γλωσσοδέτης. Η ρε-
σβερατρόλη είναι μια φυτική ένωση
που έχει συνδεθεί με διάφορα οφέλη
για την υγεία, όπως τη μείωση της
αρτηριακής πίεσης, την προστασία
των εγκεφαλικών κυττάρων και την
πρόληψη των επιπλοκών του δια-
βήτη.
H ρεσβερατρόλη ανήκει στην οικο-
γένεια των φυτοαλεξινών. Πρόκειται

για μια φυτική ουσία που παράγουν
κάποια φυτά για την άμυνά τους, η
οποία δρα σαν αντιοξειδωτικό. Η
ένωση αυτή τείνει να συγκεντρώ-
νεται κυρίως στον φλοιό και στους
σπόρους των σταφυλιών, γι’ αυτό
το κόκκινο κρασί έχει ιδιαίτερα υψη-
λή συγκέντρωση ρεσβερατρόλης.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
φλούδα και οι σπόροι του σταφυλιού
περιλαμβάνονται στη ζύμωση του
κόκκινου κρασιού, αλλά όχι στη ζύ-
μωση του λευκού. 
Πώς βοηθάει, όμως, η ρεσβερατρόλη
και, κατ’ επέκταση, το κόκκινο
κρασί, στη βελτίωση της υγείας μας;
Πρώτα από όλα, η ρεσβερατρόλη
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης, που θεωρείται
ένας παράγοντας κινδύνου για καρ-
διακές παθήσεις. Η συστολική αρ-
τηριακή πίεση αυξάνεται συνήθως
όσο μεγαλώνουμε, γιατί οι αρτηρίες
σκληραίνουν. Η ρεσβερατρόλη,
όμως, μπορεί να μας βοηθήσει να
μειώσουμε την αρτηριακή πίεση
γιατί βοηθάει τον οργανισμό μας
να παράγει περισσότερο νιτρικό
οξείδιο, το οποίο χαλαρώνει τα αι-
μοφόρα αγγεία. 
Αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει

ότι η ρεσβερατρόλη προστατεύει,
επίσης, τα εγκεφαλικά κύτταρα από
την πρόωρη γήρανση. Η κατανά-
λωση κόκκινου κρασιού μπορεί να
βοηθήσει στην επιβράδυνση της
γνωσιακής παρακμής που, συχνά,
συσχετίζεται με την προχωρημένη
ηλικία. Αυτό μπορεί, εν μέρει, να
οφείλεται στην αντιοξειδωτική και

αντιφλεγμονώδη δράση της ρεσβε-
ρατρόλης, που αποτρέπει τη δια-
μόρφωση των πλακών που προκα-
λούν τη νόσο του Alzheimer. 
Εξάλλου, μελέτες σε ζώα υποδει-
κνύουν ότι η ρεσβερατρόλη είναι
χρήσιμη για τη διαχείριση του σακ-
χαρώδους διαβήτη. Αυτά τα οφέλη
περιλαμβάνουν την αύξηση της ευαι-

σθησίας στην ινσουλίνη και την
πρόληψη επιπλοκών από τον δια-
βήτη. Μια εξήγηση για το πώς λει-
τουργεί η ρεσβερατρόλη είναι ότι
αποτρέπει ένα συγκεκριμένο ένζυμο
από το να μετατρέψει τη γλυκόζη
σε σορβιτόλη. Η συσσώρευση της
σορβιτόλης σε άτομα με διαβήτη,
μπορεί να δημιουργήσει οξειδωτικό
στρες, το οποίο προκαλεί κυτταρική
βλάβη. 
Η «ρεσβερατρόλη» μπορεί να ακού-
γεται σαν γλωσσοδέτης, αλλά όταν
πρόκειται για την υγεία μας, αυτό
το φυτικό συστατικό φαίνεται ότι
λύνει πολλά προβλήματα. Είναι καλό
να θυμόμαστε, όμως, ότι οι έρευνες
για τη ρεσβερατρόλη συνήθως βα-
σίζονται σε συμπληρώματα που πε-
ριέχουν υψηλά επίπεδα ρεσβερα-
τρόλης, και όχι στο κόκκινο κρασί
καθαυτό. Σε καμιά περίπτωση δεν
συνιστάται, λοιπόν, η υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ! 
Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέ-
ρα, όμως, σίγουρα κάνει καλό. Στην
υγειά μας!

*Οινόφιλη και δημιουργός του
WineScribble You Tube Show

Ρεσβερατρόλη: ευτυχώς, δεν είναι μόνο γλωσσοδέτης
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Η πρωτοβουλία #LifeStories υλοποιείται
για δεύτερη φορά φέτος στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού Erasmus+ το οποίο διαχειρί-
ζεται ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, για
να αναδείξει ιστορίες ζωής που θα μας
προβληματίσουν θα μας εμπνεύσουν και
θα μας κινητοποιήσουν.
Φέτος, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών
που βιώνουμε, το #LifeStories επικεντρώ-
νεται στις πολυδιάστατες πτυχές της αλ-
ληλεγγύης, αφού μέσα από αυτό, θα γνω-
ρίσουμε μερικές από τις ενδιαφέρουσες
κοινωνικές  δράσεις, οι οποίες ξεκίνησαν
να πραγματοποιούνται με το ξέσπασμα
της πανδημίας στη χώρα μας και που στο-
χεύουν στη στήριξη των συνανθρώπων
μας. Οι ιστορίες καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα δράσεων, στον πολιτισμό, την τεχνο-
λογία, τον εθελοντισμό, τις  επιστήμες και
την κοινωνική προσφορά. 
Μέσα από τις ιστορίες που θα μοιραστούμε
στοχεύουμε στο να κινητοποιήσουμε τη
νεολαία του τόπου μας έτσι ώστε να ανα-

γνωρίσει ζητήματα στη δική της κοινότητα
και μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
να εφαρμόσει αντίστοιχες δράσεις που
θα χαρακτηρίζονται από κοινωνική αλλη-
λεγγύη και στήριξη.
Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται
συγκεκριμένες δράσεις που θα σας δώσουν

την ευκαιρία να γνωρίσετε τα άτομα πίσω
από τις εικόνες και να ακούσετε τις δικές
τους ιστορίες. Για να μάθετε περισσότερα
κάντε like στη σελίδα του Lifestories στο
Facebook, ακολουθήστε μας στο Instagram
ή μπείτε στη σελίδα onek.org.cy/lifesto-
ries.

Εκπαιδευτική εικαστική δράση 
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προσκαλούν το
κοινό στην εκπαιδευτική, εικαστική δράση, η οποία
έχει σχεδιαστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας και
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και
γονείς/ενήλικες συνοδούς τους.

