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Ιούνιο η απόφαση
για τις προεδρικές

«Το δικό μου ενδιαφέρον θα εκφρα-
σθεί στην ώρα του σε συνεννόηση με
το ΑΚΕΛ», δηλώνει ο Πρόεδρος Χρι-
στόφιας

Σελίδα 9

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας κατήγγειλε την Τουρκία και τον Ερογλου
στη διεθνή κοινότητα για τη στασιμότητα στις συνομιλίες

Τ
ην προκλητική συμπεριφορά της Τουρ-
κίας και του Ντερβίς Ερογλου, η οποία
κρατά άλυτο το Κυπριακό και θυματο-
ποιεί Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυ-

πρίους, κατήγγειλε χθες ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας από το βήμα της εκδήλωσης μνήμης και
τιμής των ηρώων της ελληνοτουρκικής φιλίας
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαού-
λη στο Δάλι, καλώντας παράλληλα τη διεθνή
κοινότητα να συμβάλει στο συνετισμό της
Τουρκίας.

Η τουρκική προκλητικότητα έχει φτάσει
στο αποκορύφωμά της, υπέδειξε ο Πρόεδρος
Χριστόφιας τονίζοντας πως η Τουρκία εκπέμ-
πει αλαζονεία και έπαρση που προσβάλλει βά-
ναυσα όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία αλ-
λά και την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον Οργανι-
σμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η προκλητικότη-
τα, είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, είναι αποτέ-
λεσμα λανθασμένης και επιζήμιας χρησιμοποί-
ησης του αναβαθμισμένου ρόλου που διαδρα-
ματίζει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και
των επιτυχιών της τόσο στο εσωτερικό της χώ-
ρας όσο και διεθνώς, διαμηνύοντας παράλληλα
πως αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να συμβά-
λει στην ειρήνευση και σταθεροποίηση στην
περιοχή.

Σελίδα 3

Δεν θα υπάρξει αύξηση στην
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
Δηλώνει ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, ενώ ταυτό-
χρονα υπόσχεται επάρκεια σε ηλεκτρικό
ρεύμα
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Oλη η αθλητική
ενημέρωση στον
«Κόσμο των Σπορ»

Εκείνοι που επιλέγουν διχοτόμηση ας
το πουν καθαρά στον κυπριακό λαό
Αρκετά επικριτικός ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ με όσους απορρίπτουν
το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού

Σελίδα 7

Συνετίστε
την Τουρκία

Ερχονται τεχνοκράτες
της Noble
Θα παρουσιάσουν όλο το πρό-
γραμμα εξόρυξης του φυσικού
αερίου

Σελίδα 8

Την Τετάρτη
αναμένονται
χιόνια στο Τρόοδος
Χειμωνιάτικο σκηνικό από σήμερα
με τοπικές βροχές και καταιγίδες

Σελίδα 8

«Ο αγώνας μας είναι
ο δικός τους αγώνας»

Σελίδα 6

Διερευνάται το αίτημα του
ψευδοκράτους στον ΟΙΣ

O ΓΓ του ΟΙΣ είναι τουρκικής καταγω-
γής και προωθεί την τουρκική πολιτική
εντός του οργανισμού, δηλώνει η ΥΠΕΞ

Σελίδα 9

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει
ενωμένο και ισχυρό

Θα βαδίσει στις λεωφόρους που άνοιξε
ο Εζ. Παπαϊωάννου και οι άλλοι πρωτο-
πόροι του κόμματος
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Ξανά στην πρώτη γραμμή
οι ΑΚΕΛιστές

Διεμήνυσε από τη Λεμεσό το Ακτίβ
ΑΚΕΛ Υπαίθρου
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Πληρώνεται το πασχαλινό
επίδομα

Η υποβολή αιτήσεων για όσους είναι
κάτω των 70 χρονών πρέπει να γίνει το
αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2012

Σελίδα 38

Εκρηξη σε αυτοκίνητο
60χρονου στη Λεμεσό

Οφείλεται στην πυροδότηση αυτοσχέ-
διας βόμβας με εκρηκτική ύλη υψηλής
ισχύος

Σελίδα 8



σαν σήμερα

ο καιρός

στο εξωτερικό

εορτολόγιο

ατζέντα

�1626: Πεθαίνει ο Φράνσις Μπέικον, Αγγλος πολι-
τικός φιλόσοφος.

�1821: Οι Οθωμανοί συλλαμβάνουν και φυλακίζουν
τους προκρίτους της Αθήνας.

�1898: Γεννιέται ο Πωλ Ρόμπεσον, Αφροαμερικα-
νός κομμουνιστής τραγουδιστής που καταδιώχ-
θηκε για τα πιστεύω του.

�1914: Προβάλλεται στο Λονδίνο το πρώτο έγχρωμο
φιλμ. Είναι το δράμα «World, Flesh & Devil».

�1926: Γεννιέται ο Χιου Χέφνερ, Αμερικανός εκδό-
της, ιδρυτής της αυτοκρατορίας του «Playboy».

�1927: Οι Ιταλοαμερικανοί συνδικαλιστές Νίκολα
Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντζέτι καταδικάζονται
σε θάνατο για φόνο σε μια πολιτική δίκη.

�1933: Γεννιέται ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, Γάλλος
ηθοποιός.

�1952: Γεννιέται η Τάνια Τσανακλίδου, Ελληνιδα
τραγουδίστρια.

�1959: Πεθαίνει ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ, Αμερικανός
αρχιτέκτονας.

�1970: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοινώνει επισήμως
τη διάλυση των Beatles.

�2000: Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑ-
ΣΟΚ 43,7%, ΝΔ 42,7%, ΚΚΕ 5,5% και ο ΣΥΝ
3,2%.

�2000: Πεθαίνει ο Ακης Πάνου, Ελληνας συνθέτης.
�2003: Ανατρέπεται το καθεστώς του Σαντάμ Χου-

σεΐν στο Ιράκ για να αντικατασταθεί από τη ΝΑ-
ΤΟϊκή κατοχή...

Ακτίβ Επιτροπής Πόλης-Προαστίων ΑΚΕΛ Λεμε-
σού

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

Επισκέψεις ΠΟΓΟ Πάφου
Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ
Πάφου με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, θα επι-
σκεφθεί σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, η

ώρα 10 π.μ. την Παιδική Στέγη και η ώρα 11 π.μ. το Κέν-
τρο Παρέμβασης με αυτισμό Πάφου για να προσφέρει
δώρα στα παιδιά.

Eπισκέψεις βουλευτών και στελεχών ΑΚΕΛ Λευ-
κωσίας - Κερύνειας

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

ΔΙΕΘΝΗ

Γραπτές εγγυήσεις ζητά ο Ασαντ
Από την αντιπολίτευση για αποδοχή τερματισμού κάθε είδους βίας

ΣΕΛΙΔΑ 48

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξη-
μένες νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ το απόγευμα πιθανό
να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο εσωτερι-
κό και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί
ώς βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς ώς μέτριοι, 3 με 4 μπο-
φόρ, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα καταστούν στα προ-
σήνεμα μέτριοι ώς ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία
θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους
24 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα
υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα
ορεινά.
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ΣΗΜΕΡΑ
Μεγ. Δευτέρα, Ιωσήφ Παγκάλου, Ραφαήλ, Νικο-

λάου, Ειρήνης των εν Λέσβω μαρτ.
ΑΥΡΙΟ

Μεγ. Τρίτη των 10 Παρθένων, 40 Μαρτύρων εν
Αφρικής, Δήμου, Πλουτάρχου Κύπρου

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

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

ΘΕΜΑ

Πάσχα στο νησί των Φαιάκων
Η Κέρκυρα το Πάσχα τραβάει σαν μαγνήτης, Ελληνες και
ξένους επισκέπτες

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΘΕΜΑ

Γιατί μιλάμε στον ύπνο μας
Σχεδόν όλοι μας έχουμε ακούσει σε κάποια φάση της ζωής
μας τη φράση «μιλούσες στον ύπνο σου το βράδυ».

ΣΕΛΙΔΑ 41

ΥΓΕΙΑ

Nέα ελπίδα για την οστεοαρθρίτιδα
Η ουσία kartogenin, που αναπτύχθηκε από φαρμακοβιομη-
χανία, φαίνεται πως αναγεννά τον κατεστραμμένο χόνδρο
μεταξύ των αρθρώσεων

ΣΕΛΙΔΑ 39
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4 14 17 26 29 34 20

ΛΟΤΤΟ
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 7/4/2012 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ

7ος ΑΡΙΘΜΟΣ

Με έξι επιτυχίες ενας κερδίζει . .€1.4000.000,00
Με πέντε +1 2 κερδίζουν . . . . . . . . .€50.000,00
Με πέντε επιτυχίες 74 κερδίζουν . . . . €1.500,00
Με τέσσερις επιτυχίες 3.029 κερδίζουν . .€30,00
Με τρεις επιτυχίες 32.138 κερδίζουν . . . .€1,50
Στην κλήρωση της Τετάρτης 11/04/2012, η πρώ-
τη κατηγορία θα πληρώσει €300.000,00.

2 3 17 28 35 2

TZOKEΡ
ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 8/04/2012

ΤΖΟΚΕΡ

5+1 αριθμοί: . . . . . . . . . . . . . .TZAK-ΠOT
5 αριθμοί: 5 τυχεροί . . . . . . . .€63.128,43
4+1 αριθμοί: 24 τυχεροί . . . . . .€2.500,00
4 αριθμοί: 558 τυχεροί . . . . . . . . . .€50,00
3+1 αριθμοί: 1.146 τυχεροί . . . . . .€50,00
3 αριθμοί: 23.402 τυχεροί . . . . . . . .€2,00
2+1 αριθμοί: 15.220 τυχεροί . . . . . .€2,00
1+1 αριθμοί: 62.680 τυχεροί . . . . . .€1,50
Στην κλήρωση της Κυριακής 17/12/2011, η πρώ-
τη κατηγορία θα πληρώσει €

ΠΡΟΤΟ
Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 8/04/2012

1η κατηγορία: . . . . . . . . . . . . .ΤΖΑΚ ΠΟΤ
2η κατηγορία: 1 τυχερός . . . .€25.000,00
3η κατηγορία: 7 τυχεροί . . . . . .€2.500,00
4η κατηγορία: 147 τυχεροί . . . . .€250,00
5η κατηγορία: 884 τυχεροί . . . . . .€25,00
6η κατηγορία: 9.732 τυχεροί . . . . . .€2,00

3041676

SUPER 3

EXTRA 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 7/04/2012-8/04/2012

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 3720ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
5, 7, 13, 15, 34

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 3721ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 19, 20, 22, 33

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 3722ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
4, 12, 15, 19,21

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 3723ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1, 7, 22, 31,32

12217 (10.00) .................................0 . .2 . .1
12218 (11.00) .................................2 . .1 . .7
12219 (12.00) .................................9 . .2 . .4
12220 (13.00) .................................7 . .8 . .3
12221 (14.00) .................................7 . .2 . .8
12222 (16.00) .................................5 . .2 . .4
12223 (17.00) .................................2 . .3 . .3
12224 (18.00) .................................4 . .4 . .1
12225 (20.00) .................................4 . .7 . .7
12226 (21.00) .................................9 . .8 . .0
12227 (10.00) ..................................1 . .1 . .3
12228 (11.00) .................................9 . .1 . .6
12229 (12.00) .................................1 . .4 . .1
12230 (13.00) .................................9 . .0 . .6
12231 (14.00) .................................6 . .9 . .6
12232 (16.00) .................................3 . .0 . .1
12233 (17.00) .................................4 . .6 . .8
12234 (18.00) .................................3 . .8 . .1
12235 (20.00) .................................7 . .1 . .6
12236 (21.00) .................................4 . .5 . .6

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
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Συνετίστε την Τουρκία

Τ
ην προκλητική συμπερι-
φορά της Τουρκίας και του
Ντερβίς Ερογλου, η οποία
κρατά άλυτο το Κυπριακό

και θυματοποιεί Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκυπρίους, κατήγγειλε
χθες ο Πρόεδρος Χριστόφιας από
το βήμα της εκδήλωσης μνήμης
και τιμής των ηρώων της ελληνο-
τουρκικής φιλίας Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαού-
λη στο Δάλι, καλώντας παράλλη-
λα τη διεθνή κοινότητα να συμβά-
λει στο συνετισμό της Τουρκίας.

Η τουρκική προκλητικότητα
έχει φτάσει στο αποκορύφωμά
της, υπέδειξε ο Πρόεδρος Χρι-
στόφιας τονίζοντας πως η Τουρ-
κία εκπέμπει αλαζονεία και έπαρ-
ση που προσβάλλει βάναυσα όχι
μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία
αλλά και την Ευρωπαϊκή Ενωση
και τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών. Αυτή η προκλητικότητα,
είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, εί-
ναι αποτέλεσμα λανθασμένης και
επιζήμιας χρησιμοποίησης του
αναβαθμισμένου ρόλου που δια-
δραματίζει η Τουρκία στην ευρύ-
τερη περιοχή και των επιτυχιών
της τόσο στο εσωτερικό της χώ-
ρας όσο και διεθνώς, διαμηνύον-
τας παράλληλα πως αυτή η συμ-
περιφορά δεν μπορεί να συμβάλει
στην ειρήνευση και σταθεροποί-
ηση στην περιοχή. «Αν η Τουρκία
συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο
ταραχοποιού της περιοχής, ένας
τέτοιος ταραχοποιός δεν μπορεί
να είναι χρήσιμος σύμμαχος για
κανέναν», υπογράμμισε ο Πρό-
εδρος υποδεικνύοντας προς τη
διεθνή κοινότητα και ειδικότερα
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και
τον ΟΗΕ, ότι οφείλουν να συμβά-
λουν στο συνετισμό της Τουρκίας
και στην αλλαγή της στάσης του
κ. Ερογλου στην τράπεζα των συ-
νομιλιών. Μόνο έτσι, πρόσθεσε,
θα ανοίξει ο δρόμος για τη λύση
του Κυπριακού.

Αρνείται να συνεργαστεί ο κ. Ερογλου

Ο κύριος παράγοντας που όλα
αυτά τα χρόνια κράτησε άλυτο το
Κυπριακό υπήρξε η τουρκική
αδιαλλαξία και η άρνηση της Αγ-
κυρας να συνεργαστεί για μια
βιώσιμη και λειτουργική λύση
του προβλήματος, ανέφερε ο
Πρόεδρος καταγγέλλοντας πως
στην παρούσα φάση των απευθεί-
ας διαπραγματεύσεων ο κ. Ερο-
γλου αρνείται να συνεργαστεί στα
πλαίσια της συμφωνημένης βά-
σης των διαπραγματεύσεων με
αποτέλεσμα το τελευταίο διάστη-
μα να υπάρχει στασιμότητα στις
διαπραγματεύσεις.

Εκτός από το γεγονός ότι ο κ.
Ερογλου με θέσεις και προτάσεις
του δεν σέβεται την ίδια τη βάση
των συνομιλιών, αρνείται στην
πράξη να υλοποιήσει τη συμφω-
νία ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται
από το σημείο που σταμάτησαν
με τον κ. Ταλάτ, ανέφερε ο Πρό-
εδρος προσθέτοντας πως ο κατο-
χικός ηγέτης αρνείται να τιμήσει
σημαντικές συγκλίσεις που έχουν

επιτευχθεί προτού αναλάβει την
αρχηγία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. «Αυτή η συμπεριφο-
ρά του κ. Ερογλου αποτελεί βασι-
κό λόγο που οι συνομιλίες βρί-
σκονται σήμερα σε στασιμότητα.
Εάν προσθέσει κάποιος σε αυτή
την εικόνα τις συνεχείς απειλές
και προκλήσεις τόσο από τον κ.
Ερογλου όσο και από την Αγκυρα,
συμπεριφορά που υπερβαίνει κά-
θε όριο τόσο σε σχέση με τις
έρευνές μας για υδρογονάνθρα-
κες όσο και για την επερχόμενη
Κυπριακή Προεδρία του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, σχηματίζε-
ται έτσι το παζλ των ευθυνών για
τη σημερινή κατάσταση στις δια-
πραγματεύσεις», τόνισε ο Πρό-
εδρος. 

Σεβασμός στη συμφωνημένη
διαδικασία

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε για
ακόμη μια φορά ότι η δική μας
πλευρά παραμένει πανέτοιμη για
τη συνέχιση της διαδικασίας των
συνομιλιών, υποδεικνύοντας
όμως ότι η συνέχιση των συνομι-
λιών πρέπει να σέβεται τη μέχρι
σήμερα συμφωνημένη διαδικα-
σία. «Μια διαδικασία χωρίς τε-
χνητά χρονοδιαγράμματα, επιδι-
αιτησία, διαμεσολάβηση και χω-
ρίς σύγκληση μιας άκαιρης διά-
σκεψης προτού εκπληρωθούν οι
προϋποθέσεις που έχουν συμφω-
νηθεί», συμπλήρωσε, επαναλαμ-
βάνοντας για πολλοστή φορά πως
ενδεχόμενη προσπάθεια μονομε-
ρούς αλλοίωσης της διαδικασίας
θα αποτελεί ουσιαστικά προσπά-
θεια τερματισμού των διαπραγμα-
τεύσεων. «Εχουμε καταστήσει
απολύτως σαφές ότι εμείς συμ-
φωνούμε πλήρως με τις προϋπο-
θέσεις που το ίδιο το Συμβούλιο
Ασφαλείας έχει θέσει στο ψήφι-
σμα 2026 για τη σύγκληση μιας
διεθνούς διάσκεψης», ανέφερε ο
Πρόεδρος προσθέτοντας πως μό-
νο με την επίλυση των εσωτερι-

κών πτυχών του προβλήματος και
τη σύμφωνη γνώμη των δύο πλευ-
ρών, που προϋποθέτει συμφωνία
στον καθορισμό της ατζέντας και
της σύνθεσής της, μπορεί να συγ-
κληθεί διεθνής διάσκεψη. 

Ζούμε υπό την απειλή νέων
τυχοδιωκτικών ενεργειών 
της Τουρκίας

Η κατοχή, η διχοτόμηση, ο συ-
νεχιζόμενος εποικισμός, ο εθνι-
κισμός- σοβινισμός και η μισαλ-
λοδοξία δεν μπορούν να είναι το
μέλλον της πατρίδας και του λαού
μας, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας υποδεικνύοντας υπάρχει και
ο άλλος δρόμος, της ειρηνικής
συμβίωσης, της ασφάλειας, της
συνεργασίας, της ευημερίας και
της δημιουργίας μεταξύ Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. «Ο
δρόμος της απελευθέρωσης και
της επανένωσης της πατρίδας
μας. 

Ο δρόμος της επαναπροσέγγι-
σης. Ενας δύσκολος δρόμος γε-
μάτος σκοπέλους».

Είναι όμως, πρόσθεσε, ο μονό-
δρομος που οδηγεί στη λύτρωση,
την ειρήνη, την ενότητα και τη
δημιουργία, που οδηγεί σε ένα
λαμπρό μέλλον για εμάς και τα
παιδιά μας. 

Είναι ο δρόμος που μπορεί να
οδηγήσει στην απαλλαγή από τη
«δαμόκλειο σπάθη» της κατοχής,
της διχοτόμησης και του εποικι-
σμού που απειλούν σήμερα αυτή
τούτη την ύπαρξη του κυπριακού
λαού στη γη που τον γέννησε,
ανέφερε ο Πρόεδρος προσθέτον-
τας ότι απειλούν τόσο την ελλη-
νοκυπριακή κοινότητα, η οποία
συνεχίζει να ζει υπό την απειλή
ενδεχόμενων νέων τυχοδιωκτι-
κών ενεργειών της Τουρκίας, όσο
και την τουρκοκυπριακή κοινότη-
τα, η οποία κινδυνεύει να χάσει
την κυπριακή ταυτότητά της υπό
το βάρος του συνεχιζόμενου
εποικισμού.

Αρρωστημένα μυαλά αιματοκύλισαν
την πατρίδα μας

Προσπαθούμε ως κυπριακός
λαός εδώ και πολλά χρόνια να
ανατρέψουμε τα απαράδεχτα δε-
δομένα που δημιούργησαν το φα-
σιστικό πραξικόπημα της Χούν-
τας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β΄
και η τουρκική εισβολή και κατο-
χή, ανέφερε ο Πρόεδρος σημει-
ώνοντας πως, αρρωστημένα μυα-
λά του φασισμού, του σοβινισμού
και της μισαλλοδοξίας που μιλού-
σαν τουρκικά δολοφόνησαν τους
Καβάζογλου και Μισιαούλη, στο-
χεύοντας στη διχοτόμηση της πα-
τρίδας μας. «Αρρωστημένα μυαλά
που μιλούσαν ελληνικά, εμποτι-
σμένα με το δηλητήριο του εθνι-
κισμού-σοβινισμού, αιματοκύλι-
σαν την πατρίδα μας οδηγώντας
την στη μεγαλύτερη καταστροφή
που έχει βιώσει ανά τους αιώνες»,
πρόσθεσε. 

Ο εθνικισμός-σοβινισμός
υπήρξε στη σύγχρονη Ιστορία της
Κύπρου βασικός συνεργάτης και
αποτελεσματικό εργαλείο για να
προωθηθούν τα ξένα επεκτατικά
και διχοτομικά σχέδια κατά της
Κύπρου, τόνισε ο Πρόεδρος υπο-
γραμμίζοντας ότι πίσω από τις με-
γαλόστομες αλλά κενές περιεχο-
μένου διακηρύξεις, πίσω από τον
ιδεολογικό ρατσισμό και τον
εθνικιστικό φανατισμό των ακρο-
δεξιών και στις δύο κοινότητες
κρυβόταν πάντοτε η συνέργεια με
τα σχέδια των εχθρών της Κύ-
πρου. 

Ο εθνικισμός-σοβινισμός των
ακραίων κύκλων στην ελληνοκυ-
πριακή και στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα λειτούργησαν πάντοτε
ως συγκοινωνούντα δοχεία, πρό-
σθεσε. 

Εξέφρασε παράλληλα τη λύπη
του διότι τέτοια φαινόμενα συνε-
χίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμε-
ρα. «Οι διχοτομικοί σχεδιασμοί
σημαντικής μερίδας της ακραίας,
εθνικιστικής τουρκοκυπριακής

ελίτ και της Τουρκίας βρίσκουν
στήριγμα και αρωγή στις εθνικι-
στικές εξάρσεις και ρητορείες
εκείνης της μικρής μερίδας των
Ελληνοκυπρίων που καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι είναι προτι-
μητέα η διχοτόμηση και η λεγό-
μενη «εθνική καθαρότητα» της
μισής έστω Κύπρου, παρά μια λύ-
ση που δεν θα είναι «καθαρή» και
«ατόφια» και δεν θα ανταποκρί-
νεται στους μαξιμαλιστικούς στό-
χους που θέτουν. 

Αναβιώνουν και αναπαράγον-
ται αλυτρωτικοί στόχοι που στο
παρελθόν μας οδήγησαν σε περι-
πέτειες και ανείπωτες τραγω-
δίες», τόνισε. 

Η Ομοσπονδία πάντα προϋπόθετε
συμβιβασμούς

Οι εκάστοτε Πρόεδροι της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και μαζί
τους η μεγάλη πλειοψηφία του
λαού ποτέ δεν συμμερίστηκαν τις
διχοτομικές θέσεις των εθνικι-
στών- σοβινιστών και στις δύο
κοινότητες και ουδέποτε συμβι-
βάστηκαν με την τουρκική κατο-
χή, τον εποικισμό και τη διχοτό-
μηση, τόνισε ο Πρόεδρος υπεν-
θυμίζοντας ότι από το 1977 που ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συνο-
μολόγησε την πρώτη συμφωνία
Υψηλού Επιπέδου, ο στόχος της
δικής μας πλευράς είναι η επί-
τευξη μιας εφικτής συμβιβαστι-
κής λύσης διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, με μια και μόνη κυ-
ριαρχία, μια ιθαγένεια και μια
διεθνή προσωπικότητα. 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον
κυπριακό λαό ότι η ομοσπονδια-
κή λύση προϋποθέτει -πάντοτε
προϋπόθετε - συγκεκριμένους
συμβιβασμούς σε σχέση με τη
δομή του κράτους και το διαμοι-
ρασμό της εξουσίας μεταξύ των
δύο κοινοτήτων, υπογράμμισε ο
Πρόεδρος επαναλαμβάνοντας
πως οι συμβιβασμοί αυτοί, υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
δεν παραβιάζουν τις βασικές αρ-
χές της ενότητας του κράτους,
των θεσμών, της οικονομίας και
του λαού, είναι το αναγκαίο τίμη-
μα που υποχρεωθήκαμε να κατα-
βάλουμε ώστε να ανατρέψουμε τα
διχοτομικά, κατοχικά τετελεσμέ-
να και να επανενώσουμε την πα-
τρίδα και τον λαό μας. 

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, πρέ-
πει να υπολογίσουμε σωστά τις
δυνατότητες και τις θετικές προ-
οπτικές που θα δημιουργήσει η
επίλυση του Κυπριακού για την
Κύπρο και το λαό μας, στον οικο-
νομικό, κοινωνικό, πολιτικό και
πολιτιστικό τομέα. 

Με μια σωστή λύση του Κυ-
πριακού η Κύπρος μπορεί να με-
τατραπεί σε χώρο ευημερίας,
ασφάλειας, οικονομικής άνθησης
και διαπολιτισμικής δημιουργίας,
χώρος σύμβολο ειρήνης για την
ευρύτερη περιοχή και όλο τον κό-
σμο, τόνισε ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας κατήγγειλε την Τουρκία και τον Ερογλου στη διεθνή κοινότητα 
για τη στασιμότητα στις συνομιλίες
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είπαν...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
«Η τουρκική προκλητικότητα έχει φτάσει
το τελευταίο χρονικό διάστημα στο αποκο-
ρύφωμά της. Εκπέμπει αλαζονεία και έπαρ-
ση που προσβάλλει βάναυσα όχι μόνο την
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την Ευρω-
παϊκή Ενωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών».

Ευρωπαϊκή Ενωση και ΟΗΕ είναι καιρός
να αντιδράσουν σε αυτή την τουρκική προ-
κλητικότητα.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
«Ο ιμπεριαλισμός, ο εθνικισμός και ο σοβι-
νισμός ήταν και παραμένουν οι πρωταγωνι-
στές του κυπριακού δράματος. Αυτοί και τα
όργανά τους, άνοιξαν το δρόμο για να έρθει
το κακό στον τόπο μας. Προμελετημένα,
οργανωμένα και συνειδητά. Οπως ακριβώς
δολοφόνησαν τότε τους ακριβούς μας συν-
τρόφους».

Ευθύνονται ασφαλώς και για όλα τα μεγά-
λα εγκλήματα που σημειώθηκαν στην αν-
θρωπότητα.

ΜΕΧΜΕΤ ΣΕΪΣ
«Διεκδικούμε ένα κοινό κράτος στο οποίο
θα ζουν αδελφωμένα όλοι οι Κύπριοι, Ελ-
ληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι,
Μαρωνίτες και Λατίνοι. Διότι η Κύπρος εί-
ναι η κοινή πατρίδα των Κυπρίων. Οπως οι
καρδιές της κοινής μας ιστορίας ένωσαν την
εργατική μας συνείδηση, έτσι θα πρέπει να
ενώσουμε και την πατρίδα μας. Θα πρέπει
να το καταφέρουμε για τους ήρωες συντρό-
φους μας».

Αυτός ο τόπος δεν πρόκειται να χαθεί
όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται
όπως εσύ σύντροφέ μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΜΑΣ
(πρόεδρος ΡΑΕΚ)
«Θα μείνουμε στην αύξηση της τιμής του
ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 6,96
την οποία και εξετάζουμε ώστε να καταφέ-
ρουμε μετά τον Ιούλιο του 2012 να υπάρξει
μια μικρή έστω ελάφρυνση από αυτή την
προσαύξηση που επιβλήθηκε από τις 31
Αυγούστου 2011, αμέσως μετά το συμβάν
στο Βασιλικό και αφού ψύχραιμα αναλύσα-
με τα δεδομένα».

Σίγουρα, πολλά νοικοκυριά θα ακούσουν
με ανακούφιση αυτές τις δηλώσεις σας.

Γράμματα στον Δημήτρη

Η γενιά του χωμάτου...
Δεν σου κρύβω, καλέ μου φίλε, ότι πέρα απ’ τον πόνο και τη θλίψη,
στάθηκα με οδύνη και πίκρα μπροστά στο γεγονός της αυτοχειρίας
του 77χρονου συνταξιούχου στην πλατεία Συντάγματος, στην
Αθήνα. Κι έφερα -όσο μπορούσα- μπρος στα μάτια της ψυχής μου
τη ζωή και την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Ζήτησα να «δω» τη ζωή
του έτσι όπως την διάβηκε μέσα στο χρόνο. Και την
Ιστορία... Πρωτάνοιξε τα μάτια σε κείνη τη δύσκολη για
τον Ελληνισμό δεκαετία του 1930, τότε που οι «πληγές
της Σμύρνης» ήταν ανοιχτές κι αιμορροούσαν πόνο και
θλίψη και προσφυγιά. Βύζαξε το γάλα του παράπονου
και γεύτηκε το πικρό ψωμί του ασύνορου πόνου για τις
«χαμένες πατρίδες». Στη δεύτερη δεκαετία της ζωής
του βρέθηκε στις μυλόπετρες του «μεγάλου πολέμου».
Κι ύστερα ιταλική και φασιστική κατοχή. Το αλβανικό
έπος... ένα μεγάλο ΟΧΙ ενός λαού που ήθελε να
δικαιωθεί στα μάτια του... κι ύστερα Κατοχή. Τα
παιχνίδια του -αν τα παιδιά της γενιάς του είχαν παιχνίδια- στις
αλάνες γεμάτα φόβο από το χιτλεροφασισμό. Ισως να κρατούσε
τσίλιες με το παιχνίδι του... ίσως να είδε τον κύρη του ή τα μεγάλα
του αδέλφια να τα μαζεύει η σκούπα των αντιποίνων. Κι έπειτα...
έπειτα η ηρωική αντίσταση... η λαχτάρα μιας σοσιαλιστικής
πατρίδας που ν’ ανήκει στον εργάτη λαό της... η πείνα... η εξαθλίωση
του λαού που όμως δεν έσκυβε το κεφάλι... που άντεχε. Και
ήλπιζε... Κι ύστερα, μια αδελφοφόνα αντιπαράθεση σπρωγμένη από
κείνους που πάντα εκμεταλλεύονται τους λαούς... που τον
λιβανίζουν όσο τον έχουν ανάγκη κι ύστερα... ύστερα ξεχνούν γιατί
δεν θέλουν να θυμούνται. Και στη συνέχεια, τα Μακρονήσια κι οι
Ικαρίες της ντροπής και της ξεδιάντροπης εκδικητικότητας του
«νικητή». Παλικάρι πια προσπάθησε να στηρίξει τη ζωή του... να
βγει από το «βούρκο» του ασεβή... το φόβο με τα κυνηγητά της

εξουσίας γιατί μπορεί να είχε κάποιο θείο ή φίλο Αριστερό. Σαν
δέντρο αρπάχτηκε από το διψασμένο χώμα καρτερώντας τη βροχή
της δικαίωσης. Που δεν ήρθε... Ηρθε η Χούντα. Κι άλλα
Μακρονήσια... οι μυλόπετρες που δεν είχαν χορτάσει αίμα
αγωνιστών. Αντεξε… περπάτησε τη ζωή με τα δεκανίκια της ελπίδας.

Και της ιερής προσμονής… Κι εκεί που πίστεψε -χρόνια
άκουγε ότι «βγαίνουμε απ’ το τούνελ»- ότι πια σαν γέρικη
σκούνα θα ‘βρισκε το ακρογιάλι του σεβασμού και της
κατανόησης να γείρει, ήρθαν οι καινούργιοι λεηλατητές
της ζωής του. Στάθηκε αντίκρυ με τη ζωή του... ξανάπιασε
το διψασμένο χώμα των ονείρων του... πέρασαν όλα όσα
έζησε κι όσα σεμνά έφτιαξε, μπρος απ’ τα μάτια της
ψυχής του και πάγωσε. Ζούσε με μια τελευταία ελπίδα
και ήρθαν τώρα και του την λεηλάτησαν. Γονάτισε... Αυτή
η γενιά του χωμάτου που το πότισε με νιότη και όνειρα
και αγώνες, ένιωσε ξαφνικά όχι απλά λεηλατημένος αλλά

προδομένος. Κι από ποιους; Απ’ τα παιδιά του. Κι ίσως και τα
εγγόνια του... Για μια ακόμη φορά οι «χορτασμένοι» τον
ξεπούλησαν στους ξένους. Οι οσφυοκάμπτες της συμφοράς,
αδιάφοροι και ασυγκίνητοι, τον είχαν σημαδέψει. Κι εκείνη τη
στερνή ελπίδα που του ‘χε απομείνει, τη λεηλάτησαν. Τι είχε πια να
προσμένει; Τίποτε! Μα το πιο σημαντικό: του είχανε κλέψει το
τελευταίο ακρογιάλι. Την αξιοπρέπεια… Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε,
αν ήταν έτσι η ζωή του, μα η στερνή του πράξη, φανερώνει μια
πράξη αξιοπρέπειας. Κι αυτή την ηρωική αξιοπρέπεια μόνον σεμνοί
αγωνιστές την κουβαλούν. Ξέρω ότι το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι ν’ αφήσουμε ένα δάκρυ τρυφερότητας να κυλήσει. Ας
τ’ αφήσουμε να κυλήσει γι’ αυτή την όμορφη γενιά του χωμάτου.
makisantonopoulos@hotmail.com

«Ετούτος ο λαός δεν γονατίζει
παρά μονάχα μπροστά στους

νεκρούς του»

κονδύλιον

Η επαναπροσέγγιση
δεν γίνεται με την
κατάληψη ξένων
περιουσιών

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Αστυνομία
που έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά
και κυρίως αναίμακτα, απομακρύνοντας
από το κτίριο που κατέλαβαν, στο κέντρο
της Λευκωσίας, εκείνους του νέους -ευ-
τυχώς λίγους- και το οποίο μετέτρεψαν
σε στέκι για χρήστες ναρκωτικών ου-
σιών.
Φυσικά, οι νέοι που συμμετείχαν σε αυ-
τή την κατάληψη έδωσαν άλλη εκδοχή,
τονίζοντας πως με τον τρόπο τους εξυπη-
ρετούσαν την επαναπροσέγγιση μεταξύ
των δύο κοινοτήτων. Η επαναπροσέγγι-
ση όμως δεν μπορεί να γίνει με την κατά-
ληψη και καταστροφή ξένων περιουσιών.

Χρ. Μ.

Η επιθυμία του έγινε απωθημένο
Τα τελευταία χρόνια, με πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Δημήτρη Χριστόφια, από την Κύπρο πέρασαν οι σημαντικότεροι πολι-
τικοί και θρησκευτικοί αρχηγοί της Ευρώπης, όπως ο τότε Πρόεδρος
της Ρωσίας Δημήτρη Μεντβέντεφ, η Καγκελάριος της Γερμανίας Ανγ-
κελα Μέρκελ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, αλ-
λά και ο Πάπας.
Και όμως, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, για να εξυπη-
ρετήσει τους δικούς του προεκλογικούς σκοπούς, εξακολουθεί να πα-
ρασιωπά το γεγονός και να δηλώνει ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας οδή-
γησε την Κύπρο σε απομόνωση.
Φυσικά, επιθυμία του κ. Αναστασιάδη ήταν να βρει κλειστές πόρτες ο
Δημ. Χριστόφιας όπου και αν πήγαινε στην Ευρώπη, όπως διατεινόταν
προεκλογικά ότι θα συμβεί, σε περίπτωση που ανερχόταν στην εξουσία
ο Δημ. Χριστόφιας. Φαίνεται, η επιθυμία αυτή του κ. Αναστασιάδη τώ-
ρα άρχισε να του γίνεται απωθημένο.

Χρ. Μ.

Του
ΜΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Εξ αριστερών

Τα δικά μας, του γειτόνου μας!
Οταν στα τέλη του 2007 ο Δημήτρης
Χριστόφιας ζήτησε την ευχή της μάνας του για
το μεγάλο εγχείρημα της διεκδίκησης της
προεδρίας του κράτους, η κα Αννα του την
έδωσε με όλη την ψυχή της, αλλά ταυτόχρονα
τον προειδοποίησε: “Αύριο γιε μου εν να σου
τα φορτώσουν ούλλα”. Η κα Αννα δεν είναι
πολιτικός αναλυτής, ούτε καν πολιτικός δεν
υπήρξε. Είναι ένας μέσος Κύπριος πολίτης,
που έζησε και γνώρισε πολλά, που φοίτησε,
κατά που λέμε, στο πανεπιστήμιο της ζωής. Να
που αυτή η απλή ηλικιωμένη γυναίκα
επιβεβαιώνεται πλήρως. Ολοι όσοι με τον ένα
ή άλλο τρόπο πέρασαν από τη διακυβέρνηση
αυτού του τόπου, από την ανεξαρτησία της
Κύπρου και μετά, όσοι άσκησαν εξουσία και
διαδραμάτισαν ρόλο διακυβέρνησης κατά τα
τελευταία 45-50 χρόνια, έψαχναν κάποιον για
να του φορτώσουν όλα τα κακώς έχοντα, που
διαμορφώθηκαν και με τη δική τους
συμμετοχή. Εψαχναν έναν για να του
φορτώσουν όλα όσα οι ίδιοι του κληροδότησαν
μέσα από τη συνολική πολιτική τους δράση.
Δεν είχαν λοιπόν καλύτερη ευκαιρία όταν
αυτός ο ένας έτυχε να είναι ο ηγέτης της
Αριστεράς.
Ο Δ. Χριστόφιας ανέλαβε να διορθώσει
αμέτρητες στρεβλώσεις, που έγιναν, τις
τελευταίες δεκαετίες, στη διαχείριση αυτού
του κράτους, να επιλύσει σωρεία
συσσωρευμένων προβλημάτων, που ο ένας
κληροδοτούσε στον επόμενο, χωρίς ποτέ να
τολμήσει κανείς να τ’ αγγίξει. Και κατάφερε να
το πράξει σε αρκετές περιπτώσεις γιατί ήταν ο
πρώτος μαζί με την Κυβέρνησή του, που
τόλμησε και με κριτήριο πάντοτε την
κοινωνική δικαιοσύνη, άγγιξε προβλήματα του
λαού, πήρε αποφάσεις διορθωτικές και
επίλυσε χρόνια ζητήματα, που για τους
προηγούμενους ήταν πραγματικά “αγκάθια”.
Αλλοι κυβερνούσαν για 34 χρόνια, μετά τα
τραγικά γεγονότα στον τόπο μας και κανένας
δεν τόλμησε να ασχοληθεί με τους εκ
μητρογονίας πρόσφυγες. Οταν όμως ανέλαβε ο
Δ. Χριστόφιας άρχισαν να χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα για τη δήθεν αδιαφορία του Προέδρου
και για τη μεγάλη αδικία που διαπράττει η
Κυβέρνησή του σε βάρος των προσφύγων από
μητέρα. Ηταν ωστόσο ο πρώτος Πρόεδρος, που
τόλμησε και πήρε απόφαση για μερική, υπό τις
περιστάσεις, αποκατάσταση της αδικίας που
άλλοι συντηρούσαν για 34 χρόνια.
Ολοι οι προηγούμενοι υπόσχονταν διαγραφή
των αγροτικών χρεών, μα κανένας δεν
υλοποίησε τις δεσμεύσεις του και περίμεναν
τον Δ. Χριστόφια και το ΑΚΕΛ για να του

φορτώσουν και αυτό το “βάρος”. Ούτε και σ’
αυτό λιποψύχησαν ο Πρόεδρος και το ΑΚΕΛ,
τόλμησαν και επίλυσαν το πρόβλημα, που οι
άλλοι “αποκοίμιζαν” για μερικές δεκαετίες.
Για 50 χρόνια στην Αμαθούντα διατηρούσαν
μια κοινωνική αδικία και κανένας από τους
προηγούμενους Προέδρους και κυβερνώντες
δεν ήθελε να βάλει... χέρι στο καυτό ζήτημα.
Ανέμεναν να αναλάβει την προεδρία ο Δ.
Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ για να αρχίσουν να
κλαψουρίζουν και πάλι για το δίκαιο του αγώνα
των Αμαθουσίων. Και πάλι η Κυβέρνηση
Χριστόφια έλυσε το πρόβλημα, για το οποίο οι
άλλοι για 50 χρόνια φυγομαχούσαν.
Να πούμε για το μέγα ζήτημα του Ακάμα; Για
τις αυξήσεις των κοινωνικών παροχών; Για τη
14η σύνταξη;
Για το ότι άφησαν την Κύπρο να αποξηρανθεί
πλήρως, χωρίς ένα ποτήρι νερό στα κυπριακά
νοικοκυριά; Για τις επιπτώσεις του μεγάλου
σκανδάλου του ΧΑΚ; Ολα αυτά και πολλά άλλα
βέβαια, ήρθε ο Δ. Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ για
να τολμήσουν, να τα αγγίξουν και να τα
επιλύσουν και μάλιστα σε οικονομικές
συνθήκες τρισχειρότερες από εκείνες που
επικρατούσαν επί προηγούμενων
διακυβερνήσεων.
Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα, που
δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε ακόμα να επιλύσει
η Κυβέρνηση Χριστόφια. Και αυτά είναι που
επιχειρεί και πάλι η αντιπολίτευση να τα
φορτώσει στον Δ. Χριστόφια και το ΑΚΕΛ.
Σήμερα “θυμήθηκαν” ότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι είναι πολλοί και αμείβονται αδρά,
όταν επί δικών τους διακυβερνήσεων ήταν
περισσότεροι και με πολύ περισσότερες
στρεβλώσεις σε επιδόματα και ωφελήματα.
Σήμερα “θυμήθηκαν” ότι ο προϋπολογισμός
του ΡΙΚ είναι πολύ μεγάλος και ότι το Ιδρυμα
έχει υπεράριθμο προσωπικό, όταν αυτοί ήταν
που οδήγησαν το ίδρυμα εκεί που είναι
σήμερα. “Θυμήθηκαν” σήμερα και τα
νοσοκομεία μας και τα σχολεία μας και το
μεγάλο τους προϋπολογισμό, χωρίς βεβαίως να
κάνουν αναφορά στους προϋπολογισμούς όλων
των προηγούμενων χρόνων, που αυτοί
διαχειρίζονταν.
Η κα Αννα Χριστόφια δεν είναι ούτε πολιτικός
ούτε προφήτης! Είναι ένας μέσος Κύπριος που
διέβλεψε και δυστυχώς επαληθεύεται και
βιώνει σήμερα μια πρωτόγνωρη πολιτική
παραφροσύνη, όπου κατηγορούμενοι
μετατρέπονται σε κατήγορους, θύτες το
παίζουν... θύματα και γενικώς μια πολιτική
κωμικοτραγική παράσταση, που θα μπορούσε
να έχει τίτλο “τα δικά μας, του γειτόνου μας”!

Γράφει:
Τάσος

Τσαππαρέλλας

Το μοιρολόι της μάνας
Οι στίχοι από το ποίημα-μοιρολόι που είχε τη δύναμη ν’ απαγ-
γείλει πάνω από το φέρετρο του ήρωα γιου της, την ημέρα της κη-
δείας του η Αντωνού Πιερή Αυξεντίου είναι συγκλονιστικοί από
μόνοι τους! Με τη μουσική επένδυση όμως που τους έκανε ο
γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και την έξοχη
ερμηνεία που τους έγινε από τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Μαρινέλλα, παίρνουν άλλη διάσταση. Σίγουρα αποκτούν μια κα-
θολική και πανανθρώπινη διάσταση. Ας θυμηθούμε το πρώτο δί-
στιχο: «Ξύπνα Γληόρη μου να δεις που κόντεψε η νίκη, τζιαι εσέ-
να βάζουν μπροστά γιατί σ’ εσέναν ανήκει»!

Χρ. Μ.

Σοκάρουν οι αριθμοί
Σοκαριστικά είναι τα νού-
μερα της έρευνας της Uni-
cef για τα παιδιά της Ελλά-
δας. 439.000 Ελληνόπου-
λα ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας, ενώ περίπου
100.000 ανήλικα παιδιά
εργάζονται. Το ποσοστό
της παιδικής φτώχειας αγ-
γίζει το 23%, ενώ στην υπό-
λοιπη Ευρώπη βρίσκεται
σε ποσοστό 20,5% (ένα στα πέντε παιδιά). Η έκθεση επισημαί-
νει, επίσης, τα περιστατικά λιποθυμίας μαθητών λόγω υποσιτι-
σμού σε σχολεία της Ελλάδας. Ο συγκλονισμός είναι πολύ πιο
μεγάλος εάν αναλογιστούμε όλοι μας ότι πίσω από αυτά τα νού-
μερα... βρίσκονται άνθρωποι, παιδιά.

Σπ.

Τα Πάθη της ανθρωπότητας
Μεγάλη Βδομάδα ξεκινά και τα Πάθη συνεχίζονται για εκα-
τομμύρια συνανθρώπους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Την
ώρα που ο καπιταλισμός αναδιπλώνεται και ξεπετάγεται
αγριεμένος μέσα από την οικονομική κρίση, πληθαίνουν οι
συνάνθρωποί μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Συνθλίβονται τα κεκτημένα των εργαζομένων, αυξάνονται τα
όρια συνταξιοδότησης, περικόπτονται οι κοινωνικές παρο-
χές. Πεθαίνουν παιδιά από την πείνα, αυξάνεται η παιδική
εργασία, λιγοστεύουν οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε
πόσιμο νερό. Αυξάνεται η ανεργία, μαίνονται οι πόλεμοι και
οι εμφύλιες συρράξεις σε πολλές χώρες του κόσμου. Αυτή εί-
ναι η ανθρωπότητα εν έτει 2012.

Σπ.

Ιδού η λύση για το ΡΙΚ
Εμείς βρήκαμε τη λύση για να λειτουργεί το
ΡΙΚ χωρίς προσκόμματα από την κυβερνώσα
Βουλή. Να φύγουν από το Συμβούλιο όλα τα
μέλη που ψηφίζουν ΑΚΕΛ, να απολυθούν
όλοι οι υπάλληλοι που ψηφίζουν ΑΚΕΛ -είναι
μικρό το ποσοστό- και να προσληφθούν με
παχυλά συμβόλαια όλα τα βαφτιστήρια. Να
καλούνται στις εκπομπές μόνο οι βουλευτές
της αντιπολίτευσης και εάν είναι δυνατό, ο Ν.
Παπαδόπουλος και ο Α. Νεοφύτου να κα-
λούνται κάθε μέρα εάν δύνανται, και να μην
δέχονται ερωτήσεις.
Οι δηλώσεις του Προέδρου Χριστόφια και
των Υπουργών να προβάλλονται στην ενότητα
“άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότη-
τα”. Οι Πατάτες Αντιναχτές να σατιρίζουν μό-
νο την Κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ, να μην απο-
καλούν τον Νικόλα Παπαδόπουλο “πρίγκι-
πα” και να μην προβάλλουν τα σαρδάμ των
στελεχών της αντιπολίτευσης. Το σήμα του
ΡΙΚ να μην εκπέμπει στα Περβόλια, στο Κίτι,
στο Πελέντρι, στη Δερύνεια και γενικά σε
όσες περιοχές το ΑΚΕΛ παίρνει ποσοστά πέ-
ραν του 50%.

Σπ.

Αρθρο

Φωτεινοί οδοδείχτες
για τους νέους μας

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων ολοκληρώθηκαν χθες στο Δάλι οι εκδη-
λώσεις μνήμης και τιμής για τους ηρωομάρτυρες Ντερβίς
Αλί Καβάζογου και Κώστα Μισιαούλη.

Η θυσία του Καβάζογλου και του Μισιαούλη όλα αυτά
τα χρόνια έγινε το σύμβολο του κοινού αγώνα Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων για τη σωτηρία της κοινής μας
πατρίδας. Εγινε το σύμβολο της επαναπροσέγγισης.

Για τη νέα γενιά των Κυπρίων, όμως, αλλά και για όλο
τον πληθυσμό της Κύπρου, η θυσία των Καβάζογλου και
Μισιαούλη σήμερα αποτελεί τους φωτεινούς οδοδείχτες
στην πορεία που πρέπει να χαράξουν για να εξευρεθεί δί-
καιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Αποτελεί
τους φωτεινούς οδοδείχτες στον αγώνα που πρέπει να
διεξάγουν για την επανένωση και τη σωτηρία της πατρί-
δας μας.

Αγώνας για απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή,
αγώνας για τερματισμό του εποικισμού και για την επανέ-
νωση της πατρίδας μας και του λαού μας.

Και η θυσία των Καβάζογλου-Μισιαούλη θα δικαιωθεί
μόνο με την επανένωση και τη σωτηρία της πατρίδας μας.
Υπόσχεση φυσικά που επανέλαβε για άλλη μία φορά ο
κόσμος που συμμετείχε μαζικά στις χθεσινές εκδηλώσεις.
Αλλά και όρκος που ανανέωσαν μαζί με τον Γενικό Γραμ-
ματέα του ΑΚΕΛ τονίζοντας πως «αυτό το Κόμμα δεν λύ-
γισε ποτέ, δεν θα λυγίσει ούτε τώρα. Αυτός ο τόπος πρέπει
και μπορεί να σωθεί. Αυτός ο λαός πρέπει και μπορεί να τα
καταφέρει. Στο όνομα της θυσίας των ηρώων μας θα συ-
νεχίσουμε να παλεύουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέ-
χρι τη δικαίωση».

Ο Πρόεδρος είπε αυτά
που λένε όλοι

«Αγονη κριτική χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση», χαρα-
κτήρισε τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστόφια για το κα-
τάντημα του κυπριακού ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, η οποία
τσουνιάστηκε γιατί ο πρώτος πολίτης αυτής της χώρας θέ-
λησε να πει αυτό που λέει όλος ο κόσμος. Οτι δηλαδή το
κυπριακό ποδόσφαιρο είναι σε μαύρα χάλια. Διερωτόμα-
στε, μήπως ο Πρόεδρος έπρεπε να τύχει της “απαραίτητης
ενημέρωσης” για να διαπιστώσει ότι γίνονται απόπειρες
δολοφονίας στα πλαίσια ενός ποδοσφαιρικού ντέρμπι και
δεν τιμωρείται κανείς; Οτι σχεδόν όλα τα παιχνίδια των
πλέι-οφ που θα κρίνουν τον πρωταθλητή παίζονται χωρίς
φιλάθλους; Οτι η διαιτησία κατακρεουργεί ομάδες, ενώ άλ-
λες τις ευνοεί; Οτι πάνε και έρχονται κόκκινοι φάκελοι, οι
οποίοι καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων; Οτι το πα-
ρασκήνιο του κυπριακού ποδοσφαίρου καθοδηγείται από
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο;
Και στο κάτω-κάτω γιατί η ΚΟΠ επέλεξε να απαντήσει
αστραπιαία στον Πρόεδρο, ενώ τόσο καιρό που οι παράγον-
τες σωματείων, όπως η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας, η Ενωση
κ.α. μιλούν με τα χειρότερα λόγια για την κατάντια του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, δεν είπε λέξη;

Σπ.
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ΜΕΧΜΕΤ ΣΕΪΣ

«Ο
δρόμος μας είναι ο δικός τους
δύσκολος, αλλά τιμημένος
δρόμος. Ο αγώνας μας είναι ο
δικός τους αγώνας, στον οποίο

έγιναν σύμβολα για μια Κύπρο χωρίς πόλε-
μο και εκμετάλλευση, όπου οι Κύπριοι θα
ζουν αδελφωμένα», τόνισε στην ομιλία του ο
πρόεδρος της ΝΤΕΒ-ΙΣ, Μεχμέτ Σεΐς.

Εμείς, πρόσθεσε, θα πρέπει να επικυρώ-
σουμε τον αγώνα των Καβάζουγλου και Μι-
σιαούλι, τους αγώνες τόσων άλλων Κύπριων
ηγετών της εργατικής τάξης, διανοουμένων,
αγωνιστών και προοδευτικών ανθρώπων με
τη σφραγίδα της ειρήνης. Η θέληση των κοι-
νοτήτων μας για ειρήνη και ο αγώνας στον
οποίον οι σύντροφοί μας θυσιάστηκαν για
μια Κύπρο της ειρήνης, της γαλήνης και της
ισότητας, φωτίζουν το δικό μας δρόμο.

«Θα πρέπει και εμείς να ανυψώσουμε τον
αγώνα μας στον δρόμο της ειρήνης γιατί το
οφείλουμε σε όλους αυτούς που έδωσαν την
ψυχή τους για χάρη της αδελφοσύνης και
της σωτηρίας της εργατικής τάξης. Γιατί τι
κρίμα, ακόμα δεν έχει λυθεί το κυπριακό

πρόβλημα και έχουμε ακόμα δρόμο να δια-
νύσουμε», είπε. Και συνέχισε:

«Οι εχθροί της ειρήνης, οι σοβινιστές δεν
σταμάτησαν, αντίθετα αυξάνουν τη δραστη-
ριότητά τους για να καταστρέψουν όλη την
πρόοδο που πετύχαμε. Δεν θα πρέπει να κά-
νουμε καμιά υποχώρηση απέναντί τους, θα
πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να
μην επιτρέψουμε να καταστρέψουν το δρό-
μο που με τόσο κόπο και δυσκολίες διανύ-
σαμε». Οπως είπε ο πρόεδρος της ΝΤΕΒ-
ΙΣ, καμιά δυσκολία δεν θα πρέπει να είναι
εμπόδιο στη λύση του Κυπριακού. «Αγωνι-
ζόμαστε για μια ομοσπονδιακή Κύπρο με
πολιτική ισότητα, με μία εκπροσώπηση στο
διεθνή χώρο, με μια ιθαγένεια και με μια κυ-
ριαρχία την οποία θα χρησιμοποιούν από
κοινού οι Κύπριοι, όποια και αν είναι η
εθνοτική του καταγωγή. Διεκδικούμε ένα
κοινό κράτος στο οποίο θα ζουν αδελφωμέ-
να όλοι οι Κύπριοι, Ελληνοκύπριοι, Τουρ-
κοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατί-
νοι. Διότι η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα
των Κυπρίων», είπε, καταλήγοντας πως

«όπως οι καρδιές της κοινής μας ιστορίας
ένωσαν την εργατική μας συνείδηση, έτσι θα
πρέπει να ενώσουμε και την πατρίδα μας.
Θα πρέπει να το καταφέρουμε για τους
ήρωες συντρόφους μας.

Ο ένας ήταν Τουρκοκύπριος, ο άλλος
ήταν Ελληνοκύπριος, πάνω από όλα ήταν
δύο θαρραλέοι Κύπριοι, δύο γενναίες καρ-
διές. Ο αγώνας των Καβάζογλου και Μισι-
αούλι ήταν αγώνας για να ζήσουν όλοι οι Κύ-
πριοι καλύτερες και πιο φωτεινές μέρες. Για
αυτό έδωσαν τη ζωή τους. Δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ αυτά τα δύο γενναία παιδιά της Κύ-
πρου μας. Η μνήμη τους συνεχίζει να καθο-
δηγεί τον αγώνα μας».

Π. Εξαδάκτυλος: Παραμένουν οι ίδιοι κίνδυνοι
Μιλώντας στην εκδήλωση ο Γραμματέας

της Συμπλεγματικής ΑΚΕΛ Δαλιού, Πάμ-
πος Εξαδάκτυλος, ανέφερε ότι ο αγώνας για
την Κύπρο είναι και σήμερα ο ίδιος, με τους
ίδιους κινδύνους να παραμένουν. Με τους
σωστούς χειρισμούς του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας που έπεισε τη διεθνή κοινότητα

ότι είμαστε έτοιμοι για έναν έντιμο συμβι-
βασμό, έχει καταστεί δύσκολος ο στόχος
της Τουρκίας για διχοτόμηση, πρόσθεσε.

Η τοπική κοινωνία, είπε, είναι πολύ πε-
ρήφανη που φιλοξενεί στα χώματά της έναν
ήρωα όπως τον Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και
θα είναι πολύ περήφανη αν ξαναζήσουμε ει-
ρηνικά, όπως και στο παρελθόν, με τους
αδελφούς Τ/κ σε μια ελεύθερη και επανε-
νωμένη Κύπρο.

Στην εκδήλωση, εκτός από την ηγεσία
του ΑΚΕΛ, παρέστησαν οι Υπουργοί Εξωτε-
ρικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Εμπορίου,
Υγείας και Συγκοινωνιών, καθώς και εκπρό-
σωποι άλλων κομμάτων. Παρόντες ήταν
εκτός από τον πρόεδρο της Dev-Is, αντιπρο-
σωπεία του τ/κ κόμματος Ενωμένη Κύπρος,
του τ/κ κομμουνιστικού κόμματος, ο ΓΓ της
οργάνωσης των τ/κ δασκάλων, Σενέρ Ελτζίλ,
καθώς και άλλοι Τ/κ. Επίσης, αντιπρόσωποι
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης.

Ακολούθησε πορεία προς το τουρκικό
κοιμητήριο Ιδαλίου και κατάθεση στεφάνων
στον τάφο του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου.

Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας

««ΟΟ  ααγγώώννααςς  μμααςς  εείίννααιι  οο  δδιικκόόςς  ττοουυςς  ααγγώώννααςς»»

Την υπόσχεση ότι το ΑΚΕΛ θα αντιστα-
θεί με όλες του τις δυνάμεις απέναντι

στις ακραίες αντιλήψεις του εθνικισμού,
σωβινισμού και θα υπερασπιστεί την πα-
τρίδα μας με όλες του τις δυνάμεις με στό-
χο να απελευθερωθεί και να επανενωθεί η
Κύπρος, έδωσε χθες ο
ΓΓ του ΑΚΕΛ, Αντρος
Κυπριανού, τιμώντας τη
μνήμη του Κώστα Μισι-
αούλη, ο οποίος αποτε-
λεί σύμβολο της ελληνο-
τουρκικής φιλίας μαζί με
τον Ντερβίς Αλί Καβάζο-
γλου, οι οποίοι δολοφο-
νήθηκαν άνανδρα από
τους φασίστες της τουρ-
κοκυπριακής εξτρεμιστικής οργάνωσης
ΤΜΤ. Σε κατάθεση στεφάνων στον τάφο
του ήρωα στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου
και Ελένης, στην παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας, ο Α. Κυπριανού απηύ-
θυνε μερικά λόγια σημειώνοντας πως οι
ακραίες αντιλήψεις, ο εθνικισμός, ο σωβι-
νισμός, ο φανατισμός που οδήγησαν στη
δολοφονία του Κ. Μισιαούλη και του συν-
τρόφου του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου δυ-
στυχώς στις μέρες μας έχουν σηκώσει ξα-
νά το κεφάλι και προσπαθούν να δημιουρ-

γήσουν συνθήκες που θα οδηγήσουν τον
τόπο σε περιπέτειες και ενδεχομένως και
στην καταστροφή. Στόχος, υπέδειξε ο Α.
Κυπριανού, είναι “να υλοποιήσουμε το
όραμα όλων των προοδευτικών Κυπρίων,
Ε/κ και Τ/κ, να ξαναζήσουμε μαζί ειρηνι-

κά, σε συνθήκες ασφάλει-
ας και σταθερότητας και
να οδηγήσουμε τον τόπο
μας στην πρόοδο, στην
ανάπτυξη και στην ευημε-
ρία για το σύνολο του κυ-
πριακού λαού”.

Στεφάνια κατέθεσαν ο
ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο Πρό-
εδρος Χριστόφιας, η βου-
λευτής Ειρήνη Χαραλαμ-

πίδου εκ μέρους του Προέδρου της Βου-
λής, Υπουργοί, η Κοινοβουλευτική Ομά-
δα του ΑΚΕΛ, οι μαζικές οργανώσεις του
Λαϊκού Κινήματος, οι επαρχιακές επιτρο-
πές του ΑΚΕΛ, το ΚΚΕ, τα κόμματα ΔΗ-
ΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, η Επαλξη
για την Ανασυγκρότηση του Κέντρου, το
τ/κ Κόμμα Ενωμένη Κύπρος και η νεο-
λαία του, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρή-
νης, η ΝΤΕΒ-ΙΣ, η οικογένεια Μισιαού-
λη, σύλλογοι κ.α.

Σπύρος Σωτηρίου

Κόντρα στον
εθνικισμό, σωβινισμό

που οδήγησαν στη
δολοφονία των
Μισιαούλη και

Καβάζογλου
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Τ
ο δίλημμα σήμερα δεν είναι ομο-
σπονδία ή κάτι άλλο, αλλά ομοσπον-
δία ή διχοτόμηση, δήλωσε ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ, Αντρος Κυπριανού, σημει-

ώνοντας πως «δυστυχώς, ακόμα και σήμε-
ρα, μετά από τόσα παθήματα ακούγονται
φωνές για αλλαγή του συμφωνημένου
πλαισίου λύσης για αλλαγή στρατηγικής
και τακτικής», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, θέτον-
τας το ερώτημα τι θα επιδιώξουμε και
έχοντας στο πλευρό μας ποιους, αν απορ-
ρίψουμε τη διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία εδώ και τώρα.

Σε ομιλία του στο μνημόσυνο των Μισι-
αούλη – Καβάζογλου στο Δάλι, ο Α. Κυ-
πριανού ανέφερε πως το μόνο αποτέλεσμα
μιας τέτοιας κίνησης θα είναι να καταρρα-
κωθεί η αξιοπιστία μας διεθνώς και να επι-
τραπεί στην τουρκική πλευρά ο απεγκλω-
βισμός από τη συμφωνημένη βάση λύσης.
«Αυτή η τάχατες πατριωτική στάση το μόνο
που θα πετύχει θα ’ναι να οδηγήσει την Κύ-
προ με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτό-
μηση. Κάτι ανάλογο με παρόμοιες "πατριω-
τικές κορώνες", μας οδήγησε το 1974 στο
πραξικόπημα, την εισβολή και τη συνεχι-
ζόμενη κατοχή», ανέφερε. Πρόσθεσε πως
αν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επι-
λέγουν τη διχοτόμηση, ας βγουν έντιμα και
καθαρά να το πουν στον κυπριακό λαό. 