Μέσα από βιωματικές, εικαστικές δραστηριότητες
τα παιδιά και οι ενήλικες θα γνωρίσουν έργα τέχνης
της έκθεσης «Ξαναγέννηση», θα εκφραστούν δημι-
ουργικά με βάση τα εικαστικά στοιχεία της γραμμής
και του σχήματος και θα έρθουν σε επαφή με πολιτι-
στικά σημεία της Αμμοχώστου όπως η Δημοτική Πινα-
κοθήκη και το σπίτι/εργαστήρι του καλλιτέχνη Γεώργι-
ου Πολ. Γεωργίου.

Τα παιδιά και οι γονείς/ενήλικες συνοδοί τους χρει-
άζεται να φέρουν μαζί τους τη δική τους κασετίνα με
χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, ψαλίδι και γόμα
και να φορέσουν άνετα ρούχα για να συμμετέχουν ευ-
κολότερα στις  δραστηριότητες. Μπορούν, επίσης, να
φέρουν μαζί τους και το δικό τους μαξιλαράκι.

Η εκπαιδευτική δράση  θα διεξάγεται από τις 26 Σε-
πτεμβρίου μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη,
16:00-17:30 και Σάββατο 11:30-13:00 και 16:00-
17:30 στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης
ΣΠΕΛ (Αμμοχώστου 73 στη Λευκωσία, απέναντι από
την Πύλη Αμμοχώστου). Ο μέγιστος αριθμός συμμετο-
χής είναι 10 παιδιά και 10 γονείς/ενήλικες συνοδοί.
Το κάθε παιδί μπορεί να συνοδεύεται από έναν μόνο
ενήλικα. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλέφω-
νο 22479600. Είσοδος ελεύθερη.

Ηλεκτρονικές εγγραφές στο 
Ανοικτό Σχολείο Δήμου
Στροβόλου 

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να ευχαριστήσει το
κοινό που επέλεξε να εγγραφεί και να προβεί στην
πληρωμή των διδάκτρων του Ανοικτού Σχολείου διαδι-
κτυακά. Για πρώτη χρονιά λειτουργεί σύστημα ηλε-
κτρονικών εγγραφών και πληρωμών για το πρόγραμ-
μα Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου με μεγάλη επι-
τυχία. Ο Δήμος αντιλαμβανόμενος την ανάγκη ψηφιο-
ποίησης των υπηρεσιών του, κατάφερε σε μικρό χρο-
νικό διάστημα να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία δια-
δικτυακά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την τα-
λαιπωρία των δημοτών. Τώρα δίνεται στους ενδιαφε-
ρόμενους η δυνατότητα να εγγραφούν στο Ανοικτό
Σχολείο Δήμου Στροβόλου 24 ώρες το 24ωρο, μέσω
του συνδέσμου: https://www.strovolos.org.cy/archi-
ki-selida/o-dimos/kinoniki-prosfora/anikto-scholio/.

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
2020. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Στροβόλου στον σύνδε-
σμο: https://www.strovolos.org.cy/wp-content/up-
loads/AnoiktoSxoleio2020final.pdf

Συμπληρωματική κατανομή 
θέσεων για εθνοφρουρούς

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερό-
μενο κοινό ότι δέχεται αιτήσεις από εθνοφρουρούς,
οι οποίοι παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το
2020 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμ-
βριο του 2021. 

Οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη
βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταί-
ας κατανομής του 2020, του Προγράμματος που επι-
θυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα
απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου Πλαισίου
Πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξε-
τάσεων 2020, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κή αίτηση που βρίσκεται στην κατηγορία  «Ανακοινώ-
σεις» της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου :
http://www.ucy.ac.cy/aasw  μέχρι την Τετάρτη, 21
Οκτωβρίου 2020.  Οι βαθμολογίες και τα πλαίσια πρό-
σβασης βρίσκονται, επίσης, αναρτημένα στην πιο πά-
νω ιστοσελίδα καθώς και στην ηλεκτρονική αίτηση.

Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέ-
ρεται αυτόματα η θέση. 

Επισημαίνεται πως δικαίωμα διεκδίκησης θέσης
έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέ-
ση με την Α’ κατανομή το 2020 και επιθυμούν να τη
βελτιώσουν ή εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξα-
σφαλίσει θέση με την Α’ κατανομή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣξένες δημοσιεύσεις

Με τέσσερα βραβεία σε αντίστοιχες
κατηγορίες δηλαδή, ένα πλατινένιο,
ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλ-
κινο, ο Δήμος Αγίας Νάπας σάρωσε
τη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην τελετή
απονομής των Τουριστικών Βραβείων
Κύπρου που πραγματοποιήθηκε με
κάθε λαμπρότητα στον εξωτερικό
χώρο του Lemon Hotel.  Διοργανωτής
των βραβείων είναι η Βoussias Com-
munications και γενικός υποστηρικτής
ο  Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ. 
Mε το μεγάλο βραβείο, το Platinum

(πλατινένιο), το οποίο έχει απονεμηθεί
σε δύο συμμετοχές, τιμήθηκε το Πάρκο
Γλυπτικής του Δήμου Aγίας Νάπας, το
οποίο διαγωνίστηκε στην ενότητα Des-
tinations – Tourist Attractions – 4.1
Museums/Historical Sites/Cultural
Sites, Events Routes.  Στην ίδια ενότητα,
αλλά στην κατηγορία 4.3 Theme
Parks/Festivals/Exhibitions/Culinary
or wine experiences το Μεσαιωνικό
Φεστιβάλ απέσπασε  το Χρυσό βρα-
βείο. Μία ακόμη ετήσια εκδήλωση
του Δήμου το «Πάσχα στην Αγία Νάπα»
πήρε το Αργυρό βραβείο στην ενότητα
Travel Offering – 3.3 Religious/Faith

Tourism, ενώ στην ίδια ενότητα στην
κατηγορία 3.7 Wedding Tourism oι
Πολιτικοί Γάμοι στην Αγία Νάπα πήραν
το χάλκινο βραβείο. 
Τα βραβεία παρέλαβε ο δήμαρχος
Χρίστος Ζαννέττου, ο οποίος σε δη-
λώσεις του εξέφρασε την ευαρέσκειά
του που για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος

Αγίας Νάπας διακρίθηκε στα Τουρι-
στικά Βραβεία Κύπρου και αυτό απο-
δεικνύει όπως είπε την πολύ καλή
δουλειά που γίνεται στο Δήμο Αγίας
Νάπας σε όλους τους τομείς με στόχο
την αναβάθμιση του τουριστικού του
προϊόντος και την προσέλκυση του-
ριστών.