Προτάσεις που τις στήριξαν και οι προηγούμενοι
Πρόεδροι

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε στη συνέχεια
πως κάποιοι επαναλαμβάνουν μονότονα
ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας πρέπει να απο-
σύρει τις προτάσεις που κατέθεσε στις δια-
πραγματεύσεις και ότι αυτές συνιστούν
απαράδεκτες υποχωρήσεις. «Καμώνονται
ότι ξεχνούν ότι αυτές δεν είναι προτάσεις
που "ανακάλυψε" ο Δημήτρης Χριστόφιας,
ότι τις στήριξαν και προηγούμενοι Πρό-
εδροι, όπως ο Γλαύκος Κληρίδης και ο
Τάσσος Παπαδόπουλος», είπε, συμπληρώ-
νοντας ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί πως αυτές οι
προτάσεις είναι λειτουργικές, ενωτικές και
ρεαλιστικές. 

«Απευθυνόμαστε στη λογική όλων όσοι
τις πολεμούν», είπε ο Α. Κυπριανού θέτον-
τας τα εξής ερωτήματα: «Οντως συνιστούν
υποχωρήσεις; Αν ναι, τότε γιατί η τουρκική
πλευρά δεν τις αποδέχεται; 

Γιατί ο κ. Οζγκιουργκιούν διαμαρτυρή-
θηκε λέγοντας πως "μόνο εμείς δίνουμε.
Μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μόνο εμείς
κάνουμε παραχωρήσεις"; Γιατί ο Σερντάρ
Ντενκτάς, δήλωνε ότι "δεν είναι δυνατό να
γίνει αποδεχτή η πρόταση περί διασταυ-
ρούμενης ψήφου ή κοινού ψηφοδελτίου,
αφού είναι προτάσεις που ενισχύουν το
ένα κράτος και τη μία ιθαγένεια"; Γιατί ο
Ερογλου αρνείται πεισματικά να τις δε-
χτεί;», διερωτήθηκε.

Ο Α. Κυπριανού είπε πως η τουρκική
πλευρά απορρίπτει αυτές τις προτάσεις και
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κατα-
στήσει κατ’ επανάληψη σαφές ότι από τη
στιγμή που δεν γίνονται αποδεκτές από την
τ/κ πλευρά έχει κάθε δυνατότητα και ευχέ-
ρεια είτε να τις αποσύρει είτε να τις τροπο-
ποιήσει είτε να τις διαφοροποιήσει. «Γιατί
λοιπόν αυτή η επιμονή εδώ και τώρα να
αποσυρθούν. Μια επιμονή που θα οδηγή-
σει εμάς στη θέση του κατηγορούμενου και
θα βγάλει την τουρκική πλευρά από τη δύ-
σκολη θέση στην οποία βρίσκεται», είπε.

«Η αλήθεια είναι πικρή...»
Ο Αντρος Κυπριανού δήλωσε πως για

αυτές και για άλλες προτάσεις, κατηγορή-
θηκε ο Πρόεδρος Χριστόφιας ότι προδίδει
και τουρκοποιεί την Κύπρο. «Αυτό κατήγ-
γειλε με στόμφο και ο κ. Αναστασιάδης
πρόσφατα». 

Επικαλούμενος τον Μακρυγιάννη, ο Α.
Κυπριανού είπε πως «η αλήθεια είναι πι-
κρή και όσοι έκαναν το κακό τούς κακο-
φαίνεται, γιατί και το κακό το θέλανε και το
συμφέρον τους το θέλανε και καλούς πα-
τριώτες θέλουν να τους λένε». «Ως ΑΚΕΛ»,
συνέχισε, «το επαναλάβαμε πολλές φορές.
Ο πατριωτισμός όπως και η προδοσία φαί-
νονται στην πράξη. Η Κύπρος προδόθηκε
το 1974, από την ακροδεξιά. Από αυτούς
που άνοιξαν την πόρτα στον Αττίλα. Αυτούς
που αγκάλιασε και τους στέγασε λίγο αργό-
τερα το κόμμα του κ. Αναστασιάδη», ανέ-
φερε. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ πρόσθεσε πως ο κ. Ανα-
στασιάδης μετά από τις συναντήσεις που

είχε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης δήλωνε ότι δεν έχει διαφωνίες με κα-
νένα, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα
είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν, είπε ο
Α. Κυπριανού και συνέχισε: «Είτε όλοι
ξαφνικά συμφωνούν με τις θέσεις του κ.
Αναστασιάδη για χαλαρή ομοσπονδία, για
διεύρυνση των συνομιλιών και για άλλα, εί-
τε ο κ. Αναστασιάδης αναίρεσε τις θέσεις
του προκειμένου να αποσπάσει πολιτική
στήριξη για τις Προεδρικές». 

Παράλληλα, είπε πως στο έγγραφο που
παρέδωσε στα κόμματα, σε ό,τι αφορά το
Κυπριακό, απορρίπτει τα χρονοδιαγράμμα-
τα και τη διαιτησία, και πως στο ίδιο έγγρα-
φο όμως αναφέρει την πρόθεσή του για δι-
ευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή
εκπροσώπου του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. «Υπάρχει άραγε κάποιος που εγ-
γυάται στον κ. Αναστασιάδη ότι αν οι διευ-
ρυμένες συνομιλίες αποτύχουν, δεν θα
υπάρξουν ούτε χρονοδιαγράμματα ούτε δι-

αιτησία; Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τι θα
συμβουλεύσει τον κυπριακό λαό να πράξει;
Να επαναλάβει το 2004;», διερωτήθηκε
επίσης.

Τέλος, δήλωσε πως ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας εργάζεται με συνέπεια και ειλικρίνεια
ώστε να πετύχει δίκαιη, υπό τας περιστά-
σεις, λειτουργική και βιώσιμη λύση στο κυ-
πριακό πρόβλημα. Λύση διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
όπως αυτή περιγράφεται στα κείμενα των
Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα οδηγεί σε
ενωμένο κράτος, με μία κυριαρχία, διεθνή
προσωπικότητα και ιθαγένεια. Λύση που
θα επανενώνει τον τόπο, το λαό, τους θε-
σμούς και την οικονομία. Λύση που θα κα-
τοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις βασικές ελευθερίες του συνόλου του
κυπριακού λαού. «Αυτή την προσπάθεια
υποστήριζε το ΑΚΕΛ. Αυτή θα συνεχίσει
να υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το
ΑΚΕΛ. 

Γιατί είναι η μόνη οδός για τη σωτηρία
της πατρίδας μας. Οσο και αν πολεμούν αυ-
τή την προσπάθεια, δεν θα τα καταφέρουν.
Γιατί οι κομματικές και προσωπικές φιλο-
δοξίες είναι πολύ μικρές για να εμποδί-
σουν έναν ολόκληρο λαό που θέλει και
μπορεί». Και κατέληξε: 

«Σήμερα, πάνω από το
μνήμα των δύο μαρτύρων
της αδελφοσύνης του λα-
ού μας ανανεώνουμε τον
όρκο. Αυτό το κόμμα δεν
λύγισε ποτέ, δεν θα λυγί-
σει ούτε τώρα. Αυτός ο
τόπος πρέπει και μπορεί
να σωθεί. Αυτός ο λαός
πρέπει και μπορεί να τα
καταφέρει. Στο όνομα της
θυσίας των ηρώων μας θα
συνεχίσουμε να πα-
λεύουμε. Θα συνεχίσου-
με τον αγώνα μέχρι τη δι-
καίωση!».

Αρκετά επικριτικός ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ με όσους απορρίπτουν το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού
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Αθρόα ήταν χθες η
συμμετοχή του κό-
σμου που έδωσε μα-
ζικά το «παρών» του
στις εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής για
τους ηρωομάρτυρες
Ντερβίς Αλί Καβά-
ζογλου και Κώστα
Μισιαούλη. Οι νέοι
όμως με την παρου-
σία τους έδωσαν
παλμό και ζωντάνια
στις εκδηλώσεις
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Την Τετάρτη αναμένονται χιόνια στο Τρόοδος
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυ-

ρίως αίθριος, με τοπικά αυξημέ-
νες νεφώσεις κατά διαστήματα,
ενώ το απόγευμα πιθανό να ση-
μειωθούν μεμονωμένες βροχές,
κυρίως στο εσωτερικό και τα
ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυ-
ρίως νοτιοδυτικοί ώς βορειοδυ-
τικοί, αρχικά ασθενείς ώς μέτρι-
οι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά από το
μεσημέρι και μετά θα καταστούν
στα προσήνεμα μέτριοι ώς ισχυ-
ροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα
θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά

στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη.
Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους
26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω
στους 24 στα νότια και ανατολικά
παράλια, γύρω στους 22 στα υπό-
λοιπα παράλια και στους 16 βαθ-

μούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τρίτη και την Τετάρτη ο

καιρός θα είναι μερικώς συννε-
φιασμένος και κατά διαστήματα
συννεφιασμένος, με τοπικές
βροχές ή καταιγίδες. Την Τετάρ-
τη πιθανό να χιονίσει στην πε-
ριοχή του Τροόδους. Η θερμο-
κρασία θα σημειώσει αισθητή
πτώση.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι
κατά διαστήματα μερικώς συννε-
φιασμένος. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει άνοδο.

Χειμωνιάτικο σκηνικό
από σήμερα με
τοπικές βροχές
και καταιγίδες

Εκρηξη σε αυτοκίνητο
60χρονου στη Λεμεσό

Εκρηξη σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 60χρονου, το
οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης
της οικίας του στη Λεμεσό σημειώθηκε χθες γύρω στη
1.30 το πρωί. Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι
μέλη της μετέβησαν στη σκηνή και από εξετάσεις που
διενήργησαν, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφείλεται
στην πυροδότηση αυτοσχέδιας βόμβας με εκρηκτική
ύλη υψηλής ισχύος, η οποία τοποθετήθηκε στο μπρο-
στινό μέρος του αυτοκινήτου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό
μέρος του αυτοκινήτου, το ύψος των οποίων δεν έχει
υπολογιστεί ακόμα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Συνελήφθησαν έξι άτομα που
επιδίδονταν σε κυβεία

Η Αστυνομία, στην προσπάθειά της για την πάταξη
της κυβείας, διενήργησε το βράδυ του Σαββάτου έρευ-
να με δικαστικό ένταλμα, σε υποστατικό στη Λευκωσία,
όπου και εντοπίστηκαν έξι πρόσωπα που επιδίδονταν
σε κυβεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας,
«τα πιο πάνω πρόσωπα κατηγορήθηκαν γραπτώς και
αφέθηκαν ελεύθερα για να κλητευθούν αργότερα». Από
τη σκηνή παραλήφθηκαν ως τεκμήρια μεταξύ άλλων, το
χρηματικό ποσό των 209 ευρώ, τραπουλόχαρτα και φί-
σιες. Ο Αστυνομικός Σταθμός Πύλης Πάφου διερευνά
την υπόθεση. Εξάλλου, συνελήφθησαν το Σάββατο για
αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκαν υπό κράτηση 22χρο-
νος και 16χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων,
σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον
αστυνομικού, παράνομης εισόδου εντός αγωνιστικού
χώρου και παράνομης ρίψης επιθετικού οργάνου εντός
του αγωνιστικού χώρου με σκοπό τη διάπραξη αδική-
ματος. Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι «τα εν
λόγω πρόσωπα συνελήφθησαν μετά τη λήξη του καλα-
θοσφαιρικού αγώνα ΕΘΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ, που διεξήχθη
στο κλειστό στάδιο Ελευθερία "Τάσσος Παπαδόπου-
λος" στη Λευκωσία». Ακολούθως, αφού κατηγορήθη-
καν γραπτώς, αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν
αργότερα. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου
διερευνά την υπόθεση.

Δεν θα υπάρξει αύξηση στην
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
Δηλώνει ο πρόεδρος της
ΡΑΕΚ, ενώ ταυτόχρονα
υπόσχεται επάρκεια σε

ηλεκτρικό ρεύμα

Σε επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος
και όχι περαιτέρω αύξηση στους λογα-
ριασμούς των καταναλωτών πλην των
περιπτώσεων παράλληλης αύξησης
της τιμής του πετρελαίου διεθνώς,
αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο ΚΥ-
ΠΕ ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Γιώρ-
γος Σιαμμάς.

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «θα μείνουμε
στην αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος της τάξης του 6,96 την
οποία και εξετάζουμε ώστε να καταφέ-
ρουμε μετά τον Ιούλιο του 2012 να
υπάρξει μια μικρή έστω ελάφρυνση
από αυτή την προσαύξηση που επι-
βλήθηκε από τις 31 Αυγούστου 2011,
αμέσως μετά το συμβάν στο Βασιλικό
και αφού ψύχραιμα αναλύσαμε τα δε-
δομένα».

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι
«από τον Ιούλιο του 2011 και το ατύ-
χημα στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό
στο Βασιλικό, το μεγαλύτερο στην Κύ-
προ, λειτουργούμε οριακά σε όλα τα
ζητήματα που έχουν να κάνουν με το
σύστημα ηλεκτρισμού είτε αυτό είναι
επάρκεια είτε είναι ασφαλής λειτουρ-
γία είτε είναι οικονομική λειτουργία».

Πρόσθεσε ότι «ο σχεδιασμός που
γίνεται είναι να έχουμε περιθώρια
ασφαλείας σε όλους τους τομείς, άρα
για την επάρκεια ειδικά ακολουθείται
το πρόγραμμα που έχουμε προδιαγρά-

ψει ως ΡΑΕΚ και υιοθετήθηκε σε σύ-
σκεψη που έγινε στο Προεδρικό Μέ-
γαρο με τη συμμετοχή όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων».

Ενόψει και της ανάληψης από την
Κυπριακή Δημοκρατία του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της ΡΑ-
ΕΚ είπε ότι «θα εγκατασταθούν 120
μεγαβάτ επιπρόσθετα ενώ και η ΑΗΚ
προχωρά με την επιδιόρθωση της μο-
νάδας με αριθμό "5"».

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «σύμφωνα με
την τελευταία γραπτή ενημέρωση που
έχουμε είναι ότι είμαστε εντός των
στόχων για να προλάβουμε τον Ιούλιο
του 2012 και την Κυπριακή Προ-
εδρία».

Εξήγησε ότι «τα 120 μεγαβάτ θα εγ-
κατασταθούν στον Ηλεκτροπαραγωγό
Σταθμό στη Μονή για τρεις μήνες, ενώ
η ομάδα με αριθμό "5" βρίσκεται στο
Βασιλικό».

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ τόνισε ότι
«για σκοπούς Προεδρίας ο βασικός
στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την
οριακή επάρκεια ηλεκτρισμού από
μονάδες που θα βρίσκονται στο έδα-
φος που ελέγχει η Κυπριακή Δημο-
κρατία».

Ο κ. Σιαμμάς είπε ότι «βλάβες μπο-
ρεί να υπάρξουν, αλλά ο στόχος μας
είναι να επιτευχθεί οριακή επάρκεια
με μονάδες που βρίσκονται στις ελεύ-
θερες περιοχές».

Αναφορικά με τη διακοπή παγκύ-
πρια της παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος προ μερικών ημερών, ο πρόεδρος
της ΡΑΕΚ είπε ότι «οφείλεται σε ένα
εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά πρόβλη-
μα, το οποίο προέκυψε από ένα σφάλ-
μα της γραμμής που διασυνδέει τις
ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας
με τα κατεχόμενα και οδήγησε το σύ-
στημα ηλεκτροδότησης σε αστάθεια».

Ερχονται τεχνοκράτες της Noble
Στις 17 Απριλίου έρχονται από το Χιού-

στον του Τέξας υψηλόβαθμοι τεχνοκρά-
τες της Noble Energy για να παρουσιάσουν
όλο το πρόγραμμα εξόρυξης του φυσικού αε-
ρίου από το Οικόπεδο 12 και τη διοχέτευσή
του στο Βασιλικό. Αυτό ανέφερε χθες στο
δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο Υπουργός Εμπο-
ρίου Νεοκλής Συλικιώτης.

Στις 17 Απριλίου θα παρουσιάσει η Noble
Energy, με τεχνοκράτες της που θα έρθουν
από την έδρα της εταιρείας, το Χιούστον του
Τέξας, όλο το πρόγραμμά τους, ανέφερε ο Ν.
Συλικιώτης.

Στο διάλογο που θα ακολουθήσει, η κυ-
πριακή πλευρά θα θέσει σημαντικά ζητήματα
όπως το πότε και σε ποιες ποσότητες θα φτά-

σει το φυσικό αέριο στο Βασιλικό από το Οι-
κόπεδο 12 και ποιες διασφαλίσεις υπάρχουν
ότι οι υποσχέσεις θα υλοποιηθούν, καθότι ο
χρόνος πιέζει. «Είναι γνωστό ότι οι τιμές του
μαζούτ και του πετρελαίου έχουν ανεβεί στα
ύψη», σημείωσε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΡΙΚ, το φυ-
σικό αέριο στην περιοχή της Κύπρου εξελίσ-
σεται σε ευρωπαϊκή υπόθεση.

Ο Υπουργός Εμπορίου βρίσκεται συνεχώς
σε ανοιχτό διάλογο με τις Βρυξέλλες, κατα-

γράφει αιτήματα, ανάγκες και οι ενέργειές
του είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές
στρατηγικές. Είναι κι αυτός ένας από τους
λόγους που στο θέμα της κατασκευής τερμα-
τικού, η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατή-
σει το κράτος τον έλεγχο αλλά μέσα από πο-
λυμερή συνεργασία.

«Αυτό σημαίνει συμπράξεις με εταιρείες,
ενδεχομένως και με κράτη», ανέφερε ο Ν.
Συλικιώτης.

Αναφερόμενος στο δεύτερο γύρο αδειοδό-

τησης, ο Υπουργός σημείωσε πως στις 11
Μαΐου θα γνωρίζουμε ποιες εταιρείες και για
ποια οικόπεδα ενδιαφέρονται.

Ενέργειες για διατήρηση της ανοδικής τάσης
στον τουρισμό

Σχολιάζοντας τις ενέργειές του στο θέμα
του τουρισμού, ο Ν. Συλικιώτης ανέφερε ότι
αυτή τη βδομάδα θα έχει σημαντικές συναν-
τήσεις με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Εργων και με το Υπουργείο Εξωτερικών για
θέματα αεροπορικών συνδέσεων, τις θεωρή-
σεις διαβατηρίων κ.ά. «Πρέπει να συμβάλου-
με ώστε να συνεχίσει η ανοδική τάση στον
τουρισμό», υπέδειξε ο Υπουργός Εμπορίου.

Θα παρουσιάσουν όλο
το πρόγραμμα εξόρυξης του φυσικού αερίου
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Τη διαβεβαίωση ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχί-
σει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των

αγώνων του κυπριακού λαού και ότι θα συνε-
χίσει να βαδίζει στις λεωφόρους που άνοιξαν
οι πρωτοπόροι βετεράνοι του κόμματος,
έδωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού
μιλώντας χθες κατά την κατάθεση στεφάνων
στον τάφο του ιστορικού
ηγέτη, πρώην ΓΓ του
κόμματος Εζεκία Πα-
παϊωάννου, στο κοιμη-
τήριο Κωνσταντίνου και
Ελένης.

Στην παρουσία του
Προέδρου Χριστόφια,
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και των μαζικών ορ-
γανώσεων του Λαϊκού Κινήματος, Υπουργών
και πλήθος κόσμου, ο Α. Κυπριανού απότισε
φόρο τιμής στον Ε. Παπαϊωάννου που απε-
βίωσε το 1988.

«Ηρθαμε για ακόμα μια φορά να τιμήσου-
με τη μνήμη σου και να επαναβεβαιώσουμε
ότι θα βαδίσουμε στους δρόμους, στις λεω-
φόρους που ανοίξατε εσείς και οι πρωτοπό-
ροι σύντροφοί μας βετεράνοι», τόνισε ο Α.
Κυπριανού υποδεικνύοντας πως ο τόπος μας
σήμερα, «ο τόπος που τόσο αγάπησες»,
διέρχεται σήμερα πολύ δύσκολες στιγμές.

Εδωσε παράλληλα τη διαβεβαίωση ότι το
ΑΚΕΛ θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στην
πρώτη γραμμή για να υπερασπιστεί τα συμ-
φέροντα και τα δίκαια της Κύπρου και του
κυπριακού λαού και ότι όσες και αν είναι οι
δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια, «δεν
πρόκειται να λυγίσουμε όπως δεν λυγίσατε

εσείς. Με το κεφάλι
ψηλά, όρθιοι και πε-
ρήφανοι για την ιστο-
ρία μας θα δώσουμε
τον αγώνα μας μαζί με
τον κυπριακό λαό θέ-
λοντας να οδηγήσουμε
την Κύπρο μας σε κα-

λύτερες μέρες».
«Να είσαι βέβαιος ότι το κόμμα θα συνε-

χίσει ενωμένο και ισχυρό όσο ποτέ άλλοτε
για την επίτευξη των οραμάτων και των
προσδοκιών του κυπριακού λαού», κατέλη-
ξε.

Στεφάνια κατέθεσαν, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο
Πρόεδρος Χριστόφιας, Υπουργοί, η κοινο-
βουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, οι μαζικές ορ-
γανώσεις του Λαϊκού Κινήματος, ΠΕΟ,
ΕΔΟΝ, ΠΟΓΟ, ΕΚΑ, η ΧΑΡΑΥΓΗ, το ΚΚΕ,
οι επαρχιακές επιτροπές του ΑΚΕΛ κ.ά.

Σπύρος Σωτηρίου

Το ζήτημα θα διερευνηθεί, δήλωσε η
Υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου-

Μαρκουλλή κληθείσα να σχολιάσει αίτημα
του ψευδοκράτους να του δοθεί καθεστώς
μόνιμης αντιπροσωπείας στον Οργανισμό
Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, η Υπουργός Εξωτερικών εί-
πε ότι έδωσε ήδη οδηγίες να διερευνηθεί το
ζήτημα που προέκυψε με το αίτημα αυτό του
ψευδοκράτους.

Η κ. Μαρκουλλή είπε ότι αν επαληθευ-
θούν οι δηλώσεις του ΓΓ του ΟΙΣ Εκμελεν-
τίν Ιχσάνογλου, τότε σημαίνει ότι «η Τουρ-
κία, γιατί πρόκειται για τουρκική κίνηση και

όχι μόνο του ψευδοκράτους, έχει αρχίσει
ήδη την εκστρατεία της για σχέδιο Β», ανα-
φορικά με τη λύση του Κυπριακού. Ο ΓΓ του
ΟΙΣ δήλωσε, ύστερα από συνομιλία με τον
Τ/κ ηγέτη Ντερβίς Ερογλου, ότι «ο Οργανι-
σμός Ισλαμικής Διάσκεψης βλέπει ευνοϊκά
το αίτημα αυτό και βρίσκεται σε επαφή με τη
φιλοξενούσα χώρα για να το εξετάσει και να
το υλοποιήσει». Αν έχουν γίνει τέτοιες δη-
λώσεις, είπε η Υπουργός Εξωτερικών, τότε
είναι καταδικαστέες και ασφαλώς θα γίνουν
έντονα διαβήματα στο Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας, στον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα
τα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνερ-
γασίας, «περιλαμβανομένου και του Προ-
έδρου του Οργανισμού, του Καζακστάν, το
οποίο επισκέφθηκα προ τριών ημερών».

Διαβήματα επίσης θα γίνουν και στην ΕΕ,
πρόσθεσε.

Η κ. Μαρκουλλή υπενθύμισε ότι τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 541
(1983) και 550 (1984) έχουν καταδικάσει την

ανακήρυξη του ψευδοκράτους και έχουν κα-
λέσει όλα τα κράτη- μέλη του ΟΗΕ να μην
αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα.

«Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές
για όλα τα κράτη- μέλη του ΟΗΕ και για
όλους τους διεθνείς οργανισμούς και δεν
επιδέχονται αναθεώρησης, όπως εισηγείται
ο Τ/κ ηγέτης», επεσήμανε η ΥΠΕΞ.

Στις δηλώσεις της η Υπουργός Εξωτερι-
κών είπε ότι «άρχισαν επίσης οι απειλές, οι
πιέσεις και οι εκβιασμοί για συνέπειες, στην
περίπτωση μη κατάληξης των διαπραγμα-
τεύσεων μέχρι την 1η Ιουλίου, ημερομηνία
που μονομερώς θέτει η Τουρκία ως χρονο-
διάγραμμα». Η κ. Μαρκουλλή είπε ότι ο ΓΓ
του ΟΙΣ είναι τουρκικής καταγωγής και
«έχει από καιρό χάσει την αξιοπιστία του και
την αντικειμενικότητά του, προωθώντας την
τουρκική πολιτική εντός του ΟΙΣ». Σύμφω-
να με το τηλεγράφημα του ΑΠΕ, ο κ. Ερο-
γλου δήλωσε από την πλευρά του ότι «ήλθε
ο καιρός να αναγνωρίσει η διεθνής κοινότη-
τα (το ψευδοκράτος) και να αναθεωρήσει τις
αποφάσεις του ΟΗΕ που την εμποδίζουν».

«Εάν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
(με την Κυπριακή Δημοκρατία) αποτύχουν,
παρά τις προσπάθειες τις δικές μας και του
ΟΗΕ, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από την
αναγνώριση (του ψευδοκράτους)», είπε ο κ.
Ερογλου.

Ιούνιο η απόφαση για τις Προεδρικές
Πρόεδρος Χριστόφιας: «Το δικό μου ενδιαφέρον θα εκφρασθεί στην ώρα του σε συνεννόηση με το ΑΚΕΛ»

Ο
Πρόεδρος Χριστόφιας επανέλαβε
χθες, σε δηλώσεις του μετά την εκ-
δήλωση μνήμης και τιμής για τους
ήρωες Καβάζογλου-Μισιαούλη, ότι

θα υπάρξει συνεννόηση με το ΑΚΕΛ για το
θέμα των επερχόμενων προεδρικών εκλο-
γών. Σχολιάζοντας χθεσινά δημοσιεύματα
που αναφέρονταν σε διάφορες εικασίες για
το αν θα είναι υποψήφιος ή όχι, ο Πρόεδρος
ανέφερε επί λέξει: «Χαίρομαι για το ενδια-
φέρον των ΜΜΕ, αλλά το δικό μου ενδιαφέ-
ρον θα εκφρασθεί στην ώρα του σε συνεν-
νόηση με το ΑΚΕΛ, όπως εκφράσθηκε πριν
υποβάλω υποψηφιότητα στις προηγούμενες
προεδρικές εκλογές». Ερωτηθείς για το πότε
θα τοποθετεί χρονικά, παρέπεμψε στις δη-
λώσεις του Γ.Γ. ΑΚΕΛ Αντρου Κυπριανού, ο
οποίος είχε επανειλημμένως δηλώσει πως
αρχές Ιουνίου θα εξαγγείλει τις προθέσεις
του κόμματος αφού ολοκληρωθούν οι εσω-
κομματικές διαδικασίες. «Δεν έπαψα να εί-
μαι ΑΚΕΛικός, στέλεχος του κόμματος και
εγώ δεν εξαγγέλλω αυθαίρετα υποψηφιότη-
τες, ούτε και ακυρώνω υποψηφιότητες»,

πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.
Σχολιάζοντας δημοσίευμα το οποίο ανέ-

φερε ότι ενημέρωσε τη Γραμματεία του
ΑΚΕΛ πως δεν επιθυμεί να επαναδιεκδική-

σει, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι τώρα δεν μπορεί
να πει οτιδήποτε.

Κληθείς να σχολιάσει την υποψηφιότητα
Λιλλήκα, τη δεύτερη στην κούρσα των Προ-

εδρικών, όπως επισημάνθηκε από δημοσιο-
γράφο, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε, «μακά-
ρι να έχει 15. Γιατί όχι ο κ. Λιλλήκας;». Ο κά-
θε πολίτης, αφού έχει το δικαίωμα, μπορεί
να υποβάλει υποψηφιότητα, υπέδειξε.

Το χάλι μας στο ποδόσφαιρο είναι ανείπωτο

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της
ΚΟΠ, η οποία ενοχλήθηκε για την ομιλία
του Προέδρου στην εκδήλωση της Νέας Σα-
λαμίνας, κατά την οποία είχε αναφερθεί στα
χάλια του κυπριακού ποδοσφαίρου, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας διερωτήθηκε, «εγώ
ανέφερα την ΚΟΠ; Ανέφερα τους ηγήτορες
του κυπριακού ποδοσφαίρου. Εάν είναι η
ΚΟΠ που πειράζεται, δικαίωμά της». 

Πράγματα που είναι αυτονόητα και όλη η
κοινωνία τα συζητεί, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έχει, όχι δικαίωμα, καθήκον να τα
ψέξει, «διότι το χάλι μας στο ποδόσφαιρο εί-
ναι ανείπωτο και πρωτοφανές», τόνισε ο
Πρόεδρος Χριστόφιας. «Αν πειράζει την
ΚΟΠ υγεία να ‘χουμε», κατέληξε.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει
ενωμένο και ισχυρό

Θα βαδίσει στις λεωφόρους
που άνοιξε ο Εζεκίας

Παπαϊωάννου και οι άλλοι
πρωτοπόροι του κόμματος

Διερευνάται το αίτημα 
του ψευδοκράτους στον ΟΙΣ

O ΓΓ του ΟΙΣ 
είναι τουρκικής καταγωγής
και προωθεί την τουρκική

πολιτική εντός 
του οργανισμού, δηλώνει 

η ΥΠΕΞ
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Κυπριακό: Ιστορικές αλήθειες
και ερωτήματα

Θύμησες και
επισημάνσεις

Σ
τη δεκαετία 1940 – 1950 η
τότε βρετανική αποικιακή
κυβέρνηση μεθόδευσε και
εφάρμοσε το γνωστό δόγμα

« δ ι α ί ρ ε ι
και βασί-
λευε», χω-
ρ ί ζ ο ν τ α ς
τον κυπρια-
κό λαό σε
κομμάτια –
δεξιούς και
α ρ ι σ τ ε -
ρούς- ση-
κ ώ ν ο ν τ α ς

όσο πιο ψηλά μπορούσε τα λάβαρα
του αντικομμουνισμού, του ρατσι-
σμού, του σωβινισμού και της πα-
τριδοκαπηλίας.

Πριν μερικές εβδομάδες ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ, σε ομιλία του,
στην οποία εξήγγειλε και την υπο-
ψηφιότητά του για την προεδρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα-
τηγορώντας το ΑΚΕΛ, τον σημερι-
νό Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια
και την Κυβέρνησή του για ιδεολη-
ψίες, ρίχνοντάς του όλες τις ευθύ-
νες για στασιμότητα στη λύση του
Κυπριακού, δήλωσε ότι ο ίδιος
υποστηρίζει διευρυμένες συνομι-
λίες και ένταξη της χώρας μας στο
ΝΑΤΟ.

Μου δημιουργούνται διάφοροι
προβληματισμοί και σειρά ερωτη-
μάτων, τα κυριότερα των οποίων εί-
ναι τα εξής:

1. Στη μακραίωνη, πολυχιλιετή
ιστορία της Κύπρου, ο κυπριακός
λαός αντιπάλεψε τους κατά και-
ρούς κατακτητές. Πάλεψε σκληρά,
κράτησε την Κύπρο ενωμένη, δια-
φύλαξε τη γλώσσα και τον πολιτι-
σμό της.

Στα τελευταία 67 χρόνια που με-
σολάβησαν από την αντιφασιστική
νίκη, ο κυπριακός λαός πέρασε δύο
πολεμικές συγκρούσεις. Η πρώτη
ήταν το 1955 – 1959, όπου η ηγεσία
της Δεξιάς ενέκρινε την τριμερή
του Λονδίνου και ήλθε η Τουρκία
σαν ενδιαφερόμενο μέρος για τη
λύση του Κυπριακού. Στον αγώνα
αυτό επελέγη η τακτική του ένο-
πλου αγώνα με το σύνθημα “απαι-
τούμε ατόφια Ενωση εδώ και τώ-
ρα”, για να τεθεί εκτός νόμου το
ΑΚΕΛ και οι μαζικές Λαϊκές Οργα-
νώσεις –εκτός της ΠΕΟ– και να
εξοριστεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος στις Σεϊχέλες. Το 1959 πειθα-
ναγκάστηκε να υπογράψει τις συμ-
φωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, με τη
διαφωνία των εκπροσώπων της
Αριστεράς. Η κατάληξη αυτή είχε
ως αποτέλεσμα να ενταφιαστεί το
αίτημα της Ενωσης, όπως προνοεί-
ται στο πρώτο άρθρο της Συνθήκης
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

Και το ερώτημα απλό και πη-
γαίο: Μήπως για όλα αυτά ευθύ-
νονται οι ιδεοληψίες του ΑΚΕΛ,
του σημερινού Προέδρου Δημή-
τρη Χριστόφια και της Κυβέρνη-
σής του;

2. Αντί να συνειδητοποιήσουμε
την αποτυχία –για να μην αναφέρω
και ήττα- υποχρεώθηκε ο τότε

προκαθήμενος της εκκλησίας Αρ-
χιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ να επι-
στρέψει στην Κύπρο με το σύνθη-
μα «νενικήκαμεν αδελφοί». Αντί να
εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε
(την κολοβωμένη ανεξαρτησία) και
να χαράξουμε συλλογικά, μελετη-
μένα και υπεύθυνα την περαιτέρω
αγωνιστική μας πορεία, κάποιοι
επέλεξαν το δρόμο του διχασμού
και της υπόσκαψης αυτής τούτης
της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Μήπως, πάλιν, για όλα αυτά ευ-
θύνονται οι ιδεοληψίες του ΑΚΕΛ,
του σημερινού Προέδρου και της
Κυβέρνησής του;

3. Ελάχιστα χρόνια από την ανα-
κήρυξη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας η Κύπρος βρέθηκε μπροστά
σε νέα δεινά: δολοφονίες πολιτών,
παράνομος εξοπλισμός ομάδων
πληθυσμού και παρακρατική δρά-
ση, ανατίναξη αστυνομικών σταθ-
μών, επιστροφή για τρίτη φορά
(δήθεν κρυφά) του Γεώργιου Γρί-
βα, ίδρυση του αυτοκαλούμενου
Εθνικού Μετώπου και μετέπειτα

της ΕΟΚΑ Β΄, ποικίλα συνωμοτικά
σχέδια ανατροπής της έννομης τά-
ξης, απόπειρα θρησκευτικού πρα-
ξικοπήματος κ.ά. Κορύφωση όλων
αυτών ήταν το 1974 με το προδοτι-
κό πραξικόπημα της χούντας των
Αθηνών, του Γρίβα της ΕΟΚΑ Β΄
και η βάρβαρη τουρκική εισβολή
που ματοκύλησαν, κατέστρεψαν
και στο τέλος χώρισαν την Κύπρο
για σχεδόν 38 χρόνια σε “βορρά”
και “νότο”. Με την Τουρκία να κα-
τέχει παράνομα το βόρειο τμήμα
του νησιού μας και να δημιουργεί
εκεί τετελεσμένα σε βάρος τόσο
των Ελληνοκυπρίων όσο και των
Τουρκοκυπρίων.

Πίσω από όλα αυτά, και πολλά
άλλα παρόμοια, βρίσκονταν σχε-
διαστές οργανωτές και χρηματοδό-
τες ο αγγλοαμερικάνικος και διε-
θνής ιμπεριαλισμός, όπως κατα-
γράφεται και στο πόρισμα του Φα-
κέλου της Κύπρου. Το οποίο θυμί-
ζω ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων με 38 ψήφους
υπέρ (ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ, Δημοκρατικό Κόμ-

μα, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων –
Περιβαλλοντιστών) και 15 ψήφους
εναντίον (ΔΗΣΥ και ΕΥΡΩΚΟ).
Εδώ απλά να αναφέρω τη γνωστή
κυπριακή παροιμία “όποιος έσιει
μούγιαν μουγιάζεται”...

Μήπως για όλα αυτά που προ-
ηγήθηκαν, αλλά και ακολούθησαν
το προδοτικό χουντοφασιστικό εο-
καβήτικο πραξικόπημα και τη βάρ-
βαρη τουρκική εισβολή και κατο-
χή, ευθύνονται πάλιν οι ιδεοληψίες
του ΑΚΕΛ, του σημερινού Προ-
έδρου και της Κυβέρνησής του;

4. Μήπως η διεθνής οικονομική
κρίση, που ξέσπασε το 2007 στη
μητρόπολη του καπιταλισμού και
έκτοτε βαθαίνει δραματικά και μα-
στίζει τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή
Ενωση και ολόκληρο τον κόσμο
και η οποία συνεχίζεται μέχρι σή-
μερα και κανείς δεν μπορεί να προ-
βλέψει πού, πώς και πότε θα ανα-
κάμψει, είναι και πάλιν καρπός της
ιδεοληψίας του ΑΚΕΛ, του σημε-
ρινού Προέδρου Δημήτρη Χριστό-
φια και της Κυβέρνησής του;

Με το χέρι στην καρδιά
Τα συμπεράσματα από όλα τα

πιο πάνω μένουν στον κάθε λογικό
και υπεύθυνο πολίτη και στην κα-
τάλληλη στιγμή καλείται να βάλει
το χέρι στην καρδιά, να τα ζυγίσει
και να αποφασίσει για τη σωτηρία
της πολυβασανισμένης μας πατρί-
δας.

Το ΑΚΕΛ έχει μια ένδοξη ιστο-
ρική πορεία 86 χρόνων. Ολες οι
κατακτήσεις των εργαζομένων, αλ-
λά και ολόκληρου του κυπριακού
λαού, έχουν και τη σφραγίδα του
ΑΚΕΛ και του ευρύτερου Λαϊκού
Κινήματος.

Στα τελευταία 74 χρόνια ο γρά-
φων, αλλά και στη συνέχεια η αξέ-
χαστη σύζυγός μου Μελανή, το γέ-
νος Κυριάκου Σκουρουπάθη, και
τα παιδιά μας από τα γεννοφάσκια
μας, συμβάλλουμε όσο μπορούμε
στο δυνάμωμα του Λαϊκού Κινήμα-
τος και στην επιτυχία των αγώνων
του. Συντασσόμαστε, μαζί με χιλιά-
δες κόσμου, στον κοινό αγώνα για
απαλλαγή από την κατοχή και τα
τετελεσμένα της, στον αγώνα για
ειρηνική, επανενωμένη και ευημε-
ρούσα Κύπρο, στον αγώνα για την
πρόοδο ολόκληρου του κυπριακού
λαού.

Πριν ο κάθε ψηφοφόρος πορευ-
θεί για τα κέντρα ψηφοφορίας, να
έχει στην καρδιά και στη μνήμη
του την αιματοβαμμένη και μοιρα-
σμένη μας πατρίδα και να ανατρέ-
χει στη συσσωρευμένη λαϊκή σο-
φία των προγόνων μας, όπως αυτή
εκφράζεται και που εκφράζεται
στη λαογραφία μας, ως τα πάρα κά-
τω ψήγματα:

- «Να εμπιστεύκεσαι τους δοτζι-
μασμένους τζιαι όι τζείνους που εν
παππέξω τζιαι σφυρούν»

- «Ποθαρκού τους καλούς κτί-
στες τζαι όι τους ξενοκίνητους
συμφεροντολόγους, τους χαλα-
στές, τους απατεώνες τζαι τους λα-
οπλάνους».

Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν
κεφαλαιώδη καυτά προβλήματα
που αναμένουν λύση, με πρώτο το
Κυπριακό, την επανένωση της πα-
τρίδας και του λαού, αλλά και το οι-
κονομικό μας μέτωπο που αποτε-
λεί και το στήριγμα του πολιτικού
μας αγώνα, αλλά οι ετερόκλητες
δυνάμεις της αντιπολίτευσης περί
άλλων τυρβάζουν και αλληθωρί-
ζουν.

Ολοι μαζί, και ο καθένας μας
χωριστά, οφείλουμε να θέσουμε
πάνω από όλα το συμφέρον της Κύ-
πρου και ολόκληρου του κυπρια-
κού λαού. Οφείλουμε στην πράξη
να κτίσουμε την ενότητα και την ει-
λικρινή συνεργασία και από κοινού
να εργαστούμε συλλογικά και
υπεύθυνα, βλέποντας κατάματα
την ιστορική αλήθεια και τις πραγ-
ματικότητες αλλά ασυμβίβαστοι με
την κατοχή και τα τετελεσμένα της,
για τη δημιουργία ειρηνικού και
ευτυχισμένου μέλλοντος για τις
τωρινές και τις μελλοντικές γενιές.

*Εθελοντής του Β΄ Παγκ. Πολέ-
μου, ιδρυτικό μέλος και πρώην
πρόεδρος της Συνεργατικής Επαυ-
λης Ονίσια, πρώην Γ.Γ. της ΕΚΑ
και βουλευτής Κερύνειας τα χρό-
νια 1970 έως 1991

Του 
Χρίστου

Κουρτελλάρη*
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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΤΟΥ 1964,

65 ΤΟΥ 1964, 12 ΤΟΥ 1969, 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΤΟΥ 1974, 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80
ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9 ΤΟΥ 1986, 115 ΤΟΥ 1986, 199 ΤΟΥ 1986, 53 ΤΟΥ 1987, 87 ΤΟΥ 1987 316

ΤΟΥ 1987, 108 ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15Α

Ο Επαρχος Λευκωσίας, ως Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 15Α του περί Ρυθμίσεως Οδών
και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, με την παρούσα ειδοποιεί τους αναφερόμενους στον πιο κάτω Πί-
νακα και τώρα σε άγνωστη διαμονή, ιδιοκτήτες/κληρονόμους των υποστατικών τα οποία βρίσκονται
στο τεμάχιο που αναφέρεται στον ίδιο Πίνακα ότι η Αρμόδια Αρχή αποφάσισε ότι τα υποστατικά αυ-
τά είναι επικίνδυνα για τους διερχομένους ή/και για γειτονικές οικοδομές και βρίσκονται σε ερει-
πωμένη ή/και ετοιμόρροπη κατάσταση και περαιτέρω ότι τα υποστατικά αυτά θα πρέπει να κατεδα-
φιστούν.

2. Για τους πιο πάνω λόγους καλούνται οι αναφερόμενοι στον Πίνακα ιδιοκτήτες/κληρονόμοι
όπως το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της παρούσας ειδοποίησης,
κατεδαφίσουν τα ετοιμόρροπα υποστατικά.

3. Αν οι ιδιοκτήτες/κληρονόμοι παραλείψουν ή αμελήσουν να συμμορφωθούν προς την παρούσα
ειδοποίηση, η Αρμόδια Αρχή θα προβεί στην κατεδάφιση των υποστατικών, οι δε ιδιοκτήτες/κληρο-
νόμοι θα είναι υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα τα οποία θα γίνουν για την κατεδάφιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΕΜ. ΦΥΛ./ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΟ
1 Γεωργία Γεωργίου 94 30/1226V01 Πολιτικό
2 Πανίκος Ιακώβου 94 30/1226V01 Πολιτικό
3 Ανδρούλα Στέλιου Κεραυνού 94 30/1226V01 Πολιτικό
4 Στέφανος Αρμενακ Χαρτουνιάν 94 30/1226V01 Πολιτικό
5 Κώστας Γεωργίου Καραμανή 94 30/1226V01 Πολιτικό
6 Αναστασία Κύπρου Κουρτέλλα 94 30/1226V01 Πολιτικό
7 Αναστασία Χριστάκη Μιχαηλίδου 94 30/1226V01 Πολιτικό
8 Στυλιανή Χριστάκη Κυριάκου 94 30/1226V01 Πολιτικό
9 Μενάλεος Ιακώβου Μενελάου 94 30/1226V01 Πολιτικό
10 Μυρούλλα Εκτωρος-Μιχαηλίδου 94 30/1226V01 Πολιτικό
11 Ελενα Ανδρέου Γεωργίου 94 30/1226V01 Πολιτικό
12 Κέιτ Μιχαήλ 94 30/1226V01 Πολιτικό
13 Σωτήριος Χαραλάμπους 94 30/1226V01 Πολιτικό
14 Κώστας Ανδρέου Γεωργίου 94 30/1226V01 Πολιτικό
15 Ευαγγελία Ανδρέα Γεωργίου 94 30/1226V01 Πολιτικό
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρ. φακ. 5.33.15.154.15

ΞΞααννάά  σσττηηνν  ππρρώώττηη  γγρρααμμμμήή
οοιι  ΑΑΚΚΕΕΛΛιισσττέέςς

Διεμήνυσε από τη Λεμεσό το Ακτίβ ΑΚΕΛ Υπαίθρου

Οι Ακελιστές της υπαίθρου Λεμεσού
θα βρεθούν και αυτό το χρόνο στην

πρώτη γραμμή των αγώνων για την προ-
άσπιση των εθνικών και κοινωνικών δι-
καίων του λαού μας.

Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσε από μέ-
ρους τους ο γραμματέας της Επιτροπής
Υπαίθρου ΑΚΕΛ Λεμεσού, Κώστας
Φελλάς, από το βήμα του Ακτίβ, που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περα-
σμένης Παρασκευής.

Είναι ο χρόνος, τόνισε ο Κ. Φελλάς,
όπου θα διεξαχθεί η προεκλογική εκ-
στρατεία για τις προεδρικές εκλογές
του 2013 και τα στελέχη, μέλη και φί-
λοι του ΑΚΕΛ θα συστρατευθούν και
πάλι προς υλοποίηση της όποιας από-
φασης θα ληφθεί συλλογικά και δημο-
κρατικά μέσα από τα σώματα του κόμ-
ματος. Ο κόσμος της υπαίθρου, πρό-
σθεσε, γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι
αυτοί που στάθηκαν δίπλα του και μαζί
του τα τελευταία 85 τουλάχιστον χρό-
νια, στον καθημερινό τους αγώνα για
την προάσπιση των δικαίων και δικαιω-
μάτων τους. 

Ο Κ. Φελλάς αναφέρθηκε επίσης
στην οργανωτική δουλειά που έγινε κα-
τά τους τρεις πρώτους μήνες του 2012,
καθώς και στα νέα οργανωτικά και πο-
λιτικά καθήκοντα της οργάνωσης για το
επόμενο τρίμηνο. 

Με φόντο την 25η Επαρχιακή Συν-
διάσκεψη ΑΚΕΛ Λεμεσού, που θα
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, τόνι-
σε, οι ΑΚΕΛιστές της υπαίθρου θα δώ-
σουν τον καλύτερό τους εαυτό για να
φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα που
τους αναλογούν με τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Ταυτόχρονα θα συμμε-

τέχουν ενεργά στον εσωκομματικό διά-
λογο που θα αναπτυχθεί με αποκορύ-
φωμα το έκτακτο παγκύπριο συνέδριο
του ΑΚΕΛ για τη λήψη των αποφάσεων
του κόμματος σε σχέση με τις προεδρι-
κές εκλογές του 2013.

Σε ό,τι αφορά την οργανωτική δου-
λειά της επιτροπής υπαίθρου, ο Κ.
Φελλάς αν και χαρακτήρισε ως θετικά
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, εντού-
τοις υπέδειξε πως υπάρχουν μεγάλα
ακόμα περιθώρια για βελτίωση της
συμμετοχής και δράσης των στελεχών
και μελών του κόμματος, ώστε μέχρι
την επαρχιακή συνδιάσκεψη το ΑΚΕΛ
υπαίθρου μέσω των αποτελεσμάτων
της δουλειάς του να δώσει και τα ανά-
λογα πολιτικά μηνύματα.

Στο Ακτίβ παρευρέθηκε και ο Κεν-
τρικός Οργανωτικός Γραμματέας
ΑΚΕΛ Χρίστος Αλέκου, ο οποίος ενη-
μέρωσε για την πολιτική κατάσταση,
που επικρατεί στον τόπο, τόσο σε σχέ-

ση με το εθνικό μας πρόβλημα, όσο και
για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται
της εσωτερικής πολιτικής, οικονομι-
κής και κοινωνικής κατάστασης. Τόνι-
σε ιδιαίτερα την τεράστια ευθύνη των
Ακελιστών μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες
και αντίξοες συνθήκες να παραμείνουν
ενωμένοι και μαζί, υπό την καθοδήγη-
ση του κόμματος, να δώσουν ξανά τη
μάχη για την προάσπιση των συμφε-
ρόντων και των δικαίων της πατρίδας
και του λαού μας.

Τέλος το Ακτίβ, στο οποίο παρευρέ-
θηκαν επίσης ο Ε.Γ. ΑΚΕΛ Λεμεσού,
Νίκος Πέτρου και άλλα στελέχη και
βουλευτές του κόμματος, βράβευσε τις
κομματικές ομάδες της υπαίθρου που
κατάφεραν μέσα σε αυτούς τους τρεις
μήνες να καλύψουν πέραν του 90% του
στόχου τους για τακτοποίηση των συν-
δρομών των μελών τους για το 2012.

Τάσος Τσαππαρέλλας

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Το πρώτο COSTA COFFEE Metropolitan,
έφτασε στην Κύπρο 

Τα COSTA COFFEE, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στην
προετοιμασία καφέ και η βραβευμένη σαν «Η καλύτερη εταιρεία
αλυσίδας καφετεριών Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας», κα-
λωσόρισε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Έγκωμη Λευκω-
σίας, στις 29 Δεκεμβρίου, το πρώτο COSTA COFFEE Metropoli-
tan.

Το «Metropolitan look» έχουν υιοθετήσει πολλές καφετέριες
COSTA COFFEE στο Ηνωμένο Βασίλειο, καφετέριες σχεδιασμέ-
νες με ιδιαίτερη έμπνευση και φινέτσα. Τα καταστήματα που υιο-
θέτησαν το «Metropolitan look» χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κομ-
ψά και μοντέρνα. Έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί στις ανάγ-
κες των κατοίκων μεγάλων και εμπορικών πόλεων, με τη δέ-
σμευση να προσφέρουν στους επισκέπτες τους περισσότερους
και πιο άνετους χώρους και όπως πάντα, γρήγορη εξυπηρέτηση
από εξειδικευμένο προσωπικό και baristas σε μια ζεστή και φι-
λική ατμόσφαιρα. 

Ο Γενικός Διευθυντής των COSTA COFFEE, Χάρης Ευριπίδου,
ανέφερε «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το γεγονός ότι απο-
κτήσαμε το πρώτο κατάστημα Metropolitan, που βρίσκεται εκτός
του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ένας όμορφος και μοντέρνος χώ-
ρος, που προσφέρει όλες τις ανέσεις των COSTA COFFEE στους
επισκέπτες του».

Το νέο COSTA Metropolitan άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό
στις 29 Δεκεμβρίου 2011 και εργοδοτεί 25 άτομα.



ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201212 ΘΕΜΑ

Πάσχα στο νησί των Φαιάκων

H
ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά είναι
κατανυκτική και συνάμα λαμπερή,
καθώς τα έθιμα της μεγαλύτερης
γιορτής της Ελληνικής Ορθόδοξης

Εκκλησίας είναι ξεχωριστά και «αναδύονται»
από το ιστορικό παρελθόν της Κέρκυρας. 

Η ανοιξιάτικη φύση, γεμάτη χρώματα και
αρώματα, βάζει τη δική της «πινελιά» μεγαλο-
πρέπειας στο μοναδικής εικαστικής αισθητι-
κής σκηνικό του νησιού. 

Το νησί των Φαιάκων, τις Αγιες Μέρες του
Πάσχα, τραβάει σαν μαγνήτης, όχι μόνο Ελλη-
νες, αλλά και ξένους επισκέπτες. Τα πασχαλι-
νά έθιμα αρχίζουν για την Κέρκυρα το Σάββα-
το του Λαζάρου, με τα κάλαντα που ψέλνονται
στις πλατείες της πόλης και σε όλες τις γειτο-
νιές, το απόγευμα και το βράδυ. Ειδικά, στο
κεφαλοχώρι Επίσκεψη, στη βόρεια Κέρκυρα,
τα κάλαντα είναι μια νυχτερινή γιορτή, που
κρατά μέχρι τα ξημερώματα.

Σε κάθε σπίτι ετοιμάζουν το ντόπιο παρα-
δοσιακό φαγητό «σαβούρο», που μαζί με άλλα
εδέσματα σερβίρεται στην πλατεία και τις γει-
τονιές, για όλο τον κόσμο του χωριού, τους
επισκέπτες και τους χορωδούς.

Κυριακή των Βαΐων

Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για
τους Κερκυραίους, καθώς ταυτίζεται με το
θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα το 1630, τότε που
έσωσε το νησί από την επιδημία της πανώλης.
Από τότε μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο, με ευλά-
βεια και μεγαλοπρέπεια γίνεται, την ημέρα των
Βαΐων, η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος,
περιμετρικά της πόλης, με τη συνοδεία όλων
των φιλαρμονικών του νησιού. 

Νωρίτερα, στις εκκλησίες, μοιράζονται
στους πιστούς τα βάγια, που είναι λόγχες φοι-
νικιού, πλεγμένες σε σταυρό με ένα κλαδάκι
ελιάς. Μάλιστα, προς ένδειξη θριάμβου, μετά
το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα στολίζουν με
βάγια τα καντήλια και τις εικόνες των εκκλη-
σιών, ακόμη και τα μουσικά όργανα των φιλαρ-
μονικών.  Τη Μεγάλη Εβδομάδα, η Κέρκυρα
«ζει και αναπνέει» με κατάνυξη και το συναί-
σθημα που αναδύεται είναι έντονα θρησκευτι-
κό. Σε κάθε γειτονιά μοσχοβολούν οι πασχα-
λιές, αλλά και οι φογάτσες, τα τσουρέκια με το
κόκκινο αυγό που παρασκευάζουν οι Κερκυ-
ραίοι. Στις εκκλησίες ψέλνονται οι ακολου-
θίες των Παθών. Τα σιδερένια φανάρια στις
γειτονιές, τις πλατείες και το Λιστόν, τον πα-
ραδοσιακότερο τόπο κοινωνικής συνάθροισης
στο νησί, «τυλίγουν» την ατμόσφαιρα σε ένα
μελαγχολικό μαβί χρώμα. 

Την ίδια ώρα, στους δρόμους της παλιάς
πόλης ακούγονται πένθιμα εμβατήρια, από τις
πρόβες που κάνουν οι φιλαρμονικές για την
περιφορά των επιταφίων. Μάλιστα, οι περισ-
σότεροι Κερκυραίοι, φεύγοντας από τις εκ-
κλησίες, συνηθίζουν να στέκονται στους δρό-
μους για να απολαύσουν τα μουσικά ακούσμα-
τα μέσα στη νύχτα. 

Μεγάλη Πέμπτη 

Η Ακολουθία των Δώδεκα Ευαγγελίων σε
όλες τις εκκλησίες είναι κατανυκτική, ενώ επι-
σημότητα προσδίδουν οι ψαλμωδίες από τη
χορωδία κάθε ενορίας. Το πρωί, όπως σε όλη
την Ελλάδα, βάφονται τα κόκκινα αυγά, με τη
διαφορά ότι οι Κερκυραίοι χρησιμοποιούν
καινούργιο πήλινο τσουκάλι, καθώς το παλιό
προμηνύει, όπως πιστεύουν, δυστυχία.

Μεγάλη Παρασκευή

Η Αποκαθήλωση του Νυμφίου σε όλους
τους ναούς γίνεται στις 11 το πρωί. Οι εκκλη-
σίες είναι κατάμεστες από πιστούς που παρα-
κολουθούν με ευλάβεια τη θρησκευτική τελε-
τή. Αμέσως μετά το πέρας της ακολουθίας, νε-
αρά κορίτσια στολίζουν τους Επιτάφιους με

πολύχρωμες βιολέτες, πασχαλιές και αλλά
λουλούδια της Ανοιξης.

Η περιφορά των Επιταφίων στους δρόμους
της πόλης αρχίζει στις 2 το μεσημέρι. Ο πρώ-
τος Επιτάφιος είναι του Αγίου Γεωργίου, του
Ιερού Ναού που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο.
Ακόμη και οι παλιοί ναοί που δεν λειτουργούν
βγάζουν Επιτάφιο. Στην πομπή προπορεύον-
ται τα λάβαρα και τα παλιά βενετσιάνικα φανά-
ρια, μαζί με τις τόρτσες (μεγάλα κεριά στολι-
σμένα με χρωματιστές κορδέλες). 

Ακολουθούν, η μπάντα που παιανίζει πέν-
θιμα εμβατήρια, η χορωδία που ψέλνει «Αι γε-
νεαί πάσαι», μαθητές, πρόσκοποι, παιδάκια με
λουλούδια στα χέρια, ο Σταυρός, οι ιερείς και
ο υπόλοιπος κόσμος. 

Στις 10 το βράδυ, οι πιστοί με κεριά αναμ-
μένα παρακολουθούν τη μεγαλοπρεπή περι-
φορά του Επιταφίου της Μητρόπολης. Μαζί
με τους ορθόδοξους ιερείς και εκείνοι της Κα-
θολικής Αρχιεπισκοπής.

Τον Επιτάφιο συνοδεύουν οι τρεις φιλαρ-
μονικές της πόλης σε πλήρη σύνθεση: Η Φι-
λαρμονική Ενωση Καποδίστριας εκτελεί τη
Sventura, έργο του Marianni, η Φιλαρμονική
Εταιρεία Μάντζαρος αποδίδει τη Marcia Fu-
nebre του Verdi, ενώ η Φιλαρμονική Εταιρεία
Κέρκυρας (η ονομαζόμενη «Παλιά») το Ada-
gio του Tomaso Albinoni. 

Μεγάλο Σάββατο

Το πρώτο έθιμο της ημέρας, είναι ο «Σει-
σμός», που γίνεται στον Ιερό Ναό της Φανε-
ρωμένης, στην «καρδιά» της πόλης, στις 6 το
πρωί. Πρόκειται για την αναπαράσταση του
σεισμού που περιγράφει το Ευαγγέλιο την ώρα
της Ανάστασης του Θεανθρώπου στον Πανά-
γιο Τάφο. Τρεις ώρες αργότερα, στις 9 το πρωί,
οι δρόμοι της πόλης «πλημμυρίζουν» από κό-
σμο, ενώ η ατμόσφαιρα «γεμίζει» με ήχους
από πένθιμα εμβατήρια. Ολα τα παράθυρα των
σπιτιών είναι στολισμένα με πορφυρά κόκκινα
λάβαρα, σε ένδειξη μεγαλοπρέπειας και επι-
σημότητας, καθώς γίνεται η περιφορά του Επι-
ταφίου και η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώμα-
τος του Αγίου Σπυρίδωνα. Σύμφωνα με ιστορι-
κά στοιχεία είναι η πιο παλιά λιτανεία στο νη-
σί. Πραγματοποιείται σε ανάμνηση του θαύμα-
τος του Αγίου το 1553, τότε που η Κέρκυρα σώ-
θηκε από το λιμό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και
η περιφορά του Επιταφίου του ομώνυμου Να-
ού. Αυτό, γιατί οι Ενετοί το 1574 είχαν απαγο-
ρεύσει την περιφορά τη Μ. Παρασκευή και οι
Κερκυραίοι, από τότε μέχρι σήμερα, βγάζουν
τον Επιτάφιο της εκκλησίας το πρωί του Μ.
Σαββάτου, μαζί με τη λιτανεία. 

Το έθιμο των «μπότηδων»

Τα συναισθήματα κορυφώνονται, όταν το
πένθιμο εμβατήριο «Αμλετ» του συνθέτη Fac-
cio, που παιανίζει η «Παλαιά» Φιλαρμονική
της Κέρκυρας, εκτελείται μέσα στα στενά δρο-
μάκια με τα πανύψηλα παλιά κτίρια.

Στις 11 το πρωί, λίγο μετά το τέλος της λιτα-
νείας, έρχεται η «Πρώτη Ανάσταση» ή έθιμο
των «μπότηδων», που είναι πήλινες στάμνες.
Χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο το απολαμβά-
νουν, κατακλύζοντας τους δρόμους και τις
πλατείες. Οι Κερκυραίοι, στα παράθυρα και τα
μπαλκόνια τους, με μπότηδες στα χέρια, περι-
μένουν το σύνθημα, που δεν είναι άλλο από το
χαρμόσυνο κτύπημα της καμπάνας. Μόλις η
στιγμή φτάσει, όλοι ρίχνουν στους δρόμους τα
πήλινα δοχεία που κάποια είναι γεμάτα με νε-
ρό για να κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο. Το θέα-
μα είναι φαντασμαγορικό. Ολοι τρέχουν να
πάρουν ένα σπασμένο κομμάτι για γούρι, ενώ
οι φιλαρμονικές ξεχύνονται στο δρόμο, με χα-
ρούμενα εμβατήρια και μαζορέτες. 

Το έθιμο για τους περισσότερους στηρίζε-
ται στο χωρίον του Ευαγγελίου: «ίνα συντρίψω
αυτούς ως σκεύη κεράμεως». 

Η Ανάσταση

Στις 10 το βράδυ, οι ιερείς φέρνουν το Αγιο
Φως στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια
η πομπή πηγαίνει στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής. Από εκεί, λίγο αργότερα, στις
11:40, ξεκινάει η λιτάνευση της εικόνας της
Αναστάσεως μέχρι το πάλκο της μεγάλης πλα-
τείας, όπου όλοι βρίσκονται με αναμμένα κε-
ριά. Τη στιγμή που ο Μητροπολίτης ψέλνει
«Χριστός Ανέστη», η νύχτα γίνεται… μέρα από
τα πυροτεχνήματα. Ο ανοιξιάτικος νυχτερινός
ουρανός της Κέρκυρας «στολίζεται» με χρώ-
ματα και λάμψεις. 

Ανήμερα του Πάσχα, από νωρίς το πρωί μέ-
χρι το απόγευμα, σε όλες τις ενορίες λιτανεύε-
ται η εικόνα της Αναστάσεως.