Σάρωσε ο Δήμος Αγίας Νάπας

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
υπέγραψε την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου,
Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τον Δήμο
Λάρνακας και το Κυπριακό Ινστιτούτο
για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus
Marine and Maritime Institute-CMMI).
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον
Δήμο Λάρνακας υπέγραψε, εκ μέρους
του ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζα-
φείρης και εκ μέρους του Δήμου, ο
Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας,
ο Αντιδήμαρχος Ιάσων Κ. Ιασωνίδης και
ο Δημοτικός Σύμβουλος Αυξέντης Ευαγ-
γέλου.  Η συνεργασία του ΤΕΠΑΚ με
τον Δήμο Λάρνακας καλύπτει τους πα-
ρακάτω τομείς: Κοινές πολιτιστικές, επι-
στημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες, συμβουλευτικές-
Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες,
κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και
αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση
φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, αν-

ταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η συνερ-
γασία θα επιτευχθεί μέσα από την αν-
ταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων,
τη συμμετοχή ερευνητών σε αμοιβαία

συμφωνημένα ερευνητικά έργα και τη
μακροπρόθεσμη ερευνητική συνεργα-
σία σε όλους τους τομείς της επιστήμης
και της τεχνολογίας που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με τους τομείς της
ναυτιλίας και της θάλασσας. 

#LifeStories: Καθημερινές Ιστορίες Αλληλεγγύης

Δήμος Λάρνακας, CMMI και ΤΕΠΑΚ
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΘΕΣΜΟΙ 1955
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ  
ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ  ΛΑΡΝΑΚΟΣ
Αρ. Διαχ. 207/2020

Επί τοις αφορώσι την Ελένη Αντωνίου -
α.τ. 399487 εξ Άσσιας τέως εξ Αγ.
Μηνάς Νο.1, Καμάρες 1, Λάρνακα                                                                                                                                                                                                                                                                 

Αποβιωσάσης

Δίδεται με την παρούσα ειδοποίηση ότι
μετά την παρέλευση 8 ημερών από την
δημοσίευση θα εκδοθεί διάταγμα πα-
ραχώρησης εγγράφων διαχείρισης της
περιουσίας της Ελένης Αντωνίου τέως
εξ Αγ. Μηνά Νο.1, Καμάρες 1, Λάρνακα
αποβιωσάσης, στην Μαρία Ματθαίου
Σουρουλλά, Δικηγόρο εκ Λάρνακος.
Εάν έχετε ένσταση δέον όπως εντός
της πιο πάνω προθεσμίας καταχωρήσετε
ένσταση (caveat) στο πιο πάνω αναφε-
ρόμενο Πρωτοκολλητείο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: Το Δικηγορικό
Γραφείο της κας Μαρίας Ματθαίου Σου-
ρουλλά εκ Λεωφ. Μακαρίου 69 , ΣΚΑΛΑ
ΚΩΡΤ 1, 4ος όροφος, Διαμ. 46, 6017
Λάρνακα, Τ.Θ.40979, 6308 Λάρνακα -
Θυρ. Δικ.116.

Μαρίνα Σουρουλλά
Δικηγόρος                                                                                                              

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204 of the BVI Business
Company Act.

Kalea Invest Limited
("the Company")

(In Voluntary Liquidation)
Company No. 1024242

NOTICE is hereby given pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The
voluntary liquidation commenced on the 18th of September, 2020. The
Liquidator is Mrs. Christiana Perikleous of 64, Omirou Street, Imperium
Tower, 3096 Limassol.
Dated 18th of September 2020

Christiana Perikleous
Voluntary Liquidator 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ο  Δήμος  Αμμοχώστου,  σύμφωνα  με τον Περί  Αξιολόγησης  Υποψηφίων  για διορισμό  στη
Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμο  Ν. 6(1)/98, όπως  έχει  τροποποιηθεί   ανακοινώνει  ότι  δέχεται
αιτήσεις  για  την πλήρωση  μιας  κενής  μόνιμης  θέσης  Βοηθού Γραμματειακού  Λειτουργού  Α2-
5-7 (ΙΙ)  (θέση   Πρώτου  Διορισμού)  στο Δήμο  Αμμοχώστου.

Ο Δήμος προτίθεται να διενεργήσει τόσο γραπτή όσο και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε
ημερομηνία που θα δημοσιευτεί και θα κοινοποιηθεί γραπτώς στους αιτητές.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
αρ. 138, Λεμεσός, μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την προκήρυξη και πλήρωση της θέσης καθώς και
το έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμμο-
χώστου: www.famagusta.org.cy αλλά και στα γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου Λεωφ. Αρχ.
Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 138, Λεμεσός (τηλ: 25 384073/25 339757) μεταξύ 7:30-15:00.  

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Κάτω Πολεμιδιών δέχεται αι-
τήσεις για την αγορά υπηρεσιών ενός (1) Συντονιστή για
τις ανάγκες του προγράμματος του.  Το συμβόλαιο είναι
χρονιαίο, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
ή τίτλος, 5ετής πείρα στην εκπαίδευση με έμφαση στη
μη τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ατόμων όλων
των ηλικιών, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
άτομο δραστήριο και δημιουργικό με οργανωτικές ικα-
νότητες.

Η μηνιαία αμοιβή καθορίζεται στα €1.500,00 (Διευκρι-
νίζεται ότι οποιεσδήποτε εισφορές, αποκοπές ή συνει-
σφορές σε εγκεκριμένα ταμεία π.χ Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, θα επιβαρύνουν τον ίδιο το Συντονιστή,
και δεν θα καταβάλλεται κανένα επιπρόσθετο ποσό από
το Ανοικτό Σχολείο για κάλυψη ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης και οδοιπορικών.)

Οι ώρες εργασίας προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες
του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική
αίτηση από τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.  Η
τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 
7η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ :
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25
του Περι Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224,
ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο
ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται
πιο κάτω. 
Δήλωση Μεταβίβασης : 4/Π/1783/2020 
Πωλητής: CCSRE REAL ESTATE COMPANY
LIMITED, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, 8, 1096,
ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩ-
ΣΙΑ
Αγοραστής: (1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ,
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, 54, 2235, ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
Αγοραστής: (2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙΝΙΚΟΣ, 'Αρεως 16, Κατοικία 4, 6040 Βο-
ρόκληνη Φ/δι ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15
RΙΑ COURT 3 Δ401 6016 ΛΑΡΝΑΚΑ  
Ακίνητο: 
Αρ. Εγγραφής 0/6726
Φύλλο/Εχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ. 0/2-258-
369/4/92/7
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ 
Υποϊδιοκτησίες  Υπάρχουν κτίρια που δεν
αναφέρονται στην εγγραφή
(4/ΕΣ/1582/2014) 
Εμβαδό τ.μ. 1982 
Γεωγραφική Περιοχή ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΩΝ, 
Τοποθεσία ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/8 
Ποσό Πώλησης €125.500,00 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπό-
κεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο ποσό πώλησης. 

Π ίνακα στον οποίο απεικονίζεται
ένας από τους πρωτοπόρους
στυλοβάτες της κυπριακής

δημοσιογραφίας, ο εκδότης και
διακεκριμένος αρθρογράφος Κύρος
Σταυρινίδης, δώρισε στην Ένωση
Συντακτών Κύπρου ο κ. Λούης Περεντός,
διαχειριστής της διαθήκης της Μάρως
Θεοδοσιάδου, στην οποία ανήκε ο
πίνακας. Το πορτρέτο φιλοτέχνησε
ο γνωστός  Έλληνας  ζωγράφος
Γεράσιμος Απελλής, τη δεκαετία του
1920. 