Αξίζει:
- Να περπατήσετε στα στενά δρομάκια, τα

καντούνια, μέσα στο ιστορικό κέντρο της πό-
λης, για να θαυμάσετε τα πανύψηλα παλιά κτί-
ρια και τα παλιά αρχοντικά. 

- Να περιηγηθείτε στην Πλατεία Δημαρχεί-
ου, όπου βρίσκεται το Duomo, η Καθολική
Αρχιεπισκοπή.

- Να ανακαλύψετε τα δύο Φρούρια της πό-
λης της Κέρκυρας. Από τις κορυφές τους, η
θέα προς την πόλη είναι πανοραμική. 

- Να πάρετε μια «γεύση» Ασιατικής Τέχνης
περασμένων εποχών, στο Μουσείο που λει-
τουργεί στα Ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργίου,
δίπλα, και φιλοξενεί σπάνια έργα τέχνης από
την Απω Ανατολή.

- Να πάτε στο Μον Ρεπό για να επισκεφτεί-
τε τον αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο Παλαι-
όπολης, αλλά και να θαυμάσετε από κοντά
έναν υπέροχο βοτανικό κήπο 256 στρεμμάτων.

- Να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά γλυκί-
σματα της Κέρκυρας -το μαντολάτο, τις μάντο-
λες, το λικέρ κουμ-κουάτ, αλλά και το αφρώ-
δες αναψυκτικό που έχει βάση το τζίντζερ, την
τζιτζιμπίρα.

Φαγητό

Η κερκυραϊκή κουζίνα είναι μεσογειακή,
αλλά με επιδράσεις από την εποχή της Ενετο-
κρατίας στο νησί. Στις ταβέρνες και τα εστια-
τόρια, γευτείτε παστιτσάδα με μοσχάρι, κόκο-
ρα ή αστακό. Δοκιμάστε το μπουρδέτο, που εί-
ναι γαλέος ή σκορπιός ή μπακαλιάρος με κόκ-
κινο πιπέρι και ντομάτα. 

Τις ημέρες του Πάσχα, όπως και σε όλες
τις γιορτές, στο κορφιάτικο τραπέζι υπάρχει
ένα νόστιμο καπνιστό ντόπιο αλλαντικό από
χοιρινό φιλέτο, που λέγεται νούμπουλο.

Από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Κέρκυρα το Πάσχα τραβάει σαν μαγνήτης, Ελληνες και ξένους επισκέπτες
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ΑΕΚ:Δημητρίου (5), Σκοπελίτης (8),
Λίνσεν (8), Ντίμεχ (10), Γκαρσία (3), Χό-
φλαντ (3), Ντε Κλερ (5), Μουρίγιο (2),
Μυτίδης, Σεράν (2), Ντα Σίλβα (4), Παύ-
λου (2), Πάλιτς
ΑΕΛ: Μπεμπέ (7), Ουόν (10), Αϊρόσα
(6), Ενρίκε (5), Τζούνιορ (5), Νικολάου
(2), Ντεγκρά (2), Καρλίτος (4), Ντεντέ
(8), Βουό (4), Μοντέιρο (4), Καφού, Σί-
λας, Νίλσον, Ντίξον (3), Ελευθερίου
ΑΛΚΗ: Ασπας (7), Ντοπρασίνοβιτς (7),
Φούσκο (8), Βασκονσέλος (5), Κατσής
(2), Μπασόφ (5), Φερνάντες (4), Οχένε
(3), Σάντα Μαρία (4), Γκλιγκόροφ (4),
Μπακάλ, Σίτνεϊ (3), Μπάρτσε (5), Κάπ-
σα
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Λαμπάν (7), Οκκάς (4),
Κόζατσικ (2), Σπρόγκελ (4), Αντιτς (6),
Ρονκάτο (2), Ρέζεκ (5), Αγγέλοφ (6),
Μαρκίνιος (8), Κόλιν (2), Τόμασιτς, Λα-
βόρδε (7), Τζανίσιο (6), Σιέλης (4), Ζαϊ-
ρί, Κβιρκβέλια (2)
ΑΠΟΕΛ: Μοράις (6), Ζόρζε (5), Πίντο,
Μαντούκα (2), Σολάρι (3), Ολιβέιρα (5),
Αλεξάνδρου (2), Μποαβεντούρα (6),
Ατόρνο, Πουρσαϊτίδης (3), Χαραλαμπί-
δης (4), Σολωμού (2), Χιώτης, Σόουζα
(5), Κακά, Μαρσίνιο (2), Πάρντο, Σα-
τσιάς
ΑΠΟΛΛΩΝ: Μερκής (5), Νορό (4),
Ματούσοβιτς (3), Κιρόφσκι (6), Σταύρου
(4), Θεοφίλου (2), Οσενί (5), Λόπες (6),
Σίκιμιτς, Ερίθε, Κόλαρ (3), Ζ. Πάολο (3),
Σβαλόφσκι, Χαμντανί (4), Σισοκό (6),
Νεβά (4), Μπακούρα (3), Σάλες, Κυριά-
κου (2)
ΑΡΗΣ: Βασιλείου (7), Ιωάννου (9), Κέρ-
κες (4), Κλίμπλ (6), Θεοφάνους (6), Κό-
βατς (5), Ραντοσάβλιεβιτς (3), Ιμπεριάλε

(4), Κομπόγιο, Ιονέσκου (6), Χαραλάμ-
πους (7), Λόμπε (2), Γκονζάλες (3), Μάρ-
κου (3), Σόσιν, Γκέλσον (2), Μπαρούν
(3), Στεπάνοφ, Γκρούιτς, Λουζέιρο (3)
ΕΘΝΙΚΟΣ: Κίσσι (4), Βέντερ (5), Μι-
λουντίνοβιτς (4), Πιντσέλι (9), Πογια-
τζής, Βούκσεβιτς (4), Μαχράτζε (4),
Νουρεντινόσκι (4), Σίμοφ (3), Μπάμπιτς
(4), Ηλία (7), Βαττής, Σερτζιάο (5), Σλί-
χτιγκ, Σαμάρας (2), Ιγνάτοφ (2), Μασί-
νουα (2), Ρισπ
ΕΝΠ: Φαρία (9), Ντε Βουλφ (4), Μαρ-
κόσκι (7), Μαμπούγια (3), Μπέρτσιλ (2),
Γιακούμπου, Πετκόφ (4), Σεμέδο (4),
Ιμσιοτ (3), Μιλοζέφσκι (3), Κριβοκάπιτς
(5), Αλίβοντιτς (2), Κολάνης (5), Μέρτα-
κας (2), Τρένσον (3), Μιχαήλ (2), Σαντέ
(2), Ρουσιάς (2), Μουκουρί, Ζούλου
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λεόν (4), Νίκιτς, Γκρέι
(8), Γκαρσία (6), Ρόκε (8), Μπενίτεθ (2),
Λαμπρόπουλος (8), Γκράιμς (7), Μίλιτς,
Αδάμου, Πέκαριτς, Λούκμαν, Χ’’Φραγκί-
σκου, Σαβέδρα (5), Βουνκ, Φωτίου (2),
Μοδέστε, Χ”Παντελίδης (3), Πιντάδο,
Οπερ, Γιεμπόα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Παουλίνιο (6), Μέρ-
σιο (13), Κ. Αντρέ (2), Τσιντί, Ντουάρτε
(3), Ντε Πίνα (5), Πολυκάρπου, Ριμπέι-
ρο, Σέτκους (2), Ρουσμίρ (3), Μάρκες
(2), Ροντρίκες (4), Μπάιτς, Κενμόνιε,
Κουτσούκοβιτς (3) Αουρέλιο (4), Κοϊτά
(4)
ΟΜΟΝΟΙΑ: Μποουθόν (4), Μαρκάσα
(5), Αλαμπί, Σπούνγκιν (4), Καρυπίδης
(4), Κασέκε (3), Αγκουιάρ (4), Φρέντι
(3), Αλωνεύτης (3), Σερφά (8), Χριστοφή
(2), Σάλατιτς (5), Αβραάμ (2), Λεάντρο
(3), Εφραίμ (5), Μακρίδης (3), Νταγιάν,
Μπεργκουνιού

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

AΓΩN. NIKEΣ IΣOΠ. TEPMATA KOK. ΠEN.
Γ. Φ. Σ. Γ. Φ.

1η 3 2 2 13 8 5 2 1
2η 3 0 4 16 11 5 2 1
3η 3 3 1 14 5 9 3 2
4η 3 3 1 10 5 5 1 0
5η 2 4 1 14 6 8 1 2
6η 1 3 3 18 8 10 2 2
7η 3 3 1 16 10 6 1 1
8η 3 1 3 9 6 3 1 3
9η 5 0 2 13 10 3 2 1
10η 2 2 3 13 8 5 1 2
11η 3 3 1 20 10 10 2 2
12η 3 3 1 17 10 7 5 0
13η 2 4 1 19 7 12 1 1
14η 4 3 0 14 8 6 1 3
15η 4 2 1 19 9 10 1 2
16η 1 1 5 12 5 7 1 3
17η 4 3 0 16 10 6 1 4
18η 3 2 2 16 10 6 2 3
19η 4 1 2 10 8 2 2 2
20η 5 2 0 23 12 11 2 1
21η 5 0 2 14 11 3 1 2
22η 2 4 1 18 7 11 0 5
23η 3 3 1 20 9 11 1 1
24η 3 2 2 16 8 8 1 2
25η 3 4 0 17 8 9 3 3
26η 4 1 2 13 10 3 1 1

Λ. Τράττος..........................17............6-5-6 ........9 ..........6
Μ. Τσαγγάρης ..................17 ............3-5-9 ........5 ..........5
Μ. Παναγή ........................17............8-4-5 ........2 ..........2
Χρ. Νικολαΐδης ................15 ..........3-2-10 ........3 ..........4
Β. Δημητρίου ....................14 ............7-3-4 ........4 ..........4
Γ. Αναστασίου ..................12 ............7-1-4 ........7 ..........8
Ηρ. Ηρακλέους................12 ..........4-4-4 ........2 ..........2
Στ. Τρύφωνος....................11 ............7-2-2 ........2 ..........4
Σ. Ζαφείρης ......................11............5-2-4 ........3 ..........2
Κ. Ψευδιώτης....................10 ............5-1-4 ........0 ..........4
Δ. Μασιάς..........................10............4-4-2 ........2 ..........3
Θ. Μούσκος ........................9 ............6-1-2..........1............1
Χ. Σκαπούλλης ..................9............2-3-4 ........3 ..........4
Δ. Χρυσοστόμου................7 ............4-2-1..........1............1
Μ. Σταμάτης ......................5 ............4-0-1..........1............1
Χρ. Ηλία ..............................5............3-2-0..........1 ..........0
Μ. Νικολάου ......................5 ............2-2-1 ........0 ..........0
Αντ. Χριστοδούλου ..........3..............1-1-1 ........0............1
Δ. Δημητρίου......................2 ............1-1-0 ........0............1
Κ. Νικολάου ........................1 ............1-0-0 ........0 ..........0
Α. Ορθοδόξου ....................1 ............0-0-1 ........0 ..........0

KOKKINEΣ-ΠΕΝΑΛΤΙ
KOKKINEΣ  ΠENAΛTI

OMAΔEΣ Y K Y K
ΑΕΚ 3 3 2 4
ΑΕΛ 3 1 6 5
ΑΛΚΗ 1 2 5 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 4 2 7
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 7 4 3 0
ΑΠΟΕΛ 6 0 4 0
ΑΠΟΛΛΩΝ 2 2 6 5
ΑΡΗΣ 4 4 2 5
ΕΘΝΙΚΟΣ 3 4 4 1
ΕΝΠ 3 6 2 6
ΕΡΜΗΣ 0 3 2 3
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 6 5 5 7
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 3 3 5
ΟΜΟΝΟΙΑ 3 5 7 3

28η

1. ΑΕΛ 64 36-8 19-7-2 10-3-1 18-5 9-4-1 18-3

2. ΑΠΟΕΛ 59 42-16 18-5-5 9-3-2 18-6 9-2-3 24-10

3. ΟΜΟΝΟΙΑ 57 48-20 17-6-5 9-2-3 23-10 8-4-2 25-10

4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 56 33-14 16-8-4 7-4-3 15-8 9-4-1 18-6

5. ΑΕΚ 45 36-23 12-9-7 7-5-2 21-9 5-4-5 15-14

6. Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 40 37-44 11-7-10 5-4-5 17-20 6-3-5 20-24

7. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 36 33-41 10-6-12 7-2-5 21-19 3-4-7 12-22

8. ΑΛΚΗ 35 32-42 10-5-13 7-1-6 21-18 3-4-7 11-24

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 33 30-35 8-9-11 3-6-5 14-17 5-3-6 16-18

10. ΕΘΝΙΚΟΣ 33 24-25 8-9-11 5-3-6 13-12 3-6-5 11-13

11. ΑΡΗΣ 31 29-36 8-7-13 6-3-5 18-15 2-4-8 11-21

12. ΕΝΠ 29 18-27 8-5-15 5-3-6 11-14 3-2-9 7-13

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σάββατο 21 Απριλίου

Ομόνοια - Ανόρθωση

Ν. Σαλαμίνα - Αλκή

Απόλλων - ΑΕΚ 

Κυριακή 22 Απριλίου

ΑΠΟΕΛ  - ΑΕΛ

ΕΝΠ - Αρης

Εθνικός - Ολυμπιακός

17 ΓΚΟΛ: Φρέντι (Ομόνοια)
10 ΓΚΟΛ: Σολάρι (ΑΠΟΕΛ), Βουό (ΑΕΛ), Γκαρσία (ΑΕΚ),
9 ΓΚΟΛ: Κόντε (Αλκή),  Γκέλσον  (Αρης) ,
8 ΓΚΟΛ: Ντίξον (ΑΕΛ), 
7 ΓΚΟΛ: Χαραλαμπίδης (ΑΠΟΕΛ), Μρντάκοβιτς (ΑΕΚ),

Χ’’Παντελίδης (Ν. Σαλαμίνα), Ρέζεκ (Ανόρθωση), Βέντερ
(Εθνικός)

6 ΓΚΟΛ: Εφραίμ (Ομό-
νοια),  Μπακούρα
(Απόλλων), Κιρόφσκι
(Απόλλων), Κενμόνιε
(Ολυμπιακός), Τσιντί
(Ολυμπιακός), Λαβόρ-
δε (Ανόρθωση), 

5 ΓΚΟΛ: Τρισκόφσκι
(ΑΠΟΕΛ), Γκρέι (Ν.
Σαλαμίνα),  Λαμπρό-
πουλος (Ν. Σαλαμίνα),
Γκονζάλες  (Αρης),
Πιντάδο (ΑΕΚ), Οκκάς
(Ανόρθωση), Σερτζιάο
(Εθνικός)

4 ΓΚΟΛ: Καφού (ΑΕΛ),
Βασιλείου (Αρης), Ρό-
κε (Ν. Σαλαμίνα), Ιονέσκου  (Αρης), Βασκονσέλος (Αλκή),
Τανάσα (Αλκή), Βαττής (Εθνικός), Μακρίδης (Ομόνοια),
Μπάιτς  (Ολυμπιακός), Ζ. Πάολο (Απόλλων), Χριστοφή
(Ομόνοια), Μαντούκα (ΑΠΟΕΛ)

3 ΓΚΟΛ: Αλβις (Αναγέννηση),  Σεμέδο (ΕΝΠ), Κωνσταντίνου
(Ανόρθωση), Γκονζάλες (Ερμής),  Μιροσάβλιεβιτς (Ολυμπια-
κός), Εντμάρ (ΑΕΛ), Σίτνεϊ (Αλκή),  Νούνιες (Απόλλων),
Noρό (Απόλλων), Ντ. Τζούνιορ (ΑΕΛ), Αγκουιάρ (Ομόνοια),
Μέρσιο (Ολυμπιακός), Κενμόνιε (Ολυμπιακός), Κριβοκάπιτς
(ΕΝΠ), Παπαθανασίου (Ερμής), Κολοκούδιας (Αναγέννηση),
Αλμέιδα (ΑΠΟΕΛ), Φαν Ντάικ (ΑΕΚ), Σκοπελίτης (ΑΕΚ),
Γιεμπόα (Ν. Σαλαμίνα), Χαμντανί (Απόλλων), Οπερ (Ν. Σα-
λαμίνα), 

2011-12

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

AΓΩN. NIKEΣ IΣOΠ. TEPMATA KOK. ΠEN.
Γ. Φ. Σ. Γ. Φ.

27η 1 3 2 15 6 9 2 2
28η 2 2 2 11 6 5 3 1
29η
30η
31η
32η

ΠEPIOΔOΣ
2009-2010

Α’  ΟΜΙΛΟΣ

1. ΑΕΛ 2-0 4η 5η
2. ΟΜΟΝΟΙΑ 6η 1-2 3η
3. ΑΠΟΕΛ 3η 5η 1-2
4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 4η 6η
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Ο
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ΑΝ
Ο

ΡΘ
Ω

ΣΗ

Σ
Π

Ο
Ρ

Β’  ΟΜΙΛΟΣ

5. ΑΕΚ 1-2 4η 5η
6. Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 6η 2-2 3η
7. ΑΠΟΛΛΩΝ 3η 5η 0-0
8. ΑΛΚΗ 0-2 4η 6η

Σ
Π

Ο
Ρ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0 4η 5η
10. ΕΝΠ 6η 1-2 3η
11. ΕΘΝΙΚΟΣ 3η 5η 1-1
12. ΑΡΗΣ 1-0 4η 6η
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Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

• Ολοι οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 5.00 μ.μ.



ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 15Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ]

ΣΚΟΡΕΡ: Γκαρσία (46' σουτ), Χ''Παντελίδης (63'
σουτ) Οπερ (73' σουτ)
ΚΟΚΚΙΝΗ:-
ΚΙΤΡΙΝΗ: Μουρίγιο/Γκράιμς, Ρόκε (8η), Λεόν (4η),
Σαβέδρα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γ. Αναστασίου (Μ. Σωτηρίου, Π. Δη-
μητρίου)
ΘΕΑΤΕΣ: 400 περίπου

ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ 2-0 ΑΠΟΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-2

ΑΕΚ:
Νέγκρι, Δημητρίου, Ντε Κλερ, Μουρίγιο, Φαν
Ντάικ, Ντίμεχ, Γιακούπου (69' Κ. Παύλου),
Λίνσεν, Μοράν, Γκαρσία, Πάλιτς (69' Κυπρια-
νού)
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ:
Χ''Φραγκίσκου, Γκράιμς, Μοδέστε, Γκαρσία,
Πέκαριτς (29' Μπενίτεθ), Θεράποντος, Ρόκε,
Σαβέδρα (90'+ Αδάμου), Οπερ (82' Μοδέ-
στου), Λεόν, Χ'' Παντελίδης

ΑΕΚ - Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-2

ΣΚΟΡΕΡ: Τσίντι (27' κεφ.)
ΚΟΚΚΙΝΗ: Μπέρτσιλ (70΄)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Αουρέλιο (4η), Κοϊτά (4η), Μάρκες, Σέτ-
κους/Μιχαήλ, Ντε Βουλφ (4η), Ρουσιάς
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μ. Παναγή (Αρ. Χρίστου, Σ. Βίκτωρος)
ΘΕΑΤΕΣ: 401 εισιτήρια

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Σέτκους, Παουλίνιο, Μάρκες, Μπάιτς, Ντε
Πίνα, Μέρσιο (46' Κοϊτά), Αουρέλιο, Κ. Αν-
τρέ (80' Νικολάου), Κενμόνιε, Τσιντί, Κου-
τσούκοβιτς (90'+Μαύρου)
ΕΝΠ:
Μιλοζέφσκι, Μέρτακας (85' Αλίβοντιτς),
Τρένσον,Μαρκόσκι,ΝτεΒουλφ,Φαρία,Μι-
χαήλ, Κριβοκάπιτς, Μουκουρί (53' Σεμέδο),
Μπέρτσιλ, Σαντέ (65' Ρουσιάς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΝΠ 1-0

ΣΚΟΡΕΡ:-
ΚΟΚΚΙΝΗ:-
ΚΙΤΡΙΝΗ: Ζ. Πάολο/Φούσκο (8η) Μπάρτσε
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μ. Νικολάου (Μ. Δημητριάδης, Ν.
Γρηγοριάδης)
ΘΕΑΤΕΣ: Κεκλεισμένων των θυρών

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Αυγουστή,Λόπες,Ευσταθίου,Μερκής,Οσε-
νί, Χαμντανί, Ζε Βίτορ, Ματούσοβιτς (63'
Σταύρου), Μπακούρα (63' Κυριάκου), Κι-
ρόφσκι, Ζ. Πάολο (78' Νορό)
ΑΛΚΗ:
Κάπσα, Μπάρτσε, Φούσκο, Φερνάντες, Σάν-
τα Μαρία, Ασπας, Γκλιγκόροφ, Οχένε (61'
Λίλλης), Κόντε (46' Σίτνεϊ), Βασκονσέλος,
Τανάσα (68' Μιχαήλοβιτς)

ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΛΚΗ 0-0

ΣΚΟΡΕΡ: Βέντερ (17' κεφ.), Γκέλσον (40' κεφ).
ΚΟΚΚΙΝΗ: lονέσκου (90+)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Κίσσι (4η), Βέντερ/Μπαρούν, Λουζέιρο
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ηρ. Ηρακλέους (Χ. Χαραλάμπους, Μ.
Τσεντής)
ΘΕΑΤΕΣ: 150 περίπου

ΕΘΝΙΚΟΣ:
Νουρεντινόσκι, Μαχράτζε, Ηλία, Σίμοφ,
Βούκσεβιτς,Κίσσι,Πιντσέλι,Βαττής(79'Φι-
λανιώτης), Πογιατζής (63' Ιγνάτοφ), Βέντερ,
Μασίνουα (63' Σερτζιάο)
ΑΡΗΣ:
Κόβατς,Ιωάννου,Μπαρούν,Κλιμπλ,Στεπά-
νοφ,Λάζιτς,Χαραλάμπους(86'Θεοφάνους),
Λουζέιρο, Βασιλείου (71' Λόμπε), Γκέλσον
(75' Ιονέσκου), Σόσιν

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ 1-1

ΑΠΟΕΛ:
Χιώτης, Πουρσαϊτίδης (78’ Μ. Ηλία), Μποαβεντούρα, Κακά, Ζόρ-
ζε, Σόουζα, Πίντο (61’ Αλεξάνδρου), Ατόρνο (56’ Σολάρι), Αλμέιδα,
Μαρσίνιο, Μαντούκα.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ:
Κόζατσικ,Τζανίσιο,Κβιρκβέλια,Κόλιν,Μακρής,Λαμπάν(90’+Τό-
μασιτς),Μαρκίνιος,Ρέζεκ,Ρονκάτο(76’Κωνσταντίνου),Οκκάς(66’
Μαραγκός), Λαβόρδε.

ΣΚΟΡΕΡ: Μαντούκα (68’ σουτ), Ρέζεκ (6’ σουτ), Λαβόρδε (50’
σουτ)
ΚΟΚΚΙΝΗ: -
ΚΙΤΡΙΝΗ: Πουρσαϊτίδης, Ζόρζε/Λαμπάν, Κβιρκβέλια
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χ. Σκαπούλλης ( Γ. Παπαθωμάς, Γ. Τζιαπούρας)
ΘΕΑΤΕΣ: Κεκλεισμένων των θυρών

ΑΕΛ:
Ντεγκρά, Αϊρόσα, Καρλίτος, Ουόν, Τζούνιορ, Ντεντέ, Νικολάου,
Μπεμπέ(80’Καφού),Τζιλμπέρτο(65’Σίλας),Μοντέιρο,Βουό(76’
Ντίξον)
ΟΜΟΝΟΙΑ:
Γιωργαλλίδης, Σπούνγκιν, Μαρκάσα, Σερφά, Μποουθόν, Κασέκε,
Εφραίμ, Σάλατιτς (54’ Μπεργκουνιού), Αλβες (58’ Φρέντι, 71’ Λε-
άντρο), Μακρίδης, Αλωνεύτης

ΣΚΟΡΕΡ: Μπεμπέ (15’ κεφ.) , Βουό (35’ πεν.)
ΚΟΚΚΙΝΗ: Σπούνγκιν (86’)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Μοντέιρο (4η), Αϊρόσα (6η), Ντεντέ (8η)/Σερφά (8η),
Μποουθόν (4η)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Β. Δημητρίου (Αθ. Ιωάννου, Ν. Καλησπέρας)
ΘΕΑΤΕΣ: 9.890 εισιτήρια

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΣ

� Πρόωρη ανάσταση κάνουν στην ΑΕΛ. Μετά
και τα χτεσινά αποτελέσματα όπου οι Λέοντες
του Πάμπου έγιναν... καπνός στη βαθμολογία,
το όνειρο για τον τίτλο φαίνεται να γίνεται
πραγματικότητα.

Τους ήρθε βολική η επιτυχία πάνω στην Ομό-
νοια, όμως η ήττα του ΑΠΟΕΛ ήταν γάντι για
τους Λεμεσιανούς.

� Στους πέντε η διαφορά από τον ΑΠΟΕΛ,
στους εφτά από την Ομόνοια και στους οκτώ
από την Ανόρθωση. Κι όλα αυτά, τέσσερις αγω-
νιστικές πριν το τέλος της κούρσας. Στην
ουσία, η ΑΕΛ θα παίξει τον τίτλο στους δύο
αγώνες που ακολουθούν με τον ΑΠΟΕΛ. Ολα
τα λεφτά εδώ θα είναι.

� Η Ανόρθωση μπήκε στο κόλπο για το Ευρω-
παϊκό εισιτήριο. Αήττητη στο ΓΣΠ, πήρε ξανά
το διπλό και ελπίζει ακόμα και για τη δεύτερη
θέση. Με την χτεσινή της εμφάνιση όλα μπο-
ρούμε να τα περιμένουμε. Ειδικά, με ένα Λα-
βόρδε στις καλές του.

� Αντε, πήγαν όλα πάσα κακό, τον είδαμε τον
Στελλάρα ως τέταρτο στο ΓΣΠ, με το καλό στην
τρίτη αγωνιστική να πάρει και σφυρίκτρα. Ναι
ρε, είναι μάγκας ο γαλονάς, το λέει η ψυχή του.
Κάνει τα φύλλα αγώνων φύλλο και φτερό, ως
άλλος σπάιντερμαν ανεβαίνει στα ψηλά δώματα
λύνοντας και δένοντας και την ίδια ώρα οι αδέ-
καστοι δικαστές τον αθωώνουν πανηγυρικά.

� Τόσο η Δ.Ε. όσο και το Εφετείο έκριναν αντι-
κανονική την επέμβαση του διαιτητή στο
φύλλο αγώνος και αθέμιτο τον τρόπο με τον
οποίο έγινε αυτή η παρέμβαση. Οταν δύο έγ-
κριτα σώματα καταλήγουν στην ίδια διαπί-
στωση, εκείνο που μένει είναι να ακούσουμε
την ποινή. ΑΘΩΟΣ ο Στελλάρας.

� Ο Πρόεδρος του Εφετείου εξέφρασε την πρό-
θεση να διατάξει πειθαρχική έρευνα για τον
τρόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η
αλλοίωση του φύλλου αγώνος, που αποτελεί ως
γνωστό επίσημο έγγραφο της ΚΟΠ. Διερωτή-
θηκε μάλιστα εάν εκεί μέσα είναι το χάνι του
Πάντζιαρου.

Εσείς τι λέτε; Θα δούμε πειθαρχική έρευνα για
να μάθουν επιτέλους όλοι τον τρόπο και τις συν-
θήκες που έγινε η αλλοίωση; Χλωμό το βλέπω
αδέλφια.

� Οσο για το «χάνι του Πάντζιαρου», ο Πρό-
εδρος του Εφετείου μπορεί να αποταθεί στον

κύριο ξανθούλη, τον άνθρωπο που έχει το γε-
νικό πρόσταγμα. Αφού διαπιστώνουν ότι, επί-
σημα έγγραφα της ΚΟΠ αλλοιώνονται, η
έρευνά τους πρέπει να αγγίξει και την… κο-
ρυφή. Αμα το πράξουν, σας διαβεβαιώ ότι όχι
μόνο «χάνι του Πάντζιαρου» είναι το μέγαρο
αλλά πύργος αντιφάσεων και δολοπλοκίας.
Καλά κάνει και διαμαρτύρεται η Ανόρθωση και
ο Σάββας Κάκος. Για να δουν όλοι όμως καλύ-
τερες ημέρες, το μόνο που έχουν να κάνουν
είναι να ενώσουν δυνάμεις, για να κτυπήσουν
το θηρίο της διαπλοκής κατευθείαν στην καρ-
διά.



κόμα μία νίκη πέτυχε η Νέα Σα-
λαμίνα που επικράτησε της ΑΕΚ
για τη δεύτερη αγωνιστική των
play off το δεύτερου γκρουπ του

πρωταθλήματος με σκορ 1-2.
Μάλιστα η νίκη αυτή έχει περισσότε-

ρη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Νέα
Σαλαμίνα αγωνιζόταν εκτός έδρας και
βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε
και πέτυχε την ανατροπή και πήρε το τρί-
ποντο.

Με τη νίκη αυτή οι «ερυθρόλευκοι»
ανέβηκαν στους 40 βαθμούς και παραμέ-
νουν στην 6η θέση.

Πλέον ο στόχος στο στρατόπεδο της
Αμμοχωστιανής ομάδας είναι να τερματί-
σουν στην 5η θέση, εκεί δηλαδή που βρί-
σκεται τώρα η ΑΕΚ με 45 βαθμούς.

Η ΑΕΚ δεν ήταν συγκεντρωμένη κα-
θόλου στο παιχνίδι και δίκαια ήρθε η ήτ-
τα αυτή.

Μάλιστα, μέχρι και ο προπονητής της
ΑΕΚ, Λεόν Φλέμιγκς, έκανε λόγο για
αδιαφορία από τους ποδοσφαιριστές του
και αναφέρθηκε ότι ίσως να σκέφτονταν
τον αγώνα του Κυπέλλου με την ΑΕΛ.

Πώς αγωνίστηκαν
Με σύστημα 4-2-3-1 αποφάσισε να

αγωνιστεί η ομάδα του, ο Λέον Φλέ-
μινγκς. Κάτω από τα δοκάρια των «κιτρι-
νοπράσινων» αγωνίστηκε ο Νέγκρι. Η τε-
τράδα της άμυνας αποτελείτο από τους
Ντίμεχ, Ντε Κλερ, Μουρίγιο και Δημη-
τρίου. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστη-
καν οι Λίνσεν, Αλφά, Φαν ΝΤάικ, Μοράν
και Πάλιτς με τον Γκαρσία να αγωνίζεται
στην κορυφή της επίθεσης.

Στην αντίπερα όχθη, με σύστημα 4-4-
2 παρέταξε την ομάδα του ο Στιβ Κων-
σταντινίδης. Κάτω από τα δοκάρια των
«ερυθρόλευκων» ήταν ο Χατζηφραγκί-
σκου, με την τετράδα στην άμυνα να απο-
τελείται από τους Γκράιμς, Μοδέστε,
Γκαρσία και Πέκαριτς. Στον άξονα με
ανασταλτικά καθήκοντα αγωνίστηκαν οι
Θεράποντος και Σαβέδρα, και με τους
Ρόκε και Λεόν να αγωνίζονται στα δύο
άκρα. Στην επίθεση της ομάδας της Αμ-
μοχώστου αγωνίστηκαν οι Οπερ και Χα-
τζηπαντελίδης.

Κυριάρχησε στο Α’ μέρος η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι

και δεν άφησε πολλά περιθώρια στη Νέα
Σαλαμίνα να κάνει κάτι. Ωστόσο παρόλο
που οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της
μπάλας και δεν άφηναν τη Νέα Σαλαμίνα
να κάνει το δικό της παιχνίδι και οι ίδιοι
δεν έκαναν κάτι το εντυπωσιακό μέσα στο
παιχνίδι. Είχαν την ανούσια κατοχή της
μπάλας και δημιούργησαν μόλις δύο κα-
λές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Η πρώτη
ήταν στο 34’ όταν ο Πάλιτς βρέθηκε προ
κενής εστίας και έκανε το χλιαρό σουτ με
τον Γκράιμς να σταματάει την μπάλα προ

τέρματος και να σώζει την ομάδα του. Στο
40’ ο Ντε Κλερ έκανε το όμορφο σουτ
από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα
δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε μόλις
λίγο έξω.

Με πάθος και δύναμη η Νέα Σαλαμίνα
το γύρισε...

Στην επανάληψη η ΑΕΚ μπήκε πολύ
δυνατά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ
στο πρώτο λεπτό. Συγκεκριμένα ο Μου-
ρίγιο με έξυπνη μακρινή μπαλιά βρήκε
τον Γκαρσία, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε
την ολιγωρία στην άμυνα της Νέας Σαλα-
μίνας και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα
του Χατζηφραγκίσκου. Οι «φιλοξενούμε-
νοι» όμως δεν έμειναν με σταυρωμένα τα
χέρια και κατάφεραν και έφεραν το παι-
χνίδι στα ίσα στο 64’ όταν μετά απλό πλά-
γιο άουτ ο Ρόκε πήρε την μπάλα και με
σέντρα βρήκε τον Χατζηπαντελίδη στην
πλάτη της άμυνας, ο οποίος εκμεταλλεύ-
τηκε την αδράνεια της άμυνας των γηπε-
δούχων και με σουτ εξ επαφής έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα του Νέγκρι. Το τε-
λικό 1-2 διαμόρφωσε ο Οπερ δέκα λεπτά
αργότερα, στο 74’, όταν ο Λεόν μπήκε
από τον άξονα στην περιοχή και με όμορ-
φη ψηλοκρεμαστή πάσα έδωσε στον
Οπερ που έκανε το σουτ από κοντά και
ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα
του.

Αντρέας Χριστοφή

Α
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Ανατροπή και τρίποντο
Η Νέα Σαλαμίνα αν και έχανε με 1-0 από την ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-2

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (β. προπονη-
τής):

«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Εί-
μαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των
ποδοσφαιριστών μου στο παιχνίδι. Αν και
βρεθήκαμε πίσω στο σκορ βρήκαμε τα ψυχι-

κά αποθέματα για τη νίκη. 
Είναι το δεύτερο συνεχόμε-

νο παιχνίδι όπου είμαστε πίσω
στο σκορ και καταφέρνουμε να
έχουμε κέρδος και αυτό με
ικανοποιεί. 

Είχα θυμώσει με το γκολ
που δεχτήκαμε γιατί ξέραμε

πως η ΑΕΚ παίζει με αυτές τις κάθετες πά-
σες. 

Το δουλέψαμε στις προπονήσεις και
όμως δεχτήκαμε γκολ με αυτό τον τρόπο. Εί-
ναι σημαντικό που καταφέραμε να φτιάξουμε
καλές ευκαιρίες και να πετύχουμε δύο γκολ
και να πάρουμε την πρώτη νίκη στα πλέι οφ».

Χρίστος Χατζηπαντελίδης:
«Εγινε ένα μέτριο παιχνίδι. Στο πρώτο

ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο
μέρος αν και δεχτήκαμε γκολ νωρίς από την
ΑΕΚ ήμασταν πολύ καλύτεροι και πήραμε τη
νίκη».

ΛΕΟΝ ΦΛΕΜΙΝΓΚΣ
«Δεν περιμέναμε αυτό το

αποτέλεσμα στην έδρα μας. Η
απόδοσή μας στο παιχνίδι δεν
ήταν καλή. Στο πρώτο ημίχρο-
νο φτιάξαμε ελάχιστες φάσεις
για γκολ. 

Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκί-
νημα στο δεύτερο παιχνίδι και πετύχαμε ένα
όμορφο γκολ σε συνεργασία του Μουριγιο
με τον Γκαρσία. 

Δείχναμε να ελέγχουμε τον αγώνα όμως
δεχτήκαμε γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. 

Ισως κάποιοι ποδοσφαιριστές να σκέ-
φτονταν το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ομως εγώ
θέλω να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι».

Κούλλης Παύλου:
«Την Τετάρτη θα είμαστε πολύ καλύτε-

ροι. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο
γήπεδο γιατί είναι ο πιο σημαντικός αγώνας
της χρονιάς στο κύπελλο. Θα κάνουμε ό,τι
καλύτερο για να πάμε στον τελικό».

1 2

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

34’ Ο Πάλιτς έκανε το σουτ, με τον
Γκράιμς να προλαβαίνει την μπάλα
λίγο πριν περάσει τη γραμμή.

40’ Ο Ντε Κλερ έκανε το σουτ από το
ύψος της περιοχής και είδε την μπά-
λα να φεύγει μόλις λίγο έξω.

46’ Γκολ για την ΑΕΚ. Ο Μουρίγιο βρή-
κε τον Γκαρσία, ο οποίος πλάσαρε
την μπάλα στα δίκτυα.

64’ Γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ρόκε
πήρε την μπάλα μετά από εκτέλεση

πλάγιου άουτ, έκανε τη σέντρα και ο
Χατζηπαντελίδης με πλασέ έφερε το
παιχνίδι στα ίσα.

70’ Ο Ρόκε πέρασε τον Ντε Κλερ και
έκανε το σουτ, με την μπάλα να φεύ-
γει λίγο έξω.

71’ Ο Γκαρσία με μπαλιά βρήκε τον Παύ-
λου που έκανε το σουτ στην κίνηση
με την μπάλα να φεύγει έξω. 

74’ Γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Λεόν
έδωσε στον Οπερ που με σουτ έστει-
λε την μπάλα στα δίκτυα του Νέγκρι.

ΑΕΚ: 
Νέγκρι, Δημητρίου, Ντε Κλερ, Μουρί-

γιο, Φαν Ντάικ, Ντίμεχ, Γιακούπου (69’ Κ.
Παύλου), Λίνσεν, Μοράν, Γκαρσία, Πάλιτς
(69’ Κυπριανού)

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: 
Χ’’Φραγκίσκου, Γκράιμς, Μοδέστε,

Γκαρσία, Πέκαριτς (29’ Μπενίτεθ), Θερά-
ποντος, Ρόκε, Σαβέδρα (90’+ Αδάμου),
Οπερ (82’ Μοδέστου), Λεόν, Χ’’ Παντελί-
δης

ΣΚΟΡΕΡ: Γκαρσία (46’ σουτ), 
Χ’’Παντελίδης (63’ σουτ) Οπερ (73’ σουτ)
ΚΟΚΚΙΝΗ:-
ΚΙΤΡΙΝΗ: Μουρίγιο/Γκράιμς, 
Ρόκε (8η), Λεόν (4η), Σαβέδρα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γ. Αναστασίου 
(Μ. Σωτηρίου, Π. Δημητρίου)
ΘΕΑΤΕΣ: 400 περίπου
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««ΑΑγγγγααρρεείίαα»»  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  δδύύοο
σσττοο  ΤΤσσίίρρεειιοο  ΣΣττάάδδιιοο

λίτωσαν την ταλαιπωρία όσοι φί-
λαθλοι σκόπευαν να παρακολου-
θήσουν από την εξέδρα το παιχνί-
δι ανάμεσα στον Απόλλωνα και

την Αλκή. 
Δεν έλειπε μόνο ο κόσμος από τον

αγώνα (κεκλεισμένων των θυρών γαρ),
έλειπαν και οι φάσεις, με το 0-0 να έρχε-
ται φυσιολογικά.. 

Α’ ημίχρονο
Καλύτερη ήταν η Αλκή στις αρχές του

παιχνιδιού, μπορεί να έκανε την πρώτη
φάση ο Απόλλωνας με την κεφαλιά του
Κιρόφσκι στο 4’ όμως από κει και πέρα,
οι «φιλοξενούμενοι» πήραν τον έλεγχο
και μέχρι το ημίωρο δημιούργησαν τρεις
ευκαιρίες, με καλύτερη αυτή στο 11’,
όταν ο Ασπας εκτέλεσε απευθείας φάουλ
και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι
του Αυγουστή. 

Και αντί αυτό να «ξυπνήσει» το ματς,

σαν κάποιος να γύρισε διακόπτη και χά-
θηκε ο ρυθμός, αφού μέχρι το 20’ και οι
δύο ομάδες έδειχναν σημεία… ζωής, στο
υπόλοιπο όμως και μέχρι το ημίχρονο,
από φάσεις «μηδέν».

Β’ ημίχρονο
Η… αγγαρεία συνεχίστηκε

και στο Β’ ημίχρονο, αφού κά-
πως έτσι αντιμετώπιζαν το ματς
οι ποδοσφαιριστές, με κάτι σαν
ευκαιρία να υπάρχει στο 57’
για την Αλκή, με σουτ του Βα-
σκονσέλος. 

Και πάλι οι ”φιλοξενούμε-
νοι” έφτασαν κοντά στο γκολ
στο 66’ όταν ο Λίλης έπιασε
ένα καλό σουτ, όμως ο Αυγου-
στή έδιωξε σε κόρνερ. 

Αυτή ήταν και η τελευταία
καλή φάση στο ματς, σε ένα
αγώνα που τελείωσε όπως άρ-
χισε (0- 0) και σίγουρα θα ξε-
χαστεί πολύ γρήγορα.

Ο Ασπας ήταν ο πιο κινητι-
κός παίκτης του γηπέδου. 

Η Αλκή ζήτησε... τη νίκη πε-
ρισσότερο από τον Απόλλωνα. 

Ο Απόλλωνας ήταν σαν να

μην πήγε ποτέ στο γήπεδο λόγω του ότι
δεν υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο.

Θεόδωρος Αντωνίου

Γ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Απόλλωνας και Αλκή έμειναν στη λευκή ισοπαλία 0-0

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

4’ Αουτ η κεφαλιά του Κιρόφσκι για τους
γηπεδούχους. 

7’ Αουτ το σουτ του Βασκονσέλος μέσα
από την περιοχή. 

11’ Οριζόντιο δοκάρι για την Αλκή με φά-
ουλ του Ασπας! Η μεγάλη φάση για
τους φιλοξενούμενους.

21’ Τρίτη ευκαιρία για την Αλκή, κεφαλιά
του Ασπας πάνω από το δοκάρι.

28’ Κόρνερ για τον Απόλλωνα που περ-
νάει ανεκμετάλλευτο, αφού διώχνει

εύκολα η άμυνα της Αλκής.
57’ Μένει το 0-0 στο Απόλλων-Αλκή σε

ένα παιχνίδι χωρίς φάση στο δεύτερο
ημίχρονο. Κάτι σαν φάση μπορεί να
θεωρηθεί ένα σουτ του Βασκονσέλος,
όχι πάντως ιδιαίτερα απειλητικό.

66’ Απουσιάζουν οι φάσεις στο δεύτερο
ημίχρονο. Υποψία ευκαιρίας στο Τσί-
ρειο με τον Λίλλη, αν και το σουτ του
αποκρούστηκε εύκολα. 

89’ Πάνω στη γραμμή έδιωξε ο Φούσκο
την προσπάθεια του Χαμντανί!

ΡΑΝΤΜΙΛΟ ΙΒΑΝΤΣΕΒΙΤΣ

«Είδαμε ένα καλό παιχνίδι, δυστυχώς
δεν το παρακολούθησαν φίλαθλοι.
Μπήκαν σοβαρά και οι δύο
ομάδες, έχασαν ευκαιρίες,
αλλά έλειπε το γκολ. Είχα-
με κι ένα δοκάρι εμείς στην
αρχή. Συνεχίσαμε και στην
επανάληψη με τον ίδιο
ρυθμό. Τα παιχνίδια αυτά
είναι μία καλή ευκαιρία να
δίνουμε χρόνο στους μικρούς και θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε».

ΧΑΑΓΚΕΝ ΡΕΚ
«Αρχίσαμε καλά το παιχνίδι, είχαμε

και την πρώτη ευκαιρία. Μετά χάσαμε
τον έλεγχο, τον είχε η Αλ-
κή. Και οι δύο ομάδες εί-
χαν ευκαιρίες, αλλά στο
πρώτο ημίχρονο ήταν κα-
λύτερη η Αλκή. Στην επα-
νάληψη αλλάξαμε κάποια
πράγματα, είχαμε κάποιες
ευκαιρίες, αλλά και η Αλκή
ήταν καλή στις κόντρες. Δυστυχώς δεν
είχε κόσμο».

ΑΠΟΛΛΩΝ: 
Αυγουστή, Λόπες, Ευσταθίου, Μερκής,

Οσενί, Χαμντανί, Ζε Βίτορ, Ματούσοβιτς
(63’ Σταύρου), Μπακούρα (63’ Κυριά-
κου), Κιρόφσκι, Ζ. Πάολο (78’ Νορό)

ΑΛΚΗ: 
Κάπσα, Μπάρτσε, Φούσκο, Φερνάντες,

Σάντα Μαρία, Ασπας, Γκλιγκόροφ, Οχένε
(61’ Λίλλης), Κόντε (46’ Σίτνεϊ), Βασκον-
σέλος, Τανάσα (68’ Μιχαήλοβιτς)

ΣΚΟΡΕΡ:-
ΚΟΚΚΙΝΗ:-
ΚΙΤΡΙΝΗ: Ζ. Πάολο/Φούσκο (8η) 
Μπάρτσε
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μ. Νικολάου 
(Μ. Δημητριάδης, Ν. Γρηγοριάδης)
ΘΕΑΤΕΣ: Κεκλεισμένων των θυρών



ερδισμένος ήταν ο Αρης στο 1-1
με τον Εθνικό, με τον Δημήτρη
Ιωάννου να παίρνει 4 βαθμούς σε
δύο παιχνίδια στον πάγκο της λε-

μεσιανής ομάδας.
‘Xρυσό” βαθμό πήρε ο Αρης στο Δασά-

κι από τον Eθνικό (1-1) με αποτέλεσμα να
συνεχίζει να ελπίζει σε σωτηρία.

H ισοπαλία δεν άφησε ικανοποιημέ-
νους τους γηπεδούχους που ήταν καλύτε-
ροι, προηγήθηκαν στο 17΄ με τον Bέντερ,
δέχθηκαν την ισοφάριση στο 40΄ από τον
Γκέλσον και στο τέλος έχασαν ευκαιρίες
για τη νίκη, ενώ ο διαιτητής Hρακλέους αρ-
νήθηκε πέναλτι στο 61΄στον Mασίνουα. O
Eθνικός με 33 βαθμούς είναι στην κορυφή
του Γ΄ ομίλου ισόβαθμος με τον Oλυμπια-
κό, από τον οποίο μειονεκτεί όμως στην
ισοβαθμία και θα τον αντιμετωπίσει στην
επόμενη αγωνιστική. H ισοπαλία σίγουρα
δεν είναι καλό αποτέλεσμα, αλλά, όπως εί-
πε κι ο προπονητής του δεν είναι κατα-
στροφή.

O Eθνικός παρατάχθηκε χωρίς προβλή-
ματα με μόνη αλλαγή τον Πογιατζή στην
11άδα αντί του Σερτζιάο και έπαιξε με σχη-
ματισμό 4-2-3-1. O Αρης από την άλλη είχε
απουσίες καθώς εκτός ήταν ο τιμωρημένος
Kέρκες και οι τραυματίες Γκονζάλες, Pαν-
τοσάβλιεβιτς, Γκρούιτς και Mάρκου. O Δ.
Iωάννου χρησιμοποίησε δύο επιθετικούς
(4-4-2), αλλά στο ξεκίνημα ήταν ο Eθνικός
που “πατούσε” καλύτερα. Oι γηπεδούχοι
έλεγξαν τη μεσαία γραμμή με τη μεστή πα-
ρουσία του Πιντσέλι που είχε συμπαρα-
στάτες τους Kίσσι και Πογιατζή και επιτέ-
θηκαν, κυρίως από τα άκρα με τους δρα-
στήριους Bέντερ και Bαττή, οι οποίοι διεμ-
βόλιζαν τα άκρα της άμυνας των φιλοξε-
νούμενων.

Κατάφερε ο Eθνικός να μετουσιώσει σε
γκολ την υπεροχή του χάρη σε μια “μαγι-
κή” μπαλιά του Πιντσέλι στον Bέντερ που
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 17΄. Mετά το
γκολ, ο Eθνικός συνέχισε να έχει ελαφρά
πρωτοβουλία, αλλά δεν ήταν επικίνδυνος.
O Αρης από την πλευρά του, στα αρχικά
στάδια δυσκολευόταν να φτιάξει προϋπό-
θεση για γκολ, αφού κάθε προσπάθειά του
σταματούσε έξω από την εστία του Eθνι-
κού. Σε αυτό το διάστημα απείλησε μόνο
μια φορά με τον Bασιλείου που είδε το

σουτ να σταματά στο δοκάρι. Στα τελευταία
λεπτά όμως η “ελαφρά ταξιαρχία” επανήλ-
θε και δημιουργώντας ρήγματα στην αρι-
στερή πλευρά με τον Bασιλείου, κατάφερε
στο 40΄ να ισοφαρίσει με κεφαλιά-ψαράκι,
σκοράροντας σε βάρος της πρώην ομάδας
του.

H επανάληψη ανήκε εξ ολοκλήρου στον
Eθνικό, πλην όμως δεν κατάφερε να αξιο-
ποιήσει τις ευκαιρίες που βρήκε. H ομάδα
του Nίκου Παπαδόπουλου είχε την κατο-
χή, αλλά για ένα ημίωρο δεν ήταν ιδιαίτερα
πιεστική και δεν βγήκε για τις μεγάλες ευ-
καιρίες. Μπορούσε να προηγηθεί όμως αν

ο διαιτητής σφύριζε καθαρή παράβαση πέ-
ναλτι στον Mασίνουα στο 61΄. O Eλλαδίτης
τεχνικός έκανε τις αλλαγές του στο μεσοε-
πιθετικό χώρο και φρέσκαρε την ομάδα
του, η οποία στο τελευταίο 15λεπτο έφτια-
ξε αρκετές ευκαιρίες, αλλά πότε η αστοχία,
πότε η έλλειψη καθαρού μυαλού και πότε
η άμυνα κι αντίπαλος κίπερ δεν το επέτρε-
ψαν.

O Αρης είχε παθητικό ρόλο και αμυνό-
ταν μαζικά. Οταν δε αποχώρησαν τραυμα-
τίες οι Γκέλσον και Bασιλείου, αδυνατούσε
να βγει με αξιώσεις μπροστά και δεχόταν
συνεχώς πίεση. H αμυντική του γραμμή
όμως με κορυφαίους τους Στεπάνοφ και
Kλιμπλ και τον τερματοφύλακα Kόβατς
κρατούσε και στο τέλος ο Αρης πανηγύρισε
το βαθμό.

Κορυφαίοι από τη λεμεσιανή ομάδα οι
Κόβατς, Λάζιτς, Γκέλσον (απασχολούσε
την άμυνα του Eθνικού, πέτυχε και γκολ),
Λουζέιρο και Στεπάνοφ.

Κορυφαίος ο Λάζιτς
O Σέρβος μέσος του Αρη ήταν ο παίκτης

που ξεχώρισε ιδιαίτερα για τη μεγάλη προ-
σπάθεια που κατέβαλε, τόσο στα οργανωτι-
κά του όσο και στα ανασταλτικά καθήκον-
τα, ιδιαίτερα στην επανάληψη όταν η ομά-
δα του δέχθηκε πίεση. O 30χρονος μέσος
αγωνιζόμενος στα άκρα της μεσαίας γραμ-
μής, αρχικά δεξιά και αργότερα αριστερά,
είχε συμβολή στο γκολ του Γκέλσον και
από τα πόδια του πέρασαν πολλές μπαλιές.

Νίκος Μουλαζίμης

Κ
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«Χ»ρυσός βαθμός για τον Αρη
Το 1-1 στο Δασάκι με τον Εθνικό άφησε ικανοποιημένη την Ελαφρά Ταξιαρχία

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩANNOY

Ο Δημήτρης Ιωάννου τόνισε ότι η ομά-
δα του θα ανταποκριθεί και στη συνέ-
χεια με πάθος και θέληση έτσι ώστε να
παραμείνουν στην κατηγορία. Ο Ιωάν-
νου ανέφερε ότι ο βαθμός που πήρε ση-
μαίνει πολλά. «Ξέραμε ότι ήρθαμε να

αντιμετωπίσουμε μια καλή
ομάδα. 

Tο α΄ ημίχρονο ήταν ισο-
ζυγισμένο.

O Εθνικός είχε περισσό-
τερες ευκαιρίες, αλλά κι
εμείς είχαμε τρεις και κα-
ταφέραμε να ισοφαρίσουμε. 

Στο β΄ ημίχρονο ο Eθνικός μάς πίεσε,
είχε ευκαιρίες, αλλά οι παίκτες μου τα
έδωσαν όλα, πάλεψαν γενναία και πήρα-
με το βαθμό που σημαίνει πολλά για
μας. 

Θα ανταποκριθούμε και στη συνέχεια
με πάθος και θέληση να κρατήσουμε την
ομάδα στην A΄ κατηγορία. 

Καλή συνέχεια στον Eθνικό».

NΙΚΟΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
Ο Νίκος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι

έλειπε στον Εθνικό το καθαρό μυαλό
και η ηρεμία. 

Ο τεχνικός του Εθνικού, όπως τόνισε,
το αποτέλεσμα 1-1 με τον
Αρη είναι άσχημο όχι όμως
καταστροφή. Ο Ελλαδίτης
τεχνικός, τέλος, σημείωσε
ότι η προσοχή στρέφεται
στο κύπελλο και την Ομό-
νοια. 

«Ξεκινήσαμε ιδανικά το
παιχνίδι, προηγηθήκαμε νωρίς στο σκορ
και έπρεπε να είχαμε καθαρό μυαλό και
ηρεμία. 

Δώσαμε την ευκαιρία στον Αρη να
μας ισοφαρίσει. 

Στην επανάληψη δώσαμε τα πάντα,
είχαμε ευκαιρίες, αλλά μας έλειπε το
καθαρό μυαλό λόγω των πολλών συνε-
χόμενων αγώνων που είχαμε. 

Tο αποτέλεσμα είναι άσχημο, αλλά
όχι καταστροφή. 

Eίναι στα χέρια μας όσον αφορά την
παραμονή. 

H προσοχή μας είναι τώρα στραμμέ-
νη στο κύπελλο με την Oμόνοια».

1 1

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

17΄ Σέντρα του Πιντσέλι και ο Bέντερ με
κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

20΄ O Bασιλείου έπιασε σουτ που απο-
κρούστηκε από το κάθετο δοκάρι.

37΄ O Γκέλσον κατέβασε μπάλα στον
Λουζέιρο που έκανε σουτ για να απο-
κρούσει ο Nουρεντινόσκι.

40΄ O Bασιλείου έβγαλε σέντρα από αρι-
στερά κι ο Γκέλσον με κεφαλιά ψα-
ράκι έκανε το 1-1.

64΄ Mακρινό σουτ του Λουζέιρο απέ-

κρουσε ο Nουρεντινόσκι.
80΄ O Nουρεντινόσκι έδιωξε προ του Σό-

σιν διορθώνοντας λάθος συμπαίκτη
του.

83΄ Σουτ του Iγνάτοφ έδιωξε δύσκολα
κόρνερ ο Kόβατς.

87΄ Aδύνατο σουτ του Bέντερ από καλή
θέση χωρίς τύχη.

90΄ O Σερτζάο πλάσαρε και πάνω στη
γραμμή έκοψε σωτήρια ο Λάζιτς και
στη συνέχεια οι αμυντικοί σταμάτη-
σαν πάλι πριν τη γραμμή την μπάλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ: 
Νουρεντινόσκι, Μαχράτζε, Ηλία, Σίμοφ,

Βούκσεβιτς, Κίσσι, Πιντσέλι, Βαττής (79’
Φιλανιώτης), Πογιατζής (63’ Ιγνάτοφ), Βέν-
τερ, Μασίνουα (63’ Σερτζιάο)

ΑΡΗΣ: 
Κόβατς, Ιωάννου, Μπαρούν, Κλιμπλ,

Στεπάνοφ, Λάζιτς, Χαραλάμπους (86’ Θεο-
φάνους), Λουζέιρο, Βασιλείου (71’ Λόμπε),
Γκέλσον (75’ Ιονέσκου), Σόσιν

ΣΚΟΡΕΡ: Βέντερ (17’ κεφ.), 
Γκέλσον (40’ κεφ).
ΚΟΚΚΙΝΗ: lονέσκου (90+)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Κίσσι (4η), 
Βέντερ/Μπαρούν, Λουζέιρο
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ηρ. Ηρακλέους 
(Χ. Χαραλάμπους, Μ. Τσεντής)
ΘΕΑΤΕΣ: 150 περίπου
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Εκανε σημαντικό βήμα
για παραμονή...

ία μεγάλη νίκη και ένα πολύ ση-
μαντικό βήμα για την παραμονή
του στα σαλόνια της πρώτης κα-
τηγορίας έκανε ο Ολυμπιακός

που επικράτησε της Ενωσης Νέων Παραλι-
μνίου μέσα στο «Στάδιο Γ.Σ.Π.» με σκορ 1-0.
Το «χρυσό» γκολ για τους «μαυροπράσινους»
πέτυχε ο Τσιντί στο 27’ με κεφαλιά. Mε τη νί-
κη αυτή ο Ολυμπιακός έφτασε τους 33 βαθ-
μούς, ενώ η ομάδα του Παραλιμνίου μπαίνει
σε περιπέτειες και θα πρέπει να τα δώσει όλα
στις επόμενες αγωνιστικές για να κερδίσει την
παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία. Μετά
την ήττα από τον Ολυμπιακό, το Παραλίμνι
παραμένει στην τελευταία θέση του Γ’ γκρουπ
με 29 βαθμούς.

Πώς αγωνίστηκαν
Με σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα

του ο Νίκκι Παπαβασιλείου. Κάτω από τα δο-
κάρια του Ολυμπιακού ήταν ο Σέτκους με
κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Πίνα και
Μπάιτς. Στο αριστερό και δεξί άκρο της άμυ-
νας των γηπεδούχων αγωνίστηκαν οι Μάρκες
και Παουλίνιο αντίστοιχα. Στο χώρο του άξο-
να με ανασταλτικά καθήκοντα αγωνίστηκαν οι
Αουρέλιο και Μέρσιο. Στο αριστερό επιθετι-
κό άκρο αγωνίστηκε ο Κεμόγκνε με τον Κάρ-
λος Αντρέ να αγωνίζεται στο αντίστοιχο δεξί
άκρο. Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε
ο Κουτσούκοβιτς με τον Τσιντί να αγωνίζεται
λίγο πιο πίσω του ως δεύτερος επιθετικός.

Στην αντίπερα όχθη, ο Νίρ Κλίγκερ παρέ-
ταξε και αυτός την ομάδα του με σύστημα 4-2-
3-1 με τον Μιλοζέφσκι να βρίσκεται κάτω από
τα δοκάρια της ομάδας του Παραλιμνίου και
τους Μαρκόσκι και Ντε Βουλφ να αγωνίζον-
ται ως κεντρικοί αμυντικοί. Στο δεξί άκρο της
άμυνας αγωνίστηκε ο Μέρτακκας με τον
Τρένσον να αγωνίζεται στο αριστερό αντίστοι-
χο άκρο.

Στο χώρο του άξονα με κυρίως αμυντικά
καθήκοντα αγωνίστηκε ο Μιχαήλ μαζί με τον
Φαρία. Στο δεξί επιθετικό άκρο των φιλοξε-
νούμενων αγωνίστηκε ο Σαντέ, ενώ στο αρι-
στερό άκρο της επίθεσης αγωνίστηκε ο

Μπέρτσιλ. Σε ρόλο ελεύθερου επιθετικού μέ-
σου αγωνίστηκε ο Κριβοκάπιτς με τον Μου-
κουρί να παίρνει τη θέση στην κορυφή της
επίθεσης.

Καλύτερος ο Ολυμπιακός
Καλύτερος ήταν στο πρώτο μέρος ο Ολυμ-

πιακός. Η ομάδα της Λευκωσίας μπήκε πιο
δυνατά στο παιχνίδι και είχε καλύτερα πατή-
ματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για αυτό το
λόγο άλλωστε κυριάρχησε και έκανε το δικό
του παιχνίδι, καταφέρνοντας μάλιστα να πά-
ρει προβάδισμα στο σκορ. Από την αρχή του
παιχνιδιού φάνηκε ότι οι «γηπεδούχοι» ήταν
καλύτεροι στο παιχνίδι και το μόνο που έκανε
η Ενωση ήταν να προσπαθήσει με μακρινά
σουτ σε δύο περιπτώσεις να απειλήσει την
εστία του Σέτκους. 

Η πρώτη φάση έγινε στο 9’ με τον Μπέρ-
τσιλ και η δεύτερη στο 18’ με τον Σαντέ. Οσο
όμως περνούσε η ώρα ο Ολυμπιακός ανέβαζε
το ρυθμό του και έφτασε πολύ κοντά στο γκολ
στο 23’, όταν ο Τσιντί βρέθηκε σε θέση βολής
μέσα στην περιοχή και έκανε το σουτ, με την
μπάλα να φεύγει μόλις λίγο έξω. Το γκολ ήρ-
θε τρία λεπτά αργότερα, στο 26’, με πολύ
όμορφο τρόπο για την ομάδα του «Τακτακα-
λά». Συγκεκριμένα ο Μάρκες έκανε τη δυνα-
τή σέντρα από αριστερά και βρήκε λίγο πιο πί-
σω από το δεύτερο δοκάρι τον Κάρλος Αντρέ

που με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Τσιντί, ο
οποίος έκανε την κεφαλιά εξ επαφής και
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτή ήταν ου-
σιαστικά και η τελευταία μεγάλη φάση του
πρώτου μέρους, αφού στη συνέχεια δεν είδα-
με κάτι το ιδιαίτερο πέραν μερικών επικίνδυ-
νων σεντρών από πλευράς του Ολυμπιακού
και πολλά... νεύρα και από τις δύο πλευρές.

Ξεκίνησε καλύτερα η Ενωση
Στην επανάληψη τα δεδομένα και για τις

δύο ομάδες ήταν διαφορετικά από το πρώτο
μέρος. Από τη μία οι του Ολυμπιακού ήθελαν
να κρατήσουν το σκορ νίκης ή να πετύχουν
ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσουν το παι-
χνίδι και από την άλλη οι φιλοξενούμενοι
ήθελαν οπωσδήποτε να έχουν βαθμολογικό
όφελος. Το πρώτο εικοσάλεπτο οι «βυσσινί»
ήταν αυτοί που μπήκαν πιο καλά στο παιχνίδι
και επέβαλαν το δικό τους ρυθμό δημιουρ-
γώντας αρκετές ευκαιρίες για γκολ. 

Η υπεροχή της Ενωσης σταμάτησε όμως
στο 70’ όταν και η ομάδα έμεινε με δέκα παί-
κτες λόγω της αποβολής του Μπέρτσιλ με
δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό έδωσε την ευ-
καιρία στον Ολυμπιακό να ανεβάσει το ρυθμό
του και να ελέγξει το παιχνίδι, παρόλο που οι
της Ενωσης πίεζαν αλλά το γκολ που θα έφερ-
νε στα ίσα το παιχνίδι, δεν ήρθε ποτέ.

Αντρέας Χριστοφή

Μ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 την ΕΝΠ και πήρε τους τρεις βαθμούς

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

18’ Ο Σαντέ επιχείρησε το σουτ με τον
Σέτκους να αποκρούει.

23’ Ο Τσιντί έκανε το δυνατό σουτ, με την
μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το αρι-
στερό κάθετο δοκάρι.

26’ Γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκες
έκανε τη σέντρα με τον Αντρέ να κά-
νει την κεφαλιά και να δίνει πάσα
στον Τσιντί που με κεφαλιά έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα δίνοντας έτσι
προβάδισμα στην ομάδα του.

58’ Ο Μπέρτσιλ έδωσε στον Σαντέ που
έκανε το σουτ με τον Σέτκους να απο-
κρούει.

61’ Ο Κριβοκάπιτς έπιασε σουτ στην κί-
νηση και ο Σέτκους έδιωξε.

63’ Ο Κριβοκάπιτς έκανε το σουτ με τον
Σέτκους να αποκρούει.

65’  Ο Κεμόγκνε έκανε την κεφαλιά με
την μπάλα να φεύγει πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι.

85’ Ο Αλίβοντιτς έκανε σουτ με την μπά-
λα να φεύγει έξω.

ΝΙΡ ΚΛΙΝΓΚΕΡ

«Πιστεύω ότι ήταν ένα δύσκολο παι-
χνίδι σήμερα. Υπήρχε ένταση και δύ-
ναμη και δυστυχώς σταματούσε συνε-
χώς το παιχνίδι λόγω της δύναμης.
Πιστεύω ότι μας επηρέασε πολύ αυ-
τό. Δεχθήκαμε ένα περίεργο γκολ, οι
παίκτες μου είπαν ότι η μπάλα είχε
περάσει έξω. Το δεύτερο
ημίχρονο ήμασταν πολύ
καλοί και ελέγξαμε το
παιχνίδι και δημιουργή-
σαμε κάποιες ευκαιρίες.
Είχαμε τρεις καλές φά-
σεις, αλλά ο Σέτκους ήταν
σε πολύ καλή μέρα. Μετά
δεχθήκαμε την κόκκινη κάρτα και
όταν μείναμε με δέκα παίκτες έγινε
πολύ δύσκολο για εμάς. Πρέπει να
μείνουμε συγκεντρωμένοι και να μα-
ζέψουμε όλες μας τις δυνάμεις. Πι-
στεύω στους παίκτες μου και πιστεύω
ότι θα τα καταφέρουμε. Συγχαρητή-
ρια στον Ολυμπιακό και καλή συνέ-
χεια».

ΝΙΚΚΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
«Ηταν μία πολύ δύσκολη εβδομά-

δα για εμάς και είχαμε πολλά προ-
βλήματα τραυματισμών. Τρεις τέσσε-
ρις παίκτες μας τους περιμέναμε μέ-
χρι τελευταία στιγμή. Δεν είχαμε
πολλές επιλογές για το
σημερινό αγώνα, αλλά ευ-
τυχώς οι παίκτες έδειξαν
καρδιά και ψυχή και τα
καταφέραμε. Το πρώτο
μέρος ήμασταν πολύ κα-
λοί, δημιουργήσαμε φά-
σεις, πιέσαμε μπροστά
και σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρο-
νο ήταν φυσιολογικό το Παραλίμνι να
μας πιέσει, αλλά και εκεί δείξαμε χα-
ρακτήρα. Ηταν ένα παιχνίδι που ήθε-
λε θέληση και εμείς την είχαμε. Συγ-
χαρητήρια στους παίκτες μου. Εχου-
με πολύ καλό υλικό και αυτή η διακο-
πή θα μας βοηθήσει πολύ για να επα-
νέλθουν όλοι οι παίκτες μας. Εύχομαι
τόσο στον κύριο Κλίνγκερ όσο και
στην ομάδα του Παραλιμνίου να κερ-
δίσουν την παραμονή τους στην κατη-
γορία μαζί με τη δική μου ομάδα».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 
Σέτκους, Παουλίνιο, Μάρκες, Μπάιτς,

Ντε Πίνα, Μέρσιο (46’ Κοϊτά), Αουρέλιο,
Κ. Αντρέ (80’ Νικολάου), Κενμόνιε, Τσιν-
τί, Κουτσούκοβιτς (90’+Μαύρου)

ΕΝΠ: 
Μιλοζέφσκι, Μέρτακας (85’ Αλίβον-

τιτς), Τρένσον, Μαρκόσκι, Ντε Βουλφ,
Φαρία, Μιχαήλ, Κριβοκάπιτς, Μουκουρί
(53’ Σεμέδο), Μπέρτσιλ, Σαντέ (65’ Ρου-
σιάς)

ΣΚΟΡΕΡ: Τσίντι (27’ κεφ.)
ΚΟΚΚΙΝΗ: Μπέρτσιλ (70΄)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Αουρέλιο (4η), Κοϊτά (4η),

Μάρκες, Σέτκους/Μιχαήλ, Ντε Βουλφ
(4η), Ρουσιάς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μ. Παναγή 
(Αρ. Χρίστου, Σ. Βίκτωρος)
ΘΕΑΤΕΣ: 401 εισιτήρια



Η
Ανόρθωση όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη πέρα-
σε σαν «Μεγάλη «Κυρία» από τη Λευκωσία κερδίζοντας
τον ΑΠΟΕΛ με 2-1 βάζοντας γερές βάσεις για έξοδο στην
Ευρώπη αφού τώρα ακόμα και η διεκδίκηση της δεύτε-

ρης θέσης είναι κάτι πολύ περισσότερο από εφικτή. Πρόσωπο του
αγώνα ο Ρικάρντο Λαβόρδε που με δύο προσωπικές ενέργειες στις
αρχές κάθε ημιχρόνου, έδωσε (6΄) έτοιμο τέρμα στον Ρέζεκ που
άνοιξε το σκορ, ενώ ο Κολομβιανός άσος στις αρχές της επανάλη-
ψης (50΄) με νέα ατομική ενέργεια άδειασε την άμυνα τής αντίπα-
λης ομάδας, μπήκε στην περιοχή μια με σουτ από δύσκολη θέση
πέτυχε το 2-0. Στη συνέχεια αντέδρασε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ αλ-
λά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο σκορ με τον Μαν-
τούκα (68΄).

Ο Λαβόρδε σέρβιρε στον Ρέζεκ
Περίπου με τον ίδιο σχηματισμό ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με

την Ανόρθωση όμως να δείχνει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο
παιγνίδι της. Ηταν η ομάδα που νωρίς κέρδισε το πρώτο κόρνερ
στο παιγνίδι και με τη συμπλήρωση του 6΄ βρέθηκε να προηγείται
στο σκορ μετά από μία ατομική εξαιρετική ενέργεια του Λαβόρδε,
ο οποίος σέρβιρε έτοιμο τέρμα στον Ρέζεκ που από κοντά πέτυχε
το 0-1. Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης σε μία ξαφνική αντεπί-
θεση ξέφυγε από δεξιά, απέφυγε διαδοχικά τους Πίντο και Κακά,
την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον αμαρκάριστο Ρέζεκ, ο οποίος
εύκολα μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.

Αμεση ήταν η αντίδραση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που στο
επόμενο λεπτό έφθασε πολύ κοντά στην ισοφάριση από μία λαν-
θασμένη απόκρουση του Μαρκίνιο που στην προσπάθειά του να
αποκρούσει την μπάλα με το κεφάλι σε εκτέλεση φάουλ του Σό-
ουζα ανάγκασε τον Κόζατσικ σε δύσκολη απόκρουση.

Από εκεί και πέρα μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, το παιγνίδι πέ-
ρασε στη μετριότητα με τον ΑΠΟΕΛ να έχει μία ανούσια υπεροχή
που δεν του επέφερε κάτι το αξιόλογο.

Η Ανόρθωση αμύνθηκε σωστά και περίμενε να της ξαναδοθεί η
ευκαιρία να ξαναχτυπήσει στην αντεπίθεση, κάτι που τελικά δεν
έγινε. Η πιο αξιόλογη ευκαιρία με την οποία μπορούσε ο ΑΠΟΕΛ
να ισοφαρίσει ήταν στο 30΄ όταν ο Μαρσίνιο μέσα από την περιο-
χή επιχείρησε πλασέ, η μπάλα πέρασε άουτ, αλλά και ο Αΐλτον που
επιχείρησε να την σπρώξει στα δίκτυα δεν πρόλαβε.

Αιφνιδίασε ο Λαβόρδε
Χωρίς αλλαγές στη σύνθεσή τους ξεκίνησαν το παιγνίδι οι

δύο ομάδες, με την Ανόρθωση όμως και πάλι να αιφνιδιάζει πε-
τυχαίνοντας το 0-2 με τον Λαβόρδε. Οπως και στο πρώτο μέρος
ο Λαβόρδε που δέχθηκε την μπαλιά στο ύψος της περιοχής
από τον Ρονκάτο, με εντυπωσιακές τρίπλες απέφυγε όσους

βρήκε μπροστά του μπήκε μέσα στην περιοχή και από πλάγια
θέση αυτή τη φορά προτίμησε μόνος του να ολοκληρώσει την
προσπάθεια και δικαιώθηκε στέλλοντας με σουτ την μπάλα για
δεύτερη φορά στα δίκτυα του Χιώτη.

Το γρήγορο αυτό τέρμα άλλαξε τα όποια σχέδια είχε στο
μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αποτέλεσμα να αντιδράσει
αμέσως ρίχνοντας στο παιγνίδι τον Σολάρι στη θέση του Ατόρ-
νο, ενώ λίγο αργότερα πέρασε και στο παιγνίδι ο Αλεξάνδρου
στη θέση του Πίντο. Με τις αλλαγές αυτές η ομάδα του ΑΠΟ-
ΕΛ έγινε πιο επιθετική, πιο γρήγορη και μπορούσε στο 64΄μα
μειώσει στο σκορ αλλά ο Σολάρι εντελώς μόνος έστειλε την
μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μαντούκα μείωσε το σκορ

Η Ανόρθωση που δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα δέχθη-
κε ασφυκτική πίεση και τελικά δεν κατάφερε να αποφύγει το
τέρμα όταν στο 68΄μετά από σέντρα του Σολάρι, ο Μαντούκα
βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή και από κοντά μεί-
ωσε σε 1-2. Το παιγνίδι πλέον πήρε νέο ενδιαφέρον, η ομάδα
του ΑΠΟΕΛ έριξε όλο το βάρος στην επίθεση, ήταν συνεχώς
μπροστά ρίσκαρε κυνηγώντας την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατά-
φερε να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, ενώ αντίθετα η
Ανόρθωση με ψυχραιμία κράτησε μέχρι το τέλος την πολύτιμη
νίκη.

ΡΟΝΙ ΛΕΒΙ:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με
τη νίκη. Και πριν από το παιχνί-
δι ήθελα να πω πολλά πράγματα
για το ΑΠΟΕΛ και την πορεία
του στην Ευρώπη. Εχει φτιάξει
πολύ καλό όνομα ως σύλλογος
και του αξίζουν συγχαρητήρια.
Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, ξεκι-

νήσαμε καλά, ξέραμε ότι το ΑΠΟΕΛ βρίσκε-
ται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, προσπα-
θήσαμε να κλείσουμε τους διαδρόμους για
να μην μας κάνει φάσεις και να χτυπήσουμε
στην κόντρα. Ακόμα και μετά το 2-0 το
ΑΠΟΕΛ μας πίεσε, δεν μπορέσαμε να κρα-
τήσουμε την μπάλα, όμως είμαι ευχαριστη-
μένος από τη νοοτροπία των ποδοσφαιρι-
στών μας όσον αφορά την τακτική».

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ:
«Περιμέναμε πως θα εξελιχ-

θεί έτσι το παιχνίδι, να μας δώ-
σει δηλαδή χώρο η Ανόρθωση.
Εμείς δώσαμε αδικαιολόγητα
δύο γκολ στο ξεκίνημα των δύο
ημιχρόνων αλλά κάναμε πολύ
μεγάλη προσπάθεια. Μέχρι το
2-1 είχαμε συγκέντρωση, όμως

μετά μας έλειψε η ηρεμία, ήμασταν λίγο αρ-
γοί και προς το τέλος μας έλειψε το καθαρό
μυαλό. Οι παίκτες μου προσπάθησαν, αλλά
δεν κάναμε καλό παιχνίδι, δεν ήταν ορθόδο-
ξο αυτό που παίξαμε μετά το 70’, γι’ αυτό και
παρέμεινε έτσι το σκορ. Η ΑΕΛ έχει πλεο-
νέκτημα όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδο-
μένα. Και τώρα υπάρχουν οι δυνατότητες με
κάποιες προϋποθέσεις μέχρι το τέλος για να
φτάσουμε στον τίτλο. Δεν είναι εύκολο αλλά
μπορούμε. Εχουμε τη δυνατότητα να αλλά-
ξουμε δεδομένα. Το σκορ δεν ήταν αυτό που
θέλαμε αλλά θα κάνουμε τα πάντα να αλλά-
ξουμε τα δεδομένα».

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟΕΛ:
Χιώτης,Πουρσαϊτίδης(78’Μ.Ηλία),Μποαβεντού-
ρα, Κακά, Ζόρζε, Σόουζα, Πίντο (61’ Αλεξάνδρου),
Ατόρνο (56’ Σολάρι), Αλμέιδα, Μαρσίνιο, Μαντού-
κα.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ:
Κόζατσικ, Τζανίσιο, Κβιρκβέλια, Κόλιν, Μακρής,
Λαμπάν (90’+ Τόμασιτς), Μαρκίνιος, Ρέζεκ, Ρονκά-
το (76’ Κωνσταντίνου), Οκκάς (66’ Μαραγκός), Λα-
βόρδε.

ΣΚΟΡΕΡ: Μαντούκα (68’ σουτ), Ρέζεκ (6’ σουτ),
Λαβόρδε (50’ σουτ)
ΚΟΚΚΙΝΗ: -
ΚΙΤΡΙΝΗ: Πουρσαϊτίδης, Ζόρζε/Λαμπάν, Κβιρκ-
βέλια
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χ. Σκαπούλλης ( Γ. Παπαθωμάς, Γ.
Τζιαπούρας)
ΘΕΑΤΕΣ: Κεκλεισμένων των θυρών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Οι ομάδες

Η νίκη στο χθεσινό παιγνίδι ήταν επιτακτική
ανάγκη και για τις δύο ομάδες.

Στην προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην
Ομόνοια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά τα πολλά
αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η
ομάδα του, βρήκε τις λύσεις και στο τέ-
λος πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη.
Ο Σερβοέλληνας προπονητής συ-
νηθισμένος αυτός και οι ποδο-
σφαιριστές του στα δύσκολα,
ούτε αυτή την αγωνιστική θέλη-
σαν να σταθούν στα αγωνιστι-
κά προβλήματα που συ-
νέχισαν να τους ταλανί-
ζουν και ήθελαν πάση
θυσία να κερδίσουν
αυτό παιγνίδι
α π έ ν α ν τ ι

στην Ανόρ-
θωση. Μετά το

τέλος του ονει-
ρικού ταξιδιού

στην Ευρώπη, οι
ποδοσφαιριστές γνώριζαν πλέον πολύ κα-
λά, ότι για να ξαναζήσουν και του χρόνου
τέτοιες στιγμές πρέπει να ξανακερδίσουν
και φέτος το πρωτάθλημα. Οι απουσίες των
τραυματισμένων Ολιβέιρα, Σολωμού και
Τρισκόφσκι, καθώς και των τιμωρημέ-
νων λόγω καρτών Χαραλαμπίδη και Μο-
ράις ήταν δεδομένες. Υπήρχε επίσης
ένα ερωτηματικό σχετικά με τον Πάολο
Ζόρζε, ο οποίος μετά το παιγνίδι με τη
Ρεάλ αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματι-
σμού, (έχασε τρία δόντια) όμως τελικά
φαίνεται ότι το ξεπέρασε και βρέθηκε
στην αρχική ενδεκάδα. Ετσι σε σχέση
με το προηγούμενο παιγνίδι απέναντι
στην Ομόνοια υπήρχαν τέσσερις αλλα-
γές.

Τα τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκά-
δα ήταν οι Ατόρνο, Ζόρζε, Πουρσαϊτίδης,
Μποναβεντούρα και εκτός έμειναν οι Αλε-
ξάνδρου, Σολωμού, Μοράις και Χαραλαμ-
πίδης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχα-
σε το παιγνίδι στο γεγονός ότι έπαιξε
άσχημα, αλλά στο γεγονός ότι φάνηκαν
καθαρά τα σημάδια κούρασης. Αυτό
που ευτύχησε να κάμει στο προηγούμε-
νο παιγνίδι απέναντι στην Ομόνοια πετυ-

χαίνοντας δύο τέρματα στην εκ-
πνοή κάθε ημιχρόνου κάμνοντας
πιο εύκολο το έργο του, χθες συνέ-
βηκε το αντίθετο. Δέχθηκε δύο

τέρματα στις αρχές κάθε ημιχρό-
νου και δεν του δόθηκε χρό-

νος να φέρει το παιγνίδι
στα μέτρα του. Τα

τέρματα είχαν βέ-
βαια τη σφραγίδα

του Λαβόρδε,
όμως ένα ξε-

κ ο ύ ρ α σ τ ο
ΑΠΟΕΛ με
κ α θ α ρ ό
μυαλό σε
τέτοιες φά-
σεις μας
έχει συνη-
θίσει να αν-

τιδρά πιο
σωστά. Η

υπόθεση τίτ-
λος για μία έμ-

πειρη ομάδα όπως
ο ΑΠΟΕΛ σίγουρα

δεν τελείωσε. Υπάρχουν
ακόμα τα παιγνίδια μέσα

από τα οποία μπορεί να
ανατρέψει το σημαντικό

προβόδισμα που εξασφάλι-
σε η ομάδα της ΑΕΛ.

Η ομάδα της Ανόρθωσης σε
αυτό το πολύ δύσκολο παιγνίδι

είχε την τελευταία της ευκαιρία
για να παραμείνει ζωντανή στο κυ-

νήγι μίας θέσης που θα την οδηγή-
σει στην Ευρώπη, αν και φυσικά

ανάλογα με την έκβαση του πρωτα-
θλήματος και του κυπέλλου, υπάρ-

χουν κάποια σενάρια που ακόμα και με
την κατάληψη της τέταρτης θέσης μπο-

ρεί να πάρει εισιτήριο για την Ευρώπη.
Φυσικά στο μυαλό του Ρόνι Λέβι και των

ποδοσφαιριστών του δεν υπήρχαν σενάρια,
αλλά ο στόχος ήταν η νίκη, με την οποία θα

αναπτέρωναν τις ελπίδες τους για κάτι καλύτε-
ρο στο φετινό πρωτάθλημα. Τελικά η νίκη ήλθε

και με την ταυτόχρονη ήττα της Ομόνοιας.
Τώρα ο στόχος είναι ακόμα και η δεύτερη θέση.

Αντιτς και Σιέλης λόγω καρτών δεν ήταν στη διάθεση
του Ισραηλινού προπονητή, ενώ την τελευταία στιγμή

προέκυψε κάποιο πρόβλημα με τον Σπρόκελ και έμεινε εκτός
αρχικής ενδεκάδας. Οπως και στον ΑΠΟΕΛ, υπήρχαν και στην
Ανόρθωση τέσσερα νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα σε
σχέση με το προηγούμενο παιγνίδι με την ΑΕΛ.

Τα νέα πρόσωπα ήταν οι Λαμπάν, Λαβόρδε, Ρονκάτο, Μαρ-
κίνιος ενώ εκτός έμειναν οι Σιέλης, Αντιτς Ζαϊρί και Σπρόκελ.
Μετά από μία μεγάλη νίκη είναι εύκολο να ειπωθούν μεγάλα
λόγια. Η Ανόρθωση κέρδισε δίκαια όχι γιατί πραγματοποίησε
μεγάλη εμφάνιση αλλά επειδή εκμεταλλεύτηκε τις δύο ευκαι-
ρίες που τις παρουσιάστηκαν στο παιγνίδι.

Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στο γεγονός ότι στην Ανόρ-
θωση υπήρχε ο Λαβόρδε που με δύο ατομικές ενέργειες , έκα-
με τη διαφορά και χάρισε στην ομάδα του την πολύτιμη νίκη. Η
εκρηκτικότητα αυτού του ποδοσφαιριστή σε αυτές τις δύο φά-
σεις ήταν αρκετή για να κάμει τη διαφορά, διότι η ομάδα της
Λευκωσίας μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας, να άσκησε
πίεση αλλά σε κανένα στάδιο του αγώνα δεν τα κατάφερε να γί-
νει εκρηκτική.

Η ομάδα του Ρόνι Λέβι έκτισε πολύ σωστά πάνω στο γρήγο-
ρο προβάδισμα που εξασφάλισε, εκμεταλλεύτηκε την κούραση
του αντιπάλου του και επανήλθε με μεγαλύτερες αξιώσεις στη
διεκδίκηση μίας θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του κ . Χαράλαμπου Σκα-
πούλλη.

Ανδρέας Φινόπουλος

ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ

• Η ομάδα της Ανόρθωσης για τέταρτη φορά φέτος
περνά αήττητη από τη Λευκωσία.

• Κέρδισε Ομόνοια, Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ που στο
πρώτο παιγνίδι του πρώτου γύρου έμειναν στη
λευκή ισοπαλία.

• Στα τέσσερα παιγνίδια μόνο χθες δέχθηκε τέρμα η
ομάδα της Αμμοχώστου.

• Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική η ομάδα του
ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε μέσα στο ΓΣΠ μπροστά σε
άδειες κερκίδες.

• Αυτή την αγωνιστική αγωνίστηκε ως γηπεδούχος,
ενώ την προηγούμενη απέναντι στην Ομόνοια ως
φιλοξενούμενος.

• Τέταρτος διαιτητής του αγώνα αρχικά διορίσθηκε ο
Λεόντιος Τράττος, αλλά για άγνωστους λόγους αν-
τικαταστάθηκε από τον Παναγή.

• Ο νεαρός Αντωνίου βρέθηκε για πρώτη φορά φέτος
στη δεκαοκτάδα του ΑΠΟΕΛ.

• Στην αποστολή της Ανόρθωσης υπήρχαν μόνο δε-
καεπτά ποδοσφαιριστές.

• Την τελευταία στιγμή προέκυψε κάποιο πρόβλημα
με τον Σπρόκελ και έμεινε εκτός βασικής ενδεκά-
δας.

• Πριν τέσσερις μέρες η ομάδα του ΑΠΟΕΛ αγωνί-
στηκε μπροστά σε 70 χιλιάδες θεατές, χθες μπρο-
στά σε 80 άτομα και κάποιους δημοσιογράφους.

              ΚΚυυρρίίαα»»  ααππόό  ττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ 
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6΄ Ασυγκράτητος ο Λαβόρδε,  ξέφυγε από δεξιά και
έδωσε έτοιμο τέρμα στον Ρέζεκ που από κοντά πέτυ-
χε το 0-1.

8΄Ο Κόζατσικ αποσόβησε εντυπωσιακά αυτογκόλ
του Κόλιν που στην προσπάθειά του να αποκρούσει
με το κεφάλι μετά από εκτέλεση φάουλ έστειλε την
μπάλα προς τα δίκτυα της ομάδας του.

30΄ Μετά από μπαλιά του Ατόρνο, ο Μαρσίνιο μέ-
σα από την περιοχή επιχείρησε πλασέ, αλλά ο Αΐλτον
δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίκτυα.

37΄Απευθείας κτύπημα φάουλ του Κβιρκβέλια στα
χέρια του Χιώτη.

40΄Σέντρα του Πουρσαϊτίδη κεφαλιά του Μαντού-
κα από το σημείο του πέναλτι πάνω από τα δοκάρια

50΄ Ο Λαβόρδε με ατομική προσπάθεια μπήκε
στην περιοχή και από δύσκολη θέση με σουτ πετυ-
χαίνει το 0-2.

64΄Μετά από μπαλιά του Αΐλτον, ο Σολάρι βρέθη-
κε τετ-α-τετ με τον Κόζατσικ αλλά το ψηλοκρεμαστό
του πλασέ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

68΄ Σέντρα του Σολάρι, ο Μαντούκα στο δεύτερο
δοκάρι με σουτ μέσα από την περιοχή μειώνει σε 2-1.
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Ασταμάτητη η Αγία Νάπα!

A
κόμα μία αγωνιστική των play off του
πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας έφτα-
σε στο τέλος της, με την Αγία Νάπα
να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέ-

ση του βαθμολογικού πίνακα με διαφορά
δύο βαθμών από τη δεύτερη Δόξα. Η Αγία
Νάπα θα προσπαθήσει και στις επόμενες
αγωνιστικές να διατηρηθεί στην κορυφή
αφού ο στόχος της είναι να κατακτήσει το
πρωτάθλημα. Από την άλλη το ίδιο θα επι-
διώξει και η Δόξα που θα προσπαθήσει να
ανακάμψει τη διαφορά από την Αγία Νάπα
και να βρεθεί αυτή σε θέση ισχύος για να
μπορέσει να στεφθεί αυτή πρωταθλήτρια.
Πιο πίσω έμεινε η Πάφος, με 6 βαθμούς
διαφορά από την κορυφή. Ετσι φαντάζει ιδι-
αίτερα δύσκολο στις εναπομείναντες τρεις
αγωνιστικές να μπορέσει να διεκδικήσει το
πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε ότι και οι
τρεις ομάδες ανέβηκαν στην κατηγορία και
μαθηματικά και άρχισαν ήδη το σχεδιασμό
για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Πλέον έμεινε
να μάθουμε ποια ομάδα θα είναι η αυτή που
θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Aγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 1-0
Σπουδαία νίκη κατάφερε και πήρε το

απόγευμα του Σαββάτου μέσα στην Αγία
Νάπα η τοπική ομώνυμη ομάδα που επικρά-
τησε με 1-0 της ΠΑΕΕΚ και έτσι κράτησε τη
διαφορά των δύο πόντων από τη δεύτερη
Δόξα. Η ομάδα της Αγίας Νάπας ήθελε πο-
λύ το τρίποντο αφού μετά τη μαθηματική
εξασφάλιση της ανόδου της ομάδας στα σα-
λόνια της πρώτης κατηγορίας, πλέον ο μεγά-
λος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση
του πρωταθλήματος. Από την άλλη η ΠΑ-
ΕΕΚ ήταν αδιάφορη αφού δεν μπορεί να
διεκδικήσει άνοδο στην πρώτη κατηγορία
και έτσι ο Αντρος Κουλουμπρής είχε την ευ-
χέρεια να κάνει δοκιμές στο σχήμα του, για
να σχηματίσει άποψη για μερικούς νεαρούς
ποδοσφαιριστές, αλλά και άλλους που δεν
τους δόθηκε μεγάλος χρόνος συμμετοχής
στο φετινό πρωτάθλημα. Για το λόγο αυτό η
Αγία Νάπα εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη με-
ρική χαλαρότητα που υπήρχε από πλευράς
ΠΑΕΕΚ και πήρε το υπερ-πολύτιμο αυτό
τρίποντο, που την αφήνει να ονειρεύεται τίτ-
λο! Με τη νίκη αυτή η Αγία Νάπα έφτασε
τους 58 βαθμούς στο πρωτάθλημα και έχει
διαφορά δύο βαθμών από τη Δόξα που βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση.

Οπως ήταν λογικό η Αγία Νάπα μπήκε
πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι και κυριάρ-
χησε σε αυτό. Είχε την κατοχή της μπάλας

και συνάμα τον απόλυτο έλεγχο. Στο πρώτο
μέρος παρά την υπεροχή της δεν κατάφερε
να πετύχει κάποιο γκολ, το οποίο κατάφερε
και πέτυχε στο 62’ με τον Σωτηρίου. Η Αγία
Νάπα είχε και χαμένο πέναλτι με τον Κοσμά
λίγο νωρίτερα το οποίο απέκρουσε ο Βραχί-
μης.

Aγία Νάπα: Ζάγιατ, Μούσιης (46’ Σωτη-
ρίου), Λοΐζου, Μέρτακκας, Χάτζιαρος, Α.
Πιερέττης, Ν. Μανώλη (85’ Τζιωρτζής), Κο-
σμά, Χ. Πιερέττης (72’ Μ. Μανώλη), Ταβα-
ρες, Γεωργίου.

ΠΑΕΕΚ: Βραχίμης, Νικολάου, Ταβρόφ,
Κάντε, Α. Γεωργίου (70’ Στ. Γεωργίου), Φοι-
νίρης, Κότροφος (70’ Κατσιάνης), Αλκιβιά-
δης, Αριστοτέλους (87’ Δημοσθένους, Χρι-
στοδούλου, Βούρκου.

ΑΕΠ - Δόξα 1-2
Νίκη τεράστιας βαθμολογικής σημασίας

κατάφερε και πέτυχε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου μέσα στην Πάφο η Δόξα που επικρά-
τησε της τοπικής ΑΕΠ με 1-2 και συνεχίζει
να κυνηγάει την πρωτοπόρο του βαθμολογι-
κού πίνακα Αγία Νάπα. Επειτα από τη μαθη-
ματική άνοδο της ομάδας της Κατωκοπιάς
στην πρώτη κατηγορία, ο μοναδικός στόχος
που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η κατά-
κτηση του πρωταθλήματος, για να κλείσει με
τον καλύτερο τρόπο η χρονιά. Ωστόσο μπρο-
στά της υπάρχει ένα μεγάλο και δύσκολο
εμπόδιο για την εκπλήρωση του στόχου αυ-

τού, με το όνομα Αγία Νάπα. Μετά τη νίκη
αυτή η Δόξα ανέβηκε στους 56 βαθμούς, μό-
λις δύο δηλαδή πιο κάτω από την Αγία Νάπα
που προπορεύεται στο βαθμολογικό πίνακα.
Από την άλλη, η Πάφος ήθελε και αυτή με
τη σειρά της να συνεχίσει να είναι σε τροχιά
πρωταθλητισμού, αφού και για αυτήν ο στό-
χος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ομως μετά και τη νέα αυτή αποτυχία, η ομά-
δα της Πάφου έμεινε στους 52 βαθμούς, δη-
λαδή 6 ολόκληρους βαθμούς από την πρω-
τοπόρο Αγία Νάπα, διαφορά που είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο έως απίθανο να καλυφθεί
στις εναπομείναντες τρεις αγωνιστικές του
πρωταθλήματος.

Η Πάφος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνί-
δι και έδειξε ότι θα είχε τη δύναμη και τη
θέληση για να κερδίσει τον αγώνα. Κατάφε-
ρε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 4’ με τον νε-
αρό Φιλίππου. Μετά το γκολ της Πάφου οι
της Δόξας ανέβασαν το ρυθμό τους και δη-
μιούργησαν μερικές καλές ευκαιρίες να φέ-
ρουν το παιχνίδι στα ίσα κάτι το οποίο κατά-
φεραν τελικώς στο 36’. Στην επανάληψη και
οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη για να παρα-
μείνουν στα ψηλά βαθμολογικά στρώματα.
Ωστόσο αυτή που κέρδισε τελικώς το τρί-
ποντο ήταν η ομάδα του Μάριου Κωνσταντί-
νου. Το γκολ που έδωσε τη νίκη στη Δόξα
πέτυχε η «χρυσή αλλαγή» του αγώνα, ο
Πάρβου, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι
στο 68’ και σκόραρε στο 86’!

Πάφος: Σιέποκ, Κακογιάννης, Γαρπόζης,
Σάββα (46’ Ευθυμίου), Δημητρίου, Χριστο-
φή, Γεωργίου, Λουκά, Φιλίππου (56’ Δημο-
σθένους, Βάργκας (73’ Ιωάννου), Σαϊντχόσα.

Δόξα: Ιωάννου, Κονσεϊσάο, Κόστα, Εν-
τερ, Λαρόκ, Σακέτι, Κούκο, Νίνο (68’ Πάρ-
βου), Μπαλτέ (90’ Σοφοκλέους), Μπονιφά-
τσιο (65’ Πέδρο Μιγκέλ), Μέντες.

Φιλίππου 1-0 πρώτα λεπτά
Μπονιφάτσιο 1-1 36’ 
Πάρβου 1-2 προς το τέλος

Αντρέας Χριστοφή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγία Νάπα ....................29 ......45-18 ....58
2. Δόξα ..............................29 ......39-22....56
3. Πάφος...........................29 ......44-29 ...52
4. ΠΑΕΕΚ ........................29 ......37-23 ....36

****
5. ΑΠΟΠ/Κινύρας..........26 ......41-23 ....36
6. Ονήσιλος ......................26 ......23-26....34
7. Οθέλλος........................26 ......30-31 ....34
8. Ακρίτας.........................26 ......37-40....34
9. Εθνικός Ασσιας...........26 ......29-38....34
10. ΑΠΕΠ.........................26 ......26-38....33
11. Ομόνοια Αραδίππου .26 ......40-34 ...32
12. Χαλκάνορας ...............26 ......28-29....32
13. Παρεκκλησιά .............26 ......21-33.....28
14. Ατρόμητος..................26 ......10-44....04

Το καμάρι της Αγίας Νάπας κέρδισε
και την ΠΑΕΕΚ και οδεύει προς τον

τίτλο του πρωταθλήματος!

Πρόγραμμα Play Off:
1η αγωνιστική
1 Απριλίου 2012
Αγία Νάπα - Πάφος 4-1
ΠΑΕΕΚ - Δόξα 0-1

2η αγωνιστική 
4 Απριλίου 2012
Δόξα - Αγία Νάπα 0-1
Πάφος - ΠΑΕΕΚ 2-0

3η αγωνιστική 
7 Απριλίου 2012
Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 1-0
Πάφος - Δόξα 1-2

4η αγωνιστική
11 Απριλίου 2012
ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα
Δόξα - Πάφος

5η αγωνιστική 
18 Απριλίου 2012
Δόξα - ΠΑΕΕΚ
Πάφος - Αγία Νάπα

6η αγωνιστική
21 Απριλίου 2012
Αγία Νάπα - Δόξα
ΠΑΕΕΚ - Πάφος



Η
ταν μια δύσκολη χρονιά
για την ΑΕΖ η φετινή, κυ-
ρίως λόγω των οικονομι-
κών προβλημάτων που τα-

λανίζουν σχεδόν όλα τα σωματεία
της ΚΟΠ. Από την πρώτη κατηγο-
ρία μέχρι και τα αγροτικά πρωτα-
θλήματα. Οι διοικούντες της λεμε-
σιανής ομάδας, κάνοντας πολλές
υπερβάσεις και θέτοντας υλοποι-
ήσιμους στόχους, όπως ήταν η πα-
ραμονή στην κατηγορία, προχώρη-
σαν στην πρόσληψη του Μάριου
Χριστοδούλου. Ενός προπονητή, ο
οποίος με σωστές κινήσεις και με
προσθήκες κάποιων παικτών που
θα μπορούσαν να προσφέρουν τα
αναμενόμενα, κατάφερε να οδηγή-
σει την ΑΕΖ όχι μόνο στην υλοποί-
ηση του αρχικού της στόχου, αλλά
και ένα βήμα παραπέρα ξεπερνών-
τας έτσι κάθε προσδοκία! Αξίζει να
αναφερθεί ότι η λεμεσιανή ομάδα
έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά του
κυπέλλου μικρών κατηγοριών,
όπου αποκλείστηκε από την πρω-
ταθλήτρια ομάδα των Κουκλιών.

Η άνοδος στη Β’ κατηγορία (η
ΑΕΖ τερμάτισε στην τρίτη θέση
του βαθμολογικού πίνακα) ανήκει
σε όλους. Στη διοίκηση, στους πο-
δοσφαιριστές, στους πιστούς φί-
λους της ομάδας και φυσικά στην
τεχνική ηγεσία και τον αρχιτέκτο-
να αυτής της επιτυχίας, Μάριο
Χριστοδούλου, ο οποίος δούλεψε
σκληρά και πάνω απ’ όλα, έδωσε
ευκαιρίες μόνο σε Κύπριους πο-
δοσφαιριστές, οι οποίοι απέδειξαν
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι
δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από
τους ξένους και κοινοτικούς ποδο-
σφαιριστές. Αυτή η εξαιρετική
χρονιά για την ομάδα του Ζακα-
κίου, δεν είχε το τέλος που όλοι θα
ανέμεναν. Οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ διοίκησης και προπονητή
για ανανέωση της συνεργασίας
τους και τη νέα σεζόν δεν καρπο-
φόρησαν λόγω οικονομικών δια-
φορών των δύο πλευρών, με απο-

τέλεσμα ο Μάριος Χριστοδούλου
να αποχωρήσει από τον πάγκο της
ΑΕΖ και να παραχωρήσει τη θέση
του στον Μπόμπαν Κιτάνοφ. Ο
Κύπριος προπονητής μίλησε στη
«Χ» για τους λόγους της αποχώρη-
σής του από τον πάγκο της ΑΕΖ,
αλλά και για την πορεία της ομά-
δας τη φετινή σεζόν.

Ποιος ήταν ο λόγος της
αποχώρησής σου;
Παρά τη θέληση και τη διάθεση

και των δύο πλευρών η συνεργασία
μας δεν θα συνεχιστεί και για την
επόμενη σεζόν. Θέλω να ξεκαθαρί-

σω ότι έφυγα σαν φίλος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη

διοίκηση της ΑΕΖ, όπως επίσης
τους ποδοσφαιριστές μου, τους
συνεργάτες μου, αλλά και τον κό-
σμο της ομάδας που ήταν πάντα
στο πλευρό μου. Δυστυχώς έτσι εί-
ναι το ποδόσφαιρο και γενικά αυτή
είναι η μοίρα του προπονητή.

Με τι συναισθήματα
αποχωρείς;
Είμαι ευγνώμων στη διοίκηση

της ΑΕΖ για την ευκαιρία που μου
έδωσε να αγωνιστώ σε αυτήν την
ομάδα, αλλά και για την αντιμετώ-
πιση που έτυχα. Περίμενα να εξε-
λιχθούν κάπως διαφορετικά τα
πράγματα, αλλά θέλω να ξεκαθαρί-
σω πως δεν νιώθω καθόλου πικρία
που αποχωρώ από την ομάδα.
Φεύγω με το κεφάλι ψηλά κρατών-
τας τις καλύτερες αναμνήσεις.
Εξάλλου, τώρα αρχίζει η καριέρα
μου ως προπονητής.

Πώς κρίνεις τη φετινή πορεία
της ΑΕΖ;
Με μία πρώτη ματιά η πορεία

της ομάδας στο φετινό πρωτάθλη-
μα κρίνεται άκρως επιτυχημένη
και φυσικά δίκαιη. Πιστεύω πήρα-
με αυτό που πραγματικά αξίζαμε

με βάση τα όσα δείξαμε μέσα στο
γήπεδο. Να μην ξεχνάμε ότι αρχι-
κός στόχος δεν ήταν η άνοδος, αλ-
λά να καταφέρουμε να αποφύγου-
με τις όποιες περιπέτειες όσο πιο
γρήγορα. Με το τέλος του πρώτου
γύρου βρισκόμασταν στις πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας (9 νίκες, 3
ισοπαλίες και 1 ήττα), κάτι που μας
έκανε να αναθεωρήσουμε τους
στόχους που είχαμε θέσει από την
αρχή της σεζόν. Είχαμε ένα χαμη-
λό προϋπολογισμό, όμως καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε ένα δυ-
νατό και αξιόμαχο σύνολο, το
οποίο αποτελείτο μόνο από Κύ-
πριους παίκτες, με αποτέλεσμα να
πετύχουμε κάτι, που για πολλούς
θεωρείτο ακατόρθωτο.

Ποιος κατά την άποψή σου
ήταν ο κύριος λόγος αυτής
της επιτυχίας;
Εγινε ένας πολύ καλός σχεδια-

σμός. Ημασταν μια πάρα πολύ κα-
λή ομάδα, σταθερή στην απόδοσή
της και πάνω απ’ όλα πειθαρχημέ-
νη. Ολοι οι ποδοσφαιριστές μου
ήταν σοβαροί, χαμηλών τόνων και
έδωσαν την ψυχή τους μέσα στον
αγωνιστικό χώρο για να πετύχουν
αυτόν τον άθλο. Είμαι πολύ περή-
φανος γι’ αυτούς και τους ευχαρι-

στώ θερμά. Ημασταν πραγματικά
ομάδα!

Εχεις δεχθεί πρόταση από
άλλη ομάδα;
Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία

επίσημη πρόταση από κάποια
ομάδα. Αν μου γίνει όμως θα την
μελετήσω προσεκτικά. Δεν θα πά-
ρω βιαστικές αποφάσεις.

Τέλος, τι μήνυμα θα ήθελες
να στείλεις στην ΑΕΖ;
Τώρα η ομάδα έχει μπροστά της

ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως εί-
ναι αυτό της Β’ κατηγορίας. Πι-
στεύω πως έχει τα φόντα να αντε-
πεξέλθει των δυσκολιών, όμως θα
χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από
όλους. Εγώ από την πλευρά μου θα
ήθελα να της ευχηθώ μέσα από την
καρδιά μου καλή επιτυχία στη συ-
νέχεια και ελπίζω να καταφέρει να
υλοποιήσει τους στόχους της τη
νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η ΑΕΖ τερμάτισε στην τρίτη θέ-

ση της βαθμολογίας με απολογι-
σμό 16 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήτ-
τες. Το μεγάλο της όπλο τη φετινή
σεζόν ήταν η έδρα της, αφού καμία
ομάδα δεν κατάφερε να την νική-
σει (έχει 12 νίκες και 1 ισοπαλία).

Είχε την τρίτη καλύτερη επίθε-
ση του πρωταθλήματος με 43 γκολ
και τρίτη καλύτερη άμυνα έχοντας
δεχθεί 28 τέρματα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα
28η αγωνιστική
Κοράκου-Κέδρος 0-2
Ορόκλινη-Λατσιά 2-0
Δυναμό – Ηρακλής 1-1
Κ&Ε Τραχωνίου-
Ελπίδα Αστρ. 3-2
ΜΕΑΠ – Καρμιώτισσα 2-1
Ξυλοτύμπου- Κυθρέα 0-0
Φοίνικας- ΘΟΪ 2-4
Ρεπό: Κισσός
Η συνέχεια
29η αγωνιστική
Ηρακλής – Κ&Ε Τραχωνίου
Λατσιά – Δυναμό
ΘΟΪ – ΜΕΑΠ
Φοίνικας – Κοράκου
Κισσός – Ορόκλινη
Κυθρέα – Κέδρος
Ελπίδα Αστρ. – Ξυλοτύμπου
Ρεπό: Καρμιώτισσα
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

«Φεύγω με το κεφάλι ψηλά»

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βήμα τίτλου
Η Ορόκλινη πέρασε και πάλι στην κορυφή της

βαθμολογίας. Νίκησε με 2-0 τα Λατσιά και σε συν-
δυασμό με την ήττα της Καρμιώτισσας από τη ΜΕ-
ΑΠ με 2-1 έμεινε μόνη στο ρετιρέ δύο αγωνιστικές
πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Η
νίκη που πέτυχε η ΜΕΑΠ ήταν πολύ σημαντική
στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κα-
τηγορία.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας πέρασε το
ΘΟΪ που επικράτησε εκτός έδρας του Φοίνικα με
4-2 εκμεταλλευόμενο και αυτό την ήττα των Λα-
τσιών. Σε απόσταση αναπνοής από τις προνομιού-
χες θέσεις που οδηγούν στη Β’ κατηγορία βρίσκε-
ται η ομάδα του Κ&Ε Τραχωνίου μετά τη σπουδαία
νίκη της με 3-2 σε βάρος της Ελπίδας Αστρομερίτη.
Η Ξυλοτύμπου έχασε σημαντικούς βαθμούς στην
έδρα της από την Κυθρέα. Ο Κέδρος επικράτησε
της ουραγού της βαθμολογίας Κοράκου με 2-0
εκτός έδρας και παρέμεινε ζωντανός στη μάχη της
παραμονής.

Την επόμενη αγωνιστική η Ορόκλινη θα αντιμε-
τωπίσει τον αδιάφορο βαθμολογικά Κισσό και με
νίκη θα κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο.

1. Ορόκλινη 26 17-7-2 61-20 58

2. Καρμιώτισσα 27 17-6-4 58-18 57

3. ΘΟΪ 27 11-10-6 29-18 43

4. Λατσιά 26 12-5-9 30-23 41

5. Κ&Ε Τραχωνίου 26 12-4-10 39-38 40

6. Ξυλοτύμπου 26 10-10-6 37-21 40

7. Ελπίδα Αστρ. 26 9-9-8 35-36 36

8. Φοίνικας 26 9-8-9 28-25 35

9. Κισσός 26 10-5-11 48-48 35

10. Δυναμό 26 11-2-13 32-45 35

11. Ηρακλής 26 10-5-11 35-39 35

12. ΜΕΑΠ 26 7-11-8 30-27 32

13. Κέδρος 26 8-5-12 21-38 29

14. Κυθρέα 26 2-5-19 22-61 11

15. Κοράκου 26 3-2-20 18-66 11

Ο Μάριος Χριστοδούλου 
σε συνέντευξή του στη «Χ»

τόνισε ότι αποχώρησε
από την ΑΕΖ σαν φίλος

κρατώντας παράλληλα τις
καλύτερες αναμνήσεις

Ο Μάριος Χριστοδούλου 
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Α
κόμα ένα βήμα, το σημαντικότερο,
για την κατάκτηση του τίτλου, μετά
από 44 ολόκληρα χρόνια έκανε
χθες το απόγευμα η ΑΕΛ. Η ομάδα

του Πάμπου Χριστοδούλου επικράτησε
της Ομόνοιας με 2-0 στο Τσίρειο Στάδιο,
χάρις σε γκολ των Μπεμπέ στο 15΄ και Βο-
ού με εκτέλεση πέναλτι στο 35΄ και πλέον
έφτασε τους 64 βαθμούς, πέντε βαθμούς
περισσότερους από το δεύτερο ΑΠΟΕΛ -
ηττήθηκε εντός έδρας από την Ανόρθωση-
τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος. Η ομάδα
του Νεόφυτου Λάρκου τελείωσε την ανα-
μέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω
αποβολής του Σπούνγκιν με δεύτερη κί-
τρινη κάρτα στο 86΄.

Ισορροπημένο το πρώτο δεκά-
λεπτο, με την Ομόνοια να προ-
σπαθεί να... χτυπήσει με αντε-
πιθέσεις και στο 14’ να χάνει
μεγάλη ευκαιρία για να... ανοίξει
το σκορ, όταν ο Σάλατιτς έκανε την
κάθετη πάσα στον Εφραίμ, ο οποί-
ος έφυγε μόνος από δεξιά κι “έκο-
ψε“ την μπάλα στο ύψος του πέναλ-
τι, με τον ανενόχλητο Αλωνεύτη
ωστόσο να πλασάρει με το δεξί...
άουτ. Ενα λεπτό αργότερα, όμως, η
ΑΕΛ ήταν πιο εύστοχη και στην
πρώτη της ευκαιρία στο ντέρμπι...
άνοιξε το σκορ. Ο Ζιλμπέρτο έκανε
τη σέντρα και ο Μπεμπέ με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
του Γιωργαλλίδη... γράφοντας το 1-
0. Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα η
Λεμεσιανή ομάδα... πλησίασε το 2-0,
ωστόσο ο Γιωργαλλίδης απέκρουσε με τα
πόδια το σουτ του Μοντέιρο.

Μετά το 20΄, οι «πράσινοι» προσπάθη-
σαν να αντιδράσουν και να φτάσουν στο
γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν μπορού-
σαν να απειλήσουν την εστία του Ντεγκρά.
Αντίθετα, οι «γαλαζοκίτρινοι» με το που...
πατούσαν την αντίπαλη περιοχή έκαναν
αισθητή την παρουσία τους και στο 34΄
κέρδισαν πέναλτι για σπρώξιμο του
Σπούνγκιν στο Μοντέιρο -αυστηρή η από-
φαση του Βασίλη Δημητρίου, αφού περισ-
σότερο οι δύο ποδοσφαιριστές διεκδικούν
την μπάλα, παρά ανατρέπει ο ένας τον άλ-
λο. Ο Βοού ανέλαβε την εκτέλεση της
εσχάτης των ποινών και... νίκησε τον Γιωρ-
γαλλίδη, διπλασιάζοντας τα τέρματα της
ομάδας του, διαμορφώνοντας παράλληλα

το σκορ του πρώτου μέρους, αφού
στην καλύτερη ευκαιρία των φιλοξε-
νούμενων, η κεφαλιά του Αλβες, με-
τά την εκτέλεση φάουλ του Μαργκά-
σα στο 38΄... έφυγε πάνω από τα δο-
κάρια του Αργεντινού κίπερ της ΑΕΛ.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης,
οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και
αποφασιστικά προκειμένου να ση-
μειώσουν νωρίς κάποιο γκολ και
πίεσαν την αντίπαλό τους, αφού
πρώτα στάθηκαν τυχεροί και γλί-
τωσαν το 3-0 μιας και στο 46΄ ο
Βοού πήρε την μπάλα από λά-

θος του Σερφά, αλλά δεν μπό-
ρεσε να διατηρήσει την

κ α τ ο χ ή

τ η ς
κι ενώ
έβγαινε μό-
νος με τον αντί-
παλο τερματοφύλα-
κα. Ενα λεπτό αργότερα
ο Μακρίδης πέρασε
ωραία κάθετη πάσα στον
Αλωνεύτη, ο οποίος από
αριστερά μέσα από την πε-
ριοχή σούταρε έξω, χάνον-
τας πολύ μεγάλη ευκαιρία
για να μειώσει το σκορ και να
ξαναβάλει την ομάδα του στο
παιχνίδι διεκδίκησης βαθμο-
λογικού οφέλους.

Απ΄ εκεί και πέρα, όμως, και με την πά-
ροδο του χρόνου ο ρυθμός του αγώνα έπε-
φτε όλο και πιο πολύ, κάτι που ευνοούσε

την ΑΕΛ που ήταν μπροστά στο σκορ
με διαφορά δύο γκολ. Η ομάδα του

Λάρκου δεν μπορούσε να βρει
τους κενούς διαδρόμους

για να μπορέσει να...
απειλήσει την αντίπαλη
εστία, έμεινε με δέκα
ποδοσφαιριστές λόγω

αποβολής του
Σπούνγκιν με δεύτε-
ρη κίτρινη κάρτα στο

86΄ και μοιραία δέχ-
θηκε την ήττα. Μία ήττα

Νεόφυτος Λάρκου

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για τη νίκη
της. Σε ένα παιχνίδι όπου παρουσιαστή-
καμε όπως πρέπει σε διαστήμα-
τα και όχι σε διάρκεια. Κόντρα
στη ροή του παιχνιδιού δεχθή-
καμε ένα γκολ χωρίς λόγο και η
απόφαση για το δεύτερο καθόρι-
σε το νικητή. Προσπαθήσαμε
στα αρχικά στάδια του β’ ημι-
χρόνου να αντιδράσουμε για να
ξαναμπούμε στο παιχνίδι, αλλά
δεν σκοράραμε. Ξέρω πως απογοητεύσα-
με τον κόσμο που ήρθε στη Λεμεσό και
θέλω προσωπικά και από την ομάδα να
ζητήσω συγνώμη. Δεν έχουμε καιρό για
δάκρυα. Εχουμε καθοριστικό παιχνίδι
την Τετάρτη για το κύπελλο (σ.σ. με τον
Εθνικό) και πρέπει να κοιτάξουμε την
επόμενη μέρα».

Ρενάτο Μαρκάσα
«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για τη νίκη.

Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε αυτό το
σκορ. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Δυστυχώς δεν πετύχαμε το στόχο μας.
Πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας, τι κά-
ναμε σωστό και τι λάθος. Εχουμε ένα πο-
λύ σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη απέ-
ναντι στον Εθνικό και μόνο νίκη θέλουμε,
για να μπούμε στο σωστό δρόμο. Πρέπει
να αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια που μέ-
νουν με πάθος και θέληση για να κερδί-
σουμε, επειδή αντιπροσωπεύουμε μια
μεγάλη ομάδα και πρέπει να κερδίσουμε
όλα τα παιχνίδια που μας μένουν. Ευχα-
ριστούμε τον κόσμο και ελπίζουμε να
μείνει δίπλα μας».

Διονύσης Διονυσίου

«Εκ μέρους του προπονητικού τιμ της
ΑΕΛ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους
ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων που
έπαιξαν ένα αθλητοπρεπέστατο παιχνίδι.
Για μας ήταν μια νίκη και τίποτα περισ-
σότερο γιατί έρχονται άλλα τέσσερα δυ-
νατά παιχνίδια. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι η
οικογένεια της ΑΕΛ θα μείνει προσγει-
ωμένη μέχρι τέλους. Ολες οι ομάδες εί-
ναι πολύ δυνατές. Αφιερώνουμε αυτή τη
νίκη στον προπονητή μας Πάμπο Χριστο-
δούλου και στο μεγάλο μας κόσμο».

Μάριος Νικολάου
«Να συγχαρώ τον κόσμο μας που ήταν

ξανά στο πλευρό μας και είναι ο 12ος μας
παίκτης. Κρατάμε τους βαθμούς, πολύ
σημαντική νίκη, δεν σταματάμε, έχει
πολλά σημαντικά παιχνίδια ακόμη και
βλέπουμε το παιχνίδι της Τετάρτης (σ.σ.
με την ΑΕΚ για το κύπελλο) που είναι
πολύ σημαντικό».

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΕΛ:
Ντεγκρά,Αϊρόσα,Καρλίτος,Ουόν,Τζούνιορ,Ντεν-
τέ, Νικολάου, Μπεμπέ (80’ Καφού), Τζιλμπέρτο
(65’ Σίλας), Μοντέιρο, Βουό (76’ Ντίξον)
ΟΜΟΝΟΙΑ:
Γιωργαλλίδης,Σπούνγκιν,Μαρκάσα,Σερφά,Μπο-
ουθόν, Κασέκε, Εφραίμ, Σάλατιτς (54’ Μπεργκου-
νιού), Αλβες (58’ Φρέντι, 71’ Λεάντρο), Μακρίδης,
Αλωνεύτης

ΣΚΟΡΕΡ: Μπεμπέ (15’ κεφ.) , Βουό (35’ πεν.)
ΚΟΚΚΙΝΗ: Σπούνγκιν (86’)
ΚΙΤΡΙΝΗ: Μοντέιρο (4η), Αϊρόσα (6η), Ντεντέ
(8η)/Σερφά (8η), Μποουθόν (4η)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Β. Δημητρίου (Αθ. Ιωάννου, Ν. Κα-
λησπέρας)
ΘΕΑΤΕΣ: 9.890 εισιτήρια

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

2 0
H AΕΛ κέρδισε με
2-0 την Ομόνοια και
σε συνδυασμό
με την ήττα του
ΑΠΟΕΛ αύξησε
τη διαφορά στους
πέντε βαθμούς

«Αγκαλιά» με τον τίτ



που την αφήνει οριστικά εκτός διεκδίκησης
του τίτλου, αφού έμεινε επτά βαθμούς πίσω
από τη χθεσινή αντίπαλό της, ενώ είναι μό-
λις ένα βαθμό μπροστά από την τέταρτη
Ανόρθωση, μετά τη νίκη της «Κυρίας» επί
του ΑΠΟΕΛ, κι εκεί που διεκδικούσε τον
τίτλο, πλέον στα επόμενα δύο παιχνίδια με
αντίπαλο την ομάδα της Αμμοχώστου θα τα
«παίξει» όλα για την έξοδό της στην Ευρώπη
μέσω του θεσμού του πρωταθλήματος.

Από την άλλη το συγκρότημα του Πάμπου
Χριστοδούλου παρουσιάστηκε όπως έπρεπε
στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σύγχρονης
ιστορίας του, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες
που βρήκε στο πρώτο μέρος και δικαιολογη-
μένα τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο
και μετά τη λήξη του, οι χιλιάδες φίλοι της
ομάδας που κατέκλυσαν μέχρι και το τελευ-
ταίο σημείο την ανατολική κερκίδα, όπου
δεν έπεφτε... καρφίτσα, φώναξαν με την ψυ-
χή τους “ΑΕΛ ΛΑΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ“...

Αλλες 30 χιλιάδες πριμ από κάποιον άγνωστο!
Ο πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους συνέ-

χισε να κάνει την ίδια ακριβώς... κίνηση
προς τους παίκτες του μετά τις μεγάλες νί-
κες στα ντέρμπι. Ο διοικητικός ηγέτης της
ΑΕΛ μπήκε στα αποδυτήρια όπου τον περί-
μεναν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και
τους ανακοίνωσε πριμ 30 χιλιάδων ευρώ! Σε
ραδιοφωνικές του δηλώσεις λίγο αργότερα
διευκρίνισε οτι το «πασχαλινό δώρο» δεν το
έδωσε απο την τσέπη του, αλλά το έχει προ-
σφέρει κάποιος άλλος υποστηρικτής της
ομάδας! Σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεών
του, ο Αντρέας Σοφοκλέους, παρότι η Λεμε-
σιανή ομάδα πήρε ένα σημαντικό βαθμολο-
γικό προβάδισμα για να φτάσει στη «Γη της

Επαγγελίας» μετά απο 44 χρόνια, απέφυγε
τις θριαμβολογίες. Εδειχνε, πάντως, συγκι-
νημένος για το ότι βρίσκονται τόσο όσο ποτέ
άλλοτε για να ανέβουν στο Εβερεστ του κυ-
πριακού πρωταθλήματος. Ανέφερε μεταξύ
άλλων στις δηλώσεις του: «Σίγουρα είμαστε
κοντά, αλλά ακολουθούν άλλοι τέσσερις τε-
λικοί. Δείξαμε ότι έχουμε το χαρακτήρα και
τις δυνάμεις να τα καταφέρουμε. Μακάρι να
μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλει
και ζητά ο κόσμος για πολλά χρόνια. Να πά-
ρουμε το πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια».

Δεν έλεγαν να φύγουν απ’ την εξέδρα!
Οπως αναμενόταν οι 7 περίπου χιλιάδες

ΑΕΛίστες που ήταν στην ανατολική κερκίδα,
έμειναν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του δι-
αιτητή Βασίλη Δημητρίου, για να αποθεώ-
σουν τους παίκτες. Εγιναν τα καθιερωμένα
«όλε-όλε», ενώ πολλοί γαλαζοκίτρινοι οπα-
δοί έμειναν στην κερκίδα για αρκετά λεπτά
μετά που αποχώρησαν οι ποδοσφαιριστές
και τραγουδούσαν συνθήματα. Μάλιστα με-
ρικοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω απ’ τα
αποδυτήρια και περίμεναν τους παίκτες να
τους συγχαρούν από κοντά. Ενα με τον κό-

σμο έγιναν και τα στελέχη της διοίκησης.

Χαμός στον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ στον Εναέριο!

Οπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε κομ-
φούζιο στους γύρω δρόμους του Τσιρείου
για αρκετή ώρα, ενώ τα κορναρίσματα ήταν
συνεχή. Μπορεί να μην κατακτήθηκε ακόμα
ο τίτλος, αλλά τα χθεσινά αποτελέσματα...
έχουν καταστήσει το συγκρότημα του Πάμ-
που Χριστοδούλου ως το ακλόνητο φαβορί
για υλοποίηση του πολυπόθητου στόχου.
Στον Εναέριο εκεί στον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ η περιο-
χή δεν μπόρεσε να βρει ησυχία από τους
οπαδούς της ομάδας. Περισσότεροι από χί-
λιοι ήταν εκεί για αρκετές ώρες και διασκέ-
δασαν με την ψυχή τους.

Θεόδωρος Αντωνίου
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ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

11’ Κίτρινη στον Σάλατιτς. Χάνει το
επόμενο παιχνίδι.

14’ Πρώτη ευκαιρία για Ομόνοια. Στο
γύρισμα του Εφραίμ, απο πλεονε-
κτική θέση ο Αλωνεύτης έστειλε
την μπάλα έξω.

15’ Γκολ 1-0 η ΑΕΛ. Ο Μπεμπέ μέσα
απο τη μικρή περιοχή, μετά τη σέν-
τρα του Ζιλμπέρτο, έπιασε την κε-
φαλιά και έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα του Γιωργαλλίδη.

22’ Κίτρινη στον Μοντέιρο για φάουλ
στον Εφραίμ. Χάνει το επόμενο
παιχνίδι.

32’ Καλή προσπάθεια για την Ομόνοια
με πρωταγωνιστές τους Εφραίμ και
Αλωνεύτη, όμως το κέρδος ήταν
ένα κόρνερ.

33’ Σουτ από τον Βοού, σε πλάγια θέ-
ση, δεν κινδύνεψε η εστία του Αν-
τώνη Γιωργαλλίδη.

34’ Πέναλτι για την ΑΕΛ σε ανατροπή
του Μοντέιρο από τον Σπούγκιν.

35’ 35’ Γκολ το πέναλτι του Βοού και 2-
0 η ΑΕΛ.