Ο Κύρος Σταυρινίδης, (1868-1931)
μαζί με τον αδελφό του Δημοσθένη
Σταυρινίδη (1878-1957), υπήρξε
συνιδρυτής της ιστορικής εφημερίδας
«Ελευθερία» το 1906, την οποία και
διηύθυνε μέχρι τον θάνατο του. Η
Μάρω Θεοδοσιάδου (1939-2019)
διατέλεσε για δεκαετίες
τηλεσκηνοθέτης και τηλεπαραγωγός
στο ΡΙΚ, που με το έργο της αναδείκνυε

τον πολιτισμό και την ιστορία της
Κύπρου. Η μητέρα της Μάρως
Θεοδοσιάδου Κίκα Θεοδοσιάδου
ήταν ανηψιά του Κύρου Σταυρινίδη.
Το ΔΣ της ΕΣΚ εκφράζει θερμές
ευχαριστίες στον κ. Λούη Περεντό

διαχειριστή της διαθήκης της Μάρως
Θεοδοσιάδου για το πολύτιμο
απόκτημα, τον πίνακα-πορτρέτο του
Κύρου Σταυρίδη, που θα κοσμεί
πλέον τους εκθεσιακούς χώρους της
Δημοσιογραφικής Εστίας.

Πορτρέτο Κύρου Σταυρινίδη δωρεά στην ΕΣΚ

Ζητείται
Η εταιρεία ANDRELIA PAPHOS LTD
με αριθμό μητρώου εργοδότη
736408/1/3102 ζητά να προσλάβει
1 άτομο ως ΤΡΙΦΤΑΔΟΡΟ, 3 άτομα
ως ΠΕΛΕΚΑΝΟΥΣ και δύο άτομα ως
ΤΑΠΕΤΣΑΡΗΔΕΣ. 
Με αρκετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους απο τη σχετική
σύμβαση. Για πληροφορίες παρακαλώ
όπως αποταθείτε στο Γραφείο Εργασίας
Λευκωσίας στο τηλ. 22 403000.  

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι  ο BOHDAN BICHUK  από Χριστοδούλου
Γαλατοπούλου Μαύρος Κωρτ 135, Δ.301, 6047 Λάρνακα, υπέβαλε στον υπουργό
Εσωτερικών  αίτηση (Τύπος Μ 127) για πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης.
Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί
η αιτούμενη πολιτογράφηση καλείται να αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών
στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.  

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι  η DAVINA ANN SOFOCLEOUS  από
Αγίας Λαύρας 1, 7550 Κίτι,  Λάρνακα, υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών  αίτηση
(Τύπος Μ 127) για πολιτογράφηση της  ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει
οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση καλείται να αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία,
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.  

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η κα DUAN HONGLING από PAPHOS
υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ. 127) για πολιτογράφηση
της ως Κύπρια πολίτιδα. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει
στον υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων». 

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι  ο κος WU XIFANG από PAPHOS
υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ. 127) για πολιτογράφηση
του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει
στον υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση
των γεγονότων». 



OMEGA

07:00 Αλήθειες Με Τη Ζηνα 

09:00 Στη Φωλιά Των Κου Κου

12:00 Ενημέρωση Τώρα 

13:15 Αιχμές 

14:45 The Booth 

16:15 Έλα Να Δεις 

17:35 Shopping Star 

18:00 Omega News 

18:10 Shopping Star (Συνέχεια) 

19:00 Ο Τροχός Της Τύχης 

20:10 Omega News

21:15 Greece’s Next Top Model 

23:40 The Blacklist 

00:40 The Booth (E) 

01:40 Έλα Να Δεις (Ε) 

03:10 Ένας Για Όλους (E) 

04:10 Η Μαμά Λείπει Ταξίδι Για

Δουλειές (Ε) 

05:00 Ευτυχείτε 

ΑΝΤ1

05. 40Έρωτας (Ε) 

06. 30Μην Ψαρώνεις (Ε) 

07. 20 Χωρίς Εσένα (Ε) 

08. 10Still Standing (Ε) 

09. 00Το Πρωινό 

11. 00 Μέρα Μεσημέρι 

14. 00Κωνσταντίνου Και Ελένης

(Ε) 

14. 50Φίλα Το Βάτραχο Σου (Ε) 

16. 30Ρουκ Ζουκ Iv 

17. 20 Still Standing

18. 00Τα Νέα Σε 10’

18. 10 … Συνέχεια

18. 30Ήλιος 

19. 15 Άγριες Μέλισσες 

20. 20Τα Νέα Του Αντ1

21. 20 Εσύ Στον Κόσμο Σου Ιιι 

22. 15Πέτα Τη Φριτέζα Ιι 

23. 10La Pasta Pomilωri (Ε) 

00. 00Εκείνες Κι Εγώ (Ε) 

00. 50Εγκλήματα (Ε) 

01. 40 Κανε Γονείς Να Δεις Καλό

(Ε) 

02. 30Οι Στάβλοι Της Εριετας

Ζαϊμη (Ε) 

03. 20Τα Νέα Του Αντ1

04. 20Γραφείο Ταξί (Ε) 

04. 50Νιώσε Με (Ε)

ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ

05:30 60΄ Ελλάδα (Ε) 

06:45 Alpha Καλημέρα

09:30 Αγγελική (Ε) 

10:15 Οικογενειακές Ιστορίες

(Ε) 

11:00 Alpha Ενημέρωση

13:50 Ώρα Για Μελέτη

15:30 Με Αγάπη Χριστιανα

17:40 Deal

18:00 Ειδήσεις Και Νοηματικό

Δελτίο

18:10 Deal

18:40 Αγγελική

19:20 The Chase

20:20 Alpha News

21:20 Κάμπινγκ - Πρεμιέρα

22:00 8 Λέξεις

23:30 The Chase (Ε) 

00:15 Αγγελική (Ε) 

01:00 10Η Εντολή (Ε) 

01:45 Σε Είδα (Ε) 

02:30 World Party (Ε) 

03:30 8 Λέξεις (Ε) 

05:00 Με Αγάπη Χριστιανα (Ε) 

ΡΙΚ 1

6:45 Πρώτη Ενημέρωση

9:30 Όμορφη Μέρα Κάθε

Μέρα

11:00 Είναι Θέμα Υγείας

11:30 Απο Μέρα σε Μέρα

14:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας

15:30 Γυναίκα 

15:35 Χρυσές Συνταγές

16:30 Happy Hour

17:50 Κοίτα με στα Μάτια

18:00 Ειδήσεις στις 18:00

18:20 Κοντά Έπεσες

19:20 Καμώματα τζι Αρώματα

20:00 Ειδήσεις στις 20:00

21:10 Χάλκινα Χρόνια

22:00 Το Μυστικό της

Πεταλούδας

23:00 Ειδήσεις

23:05 Γυναίκα της Κύπρου

ΡΙΚ 2

8:00 Παιδική Ζώνη

15:30 Ποπ Κορν

16:00 Μανώλης και Κατίνα

16:25 Φύρδην Μίγδγην

16:45 Η Πλατεία

17:15 Μοιραία Φεγγάρια

18:15 Κοίτα με στα Μάτια

18:30 Επιστήμη και Κοινωνία (με

υπότιτλους)