47’ Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αλω-
νεύτη μόνο από αριστερά να πλα-
σάρει άουτ.

55’ Φάουλ για την Ομόνοια, αρκετά
μακριά απο την περιοχή στον άξο-
να που εκτελέστηκε απευθείας από
τον Μαρκάσα πολύ άουτ.

τλο 44 χρόνια μετά!
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ

�Κόπηκαν 9.850 εισιτήρια.
�Στους δύο αγώνες της κανονικής φά-

σης, η Ομόνοια πέτυχε ισάριθμες νίκες.
Κέρδισε με 1-0 στο ΓΣΠ, στο παιχνίδι του
Α΄ Γύρου, και με 3-0 στο Τσίρειο Στάδιο,
στο παιχνίδι του Β΄ Γύρου.

�Με δύο αλλαγές στο αρχικό της σχή-
μα παρέταξε την ΑΕΛ ο προπονητής της
ομάδας, Πάμπος Χριστοδούλου, σε σχέση
με τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήμα-
τος με αντίπαλο την Ανόρθωση. Ο Ουόν
πήρε τη θέση του Σίλας και ο Βοού του
Ντίξον.

�Με τρεις αλλαγές στο αρχικό της
σχήμα παρέταξε την Ομόνοια ο προπονη-
τής της ομάδας, Νεόφυτος Λάρκου, σε
σχέση με τον προηγούμενο αγώνα πρωτα-
θλήματος με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Ο
Μπουθόν πήρε τη θέση του Καρυπίδη, ο
Κασέκε του Μπεργκουνιού και ο Αλωνεύ-
της του Χριστοφή.

�Από τις κερκίδες του Τσιρείου παρα-
κολούθησε την αναμέτρηση ο προπονητής
της ΑΕΛ, Πάμπος Χριστοδούλου, λόγω
της τιμωρίας του με δύο αγωνιστικές απο-
κλεισμό από τα γήπεδα. Την ευθύνη του
κοουτσαρίσματος είχε ο συνεργάτης του
Διονύσης Διονυσίου.

�Αυτή είναι η τρίτη φορά τη φετινή σε-
ζόν που ο Πάμπος Χριστοδούλου είναι τι-
μωρημένος και δεν κάθεται στον πάγκο
της ομάδας του. Είχαν προηγηθεί οι ανα-
μετρήσεις με την ΕΝΠ (εκτός) και με την
Ομόνοια (εντός) για την κανονική φάση

του πρωταθλήματος.
�Πρώτο γκολ για τον Μπεμπέ στο φε-

τινό πρωτάθλημα.
�Εξι κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο

Σάλατιτς και θα απουσιάσει από τον επό-
μενο αγώνα πρωταθλήματος της Ομόνοιας
με αντίπαλο την Ανόρθωση, όπως και ο
Σερφά, που συμπλήρωσε οκτώ, αλλά και ο
Μπουθόν, που έφτασε τις τέσσερις.

�Τέσσερις κίτρινες κάρτες συμπλήρω-
σε ο Μοντέιρο και θα απουσιάσει από τον
επόμενο αγώνα πρωταθλήματος της ΑΕΛ
με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ, όπως και ο Αϊρό-
σα που συμπλήρωσε έξι, αλλά και ο Ντεν-
τέ, που έφτασε τις οκτώ.

�Δέκατο φετινό γκολ για το Βοού στο
πρωτάθλημα.

�Γύρω στο 40΄ οπαδοί της Ομόνοιας
άναψαν και έριξαν εντός αγωνιστικού χώ-
ρου κάποιες φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα
να αντιδράσει η μεγαλύτερη μερίδα των
φίλων του “τριφυλλιού“.

�Αναγκαστική η αλλαγή του Φρέντι με
τον Λεάντρο στο 71΄, λόγω τραυματισμού
του πρώτου κι ενώ είχε περάσει στο παι-
χνίδι δώδεκα λεπτά νωρίτερα.

�Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ΑΕΛ επί
της Ομόνοιας στο φετινό πρωτάθλημα, αλ-
λά και τα πρώτα γκολ σε βάρος των «πρά-
σινων».

�Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο
Βασίλης Δημητρίου, με βοηθούς τους
Αθηνόδωρο Ιωάννου και Νίκο Καλησπέ-
ρα.
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Μ
ε θρίαμβο της Νέας Σαλαμίνας
Αμμοχώστου στα αγόρια και του
Απόλλωνα Λεμεσού στα κορίτσια
ολοκληρώθηκε το 26ο Παγκύπριο

Πρωτάθλημα Βόλεϊ Παμπαίδων & Παγκορα-
σίδων.

Η Νέα Σαλαμίνα, που μία ημέρα νωρίτερα
είχε ηττηθεί στην προηγούμενη φάση από
την ίδια αντίπαλο, νίκησε στον τελικό την
Ολυμπιάδα Νεαπόλεως με 2-0 (25-16, 25-
19) και κέρδισε τον τέταρτο τίτλο της ιστο-
ρίας της στην κατηγορία παμπαίδων.

«Τα παιδιά δούλεψαν από τον Σεπτέμβρη
σε καθημερινή βάση, με αρκετές προπονή-
σεις κάθε εβδομάδα, αλλά χωρίς να αμελή-
σουν το σχολείο και τα μαθήματά τους», εί-
πε ο προπονητής των νικητών, Παύλος Παύ-
λου. «Εχουν φιλοδοξίες κάποια στιγμή να
σταδιοδρομήσουν στο άθλημα και να το συν-
δυάσουν με την επαγγελματική τους καριέ-
ρα».

Η Νέα Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια των τε-
λικών είχε στη διάθεσή της τους εξής παί-
κτες: Γιώργος Σωτήρη, Αριστος Καϊσής, Αν-
δρέας Γιαννουρής, Παναγιώτης Χάλιος, Δη-
μήτρης Χατζηλοϊζή, Παναγιώτης Νικολάου,
Γιώργος Χρυσοστόμου, Κυριάκος Μιχαήλ,
Αντρέας Σωτηρίου, Χρύσανθος Μιχαήλ, Αν-
τώνης Λιοτατής, Πέταρ Τόντσιεφ, Σάββας
Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Λιοτατής,
Χουσάμ Φουάτ, Στέλιος Μιχαήλ, Δημήτρης
Ευσταθίου και Πάρης Χριστοδούλου.

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως είχε δηλώσει
τους ακόλουθους παίκτες: Ζαχαρίας Νικο-
λάου, Χρίστος Παντζιαρής, Ηρακλείδης Νι-
κολάου, Δημήτρης Παπαθεοδούλου, Αλέ-
ξανδρος Ιορδάνου, Παναγιώτης Γεωργίου,
Αλέξανδρος Βρυωνίδης, Αντώνης Παυλίδης,
Σταύρος Μπόφος, Αντρέας Σαββίδης και
Αντρέας Μελής.

Στις παγκορασίδες ο Απόλλων ολοκλή-
ρωσε ένα πολύ επιτυχημένο Σαββατοκύρια-
κο χωρίς να παραχωρήσει ούτε ένα σετ και
στον τελικό ήταν καταιγιστικός απέναντι
στην έκπληξη του Πρωταθλήματος, Ενωση
Νέων Αγίου Αθανασίου, νικώντας με 2-0
(25-06, 25-14).

Ηταν η τέταρτη διαδοχική και πέμπτη συ-
νολικά κατάκτηση τίτλου παγκορασίδων για
τον Απόλλωνα.

«Η καθημερινή δουλειά χωρίς σταματη-
μό, τόσο από μένα όσο και από τις παίκτριες
που δεν χάνουν προπονήσεις αποδίδει πάν-
τα καρπούς», είπε ο προπονητής των νικη-
τών, Ηλίας Μιχαηλίδης, που καθοδήγησε

την ομάδα του και στις πέντε επιτυχίες στην
ιστορία της. «Η συνέπεια των παικτριών και
η πειθαρχία συνέβαλαν στην επιτυχία μας».

Ο Απόλλων καθ’ όλη τη διάρκεια των τελι-
κών είχε στη διάθεσή του τις ακόλουθες παί-
κτριες: Ράνια Στυλιανού, Νάγια Χριστοφή,
Αντρεα Χρυσάφη, Μαρία Εφραίμ, Εβίτα Λε-
ωνίδου, Στέλλα Χαρή, Κατερίνα Ζακχαίου,
Γαλάτεια Ανδρέου, Βασιλική Χατζηκων-
σταντά, Ζώγια Κωνσταντοπούλου, Μαρίλια
Μονιάτη, Αντρεα Ζακχαίου, Αντρεα Κυριά-
κου, Αλεξάνδρα-Χριστίνα Πόπα και Αγάθη
Γεωργίου.

Η ΕΝΑΑΘ είχε δηλώσει τις: Θέα Παπα-
δοπούλου, Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Θεωνή
Μιχαήλ, Μαρία Στυλιανού, Δανάη Γιαννα-
κού, Μαρία Σταύρου, Σοφία Μισερή, Ραφα-
έλλα Παντούρη, Δημητριάνα Κωνσταντίνου,
Ερατώ Λουκά, Ελενα Αντωνίου, Κυριακή
Καρπασίτου, Χαρά Καυκαλιά, Ελισσάβετ
Μπρούμ.

Συνολικά κατά τη διάρκεια της τελικής
φάσης, το Σαββατοκύριακο σε πέντε γήπεδα
της Λεμεσού, έλαβαν μέρος 17 ομάδες κορι-
τσιών και οκτώ ομάδες αγοριών. Οι τελικές
κατατάξεις:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ: 1. Νέα Σαλαμίς Αμμοχώ-
στου, 2. Ολυμπιάς Νεαπόλεως, 3. Εθνικός
Λατσιών, 4. Αρης Πολεμίου, 5. Αναγέννηση
Δερύνειας, 6. Παφιακός, 7. Ανόρθωσις, 8.
ΑΕ Καραβά, 9. Φοίνικας Πύλας, 10. Ομό-
νοια, 11. Ολυμπιάς Φρενάρους, 12. Ε.Ν. Πα-
ραλιμνίου.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 1. Απόλλων, 2. ΕΝΑ-
ΑΘ, 3. ΝΟ Αμμοχώστου, 4. ΑΕΚ Κίτιον, 5.
Παφιακός, 6. Ολυμπιάς Νεαπόλεως, 7. Πα-
νιδαλιακός, 8. Αναγέννηση Δερύνειας, 9.
Ανόρθωσις, 10. Ροτσίδης Μάμαρι, 11. Μαρα-
θώνας Κ. Βαρωσίων, 12. ΘΟΪ Αυγόρου, 13.
ΑΕΛ, 14. Κίμων Ξυλοτύμπου, 15. ΝΟ Λακα-
τάμιας, 16. Νέα Σαλαμίνα, 17. Εθνικός Λα-
τσιών.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
συγχάρηκε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέ-
ρος, όχι μόνον για την αγωνιστική εμφάνισή
τους, αλλά και για την άψογη παρουσία καθ’
όλη τη διάρκεια του διημέρου και εκτός γη-
πέδων, συμβάλλοντας στην άψογη ολοκλή-
ρωση του Πρωταθλήματος.

Αναβάθμιση των σχεδιασμών της ΚΟΠΕ
στα τμήματα υποδομής με την εισαγωγή του
θεσμού των τελικών φάσεων όπου όλες οι
ομάδες μαζεύονται σε μία πόλη ένα Σαββα-
τοκύριακο και δίνουν την τελική μάχη για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι

ένα γιγαντιαίο εγχείρημα για τα δεδομένα
της Κύπρου που άρχισε από πέρσι, δεν είχε
επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν από άλλη
Ομοσπονδία και ξεπέρασε για μία ακόμα φο-
ρά κάθε προσδοκία. Οι διοργανώσεις θα συ-
νεχιστούν το Σαββατοκύριακο 21-22 Απριλί-
ου με τις κατηγορίες εφήβων και κορασίδων
και στις 28-29 Απριλίου με τις κατηγορίες
νεανίδων και παίδων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
άρχισε τα αναπτυξιακά της πρωταθλήματα
την περίοδο 1986-87. Στα πρώτα χρόνια διε-
ξήγαγε τα πρωταθλήματα μίνι βόλεϊ, τα
οποία στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε
πρωτάθλημα παμπαίδων. Το πρώτο πρωτά-
θλημα κατέκτησε ο Παφιακός, όμως η ομά-
δα που κυριάρχησε μέχρι το 1996 ήταν το
ΑΠΟΕΛ που κέρδισε 6 πρωταθλήματα και
είναι ακόμα η πρωτοπόρος ομάδα στο θε-
σμό.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Νέα Σαλα-
μίνα που γράφει τη δική της ιστορία με πολ-
λές διακρίσεις στα αναπτυξιακά πρωταθλή-
ματα. Εφθασε τις 5 κατακτήσεις και απειλεί
το ΑΠΟΕΛ Ο Διόνυσος Στρουμπίου δημι-
ούργησε τη δική του παράδοση με 4 κατα-
κτήσεις. Ανέστειλε όμως τις δραστηριότητές
του. Ετσι επί συνόλου 26 διοργανώσεων
προηγείται το ΑΠΟΕΛ (δεν συμμετέχει πλέ-
ον) με 6 κατακτήσεις και ακολουθούν η Νέα
Σαλαμίνα με 5 o Διόνυσος με 4, η Ανόρθω-
σις με 3 ο Παφιακός και ο Εθνικός Λατσιών
με 2, και η Ομόνοια, Αρης Πολεμίου, Ολυμ-
πιάδα Νεάπολης με 1.

H χρυσή βίβλος των πρωταθλητών παμ-
παίδων πετόσφαιρας 1987-2012:

1987…Παφιακός
1988…Ομόνοια
1989…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1990…Ανόρθωσις
1991…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1992…Νέα Σαλαμίνα
1993…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1994…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1995…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1996…Α.Π.Ο.Ε.Λ.
1997…Διόνυσος Στρουμπίου
1998…Διόνυσος Στρουμπίου
1999…Παφιακός
2000…Αρης Πολεμίου
2001…Διόνυσος Στρουμπίου
2002…Ανόρθωσις
2003…Νέα Σαλαμίνα
2004…Διόνυσος Στρουμπίου
2005…Εθνικός Λατσιών

2006…Νέα Σαλαμίνα
2007…Νέα Σαλαμίνα
2008…Διόνυσος Στρουμπίου
2009…Ολυμπιάδα Νεάπολης
2010…Εθνικός Λατσιών
2011…Ανόρθωσις
2012…Νέα Σαλαμίνα
Παράλληλα με τους παμπαίδες την ίδια

χρονιά (1987) άρχισε και το πρωτάθλημα των
παγκορασίδων με την ίδια επιτυχία.

Το πρώτο πρωτάθλημα κατέκτησε η
Ανόρθωσις, η οποία στα πρώτα χρόνια ήταν
η κυρίαρχος ομάδα. Στη συνέχεια τη σκυτά-
λη πήρε η ΑΕΛ, η οποία μέχρι το 2006
έφθασε στις 7 κατακτήσεις. Από εκεί και πέ-
ρα άρχισε η δυναστεία των κοριτσιών του
Ηλία Μιχαηλίδη με πέντε κατακτήσεις (οι 4
συνεχόμενες που αποτελεί ρεκόρ στην ιστο-
ρία του θεσμού). Ετσι επί συνόλου 26 διορ-
γανώσεων προηγείται η ΑΕΛ με 7 κατακτή-
σεις και ακολουθούν ο Απόλλων με 5, η
Ανόρθωσις με 4, ο Αρης Πολεμίου με 3 και
Αναγέννηση Δερύνειας, Ολυμπιάδα Νεάπο-
λης, Ε.Ν.Παραλιμνίου, Πεζοπορικός, ΘΟΪ
Αυγόρου, ΑΕΚ Κίτιον και Παφιακός με 1 κα-
τάκτηση.

H χρυσή βίβλος των πρωταθλητών παγ-
κορασίδων πετόσφαιρας 1987-2012:

1987…Ανόρθωσις
1988…Αναγέννηση Δερύνειας
1989…Ολυμπιάδα Νεάπολης
1990…Ε.Ν.Παραλιμνίου
1991…Ανόρθωσις
1992…Ανόρθωσις
1993…Πεζοπορικός.
1994…Α.Ε.Λ.
1995…Α.Ε.Λ.
1996…Θ.Ο.Ϊ. Αυγόρου
1997…Αρης Πολεμίου
1998…Α.Ε.Λ.
1999…Αρης Πολεμίου
2000…Α.Ε.Κ. Κίτιον
2001…Α.Ε.Λ.
2002…Α.Ε.Λ.
2003…Α.Ε.Λ.
2004…Αρης Πολεμίου
2005…Παφιακός
2006…Α.Ε.Λ.
2007…Απόλλων
2008…Ανόρθωσις
2009…Απόλλων
2010…Απόλλων
2011…Απόλλων
2012…Απόλλων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

26ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Νέα Σαλαμίς Αμμοχώστου και Απόλλων
Λεμεσού Πρωταθλητές Κύπρου  

Στη φωτογραφία η πρωταθλήτρια (ΑΠΟΛΛΩΝ) και η δευτεραθλήτρια (Ε.Ν. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) παγκορασίδων μαζί με την πρωταθλήτρια (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ) και δευτεραθλήτρια (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.) παμπαίδων για το 2012.



Ράλι Λευκωσίας «Γ. Κυπριανού»

Δύο στα δύο για τον Ζήνωνος...
Ζευγάρωσε τις νίκες του ο Κώστας Ζήνωνος κερδίζοντας

και το Ράλι Λευκωσίας “Γιώργου Κυπριανού” έχοντας για
συνοδηγό του τον Γιώργο Αλεξάνδρου στο μπάκετ ενός Mi-
tsubishi Lancer Evo 9. Ο ανερχόμενος οδηγός ήταν απόλυ-
τος κυρίαρχος του μονοήμερου αγώνα που διοργανώθηκε
την 1η Απριλίου και αποτελούσε το 2ο γύρο του Πρωταθλή-
ματος Ράλι του ΚΣΑ.

Από την πρώτη κιόλας ε.δ. ο Ζήνωνος άρχισε να τρελαίνει
τα χρονόμετρα και να κερδίζει τη μια μετά την άλλη ειδική
και στην τελική ανάλυση και τις 6 (τρεις επαναλαμβανόμε-
νες) που περιελάμβανε ο αγώνας. Στη 2η θέση τερμάτισαν οι
Ποσίδιας - Χριστοφή στο Lancer Evo 10. Το χαμηλότερο
σκαλί στο βάθρο συμπλήρωσαν οι Λ. Λιμνιώτης- “ Fastright”
με Lancer Evo 9. Στη 4η θέση οι Γρ. Ασπρής- Κ. Κωσταντί-
νου με Subaru Impreza ακολουθούμενη από τους Γ. Γιάγ-
κου- Κ. Σιάλος με Lancer Evo 9. Την εξάδα συμπλήρωσαν οι
Κ. Λαός - Π. Λαός επίσης με Lancer Evo 9. Την κλάση S12
πήραν οι Γ. Χατζηγιαννακού - Κ. Ταππής με Lancer Evo 2
που κατέλαβαν και την 8η θέση γενικής ακολουθούμενη από
τους Ζ. Μανώλη- Α. Βαρνακίδη με το Honda Civic, νικητές
της κατηγορίας με κίνηση στους 2 τροχούς.

WTCC 2012, 2ος γύρος Βαλένθια

Διπλή νίκη για Chevrolet
Μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση της πρεμιέρας του

φετινού WTCC στη Monza, η αγωνιστική ομάδα της Ch-
evrolet κατέκτησε άλλες δύο νίκες στο 2ο γύρο της σεζόν
στην πίστα Ricardo Tormo (Βαλένθια). Στο 1ο σκέλος του
αγώνα, ο Yvan Muller ξεκίνησε από την 1η θέση της εκκί-
νησης έχοντας πετύχει την καλύτερη επίδοση στους χρο-
νομετρημένους γύρους κατάταξης του Σαββάτου και κα-
τάφερε να διατηρήσει την πρωτιά παρά τη σκληρή μάχη
στις πρώτες στροφές. Από εκεί και πέρα τα πράγματα
ήταν απλά για τον Γάλλο, καθώς δεν αντιμετώπισε κανένα
πρόβλημα τερματίζοντας σχετικά άνετα, πρώτος. Στο ίδιο
σκέλος του αγώνα ο Rob Huff τερμάτισε 4ος και ο Alain
Menu πήρε την 5η θέση.

Ο Ελβετός οδηγός τα κατάφερε πολύ καλύτερα στο 2ο
μέρος του αγώνα. Ξεκινώντας 2ος στη σχάρα της εκκίνη-
σης, έχασε για λίγο τη θέση του αλλά πολύ γρήγορα κατά-
φερε να περάσει στην πρωτοπορία. Λίγο πριν το τέλος ο
Coronel κατάφερε να τον πλησιάσει και να τον πιέσει, ενώ
στον τελευταίο γύρο είχαν και μια επαφή μεταξύ τους με
αποτέλεσμα ο οδηγός της Chevrolet να βγει για λίγο
εκτός πίστας. Παρ’ όλα αυτά ο Menu κατάφερε να επα-
νέλθει άμεσα και να δει 1ος την καρό σημαία.

Alain Menu: ”Είμαι πολύ χαρούμενος με τα αποτελέ-
σματά μου. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς το άσχημο πλασάρι-
σμα που είχα στα χρονομετρημένα. Στο 1ο σκέλος αν και
κατάφερα να ανέβω 4 θέσεις δεν πίεσα παραπάνω επιλέ-
γοντας να φυλάξω τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Το 2ο μέ-
ρος ήταν σαφώς πιο συναρπαστικό με τη μάχη να κορυ-
φώνεται στο τέλος. Θεωρώ πως αυτή ήταν μια από τις πιο
όμορφες νίκες που έχω πάρει ποτέ”.

Νίκη Καλλιμάχου στην
πρεμιέρα του Motard

Aνοιξε η αυλαία της αγωνιστικής χρο-
νιάς 2012 με τον πρώτο αγώνα του Πρω-
ταθλήματος SUPER CUP LEDRA που
διοργανώνει η Λέσχη Μοτοσικλετιστών
Λευκωσίας «ΛΗΔΡΑ». Ο αγώνας έγινε
την Κυριακή 1η Απριλίου στην πίστα
Daytona RaceWay στη Λευκωσία.

Τα γκάζια ανέβηκαν για τα καλά προ-
σφέροντας μοναδικό θέμα για άλλη μια
φορά σε όσους παρευρέθηκαν και σε
συνδυασμό με την άψογη διοργάνωση,
την υπέροχη μέρα και τους ρυθμούς της
rock μουσικής πέρασαν ευχάριστα.

Στην αγωνιστική πλευρά στην κατη-
γορία motard racing ο περσινός νικητής
της κατηγορίας Καλλίμαχος Καλλιμά-
χου με ΚΤΜ επικράτησε άνετα και στα
δύο σκέλη κερδίζοντας την πρώτη θέση
της κατηγορίας και τους 50 βαθμούς.
Δεύτερος κατετάγη ο περσινός νικητής
της κατηγορίας motard light, Λούκας
Χριστοφόρου με ΤΜ, ο οποίος αν και
σημείωσε το 2ο καλύτερο χρόνο του
αγώνα με 55.072 απείχε αρκετά από τον
καλύτερο χρόνο του Καλλιμάχου που
ήταν 52.748. Το βάθρο της κατηγορίας
συμπλήρωσε ο Νάκης Μιχαηλίδης με
ΚΤΜ, ο οποίος φέτος εμφανίστηκε με
αισθητά βελτιωμένο οδήγημα.

Στην κατηγορία motard light εμφα-
νίστηκαν καινούργια πρόσωπα που εξέ-
πληξαν με τις επιδόσεις τους προσφέ-

ροντας έντονο συναγωνισμό και ανεπα-
νάληπτο θέαμα. Ο νεοεμφανιζόμενος
αναβάτης Χάρης Αθανασίου με ΚΤΜ
εντυπωσίασε καταλαμβάνοντας την 1η
θέση στο πρώτο σκέλος, εκμεταλλευό-
μενος την καθυστέρηση του Κώστα Πα-
ράσχου μετά από πτώση και επικρατών-
τας του Γιώργου Χριστοφή. Ανακατατά-
ξεις στο 2ο σκέλος όπου ο Παράσχου
μετά την πτώση του στο 1ο σκέλος που
το περιόρισε στην 5η θέση, αγωνίστηκε
δυναμικά και επικράτησε από νωρίς του
Αθανασίου. Εγινε αγώνας «ρόδα με ρό-
δα» με τον Χριστοφή. Κατάφερε να τον
περάσει και πήρε τη νίκη. Οι Αθανασίου
και Χριστοφή με APRILIA συγκέντρω-
σαν από 46 βαθμούς ο μεν Αθανασίου
είχε μια πρώτη θέση (25 βαθμούς) και

μια τρίτη θέση (21 βαθμούς), ο δε Χρι-
στοφή είχε δύο δεύτερες θέσεις (23+23
βαθμούς). Παρά την ισοβαθμία, ο Αθα-
νασίου ανέβηκε στην 1η θέση του βά-
θρου και ο Χριστοφή 2ος, καθώς ο γενι-
κός κανονισμός του πρωταθλήματος
αναφέρει ότι «σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας ανακηρύσσεται ο αθλητής με τα πε-
ρισσότερα πρωτεία, δευτερεία κλπ».
Παρά την ατυχία του στο 1ο σκέλος, ο
Παράσχου με ΤΜ πήρε την 3η θέση. Ο
Νίκος Λεγάκης με ΤΜ περιορίστηκε
στην 4η θέση με τον Παναγιώτη Ιωα-
κείμ (Husqvarna) σε μια όχι και τόσο
καλή εμφάνισή του να ακολουθεί 5ος.
Τον καλύτερο χρόνο της κατηγορίας πέ-
τυχε ο Γιώργος Χριστοφή στο πρώτο
σκέλος με 55.827.

Νέα πρόσωπα που εξέπληξαν
στην κατηγορία motard light

με νικητή τον Αθανασίου παρά
την ισοβαθμία με τον Χριστοφή

Υβριδικό Yaris: Εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς...
Το λανσάρισμα του νέου υβριδικού
Yaris επιτρέπει για πρώτη φορά
στους πελάτες της μικρομεσαίας κα-
τηγορίας να απολαμβάνουν την αθό-
ρυβη και εκλεπτυσμένη τεχνολογία
της Toyota Hybrid Synergy Drive®
(HSD). Το έξυπνα διαρρυθμισμένο
υβριδικό Yaris αποδίδει μια πλήρως
υβριδική, οδηγική εμπειρία χωρίς
συμβιβασμούς.

Το υβριδικό Yaris είναι εξοπλι-
σμένο με ένα νέο, ελαφρύτερο και
πιο συμπαγές πλήρως υβριδικό σύ-
στημα μετάδοσης κίνησης, ένα συν-
δυασμό βενζινοκινητήρα και ηλε-
κτροκινητήρα, με συνολική απόδο-
ση 100 DIN hp.

Οι εκτεταμένες προσπάθειες στην
έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας αυτής, υπογραμμίζουν το γεγο-
νός ότι το πλήρως αυτό υβριδικό σύ-
στημα παραμένει πιστό στις αρχές
του Yaris: μικρό έξω, μεγάλο μέσα.

Το υβριδικό Yaris διαθέτει την
τελευταία λέξη στην τεχνολογία
HSD, με μικρότερα βασικά εξαρτή-
ματα της υβριδικής τεχνολογίας. Για
παράδειγμα, ο νέος βενζινοκινητή-
ρας χωρητικότητας 1.5 λίτρων με τε-
χνολογία Κύκλου Atkinson είναι
16.5 κιλά ελαφρύτερος και 10% πιο
συμπαγής σε σχέση με τη μονάδα
των 1.8 λίτρων που υπάρχει στο
υβριδικό Auris. Το μικρότερο και
ελαφρύτερο σύστημα μετάδοσης της

κίνησης βοηθά τους σχεδιαστές της
Toyota να διατηρούν τον εσωτερικό
χώρο, καθώς και το χώρο απο-
σκευών στα ίδια επίπεδα με το συμ-
βατικό μοντέλο.

Το νέο σύστημα μετάδοσης της
κίνησης υπόσχεται επίσης να προ-
σφέρει στους πελάτες της μικρομε-
σαίας κατηγορίας τις χαμηλότερες
εκπομπές CO2 και NOx στην κατη-
γορία, με παράλληλη ελαχιστοποί-
ηση της κατανάλωσης καυσίμου και
χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιο-
κτησίας.

Αλλα σημαντικά εξαρτήματα της
τεχνολογίας HSD όπως ο ηλεκτρο-
κινητήρας και η Μονάδα Ελέγχου
Ισχύος έχουν μειωθεί σε μέγεθος
και βάρος. Ο ηλεκτροκινητήρας εί-

ναι τώρα πιο συμπαγής κατά 20%,
ενώ η Μονάδα Ελέγχου είναι 12%
μικρότερη από την αντίστοιχη του
υβριδικού Auris. Οι μηχανικοί και
σχεδιαστές της Toyota έχουν επί-
σης κοντύνει το κιβώτιο ταχυτήτων
κατά 6%, ελαφρύνοντάς το κατά 11
κιλά.

Ειδική προσοχή έχει δοθεί στην
τοποθέτηση και το μέγεθος της
υβριδικής μπαταρίας και του ντεπό-
ζιτου καυσίμων, για τη διατήρηση
του χώρου των επιβατών αλλά και
του χώρου αποσκευών. Το νέο «χω-
ρίς συμβιβασμούς» πακέτο σημαίνει
ότι η μπαταρία και το ντεπόζιτο καυ-
σίμων βρίσκονται κάτω από τα πίσω
καθίσματα χωρίς να επεμβαίνουν
καθόλου στο χώρο αποσκευών.
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Η επική αντεπίθεση 
που έφερε το στέμμα! 

Μ
πορεί η αναφορά να μοιάζει με
υπερβολή, αλλά δεν μπορεί να περι-
γραφεί με κάτι λιγότερο αυτό που
έγινε το βράδυ του Σαββάτου στην

αίθουσα “Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία“!
Εκεί όπου η ΕΘΑ νίκησε τον Κεραυνό με 67-
63 και για δεύτερη στη σειρά χρονιά κατακτά
τον τίτλο της πρωταθλήτριας! 

Εν αρχή επί του συνοπτικού. Αν και πριν το
ξεκίνημα της τελικής φάσης, η ΕΘΑ είχε τα
μειονέκτημα της έδρας, τελικά οι κιτρινόμαυ-
ροι έφθασαν στον τίτλο με σκορ νικών 3-1!
Οσο για τον τελικό του Σαββατόβραδου; Απί-
στευτο με μια λέξη. Εκεί που ο Κεραυνός είχε
προηγηθεί με +16, με 40-56 στην αρχή της
4ης περιόδου, εκεί γράφτηκε το έπος για την
ΕΘΑ! Με μιαν απίστευτη ανατροπή, η ΕΘΑ
έφθασε να προηγείται με 63-61 και στα τελικά
στάδια, με την ψυχολογία υπέρ της, έφθασε
στη νίκη και στην κατάκτηση του τίτλου! Ηταν
ένα κιτρινόμαυρο έπος! 

Νευρικό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες.
Αργός ο ρυθμός, με τις δύο ομάδες να μην
μπορούν να αποκτήσουν κάποια σαφή διαφο-
ρά και με αυτό το σκηνικό εξελίχθηκε ολό-
κληρη η 1η περίοδος του 4ου τελικού. Με το
τέλος της, το σκορ ήταν στο 13-13. Τα λάθη εί-
χαν και συνέχεια στη 2η περίοδο και μάλιστα
ήταν περισσότερα! Το άγχος ήταν ολοφάνερο
και στις δύο ομάδες και πιο πολύ στην ΕΘΑ.
Στο 14` ο Κεραυνός πήρε τη διαφορά στο +6,
όταν το σκορ έγινε 20-26, για να ακολουθήσει
ένα περίπου τρίλεπτο χωρίς πόντο και για τις
δύο ομάδες. Στη συνέχεια η ΕΘΑ μείωσε σε
24-26, όμως με το τέλος της 2ης περιόδου, ο
Κεραυνός προηγήθηκε με 24-29. Δεν ήταν
και πολύ διαφορετική η μορφή του αγώνα
στην 3η περίοδο. Ο αργός ρυθμός και τα λάθη
συνεχίζονταν εκατέρωθεν, κάτι όμως που
βοηθούσε τον Κεραυνό να κρατάει ένα μικρό
προβάδισμα. Αυτό όμως επεκτάθηκε στο +12
στο 25` καθώς με 2 στη σειρά τρίποντα του Χά-
τσερ το σκορ πήγε στο 28-40. Τίποτα δεν πή-
γαινε καλά για την ΕΘΑ σε αυτά τα διαστήμα-
τα… Στα τελικά στάδια η ΕΘΑ βρήκε μεν κά-
ποιες λύσεις, το ίδιο όμως συνέβαινε και από
πλευράς Κεραυνού και έτσι η διαφορά παρέ-

μενε για τον Κεραυνό, ο οποίος στο 30` ήταν
μπροστά με 38-47.

Στο +16 ανέβασε τη διαφορά ο Κεραυνός
στην αρχή της 4ης περιόδου, όταν το σκορ πή-
γε στο 40-56. Ηταν κάπου εκεί που πολλοί πί-
στεψαν ότι η σειρά θα πήγαινε σε 5ο τελικό.
Ολοι εκτός από τους κιτρινόμαυρους! Μια…
επική αντεπίθεση ξεκινούσε από εκείνη τη
στιγμή με το ένα καλάθι να διαδέχεται το άλ-
λο για την ΕΘΑ και στο 38` το σκορ έγινε 55-
56! 

Τα συγκλονιστικά τελικά στάδια! 
Περιγράφουμε παρακάτω στιγμή προς

στιγμή τα τελικά συγκλονιστικά στάδια… 
Στο 38`21`` έγινε 58-58. Με μια στις δυο βο-

λές του Βέσελοβς ο Κεραυνός περνάει μπρο-
στά με 58-59. Με τρίποντο του Τζάκσον στο
39`00`` η ΕΘΑ προσπερνάει με 61-59! Με 2
βολές του Βέσελοβς στο 39`11`` ο Κεραυνός
ισοφαρίζει σε 61-61. Στο 39`30`` ο Τατ κάνει το
63-61. Στο 39`34`` ο Κογιαντίνοβιτς αστοχεί σε
2 βολές. Στο 39`35`` ο Μασάμπα ευστοχεί σε
μια και το σκορ γίνεται 64-61. Στο 39`40`` ο
Κογιαντίνοβιτς ευστοχεί σε 2 βολές και μει-
ώνει σε 64-63. Στο 39`41`` ο Ουότκινς ευστο-
χεί σε μια βολή και κάνει το 65-63. Στο 39`50``
ο Κογιαντίνοβιτς κάνει λάθος και κλέβει ο
Μασάμπα που κερδίζει φάουλ στο 39`53``. Εύ-
στοχος και στις 2 βολές και το σκορ πάει στο
67-63. Ο τελικός και η χρονιά τελειώνει με
απελπιστικό άστοχο σουτ του Φρέιζερ. 

Η ΕΘΑ είναι πρωταθλήτρια! 

Δεκάλεπτα: 13-13, 24-29, 38-47, 67-63.
ΕΘΑ (Α. Κωνσταντινίδης): Τζάκσον 3 (1),

Κιγκ 9 (1), Αναστασιάδης 1, Ενκγλίσκι, Μα-
σάμπα 8, Τατ 17 (1), Τσουπ 10, Ουότκινς 14,
Τσιγκάνοβιτς 5 (1).

Κεραυνός (Π. Γιανναράς): Βέσελοβς 5,
Μουρ 8 (1), Πηλαβάς, Φρέιζερ 10 (2), Τρισό-
κας 5, Κογιαντίνοβιτς 10 (2), Ντραγκίσεβιτς,
Μαντάτσε 3 (1), Χάτσερ 14 (3), Τσαν 8. 

Το πήρε η καλύτερη
Το ψάξαμε πολύ, αλλά όσο και αν το κάνα-

με αυτό, δεν καταφέραμε να βρούμε προηγού-
μενο… Γι` αυτό που έγινε το βράδυ του Σαβ-
βάτου ο λόγος στην αίθουσα “Τ. Παπαδόπου-
λος-Ελευθερία“. Εκεί όπου η ΕΘΑ, δίνοντας
για μιαν ακόμα φορά τα διαπιστευτήριά της,

ότι πλέον ανήκει στις μεγάλες ομάδες της κυ-
πριακής καλαθόσφαιρας, αναδείχθηκε πρω-
ταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2011-
12!  

Ενας τίτλος που της άξιζε και γιατί της άξι-
ζε; Ε όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος του Κεραυ-
νού, ο Πάρις Παπαέλληνας μετά το τέλος του
4ου αγώνα για την τελική φάση, είπε ότι η
“ΕΘΑ ήταν καλύτερη στη δεδομένη στιγμή“,
τα πολλά-πολλά περιττεύουν… 

Ομως ήταν ο τρόπος που τα κατάφερε η
ΕΘΑ! Εκεί που είχε μείνει στο -16 στην αρχή
της 4ης περιόδου. Ποιος θα το πίστευε… Μια
απίστευτη με όλη τη σημασία της λέξης ανα-
τροπή και η ανταμοιβή της στο τέλος, ήταν το
ίδιο το τρόπαιο!  Η ΕΘΑ είναι λοιπόν και πάλι
η πρωταθλήτρια! 

Τι λένε…
Μιλήσαμε με τρεις ανθρώπους από το κι-

τρινόμαυρο στρατόπεδο. Τρεις από τους πλέ-
ον βασικούς συντελεστές της νέας μεγάλης
επιτυχίας… Πρώτα ο λόγος, στον αντιπρόεδρο
τον Πανίκο Κωνσταντίνου: 

“Ο,τι και να πούμε, θα είναι πραγματικά
πολύ λίγο. Αυτό που έγινε το βράδυ του Σαβ-
βάτου, δεν έχει προηγούμενο! Αυτό όμως που
θέλω να τονίσω, δεν είναι κάτι άλλο, εκτός από
το ό,τι η ανατροπή των 16 πόντων που μας
απέφερε τον τίτλο, ήταν ένα απλό δείγμα του
πόσο θέλαμε, του πόσο πιστεύαμε σε αυτόν
τον τίτλο! Τώρα πανηγυρίζουμε γιατί το δι-
καιούμαστε. Η δουλειά που ξεκίνησε, ένα
χρόνο πριν, δικαιώθηκε! Σε λίγες μέρες ξα-
ναρχίζουμε για του χρόνου“! 

Συνέχεια, με τον προπονητή, τον Αντώνη
Κωνσταντινίδη: 

“Ηταν κάτι που το ήθελε και ο Θεός, για να
γινόταν έτσι! Για να έβλεπαν όλοι το πόσο θέ-
λαμε αυτόν τον τίτλο. Εναν τίτλο που τον αξί-
ζαμε, γιατί ήμασταν έτοιμοι και αποφασισμέ-
νοι στην κατάλληλη στιγμή! Ηταν μια πολύ
μεγάλη προσπάθεια και ειδικά στους αγώνες
των πλέι-οφ, εκεί όπου ανατρέψαμε δύο
έδρες των δύο πρώτων ομάδων στην κανονική
περίοδο! Πώς να μην μας άξιζε αυτός ο τίτ-
λος“… 

Εκ μέρους των παικτών, ο λόγος στον Γιώργο Ανα-
στασιάδη: 

“Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες στην

ομάδα μας για την επιτυχία αυτή. Διότι είναι
κάτι που μας προσφέρει μεγάλη χαρά και που
δείχνει ότι η ΕΘΑ δίκαια πλέον συγκαταλέγε-
ται στις μεγάλες ομάδες της κυπριακής καλα-
θόσφαιρας. Σε αυτήν την ομάδα, από τη στιγ-
μή που ήλθα, είδα ότι όλοι δουλεύουν με ζήλο
και πάθος. Αρα η κατάκτηση του τίτλου, είναι
η ανταμοιβή που τους αξίζει“! 

Κεραυνός…
Δεν πίστευαν στα μάτια τους… Ισως αυτό

να είναι και λίγο που συνέβη στον Κεραυνό
μετά το φινάλε του 4ου τελικού… Εκεί που
ήταν στο +16 και που έδειχνε έτοιμη η ερυ-
θροκίτρινη ομάδα ότι θα έφερνε τη σειρά στην
έδρα της, για τον πέμπτο και καθοριστικό τε-
λικό, εκεί ήταν που έχασε και τα… αβγά και τα
πασχάλια (μιας και μπήκαμε στη Μεγάλη
Βδομάδα)! 

Εκεί λοιπόν που το 2-2 από το αρχικό 0-2
στο σκορ των νικών ήταν τόσο κοντά… τελικά
η χρονιά τελείωσε άδοξα για τον Κεραυνό.
Τον Κεραυνό της μόλις μιας ήττας (και αυτής
στο φινάλε) κατά την κανονική περίοδο… 

Τι έφταιξε λοιπόν; Ο πρόεδρος των ερυ-
θροκίτρινων, Πάρις Παπαέλληνας, είχε το
κουράγιο να μιλήσει μετά το τέλος του αγώ-
να… 

“Πιο πολύ έφταιξε η υπεροψία κάποιων
παικτών μας, που ούτε η τεχνική ηγεσία δεν
μπόρεσε να την ελέγξει“! Ηταν τα πρώτα λόγια
του κ. Παπαέλληνα που δείχνουν το πόσο δυ-
σαρεστήθηκε από κάποιους παίκτες… “Η
ΕΘΑ δίκαια έφθασε στην κατάκτηση του τίτ-
λου, γιατί ήταν καλύτερή μας στην κατάλληλη
στιγμή και της αξίζουν συγχαρητήρια“… 

Η επόμενή τους μέρα…
Η χρονιά τελείωσε λοιπόν για ΕΘΑ και Κε-

ραυνό, μαζί και η αγωνιστική περίοδος για το
πρωτάθλημα 2011-12. Πλέον ακολουθεί η
επόμενη μέρα. Για την ΕΘΑ έχουν ήδη γίνει
οι πρώτες σκέψεις προγραμματισμού που σαν
στόχο έχουν τη διατήρηση του κορμού και για
την επόμενη! Σύντομα αναμένονται και… ανα-
κοινωθέντα! 

Οσο για τον Κεραυνό, η δήλωση του κ. Πα-
παέλληνα περί υπεροψίας “φωτογράφισε έν-
τονα“ κάποιες αλλαγές στο ρόστερ και όχι βέ-
βαια στην τεχνική ηγεσία… 

Μάριος Πολυδώρου

Η ΕΘΑ κέρδισε τον Κεραυνό 
με 67-63 και για δεύτερη 

στη σειρά χρονιά κατακτά τον τίτλο
της πρωταθλήτριας
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Απόδραση από τη Νέα Σμύρνη

Ο
Παναθηναϊκός απέδρασε από το κλει-
στό της Νέας Σμύρνης με 82-81 κόν-
τρα στον Πανιώνιο, έπειτα από καλάθι
του Μάικ Μπατίστ 3 δευτερόλεπτα

πριν το τέλος. Ο Μπίλι Κις δεν κατάφερε να
δώσει στους γηπεδούχους τη νίκη, καθώς
αστόχησε σε ένα δύσκολο τρίποντο, με τους
παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρ-
νουν το θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν
δυνατό αντίπαλο, φτάνοντας παράλληλα τις
500 νίκες στην Α1. Το παιχνίδι διακόπηκε για
περίπου 20 λεπτά, κι ενώ απέμεναν 26,5 δευ-
τερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης,
αφού στο παρκέ έπεσαν πέτρες και μπουκά-
λια, με τους διαιτητές να ζητούν την εκκένω-
ση του κλειστού. Οταν το παιχνίδι άρχισε και
πάλι ο Μπάρλος ευστόχησε σε σουτ τριών
πόντων (81-80), αλλά το πιν εν ρολ του Δια-
μαντίδη με τον Μπατίστ χάρισαν στον Πανα-
θηναϊκό τη νίκη με 81-82. Από τον Παναθη-
ναϊκό ο Στράτος Περπέρογλου πέτυχε 15 νί-
κες, ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε 14. Για
τον Πανιώνιο ο Νίκος Μπάρλος είχε 14 πόν-
τους και από 11 οι Κις, Ντίμπλερ.

Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά την αναμέ-

τρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Πανα-
θηναϊκό. Ο Νάτζφεϊ θα κάνει το 2’ το 4-2 για
τους γηπεδούχους, ενώ η διαφορά θα ανοίξει
ακόμα περισσότερο. Ο Στίβεσον θα κάνει το
8-2, με τον Νάτζφεϊ και πάλι να σημειώνει το
15-6 για τον σύλλογο της Νέας Σμύρνης.

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδει-
χναν επηρεασμένοι από τη μεγάλη προσπά-
θεια που είχαν κάνει απέναντι στη Μακάμπι
Τελ Αβίβ για να πάρουν το ‘’εισιτήριο‘’ για το
φάιναλ-φορ της Κωνσταντινούπολης και ο
Πανιώνιος προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί.
Ο Ιωάννου με εύστοχο σουτ τριών πόντων θα
σημειώσει το 19-11, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο
θα κλείσει με προβάδισμα 12 πόντων για τους
γηπεδούχους 25-13, έπειτα από τρίποντο του
Βασίλη Ξανθόπουλου στη λήξη.

Με την έναρξη, όμως του δευτέρου δεκα-
λέπτου τα πράγματα θα αλλάξουν. Οι παίκτες
του «τριφυλλιού» θα ανεβάσουν κατακόρυφα
την απόδοσή τους και θα δημιουργήσουν
πολλά προβλήματα στους παίκτες του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα, οι οποίοι δεν μπορούσαν να
αντιδράσουν. Ο Γιασικεβίτσιους θα ισοφαρί-
σει σε 27-27, με τον Λιθουανό να δίνει στο 13’
για πρώτη φορά προβάδισμα στον Παναθη-
ναϊκό με εύστοχο σουτ τριών πόντων (27-30).

Οι φιλοξενούμενοι θα συνεχίσουν να
έχουν... πατημένο το γκάζι και η διαφορά με
1/2 βολές του Στράτου Περπέρογλου θα πάει
στους 8 πόντους 34-42. Ο Παναθηναϊκός,
λοιπόν δεν θα δυσκολευτεί να πάει στα απο-

δυτήρια με διαφορά 11 πόντων, η οποία ήταν
και η μέγιστη για τους «πράσινους» στο ματς
(35-46) έως εκείνη την ώρα. Στη συνέχεια
υπήρχε ισορροπία στο επιμέρους σκορ των
δύο ομάδων, όμως ο Παναθηναϊκός διατη-
ρούσε χωρίς δυσκολίες το προβάδισμα στο
σκορ απέναντι στον Πανιώνιο στο κλειστό της
Νέας Σμύρνης. Ο Μάικ Μπατίστ στο 22’ θα
κάνει το 37-50 για τους φιλοξενούμενους, οι
οποίοι είχαν τα ηνία του ματς στα χέρια τους.
Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να έχει το προ-
βάδισμα στο σκορ, με το τρίτο δεκάλεπτο να
ολοκληρώνεται με 51-61 για την ομάδα του
Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στην τέταρτη και τε-
λευταία περίοδο, του ματς οι φιλοξενούμενοι

συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρη-
σης, ενώ με δύο εύστοχες βολές του Ρομέιν
Σάτο ξέφυγαν ακόμα και με 17 πόντους (59-
76), τρία λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

Διακοπή στο ματς
Σε εκείνο το σημείο, ο Πανιώνιος αντέδρα-

σε και κατάφερε να εύστοχο σουτ τριών πόν-
των του Ντίμπλερ (78-79) θα μειώσει στον
πόντο 26,5 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή. Σε
εκείνο το σημείο έπεσαν στο παρκέ μπουκά-
λια και πέτρες με τους διαιτητές να ζητούν την
εκκένωση του γηπέδου. Αποτέλεσμα ήταν το
παιχνίδι να καθυστερήσει να ξεκινήσει και
πάλι για περίπου 20 λεπτά.

Με την έναρξη του ο Σαρούνας Γιασικεβί-
τσιους έχει 1/2 βολές (78-80) και ο Νίκος
Μπάρλος με εύστοχο σουτ τριών πόντων θα
κάνει το 81-80 για τον Πανιώνιο στα 8 δευτε-
ρόλεπτα. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός θα
καταφέρει με τον Μάικ Μπατίστ να πάρει τη
νίκη με 82-81, κι ενώ ο Μάικ Μπατίστ αστό-
χησε σε σουτ τριών πόντων στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 35-46, 51-61, 81-82.
Πανιώνιος (Μπαρτζώκας): Ξανθόπουλος

10(1), Κις 11(1), Αθανασούλας, Στίβεσον 7,
Ντίμπλερ 11(3), Καββαδάς 8, Ιωάννου 5(1),
Σαρικόπουλος 3, Νάτζφεϊ 9, Παραγιός 3(1),
Μπάρλος 14(4).

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Περπέ-
ρογλου 15(1), Μπατίστ 11, Λόγκαν 4, Σάτο
7(1), Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 14(2), Βου-
γιούκας 9, Καλάθης 4, Σμιθ, Καϊμακόγλου 6,
Γιασικεβίτσιους 10(1).

Χωρίς τον Κόμπε Μπράιαντ (τραυματίας)
παρατάχθηκαν οι Λος Αντζελες Λέικερς

στο Φοίνιξ με αποτέλεσμα να γνωρίσουν με-
γάλη σε έκταση ήττα από τους Σανς με το εμ-
φατικό 125-103. Η ομαδικότητα των Σανς
ήταν αυτή που σκότωσε τους Λέικερς, με τους
Μπράουν (24 π.) και Ρεντ (23 π.) να ηγούνται
στο σκοράρισμα αλλά και τους Γκόρτατ (14
π.), Νας (13 π., 11 ασίστ) να δίνουν πολύτιμες
λύσεις. Από την άλλη, ό,τι μπορούσε έκανε ο
Πάου Γκασόλ (30 π. και 13 ριμπάουντ) αλλά η
απουσία του ηγέτη Κόμπε ήταν κάτι παραπά-
νω από εμφανής.

Εδειξαν χαρακτήρα οι Μάτζικ
Το κλίμα στο Ορλάντο με τα όσα γίνονται

με τον Χάουαρντ και τον Βαν Γκάντι δεν είναι
και το καλύτερο αλλά οι Μάτζικ δεν σταματά-
νε να παίρνουν σημαντικές νίκες. Αυτή τη φο-
ρά πέρασαν από τη Φιλαδέλφεια με 82-88 με
το δίδυμο των ψηλών Ντέιβις (23 π. - 12 ριμπ.)
και Χάουαρντ (20 π. - 22 ριμπ.) να είναι αστα-
μάτητο για τους νικητές. Για τους Σίξερς αυ-
τός που ξεχώρισε ήταν ο Γιανγκ με 20 πόν-
τους αλλά οι ψηλοί της Φιλαδέλφεια σε καμία

περίπτωση δεν βρήκαν λύσεις απέναντι στους
αντίστοιχους του Ορλάντο.

Πήρε την... κάτω βόλτα η Μινεσότα
Ακόμα μια ήττα για τους Τίμπεργουλβς,

αυτή τη φορά στη Νέα Ορλεάνη με 99-90 και
μόνο με θαύμα πλέον θα προλάβουν τα πλέι
οφ. Ο Σμιθ με 26 πόντους ήταν αυτός που
οδήγησε στη νίκη τους Χόρνετς, με τον Κρις
Κέιμαν να πιάνει επίσης πολύ καλή απόδοση
και να προσθέτει 21 πόντους. Από την άλλη ο
Λοβ έκανε ό,τι μπορούσε για τη Μινεσότα (29
πόντοι) αλλά το ντεφορμάρισμα των «Λύκων»
είναι εμφανές στον τρόπο που παίζουν.

Ηττα στο Μέμφις για τους πρωταθλητές
Λίγο μετά τη μεγάλη νίκη στο Μαϊάμι, οι

Γκρίζλις νίκησαν και τους Μάβερικς αυτή τη
φορά εντός έδρας με 94-89 μετά από ένα συ-
ναρπαστικό παιχνίδι. Ο Ρούντι Γκέι με 25
πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής για τους νικη-
τές, με τον Γκίλμπερτ Αρίνας να είναι θετικός
για ακόμα ένα παιχνίδι με 14 πόντους και να
δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει αρκετά. Για
το Ντάλας πρώτος σκόρερ ξανά ήταν ο Νοβί-
τσκι με 15 πόντους αλλά οι Μάβερικς ήταν
αρκετά άστοχοι και είχαν χαμηλά ποσοστά
στην επίθεση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Φοίνιξ Σανς-Λος Αντζελες Λέικερς 125-105

Φιλαδέλφεια 76ερς-Ορλάντο Μάτζικ 82-88
Νιου Ορλίνς Χόρνετς-
Μινεσότα Τίμπεργουλβς 99-90
Μέμφις Γκρίζλις-Ντάλας Μάβερικς 94-89
Ιντιάνα Πέισερς-Μπόστον Σέλτικς 72-86
Σάρλοτ Μπόμπκατς-Ατλάντα Χοκς 96-116
Μιλγουόκι Μπακς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέι-
ζερς 116-94
Λος Αντζελες Κλίπερς-
Σακραμέντο Κινγκς 109-94
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-
Ντένβερ Νάγκετς 112-97

Αύριο
02:00 Ιντιάνα Πέισερς-Τορόντο Ράπτορς

02:00 Ορλάντο Μάτζικ-Ντιτρόιτ Πίστονς
02:00 Σάρλοτ Μπόμπκατς-
Ουάσιγκτον Γουίζαρντς
03:00 Μέμφις Γκρίζλις-Λος 
Αντζελες Κλίπερς
03:00 Μιλγουόκι Μπακς-Οκλαχόμα Θάντερ
03:00 Νιού Ορλεανς Χόρνετς-
Λος Αντζελες Λέικερς
04:00 Γιούτα Τζαζ-Σαν Αντόνιο Σπερς
04:00 Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Φίνιξ Σανς
04:00 Ντένβερ Νάγκετς-
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
05:00 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-
Χιούστον Ρόκετς

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε
αλλά πήρε τη νίκη με 82-81 κόντρα

στον Πανιώνιο

Κέρδισαν με το εμφατικό 125-103
του Λος Αντζελες Λέικερς
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1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΚΟΥΚΟΣ (3), 2ος ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ (2), 3ος ΒΕΤΕ-

ΡΑΝΟΣ (6), 4ος ΤΤΟΜΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (1), Γκανιάν (3 )
€2.20, Πλασέ ( 3) €1.50, Πλασέ (2 ) €1.00, Φόρκαστ (3X2)
€3.90, Δίδυμο (2X3) €2.10, Τρίο (3X2X6) €30.00, Τέτρα-
καστ (3X2X6X1) €31.90, Σύνθετο () €, Omni (2X3) €1.00,
Omni (3X6) €5.30, Omni (2X6) €5.60, DF

Διαγραφές ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ (5)

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ (7), 2ος ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2), 3ος

ΜΠΛΑΚ ΣΚΑΗ (4), 4ος ΣΟΡΟΚΟΣ (5), Γκανιάν (7)
€4.60, Πλασέ (7 ) €2.00, Πλασέ (2 ) €1.60, Φόρκαστ
(7X2) €9.10, Δίδυμο (2X7) €4.30, Τρίο (7X2X4) €40.50,
Τέτρακαστ (7X2X4X5) €105.20, Σύνθετο (3X7) €18.80,
Omni (2X7) €1.90, Omni (4X7) €2.60 Omni (2X4) €3.00,
DF 3X2-7X2 €41.70

Διαγραφές

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ (8), 2ος ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΙΜΑ

(1), 3ος ΜΑΖΟ (3), 4ος ΦΑΡΡΙΕΡ (11), Γκανιάν (8 ) €4.70,
Πλασέ (8 ) €2.70, Πλασέ (1 ) €1.40, Φόρκαστ (8X1)
€11.60, Δίδυμο (1X8) €5.20, Τρίο (8X1X3) €1,593.50, Τέ-
τρακαστ (8X1X3X11) €5,447.65 C/O, Σύνθετο (7X8)
€34.50, Omni (1X8) €2.90, Omni (3X8) €51.00, Omni
(1X3) €24.30, DF 7X2-8X1 €375.00

Διαγραφές ΚΑΒΑΛΙΕΡΕ (9)

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΠΟΕΛΑΡΑ (1), 2ος ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ (6), 3ος ΧΑ-

ΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ (3), 4ος ΤΕΜΠΣΟΣ (5), Γκανιάν (1 )
€2.70, Πλασέ (1 ) €, Πλασέ ( 6) €, Φόρκαστ (1X6) €23.80,
Δίδυμο (1X6) €11.20, Τρίο (1X6X3) €76.30, Τέτρακαστ
(1X6X3X5) €543.70, Σύνθετο (8X1) €19.60, Omni (1X6)
€3.20, Omni (1X3) €4.40, Omni (3X6) €12.30, DF 8X1-
1X6 €375.00

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ (5), 2ος ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ

(10), 3ος ΔΑΝΑΟΣ (1), 4ος ΑΛΜΙΣΣΑ (8), Γκανιάν (5 )
€2.40, Πλασέ (5 ) €2.10, Πλασέ (10 ) €1.50, Φόρκαστ
(5Χ10) €7.10, Δίδυμο (5Χ10) €3.40, Τρίο (5Χ10Χ1)
€17.90, Τέτρακαστ (5Χ10Χ1Χ8) €47.00, Σύνθετο (1Χ11)
(1Χ5) €2.30 €7.30 Omni (5Χ10) €1.80, Omni (1Χ5) €5.30,
Omni (1Χ10) €3.00, DF 1Χ6 – 5Χ10 €750.00 C/O

Διαγραφές ΚΑΛΛΗΝΗ (11)

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΦΑΡΜΑΚΑΣ (4), 2ος ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ (3), 3ος ΖΙΤ-

ΤΟΥ (5), 4ος ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ (12), Γκανιάν (4 )
€12.90, Πλασέ ( 4) €4.60, Πλασέ ( 3) €1.80, Φόρκαστ
(4Χ3) €48.90, Δίδυμο (3Χ4) €13.00, Τρίο (4Χ3Χ5)
€345.30, Τέτρακαστ (4Χ3Χ5Χ12) €2,246.40, Σύνθετο
(5Χ4) €48.70, Omni (3Χ4) €7.20, Omni (4Χ5) €24.10,
Omni (3Χ5) €5.20, DF 5Χ10-4Χ3 €125.30

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΙΣΤΕΡ ΖΗΝΩΝ (11), 2ος ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ (8),

3ος ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ (1), 4ος ΡΙΟ (3), 1 – 2 ½ -
ΛΑΙΜ, Γκανιάν (11 ) €4.90, Πλασέ (11 ) €2.40, Πλασέ (8 )
€3.90, Φόρκαστ (11Χ8) €187.40, Δίδυμο (8Χ11) €51.80,
Τρίο (11Χ8Χ1) €3,343.60 C/O, Τέτρακαστ (11Χ8Χ1Χ3)
€4,466.15 C/O, Σύνθετο (4Χ11) €106.60, Omni (8Χ11)
€12.70, Omni (1Χ11) €14.40, Omni (1Χ8) €20.50, DF
4Χ3-11Χ8 €750.00 C/O

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΟΡΤΗΣΣ (5), 2ος ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ (9), 3ος ΑΙ-

ΣΧΥΛΟΣ (3), 4ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΟΝΗΣ (7), Χρόνος
Άφιξης 2.23.75, Διαφ. Άφιξης 3 - 1 ½ - 2, Γκανιάν (5 )
€3.30, Πλασέ (5 ) €2.90, Πλασέ (9 ) €4.30, Φόρκαστ
(5X9) €36.10, Δίδυμο (5X9) €18.10, Τρίο (5X9X3)
€494.00, Τέτρακαστ (5X9X3X7) €10,891.40, Σύνθετο
(11X5) €19.40, Omni (5X9) €9.00, Omni (3X5) €5.00,
Omni (3X9) €19.60, DF 11Χ8-5Χ9 €839.28 C/O

Διαγραφές ΤΕΥΚΡΟΣ (6) ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΠΙΓΚ
ΣΤΑΡ (10)

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΝΤΩΝΗΣ (2),2ος ΑΛΠΙΝΟΣ (1), 3ος ΛΥΘΡΟ-

ΔΟΝΤΑΣ (GR) (3), 4ος ΚΟΥΗΝ ΑΝΘΙΑ (8), Γκανιάν (2 )
€10.90, Πλασέ (2 ) €6.60, Πλασέ (1 ) €1.60, Φόρκαστ
(2Χ1) €67.90, Δίδυμο (1Χ2) €16.60, Τρίο (2Χ1Χ3) €81.50,
Τέτρακαστ (2Χ1Χ3Χ8) €1,295.00, Σύνθετο (5Χ6) (5Χ2)
€3.10 €27.80, Omni (1Χ2) €4.50, Omni (2Χ3) €7.90,
Omni (1Χ3) €2.90, DF 5Χ9-6Χ(1-11) €477.60 CONS

Διαγραφές ΣΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (6)
10η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ (3), 2ος ΑΡΣΕΝΑΛ (2), 3ος
ΑΤΙΜΟΣ (8), 4ος ΜΕΣΣΗΝΕΑΣ (5), Γκανιάν (3 ) €1.90,
Πλασέ (3 ) €1.40, Πλασέ ( 2) €5.80, Φόρκαστ (3Χ2)
€23.60, Δίδυμο (2Χ3) €18.60, Τρίο (3Χ2Χ8) €221.00, Τέ-
τρακαστ (3Χ2Χ8Χ5) €6.251.70, Σύνθετο (2Χ3) €33.50,
Omni (2Χ3) €9.80, Omni (3Χ8) €3.20, Omni (2Χ8)
€28.10, DF 2Χ1-3Χ2 €375.00
11η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΧΑΣΚΥ (2), 2ος ΛΕΤΟ (1), 3ος ΜΟΤΟΡΑΣ (5),
4ος ΝΤΟΚΤΩΡ ΑΝΔΡΕΑΣ (10), Γκανιάν (2 ) €2.50, Πλα-
σέ (2 ) €1.60, Πλασέ ( 1) €11.50, Φόρκαστ (2Χ1) €58.90,
Δίδυμο (1Χ2) €52.40, Τρίο (2Χ1Χ5) €288.50, Τέτρακαστ
(2Χ1Χ5Χ10) €883.10, Σύνθετο (3Χ2) €5.20, Omni (1X2)
€12.20, Omni (2X5) €2.40, Omni (1X5) €29.00, DF 3Χ2-
2Χ1 €750.00 C/O, PICK 4 (5X2X3X2) €1,151.00, PICK
6 4X11X5X2X3X2 €21,731.03 C/O, JACKPOT 9
8X1X5X4X11X5X2X3X2 €114,263.63 C/O

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Ο
τελικός του Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Α’ Κατηγορίας Βόλεϊ Ανδρών
ανάμεσα στην Ομόνοια Λευκω-
σίας και την Ανόρθωση Αμμο-

χώστου, ρίχνει την αυλαία της αγωνιστι-
κής περιόδου. Το τρόπαιο του Κυπελ-
λούχου Κύπρου θα διεκδικήσουν, από-
ψε, στην κλειστή αίθουσα Κίτιον στη
Λάρνακα. Ο μεγάλος τελικός θα αρχίσει
στις 7.00 μ.μ.

Η μόνιμη πρωταθλήτρια τα τελευ-
ταία 5 χρόνια, Ανόρθωση, που τερμάτι-
σε στη δεύτερη θέση φέτος στο πρωτά-
θλημα θα προσπαθήσει να κατακτήσει
το κύπελλο, ένα τρόπαιο το οποίο λεί-
πει από την τροπαιοθήκη της τα τελευ-
ταία χρόνια. Βρίσκεται σε εξαιρετική
αγωνιστική κατάσταση και είχε το δυ-
σκολότερο έργο για να φθάσει στον
αποψινό μεγάλο τελικό. Στην προημι-
τελική φάση απέκλεισε την περσινή
κυπελλούχο Νέα Σαλαμίνα με 3-0 και
3-1 και στην ημιτελική φάση απέκλεισε
την πρωταθλήτρια Pokka ΑΕ Καραβά
με 3-1 και 1-3 (προκρίθηκε με τη δια-
φορά ενός πόντου).

Η Ομόνοια που παρουσιάστηκε στο
φετινό πρωτάθλημα χωρίς ξένους παί-
κτες, ενώ παραχώρησε και βασικά της
στελέχη (Αλεξίου, Αποστόλου) στην
Energy Standard Νέα Σαλαμίνα, θα
προσπαθήσει με όλες της τις δυνάμεις
να στεφθεί κυπελλούχος. Είναι μια
ομάδα που φημίζεται για τη μαχητικό-
τητά της και αναμένεται να το πράξει
και απόψε.

Για να φθάσει στον τελικό απέκλει-
σε στην προημιτελική φάση την Ανα-
γέννηση Δερύνειας με 3-0 και 3-0 και
τον Παφιακό στην ημιτελική φάση με
3-0 και 3-1. Η Ανόρθωση θα παίξει για
26η φορά στην ιστορία της στο μεγάλο

τελικό. Εχει κατακτήσει το κύπελλο 14
φορές. Για τελευταία φορά

στέφθηκε κυπελλούχος το 2005 όταν
νίκησε στον τελικό τη Νέα Σαλαμίνα με
3-1. Η Ομόνοια παίζει για 8η φορά στην
ιστορία της. Κατέκτησε το κύπελλο 3
φορές. Η τελευταία φορά ήταν το 2009
νικώντας την Ανόρθωση με 3-2. Αυτός ο
τελικός είχε διεξαχθεί στην κλειστή αί-
θουσα Κίτιον. Ανόρθωσις και Ομόνοια
τίθενται αντίπαλες στον τελικό για 4η
φορά στην ιστορία τους. Η πρώτη φορά
ήταν το 1995 όταν η Ανόρθωση νίκησε
με 3-1 στο Λευκόθεο. Τρία χρόνια αργό-
τερα η Ανόρθωσις νίκησε την Ομόνοια
με 3-0 στο Ελευθερία, ενώ το 2009 ήταν
σειρά της Ομόνοιας να πανηγυρίσει.

Είχε νικήσει όπως προαναφέραμε με
3-2 στο Κίτιον. Η Ομοσπονδία απευθύ-
νει έκκληση αθλητοπρέπειας και καλεί
τους φιλάθλους των δύο ομάδων να απο-
φύγουν κάθε είδους βίας. Δεν χωράνε
στα γήπεδα του βόλεϊ.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα λά-
βει η Αστυνομία και για το λόγο αυτό
δεν εκδόθηκαν εισιτήρια παρά μόνο
αριθμός ονομαστικών προσκλήσεων ο
οποίος δόθηκε στις 2 ομάδες, οι οποίες
θα πρέπει παραδώσουν τον ονομαστικό
κατάλογο στην Ομοσπονδία και στην
Αστυνομία για έλεγχο στην είσοδο. Η
είσοδος στους φιλάθλους θα ανοίξει
στις 6.00 μ.μ. Η Ομόνοια θα καταλάβει
την κερκίδα όπου βρίσκονται οι επίση-
μοι και η Ανόρθωσις την απέναντι κεν-

τρική. Τα δύο πέταλα θα παραμείνουν
κλειστά.
Ανόρθωση

Προπονητής Μάριος Κοντός
Οι παίκτες:
Νο.1 Βλάνταν Αλεξιτς,
Νο.2 Νικόλας Χαραλαμπίδης,
Νο.3 Αυγουστίνος Παναγιωτίδης,
Νο.4 Παναγιώτης Χρυσοστόμου,
Νο.5 Στέλιος Μιχαήλ,
Νο.6 Παύλος Ιωάννου,
Νο.7 Γαβριήλ Γεωργίου,
Νο.8 Γεώργιος Χρυσοστόμου,
Νο.10 Γιάννης Κοντός,
Νο.14 Παγιάν Μορένο,
15. Γιάννης   Μαντέκας,
17. Μίνως Αγαθοκλέους,
18. Αντώνης Αντωνίου.

Ομόνοια
Προπονητής Χρίστος Σπύρου
Οι παίκτες:
Νο.1 Αχιλλέας Πετρακίδης
Νο.2 Ναβίντ Χομαγιούν
Νο.3 Σωτήρης Πετρακίδης
Νο.4 Πάνος Ηρακλέους
Νο.5 Θανάσης Πολυνείκης
Νο.7 Σάββας Σάββα
Νο.8 Ομίντ Χομαγιούν
Νο.9 Χρίστος Αντωνιάδης
Νο.10 Μιχάλης Βάρδας
Νο.11 Γιώργος Σπανός
Νο.12 Παύλος Αναστασιάδης
Νο.14 Ανδρέας Τσουρής
Νο.15 Χαράλαμπος Σπύρου

Διεξάγεται απόψε (19:00) 
ο 38ος Τελικός Κυπέλλου Βόλεϊ

ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
2011-2012 μεταξύ της

Ανόρθωσης και της Ομόνοιας

Μία θα σηκώσει 
την κούπα

Ηεθνική μας ομάδα εφήβων διέλυσε και τη Βόρειο Ιρ-
λανδία 3-0 (25-11, 25-15, 25-23) και πανηγυρικά πήρε

τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών Κρατών
στην πόλη Μάδεργουελ της Σκοτίας. Ηταν η πέμπτη διαδο-
χική νίκη σε ισάριθμους αγώνες για την Εθνική Κύπρου, που
καθ‘ όλη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος παραχώρησε μό-
νον δύο σετ (από ένα σε Λουξεμβούργο και Σαν Μαρίνο). Με
τη νίκη αυτή η Κύπρος επανέκτησε τον τίτλο που είχε κερ-
δίσει το 2006 στο πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Εφήβων Μικρών Κρατών, αλλά είχε απολέσει το
2008 από το Λουξεμβούργο. Στον αγώνα με τη Βόρειο Ιρ-
λανδία ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Δεληκώστας πα-
ρέταξε τους Ττόφια, Αβερκίου, Σπύρου, Μοσχοβάκη, Αγα-
πίου, Γιαννάκκο και libero τον Χαραλαμπίδη, ενώ χρησιμο-
ποίησε και τους Προδρόμου, Καλαφάτη, Χαραλάμπους και
Μιχαήλ. Στους άλλους αγώνες της ημέρας το Σαν Μαρίνο νί-
κησε την Ιρλανδία με 3-0 (25-18, 25-16, 25-16) και το Λου-
ξεμβούργο τη Σκοτία επίσης με 3-0 (25-15, 25-23, 25-18).

Η τελική βαθμολογία: 1. Κύπρος 15β. 2. Λουξεμβούργο
12β. 3. Σκοτία 9β. 4. Σαν Μαρίνο 6β. 5. Βόρειος Ιρλανδία 3β.
6. Ιρλανδία 0β.

Επέστρεψε τα ξημερώματα
Με το Κύπελλο του πρωταθλητή Ευρώπης Μικρών Κρα-

τών και τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος επέστρε-

ψαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι παίκτες της Εθνικής
Εφήβων. Η Εθνική Κύπρου, που τερμάτισε πρώτη και αήτ-
τητη σε πέντε αγώνες, είχε και τρεις ατομικές βραβεύσεις: ο
Νικόλας Χαραλαμπίδης βραβεύθηκε ως καλύτερος libero
των τελικών και ο Γιώργος Μοσχοβάκης αναδείχθηκε καλύ-
τερος επιθετικός και πρώτος σκόρερ.

Βόλεϊ: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Εθνική Εφήβων
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«Αγκαλιά» με τον τίτλο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε
με 2-0 την ΚΠΡ και μετά την ήττα
της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 στο Εμι-
ρεϊτς από την Αρσεναλ, έφτασε στο

+8, αγκαλιάζοντας τον τίτλο. Το έκαναν όμως
εν μέσω... έντονων παραπόνων. Ο Μαρκ Χιουζ,
που βλέπει την ΚΠΡ να παραμένει σε πολύ δύ-
σκολη θέση, ήταν έξαλλος με το πέναλτι που
κέρδισε η Γιουνάιτεντ, το οποίο ξεκίνησε από
οφσάιντ και οδήγησε στο 1-0 και στην αποβο-
λή του Ντέρι. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι εί-
χαν τον έλεγχο, με τους Λονδρέζους να προ-
σπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά στο
14’, ο Ρούνεϊ έψαξε τον Γιανγκ στην περιοχή
και ο πρώην παίκτης της Αστον Βίλα έπεσε στο
χορτάρι σε μαρκάρισμα του Ντέρι. Ο Λι Μέι-
σον έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι, ενώ
απέβαλε και τον παίκτη της ΚΠΡ. Πέραν της
τραβηγμένης απόφασης για καταλογισμό της
εσχάτης των ποινών, η φάση έπρεπε να διακο-
πεί από τον επόπτη στο ξεκίνημά της, αφού ο
Γιανγκ ήταν σε καθαρή θέση οφσάιντ. 

Ο Γουέλμπεκ στο 47’ κατάφερε να κάνει το
2-0 μετά από σέντρα του Βαλένσια, αλλά το
γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 68’ ο
Πολ Σκόουλς έκανε το 2-0 και σφράγισε τη νί-
κη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Κανονιά» στη Σίτι
Με γκολ του Μίκελ Αρτέτα στο 87ο λεπτό,

η Αρσεναλ πήρε με 1-0 το ντέρμπι με τη Μάν-
τσεστερ Σίτι στο Εμιρεϊτς κι έδωσε προβάδι-
σμα 8 βαθμών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα πράγματα ξεκίνησαν εξαρχής στραβά για
τη Σίτι, με τον Γιάγια Τουρέ να αποχωρεί τραυ-
ματίας, ενώ οι «Κανονιέρηδες» φωνάζουν για
ανατροπή του Φαν Πέρσι από τον Κομπανί στο
15ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς καλύτε-
ροι και θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει και
αριθμητικό πλεονέκτημα, αν ο διαιτητής ήταν
πιο αυστηρός στο επικίνδυνο τάκλιν του Μπα-
λοτέλι στον Σονγκ στο 19’.

Στην επανάληψη, οι «Πολίτες» προσπάθη-
σαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, αλλά ήταν οι
παίκτες του Αρσέν Βενγκέρ αυτοί που δημι-
ούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες. Ο Φαν
Πέρσι είδε την κεφαλιά του στο 61` να σταμα-
τάει στο δοκάρι, κάτι που συνέβη και σε σουτ
του Γουόλκοτ στο 75’, πριν τελικά έρθει η «λύ-
τρωση» στο 87’. Ο Αρτέτα εκμεταλλεύτηκε το
λάθος του Πιζάρο και με ωραία ατομική προ-

σπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρ-
νοντας την ομάδα του πιο κοντά στην 3η θέση
και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πιο κοντά στον
τίτλο. Οσον αφορά τον... επικίνδυνο Μπαλοτέ-
λι, πήρε νωρίτερα το δρόμο για τα αποδυτήρια,
καθώς αποβλήθηκε στο 90ο λεπτό.

Ο Μάτα λύτρωσε την Τσέλσι
Ο Χουάν Μάτα λύτρωσε την Τσέλσι στο 3’

των καθυστερήσεων, κάνοντας το 2-1 επί της
Γουίγκαν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό, με
τους μπλε να παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες,
εγκλωβίστηκαν στην αμυντική διάταξη των φι-
λοξενούμενων και δεν είχαν καθόλου καλή
ανάπτυξη. Αποτέλεσμα ήταν όλες οι φάσεις να
προέρχονται από ατομικές ενέργειες και τους
παίκτες του Μαρτίνεθ να στέκονται πολύ καλά
στο «Στάμφορντ Μπριτζ».  

Στην επανάληψη, όμως, το παιχνίδι τα είχε
όλα. Καλό ρυθμό, πολλές φάσεις και αγωνία
μέχρι το τέλος. Η Τσέλσι έφτασε στο γκολ στο
61’, όταν ο Μεϊρέλες έκανε το γέμισμα στην πε-
ριοχή και ο Ιβάνοβιτς από κοντά σκόραρε το
3ο του γκολ στα τελευταία 2 παιχνίδια σε μία
φάση, που ο Σέρβος ήταν καθαρά πιο μπροστά
και το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Οι φιλο-

ξενούμενοι δεν κλείστηκαν στην άμυνά τους,
καθώς «καίγονταν» για βαθμούς και στο 82’
κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο
Ντιαμέ βρέθηκε έξω από την περιοχή, οι αμυν-
τικοί της Τσέλσι αρκέστηκαν στο να τον κοιτά-
νε και ο Σενεγαλέζος, που είχε περάσει στο 71’
στη θέση του ΜακΑρθουρ, με ξερό δυνατό αρι-
στερό σουτ άφησε... άγαλμα τον Τσεχ για το 1-
1! Οι μπλε δεν τα παράτησαν, όμως, πίεσαν και
στο τέλος δικαιώθηκαν. Στο 3’ των καθυστερή-
σεων, ο Ντρογκμπά έβγαλε εκπληκτική πάσα
στον Τόρες, το βολέ του Ισπανού στην κίνηση
κατέληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Αλ
Χάμπσι και ο Μάτα από κοντά έκανε το τελικό
2-1! 

«Τέλος» στο αρνητικό σερί των τριών συνε-
χόμενων ηττών έβαλε η Λίβερπουλ που ανα-
δείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αστον Βίλα στο
Ανφιλντ.

Τα πράγματα είχαν ξεκινήσει για ακόμη μία
φορά στραβά για τους Reds, με τον Κρις Χερντ
να ανοίγει το σκορ για τους Χωριάτες μόλις στο
10ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για δύο
πέναλτι πάνω στον Λουίς Σουάρεζ, με τον
Ντιρκ Κάουτ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στη συ-

νέχεια.
Ο Σουάρεζ ήταν ο καλύτερος παίκτης της

ομάδας του Μερσεϊσάιντ, έχοντας και δοκάρι
και τελικά κατάφερε να διασώσει το βαθμό της
ισοπαλίας όταν πήρε το... ριμπάουντ από το
σουτ του Ντάνιελ Αγκερ που κατέληξε στο δο-
κάρι στο 82ο λεπτό. 

Ισόπαλες χωρίς γκολ αναδείχθηκαν Σάν-
τερλαντ και Τότεναμ σε ένα ματς με λιγοστές
ευκαιρίες. Η ομάδα του Λονδίνου μπήκε δυνα-
τά στο ματς και λίγο έλειψε να προηγηθεί στο
4ο λεπτό, όταν το συρτό σουτ του Εκοτό πέρα-
σε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μι-
νιολέ. Δέκα λεπτά αργότερα ο διαιτητής δεν
καταλόγισε πέναλτι σε ”χέρι” του Μπάρντσλεϊ
και από εκεί και πέρα, ο ρυθμός έπεσε αισθη-
τά. Δεν είναι τυχαίο ότι στο δεύτερο μέρος χά-
θηκαν μόλις δύο καλές ευκαιρίες (στο 59’ με
τον Μπέιλ και στο 74’ με τον Φαν ντερ Φαρτ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 32ης αγω-
νιστικής:

Σουόνσι - Νιούκαστλ 0-2 (5’ και 69’ Σισέ)
Σάντερλαντ - Τότεναμ 0-0
Μπόλτον - Φούλαμ 0-3 (30’ και 45’ Ντέμπ-

σεϊ, 81’ Μααμαντού Ντιαρά)
Τσέλσι - Γουίγκαν 2-1 (61’ Ιβάνοβιτς, 93’

Μάτα / 82’ Ντιαμέ)
Λίβερπουλ - Αστον Βίλα 1-1 (82’ Λουΐς

Σουάρες / 10’ Χερντ)
Νόριτς - Εβερτον 2-2 (39’ Χόσον, 74’ Χολτ /

23’ και 61’ Γέλαβιτς)
Γουέστ Μπρομ - Μπλάκμπερν 3-0 (7’ αυτ.

Μάρτιν Ολσον, 69’ Φορτουνέ, 85’ Ρίντζγουελ)
Στόουκ - Γουλβς 2-1 (37’ Χουτ, 61’ Κράουτς

/ 26’ Κάιτλι)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - ΚΠΡ 1-0 (15’ πεν.

Ρούνεϊ, 68’ Σκόουλς)
Αρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (87’ Αρτέτα)

Η

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε
με 2-0 την ΚΠΡ και ξέφυγε οκτώ
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Κέρδισε και παρέμεινε ζωντανή...
Μπαρτσελόνα νίκησε με
4-1 τη Σαραγόσα μέσα
στο «Ρομαρέδα», έτσι
σταμάτησε στις 3 νίκες

το σερί της ομάδας του Μανόλο Χι-
μένεθ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με
τον Αράντα στο 30’, αλλά η ανατρο-
πή έγινε άμεσα, με τα τέρματα των
Πουγιόλ στο 36’ και Μέσι στο 39’.

Ο Αργεντινός σκόραρε με πέ-
ναλτι και στο 86’, φτάνοντας τα 38
τέρματα φέτος, ενώ το τελικό 1-4
διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο
Πέδρο.

Ο Αράντα στο 24’, δηλαδή 6 λε-
πτά πριν ανοίξει το σκορ είχε χάσει
πέναλτι, ενώ από το 45’ η Σαραγόσα
έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβο-
λής του Αμπρααμ.

Επιστρέφοντας στον Λιονέλ Μέ-

σι, με αυτά τα δύο γκολ του έγινε ο
πρώτος ποδοσφαιριστής, μετά τον
Γκερντ Μίλερ, που παίζει σε μεγά-
λο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και
φτάνει τα 60 γκολ σε μία χρονιά (σε
όλες τις διοργανώσεις). Ο Μίλερ εί-
χε 67 την περίοδο 1972-1973 και με
9 αγωνιστικές να απομένουν και τα
ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, o
Μέσι αναμένεται να τον ξεπεράσει.

Με δύο γκολ του Κάρλος Βέλα η
Σοθιεδάδ προηγήθηκε στη Βαρκε-
λώνη, αλλά η Εσπανιόλ κατάφερε
να ισοφαρίσει σε 2-2 και πάρει
έστω το βαθμό. Δύο γκολ πέτυχε
και ο Μίτσου για τη Ράγιο Βαγεκά-
νο, η οποία επικράτησε με 6-0 της
Οσασούνα, ενώ η Χετάφε νίκησε με
2-0 τη Χιχόν. Αλμα σωτηρίας έκανε
η Μπέτις, νικώντας με 3-1 τη Βιγια-

ρεάλ, η οποία εξακολουθεί να έχει
4 βαθμούς περισσότερους από τη
Σαραγόσα, αυτή δηλαδή που την
κυνηγάει για την ”πετάξει” στη ζώ-
νη του υποβιβασμού. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα της 32ης αγωνιστι-
κής:

Χετάφε - Χιχόν 2-0 (22’ Νικο-
λάς Φεντόρ, 47’ Ντιέγκο Κάστρο)

Ράγιο Βαγεκάνο - Οσασούνα 6-0
(5’ Μοβίγια, 17’ και 28’ Μίτσου, 36’
Ντιέγκο Κόστα, 57’ Αρμεντέρος, 79’
Τίτο)

Εσπανιόλ - Σοθιεδάδ 2-2 (45’
αυτ. Ντεμιντόβ, 47’ Βάις / 12’ και 15’
Βέλα)

Σαραγόσα - Μπαρτσελόνα 1-4
(30’ Αράντα / 36’ Πουγιόλ, 39’ και
86’ πέν. Μέσι, 92’ Πέδρο)

Μπέτις - Βιγιαρεάλ 3-1 (35’ Σάν-
τα Κρους, 38’ Ρουμπέν Κάστρο, 59’
Μπενιάτ / 93’ πέν. Μάρκο Ρουμ-
πέν)

Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης 
(2’ Βάλντο, 10’ Κονέ)
Μαγιόρκα - Γρανάδα 0-0
Μπιλμπάο - Σεβίλλη 1-0 
(47’ Γιορέντε)
Σήμερα
Μάλαγα - Σανταντέρ (22:00)

Η
Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη
με 4-1 επί της Σαραγόσα και
διατηρήθηκε σε τροχιά τίτλου

Γιουβέντους νίκησε εκτός έδρας την
Παλέρμο με 2-0 και σε συνδυασμό με
την ήττα της Μίλαν από τη Φιορεντίνα
ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολο-

γίας. Ο Πίρλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Μπονούτσι
με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα
του στο 56’. Στο 69’ ο Κουαλιαρέλα έκανε το 2-0
με αριστερό, τεχνικό πλασέ.

Η Μίλαν άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό με πέ-
ναλτι του Ιμπραΐμοβιτς στον αγώνα με τη Φιο-
ρεντίνα και άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 39’, όταν
η προσπάθεια του Μάξι Λόπες κατέληξε στο δο-
κάρι του Μπόρουτς. Με το καλημέρα του δευτέ-
ρου μέρους οι ”βιόλα” ισοφάρισαν με τον Γιόβε-
τιτς και έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στο 89ο λε-
πτό με έναν πρώην άσο της Γιουβέντους, τον
Αμάουρι. Αξίζει να σημειωθεί πως στο 84ο λεπτό
ο Αντόνιο Κασάνο αντικατέστησε τον Τζανλούκα
Τζαμπρότα, επιστρέφοντας στη δράση 5 μήνες
μετά την επέμβαση στην καρδιά.

Η Λάτσιο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι
με τη Νάπολι που ενδέχεται να κρίνει πολλά για
τη μάχη της 3ης θέσης. Η γηπεδούχος άνοιξε το
σκορ στο 9’ με μονοκόμματο σουτ του Καντρέβα
από πλάγια θέση, αλλά οι ”παρτενοπέι” ισοφάρι-
σαν στο 34’ με κοντινό πλασέ του Πάντεφ, έπει-
τα από εκπληκτική ασίστ του Λαβέτσι (με τακου-
νάκι). Στο 68ο λεπτό ο Μάουρι ξανάδωσε το προ-
βάδισμα στους γηπεδούχους με εντυπωσιακό
”ψαλιδάκι”, ενώ στο 81’ ο Λεντέσμα έβαλε τέλος
στη σεμνή τελετή με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

Ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο
απέδειξε ότι είναι η φετινή Ρόμα που έχασε 4-2
από την αδύναμη Λέτσε! Στο 22ο λεπτό ο Μου-
ριέλ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 44’, ο Ντι Μικέλε με
κοντινή προβολή έκανε το 2-0. Ο Μουριέλ με
μακρινό σουτ στο 49’ ”κλείδωσε” τη νίκη για τη
Λέτσε, πριν ο Ντι Μικέλε διευρύνει τη διαφορά

με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 56’. Το μόνο
που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μει-
ώσουν με τους Μπόγιαν (στο 88’) και Λαμέλα
(στο 90’). 

Τη χαρά της νίκης γεύθηκε μετά από πέντε
αγωνιστικές η Ουντινέζε που επικράτησε 3-1 της
Πάρμα στο βαρύ αγωνιστικό χώρο του ”Φριόυ-
λι”. 

Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκαν Κάλιαρι και Ιντερ
στο ουδέτερο ”Νερέο Ρόκο” της Τεργέστης. Η
ομάδα της Σαρδηνίας προηγήθηκε στο 5’ με τον
Αστόρι, αλλά οι ”νερατζούρι” απάντησαν ένα λε-
πτό αργότερα με τον Μιλίτο. Η Κάλιαρι ξαναπή-
ρε το προβάδισμα στο 61’ με κεφαλιά του Πινί-
για. Η αντίδραση της Ιντερ ήταν και πάλι άμεση
(με τον Καμπιάσο στο 64’), ωστόσο δεν άλλαξε
κάτι μέχρι τέλους.

Την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο ”Ατλέτι
Ατζούρι”, σημείωσε η Σιένα. Η Αταλάντα άνοιξε
το σκορ στο 9’ με τον Σελότο, οι φιλοξενούμενοι
όμως, ισοφάρισαν τέσσερα λεπτά αργότερα με
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λαρόντο. Ολα
έδειχναν ότι το ματς θα έληγε ισόπαλο, ωστόσο ο
Ντέστρο είχε αντίθετη άποψη και η ομάδα της

Φλωρεντίας ”κλείδωσε” την παραμονή. Αναλυτι-
κά τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Τσεζένα - Μπολόνια 0-0
Κιέβο - Κατάνια 3-2 (6’ Μπράντλεϊ, 20’ πέν.

Πελισιέρ, 51’ Παλόσκι / 32’ αυτ. Αντρεόλι, 85’
Αλμιρόν)

Μίλαν - Φιορεντίνα 1-2 (31’ πέν. Ιμπραχίμο-
βιτς / 47’ Γιόβετιτς, 89’ Αμαουρί)

Νοβάρα - Τζένοα 1-1 (68’ Μασκάρα / 7’ Παλά-
σιο)

Κάλιαρι - Ιντερ 2-2 (5’ Αστόρι, 61’ Πινίγια / 6’
Μιλίτο, 64’ Καμπιάσο)

Ουντινέζε - Πάρμα 3-1 (45’+1 και 92’ Κουάν-
τουο Ασαμόα, 56’ Ντι Νατάλε / 84’ Αλεσάντρο
Λουκαρέλι)

Λέτσε - Ρόμα 4-2 (22’ και 49’ Μουριέλ, 44’
και 56’ πέν. Ντι Μικέλε / 88’ Μπόγιαν, 90’ Λα-
μέλα)

Αταλάντα - Σιένα 1-2 (9’ Στσελότο / 13’ πέν.
Λαρόντο, 90’ Ντέστρο)

Παλέρμο - Γιουβέντους 0-2 (56’ Μπονούτσι,
69’ Κουαλιαρέλα)

Λάτσιο - Νάπολι 3-1 (9’ Καντρέβα, 68’ Μάου-
ρι, 81’ πέν. Λεντέσμα / 34’ Πάντεβ)

Η
Η Γιουβέντους κέρδισε με 2-0 την

Παλέρμο και σε συνδυασμό με την ήττα
της Μίλαν ανέβηκε στην πρώτη θέση



Και μαθηματικά
πρωταθλήτρια η Σέλτικ

ε τον καλύτερο
τρόπο «κλείδω-
σε» το 43ο πρω-
τάθλημα της

ιστορίας της η Σέλτικ, που
συνέτριψε με 6-0 την Κιλ-
μάρνοκ.

Την ιδανικότερη απάντη-
ση, λοιπόν, ακόμα και στους
πιο αυστηρούς επικριτές
τους έδωσαν οι «καθολικοί»,
που σκόρπισαν στους... έξι
ανέμους την Κιλμάρνοκ, την
οποία και αντιμετώπισαν στο
«Ράγκμπι Παρκ». Με αυτό
τον τρόπο η Σέλτικ κατέκτη-
σε και μαθηματικά το 43ο της
πρωτάθλημα, τη στιγμή πάν-
τως που θα της αρκούσε
απλά και ο βαθμός της ισο-
παλίας.

Σχετικά με το παιχνίδι δεν
χρήζει ιδιαίτερης κριτικής,
αφού στο 17’ προηγούνταν
ήδη 2-0, προλαβαίνοντας μά-
λιστα να σημειώσει ακόμα
δύο τέρματα μέχρι τη λήξη
του ημιχρόνου, για να ολο-
κληρωθεί ο θρίαμβός της στο
φινάλε με άλλα δύο. Ο
Μούλγκρου στο 8’ άνοιξε το
σκορ για την ομάδα του Γιώρ-
γου Σαμαρά, με τον Λούβενς
στο 17’ να κάνει το 2-0. Ο
σκόρερ του πρώτου τέρμα-
τος, στο 35’ έκανε το 3-0, για
να έρθει ο Χούπερ στο 45’ να
κάνει το 4-0.

Το τελικό αποτέλεσμα
διαμορφώθηκε στα τελευταία
λεπτά της αναμέτρησης με
τον Λέντλεϊ στο 88’ να κάνει
το 5-0 και τον Χούπερ στις
καθυστερήσεις να διαμορ-
φώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Να πούμε πάντως ότι με
τα 43 πρωταθλήματα που
έφτασαν οι «Κέλτες», υπο-
λείπονται ακόμα 11 για να
φτάσουν τη μισητή αντίπαλο
Ρέιντζερς, που έχει 54.

Οι κάτοχοι
54 Ρέιντζερς
43 Σέλτικ
4 Χαρτς, Χιμπέρνιαν, Αμ-

περντίν
2 Νταμπάρτον
1 Θερντ Λάναρκ, Μάδερ-

γουελ, Νταντί, Κιλμάρνοκ,
Νταντί Γιουνάιτεντ

Τα αποτελέσματα της
33ης αγωνιστικής:

Κιλμάρνοκ - Σέλτικ 0-6
(8’, 35’ Μέλγκριου, 17’ Λού-

βενς, 45’, 90’ Χούπερς, 88’
Λέντλι)

Αμπερντίν - Νταντί Γιου-
νάιτεντ 3-1 (12’ Μακί 68’
Κλαρκ, 78’ Τζακ-29’ Νταλί)

Ντανφέρμλιν - Χαρτς 1-2
(85’ αυτ. Ζαλούκας49’ Γκλεν,
53’ Μπαρ)

Ρέιντζερς - Σεντ Μίρεν 3-1
(1’ ΜακΚούλοχ, 40’ Λίτλ, 60’
πεν. Λάφερτι-49’ ΜακΓ-
κόουαν)

Σεντ Τζόνστον - Ινβερνές
0-0

Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ
1-1 (30’ Ο’ Κόνορ-81’ Λόου)

Σαμαράς: «Αξίζαμε τον τίτλο»
Η Σέλτικ άξιζε την κατά-

κτηση του πρωταθλήματος
Σκοτίας, όπως τόνισε ο Γιώρ-
γος Σαμαράς. Ο Ελληνας επι-
θετικός, μάλιστα, θυμήθηκε
τον προηγούμενο τίτλο της
ομάδας του, πριν από τέσσε-
ρα χρόνια και τον τρόπο με
τον οποίο προήλθε.

Ο Σαμαράς, τόνισε: «Ηταν
15 Οκτωβρίου. Παίζαμε με
την Κιλμάρνοκ. Στο ημίχρο-
νο χάναμε 3-0 και φαντάσου
πως στα προηγούμενα 10
ματς είχαμε γνωρίσει τρεις
ήττες. Η μία εξ αυτών με 4-2
από τη Ρέιντζερς. Ο μίστερ
μπήκε στα αποδυτήρια και
μας είπε: ”Κάντε κάτι γιατί
δεν θα γυρίσω σπίτι μου ούτε
με ταξί”. Από το 74’ μέχρι το
80’ το ματς είχε γίνει 3-3.
Δεν κερδίσαμε, αλλά ήδη εί-
χαμε ”κερδίσει” σε αυτοπε-
ποίθηση. Αυτό ήταν. Ασχέ-
τως της τιμωρίας των Ρέιν-
τζερς, θα κερδίζαμε ξανά την
κούπα. Ημασταν καλύτερη
ομάδα και το αξίζαμε».

Μ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Σέλτικ ......................33 81
2. Ρέιντζερς ................33 63
3. Μάδεργουελ ..........33 55
4. Σεντ Τζόνστον ......33 50
5. Νταντί Γιουν. ..........33 49
6. Χαρτς ......................33 48
7. Κιλμάρνοκ ..............33 37
8. Αμπερντίν ..............33 36
9. Σεντ Μίρεν ............33 35
10. Ινβερνές ................33 32
11. Χιμπέρνιαν ............33 27
12. Ντανφέρμλιν ........33 20

Πολύ σκληρή
για να πεθάνει

ετά την γκέλα με τη
Στουτγκάρδη η Ντόρ-
τμουντ επέστρεψε στις
επιτυχίες, νικώντας με 3-

1 τη Βόλφσμπουργκ, μέσα στο
”Φόλκσβαγκεν Αρίνα”.

Η Μπάγερν Μονάχου μάτωσε για
να νικήσει (2-1) στο Μόναχο την τα-
πεινή Αουγκσμπουργκ, η οποία τους
πίεσε στο τέλος και παρέμειναν στο -
3 από την Ντόρτμουντ. Η Μπάγερν
δεν ήταν όσο καλή είναι τον τελευ-
ταίο μήνα και κινδύνεψε με γκέλα
στην «Αλιάνζ Αρένα» κόντρα στη νε-
οφώτιστη αντίπαλό της. Τελικά οι
Βαυαροί επικράτησαν πολύ δύσκολα
με 2-1 και παρέμειναν στο -3 από την
Ντόρτμουντ και στο κυνήγι του τίτ-
λου. Το ξεκίνημα πάντως προϊδέαζε
πως θα ήταν ένα ακόμα από αυτά τα
πάρτι που στήνει η Μπάγερν και
κερνάει έξι ή επτά τους καλεσμένους
της. Μόλις στο 1’ ο Ριμπερί έκανε μία
σούπερ ενέργεια από τα αριστερά και
έστειλε τη μπάλα στο πόδι του Μά-
ριο Γκόμες, ο οποίος με διπλή προ-
σπάθεια (απέκρουσε ο τερματοφύ-
λακας Γιεντς) άνοιξε το σκορ. Οι φι-
λοξενούμενοι όμως δεν είχαν ταξιδέ-
ψει στο Μόναχο για να διασυρθούν.
Συνήλθαν, ισορρόπησαν και ισοφά-
ρισαν στο 23’ με τον Νοτιοκορεάτη
Κου να πλασάρει από κοντά και τον
Νόιερ να κάνει λάθος και να το δέχε-
ται το τέρμα άκοπα. Στην επανάληψη
η Μπάγερν πίεσε και κατάφερε με τη

συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα να κά-
νει το 2-1 και πάλι με τον Γκόμες που
με αυτά τα δύο γκολ έφτασε τα 25
στην Μπουντεσλιγκα. 

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι σκόραρε
επίσης δύο φορές για την Ντόρ-
τμουντ, φτάνοντας τα 19 τέρματα, ενώ
το άλλο γκολ των πρωταθλητών πέτυ-
χε Ιλκάι Γκεντογάν.

Η Στουτγκάρδη έμεινε μόνη στην
5η θέση, καθώς επικράτησε με 4-1
της Μάιντς, ενώ η Χοφενχάιμ πήρε
”διπλό” με 2-1 κόντρα στην Καϊζερσ-
λάουτερν.

Η Χέρτα πήρε σπουδαία ισοπαλία
με 0-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, η
οποία χάνει τη φόρμα της και μάλλον
θα περιοριστεί στην 4η θέση και στα
προκριματικά του Champions Lea-
gue.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της
29ης αγωνιστικής:

Βόλφσμπουργκ - Ντόρτμουντ 1-3
(62’ Μάντουκιτς / 22’ και 90’ Λεβαν-
τόβσκι, 49’ Γκεντογάν)

Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης 1-1
(39’ Ελ Ζεμάλ / 24’ Ρόζενμπεργκ)

Στουτγκάρδη - Μάιντς 4-1 (8’
Χάιναλ, 49’ και 85’ Ιμπίσεβιτς, 65’
πέν. Κουζμάνοβιτς / 3’ πέν. Ιβανσιτς)

Φράιμπουργκ - Νυρεμβέργη 2-2
(53’ πέν. Ντάνιελ Καλιγκιούρι, 79’
Μακιαντί / 8’ Ντιντάβι, 45’ Πέχαρτ)

Κάιζερσλαουτερν - Χόφενχαϊμ 1-2
(86’ Μπούγκερα / 26’ πέν. Σαλίχο-
βιτς, 71’ Βούκτσεβιτς)

Μπάγερν - Αουγκσμπουργκ 2-1 (1’
και 60’ Μάριο Γκόμεθ / 23’ Κου Για-
Κέολ)

Γκλάντμπαχ - Χέρτα 0-0
Σάλκε-Ανόβερο 3-0 (6’, 47’ Ρα-

ούλ, 63’ Χούντελαρ)
Αμβούργο- Μπάγερ Λεβερκούζεν

1-1 (40’ πέν. Πέτριτς - 55’ Σούρλε)

Μ
Η Ντόρτμουντ κέρδισε με 3-1 τη
Βόλφσμπουργκ και διατηρήθηκε

στην κορυφή

Συνεχίζει ακάθεκτο
το «τρένο» της Μοντπελιέ

Μονπελιέ επικράτησε με
2-1 της Σοσό, έχοντας
σκόρερς τους Μπελαντά
και Σουλεϊμάν Καμαρά

και φουλάρει για την κατάκτηση του
τίτλου. Η Λιλ έχασε με 1-3 στην έδρα
της Μπρεστ, έτσι η Λιόν κατάφερε
να την πλησιάσει στους 3 βαθμούς,
νικώντας με 2-1 την Οσέρ στο ”Ζερ-
λάν”, χάρη σε δύο πέναλτι του Λι-
σάντρο Λόπες.

Την ευκαιρία έχασε πάντως η
Τουλούζ, καθώς ηττήθηκε με 0-2
στην έδρα της Βαλανσιέν, ενώ η Ρεν
πήρε ”διπλό” με 3-1 από την Εβιάν.
Βαθιά βαθμολογική «ανάσα» πήραν
Καέν και Νις επικρατώντας με 1-0
της Μπορντό και 2-0 της Λοριάν αν-
τίστοιχα. Με τη νίκη αυτή η Καέν
βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη. Από
τη ζώνη του υποβιβασμού απομα-
κρύνθηκε και η Νις, χάρη στην εντός
έδρας νίκη της επί της Λοριάν που
επίσης μάχεται για τη σωτηρία της.

Επειτα από ένα μέτριο πρώτο ημί-
χρονο, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν...
ορεξάτοι και «καθάρισαν» το ματς
μέσα σε 10 λεπτά με γκολ των Μου-
νιέ (49`) και Σιβελί (58`).

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν

το ματς με 10 παίκτες, λόγω της απο-
βολής του Ρομάο στο 79`. Αναλυτικά
τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστι-
κής:

Αζαξιό-Σεντ Ετιέν 1-1 (79’ 
Μεντζανί-71’ Σιναμά-Πονγκόλ)
Ντιζόν-Νανσί 0-2 
(6’, 84’ Τραορέ)
Εβιάν-Ρεν 1-3 (34’ Λερουά-
47’ Χάτζι, 88’ Ανγκουλά, 
90+2’ Ερντίνγκ)

Μονπελιέ-Σοσό 2-1 (4’ Μπελαν-
τά, 56’ Καμαρά-27’ Μαϊγκά)

Μπρεστ-Λιλ 3-1 (5’ Νταφ, 10’ πεν.
Γκρουγκί, 53’ Αλφόνς -27’ Παγιέ)

Βαλενσιέν-Τουλούζ 2-0 
(63’ Ντάνιτς, 89’ πεν. Σαμασά)
Λιόν-Οσέρ 2-1 (29’ πεν., 72’ πεν. 
Λισάντρο-42’ Τραορέ)
Καέν-Μπορντό 1-0 (2’ Σεούμπ)
Νις-Λοριάν 2-0 
(49’ Μουνιέ, 58` Σιβελί)

Η

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μονπελιέ ....................30 63
2. Παρί Σεν Ζερμέν ..30 60
3. Λιλ ............................31 56
4. Λιόν ..........................31 53
5. Τουλούζ ..................31 50
6. Ρεν ............................31 48
7. Σεντ Ετιέν ..............31 47
8. Μπορντό ................31 42
9. Μαρσέιγ ..................29 40
10. Εβιάν ......................31 39
11. Νανσί ......................31 39
12. Βαλενσιέν ..............31 37
13. Νις ..........................31 34
14. Ντιζόν ....................31 34
15. Μπρεστ ..................31 33
16. Καέν ......................31 33
17. Αζαξιό ....................31 33
18. Λοριάν ....................31 32
19. Σοσό ......................31 30
20. Οσέρ ......................31 27

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201234 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αλωσε»...
το Γ. Καραϊσκάκης»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΡΕΡ

1. Ολυμπιακός 28 ......64:17 67
2. Παναθηναϊκός 28 ......48:23 60
3. Ατρόμητος 28 ......32:24 49
4. ΠΑΟΚ 28 ......40:23 47
5. AEK 28 ......35:29 46
6. Αστέρας Τρίπολης 27 ......25:32 39
7. Αρης 27 ......27:24 39
8. ΟΦΗ 28 ......26:26 37
9. Skoda Ξάνθη 27 ......26:30 32
10. Πανιώνιος 28 ......25:31 32
11. ΠΑΣ Γιάννενα 28 ......28:31 35
12. Λεβαδειακός 27 ......26:39 30
13. Εργοτέλης 28 ......25:39 29
14. Κέρκυρα 28 ....26:42 28
15. Παναιτωλικός 28 ......18:32 25
16. Δόξα Δράμας 28 ......10:39 16

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
της Σούπερ Λίγκα:

Αρης-Αστέρας Τρίπολης
Διακοπή
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 0-0
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης 1-1
40΄ Σοϊλέδης - 23΄ Χαντί
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-0
30΄ Κάλαϊτζιτς
Ολυμπιακός-Κέρκυρα 0-1
80΄ Ιωάννου
Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 3-0
47΄ Χριστοδουλόπουλος, 84΄,88΄ Πε-

τρόπουλος
ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ 2-1
58΄ Μπεσέρα, 84΄ Κυριάκος - 81΄αυτ.
Βάντερσον
Λεβαδειακός-Ξάνθη
Αναβλήθηκε

19 ΓΚΟΛ: Μιραλάς (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 
16 ΓΚΟΛ: Μήτρογλου (ΑΤΡΟΜΗ-

ΤΟΣ) 
15 ΓΚΟΛ: Λέτο (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) 
10 ΓΚΟΛ: Τζιμπούρ, Πάντελιτς

(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Κούτσι (ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΣ), Αθανασιάδης (ΠΑΟΚ) 

9 ΓΚΟΛ: Σουμπίνιο (ΛΕΒΑΔΕΙ-
ΑΚΟΣ), Μαρκόφσκι (ΞΑΝΘΗ) 8 ΓΚΟΛ:
Λεονάρντο (ΑΕΚ) 7 ΓΚΟΛ: Λυμπερό-
πουλος (ΑΕΚ), Καστίγιο (ΑΡΗΣ), Κατσι-
κοκέρης (ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ), Μπακαγιόκο,
Μπεσέρα (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) 

6 ΓΚΟΛ: Περόνε (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟ-
ΛΗΣ), Ναπολεόνι (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ),
Μάντζιος, Παπουλής (ΟΦΗ), Τοτσέ
(ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Καμαρά (ΠΑΝΑΙ-
ΤΩΛΙΚΟΣ) 

5 ΓΚΟΛ: Μπέλεκ (ΑΕΚ), Ναβάρο
(ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ), Ιωάννου
(ΚΕΡΚΥΡΑ), Βασιλείου (ΛΕΒΑΔΕΙ-
ΑΚΟΣ), Σαλπιγγίδης, Βιεϊρίνια (ΠΑΟΚ) 

4 ΓΚΟΛ: Μπρίτο (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ),
Αγρίτης (ΚΕΡΚΥΡΑ), Φουστέρ (ΟΛΥΜ-
ΠΙΑΚΟΣ), Σίσιτς (ΟΦΗ), Κατσουράνης,
Κλέιτον (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Σκέμπρι
(ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ), Βίλα (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) 

3 ΓΚΟΛ: Κλωναρίδης (ΑΕΚ), Λαζαρί-
δης, Ούμπιντες (ΑΡΗΣ), Ράγιος (ΑΣΤΕ-
ΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ), Αναστασάκος
(ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Κυβελίδης (ΔΟΞΑ
ΔΡΑΜΑΣ), Φραγκουλάκης, Λεάλ (ΕΡ-
ΓΟΤΕΛΗΣ), Γραμμόζης, Καλαντζής
(ΚΕΡΚΥΡΑ), Βλαχοδήμος, Βασιλακά-
κης, Μαρσελίνιο (ΞΑΝΘΗ), Μαρκάνο
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Κάλατζιτς (ΟΦΗ),
Πετρόπουλος, Κουίνσι, Μπουμσόνγκ
(ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Χαριστέας, Θεο-
δωρίδης (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), Παπάζο-
γλου, Λαζάρ, Λίνο (ΠΑΟΚ)

Ε«Χ»ασε την ευκαιρία να σφραγίσει την παραμονή
Εχασε την ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπό-
θεση παραμονή στην Super League ο Εργο-
τέλης, ο οποίος αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1
στο Καυτανζόγλειο με τη Δόξα Δράμας και
συνεχίζει να… είναι αγχωμένος. Ο Χάντι άνοι-
ξε το σκορ για το συγκρότημα του Νίκου Κα-
ραγεωργίου στο 23’. Στο 40’ ο Σοϊλέδης έπει-
τα από όμορφη ατομική ενέργεια θα μπει
στην περιοχή και θα νικήσει τον Πίρσον, ισο-
φαρίζοντας για τους «μαυραετούς». Το 1-1
ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους, αφού οι
δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.
Στην επανάληψη ο Εργοτέλης αναζήτησε το
γκολ, της νίκης πίεσε για να το πετύχει όμως
οι Δραμινοί και κυρίως ο Δαύκος κατάφεραν
να κρατήσουν το 1-1, παρότι είναι ήδη υποβι-
βασμένοι στην Football League. Ετσι τα

πράγματα παραμένουν δύσκολα για την κρη-
τική ομάδα, καθώς μετά τη νίκη της Κέρκυ-
ρας επί του Ολυμπιακού στο «Γ.Καραϊσκά-
κης», βρίσκονται μόλις έναν βαθμό πάνω από
τους «Φαίακες» και όλα θα κριθούν τις δύο
τελευταίες αγωνιστικές της Super League, με
την αγωνία να χτυπάει… «κόκκινο».

Δόξας Δράμας (Κατσαβάκης): Δαύκος,
Γκαρακλίδης, Ρούτσης, Καπέλ (65’ Κυβελί-
δης), Λίμα, Σικαλιάς, Παπαδόπουλος, Ψυχο-
γιός, Αμπουμπακάρι (90+2’ Γελαδάρης),
Ουέλινγκτον, Σοϊλέδης.

Εργοτέλης (Καραγεωργίου): Πίρσον, Σα-
σιασβίλι, Χίμπλιγκερ, Τζανακάκης, Τζούνιορ,
Χάντι (89’ Καρέλης), Σαρρής, Κατσικοκέρης
(61’ Μπούντιμιρ), Κουτσιανικούλης, Ολίσε
(46’ Μπέτο), Φραγκουλάκης.

Ατρόμητος και ΠΑΟΚ πήραν από ένα βαθμό
Ισόπαλοι χωρίς σκορ αναδείχθηκαν Ατρόμη-
τος και ΠΑΟΚ, με τον κόσμο των «κυανόλευ-
κων» να αποθεώνει τους παίκτες της ομάδας
του για την εξαιρετική πορεία την φετινή χρο-
νιά. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι γη-
πεδούχοι και με τον ενθουσιασμό της κερκίδας
μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούρ-
γησαν κάποιες μικροευκαιρίες για να πετύχουν
κάποιο γκολ. Στο 37΄ οι αριθμητικές ισορρο-
πίες άλλαξαν, καθώς ο Φωτάκης αντίκρισε την
απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο άσος του ΠΑΟΚ
χτύπησε στο στήθος τον Γιαννούλη με προβο-
λή και είδε την απευθείας κόκκινη. 

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν
δυνατά στην αναμέτρηση και έχασαν την μία
ευκαιρία μετά την άλλη για να σημειώσουν κά-
ποιο γκολ. Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε ο Χαλ-

κιάς, ο οποίος κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ
μετά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες του Ατρο-
μήτου. Στο 86’ μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν
δοκάρι με τον Καραγκούνη. Το 0-0 ήταν το τε-
λικό αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να
αποθεώνονται με τη λήξη της αναμέτρησης
από τον κόσμο της ομάδας για την πρόκριση
στον τελικό, αλλά και την εξαιρετική φετινή ει-
κόνα της ομάδας του Περιστερίου.

Aτρόμητος: Ιτάνζ, Νάστος, Τάτος (75’ Ανα-
στασάκος), Ζουέλα, Πίτου Γκαρσία, Ιγκλέσιας,
Φυτανίδης, Μπρίτο (77’ Καραγκούνης), Γιαν-
νούλης (67’ Επστάιν), Μήτρογλου, Δημούτσος

ΠΑΟΚ: Χαλκιάς, Σταφυλίδης, Πάμπλο
Γκαρσία, Τσιρίλο, Σαλπιγγίδης (84’ Γεωργιά-
δης), Μαλεζάς, Λίνο, Φωτάκης, Λάζαρ, Σνάου-
τσνερ, Αθανασιάδης

πειτα από 9 σερί νίκες μέσα στο
γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», ο
Ολυμπιακός ηττήθηκε από την
Κέρκυρα, αυτό όμως δεν αλλάζει

ότι έχει κατακτήσει και μαθηματικά από
την προηγούμενη αγωνιστική το 39ο πρω-
τάθλημά τους. Οι γηπεδούχοι έχασαν αρ-

κετές ευκαιρίες για γκολ, είχαν δοκάρι με
τον Ορμπάιθ στο 75’, αλλά η Κέρκυρα σκό-
ραρε με ωραίο δεξί σουτ του Ιωάννου στη
μοναδική καλή της ευκαιρία στο ματς στο
81’ και πήρε τους τρεις βαθμούς. Τρία φρέ-
σκα πρόσωπα από τον Ερνέστο Βαλβέρδε
στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού και ο
λόγος γίνεται για τους Μοδέστο, Χολέβας
και Φουστέρ. Στις άλλες θέσεις, ο Μέγιερι
ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, οι Μέλμ-
περγκ και Μαρκάνο σέντερ μπακ, οι Μα-
νιάτης, Ορμπάιθ αμυντικά χαφ, αριστερά
στην επίθεση ήταν ο Μιραλάς, δεξιά ο Αμ-
πντούν και στην κορυφή της επίθεσης ο
Τζιμπούρ. Από την άλλη πλευρά, ο Καβα-
κάς προτίμησε ένα σύστημα 4-4-1-1. Ο
Αναστασόπουλος στο τέρμα, οι Μαϊστόρο-
βιτς και Βέντζελ μπροστά του, δεξιά ο Μί-
χος, αριστερά ο Κοντοδήμος, στο κέντρο
ήταν οι Οσμάν και Ηλιάδης, αριστερό χαφ
έπαιξε ο Καλαντζής, δεξιά ο Αγρίτης, στην
κορυφή της επίθεσης ήταν ο Τσίγκας και
λίγο πιο πίσω ο Ιωάννου. Σε αντίθεση με τα

περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του, ο
Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε τόσο δυνατά. Η
μπάλα παιζόταν κυρίως στο κέντρο και
προς την περιοχή της Κέρκυρας, αφού οι
«ερυθρόλευκοι» μπορεί να μην δημιουρ-
γούσαν ευκαιρίες, αλλά είχαν τον απόλυτο
έλεγχο της αναμέτρησης. Ετσι κύλησε όλο
το πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να
έχουν επιβάλει το ρυθμό τους, αλλά να μην
μπορούν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη
άμυνα της Κέρκυρας. Οσο για ευκαιρίες,
είχαμε την κεφαλιά του Μέλμπεργκ στο 11’
έπειτα από σέντρα του Αμπντούν, την κε-
φαλιά του Μαρκάνο στο 30’ έπειτα από

σέντρα και πάλι του Αμπντούν, την κεφα-
λιά του Αλγερινού μετά από σέντρα του
Χολέβας (33’), αλλά και την κεφαλιά του
Τζιμπούρ στο 42’ και πάλι από σέντρα από
τα αριστερά. Καμία από τις παραπάνω φά-
σεις δεν κατέληξε στα δίχτυα, ενώ το ίδιο
συνέβη και με τα σουτ των Ορμπάιθ (23’)
και Μιραλάς (29’). Στο 60’ ο Βαλβέρδε έρι-
ξε στο ματς τον Καζίμ αντί του Φουστέρ, με
τον Ολυμπιακό εννέα λεπτά αργότερα να
δημιουργεί την πρώτη αξιόλογη φάση. Ο
Τζιμπούρ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Ανα-
σταστόπουλο, με τον γκολκίπερ να πέφτει
στα πόδια του Γαλλοαλγερινού σώζοντας
την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.

Η πιο μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού
ήρθε στο 75’ όταν ο Ορμπάιθ σούταρε από
το ύψος του πέναλτι, η μπάλα βρήκε στο
αριστερό δοκάρι και ο Μιραλάς που πήρε
το «ριμπάουντ» σούταρε άουτ. Και επειδή
η μπάλα τιμωρεί, η Κέρκυρα στο 80` έφτα-
σε στο γκολ. Οι «κυανέρυθροι» βγήκαν
στην κόντρα, εκμεταλλευόμενοι το λάθος
του Χολέβας, με τον Γιάντση να γυρνάει
στον Ιωάννου, ο οποίος με σουτ άνοιξε το
σκορ (0-1) που ήταν και τελικό αποτέλε-
σμα.

Ολυμπιακός (Ερνέστο Βαλβέρδε):
Μέγερι, Μανιάτης, Μοδέστο (72` Τοροσί-
δης), Μέλμπεργκ, Τζεμπούρ, Μιραλάς,
Φουστέρ (56` Καζίμ Ρίτσαρντς), Χολέβας,
Μαρκάνο, Ορμπάιθ, Αμπντούν (75’ Μα-
κούν).

Κέρκυρα (Τίμος Καβακάς): Αναστασό-
πουλος, Βέντσελ, Καλαντζής (80’ Λαμπρό-
πουλος), Μίχος, Αγρίτης (60` Γραμμόζης),
Μαΐστόροβιτς, Κοντοδήμος, Οσμάν, Ιωάν-
νου, Τσίγκας (72’ Γιάντσης), Ηλιάδης.

Ε
Η Κέρκυρα έκανε την έκπληξη,

καθώς επιβλήθηκε με 0-1 επί του
Ολυμπιακού Πειραιώς

μέσα στην έδρα του
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Μπαλωθιά… υποβιβασμού για τον Παναιτωλικό
Προσπάθησε, το πάλεψε, αλλά στο τέλος ο
Παναιτωλικός φεύγει από το Γεντί Κουλέ
με ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ και βλέπει την
υπόθεση παραμονή πάρα πολύ δύσκολη.

Πλέον οι Αγρινιώτες στις δύο τελευταίες
αγωνιστικές θα χρειαστούν συνδυασμό
αποτελεσμάτων για να ολοκληρώσουν το
βασικό τους εφετινό στόχο που δεν είναι
άλλος από την παραμονή στην κορυφαία
κατηγορία. Το μοναδικό γκολ της αναμέ-
τρησης σημείωσε ο Κάλαϊτζιτς με εκτέλεση
φάουλ στο 30`.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με αξιώ-
σεις στο 10ο (το φάουλ του Θεοδωρίδη
απέκρουσε ο Σαχσανίδης με υπερένταση
σε κόρνερ) και στο 26ο λεπτό (έτοιμο γκολ
του Καμαρά στον Θεοδωρίδη, εκείνος δεν

έκανε καλά το πλασέ), όμως οι Κρήτες ήταν
αυτοί που άνοιξαν πρώτοι το σκορ. Στο 30’,
ο Κάλαϊτζιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ
έξω από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο
τείχος και κατέληξε στα δίχτυα του Τζενά-
μο (1-0).

Οι Αγρινιώτες έκλεισαν το πρώτο ημί-
χρονο με μία ακόμη σημαντική ευκαιρία,
στο 33ο λεπτό, όταν το σουτ του Καμαρά
πέρασε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι
του Σαχσανίδη. Στο 48’ το σουτ του Μάν-
τζιου κατέληξε άουτ, ενώ στο 66’ ήταν η
σειρά του Παναιτωλικού να απειλήσει.

Ο Ακαλέ έκανε όμορφη προσπάθεια από
τα δεξιά, γύρισε την μπάλα στο ύψος του
πέναλτι, αλλά κανείς παίκτης των φιλοξε-
νούμενων δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ.

Στο 76’, ο Παλαιολόγος έπιασε τη κεφα-
λιά από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά
η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του
ΟΦΗ, ενώ στο 83’ απευθείας εκτέλεση φά-
ουλ του Φερνάντες, κανένα πρόβλημα για
τον Σαχσανίδη που μπλόκαρε εύκολα τη
μπάλα.

ΟΦΗ (Αναστόπουλος): Σαχσανίδης,
Γαλανόπουλος, Μπούρμπος, Γεωργίου,
Σόουζα, Βερόν, Κάλαϊτζιτς, Ζ. Λόπες
(78΄Ζορμπάς), Σίσιτς (78΄Ουκάρ), Παπου-
λής (66΄Χ. Λόπες), Μάντζιος

Παναιτωλικός (Λεμονής): Τσενάμο,
Παλαιολόγος, Γκόλιας(89΄Καραμαλίκης),
Ετζεγκουέλε, Ντολεζάι, Σιόντης (57΄Φερ-
νάντες), Μητρόπουλος, Καμαρά, Θεοδωρί-
δης (71΄Ονουάτσι), Ακαλέ, Χαριστέας

Και του χρόνου εδώ
Στη Superleague και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα

αγωνίζεται ο ΠΑΣ Γιάννινα! Ο «Αγιαξ της Ηπείρου»
επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο γήπεδο των Ζωσιμάδων
και εξασφάλισε την παραμονή του στη μεγάλη κατηγο-
ρία. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μπεσέρα (58΄),
Κυριάκος (84΄), ενώ η «Ενωση» είχε ισοφαρίσει με αυ-
τογκόλ του Βάντερσον στο 81’. Οι γηπεδούχοι είχαν την
πρωτοβουλία, απειλούσαν «διακριτικά» και στο 53’ ζή-
τησαν πέναλτι σε ανατροπή του Μπεσέρα από τον Γε-
ωργέα. Ο διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Αρ-
γεντινό μέσο. Ομως, λίγο αργότερα ο Μπεσέρα πήρε
«εκδίκηση». Ο ποδοσφαιριστής που με τα κρίσιμα γκολ
που έχει πετύχει «κράτησε» την ομάδα του στην κατη-
γορία, έγραψε το 1-0 στο 58΄ με σουτ από το ύψος της
περιοχής. Οι παίκτες του Αναστασιάδη δεν κινδύνευσαν
καθόλου, αλλά στο 81’ ο λάθος υπολογισμός του Βάν-
τερσον μετά από σέντρα του Λεονάρντο, λίγο έλειψε να
τους βάλει σε «μπελάδες». Ομως, στο 84’ ο Τάσος Κυ-
ριάκος έδωσε στην ομάδα του τη νίκη, η οποία εξασφά-
λισε μαθηματικά την παραμονή του ΠΑΣ Γιάννινα στη
Superleague.

ΠΑΣ Γιάννινα (Αγγελος Αναστασιάδης): Κηπου-
ρός, Πάντος, Βάντερσον, Μιχαήλ, Τζημόπουλος, Ντε
Βινσέντι, Ζαμπρέλα (73’ Τζάνης), Μπεσέρα (86΄ Ντά-
σιος), Κυριάκος, Γεωργίου, Βίλα (+90΄ Γιάκος)

AEK (Νίκος Κωστένογλου): Κωνσταντόπουλος,
Καράμπελας, Μπουγαΐδης, Κοντοές (68΄ Χοσέ Κάρ-
λος), Γεωργέας, Λαγός (57΄ Φούντας), Βάργκας (73΄ Γκε-
ρέιρο), Καφές, Λεονάρντο, Κλωναρίδης, Μπέλεκ

Aναβολή στη Λιβαδειά
Μία διαφημιστική πινακίδα, που παρέσυρε ο άνεμος,

έκανε... βόλτες στο γήπεδο και παραλίγο να χτυπήσει
Βοσκάκη και παίκτες, που αποφάσισε την αναβολή του
αγώνα Λεβαδειακός-Ξάνθη.

Τα μποφόρ στη Λιβαδειά ήταν πολλά, η μπάλα δεν
σταματούσε με τίποτα και ο Βοσκάκης έστειλε τους παί-
κτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Μετά από περί-
που 20’ ο διαιτητής βγήκε μαζί με τους αρχηγούς για να
ελέγξουν αν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι, όμως
εκείνη τη στιγμή ο άνεμος παρέσυρε μία από τις διαφη-
μιστικές πινακίδες και παραλίγο να είχαμε τραγωδία
ανάλογη με εκείνης στα Πηγάδια πριν από λίγα χρόνια...
Ο Βοσκάκης κατευθύνθηκε αμέσως και πάλι προς τα
αποδυτήρια και πήρε την απόφαση να αναβληθεί το παι-
χνίδι. Με τον ΚΑΠ, όμως, να προβλέπει ότι το παιχνίδι
θα πρέπει να ξεκινήσει σήμερα (19:00) και την ίδια ώρα.