19:30 Γυναίκα 

19:40 English News

19:50 Haberler

20:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

στην Νοηματική

21:05 Γκολ και Θέαμα

22:30 Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτ-

λους)

23:20 Μοντέρνα Οικογένεια

ΣΙΓΜΑ

06:00 Ώρα για Φαγητό (Ε) 

06:45 Πρωτοσέλιδο 

09:30 Ήρθε κι Έδεσε 

11:00 Μεσημέρι και Κάτι 

13:30 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 

14:00 Ώρα για Φαγητό με την

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου  

14:30 Love It 

16:15 Καλό Μεσημεράκι με το

Νίκο Μουτσινά  

18:00 Γεγονότα σε συντομία 

18:10 My Style Rocks  

20:20 Τομές στα Γεγονότα 

21:20 The Cold Light of Day 

23:10 My Style Rocks (E)  

00:30 Γεγονότα Τίτλοι

Ειδήσεων 

00:40 My Style Rocks (Ε) 

01:20 Velvet (E)  

02:50 Love It (Ε)  

04:30 Τομές στα Γεγονότα (Ε)  

05:30 Οι Τάκκοι (Ε) 

PLUS

06:10 Το Ταξίδι Της Ζωής 

07:10 Παιδική Σειρά 

07:35 Cook Eat (Ε) 

08:15 όνο Για Σένα 2019/2020

11:00 Τηλεαγορα 

12:00 Με Άλλη Ματιά, Season Iιi 

14:30 Τηλεαγορα 

18:20 Σύντομο (10’) Δελτίο

Ειδήσεων 

18:40 «Αποδείξεις Live»(Ε) 

19:35 Ταξίδι Γεύσεων, Season Ii

(Ε) 

20:20 Ειδήσεις Στο Plus 

20:55Για Πάντα Νέοι – Εκ. 45

21:55 Επίκαιρα, 7Η Σεζόν 

23:00 Ξένη Σειρά 

23:50 Ξένη Σειρά 

00:45 Ξένη Ταινία 

02:25 Ξένη Σειρά 

03:15 Ξένη Σειρά 

04:05 Video Clips 

04:10 Μόνο Για Σένα (Ε) 

04:50 Με Άλλη Ματιά, Season Iιι 

NOVACINEMA1 HD

05:20 The International 

07:20 Θέα Στη Θάλασσα 

09:10 Hollywood Buzz 

09:45 Raaiselkind 

11:25 The Amazing Spider-Man 2 

13:50 Ροκυ, Τα Χρυσά Γάντια 

15:50 Las Ninas Bien 

17:40 Le Poulain 

19:30 Films & Stars 

20:05 Booksmart 

22:00 The Wedding Guest 

23:50 Run This Town 

01:35 Mcqueen 

03:35 Κινηματογραφικά Νέα 

04:25 Τhe Intruder

NOVACINEMA2 & 2 HD

05:15 Οι Επικίνδυνοι 

06:55 Κινηματογραφικά Νέα 

07:55 Late Night 

09:40 Νύχτες Με Τον Εχθρό

Μου 

11:25 Κινηματογραφικά Νέα 

12:25 Rocky Balboa 

14:10 Πόκεμον Ντετέκτιβ

Πικατσου 

16:00 Stay Hungry 

17:45 Γκοτζιλα Ii:Ο Βασιλιάς Των

Τεράτων 

20:05 Elysium 

22:00 Vice:Ο Δεύτερος Στην

Ιεραρχία 

00:20 The Clovehitch Killer 

02:10 Επίθεση Στον Συρμό 

04:05 21 Γέφυρες

NOVACINEMA3

19:25 Vigilante Force 

21:00 Η Νύχτα Μας Ανήκει 

23:00 Awake 

00:35 Κινηματογραφικά Νέα 

01:00 Ma Belle - Fille Est Une

Putain

NOVACINEMA4

18:10 Το Μυστικό Βασίλειο Του

Δάσους 

19:55 Years And Years Επ. 2 

21:00 Quiz Επ. 1 

22:00 Quiz Επ. 2 Πρώτη

Προβολή

23:00 Watchmen Επ. 7 

00:10 Μετά 

02:00 Quiz Επ. 2 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

20:05  BOOKSMART      
Την παραμονή της αποφοίτησής τους από το λύ-
κειο δύο φιλενάδες διαπιστώνουν πως διαβάζουν
διαρκώς και δεν έχουν διασκεδάσει καθόλου στη
μαθητική ζωή τους. Αποφασίζουν λοιπόν να πά-
ρουν το αίμα τους πίσω μέσα σε ένα βράδυ.

22:00 THE WEDDING GUEST      
Ένας μυστηριώδης Μουσουλμάνος από τη
Βρετανία ταξιδεύει στο Πακιστάν για έναν γάμο.
Τα σχέδιά του, όμως, είναι πιο περίπλοκα και θα
τον οδηγήσουν σε μια μεγάλη περιπέτεια που
κρύβει εκρηκτικά μυστικά.

20:05 ELYSIUM      
Το 2154 ο πλανήτης Γη είναι κατεστραμμένος, με τους
πλούσιους κατοίκους να έχουν μετακομίσει στον υπερ-
πολυτελή διαστημικό σταθμό Elysium. Ο πρώην κατάδικος
Μαξ μολύνεται από ραδιενέργεια στο εργοστάσιο όπου
δουλεύει κι έχει μόλις πέντε ημέρες στη διάθεσή του για
να μπει παράνομα στο Elysium και να θεραπευτεί. Για να
τα καταφέρει, του είναι απαραίτητη η βοήθεια του παλιού
του «εργοδότη» Σπάιντερ, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται
αναπάντεχα στη ζωή του και μια παιδική του φίλη

22:00 VICE
Η διαδρομή του Ντικ Τσέινι από τη δεκαετία του
’60 και το Γέιλ μέχρι και την πρώτη δεκαετία του
2000, όταν αναδείχτηκε ο πολιτικά ισχυρότερος
αντιπρόεδρος στην αμερικανική Ιστορία.

NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 2 NOVACINEMA 2
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ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΝΕΜΑ 



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Ενδιαφέρουν κυνηγούς. 
2. Όνομα πέντε Βυζαντινών
αυτοκρατόρων. 
3. Τμήματα επίπλων. - Από τα
εκατό τα... πιο πολλά. 
4. Τελειωμένα, σύμφωνα με
μια έννοια (αντίστρ.). - Αγ-
γλικό σύμφωνο. 
5. Κυκλοφορούν σε γειτονική
μας χώρα (γεν.). 
6. Σκανδιναβική νομισματική
μονάδα. - Ενισχύεται με ειδικά
μηχανήματα (με άρθρο). 
7. Όρος του ηλεκτρισμού (αν-
τίστρ.). - Αρχή μιας ατέλειωτης
σειράς. 
8. Φωνήεντα που δεν σχηματί-
ζουν δίφθογγο. - Αναφέρεται
και επί ευπρεπούς συμπεριφο-
ράς. 
9. Γρήγορα διαδίδονται. - Ιδιαί-
τερα αγαπητό στους Άγγλους. 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Γι' αυτήν συνήθως προβάλ-
λονται όροι. 

2. Σημαίνουν και τα κίνητρα
(γεν.). 
3. Μορφή συνεισφοράς. 
4. Αγροτικό εργαλείο. - Παλιά
ονομασία της Σπερχειάδας. 
5. Πορεία προς τα πίσω εκ-
φράζει. - Πολλά αρχαία χρησι-
μοποιούνται ακόμη. 
6. Γαλλική.. λέξη. - Προορι-

σμός των Αργοναυτών. - Απαι-
τούνται για την προφορά
ξένου συμφώνου. 
7. Εκφράζει και άρνηση. -
Ρήμα... ακινησίας (αντίστρ.). 
8. Στον πόλεμο χρησιμοποι-
ούνται. 
9. Δούλη της Σάρας. - Φωνή-
εντα από τα... φωνήεντα. 

O Alan Shepard ο
πρώτος Αμερικά-
νος στο φεγγάρι
βάζει την στολή
του.

Ταύρος
Είστε αγανακτισμένοι με τις πα-
λαιές υποχρεώσεις επειδή σας
υπενθυμίζουν την επιρροή που
άλλοι έχουν πάνω σας.
Δίδυμοι
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σας
αρέσει περισσότερο ο εαυτός
σας συνήθως όταν αρέσετε πε-
ρισσότερο σε άλλους ανθρώ-
πους.
Καρκίνος
Αν έχετε οποιαδήποτε ασθένεια,
με άμεση προσοχή από αξιόπι-
στους επαγγελματίες θα οδη-
γηθείτε σε βελτιώσεις.
Λέων
Τα πάθη ανακατεύουν την αι-
σθηματική ζωή σας, αλλά μην
αφήνετε την κτητικότητα να χα-
λάσει τις σχέσεις. Εάν έχετε ξε-
κινήσει ένα νέο ειδύλλιο, βε-
βαιωθείτε ότι είναι κάποιος που
είναι καλός για σας.
Παρθένος
Απομακρυνθείτε από παλιά πρό-
τυπα που σας αφορούν και συμ-
περιφέρονται δύσκολα, αλλά
προσέξτε να μη μεγεθύνετε τις
μικρές καταστάσεις και να τις
μετατρέψετε σε δράματα.
Ζυγός
Εχετε ένα πραγματικό πάθος
για ανάκριση και έρευνα, αλλά
δεν είστε πάρα πολύ φαρισαϊκοί
στις συζητήσεις.
Σκορπιός
Σκέφτεστε τα χρήματα, αλλά
αν πιέζετε περισσότερο τις κα-
ταστάσεις μπορεί η επιμονή σας
να γυρίσει εις βάρος σας.
Τοξότης
Κοιτάξτε πιο προσεκτικά τα αυτά
που είναι πραγματικά αναγκαία
σε οποιονδήποτε τομέα της
ζωής σας. Είναι δύσκολο να εί-
στε διπλωματικοί ή να συνερ-
γάζεστε, αλλά μια εμπαθής προ-
σέγγιση θα σας δέσει ακόμα
περισσότερο τα χέρια.
Αιγόκερως
Είστε αρκετά ευαίσθητοι αυτή
τη στιγμή, αλλά έτσι βρίσκετε
χρόνο για τον εαυτό σας. Εχετε
μπει σε μια πολύ αργή διαδι-
κασία εκκαθάρισης από ό,τι δεν
χρειάζεστε στη ζωή σας πια.
Υδροχόος
Προσπαθήστε να μη ζήσετε
τόσο πολύ με τις ελπίδες σας
για το μέλλον, ώστε να ξεχάσετε
να απολαύσετε ό,τι έχετε ήδη.
Ιχθύες
Μια παλιά, μακροχρόνια σχέση
επιστρέφει λαμπιρίζοντας πίσω
στη ζωή σας ή μια νέα σχέση
έρχεται να σας τυφλώσει. Ξαφ-
νικά οικονομικά οφέλη είναι
πάντα καλοδεχούμενα.
Κριός
Αν το πάρετε απόφαση, είστε
σε θέση να μαγέψετε τους άλ-
λους. Μπορείτε να επικοινωνή-
σετε αρμονικά και ευτυχισμένα
σε κοινωνικό επίπεδο.

Αστρα
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ΣΗΜΕρΑ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. πιθανό να πα-
ρατηρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει
σταδιακά άνοδο Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βο-
ρειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η
θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα
ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32
στα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα
ορεινά. Σήμερα βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρ-
χικά ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ,
αλλά αργότερα ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα
καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, εκτός
από τα δυτικά και τοπικά τα βόρεια, όπου θα παραμείνει
λίγο ταραγμένη. 

ο ΚΑιροΣ
ΑΘΗΝΑ ......................29
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ...........27
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. 27
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Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως
αίθριος.  Από την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά
άνοδο για να κυμανθεί αισθητά πιο πάνω από τις
μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Τετάρτη θα ση-
μειώσει πτώση παραμένοντας όμως πιο πάνω από τις
μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λευκωσία
• Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ.

Μακαρίου Γ΄265, Έναντι Marks
& Spencer Λακατάμειας, Λα-
κατάμεια, 22384900,
22512252

• Προεστού Μαργαρίτα, Αρμε-
νίας 5Α, Αρχή Αρμενίας κοντά
στα φώτα λεωφ. Λεμεσού,
Στρόβολος, 22333670,
22001060

• Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης
Οκτωβρίου 42Α, Δρόμος Πα-
γωτών, Έγκωμη ,
22350091, 22721945

• Χριστοδουλίδης Χάρης, Αν-
δρέα Αβρααμίδη 49, Πλησίον
Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δα-
σούπολη, Στρόβολος,
22879747, 22378494

• Λεμπέση Ελευθερία, Πρίγκιπα
Καρόλου 16, Δίπλα από το ξε-
νοδοχείο ΑΣΤΥ, Άγιος Δομέτιος,
22270770, 22324314

Λεμεσός
• Παπαχρίστος Χρίστος, Λεωφ.