Διακοπή στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Διακοπή είχαμε στην αναμέτρηση
του Αρη με τον Αστέρα Τρίπολης,
λόγω του αντικειμένου που δέχθηκε
η Χρυσούλα Κουρομπύλια.

Η επόπτης της αναμέτρησης,
δέχθηκε αντικείμενο στο κεφάλι λί-
γο πριν το τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου και ενώ το σκορ ήταν 0-1, με
αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να
συνεχίσει τον αγώνα, με τον διαιτη-
τή Τριτσώνη να διακόπτει την ανα-
μέτρηση, μετά από 1 ώρα… διαβου-
λεύσεων.

Στις συζητήσεις που έγιναν, ο κ.

Τριτσώνης, ζήτησε την εκκένωση
της Θύρας 1 και μέρους της Θύρας 2,
κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα ο
έμπειρος ρέφερι να ολοκληρώσει
την αναμέτρηση.

Εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου, ο Αρης θα… πληρώσει ακριβά
ό,τι συνέβη, καθώς θα χάσει την
αναμέτρηση στα χαρτιά, ενώ η τιμω-
ρία θα είναι πολύ βαριά.

Αξίζει να αναφερθεί πως όταν ο
Αστέρας θα πάρει το τρίποντο της
νίκης, θα αποκτήσει και προβάδι-
σμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη,

αν κάποια από τις ομάδες της πρώ-
της πεντάδας δεν εξασφαλίσει την
άδεια συμμετοχής στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.

Αρης: Βελλίδης, Νέτο, Παπαζα-
χαρίας, Μισέλ, Καστίγιο, Φατί, Καζ-
ναφέρης, Σανκαρέ (40’ Καπετάνος),
Λαζαρίδης, Τριανταφυλλάκος, Ουμ-
πίντες.

Αστέρας Τρίπολης:
Μπαντής, Τσαμπουρής, Πιπίνης,

Πουλίδο, Ουσέρο, Ναβάρο, Ράγιος,
Αλβάρεζ, Φορμίκα, Μπρέσκα,
Φράνκου.

νας Παναθηναϊκός που προ-
βλημάτισε ιδιαίτερα με την
αγωνιστική του εικόνα στο
πρώτο μέρος, κατάφερε να ανε-

βάσει την απόδοσή του στο δεύτερο μέ-
ρος και να ανοίξει το σκορ κόντρα στον

Πανιώνιο με το πρώτο γκολ του Χριστο-
δουλόπουλου στο φετινό πρωτάθλημα
στο 47’.

Στη συνέχεια, ο Πετρόπουλος πέτυ-
χε δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (84’
και 89΄), διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανιώνιος
ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στην
αναμέτρηση και μάλιστα παραλίγο να
ανοίξει το σκορ με το… καλημέρα.

Στο 3ο λεπτό, ο Σάμαρης βρήκε έξυ-
πνα τον Μενδρινό, ο οποίος από θέση
τετ-α-τετ με τον Καπίνο δεν κατάφερε
να σκοράρει.

Στο 11’, ο Κατσουράνης βρήκε το χώ-
ρο, σούταρε αλλά η μπάλα βρήκε στο
οριζόντιο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι, που έφταναν με
μεγαλύτερη ευκολία στην αντίπαλη πε-
ριοχή, είδαν λίγο αργότερα τον Αντού-
νιες να πιάνει την κεφαλιά η οποία όμως
έφυγε άουτ.

Στο 17’ υπήρξε σύγχυση στην πράσι-
νη άμυνα με τους Καπίνο και Μαρίνο να
μπερδεύονται σε γύρισμα του Κούρντι
και τον Μαρίνο τελικά να είναι εκείνος

που έδωσε την λύση, διώχνοντας την
μπάλα.

Στο 21’, ο Ντιμπαλά είχε την ευκαι-
ρία να χριστεί σκόρερ, παίρνοντας την
μπάλα από τον Μπουμσόνγκ, αλλά το
σουτ έφυγε άουτ.

Μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους, ο
Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλή-
σει, αλλά Χριστοδουλόπουλος, Κατσου-
ράνης και Κλέιτον δεν μπόρεσαν να πα-
ραβιάσουν την εστία του Σιδεράκη.

Στην επανάληψη, ο Φερέιρα έκανε
δυο αλλαγές για να αλλάξει το πρόσωπο
της ομάδας του, περνώντας στο ματς
τους Κλέιτον και Ζέκα, ενώ έπαιζε πλέ-
ον με δύο επιθετικούς (Ρούντολφ και
Πετρόπουλο).

Στο 47’, ο Πετρόπουλος μπήκε από
τα αριστερά έκανε την μπαλιά για τον
επερχόμενο Κουίνσι ο οποίος σούταρε,
η μπάλα κόντραρε και ο Χριστοδουλό-
πουλος από κοντά άνοιξε το σκορ για

τους γηπεδούχους.
Ο Πανιώνιος από την άλλη, προσπά-

θησε να απειλήσει με τον Ομο στο 60’,
αλλά το σουτ του δεν πήγε καν στον Κα-
πίνο.

Οσο περνούσαν τα λεπτά, ο Παναθη-
ναϊκός και στο 84’ ο Πετρόπουλος έκα-
νε το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα, μάλι-
στα, ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-0, δεί-
χνοντας στον Φερέιρα ότι μπορεί να τον
υπολογίζει ενόψει συνέχειας.

Παναθηναϊκός (Ζεσουάλδο Φερέι-
ρα): Καπίνος, Βύντρα, Καντέ, Μπουμ-
σόνγκ, Μαρίνος (46’ Πετρόπουλος),
Κατσουράνης, Σιμάο, Χριστοδουλό-
πουλος (64’ Καραγκούνης), Ζέκα,
Κουίνσι, Κλέιτον (46’ Ρούντολφ).

Πανιώνιος (Ακης Μάντζιος): Σιδε-
ράκης, Κούρος, Σιόβας, Πιέρ, Μενδρι-
νός, Ομο (78’ Πετκάκης), Σάμαρης,
Ντιμπαλά, Κούρντι, Σκέμπρι (81’ Μιλο-
βάνοβιτς), Αντούνιες (67’ Κούτσι).

Ε
Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την
απόδοση στο Β’ ημίχρονο και
κέρδισε με 3-0 τον Πανιώνιο

«Καθάρισαν» Λάζαρος
και Πετρόπουλος
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ΕΝΠ
Παραιτήθηκε ο Κλίγκερ

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις χθες στην
Ενωση μετά και την ήττα από τον Ολυμ-
πιακό. Ο Νιρ Κλίνγκερ παραιτήθηκε
διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία και
έφυγε μάλιστα πυροβολώντας και νέος
προπονητής της Ενωσης είναι από χθες
ο Μάριος Κκαράς. Ο Ισραηλινός τεχνι-
κός έφυγε πυροβολώντας και υπέβαλε
την παραίτησή του λόγω κακής αντιμε-
τώπισης της ομάδας του από τη διαιτη-
σία και η διοίκηση του Φώτου Πιττά-
τζιη την έκανε αποδεκτή. Μετά από αυ-
τή την εξέλιξη η διοίκηση σε χθεσινή
έκτακτή της συνεδρία αποφάσισε να
δώσει τα ηνία και να εμπιστευτεί ένα δι-
κό της άνθρωπο και προπονητή τον
Μάριο Κκαρά, μία παλιά δόξα της Ενω-
σης που ήταν βοηθός του κ. Κλίνγκερ.

Βοηθός ο Πανίκος Σπύρου
Ο Μάριος Κκαράς θα έχει για βοηθό

του τον ποδοσφαιριστή Πανίκο Σπύρου
που στο δεύτερο μισό του πρωταθλήμα-
τος αγωνίστηκε στην Αναγέννηση. Από
σήμερα λοιπόν ο Μάριος Κκαράς μαζί
με τον Πανίκο Σπύρου θα ριχτούν με τα
μούτρα στη δουλειά με στόχο τη σωτη-
ρία της Ενωσης.

Κλίνγκερ: Εφυγε πυροβολώντας
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ.

Κλίνγκερ μας δήλωσε: «Υπέβαλα την
παραίτησή μου διαμαρτυρόμενος για τη
διαιτησία. Δεν είναι δυνατόν μία ομάδα
όπως είναι η Ενωση να αντιμετωπίζεται
με αυτό τον τρόπο. Είναι η πρώτη φορά
στην καριέρα μου που συναντώ κάτι τέ-
τοιο. Εκανα τα πάντα για αυτή την ομά-
δα αλλά εκτός από τους αντιπάλους εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε σε κάθε παι-
χνίδι και τη διαιτησία. Δεν είναι δυνα-
τόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Κάποιος πρέπει να φωνάξει με αυτά
που συμβαίνουν φέτος στην Ενωση.
Φεύγω για να δημιουργηθεί ένα σοκ
στην ομάδα και ελπίζω με την παραίτη-
σή μου να αντιμετωπίσουν τίμια και κα-
θαρά την Ενωση γιατί αυτή η ομάδα αξί-
ζει να μείνει στην πρώτη κατηγορία.
Φεύγω σαν φίλος από το Παραλίμνι. Το
Παραλίμνι είναι η δεύτερη οικογένειά
μου».

Νίκος Μουλαζίμης

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Κυπελλούχος η Αϊντχόφεν
Την κατάκτηση του 9ου Κυπέλλου

Ολλανδίας στην ιστορία της πανηγυρί-
ζει η Αϊντχόφεν μετά την εύκολη επι-
κράτησή της με 3-0 επί της Χέρακλες
στον τελικό. Η ομάδα του Φιλίπ Κοκού,
που πανηγυρίζει την κατάκτηση του
πρώτου του τροπαίου στον πάγκο της
ομάδας μόλις 28 ημέρες αφού ανέλαβε
τα νέα του χρέη, ήταν σαφώς ανώτερη,
δημιουργώντας 5 κλασικές ευκαιρίες
για γκολ μόλις στα 20 πρώτα λεπτά! Το
γόρδιο δεσμό έλυσε ο Ολα Τοϊβόνεν
ανοίγοντας το σκορ στο 31ό λεπτό έπει-
τα από πάσα του Ζακάρια Λαμπιάντ. Η
Χέρακλες, στην πρώτη της παρουσία
στον τελικό του θεσμού, έμοιαζε ανήμ-
πορη να αντιδράσει και ο Μέρτενς έκα-
νε ακόμα πιο άπιαστα τα όποια όνειρα
ανατροπής, διπλασιάζοντας τα τέρματα
της ομάδας του στο 56`. Το τελικό 3-0
διαμόρφωσε ο Λενς στο 63’, σφραγίζον-
τας άλλον έναν τίτλο για την PSV.

ΑΕΛ και Κεραυνός
κοντράρονται για το

πρωτάθλημα μπάσκετ
γυναικών

Τ
α κορίτσια της ΑΕΛ και
του Κεραυνού… απλόχερα
πρόσφεραν ένα συναρπα-
στικό θέαμα μέσα από τη

μονομαχία τους για την κατάκτη-
ση του φετινού τίτλου στο καλα-
θοσφαιρικό πρωτάθλημα! Η αρχή
έγινε με τη γαλαζοκίτρινη ομάδα
να εκμεταλλεύεται την έδρα της,
να ακολουθεί η νίκη του Κεραυ-
νού στη δική του και στη συνέ-
χεια, τα ερυθροκίτρινα κορίτσια,
να «σπάζουν» την έδρα της ΑΕΛ
και να παίρνουν το προβάδισμα
με 2-1. Ετσι η σειρά πήγε σε τέ-
ταρτο παιχνίδι, στην αίθουσα «Κ.
Παπαέλληνας», στο οποίο όμως
τα κορίτσια της ΑΕΛ έκαναν… κα-
τάθεση ψυχής και δεν επέτρεψαν
σε αυτά του Κεραυνού να πανηγυ-
ρίσουν τον τίτλο, πάνω εκεί που
είχαν όλα τα δεδομένα με το μέ-

ρος τους! Κάτι που έγινε μετά από
μιαν συγκλονιστική μονομαχία
που κρίθηκε στην παράταση…
Μετά από όλα αυτά, φθάσαμε
στον 5ο τελικό! Στον «τελικό των
τελικών» δηλαδή! Απόψε (19:00)
στην αίθουσα «Ν. Σολομωνίδης»,
έδρα της ΑΕΛ κρίνεται ένα τρό-
παιο… Θα πανηγυρίσουν τα κορί-
τσια της ΑΕΛ μέσα στο… σπίτι
τους ή αυτά του Κεραυνού θα επι-

στρέψουν στη βάση τους με το
τρόπαιο στις αποσκευές τους;

Είναι τελικός των τελικών και
εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει. Πό-
σο μάλλον μετά και από τα όσα εί-
δαμε σε αυτήν τη σειρά… Στόχος
της ΑΕΛ ο τίτλος. Να κρατήσει τα
σκήπτρα για 7η στη σειρά χρονιά!
Η Σόνια Παπαδοπούλου έχει το
λόγο και αναφέρει για την αποψι-
νή μονομαχία: «Θα γίνει σκληρή

μάχη, αυτό είναι το σίγουρο. Για
μας υπάρχει η έδρα και η θετική
ψυχολογία μετά από τη νίκη στον
τέταρτο αγώνα. Ομως δεν θέλου-
με να μείνουμε σε αυτά. Είναι ένα
παιχνίδι που ξεκινά από το 0-0
και μέσα στο γήπεδο δεν υπάρ-
χει… έδρα. Το μόνο που υπάρχει
για την ομάδα μας, είναι το ότι θα
τα δώσουμε όλα για να κάνουμε
τον τίτλο δικό μας». Στόχος (και)
για τον Κεραυνό ο τίτλος. Να ανέ-
βει στην κορυφή μετά από 6 χρό-
νια. Ο λόγος στη Μικαέλα Βεζέγ-
κοβα: «Είναι ένα παιχνίδι τίτλου
και είναι λογικό ότι και οι δυο
ομάδες θα τα δώσουν όλα για να
τον κατακτήσουν. Θα είναι μια
δύσκολη προσπάθεια και για τις
δυο…

Η δική μας ομάδα είχε πάρει
τη νίκη στον τρίτο αγώνα μέσα
στην έδρα της ΑΕΛ και πιστεύου-
με ότι μπορούμε να το ξανακά-
νουμε αυτό. Αλλωστε είναι αυτο-
νόητο ότι θέλουμε να το κάνουμε,
πολύ απλά επειδή σε αυτό το παι-
χνίδι κρίνεται ο τίτλος και τον θέ-
λουμε»!

Μάριος Πολυδώρου

Κρίνεται ο τίτλος

Με τη συμμετοχή 101 από τις 172
ομάδες που ξεκίνησαν το πρωί του

Σαββάτου, 7 Απριλίου, το 11ο Ayia Napa
Youth Soccer Festival μπαίνει στη φάση
των νοκ άουτ το πρωί της Μεγάλης Δευ-
τέρας. Νωρίς το πρωί θα γίνουν αγώνες
μπαράζ στις κατηγορίες των γεννηθέντων
το 1999 και 2004 ώστε να συμπληρωθεί η
οκτάδα των προημιτελικών.  Σε τέσσερις
κατηγορίες τα νοκ άουτ αρχίζουν από τα
προημιτελικά, σε άλλες τόσες από τους
«16» ενώ στους γεννηθέντες το 1996 συ-
νεχίζουν μόνο τέσσερις ομάδες. Το Σαβ-
βατοκύριακο διεξήχθησαν οι 130 αγώνες
των ομίλων, με το τουρνουά να σημειώνει
τεράστια επιτυχία καθώς πέραν των επί-
δοξων ποδοσφαιριστών, πλήθος κόσμου
κατέκλυσε τα 16 ποδοσφαιρικά γήπεδα
του Δήμου Αγίας Νάπας, που έσφυζαν
από ζωή, σε ένα τεράστιο φεστιβάλ.  Τους
αγώνες παρακολουθούν δυο σκάουτερ
που συνεργάζονται με ομάδες της Πρέ-
μιερ Λιγκ, ενώ οι παλιοί άσοι Σπόλιαριτς,
Εγκωμίτης, Μούσιτς, Βάσος Μελαναρκί-
της και Μάριος Χριστοδούλου είναι στην
Αγία Νάπα κοουτσάροντας τις ομάδες
τους, όπως και οι Χρύσης Μιχαήλ και
Γιώργος Πολυβίου. Πέρα από τις ομάδες
από όλη την ελεύθερη Κύπρο, στο τουρ-
νουά μετέχουν δυο ομάδες από την Αγ-
γλία, μια από την Ιορδανία, μια από το Λί-
βανο και μια ομάδα κοριτσιών από τη
Νορβηγία. Τους αγώνες σφυρίζουν ρεφ
από την Κύπρο και επτά άλλες χώρες της
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ στη
διοργάνωση συμβάλλουν καθοριστικά
περίπου 40 εθελοντές– σπουδαστές
αθλητικής διοίκησης, από την Κύπρο και
την Ελλάδα. 

Οι ομάδες που προκρίθηκαν
1996: Νέα Σαλαμίνα (Αμμοχώστου),

ΑΕΛ, Ομόνοια, Ενωση
1997: Αναγέννηση Δερύνειας, Ακαδη-

μία 1619, Διγενής Ορόκλινης, ΠΑΕΕΚ,
Ολυμπιακός Λευκωσίας, Χαλκάνωρας
Ιδαλίου, ΟΣΦΠ – Α.Ο.Α.Ν, Δόξα Κατω-
κοπιάς

1998: Ομόνοια, Εθνικός Αχνας,

ΟΣΦΠ – Α.Ο.Α.Ν, Ακαδημία Τσαγγαρί-
δη, Ατρόμητος Γεροσκήπου, Ολυμπια-
κός Λευκωσίας, Ενωση, ΟΣΦΠ (Πάφου)

1999: ΟΣΦΠ (Αμμοχώστου), Ακαδη-
μία Μάριου Χριστοδούλου, Ομόνοια,
Ακαδημία Ευθυμιάδη, Junior Διγενής

Σε μπαράζ για την πρόκριση στους «8»
θα παίξουν: ΠΑΕΕΚ, ΑΕ Πάφου, Mun-
dialito, ΟΣΦΠ (Λάρνακας), Νέα Σαλαμί-
να (Λεμεσού), Ακαδημία Premier

2000: First Touch, Ακαδημία 1619,
Ομόνοια (Β), Ακαδημία Μελαναρκίτη,
ΟΣΦΠ (Πάφου), Nicosia FC, Ακαδημία
Σπόλιαριτς, Ομόνοια (Α), Ακαδημία Ευ-
θυμιάδη, Campus Sportivo, Ατρόμητος
Γεροσκήπου, ΟΣΦΠ (Λεμεσού), Junior
- Διγενής, Αναγέννηση Δερύνειας, Ορμή-
δεια FC, ΑΣΙΛ

2001: Nikki FA, Fun Fever, Ομόνοια,
City Academy, Junior – Διγενής, ΟΣΦΠ
(Λάρνακας), ΟΣΦΠ (Λευκωσίας), ΘΟΙ
Λακατάμιας, Ατρόμητος Γεροσκήπου,
ΟΣΦΠ (Αμμοχώστου), Nuevo Campo,
ΑΕ Πάφου, Campus Sportivo, First Tou-
ch, Ακαδημία Τσαγγαρίδη, Πυργά FC

2002: Ποσειδώνιο, Ακαδημία Αντω-
νιάδης, Junior - Διγενής, Ακαδημία Με-
λαναρκίτη, Ακαδημία Μάριου Χριστο-
δούλου, Beirut FA, Ακαδημία Ευθυμιά-
δη, Πυργά FC, Παραλίμνι Kids Soccer,
ΟΣΦΠ (Λεμεσού), ΟΣΦΠ (Λάρνακας),
Ακαδημία Σπόλιαριτς, ΟΣΦΠ (Αμμοχώ-
στου), Ενωση, Νέα Σαλαμίνα (Λεμεσού),
River Plate

2003:Ομόνοια, Young Stars, Junior –
Διγενής, Παραλίμνι Kids Soccer, Arse-
nal, City Academy, ΟΣΦΠ (Λάρνακας),
Αναγέννηση Λυθροδόντα, ΟΣΦΠ (Λεμε-
σού), Campeone, Fun Fever, Ακαδημία
Σπόλιαριτς, ΟΣΦΠ (Λευκωσίας), Ακα-
δημία Μάριου Χριστοδούλου, ΟΣΦΠ
(Αμμοχώστου), Kids Soccer Ξυλοφάγου

2004:Ομόνοια, Young Stars, Ακαδη-
μία Ευθυμιάδη, ΟΣΦΠ (Λευκωσίας),
Fun Fever, ΑΕΛ Σε αγώνες μπαράζ για να
συμπληρωθούν οι «8» θα παίξουν: Junior
Academy, ΟΣΦΠ (Αμμοχώστου), Νέα
Σαλαμίνα (Αμμοχώστου), ΟΣΦΠ (Λάρ-
νακας). 

Αγία Νάπα: Αρχίζουν τα νοκ άουτ Ιστορική νίκη της Εθνικής Νεανίδων
Η Εθνική μας ομάδα νεανίδων ανέτρεψε όλα τα

ιστορικά δεδομένα και κέρδισε για πρώτη φορά στην
ιστορία της τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος Μικρών Κρατών, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της
Κυριακής στη Λεμεσό. Με μία ακόμη εκπληκτική εμ-
φάνιση, η Κύπρος  διέλυσε και το Λουξεμβούργο με
3-0 (25-20, 25-16, 25-15) και όχι μόνον το γκρέμισε
από την κορυφή, αλλά το έστειλε στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας, επιτρέποντας στη Σκοτία να ανέβει στο
δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Κύπρος χρειαζόταν μόλις δύο σετ για να εξασφα-
λίσει τον τίτλο, αλλά η ομάδα ήταν ασταμάτητη και
απαλλαγμένη πια από το άγχος του τίτλου έφθασε
στην απόλυτη νίκη με χαρακτηριστική άνεση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Μανώλης Ρουμε-
λιώτης παρέταξε τις Ηρακλή, Κατσουνωτού, Λεωνί-
δου, Πέτρου, Α. Κωνσταντίνου, Θεοτή και libero την
Στ. Κωνσταντίνου και χρησιμοποίησε και τις Στυλια-
νού, Σπύρου, Κωνσταντοπούλου, Ζεμπύλα και Χρι-
στοδούλου.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Περίπατο η ΣΠΕ

Σε τυπική διαδικασία μετέτρεψε η ΣΠΕ Στροβόλου
τον επαναληπτικό ημιτελικό του κυπέλλου ΟΠΑΠ αν-
τρών στο χάντμπολ, αφού στον πρώτο ημιτελικό η ΣΠΕ
νίκησε εύκολα την άλλη ομάδα της Συνεργατικής, την
ΕΝ ΣΠΕ Στροβόλου με το ... άνετο 26-44.  Πλέον απο-
μένουν τα τυπικά για να σφραγίσει και επίσημα το εισι-
τήριο για τον τελικό, όπου έχει ήδη εξασφαλίσει συμ-
μετοχή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Νίκη για Λατσιά
Αλλο ένα βήμα που την φέρνει πιο κοντά στην κατά-

κτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ χάντμπολ
γυναικών έκανε η Κεντρική Ασφαλιστική Λατσιά. Χω-
ρίς ιδιαίτερη πίεση νίκησε εκτός έδρας τον Πανελλήνιο
με 42-17 και αύξησε στο +4 τη διαφορά της από την 2η
ΣΠΕ Στροβόλου, που στην 18η αγωνιστική είχε ρεπό.
Με αναμενόμενη νίκη προχώρησε στην 18η αγωνιστική
και η ΕΝ Αθηένου, που εκτός έδρας επιβλήθηκε εύκο-
λα του ΑΟ Αραδίππου με 31-19 (ημίχρονο 16-9). 

Βαθμολογία
1. Κ.Α. Λατσιά .......................14..........519-299.......26 
2. ΣΠΕ Στρ............................14..........449-290......22
3. Ε.Ν. Αθηαίνου..................14..........381-361........16
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ατζέντα

τι παίζεται...

EKΘEΣEIΣ
�Mόνιμη έκθεση 60 πινάκων του Γιάννη Πελεκάνου σε πέντε

ενότητες με θέμα «H ιστορία του τόπου μας» στην πινακο-
θήκη «Aσσια».

�«Τέχνη εστί... Η τέχνη της Κύπρου μέσα από τους αιώνες»,
από τις συλλογές έργων τέχνης της Marfin Laiki Bank, στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Laiki Bank. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι το 2012.

�Μόνιμη έκθεση Ανδρέα Χαραλάμπους, Σβετλάνας Χαρα-
λάμπους και συλλογή ρωσικής τέχνης στην Πινακοθήκη
Χαραλάμπους.

�Το Pegasus Art Foundation σε συνεργασία με τον οργανισμό
Quantum.ART οργανώνουν το project EROS.ART, αφιερω-
μένο στην αγάπη και τον έρωτα. Μέχρι αύριο 10 Απριλίου,
στο Art Studio 55, στη Λεμεσό.

�Revolver: η νέα εικαστική πρόταση στο Δημοτικό Κήπο. Η
έκθεση θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 28 Απριλίου στις 12 μ.μ.
στο Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας και θα διαρκέσει μέ-
χρι τις 27 Μαΐου.

�Η Golden Gallery by Kapatays παρουσιάζει την καινούρια
εικαστική πρόταση του Ελληνα δημιουργού Ραφαήλ Μπάι-
κα «Sonata σε ρε μείζονα». Στην Golden Gallery by Kapa-
tays. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Απριλίου.

�Εκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Γκαλερι Τουφεξής.
Διάρκεια έκθεσης 4.4.2012 – 28.4.2012, 10.30π.μ.-1.μ.μ. και
4.00μ.μ.-8μ.μ., εκτός Κυριακής.

�Εκθεση ζωγραφικής Πέτρου Πόρακου-Δέσποινας Γεωργί-
ου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μέσα Γειτονιάς. Εγκαί-
νια στις 4 Μαΐου ώρα 8.00 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέ-
χρι τις 7 Μαΐου.

ΘΕΑΤΡΟ
�«Sweeney Todd» από το Θέατρο ΕΝΑ. Τακτικές παραστά-

σεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώρα 8:30 μ.μ.
�«Μισώ τον Αμλετ». Στην «Κύρια Σκηνή» του «Θεάτρου Ενα»

στη Λευκωσία. Aπό τον Ιανουάριο τακτικές παραστάσεις:
Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

�«Το σχέδιον υγείας», από την Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ.
Τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο, στις 8.30 μ.μ. και κά-
θε Κυριακή, στις 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.

�«Σαλώμη», από το Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ. Τακτικές παραστά-
σεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 μ.μ.
Απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 17.

�«Ο Αλαντίν και το μαγικό λυχνάρι», από την Παιδική Σκηνή
του Σατιρικού Θεάτρου. Τακτικές παραστάσεις κάθε Κυρια-
κή στις 10.30 π.μ. στο Πολιτιστικό Ιδρυμα «Βλαδίμηρος
Καυκαρίδης».

�Ο «Πουπουλένιος» από την ΕΘΑΛ. Τακτικές παραστάσεις
κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή
στις 6.30 μ.μ. στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ.

�Η Κύρια Σκηνή του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» θα παρουσιάσει την
κωμωδία του Λουίτζι Λουνάρι «Τρεις πάνω στην κούνια».

Στο Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ». Τακτικές παραστάσεις
κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 μ.μ. (μέχρι 13 Μαΐου –
εκτός 14/4 και 15/4).

�«Η νύχτα είναι μάνα της μέρας» του Λαρς Νορέν κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο στις 8.30 μ.μ. και Κυριακή στις 6.30
μ.μ. στο Θέατρο Νέας Σκηνής ΘΟΚ

�Διαβολιάδα, 24 & 25 Απριλίου στις 8.30 μ.μ. στο Νέο Κτίριο
Θεάτρου ΘΟΚ

�Το ίδρυμα ARTos φιλοξενεί το θεατρικό μονόλογο «το νέο
όνομά μου» του Λίνου Ιωαννίδη σε σκηνοθεσία Δέσποινας
Γκάτζιου στις 27-30 Απριλίου 2012 στις 9.00 μ.μ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
�Το Πολιτιστικό Γραφείο της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ διοργανώνουν

εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Ελληνα ποιητή Κώστα
Βάρναλη. Την Τρίτη 24 Απριλίου στην Αίθουσα Καστελιώ-
τισσα στη Λευκωσία, ώρα 8.00 μ.μ.

�Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας Κύπρου
διοργανώνουν συναυλία κιθάρας από το διεθνούς φήμης κι-
θαρίστα της Jazz ferenc Snetberger και τον Ελληνα κιθαρί-
στα Δημήτρη Κοτρωνάκη. 19 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο.

�Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής με τίτλο ”Ρωσικά Μουσικά
Διαμάντια”. Σολίστ: Αντώνιος Κουτρουπής (τενόρος), Βενέ-
ρα Μελέκη (σοπράνο), Ιννα Κουτρουπή (πιάνο), Μενέλαος
Μενελάου (βιολί) & Καταλίνα Πέικαν (πιάνο). Δημοτικό
Θέατρο Λάρνακας την Τρίτη 17 Απριλίου, ώρα 8.30 μ.μ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: DR SEUSS THE LORAX EN 17.30, 19.45,
22.10
K-Cineplex 5: PROJECT X 17.20, 20.00, 22.10
K-Cineplex 6: VOW 17.20, 20.00, 22.10
The Mall 1: WRATH OF THE TITANS 3D 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 20.00, 22.15
The Mall 2: THE HUNGER GAMES 22.15 DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45
The Mall 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 11.30, 13.25, 15.25
The Mall 4: PROJECT X 20.00, 22.15 DR SEUSS THE
LORAX EN 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
The Mall 5: VOW 20.00, 22.10 JOURNEY 2: THE MY-
STERIOUS ISLAND 11.30, 13.25, 15.25, 17.25

ΛΕΜΕΣΟΣ
Rio 1 Tel.25871410: VOW
Rio 2: DR SEUSS THE LORAX 3D GR / TITANIC 3D

Rio 3: JOHN CARTER 3D / WRATH OF THE TITANS
3D / THE HUNGER GAMES
Rio 4: DR SEUSS THE LORAX EN
Rio 5: ONE FOR THE MONEY
Rio 6: SAFE HOUSE
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 / DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45 W/E 15.30, 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15
BEAUTY AND THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: PROJECT X 20.00, 22.15 / DR SEUSS THE
LORAX EN 17.30
K-Cineplex 5: VOW 17.20, 20.00, 22.10

ΛΑΡΝΑΚΑ
K-Cineplex 1: WRATH OF THE TITANS 3D 17.30, 19.45,
22.15
K-Cineplex 2: THE HUNGER GAMES 22.15 / DR SEUSS
THE LORAX 3D- GR 17.30, 19.45
K-Cineplex 3: TITANIC 3D 19.00, 22.15 BEAUTY AND
THE BEAST 3D GR 15.30
K-Cineplex 4: DR SEUSS THE LORAX EN 17.30, 19.45,
22.10
K-Cineplex 5: PROJECT X 17.20, 20.00, 22.10
K-Cineplex 6: VOW 17.20, 20.00, 22.10

ΠΑΦΟΣ
Rio 1: DR SEUSS THE LORAX 3D- GR / TITANIC 3D
Rio 2: ONE FOR THE MONEY / SAFE HOUSE
Rio 3: DR SEUSS THE LORAX EN / IN TIME
Rio 4: WINX GR / VOW
Rio 5: BARBIE IN A MERMAID TALE 2 GR / THE
HUNGER GAMES
Rio 6: BEAUTY AND THE BEAST 3D GR / JOHN CAR-
TER 3D / TITANIC 3D
Rio 7: WRATH OF THE TITANS 3D

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

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

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

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

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

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ

cinema



Η Cyta γιόρτασε και φέτος, την Τρίτη 27
Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
προσφέροντας δωρεάν είσοδο σε δέκα παρα-
στάσεις από τα ελεύθερα επαγγελματικά θεα-
τρικά σχήματα που στηρίζει. Το θεατρόφιλο
κοινό της Κύπρου ανταποκρίθηκε και φέτος
με ενθουσιασμό στην πρόσκληση της Cyta
και οι δέκα θεατρικές αίθουσες είχαν γεμίσει
από τις πρώτες μέρες προβολής της προσφο-
ράς.

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού αντά-
μειψε, τόσο τους συντελεστές των παραστά-
σεων, όσο και τη Cyta για την απόφασή της να

συνεχίσει, για πέμπτη χρονιά, να προσφέρει
ουσιαστικά στα θεατρικά δρώμενα του τόπου.
Με την ευκαιρία η Cyta ευχαριστεί το κοινό
για τη μεγάλη ανταπόκρισή του στην πρωτο-
βουλία της και το καλεί να συμπεριλαμβάνει
όσο πιο τακτικά μπορεί και το θέατρο στις
επιλογές εξόδου του.

Πληροφορίες για όλες τις παραστάσεις
προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεα-
τρικής χρονιάς στην ειδική ιστοσελίδα που
δημιούργησε η Cyta στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.cytapametheatro.com.

Διαγωνισμός
Για το κοινό που δεν πρόλαβε να βρει θέ-

σεις στις δωρεάν παραστάσεις που πρόσφερε
η Cyta την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, ο Ορ-
γανισμός προκηρύσσει διαγωνισμό στο κοι-
νωνικό δίκτυο twitter.

Συγκεκριμένα από τις 5 μέχρι τις 18 Απρι-

λίου 2012, θα προσφέρει την ευκαιρία σε πέν-
τε τυχερούς θεατρόφιλους να κερδίσουν δι-
πλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν
δωρεάν την παράσταση της επιλογής τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη
Cyta στο twitter (@cytacyprus) και να απαν-
τήσουν στην ερώτηση:

Πόσα θεατρικά σχήματα στηρίζει η Cyta
τη φετινή χρονιά? στέλλοντας μήνυμα-tweet
με την ένδειξη #CYTAPAMETHEATRO και
τη σωστή απάντηση (1, 2, …;). Παράδειγμα
#CYTAPAMETHEATRO 1.
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Πληρώνεται το πασχαλινό επίδομα 

Σ
αράντα πέντε χιλιάδες περί-
που συνταξιούχοι πληρώνον-
ται αυτές τις μέρες το πασχα-
λινό τους επίδομα. Η ΕΚΥ-

ΣΥ είχε συνάντηση με εκπροσώ-
πους του Τμήματος Χορηγιών του
Υπουργείου Οικονομικών κατά την
οποία ενημερώθηκε για την πορεία
υποβολής των αιτήσεων για την πα-
ραχώρηση του πασχαλινού επιδό-
ματος και την πληρωμή του. Την ερ-
χόμενη Τρίτη θα γίνουν τα εμβά-
σματα για την πληρωμή των νοικο-
κυριών συνταξιούχων που είναι άνω
των 70 χρόνων  και που με βάση τη
νομοθεσία δεν χρειαζόταν να υπο-
βάλουν αίτηση. Θα πληρωθεί επίσης
και αριθμός συνταξιούχων που υπέ-
βαλαν έγκαιρα την αίτησή τους.  Οι
πληρωμές για τους υπολοίπους που
υπέβαλαν αίτηση ή θα υποβάλουν
αφού εξετασθούν και εγκριθούν θα
πληρωθούν το συντομότερο δυνατό.
Η  ΕΚΥΣΥ διευκρινίζει ξανά ότι δι-
καιούχοι του πασχαλινού επιδόμα-
τος, το οποίο θα παραχωρηθεί και
φέτος για 5η συνεχή χρονιά κατά
στοχευμένο τρόπο, είναι όσοι έχουν
εισοδήματα μέχρι €13,390 το χρόνο
στην περίπτωση του ενός ατόμου και
€20,085 στην περίπτωση των δύο
ατόμων (το ποσό αυξάνεται ανάλογα
με τη σύνθεση του νοικοκυριού). 

Δικαιούχοι για τη συνέχιση της
παροχής επιδόματος σε συνταξιού-

χους με χαμηλά εισοδήματα είναι
όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από το
όριο της φτώχειας, δηλαδή για νοι-
κοκυριό ενός ατόμου το όριο φτώ-
χειας είναι €11.149 το χρόνο (€858
το μήνα) και για νοικοκυριά δύο
ατόμων €16.724 το χρόνο (€1286 το
μήνα). Για νοικοκυριό με περισσό-
τερα άτομα που έχει τουλάχιστον

ένα συνταξιούχο το όριο της φτώχει-
ας αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεσή
του.

Ta εισοδήματα που λαμβάνονται
υπόψιν είναι του 2011, ωστόσο για
όσους αποκτούν δικαίωμα σε σύντα-
ξη το 2012 θα ληφθούν υπόψιν τα ει-
σοδήματα, συντάξεις κτλ του 2012.

Διευκρινίζουμε ότι νοικοκυριά

που και τα δύο μέλη τους μέχρι
31/05/2012 έχουν συμπληρώσει την
ηλικία των 70 χρόνων και λάμβαναν
επίδομα σε συνταξιούχους με χαμη-
λά εισοδήματα και πασχαλινό επί-
δομα το 2011, δεν χρειάζεται να υπο-
βάλουν νέα αίτηση. Δηλαδή θα πλη-
ρωθούν το πασχαλινό τους επίδομα
και παράλληλα θα συνεχίσουν να
πληρώνονται την ειδική χορηγία των
συνταξιούχων. 

Οσοι είναι κάτω των 70 χρόνων
(έστω και ένα άτομο από το νοικοκυ-
ριό) είναι αναγκαίο να υποβάλουν
νέα αίτηση μέχρι την 31η Μαΐου
2012. 

Δικαιούχοι για το πασχαλινό επί-
δομα είναι όσοι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια και ήταν συνταξιούχοι μέ-
χρι 31η Μαρτίου 2012.

Διευκρινίζουμε ακόμη ότι η αίτη-
ση πρέπει να υποβάλλεται από τον
συνταξιούχο. Οταν σε ένα νοικοκυ-
ριό υπάρχουν 2 συνταξιούχοι θα
υποβάλλεται μόνο μία αίτηση. Οι νέ-
οι συνταξιούχοι πρέπει να υποβάλ-
λουν αίτηση το αργότερο εντός 3 μη-
νών από το μήνα μέσα στον οποίο
αρχίζει η πληρωμή της σύνταξής
τους. Το ύψος του πασχαλινού επι-

δόματος είναι €270 το άτομο.
Για περισσότερες πληροφορίες

και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να αποταθούν στην
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομά-
των, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης του
Πολίτη και στα Γραφεία της ΕΚΥΣΥ
σε όλες τις πόλεις.

Η ΕΚΥΣΥ εκφράζει την ικανοποίησή της
Η ΕΚΥΣΥ εκφράζει την ικανο-

ποίησή της για την παραχώρηση και
φέτος με στοχευμένο τρόπο του πα-
σχαλινού επιδόματος και της συνέ-
χισης της λειτουργίας του σχεδίου
ενίσχυσης των συνταξιούχων με χα-
μηλά εισοδήματα. Οπως είναι γνω-
στό τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αυ-
ξηθεί οι συντάξεις ιδιαίτερα οι χα-
μηλές πέραν του 30%. 

Συγκεκριμένα ανεξάρτητα από
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης και σε αντίθεση
με την πολιτική περικοπής κοινωνι-
κών παροχών σχεδόν από όλες τις
κυβερνήσεις των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ενωσης, η κυβέρνηση του
Προέδρου Δ. Χριστόφια έχει ικανο-
ποιήσει σημαντικά αιτήματα των
συνταξιούχων και της ΕΚΥΣΥ όπως
είναι:

-H παραχώρηση πασχαλινού επι-
δόματος, το σχέδιο ενίσχυσης των
συνταξιούχων που έχουν εισοδήμα-
τα κάτω από το όριο της φτώχειας με
σημαντικές αυξήσεις που φθάνουν
μέχρι €1200 το χρόνο σε κάθε νοι-
κοκυριό δύο ατόμων, η διασφάλιση
της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και η δημι-
ουργία πραγματικού αποθεματικού
του Ταμείου με την καταβολή μέχρι
στιγμής 400 εκατομμυρίων ευρώ.

-Η αύξηση της μηνιαίας χορηγίας
στους πολεμιστές του Β' Παγκόσμι-
ου Πολέμου και η μεταβίβαση στη
σύζυγο σε περίπτωση θανάτου τους,
η πληρωμή του επιδόματος για τους
τυφλούς κάθε μήνα και η αναθεώρη-
σή του κάθε χρόνο με βάση το δεί-
κτη τιμών καταναλωτή, η επέκταση
των ωφελημάτων της κοινωνικής
κάρτας,  το επίδομα φροντίδας σε
παραπληγικά άτομα ύψους €350 το
μήνα και άτομα με τετραπληγία
ύψους €854.30 το μήνα κ.α.

Η υποβολή αιτήσεων για όσους είναι κάτω των 70 χρόνων πρέπει να γίνει 
το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Eνθουσιώδης η ανταπόκριση 
των θεατρόφιλων στο κάλεσμα της Cyta

Διαγωνισμός στο twitter
για δωρεάν προσκλήσεις
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ΚΡΙΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΛΕΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

μικρά & ενδιαφέροντα

η συνταγή
της ημέρας

Σουπιές
με σπανάκι
Υλικά

•1 κονσέρβα τοματάκια •1 πο-
τηράκι κρασί •2 μεγάλα κρεμμύ-
δια ψιλοκομμένα •1 φλιτζάνι λά-
δι •Αλάτι και πιπέρι •1/2 κιλό
σπανάκι •1/4 ματσάκι άνηθο •6
σουπιές καθαρισμένες και κομ-
μένες κομμάτια •1 κουταλιά της
σούπας πελτέ •1/2 ματσάκι
μαϊντανό

Οδηγίες
Καθαρίζετε τις σουπιές. Βά-

ζετε σε μία κατσαρόλα το λάδι
να κάψει. Προσθέτετε τα κρεμ-
μύδια και τσιγαρίζετε. Ρίχνετε
τις σουπιές και όταν τσιγαρι-
στούν σβήνετε με κρασί. Προ-
σθέτετε την ντομάτα και τον
πελτέ και ακολούθως το μαϊντα-
νό και τον άνηθο.

Αλατοπιπερώνετε. Τέλος
προσθέτετε το σπανάκι. Σκεπά-
ζετε την κατσαρόλα και αφήνετε
να σιγοβράσει μέχρι να μείνει
με τη σάλτσα του.

Σήμερα πρέπει να προφυλαχθείτε από
την επιθετικότητα, από την επιθυμία σας
για δύναμη ή την προσπάθεια να περά-
σετε τη θέλησή σας, προκαλώντας έτσι
την εχθρικότητα των άλλων. Εμπόδια
στα σχέδιά σας θα προκαλέσουν θυμό.

Αυτή είναι μια ημέρα για να ακολουθή-
σετε τα όνειρα και τους στόχους σας.
Προσπαθήστε να μην αισθάνεστε απο-
γοητευμένοι εάν οι ανάγκες σας δεν κα-
λύπτονται πλήρως από τα έσοδά σας. Η
κατάσταση πολύ σύντομα θα αλλάξει.

Τα αισθήματά σας, φίλοι και γυναίκες
συγγενείς είναι πολύ σημαντικά στη
ζωή σας σήμερα, καταλαβαίνετε πόσο
πολύ χρειάζεστε την αγάπη και την
υποστήριξη και είστε ιδιαίτερα φιλό-
στοργοι σήμερα.

Σας αρέσουν οι ειρηνικές σχέσεις σή-
μερα, καθώς και η αρμονία μέσα στο
περιβάλλον σας είναι πιο σημαντική για
σας σήμερα παρά ποτέ. Σχέσεις αγάπης
έλξης των ανθρώπων που σας περιβάλ-
λουν είναι πολύ πιθανές σήμερα.

Αυτή είναι μια ημέρα όπου δεν αισθά-
νεστε ιδιαίτερα ωθητικοί. Των άλλων
ανθρώπων οι υποθέσεις σας τραβούν
περισσότερο από τις δικές σας και εί-
στε διατεθειμένοι να προσφέρετε σε
φίλους ή ακόμα και ομάδες ατόμων.

Εναλλαγές ή κάποια αστάθεια στον
τρόπο σκέψης ή εύκολη αλλαγή από-
ψεων πολύ πιθανό να σας οδηγήσει σε
κάποια μορφή παρεξηγήσεων με τους
άλλους. Ισως είναι πιο φρόνιμο να μην
λέτε ανοιχτά τη γνώμη σας.

Ο τρόπος ζωής σας σήμερα πιθανό να
αλλάξει ξαφνικά προς το καλύτερο. Θα
βρείτε να απολαμβάνετε πράγματα και
καταστάσεις που δεν τα φανταζόσασταν
προηγουμένως ή που δεν ήταν μέσα
στον τρόπο ζωής σας.

Δεν είστε ικανοποιημένοι από τον ίδιο
παλιό σκοπό που παίζετε ή που ακούτε
τους άλλους να παίζουν. Εχετε την τάση
να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ελκεστε
από το άγνωστο. Είστε ευέλικτοι και
νιώθετε την ανάγκη για αλλαγές.

Νέες ιδέες είναι πιθανό να σας έρθουν
διαμέσου συζητήσεων, βιβλίων, διαλέξε-
ων ή ακόμα και διά αλληλογραφίας. Θα
πρέπει να επωφεληθείτε από αυτές τις
ευκαιρίες και να επεκτείνετε τους δια-
νοητικούς σας ορίζοντες.

Χρήσιμος ο αυθορμητισμός σας ή η
αποφασιστικότητά σας αλλά θα πρέπει
να προσέχετε ιδιαίτερα όταν πρέπει να
πάρετε μακρόχρονες αποφάσεις. Ακό-
μα θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί όταν οδηγείτε.

Επιτυχής συνεργασία σε κάποιο σχέ-
διο, συντονισμός με άλλες εταιρείες και
επιτυχής επίτευξη συμφωνιών πάνω σε
σχέδια και στόχους είναι πιθανή. Οι
συνεργασίες που γίνονται σήμερα θα
αποβούν καλές και για τις δύο πλευρές.

Συγκρούσεις ανάμεσα στις υποχρεώσεις
και τις διασκεδάσεις ή ανάμεσα σε σο-
βαρές πράξεις και την επιθυμία σας για
αγάπη και ικανοποίηση είναι πολύ πιθα-
νές σήμερα. Μπορεί να περάσετε μια
ημέρα συναισθηματικής απομόνωσης.

Από την εφηβεία ο εθισμός
σε αλκοόλ και ναρκωτικά
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε Αμερικανούς εφήβους έδειξε
ότι οι περισσότεροι έχουν κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών
μέχρι να ενηλικιωθούν και οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι αυτό
σημαίνει πως πολλά από τα παιδιά αυτά αποκτούν εθισμό για τις
συγκεκριμένες ουσίες στη ζωή τους. Η μελέτη διαπιστώνει ότι
σχεδόν τέσσερις στους πέντε εφήβους έχουν δοκιμάσει αλκοόλ
και τουλάχιστον το 15% έχει κάνει κατάχρηση μέχρι να ενηλικιω-
θεί. Ποσοστό σχεδόν 16% των εφήβων έκαναν υπερβολική χρήση
ναρκωτικών μέχρι να συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια.

Οι σύγχρονες γέννες
διαρκούν περισσότερο
Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερες ώρες για να γεννήσουν
στην εποχή μας από ό,τι πριν 50 χρόνια, σύμφωνα με μία νέα
αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι στο
πρώτο στάδιο του τοκετού, οι πόνοι της γέννας έχουν αυξηθεί
κατά 2,6 ώρες κατά μέσο για τις γυναίκες που γεννάνε για πρώτη
φορά και κατά δύο ώρες για όσες έχουν ξαναγεννήσει. Οι ερευ-
νητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, με επικεφαλής
την επιδημιολόγο Κάθριν Λάφον δημοσίευσαν τη σχετική μελέ-
τη στο αμερικανικό περιοδικό γυναικολογίας ”American Jour-
nal of Obstetrics and Gynecology”.

Nέα ελπίδα για την οστεοαρθρίτιδα
ια ουσία, η οποία αναγεννά τον κατεστραμμένο χόν-
δρο μεταξύ των αρθρώσεων αναπτύχθηκε από ειδι-
κούς μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Πειράματα

που διεξήχθησαν σε ποντίκια έδειξαν ότι η έγχυση της ουσίας
kartogenin σε κατεστραμμένες αρθρώσεις του γονάτου οδή-
γησε σε ανάπτυξη χονδροκυττάρων, από τα οποία δημιουργεί-
ται ο χόνδρος, σύμφωνα με δημοσίευση
στην επιθεώρηση «Science».

Αν και τα πειράματα βρίσκονται ακόμη
σε πρώιμο στάδιο οι ειδικοί ευελπιστούν
ότι ανοίγουν νέοι, καινοτόμοι θεραπευτι-
κοί δρόμοι για την αντιμετώπιση της
οστεοαρθρίτιδας, η οποία πλήττει έναν
στους δύο 50χρονους και αφορά κατα-
στροφή του χόνδρου ανάμεσα στις αρ-
θρώσεις με αποτέλεσμα τελικώς τη φθο-
ρά των οστών.

«Σάρωση» 22.000 υποψηφίων
Οι ερευνητές της εταιρείας Novartis

σε συνεργασία με ειδικούς από το Ερευνητικό Ινστιτούτο
Σκριπς στη Λα Χόγια της Καλιφόρνιας, καθώς και το Γενικό
Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη εξέτασαν
22.000 υποψήφιες ουσίες με χρήση ρομποτικών συστημά-
των.

Η κάθε υποψήφια ουσία εγχεόταν σε βλαστικά κύτταρα
του μυελού των οστών στο εργαστήριο.

Οπως προέκυψε, από το σύνολο των ουσιών που ελέγχθη-
καν, η kartogenin προήγαγε την ανάπτυξη χονδροκυττάρων.

Μετά τα πειράματα στο εργαστήριο οι ειδικοί πέρασαν σε
πειράματα σε ποντίκια με οστεοαρθρίτιδα. Η έγχυση της ου-

σίας στις κατεστραμμένες αρθρώσεις του γονάτου των ζώων
φάνηκε να οδηγεί σε «αναγέννηση» του χόνδρου, να βελτιώ-
νει τα συμπτώματα της νόσου και να μειώνει τα επίπεδα πρω-
τεϊνών που συνδέονται με την καταστροφή των αρθρώσεων.
«Ανακαλύψαμε αυτό το μόριο το οποίο μπορεί να διαφορο-
ποιήσει σε χονδροκύτταρα τα βλαστικά κύτταρα που υπάρ-

χουν ήδη στην άρθρωση», ανέφερε η
Κρίστεν Τζόνσον, ερευνήτρια αναγεννη-
τικής ιατρικής στο Ινστιτούτο Γενωμικής
του Ερευνητικού Ιδρύματος Novartis
στο Σαν Ντιέγκο και προσέθεσε: «Είμα-
στε ενθουσιασμένοι καθώς πρόκειται για
ένα νέο τρόπο ενεργοποίησης των βλα-
στικών κυττάρων».

Ωστόσο η ερευνήτρια υπογράμμισε
ότι δεν πρέπει να προκαλείται υπέρμε-
τρος ενθουσιασμός εάν δεν διεξαχθούν
προηγουμένως περαιτέρω μελέτες, οι
οποίες θα φωτίσουν το βιολογικό μηχα-
νισμό δράσης της kartogenin. Μόνο τότε

θα μπορούν να διεξαχθούν περαιτέρω πειράματα σε ζώα, είπε.
Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν παρουσιάστηκαν παρενέργειες

από τη θεραπεία, αν και εγχύθηκαν μόνο μικρές ποσότητες
της ουσίας στις αρθρώσεις των πειραματόζωων .

Σε κάθε περίπτωση τα υπάρχοντα στοιχεία που συνελέγη-
σαν από τα πειράματα στο εργαστήριο και τα πειράματα στα
ζώα δείχνουν ότι εάν με την κατάλληλη «καθοδήγηση» τα
ενήλικα βλαστικά κύτταρα μετατραπούν σε χόνδρο, εμφανί-
ζονται σημαντικές βελτιώσεις στις κατεστραμμένες από οστε-
οαρθρίτιδα αρθρώσεις, όταν όμως η παρέμβαση γίνεται σε
πρώιμο στάδιο της νόσου.

Μ
Η ουσία kartogenin, που

αναπτύχθηκε από
φαρμακοβιομηχανία,

φαίνεται πως αναγεννά
τον κατεστραμμένο

χόνδρο μεταξύ
των αρθρώσεων



ΗΕΚΥΣΥ ανακοινώνει ότι θα πραγ-
ματοποιήσει και φέτος με το πολυ-

τελέστατο κρουαζιερόπλοιο ORIENT
QUEEN της LOUIS CRUISE LINES την
καθιερωμένη οχταήμερη κρουαζιέρα στα
ελληνικά νησιά και προορισμούς όπως
επίσης και στην Κατάνια (Σικελία) από τις
18 μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα το δρομολόγιο το οποίο
είναι επιλεγμένο με βάση τις απαιτήσεις
των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας έχει ως
εξής: Ρόδος, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κατά-

νια (Σικελία), Πύλος και Ηράκλειον (Κρή-
τη).

Λόγω της μεγάλης ζήτησης και για τη
διεξαγωγή της σωστής οργάνωσης, έχουμε
προγραμματίσει ώστε οι καμπίνες να δια-
τεθούν στην πληρότητά τους. Αυτό σημαί-
νει, αν είναι δυνατό οι τετράκλινες και τρί-
κλινες καμπίνες να διατεθούν για 4 ή 3
άτομα αντίστοιχα. Γι’ αυτό οι τετράκλινες
και τρίκλινες έχουν σημαντική έκπτωτη.

Επειδή υπάρχει αρκετόν ενδιαφέρον οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να κρατήσουν
έγκαιρα θέσεις με προκαταβολή €200 το

άτομο από τα γραφεία της ΕΚΥΣΥ ΠΕΟ σ’
όλες τις πόλεις. Επίσης χρειάζεται απαραί-
τητα φωτοαντίγραφο της σελίδας του δια-
βατηρίου ή της ταυτότητας στην οποία να
φαίνεται το επίθετο και όνομα.

Για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα:

Λευκωσία – 22866442, 22866438,
22866418, 99697941, 99689865,
99597095,
Λεμεσός - 25443068, 99405364
Λάρνακα-Αμμόχωστος – 24828740,
99695684
Πάφος - 26932144, 99375627.
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων
για Καβάζογλου - Μισιαούλη
στην Ακρόπολη
Ο Σύλλογος Καβάζογλου-Μισιαούλη και το
Λαϊκό κίνημα στην Ακρόπολη διοργανώνουν
διήμερο εκδηλώσεων, αφιέρωμα στη θυσία των
ηρωομαρτύρων της ελληνοτουρκικής φιλίας
Καβάζογλου και Μισιαούλη.
Σήμερα Δευτέρα 09/04/2011
6.00 - 9.00 μ.μ. Αιμοδοσία στο οίκημα του
Συλλόγου, Κορίνθου 24 Ακρόπολη.

Αναβολή κλήρωσης Λαχείου
Ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Βο-

ρείου Πόλου, πληροφορεί τα μέλη και φί-
λους του Συλλόγου, που αγόρασαν λαχνούς
ότι αναβάλλεται η κλήρωση για τις
19/4/2012 που είναι η Πασχαλινή Κλήρωση
του Κρατικού Λαχείου.

Κρουαζιέρα ΑΚΕΛ Λάρνακας
Η Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λάρνακας διοργανώνει τε-

τραήμερη κρουαζιέρα από 29 Ιουνίου μέχρι 2
Ιουλίου Λέρος - Ρόδος με το Salamis Filoxe-
nia.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
24652821 - 99676235 - 99457217.

Εξέταση για
την οστεοπόρωση
Η ΠΕΟ Λάρνακας ανακοινώνει ότι στα πλαί-
σια της κοινωνικής προσφοράς της οργανώνει
την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 9.15 π.μ. στο
οίκημα της ΠΕΟ Λάρνακας εξέταση για την
οστεοπόρωση.
Η εξέταση η οποία θα γίνεται με το νέο μηχά-
νημα τελευταίας τεχνολογίας και ακριβείας
από τη Σουηδία, επιχορηγείται από την ΠΕΟ

και στοιχίζει €32 το άτομο.
Κατά την εξέταση ο αριθμός ταυτότητας είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντε-
βού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτεί-
νονται στο τηλέφωνο: 24828740 - ΠΕΟ Λάρ-
νακας.

Πασχαλινή Φιλανθρωική Εκδήλωση πραγματοποιεί
το ΑΚΕΛ Λάρνακας και Αμμοχώστου την Τρίτη του Πά-
σχα 17 Απριλίου 2012 στις 10.00 π.μ. στο παλιό Γ.Σ.Ζ.
Λάρνακας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Γ.Γ. Κ.Ε.
ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού.

•Τουρνουά φούτσαλ με τις ομάδες ΑΚΕΛ, ΠΕΟ,
ΕΔΟΝ

• Πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια για τα παιδιά •
Face painting

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Στηρίζουν: Σ.Τ. Αμμοχώστου, ΣΠΕ Κοντέας, Ομιλος
Λαϊκού, Νεόφυτος Λάρκου, Γήπεδα ΓΣΖ.

Είσοδος ελεύθερη.

Πασχαλινή εκδήλωση ΑΚΕΛ Λάρνακας - Αμμοχώστου Εκδηλώσεις ΕΔΟΝ για δεκαπενθήμερο
επαναπροσέγγισης
Σήμερα Δευτέρα 9 Απριλίου

• Δικοινοτικό Τουρνουά Φούτσαλ κάτω από τον τίτλο «Κοι-
νός Αγώνας για την Κύπρο, κοινός αγώνας για το μέλλον» στη
Λευκωσία.

• Δικοινοτικό Τουρνουά Φούτσαλ κάτω από τον τίτλο «Κά-
τω από τον ίδιο ουρανό» στη Λεμεσό.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22766459

Ακτίβ Επιτροπής Πόλης- Προαστίων ΑΚΕΛ
Λεμεσού

Tο ακτίβ στελεχών και μελών της Επιτροπής Πόλης -
Προαστίων του ΑΚΕΛ Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί αύριο
Τρίτη 10 Απριλίου 2012, ώρα 7:00μ.μ., αίθουσα «ΦΙΛΙΑΣ»
ΠΕΟ Λεμεσού.

Θέματα:
1. Πορεία Οργανωτικού πλάνου 2012 και καθήκοντα,
2. Στο ακτίβ θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο σ. Χρίστος Αλέ-

κου, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, Μέλος Π.Γ.
ΑΚΕΛ,

3. Διάφορα
Σημείωση: Στο ακτίβ θα βραβευθούν όλοι οι Κομματικοί

Τομείς που θα καλύψουν πέραν του 90% της τακτοποίησης
των μελών με τη συνδρομή τους.

Επισκέψεις ΠΟΓΟ Πάφου
Αντιπροσωπεία του Γυναικείου

Κινήματος της ΠΟΓΟ Πάφου με
την ευκαιρία των εορτών του Πά-
σχα, θα επισκεφθεί σήμερα Με-
γάλη Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, η
ώρα 10 π.μ. την Παιδική Στέγη και
η ώρα 11π.μ. το Κέντρο Παρέμβα-
σης με αυτισμό Πάφου για να
προσφέρει δώρα στα παιδιά.

Eπισκέψεις βουλευτών
και στελεχών ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας

Στο πλαίσιο της συστηματικής επαφής και επικοινωνίας των
στελεχών του ΑΚΕΛ με τους πολίτες, θα πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες επισκέψεις:
• Τετάρτη 18/4/2012, 7 μ.μ. Περιστερώνα, Γιώργος Λουκαΐδης.
• Κυριακή 22/4/2012, 11 π.μ. Λύμπια, Αριστος Δαμιανού, Στέλ-

λα Μισιαούλη.
• Δευτέρα 23/4/2012, 6.30 μ.μ. Δευτερά, Αριστος Δαμιανού.
• Τρίτη 24/4/2012, 6.00 μ.μ. Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου, Στέλλα Μι-

σιαούλη.
• Τετάρτη 25/4/2012, 6 μ.μ. Γέρι, Στέλλα Μισιαούλη.

Πρόγραμμα επισκέψεων βουλευτή Χριστάκη
Τζιοβάνη για το μήνα Απρίλιο

Ο βουλευτής Χριστάκης Τζιοβάνης θα δέχεται κοινό στην
επαρχία Αμμοχώστου στο γραφείο του Λεωφόρος Πρωταρά -
Κάβο Γκρέκο 436, στον Πρωταρά για τον μήνα Απρίλιο κάθε
Δευτέρα από τις 10.30-13.30 και από τις 15.30-17.30 και κάθε
Τρίτη από τις 15.30-17.30.

Για την επαρχία Λεμεσού θα δέχεται κοινό στις 18 Απριλίου
στα Γραφεία του ΑΚΕΛ Λεμεσού από τις 16.00-18.30.

Για την επαρχία Λάρνακας θα δέχεται κοινό στις 25 Απριλίου
στα Γραφεία του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στη Λάρνακα από 16.00 -
18.00 Για ραντεβού παρακαλώ να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο
23-832444. Για την επαρχία Λευκωσίας θα δημοσιεύονται οι
επισκέψεις.

8ήμερη κρουαζιέρα
συνταξιούχων ΕΚΥΣΥ

(18 -25 ΙΟΥNΙΟΥ 2012)
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-

ΚΑΤΑΚΟΛΟ,
ΚΑΤΑΝΙΑ (ΣΙΚΕΛΙΑ)
ΠΥΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

(ΚΡΗΤΗ)
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Γιατί μιλάμε
στον ύπνο μας

Σχεδόν όλοι μας έχουμε ακούσει σε κάποια
φάση της ζωής μας τη φράση «μιλούσες στον
ύπνο σου το βράδυ». Η φράση αυτή μπορεί να

προκαλέσει διάφορα συναισθήματα, από
έκπληξη έως ντροπή και ανησυχία, αλλά πάντοτε

εγείρει ένα ερώτημα: «Τι έλεγα;».