Μακαρίου Γ΄48, Έναντι ψη-
σταριάς "Καπάτσος", φώτα Σι-
μιλλίδη, Λεμεσός, 25575861,
25340982

• Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου
A’ 159, Δρόμος Παλαιού Νο-
σοκομείου, Λεμεσός,
25342050, 25728208

• Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ.
Κυπριανού & Βασ. Κωνσταν-
τίνου 84, Φώτα Σπύρου Κυ-
πριανού & δρόμος Τσιρείου
Δημοτικού, Λεμεσός,
25870288, 25737455

• Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου
Κυπριανού 15, Δίπλα από Σκλα-
βενίτη Columbia, Γερμασόγεια,
25311234, 25811818

Λάρνακα
• Σωκράτους – Κυπριανού Ελέ-

νη, Κιλκίς 15 – 17, Ανδρούλλα
Court πλησίον Σχολής Καλο-
γραιών, Λάρνακα, 24651035,
24624163

• Ασπρής Νίκος, Λεωφόρος Αρ-
τέμιδος 48, Έναντι Ξεν/χείου
ΛΑΓΙΩΤΗ, Λάρνακα, 24624928,
24622102

Πάφος
• Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτη-

σίας 25, Δρόμος Τεχνικής Σχο-
λής προς Debenhams KO-
RIVOS, Πάφος, 26950510,
99578224

Παραλίμνι
• Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου

111, Παραλίμνι, 23730116,
23821516

Εορτολογιο / 28.9.2020

Νεοφύτου Ἐγκλείστου
Χαρίτωνος Ὁμολογητοῦ
Αὐξεντίου ὁσίου

ρετρό

κληρώσεις
ΤΖΟΚΕΡ
10, 20, 23, 32, 34
5+1 αριθμο . €4.650.897,70
5 αριθμοί . . . . . . €93.961,97
4+1 αριθμοί.... . . €2.500,00
4 αριθμοί................ . €50,00
3+1αρθμοί........ . . . . €50,00
3 αριθμοί....... . . . . . . . €2,00
2+1 αριθμοί....... . . . . . €2,00
1+1αριθμοί...... . . . . . . €1,50

ΠΡΟΤΟ
9884110
7 ψηφία ...... ΤΖΑΚΠΟΤ
6 ψηφία ..€25.000,00
5ψηφία ......€2.500,00
4ψηφία ........€250,00
3ψηφία ..........€25,00
2ψηφία. ............€2,00

19 ΛΟΤΤΟ
7, 14, 15, 18, 39, 48

6 αριθμοί ............. ΤΖΑΚΠΟΤ
5+1 αριθμοί ......�50.000,00
5 αριθμοί....... .... �1.500,00
4 αριθμοί ........... .....�30,00
3 αριθμοί....................�1,50

46

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2. ΑΛΕΞΙΟΣ 3. ΡΑΦΙΑ - EKA 4. NETA -
AP 5. ΔΗΝΑΡΙΩΝ 6. ΟΡΕ - H ΑΚΟΗ 7. ΤΑΣΙΣ - ENA 8. ΗΩ - ΓΑΝΤΙ 9.
NEA - ΤΣΑΙ. 
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2. ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 3. ΡΕΦΕΝΕΣ 4. ΑΞΙΝΑ - ΑΓΑ
5. ΣΙΑ - PHTA 6. ΜΟ - AIA - NT 7. ΑΣΕ - ΣΤΕΚΩ 8. ΚΑΝΟΝΙΑ 9. ΑΓΑΡ
- HA.
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Σ τις 4 Σεπτεμβρίου, όταν η ένταση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο βρισκόταν στην κορύφωσή
της ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σαρλ Μισέλ έδωσε συνέντευξη σε έξι ευρωπαϊκά
πρακτορεία ειδήσεων, για να διακηρύξει την υπο-
στήριξη της ΕΕ στα μέλη της, Ελλάδα και Κύπρο που
δέχονταν τις «καταδικαστέες μονομερείς επεμβάσεις
της Τουρκίας». Καλώντας την Τουρκία να τερματίσει
τις παράνομες ενέργειές της, ο Μισέλ πρότεινε την
πραγματοποίηση μιας διεθνούς διάσκεψης για την
ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή των εμπλε-
κομένων πλευρών, υπό τα Ηνωμένα Έθνη. «Μια τέ-
τοια διάσκεψη θα μπορούσε να περιλάβει όλες τις

χώρες που εμπλέκονται
στις διάφορες συζητή-
σεις για τα θαλάσσια σύ-
νορα στη Μεσόγειο».
Είναι φανερό πως η Κύ-
προς μπορεί να αποδε-
χτεί μια τέτοια διάσκεψη
στην οποία θα μετέχει
ως Κυπριακή Δημοκρα-
τία, αλλά να μην μετέχει

η τουρκοκυπριακή κοινότητα (αφού μόνο χώρες θα
μετέχουν). Παρά τις δεδομένες ενστάσεις της
Κύπρου, και παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ περιήλθε
στις χώρες μας, ο Σαρλ Μισέλ επανέφερε την πρό-
τασή του στο πιο επίσημο βήμα του κόσμου. «Οι
μονομερείς ενέργειες και οι παραβιάσεις του διε-
θνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να
σταματήσουν εντελώς», τόνισε κατά την τοποθέτησή
του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
επαναλαμβάνοντάς την πρότασή του για διεθνή
διάσκεψη. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις
εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Οι μονομερείς
ενέργειες και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου
πρέπει να σταματήσουν εντελώς. Μαζί με τα κράτη
μέλη μας, καταβάλλουμε εντατικές διπλωματικές
προσπάθειες για την εξάλειψη των εντάσεων και
την προώθηση του διαλόγου. Με αυτό το πνεύμα,
πρότεινα τη διοργάνωση μιας πολυμερούς διάσκεψης
για την ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με τα
Ηνωμένα Έθνη. Πολλοί παράγοντες έχουν ήδη αν-
ταποκριθεί θετικά και είναι έτοιμοι να συζητήσουν
τις λεπτομέρειες, την ημερήσια διάταξη και το χρο-
νοδιάγραμμα. Οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών,
η ασφάλεια, τα ενεργειακά ζητήματα και η μετανά-
στευση είναι μερικά από τα θέματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν», σημείωσε.
Για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών η Κυπριακή
Δημοκρατία καλεί την Τουρκία σε αναμέτρηση στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Κάτι που δεν θα
γίνει, αφού η Τουρκία δεν μας αναγνωρίζει. Από
την πλευρά της η Τουρκία μας καλεί σε μορατόριουμ
γεωτρήσεων μέχρι τη λύση του κυπριακού και οριο-
θέτηση των ΑΟΖ με την επανενωμένη Κύπρο. Κάτι
που και πάλι δεν θα γίνει αφού απορρίψαμε την
πρόταση. Οι μονομερείς επεμβάσεις, όμως, πρέπει
να τερματιστούν, όπως θέλουμε και εμείς και οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι μας και η διεθνής κοινότητα. Αλλά
πώς; Χωρίς να προηγηθεί η επίλυση των διαφορών
που μας χωρίζουν; Περιμένουμε ότι η Τουρκία θα
τα μαζέψει και θα απολογηθεί για τις μονομερείς
επεμβάσεις της; Τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα,
από την επομένη της εισβολής μέχρι σήμερα καλεί
σε τερματισμό των στρατιωτικών επεμβάσεων στην
Κύπρο, εφόσον οι Κύπριοι, όμως καταλήξουν στην
λύση του πολιτικού τους προβλήματος;    

ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

«Καμπάνες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» (από τις
εφημερίδες).
Η λέξη καμπάνα στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται
για την τιμωρία που επιβάλλεται σε κάποιον για παρά-
πτωμα, η ποινή, το πρόστιμο. Στο παρελθόν οι λέξεις της
καθομιλουμένης ή που χρησιμοποιούντο μεταφορικά,
κλείνονταν σε εισαγωγικά, κάτι που δεν συμβαίνει πια ή
δεν συμβαίνει συχνά. Έτσι στο παρελθόν οι καμπάνες

του πιο πάνω δημοσιεύματος θα κλείνονταν σε εισαγωγικά
για να μη νομίζει ο αναγνώστης ότι πρόκειται για πραγ-
ματικές καμπάνες. Αυτές που τοποθετούνται στο καμ-
παναριό εκκλησίας ή μοναστηριού και παράγουν τον
γνωστό ήχο. Η λέξη (λατινικά campana) και το αντικείμενο
εισήχθησαν στις ανατολικές εκκλησίες τον ένατο αιώνα,
ξεκινώντας από τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταν-
τινούπολη.

Του ΑΛΕκΟΥ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Καμπάνες χωρίς εισαγωγικά

Β ΑΣΑΝΙΖΟΥΜΕ τον εαυτό μας
τόσο πολύ. Μυαλό, κορμί
και πνεύμα. Γιατί; Τί είναι η

ζωή, αν όχι το άθροισμα των εμ-
πειριών μας; Τί είναι η ζωή, αν όχι
η διαφορά των θετικών μας σκέ-
ψεων απ’ τις αρνητικές; Τί είναι η
ζωή, αν όχι το γινόμενο του κάθε
μας πόθου επί της κάθε επιθυμίας;
Τί είναι η ζωή, αν όχι το πηλίκο
του κάθε μας έρωτα δια τα κομ-
μάτια που έγινε η καρδιά;

Η ΖΩΗ είναι στιγμές και σκέψεις
και πράξεις μαζί. Είναι όμορφη,
είναι γλυκιά, ζουμερή. Γαργαλάει
και γαργαλιέται μαζί. Η ζωή είναι
ωραία. Εμείς την περιπλέκουμε.

ΤΗΝ περιπλέκουμε αναλύοντας.
Αναλύοντας την κάθε γ…...η στιγμή,
την στιγμή που θα έπρεπε να την
απολαμβάνουμε. Αναλύοντας την
κάθε γ…...η στιγμή μετά που την
απολαύσαμε. Αναλύοντας την κάθε
γ…...η στιγμή που αφήσαμε να φύ-
γει χωρίς να την ζήσουμε, από τύ-
ψεις μην απολαύσουμε τη ζωή
λίγο παραπάνω απ’ όσο μας ανα-
λογεί.

ΠΟΣΗ απόλαυση μας αναλογεί στη
ζωή άραγε; Όση ακριβώς επιτρέ-
πουμε στον εαυτό μας! Αν αναλά-

βουμε για μια στιγμή το εκατό τοις
εκατό της ευθύνης που μας ανα-
λογεί για την πορεία, πες την μοίρα,
πες την πεπρωμένο ή όπως θες,
της ζωής μας και αναρωτηθούμε
πού πάνε όλες οι στιγμές που θα
μπορούσαμε να απολαμβάνουμε,
αλλά αντί για αυτές ζούμε κάτι
άλλο, τότε η ζωή μας θα ήταν πολύ
διαφορετική.

ΟΤΑΝ αρχίσουμε να αντιλαμβανό-
μαστε ότι η ζωή μπορεί να είναι
καθημερινά μια υπέροχη έκπληξη
και όχι ένας μανιακός κλόουν που
καραδοκεί στη γωνία για να μας
τρομάξει, τότε αυτή, η ζωή, γίνεται
κτήμα μας. Γίνεται κομμάτι του
εαυτού μας και όχι κάτι έξω από
μας που απλά περπατάμε παράλ-
ληλα με αυτό.

«ΕΔΩ είναι ο παράδεισος, κι η κό-
λαση εδώ», σιγοτραγουδάει η Βίκυ
ξενυχτισμένη στην πόρτα της ζωής.

Ότι επιλέξεις να ζήσεις, θα το ζή-
σεις. Όπως επιλέγεις να το βλέπεις,
έτσι θα είναι. Τα πράγματα είναι
απλά. Έχεις την ικανότητα, κυριο-
λεκτικά, να ζωγραφίσεις τον Πα-
ράδεισο και να μπεις μέσα. Δεν
είναι κανένας τυχαίος ο Καζαντζά-
κης. Άνθρωπο που τον αφόρισε η
Εκκλησία να τον πιστεύεις!

ΑΣ κάνουμε, λοιπόν, τη ζωή κομ-
μάτι μας. Ας κάνουμε τη ζωή δική
μας. Κι ας αρχίσουμε να ζούμε
αναλαμβάνοντας την ευθύνη που
αυτό φέρει μαζί, αποδεχόμενοι
ότι είμαστε εξίσου υπαίτιοι για τα
καλά και τ' άσχημα που μας συμ-
βαίνουν. Κι ας μην είμαστε θύματα
άλλο πια, κι ας μην είμαστε μοι-
ρολάτρες. Κι ας σταματήσουμε να
φταίμε το αφεντικό, την μαμά, την
κίνηση στο δρόμο για ό,τι δεν μας
αρέσει ή ικανοποιεί. Κι ας κάνουμε
επιτέλους κάτι γι’ αυτό. Ας περά-
σουμε απ' την παρατήρηση, στην
πράξη. Απ' το βλέπω, στο κάνω.
Απ' την απραξία, στην παραγωγή.
Ψυχή τε και σώματι!

ΚΑΙ πού ξέρεις; Μπορεί να γίνουμε
πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. 

* BSc Sports Science & P.E.,
Psychosomatic development coach

midia.hadji@gmail.com

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Εδώ είναι ο Παράδεισος κι η Κόλαση εδώ

Να τερματιστούν 
οι μονομερείς 
επεμβάσεις, αλλά πώς;

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η πρόταση του
Σαρλ Μισέλ 
για πολυμερή 
διάσκεψη στην
Αν. Μεσόγειο

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ

Πυροσβέστες ξε-
κουράζονται για

λίγο πριν συνεχί-
σουν την προ-

σπάθεια να
σώσουν το παρα-

τηρητήριο του
Mount Wilson

από τις φλόγες
στην Καλιφόρνια

των ΗΠΑ.
(REUTERS /

RINGO CHIU)
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