Συνήθως τίποτα το ενδιαφέρον, είναι η απάντηση. Μελέ-
τες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες «κουβέντες του

ύπνου» δεν είναι αξιοσημείωτες σκέψεις, αλλά απλώς σύν-
τομες, ανούσιες, «σκόρπιες» λέξεις που διαρκούν ένα ή
δύο δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ιδρυμα Υπνου (NSF) των ΗΠΑ,
η ομιλία στη διάρκεια του ύπνου – γνωστή και ως υπνολα-
λία – μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε στάδιό του.

Οταν συμβαίνει στο στάδιο REM, κατά το οποίο ανα-
πτύσσονται και τα όνειρα, προκαλείται από ένα «κινητικό
ρήγμα» των διαλόγων που βλέπουμε στο όνειρό μας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το στόμα και οι φωνητικές
χορδές, που φυσιολογικά είναι ανενεργές όταν κοιμόμα-
στε, ενεργοποιούνται παροδικά και εκφέρουμε δυνατά τις
λέξεις που εκστομίζει κάποιος από τους «πρωταγωνιστές»
του ονείρου μας.

Η υπνολαλία μπορεί να εμφανιστεί και στη διάρκεια των
«μεταβατικών αφυπνίσεων», δηλαδή όταν μισοξυπνάμε

καθώς περνάμε από το ένα στάδιο του ύπνου στο άλλο.
Και στις δύο περιπτώσεις, η ομιλία μας εκδηλώνεται

όταν «εισβάλλουν» στον ύπνο ορισμένα στοιχεία της αφύ-
πνισης, γεγονός που μας επιτρέπει να μιλήσουμε, αλλά μας
εμποδίζει να πούμε κάτι που έχει νόημα για όποιον το
ακούει.

Είναι δύσκολο να υπολογισθεί η συχνότητα της υπνολα-
λίας, επειδή συνήθως κοιμόμαστε όταν συμβαίνει και, αν
δεν υπάρχει κάποιος ξύπνιος δίπλα μας, δεν ενημερωνό-
μαστε ποτέ για το συμβάν.

Μελέτες, πάντως, έχουν δείξει πως περισσότερα από τα
μισά παιδιά παρουσιάζουν σποραδικά υπνολαλία, με τη συ-
χνότητα της εμφάνισής της να μειώνεται καθώς μεγαλώ-
νουν.

Η χρόνια υπνολαλία στους ενήλικες θεωρείται διαταρα-
χή του ύπνου και μπορεί να οφείλεται στο στρες και σε άλ-
λους παράγοντες.

Επειδή, εξάλλου, η υπνολαλία οφείλεται σε παροδικές
αλληλοκαλύψεις των διαφορετικών σταδίων του συνειδη-
τού, συνήθως διαρκεί πολύ λίγο – μερικά δευτερόλεπτα,
στη διάρκεια των οποίων εκφέρουμε λίγες λέξεις.

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί και σπάνιες περιπτώσεις,
κατά τις οποίες ο πάσχων δίνει ολόκληρη... ομιλία την ώρα
που κοιμάται. Ακόμα κι αυτές οι περιπτώσεις είναι ως επί
το πλείστον ασυναρτησίες, αλλά ακόμα κι αν μοιάζουν να
έχουν νόημα και να αποκαλύπτουν κάτι «σημαντικό», δεν
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με το NSF, η επιστήμη και ο
νόμος δεν θεωρούν την υπνολαλία προϊόν του συνειδητού
ή της λογικής σκέψης και συνεπώς είναι εντελώς αναξιόπι-
στη.
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Υποπτη η επίμονη πιτυρίδα
Ε

ίναι ένα από τα πιο συχνά χρόνια προ-
βλήματα του κεφαλιού. Χαρακτηρίζε-
ται από φαγούρα και «ξεφλούδισμα»
του δέρματος και παρότι δεν είναι

κολλητική ούτε (συνήθως) σοβαρή, η πιτυρί-
δα είναι εξαιρετικά επίμονη και ενοχλητική
– και μερικές φορές δεν είναι καν πιτυρίδα...

Πρώτα τα καλά νέα: συνήθως μπορούμε
να την ελέγξουμε. Οι ήπιες περιπτώσεις πι-
τυρίδας δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο
από καθημερινό λούσιμο με ένα απαλό κα-
θαριστικό, σύμφωνα με ειδικούς της Κλινι-
κής Μάγιο, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. Οι
πιο επίμονες περιπτώσεις, συχνά ανταπο-
κρίνονται στα ειδικά φαρμακευτικά σαμ-
πουάν.

Για τους περισσότερους εφήβους και ενή-
λικες, τα συμπτώματα της πιτυρίδας είναι
εύκολα αναγνωρίσιμα. Μαλλιά και ώμοι εμ-
φανίζουν λευκές «νιφάδες» που μοιάζουν λι-
παρές και οι οποίες στην πραγματικότητα εί-
ναι νεκρά δερματικά κύτταρα, ενώ στο κεφά-
λι εκδηλώνεται κνησμός (φαγούρα).

Πού οφείλονται αυτά τα συμπτώματα; Η
συνηθέστερη αιτία είναι η ξηροδερμία – το
είδος της που εκδηλώνεται το χειμώνα, όταν
η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι χαμη-
λή και η κεντρική θέρμανση ανάβει στο
φουλ. Αυτός είναι και ο λόγος που η πιτυρί-
δα συχνά επιδεινώνεται φθινόπωρο και χει-
μώνα (η κεντρική θέρμανση επιδεινώνει την
ξηροδερμία) και βελτιώνεται το καλοκαίρι.
Οταν ένας άνθρωπος υποφέρει από ξηροδερ-
μία στο κεφάλι του, είναι πολύ πιθανό να την
παρουσιάζει και σε άλλα σημεία του σώμα-
τος, όπως τα πόδια.

Αλλες πιθανές αιτίες είναι το ερεθισμένο
λιπαρό δέρμα (η σμηγματορροϊκή δερματίτι-
δα με άλλα λόγια, που χαρακτηρίζεται από
κόκκινο, λιπαρό δέρμα, καλυμμένο με λευκά
ή κιτρινωπά «λέπια»), το ανεπαρκές λούσιμο
(όταν κάποιος λούζεται λ.χ. μια φορά την
εβδομάδα ή σπανιότερα, μπορεί να συσσω-
ρευτούν στο κρανίο του σμήγμα και νεκρά
κύτταρα και έτσι να εμφανιστεί πιτυρίδα), το
έκζεμα, η ευαισθησία στα προϊόντα για τα
μαλλιά (αποκαλείται δερματίτιδα εξ επα-
φής) και μυκητιάσεις. Παράγοντες κινδύ-
νου Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να πα-
ρουσιάσει πιτυρίδα, υπάρχουν ορισμένοι

παράγοντες που αυξάνουν την επιρρέπεια σε
αυτήν. Η εμφάνισή της λ.χ. είναι πιο πιθανή
στους νεαρούς ενήλικες και μεσήλικες,
στους άντρες, σε όσους έχουν λιπαρά μαλλιά
και δέρμα και σε όσους δεν τρώνε ισορροπη-
μένα και υγιεινά.  Είναι επίσης πιθανότερη
σε ενήλικες με νευρολογικά προβλήματα
όπως η νόσος του Πάρκινσον, εξασθενημένο
ανοσοποιητικό ή σε άτομα που αναρρώνουν
από ένα έμφραγμα ή εγκεφαλικό (οι άρρω-
στοι αυτοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να
εκδηλώσουν σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
και, εξαιτίας της, πιτυρίδα).

Οι περισσότερες περιπτώσεις πιτυρίδας
δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, διότι
έπειτα από αρκετές εβδομάδες (και αρκε-
τούς πειραματισμούς) με αντιπιτυριδικά
σαμπουάν το πρόβλημα υποχωρεί. Οι πειρα-
ματισμοί είναι απαραίτητοι διότι όλα τα σαμ-
πουάν (απλά ή φαρμακευτικά) δεν είναι τα
ίδια και δεν «πιάνουν» εξίσου τους ασθενείς.

Αν, όμως, περνάει ο καιρός και η πιτυρίδα
δεν υποχωρεί, το κεφάλι σας εξακολουθεί να
σας «τρώει» και δείτε κόκκινες, ερεθισμένες
και εμφανώς ανυψωμένες «πλάκες» στο δέρ-
μα του, πρέπει να πάτε στον γιατρό: ενδέχε-
ται να οφείλονται σε κάτι πιο ειδικό όπως η
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή, το πιο σοβα-

ρό, ψωρίαση. Ψωρίαση στο τριχωτό της
κεφαλής

«Μελέτες δείχνουν ότι χιλιάδες ασθενείς
με ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής καθυ-
στερούν να επισκεφτούν τον δερματολόγο,
επειδή νομίζουν ότι έχουν πιτυρίδα», λέει ο
κ. Δημήτρης Ρηγόπουλος, αναπληρωτής κα-
θηγητής Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Ομως, η
ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής δεν είναι
διόλου σπάνια. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα προσβάλλει πε-
ρισσότερους από 120.000 άτομα στην Ελλά-
δα, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς δεν το
γνωρίζουν».

Η ψωρίαση οφείλεται σε υπερπαραγωγή
δερματικών κυττάρων, τα οποία αναπτύσσον-
ται με ταχύτητα επταπλάσια από το φυσιολο-
γικό. Η νόσος οφείλεται σε δυσλειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος (είναι μύ-
θος πως είναι κολλητική) και έχει κληρονο-
μική επιβάρυνση: αν ένα παιδί έχει τρεις
συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, αδέλφια)
με ψωρίαση, διατρέχει 84 στις 100 πιθανό-
τητες να την εκδηλώσει και το ίδιο, ενώ αν
νοσούν και οι δύο γονείς οι πιθανότητες εί-
ναι 65%, αν νοσεί ο ένας γονιός οι πιθανότη-
τες είναι 25% και αν δεν νοσεί κανένας συγ-

γενής πρώτου βαθμού μόλις 4%.
Πώς μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος

αν έχει πιτυρίδα ή ψωρίαση; «Η διαφορά με-
ταξύ τους είναι δύσκολο να εντοπιστεί από
έναν μη ειδικό», απαντά ο κ. Ρηγόπουλος.
«Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδείξεις που
πρέπει να υποψιάσουν τον ασθενή, ούτως
ώστε να πάει στον δερματολόγο».

Εκτός από την επιμονή της «πιτυρίδας»
και τις κόκκινες «πλάκες» που προαναφέρ-
θηκαν, ύποπτο είναι ακόμα να υπάρχει κά-
ποια απώλεια μαλλιών γύρω από τις πλάκες,
να υπάρχουν πλάκες με χρώμα αργυρό και
λέπια στο δέρμα άλλων τμημάτων του σώμα-
τος (λ.χ. αγκώνες, γόνατα, χαμηλά στην πλά-
τη), να υπάρχουν βαθουλώματα στα νύχια, να
έχει δοκιμάσει ο πάσχων δίχως αποτέλεσμα
διάφορες θεραπείες για την «πιτυρίδα», να
βλέπει σαφή βελτίωση το καλοκαίρι και να
έχει συγγενή με ψωρίαση.

«Οποιος έχει τα περισσότερα από τα προ-
αναφερθέντα μαζί, πρέπει να πάει στον δερ-
ματολόγο», τονίζει ο κ. Ρηγόπουλος.

Η ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής εί-
ναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί με αντιπιτυρι-
δικά σαμπουάν ή με μείγμα από... μπανάνα,
ελαιόλαδο και μαγιονέζα, όπως συνιστούσε
μια παλιά «συνταγή της γιαγιάς». Απαιτούν-
ται ειδικά τοπικά προϊόντα, τα οποία αλεί-
φονται στο κεφάλι και μπορεί να αρχίσουν
να δρουν μέσα σε μία-δύο εβδομάδες – ιδίως
όταν η ψωρίαση είναι ακόμα σε αρχικά στά-
δια (ακόμα ένας λόγος για να πάει κανείς εγ-
καίρως στον γιατρό).

Ο κατάλογος με αυτά τα προϊόντα εμ-
πλουτίζεται διαρκώς και πλέον υπάρχει ακό-
μα και τζελ που χρησιμοποιείται μόνο μία
φορά την ημέρα, συνήθως το βράδυ πριν από
τον ύπνο, δεν περιέχει αλκοόλ οπότε δεν
ερεθίζει ούτε ξεραίνει το δέρμα, ασκεί και
μαλακτική δράση και δεν λερώνει τα σεντό-
νια και τα ρούχα, κατά τον κ. Ρηγόπουλο.

«Εάν κάποιος προσπαθεί μάταια να απαλ-
λαγεί από την πιτυρίδα του, καλό είναι να
επισκεφτεί έναν δερματολόγο», συνιστά.
«Υπάρχουν πολλά “όπλα” για να αντιμετωπι-
στεί η πάθηση και να απαλλαγούν έτσι οι
ασθενείς από τη δυσφορία και τα εμπόδια
στην καθημερινότητα που τους προκαλεί η
κατάστασή τους».
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Η κούραση μάς κάνει να τρώμε περισσότερο

Σ
αν να μην έφτανε που η κούραση μάς
κάνει να «σερνόμαστε» όλη μέρα, μία
νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί
να αποτελέσει και «εισιτήριο» για την

παχυσαρκία, καθώς μάς κάνει να τρώμε πε-
ρισσότερο.

Τη μελέτη εκπόνησαν επιστήμονες από
την Κλινική Μάγιο, στο Ρότσεστερ της Μι-
νεσότα, που επιστράτευσαν 17 νέους, υγιείς
άντρες και γυναίκες, τους οποίους μελέτη-
σαν επί οκτώ μερόνυχτα.

Οι μισοί από τους εθελοντές κοιμόντου-
σαν φυσιολογικά και οι υπόλοιποι τα δύο
τρίτα του φυσιολογικού. Ολοι οι εθελοντές
μπορούσαν να τρώνε ό,τι ήθελαν στη διάρ-
κεια της μελέτης.

Οπως είπαν οι ερευνητές, παρουσιάζον-
τας τη μελέτη σε συνέδριο της Αμερικανικής
Εταιρείας Καρδιάς (AHA), οι εθελοντές της
ομάδας που είχε έλλειψη ύπνου - κοιμόν-
τουσαν κατά μέσον όρο 1 ώρα και 20 λεπτά
λιγότερο απ’ ό,τι οι υπόλοιποι - κατανάλωναν
κατά μέσον όρο 549 θερμίδες περισσότερες

την ημέρα. Ωστόσο, οι ενεργειακές απαιτή-
σεις του οργανισμού των εθελοντών και στις
δύο ομάδες ήταν παρόμοιες, γεγονός που
υποδηλώνει ότι ο οργανισμός των κουρασμέ-
νων δεν έκαιγε περισσότερες θερμίδες για να
αντισταθμίσει την κούραση.

«Πραγματοποιήσαμε τη μελέτη για να
δούμε εάν η έλλειψη ύπνου επηρεάζει τα
επίπεδα των ορμονών της όρεξης (της λεπτί-

νης και της γκρελίνης) και εάν αυξάνει την
ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής
και των καύσεων», είπε ο επικεφαλής ερευ-
νητής δρ Βάιρεντ Σόμερς, καθηγητής Ιατρι-
κής & Καρδιαγγειακών Νόσων στην Κλινική.

«Διαπιστώσαμε ότι αύξανε τα επίπεδα της
λεπτίνης και μείωνε αυτά της γκρελίνης - μία
επίδραση που οδηγεί στην πολυφαγία, την
οποία και επέδειξαν οι κουρασμένοι εθελον-

τές μας - αλλά δεν αύξανε τις καύσεις. Ο συν-
δυασμός όλων αυτών των επιδράσεων είναι
βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα οδηγεί σε αύξη-
ση του σωματικού βάρους». «Η έλλειψη
ύπνου αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα, με
το 28% των ενηλίκων να κοιμούνται ήδη έξι
ή λιγότερες ώρες το βράδυ», πρόσθεσε από
την πλευρά του ο ερευνητής δρ Αντριου Ντ.
Κάλβιν, καρδιολόγος και επίκουρος καθηγη-
τής Ιατρικής στην Κλινική.

Και οι δύο ερευνητές τόνισαν ότι η μελέ-
τη τους είναι μικρή και πρέπει να επαληθευ-
τούν τα ευρήματά της από μεγαλύτερες επι-
δημιολογικές μελέτες. Εως τότε, όμως, καλό
είναι να έχετε το νου σας εάν κοιμάστε λίγο,
διότι πολλές προγενέστερες μελέτες έχουν
ενοχοποιήσει την έλλειψη ύπνου ως παρά-
γοντα κινδύνου για παχυσαρκία.

Συνεπώς, φροντίστε να τρώτε με μέτρο
και όσο πιο υγιεινά μπορείτε εάν το πρό-
γραμμά σας είναι τόσο φορτωμένο, ώστε δεν
κατορθώνετε να κοιμάστε οκτώ ώρες το
24ωρο.

Το άσπρο ρύζι
αυξάνει τον
κίνδυνο διαβήτη
Οι πιθανότητες να εκδηλώσει ένας ενήλικας τύ-

που 2 διαβήτη αυξάνονται όταν τρώει άσπρο ρύ-
ζι, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που βασίστηκε στη
συνδυασμένη ανάλυση τεσσάρων προγενέστερων
στις οποίες είχαν συμμετάσχει σχεδόν 350.000 εθε-
λοντές.

Oπως έδειξε, όσο περισσότερο άσπρο ρύζι έτρω-
γαν, τόσο υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη διέτρεχαν. Οι
δύο από τις μελέτες είχαν διεξαχθεί σε Κίνα και Ια-
πωνία, και οι άλλες δύο σε ΗΠΑ και Αυστραλία.

Οι Ασιάτες τρώνε πολύ περισσότερο ρύζι απ’ ό,τι
οι κάτοικοι της Δύσης, καταναλώνοντας κατά μέσον
όρο τρεις-τέσσερις μερίδες έναντι μία-δύο μερίδων
την εβδομάδα αντιστοίχως.

«Κάθε πρόσθετη μερίδα λευκού ρυζιού την ημέρα
σχετίσθηκε με μικρή, αλλά στατιστικώς σημαντική
αύξηση του κινδύνου εκδηλώσεως διαβήτη», δήλω-
σε ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Κι Σαν από τη Σχο-
λή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
στη Βοστώνη.

«Τα στοιχεία μας δείχνουν πως δεν υπάρχει πρό-
βλημα όταν τρώει κανείς μία ή δύο μερίδες ρύζι την
εβδομάδα, αλλά όταν υπερβαίνει αυτές τις ποσότη-
τες υπάρχει πρόβλημα».

Η συσχέτιση μπορεί να εξηγηθεί με τις επιδρά-
σεις του λευκού ρυζιού στα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα. Το άσπρο ρύζι έχει σχετικά υψηλό Γλυκαιμικό
Δείκτη (GI), δηλαδή όταν το καταναλώνουμε αυξά-
νει γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο
αίμα.

Αντιθέτως, τα τρόφιμα με χαμηλό GI, όπως το κα-
φέ ρύζι, τα αυξάνουν με πιο αργό ρυθμό, προκαλών-
τας έτσι πιο παρατεταμένο αίσθημα κορεσμού της
πείνας και διατηρώντας πιο σταθερό το σάκχαρο.

Επιπλέον, το άσπρο ρύζι, το οποίο είναι η επεξερ-
γασμένη μορφή του καφέ ρυζιού, περιέχει λιγότερα
θρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές ίνες και το μα-
γνήσιο, που μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη
του τύπου 2 διαβήτη.

Η μετανάλυση – όπως λέγεται επιστημονικά αυ-
τού του είδους η μελέτη – δημοσιεύεται στη «Βρε-
τανική Ιατρική Επιθεώρηση» (BMJ). Τα συμπερά-
σματά της εξήχθησαν αφού οι ερευνητές έλαβαν
υπόψιν άλλους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη τύ-
που 2, όπως η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή.

Οι εθελοντές συμμετείχαν στις μελέτες από 4 έως
22 χρόνια. Oλοι ήσαν υγιείς κατά την έναρξή τους,
αλλά έως την ολοκλήρωσή τους οι 13.200 είχαν εκ-
δηλώσει τύπου 2 διαβήτη.



ΡΙΚ ΕΝΑ
06.45 ..............................................Πρώτη Ενημέρωση
08.00....................................................Kαλή σας μέρα
11.00 Εκκλησία της Κύπρου: 2000 χρόνια Ιστορία και
Πολιτισμός
12.00 ............................................Τα Ρόδα της Οργής
13.00 ..............................................Από μέρα σε μέρα
15.30 ............................................................Συν Πλην
17.00 ............................................................Euromaxx
17.30 ........................................................Παρασκήνιο
18.00 ............................................................Ειδήσεις
18.15 ..............................................Αγιος Αυγουστίνος 
20.00 ............................................................Ειδήσεις  
21.15 ..............................................................Λύτρωση
22.30 ..............................................Κωδικός Ευρώπη
23.30 ............................................................Eιδήσεις
23.45 ............................Επαναλήψεις προγραμμάτων

ΡΙΚ ΔΥΟ
00.45 ............................................................Euronews 
08.00 ............................................Τούμπι και Μπίνου
08.25 ..............................................................Ποκόγιο  
08.50 ..............................................................Πίνγκου
09.15 ......................H Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
10.00 ..........Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλκερσον
11.25 ............Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα
13.00 To μικρό γκρίζο κουνέλι και τα πασχαλινά αυγά
13.15 ......................To κόκκινο λεωφορείο ταξιδεύει
14.00 ......................................H Ρόζι και οι φίλοι της
14.10 ..............................................................Πίνγκου
14.25 ..........................................Πολύχρωμα ψαράκια
14.35 ..............................................Οι μικροί Αϊνσταϊν
15.00 ........................................Αντζελίνα Μπαλαρίνα
15.15 ..............................Παραμύθια από την Αφρική
15.30 ............................................Μπομπ ο μάστορας
15.40 ..............................................Αστυνόμος Σαΐνης
16.05 ............................................................Η Χιονάτη
16.30 ..................................................Καρχαριομάχος
18.00 ..........................................Η Κύπρος κοντά σας
19.00 ................................H Ακολουθία του Νυμφίου
20.40 ....................................Ειδήσεις (Στην αγγλική)
20.50 ..................................Ειδήσεις (Στην τουρκική)
21.00 ..........................................Ηλιος μετά τη βροχή
22.10 ..................................................Αόρατος φακός
22.40 ......Ιστορία του EURO 1980 – Best of the West
23.30 ............................Επαναλήψεις προγραμμάτων
05.30 ..........................................................Εuronews

PLUS TV
06.00 ................................Επανάληψη προγράμματος 
07.00 ..............................................................DJ PLUS                                                            
07.30 ............................................Πρωινή Μελέτη (Z)
10.15 ......................................Η κουζίνα με την Ντίνα 
11.15 ......................................Εξελίξεις στη Showbiz
12.00 ......................................Φώτης και Μαρία Live 
13.00 ............Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star (Z)                               
13.30 ..................................................Made in Star (Z)
15.45 ..................................................Πρωινή Μελέτη
17.00 ......................................Φώτης και Μαρία Live 
18.30 ....................................................................Μίλα 
20.15 ................................Η κουζίνα με την Ντίνα (Ε)
21.00 ......................................Εξελίξεις στη Showbiz
22.00 ......................................................Cold case III
22.45 ................................................................Fringe
23.30 ..................................................LTV Sports new
00.30 ....................Καθημερινό Κεντρικό Δελτίο Star  
01.00 ................................Επανάληψη προγράμματος 

ANT1
05.20 ................................................Βάλε Αντέννα (Ε)
06.50 ..........................................Πρωινή ενημέρωση 
07.20 ..........................................Αθλητικές ειδήσεις
07.30 ........................................Κρυφά μονοπάτια (Ε)
08.20 ..........................................................Ερωτας (Ε)
09.10 ................................................Είναι στιγμές (Ε)
10.00 ........................................................Πρωινό ΑΝΤ
13.00 ..................................................Μέρα Μεσημέρι
13.45 ............................Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
14.40 ......................................Το καφέ της Χαράς (Ε)
15.30 ........................................Η ζωή είναι ωραία (Ε)
16.10 ......................................................Βάλε Αντέννα
17.40 ..........................Θα βρεις τον δάσκαλό σου (Ε)
18.00 ......................................................Τα νέα σε 10’
18.10 ..........................Θα βρεις τον δάσκαλό σου (Ε)
18.40 ....................................Ο θρίαμβος της αγάπης
19.30 ..............................Μωυσής, ο νόμος του Θεού
20.15 ................................................Τα Νέα του ΑΝΤ1
21.20 ......................................................Είναι στιγμές
22.10 ..........................................Αγαπημένη Χαριτίνη
23.00 ................................................................Replay
00.50 ..........................................Νυχτερινές ειδήσεις
01.00 ......................Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο
02.10 ......................Οι σταύλοι της Εριέτας Ζαΐμη (Ε)
03.00 ................................................Τα Νέα του ΑΝΤ1
04.10 ..................................................Σκερτσάκια (Ε)
04.30 ....................................................Love Bites (E)

SIGMA
06.10 ........................................................Ραφαέλα (Ε)
07.00 ......................................................Πρωτοσέλιδο
08.00 ..........................................................Καλημέρα
10.20 ..........................................Ασπρα Μπαλόνια (Ε)
11.00 ........................................Σε Φόντο Κόκκινο (Ε) 
12.00 ............................................Μεσημέρι και κάτι
14.00 ..................................................................Ελένη
16.40 ..................................................................Τολμώ
18.00 ................................ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
18.05......................................Τολμώ (E)… η συνέχεια 
18.40 ..................................................Ραφαέλα Επ. 59

19.30 ......................Σε Φόντο Κόκκινο Επεισόδιο 145
20.20 ........................................ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
21.20 ........................ Ασπρα Μπαλόνια Επεισόδιο 132
22.30 Tristan & Isolde (Ξένη Θρησκευτική Ταινία Πα-
ραγωγή 2003) 
00.40 ..........................................Γεγονότα σε Τίτλους 
00.50 ......................................................Βασιλική  (Ε)
02.20 ............................................................Ελένη (Ε)
04.30 ............................................................Tολμώ (Ε)

MEGA
06.00 ........................................................Χαραυγή (Ε)
06.20 ............................Περί ανέμων και υδάτων (Ε)
07.00 ..........................................Κοινωνία ώρα Mega
10.00 ........................................................Πρωινό μου                                
12.00 ..............................................Mega ενημέρωση
13.00 ..........................................Κλεμμένα όνειρα (E) 
14.00 ........................................................Εχεις μέσον
16.00 ..............................................................Για σένα 
17.40 ........................................Μια στιγμή δυο ζωές  
18.20 ............................................................Γεγονότα  
18.30 ....................................................Mουσικό κουτί
19.20 ................................................Κλεμμένα όνειρα 
20.10 ..................................................Μega γεγονότα   
21.20 ................................................................Μηδέν 
22.20 ....................................................Πίσω στο σπίτι
23.20 ..................................Μια στιγμή δυο ζωές  (E)         
00.00 ..........................................Τελευταία γεγονότα
00.10 ..................................................Eμπόλεμη ζώνη
01.00 ........................................................Για σένα (Ε)
02.20 ..................................................Εχεις μέσον (Ε) 
04.20....................................................Πρωινό μου (Ε)

LTV
07:30 ..........................................ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ  
09:30 ................................................ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 2  

11:00 ........................ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  
12:50 ............................ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ  
14:35 ..................................................ΟΙ ΑΣΤΕΙΑΤΟΡΕΣ  
16:15 ....................................................SPOTLIGHT (E)

17:15 ........................................ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
19:00 ................................................ACTION ZONE (E)
19:30 ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΛΙΑΚΑΔΑ Επεισό-
διο 6   
20:00 ............................................LTV SPORTS NEWS  
21:00 ......................................................................EVA       
23:00 ....................................ΕΝΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΠΕΛΑΣ       
00:45 ................................................ΑΚΟΜΑ 48 ΩΡΕΣ  
02:30 ....................G.I. JOE: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑ       
04:35 ................................................Ο ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΣ       
06:30 ........................................LTV SPORTS NEWS (E)
NNEETT ............................................................................................................
06.00 ......................ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΣΥΝΔ. NET)
10.00 ............................ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ (ΣΥΝΔ. NET)
12.00  ........................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)  
13.00 ..........................ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝΔ. NET) 
15.00  ........................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
16.00 ....................................ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (ΣΥΝΔ. NET)
16.30 ..............................................................NEWS4U 
16.45 ....................................ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)  
18.15 ....................................ΣΗΜΕΙΟ ART (ΣΥΝΔ. NET) 
19.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΥΖΗ, ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑ-
ΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ / ΣΥΝΔ. ΕΤ-1)
21.00  ........................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. NET)
22.00 ......................................NET WEEK (ΣΥΝΔ. NET)
24.00  ........................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ(ΣΥΝΔ. NET)
00.30 ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΙΣ (Ε): ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ (ΕΚΠ.
10Η / ΕΤ-1 03/04/12) 
01.00 ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ (Ε) (ΕΣΠΑ*):
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ (ΕΠ. 10Ο/13) 
02.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε) (ΕΚΠ. 13Η & ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ / NET
08/04/12) 

03.00  ........................................ΕΙΔΗΣΕΙΣ (NET 21.00) 
04.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ (Ε) (ΕΚΠΟΜΠΗ
ΤΗΣ ERT WORLD) 
05.00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (Ε): ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
(ΕΤ-3 ΩΡΑ 03.30) 

NNAATTIIOONNAALL  GGEEOOGGRRAAPPHHIICC  WWIILLDD  
09:00 ..........................................Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. ΠΟΛ
10:00 ............................Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΡΙΛΕΣ
11:00 ......................................ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 3
12:00 ....ΟΙ ΠΙΟ ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2
13:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
14:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
15:00 ............................Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΡΙΛΕΣ
16:00 ......................................ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 3
17:00 ........................................ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
18:00 ..............................................ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝ
19:00 ................................‘ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ’ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ 2
20:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
21:00 ..........................................Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. ΠΟΛ
22:00 ................................‘ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ’ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ 2
23:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
00:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
01:00 ..............................................ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝ
02:00 ................................‘ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ’ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ 2
03:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
04:00 ..........................................Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΔΡ. ΠΟΛ
05:00 ........................................ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
06:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
07:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3
08:00 ................................................ΨΑΡΙΑ-ΤΕΡΑΤΑ 3

ccyyttaavviissiioonn
09:15- ......Top Chef Ep3&4-2007-Reality/Cooking-15
11:15- ........House(Season 3)Ep3&4-2007-Drama-15
13:15- ......Friday Night Lights(Season 2)Ep3&4-2008
15:15- ....Battlestar Galactica(Season 3)Ep3&4-2007
17:15- ........................................Liar,Liar-1997-Comedy
19:15- ............................Bowfinger-1999-Comedy-15
21:15- ..........................................Love Actually -2003
23:15- ................Van Helsing 2004-Action/Adventure
01:15- ......Top Chef Ep3&4-2007-Reality/Cooking-15

NNoovvaacciinneemmaa11  --  NNoovvaacciinneemmaa  HHDD
05:10 ................................................................TWELVE     
08:40 ....................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
09:20 ................................ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΑ     
10:50 ..........................................FASHION AND STARS
11:25 ....................................................ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2    
13:15 ....................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
13:45 ....................................................MEAN GIRLS 2     
15:30 ......................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
16:00 ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
17:20 ....................................ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
17:50 ..........................WHO IS CLARK ROCKEFELLER?     
19:25 ..............................................FILMS AND STARS
20:00 ................................................................HANNA     
22:00 ........................................ΜΗ Μ’ ΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΤΕ           
01:35 ....................................................THE WAY BACK     
03:50 ......................................ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ     

NNoovvaacciinneemmaa22
06:10................................................................TRAFFIC    
08:40 .............................................. ΑΛΟ!... ΝΤΟΛΛΥ...    
13:20 ..................................................ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΒΟΡΙ    
15:25 ............................ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ    
17:35 ..........................................FASHION AND STARS
18:10  ....................................ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ    
19:55  ........................................Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ    
22:00  ................................Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ    
02:15 ..................................ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ    
04:15 ..............................................................Ο ΟΡΜΟΣ   

LLTTVV  22
07:15..........................................................THE MIDDLE
07:40 ......................................................ΟΙ ΣΟΠΡΑΝΟΣ
09:35 ..........................................................ΣΤΟ ΠΛΑΤΟ
10:00 ......................................ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΙΜ
10:50 ..................................................................90210
12:30 ......................................ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ... ΣΤΟ ΤΣΑΚ
13:15 ........................................................ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
14:00 ......................................................ΟΙ ΣΟΠΡΑΝΟΣ
16:00 ........................................................ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   
16:25 ..........................................ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   
17:10 ......................................................UNDERBELLY
18:45 ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΚΟΝΟΡ   
19:30 ..........................................NCIS: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ  
20:15 ......................................................GOSSIP GIRL
21:00 ........................................................THE MIDDLE
21:30 ....................................ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ
23:05 ..................................ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
00:05 ........................ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΥΓΗΣ
01:55 ..........................................ΕΛΕΓΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ
03:45 ........................................................ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
04:10 ..........................................ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
04:55 ......................................................UNDERBELLY
06:30 ..........................................NCIS: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
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tv επιλογές
ΡΙΚ Δ ΥΟ 21.00

SIGMA  22.30

Ηλιος μετά τη βροχή
Ευχάριστη κοινωνική ταινία
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ντρούρι
Παίζουν: Ντέιβιντ Τζέισον, Αλισον Στέντμαν 
Υπόθεση: O συνταξιούχος και απλοϊκός

Ντον ζει μια ήρεμη ζωή δίπλα στη γυναίκα του,
νιώθοντας και οι δυο τους πολύ περήφανοι για
τον πετυχημένο και πλούσιο γιο τους, Ντέιβιντ.
Ξαφνικά όμως, η σαπουνόφουσκα της εξεζητη-
μένης και λαμπερής ζωής του Ντέιβιντ διαλύε-
ται αφήνοντάς τον στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Ο ηλικιωμένος πατέρας του όμως είναι αποφα-
σισμένος να σταθεί δίπλα του, δίνοντάς του με-
γάλα μαθήματα ανθρωπιάς.

Tristan and Isolde 
Παίζουν: James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell
Yπόθεση: Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Λόρδος Μάρκε από την Κορνουάλη, με

επικεφαλής τον καλύτερο ιππότη του Τριστάνο στο πλευρό του, πιστεύει ότι μπορεί να ενοποιήσει το
λαό του κα να εκδιώξει την ιρλανδική κυριαρχία από την Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας νικηφόρας μά-
χης εναντίον των ιρλανδικών δυνάμεων ο θαρραλέος Τριστάνος μαχαιρώνεται σχεδόν θανάσιμα. Μια
μυστηριώδης Ιρλανδέζα η Ιζόλδη, θα τον κρύψει από τον πατέρα της, τον βασιλιά της Ιρλανδίας.

A NT1 21.20

Είναι στιγμές
Επεισόδιο 54ο / Υπόθεση: Ο Φάνης είναι

έτοιμος να πυροβολήσει τη Βέρα, αλλά τελικά
φεύγει ταραγμένος, ενώ η Βέρα και ο Δημοσθέ-
νης σοκαρισμένοι μεταφέρουν τον αιμόφυρτο
Ανδρέα στην κλινική. Ο Φάνης κατασκευάζει
άλλοθι για την ώρα του πυροβολισμού, ενώ ο
Ανδρέας χειρουργείται, καθώς βρίσκεται σε
ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Ο Στέφανος επι-
σκέπτεται ξανά τη Λήδα και την εκπλήσσει με
το ενδιαφέρον του για εκείνη και το παιδί. Η
κατάσταση του Ανδρέα παραμένει πολύ κρίσι-
μη κι ο Δημοσθένης αποφασίζει να προετοιμά-
σει τη Βέρα για κάθε ενδεχόμενο. 

ΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑ
05.55 – 06.03   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06.10 – 06.55  ΠΡΩΙ – ΠΡΩΙ ΜΕ ΤΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 
06.55 – 07.10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
07.30 – 08.55 ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ
08.55 – 09.03     ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09.10 – 09.55  Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
09.55 – 10.03     ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.05 – 11.55    Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ
10.55 – 11.03 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.00         ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.05 – 12.55  Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
12.55 – 13.10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13.10 – 13.55 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
14.00              ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.05 – 15.55  ΤΑ ΣΠΟΡ ΣΤΟΥΣ 92.8
15.00            ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.05 – 16.55  ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑ
15.55 – 16.03    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.55 – 17.20 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
17.25 -  17.55  ΕΝΘΕΤΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
18.00   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.10 – 19.55  ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚ
18.55 – 19.10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20.00 – 21.00  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
21.00 – 24.00 ΕΠΙΜΥΘΙΟ
24:00 - 06:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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Ωρα καλή, τζι’
ώρα γρουσή Τζι’
ώρα ευλοημένη
ΒΙΟΛΙ-ΛΑΟΥΤΟ
Για άλλαγμα Γαμπρού

και Νύμφης. Για τις πιο
ωραίες στιγμές της ζωής
σας και για άλλες εκδηλώ-
σεις.

Πέτρος & Σταύρος
Ηρακλέους Τηλ. 99643741

Τζιαι η ώρα η καλή

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΥ

Ο κ. Χρυσόστομος Μού-
σκου του Χρύσανθου από την
Αμμόχωστο και τώρα στο συ-
νοικισμό Αγίων Αναργύρων
Α΄ Λάρνακας και η δ. Ερατώ
Γεωργίου του Ιωσήφ από τις
Κυβίδες έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ -
Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Αναλαμβάνονται
διάφορα

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

Τηλ. 99 643741
Αμεση Εξυπηρέτηση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερό-

μενοι ότι εγώ, η Εταιρεία ASA FAR-
MAKAS TABLEWATER LTD με αρ. Δ.
Τ. / Αρ Εγγρ. Ετ. OHE54761 από ΑΕ-
ΡΑΛΕΙΑΣ 175 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΑΚΑ-
ΤΑΜΕΙΑΣ προτίθεμαι να υποβάλω αί-
τηση προς την Αρχή Αδειών για χο-
ρήγηση άδειας Μεταφορέα «Β» για
ένα όχημα τύπου VAN μικτού βάρους
13500 για εξυπηρέτηση των αναγκών
της επιχείρησής μου ως EΜΦΙΑΛΩ-
ΤΗΣ ΝΕΡΟΥ. Το όχημα θα το χρησιμο-
ποιώ για να μεταφέρω ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩ-
ΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΤΕΣ ΜΑΣ.

Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει
να υποβληθούν γραπτώς εντός 20
ημερών από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της παρούσης ανακοίνωσης με
τα σχετικά δικαιολογητικά στα Γρα-
φεία Αδειών στη Λεωφ. Αρχαγγέλου
37α, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
H εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΜΠΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, με
Αριθμό Μητρώου Εργοδότη
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΑΜΕ) 242278/5/5050, ζητά
να προσλάβει 2 εργάτες
πλυντηρίου. Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να απευ-
θύνονται στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας Λεμεσού στο
τηλέφωνο 25827320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η οικογένεια της Maria

John Paul από Λεμεσό, ζητά
να εργοδοτήσει άμεσα, άτομο
που να διαμένει στο σπίτι
τους και που θα έχει την ευ-
θύνη για το καθάρισμα της
οικίας τους. Πείρα απαραίτη-
τη και καλή γνώση Ελληνικής
και Αγγλικής γλωσσάς. Για
περαιτέρω πληροφορίες πα-
ρακαλώ αποταθείτε στο Ιδιω-
τικό Γραφείο “CHRYSO YOU-
KHAN”, κα Χρύσω Γιουχάν
Τηλ. 99636124 ή τον πιο πά-
νω εργοδότη στο τηλέφωνο
99692100.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

Προσφορά Β13/2012
Θέμα: Προσφορά για αγορά κοπτικού μηχανήματος με βραχίονα.
Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ζητούνται προσφορές για την

προμήθεια ενός κοπτικού μηχανήματος με βραχίονα που εφαρμόζεται πάνω σε
τράκτερ ιπποδύναμης 56 kW και άνω.

Προδιαγραφές:
Α) Το μηχάνημα να εργάζεται από την αριστερή πλευρά του τρακτέρ.
Β) Το μηχάνημα να λειτουργεί με χωριστή αντλία.
Γ) Το πλάτος του κοπτικού να είναι 125 εκατοστών.
Δ) Το άνοιγμα του βραχίονα να είναι μεγαλύτερο από τέσσερα (4) μέτρα.
Οι προσφοροδότες πρέπει απαραίτητα να επισυνάψουν στην προσφορά

τους φυλλάδια, σχέδια, Τεχνικές Προδιαγραφές ή άλλα έγγραφα με τα είδη
που προσφέρουν καθώς και χρόνο παράδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες
οι προσφοροδότες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Υγειονομικό
Τμήμα του Κοινοτικού Συμβουλίου (24-644744).

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες σε φάκελο και έξω από τον
φάκελο να αναγράφονται οι λέξεις: ‘’Προσφορά Β13/2012 Για την αγορά κοπτι-
κού μηχανήματος με βραχίονα’’ και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών
του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012
και ώρα 12:00.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
FORK LIFT

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΤΗΛ.: 99623822

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Γίνεται γνωστό σ' όλους τους
ενδιαφερομένους ότι την
10/04/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα
9.00-9.30 π.μ. στην οδό Κόμης 7,
Δάλι θα γίνει πώληση με δημόσιο
πλειστηριασμό των ακολούθων κι-
νητών που κατασχέθηκαν με βάση
δικαστική απόφαση και δυνάμει
του εντάλματος κινητών Αρ.
217/2012 που εκδόθηκε από το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
στην Αίτηση Αρ. 10/2007

1. Ενα τραπέζι κουζίνας, με 6
καρέκλες κουζίνας

2. Μια τηλεόραση μάρκας
Samsung και μια μάρκα Loc

3. Ενα τραπέζι τραπεζαρίας
4. Ενας πίνακας με 10 μπιμπελό
5. Δύο καρέκλες χρώματος

άσπρου και 4 καρέκλες μαύρες
6. Ενα ψυγείο μάρκας Bosh,

ένα ξύλινο τραπέζι
7. Ενα video μάρκας Toshiba
8. Οκτό (8) κλιματιστικά
Η παράδοση θα γίνει στον τε-

λευταίο πλειοδότη, αν η τιμή θεω-
ρηθεί ικανοποιητική, αφού πληρώ-
σει το αντίτιμο σε μετρητά.

6/4/2012
Γ. Κυριάκου
Δικαστικός Επιδότης
Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λευκωσίας

Αν εσύ σταμάτησες να καπνίζεις
πείσε και τον φίλο / φίλη σου

να κάμει το ίδιο
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Διαμέρισμα 1 υπν. του 1990,

Φανερωμένη (με τίτλους) €60.000
Διαμέρισμα 1 υπν., μεγάλη βε-

ράντα, Μακένζι (με τίτλους)
€65.000

Καινούριο διαμέρισμα 1 υπν. με
τίτλους, Λάρνακα-Κέντρο
€69.000

Διαμέρισμα 2 υπν., πίσω από Φοι-
νικούδες (με τίτλους) €75.000

Διαμέρισμα 1 υπν., δρόμο Λάρνα-
κας-Δεκέλειας (με τίτλους)
€75.000

Ημιανεξάρτητη οικία 2 υπν. Κόκ-
κινες (με τίτλους) €100.000

Διαμέρισμα καινούριο, 1 υπν., με
τίτλους, Ορόκλινη €60.000

Ισόγειο διαμέρισμα 2 υπν., Περ-
βόλια (με τίτλους) €88.000

Διαμέρισμα 2 υπν., Μακένζι, με
τίτλους €110.000

Διαμέρισμα πολυτελείας, 2 υπν.,
Δροσιά €119.000

Investia Estate Αgents, A.M. 86
Τηλ. 99234509 / 24650384.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλούνται σωστά και μισά

οικόπεδα σε πολύ προσιτές
τιμές, σε Ψημολόφου, Δάλι
και Αγιο Επιφάνιο Ορεινής.

Prime Line Developments
Τηλ: 99536269

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -

ΒΕΡΝΙΚΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΑΨΙΜΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Λεωφ. Λυμπιών 85, 2563
Αλάμπρα Λευκωσία

Τηλ. 22525311 - Φαξ.
22521630

Κώστας 99495769 -
Αντρος 99625938
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sudoku

ΛEYKΩΣIA (22)

Γενικό Νοσοκομείο........................22603000

Πρώτες Bοήθειες ..........................22801475

ΠYPOΣBEΣTIKH ..............................22802150

APXHΓ. AΣTYNOMIAΣ......................22808080

ΑΤΗΚ (Bλάβες) ............................800 00 197

APXH HΛEKTPIΣMOY ......................22202000

A.H.K. (Bλάβες) ....................................1800

Yπηρεσία Aμεσης Aνταπόκρισης για

τα Nαρκωτικά ........22-367300, 22-367333

Aμεση Aνταπόκριση και βοήθεια

για Nαρκωτικά - YΔIN ..................22304862

Συμ. Yδατοπρομήθειας Λ/σίας ..22-698000

Aνοικτή γραμμή ψυχ. υποστήριξης ..99-659659

Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων..22604000

ΛEMEΣOΣ (25)

EΠEIΓ. ΠEPIΣTATIKA ......................25305770

ΓEN. NOΣOKOMEIO ........................25801100

ΠYPOΣBEΣTIKH ............25805400, 25805401

AΣTYNOMIA ....................................25805050

A.H.K .(Bλάβες) ......................................1800

ΣΥΜΒ. ΥΔΑTΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .......... 25830000

ΑΤΗΚ (βλάβες) ............................800 00 197

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ ........25806700

ΛAPNAKA (24)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ..................................24800500

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ ....24-800369, 24800368

ΠYPOΣBEΣTIKH ..........24-804280, 24804281

AΣTYNOMIA ....................................24804040

A.H.K. (Bλάβες) ....................................1800

ΑΤΗΚ (βλάβες ..............................800 00 197

AEPOΔPOMIO..................................77778833

ΣΥΜΒ. ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (εργ. ώρες) ......

24822400

(μη εργασιμες ώρες) ................ 24-363432

ΠAΦOΣ (26)

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ .........................26803100

ΠYPOΣBEΣTIKH ..............................26806272

AΣTYNOMIA.....................................26806060

APXH HΛEKTPIΣMOY ..............................1800

ΑΤΗΚ (βλάβες). ............................800 00 197

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Νοσοκομείο ....................................23200000

Πυροσβεστική ................................23803232

Αστυνομία ......................................23803030

Υδατοπ. βλάβες..............................23821323

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Πόλις ..............................................26821800

Αγρός..............................................25521317

Αθηένου..........................................24522328

Ευρύχου..........................................22465550

Κυπερούντα....................................25806700

Κάμπος ..........................................22942686

Κλήρου............................................22632332

Λεύκαρα ........................................24342429

Ομοδος............................................25421254

Πεδουλάς........................................22952459

Πλάτρες ..........................................25422224

Πύργος............................................26522353

φαρμακεία

σταυρόλεξο

αεροπορική κίνηση
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

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

CYP 327 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ..............04:25
GFA 943 ΜΠΑΧΡΕΪΝ............................04:35
JAT 071 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ..............................05:15
CYP 479 ERBIL INT ............................05:50
AIZ 165 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ..............................06:15
CYP 429 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ..............................08:00
OAL 431 ΑΘΗΝΑ..................................09:15
CYP 343 ΒΗΡΥΤΟΣ ..............................09:15
CFG 1542 BERLIN SCHONEFELD ........10:10
CFG 1488 ΜΟΝΑΧΟ ..............................10:15
CFG 1272 HAMBURG ............................11:00
UAE 107 ΝΤΟΥΠΑΪ ..............................11:15
AIZ 167 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ..............................12:10
AEE 904 ΑΘΗΝΑ..................................12:20
RYR 5767 WEEZE AIRPORT..................12:20
RJA 133 AMMAN ................................12:30
BLX 629 OSLO GARDERMOEN ..........12:30
CYP 425 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ....................13:05
BER 3388 NURNBERG ..........................13:05
CYP 323 ΑΘΗΝΑ..................................13:05
AFL 2072 MOSCOW ..............................13:55
PRI 661 MALMO STURUP..................14:00
PRI 605 STOCKHOLM ARLANDA ......14:00
AUA 831 VIENNA ................................14:25
GFA 941 ΜΠΑΧΡΕΪΝ............................14:30
AEE 920 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ....................14:40
BAW 662 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ..............14:50
CYP 353 ZΥΡΙΧΗ ..................................15:35
OAL 435 ΑΘΗΝΑ..................................15:40
CYP 313 ΑΘΗΝΑ..................................16:15
AEE 906 ΑΘΗΝΑ..................................17:15
LGL 489 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ..................17:45
CFG 1470 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ..................18:00
CFG 1664 DUSSELDORF ......................18:25
MSR 741 ΚΑΙΡΟ....................................18:30
LGL 490 LUXEMBURG/PAPHOS ........18:30
EDW 370 ZΥΡΙΧΗ ..................................18:55
UAE 108 ΜΑΛΤΑ ..................................19:10
CYP 499 AMΣΤΕΡΝΤΑΜ ......................19:15
CYP 377 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ..................19:25
CFG 1126 STUTTGART ..........................19:35
OAL 437 ΑΘΗΝΑ..................................20:00
RYR 6345 Girona Costa Brava..............20:00
CYP 387 ΠΑΡΙΣΙ CH. DE GAULLE ......20:15
CYP 337 ΑΘΗΝΑ..................................20:45
CYP 347 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ..............20:50
JOR 137 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ....................21:00
SYR 451 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ..........................21:00
ROT 253 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ....................21:10
MON 856 LUTON ..................................21:10
MLD 873 CHISINAU ............................21:20
MEA 261 ΒΗΡΥΤΟΣ ..............................21:25
CYP 427 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ....................22:00
AEE 908 ΑΘΗΝΑ..................................22:05
CYP 469 HΡΑΚΛΕΙΟΝ..........................22:35
MON 648 MANΤΣΕΣΤΕΡ ......................22:40
CYP 349 ΑΘΗΝΑ..................................22:55
AIZ 169 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ..............................22:55
BLX 691 GOTEBORG ..........................23:50

DLH 1295 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ....................03:25
LOT 172 WARSAW ...............................03:40
GFA 944 ΜΠΑΧΡΑΪΝ ............................05:15
AEE 901 ΑΘΗΝΑ...................................05:30
JAT 071 BEOGRAD ..............................06:05
AIZ 160 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ..............................07:00
CYP 342 ΒΗΡΥΤΟΣ ...............................07:00
CYP 322 ΑΘΗΝΑ...................................07:05
CYP 424 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ......................07:10
CYP 352 ZΥΡΙΧΗ ...................................07:10
AEE 758 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ...............08:15
AEE 903 ΑΘΗΝΑ...................................08:20
CYP 312 ΑΘΗΝΑ...................................09:00
CYP 498 AMΣΤΕΡΝΤΑΜ.......................09:20
OAL 432 ΑΘΗΝΑ...................................10:05
CYP 346 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ...............10:15
CYP 36 PARIS CH. DE GAULLE.........10:20
CYP 386 PARIS CH. DE GAULLE.........10:20
CYP 376 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ....................10:30
CFG 1127 STUTTGART ...........................11:05
CFG 1543 BERLIN SCHONEFELD .........11:10
CFG 1273 ΑΜΒΟΥΡΓΟ............................12:00
UAE 107 MALTA ...................................12:15
RYR 5766 WEEZE AIRPORT...................12:45
AIZ 168 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ..............................13:00
AEE 905 ΑΘΗΝΑ...................................13:10
RJA 134 AMMAN..................................13:15
BLX 692 GOTEBORG ............................13:40
CYP 426 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ......................14:05
PRI 661 MALMO STURUP...................14:45
GFA 942 ΜΠΑΧΡΑΪΝ ............................15:15
PRI 606 STOCKHOLM ARLANDA .......15:15
AEE 921 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ......................15:20
CYP 468 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ..........................15:30
BER 3389 NURNBERG ...........................15:55
AUA 832 ΒΙΕΝΝΗ .................................16:25
OAL 436 ΑΘΗΝΑ...................................16:30
CYP 336 ΑΘΗΝΑ...................................16:35
BAW 663 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ...............16:40
CYP 326 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ...............17:35
AEE 907 ΑΘΗΝΑ...................................18:00
CYP 348 ΑΘΗΝΑ...................................18:45
CFG 1471 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ....................19:00
MSR 742 ΚΑΙΡΟ ....................................19:30
CFG 1665 DUSSELDORF .......................19:30
EDW 371 ZΥΡΙΧΗ ...................................19:45
LGL 490 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ...................19:50
UAE 108 ΝΤΟΥΠΑΪ ................................20:20
RYR 6346 Girona Costa Brava...............20:25
CFG 1489 MUNCHEN .............................20:25
OAL 438 ΑΘΗΝΑ...................................20:50
JOR 138 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ......................21:40
ROT 254 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ......................21:55
SYR 452 ΔΑΜΑΣΚΟΣ............................22:00
MEA 262 ΒΗΡΥΤΟΣ ...............................22:05
MLD 873 ΑΘΗΝΑ...................................22:10
MON 857 LUTON ...................................22:10
CYP 428 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ..............................22:35
MON 649 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ........................23:40
AIZ 166 ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ..............................23:40
BLX 630 OSLO GARDERMOEN............01:00

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γρηγορίου - Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65 Γ - Δ,

22664750, 22354282, Λιασή Κατερίνα, Λεωφ.Αρχ.
Μακαρίου ΙΙΙ 79, 22384464, 22324314, Πατάτας Αν-
τώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ, 22754644,
22311598, Σαββίδης Κύπρος, Ιφιγενείας 24,
22495463, 22340305, Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου
69, 22781766, 22773868
ΛΕMΕΣΟΣ

Χριστίδης Χρίστος, Αγίας Φυλάξεως 140,
25870520, 25770084, Κλεοβούλου Κλειώ, Θεόδωρου
Ποταμιάνου 56, 25735505, 25561798, Βασιλείου Αρι-
στος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63, 25580906, 25386449

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 14, 24650565,

24360974, Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού
51Γ,24652702, 24360054
ΠΑΦΟΣ

Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ. Ελλάδος 104,
26822627, 70008181
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου - Νικολάου Αντρη, Λεωφ. Γρίβα Δι-
γενή 216, Απέναντι από τη CYTA, 23828880,
23829202

ΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑ
1 Το επίθετο του εικονιζόμε-
νου ηθοποιού - Γάλλος ποι-
ητής, ο αρχηγός της Πλειάδας
2 Θρήνοι, συνεκδοχικά - Αρχή
αρχαίου παιάνα
3 Ολλανδός ζωγράφος - Καθε-
τί το εκλεκτό - Ισπανός ζωγρά-
φος
4 Σχηματίζουν διπλό σύμφωνο
- Φέουδο - Αλλιώς η αμάκα
5 Οχτάστιχη στροφή ποιήμα-
τος - Ενα ελληνικό πέλαγος -
Αρχικά ναυτικού αθλητικού
συνδέσμου
6 Αγιοι, σεβαστοί - Κατάληξη
υποκοριστικού - Λοιπόν, επο-
μένως - Γλύκισμα με φρούτα
7 Γαλλικό άρθρο - Μεγάλη ζη-
μιά - Λίγο… τσάι - Ο σταυρός
της θάλασσας
8 Μάρκος Κλαύδιος…: Ρωμαί-
ος αυτοκράτος - Πολύτιμο μέ-
ταλλο - Ακολουθεί ένα συλλο-
γισμό - Μισό… ρητό
9 Σφαίρες όπλου - Ονομασία
της δυτικής Μικράς Ασίας
10 Το επίθετο της εικονιζόμε-
νης - Πρώτο συνθετικό επι-
στημονικών ονομασιών - Πα-
λιά αρχικά τρένων
11 Το όνομα του Πατσίνο - Αρ-
χαία πόλη της Βιθυνίας - Κον-
τολίζα… : Αμερικανίδα πολιτι-
κός - Ασιατική έρημος
12 Νταϊάνα…: Αμερικανίδα
τραγουδίστρια - Είναι το ύφος
του φταίχτη - Καπνιά, αιθάλη
13 Εγγραφες αναφορές πολι-
τών σε αρχές - Αγανός στην
ύφανσή του
ΚΑΘΕΤΑ
1 Πεδιάδες
2 Υπτια, με τη ράχη προς τα
κάτω (επιρρ.)
3 Τζέφρι…: Αμερικανός ηθο-
ποιός του σινεμά - Φόβος
πρωτόπειρου (ξεν.)
4 Μόριο προτροπής - Αρχή του
ταοϊσμού
5 Το όνομα του εικονιζόμενου
- Το όνομα της εικονιζόμενης
6 Εκταση νερών που λιμνά-
ζουν - Με δηλητήριο αυτοί
7 Βαρεμάρα πλήξη - Είναι και

το Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη -
Η έκτη τάξη του σχολείου
8 Τέτοια εργαλεία τα νυστέρια
- Αλβανικό νόμισμα
9 Αφωνη… νάγια - Παθογόνοι
μικροοργανισμοί - Διαφέρουν
από τις αφορμές
10 …φιλέ: εκλεκτό τμήμα βο-
δινού κρέατος - Διπλό χο-
ρευόταν - Γάλλος συγγραφέας
11 Μικρό δοχείο λαδιού με μύ-
τη - Λοίμωξη που προκαλείται
από ιό - Πρώτοι και… καλύτε-
ροι (μτφ)
12 Ευσπλαχνία, λύπηση - Τό-
μας…: Γερμανός συγγραφέας
- Ορίζουν το… χάος
13 Ξένο μέτρο επιφανειών -
Ακρωτήρι του νομού Λακω-
νίας
14 Είδος παλιού τουφεκιού -
Βασιλιάς του Ιούδα
15 Σπανίζουν αυτά τα δάνεια -
Ασφάλιζε τυπογράφους (αρχι-
κά)- … Χολμ: γνωστός ηθοποι-
ός του σινεμά
16 Αγενής προσφώνηση - Η
σημαία των ΗΠΑ
17 Υφάλμυρη λίμνη στην Ασία
- Λίγη… βροχή
18 Η μισή… ρίμα - Περίτεχνοι
της αράχνης
19 Απόβαρο, ντάρα - Ξένων
τηλεφωνικό «εμπρός»
20 Αηδία (αρχ.) - Μυθικός πο-
λεμοχαρής θεός

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

χρήσιμα τηλέφωνα

CC MM CC EE ll ee cc tt rr ii cc aa ll LL tt dd
Markora 9, 1075 Nicosia

Constantinos: mob. 99535505  tel. 22337078
• Hλεκτρικές εγκαταστάσεις, • Ηλεκτρικές θερμάνσεις,

• Control Panels, • Εγκαταστάσεις Tηλ. Τ.V, Internet
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�� ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού 

ΣΟΛΩΝ ΗΛΙΑΔΗ
(από τον Γερόλακκο, τέως κάτοικος Συν. Στροβόλου 2)

που απεβίωσε το Σάββατο 7/4/2012, σε ηλικία 84 ετών, κη-
δεύουμε σήμερα Δευτέρα 9/4/2012 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Σπυρίδωνα στο Συνοικισμό Στροβόλου 2 και ώρα 11:00 π.μ. και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος
Παιδιά
Εγγόνια
Και λοιποί συγγενείς

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ

Η ιστορία των 50 χρόνων Κυπέλλου
Coca-Cola σε αριθμούς!

H Α/φοί Λανίτης παρουσιάζει μοναδικά στατιστικά στοι-
χεία από την ιστορία των 50 χρόνων Κυπέλλου Coca-Cola
με τη μορφή πρωτότυπων infographics. Η Coca-Cola, στο
πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων Κυπέλλου Coca-Cola,
παρουσιάζει για πρώτη φορά ενδιαφέροντα δεδομένα και
στατιστικά στοιχεία από την ιστορία του Κυπέλλου σε μια
σειρά από ενημερωτικά infographics. Σε συνεργασία με
ειδικό ερευνητή, η Coca-Cola αξιοποίησε το πλούσιο αρ-
χείο των 50 χρόνων, υπολόγισε και ταξινόμησε μοναδικά
ευρήματα από την ιστορία των αγώνων και τα μετέτρεψε σε
infographic. Τα infographic είναι μια σύγχρονη μορφή
απεικόνισης συμπυκνωμένης πληροφορίας με τη χρήση
εικόνων. Στα infographic οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα
δουν ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει τα περισσότερα Κύ-
πελλα Coca-Cola, ποιο είναι το γρηγορότερο γκολ, ποιοι
ποδοσφαιριστές έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε
τελικούς, ποιοι αρχηγοί σήκωσαν τα περισσότερα Κύπελ-
λα, ποιοι τελικοί κρίθηκαν στα πέναλτυ ή την παράταση,
ποιες πόλεις έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις, ποια εί-
ναι τα σπάνια και τα πιο συχνά σκορ και πολλά περισσότε-
ρα! Η χορηγία του Κυπέλλου Κύπρου από την Α/φοι Λανί-
τη αρχίζει το 1962. Από τις 24 Νοεμβρίου του 1992 μετονο-
μάστηκε σε Κύπελλο Coca-Cola. Η στήριξη της A/φοι Λα-
νίτη στο κυπριακό ποδόσφαιρο συνεχίζεται και για τα επό-
μενα τρία χρόνια. Αποτελεί τη μακροβιότερη σχέση στο
χώρο του ποδοσφαίρου όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και την
Ευρώπη.

Ντεμπούτο ενός μικρότερου πλήρως υβριδικού συστήματος μετά-
δοσης κίνησης στο νέο, υβριδικό Yaris.

Κανένας συμβιβασμός στην πλήρως υβριδική, οδηγική εμπειρία.
Η έξυπνη διαρρύθμιση διατηρεί την αρχική φιλοσοφία του Yaris

‘Μικρό Έξω, Μεγάλο Μέσα.
Το λανσάρισμα του νέου υβριδικού Yaris επιτρέπει για πρώτη φο-

ρά στους πελάτες της μικρομεσαίας κατηγορίας να απολαμβάνουν την
αθόρυβη και εκλεπτυσμένη τεχνολογία της Toyota Hybrid Synergy
Drive® (HSD). Το έξυπνα διαρρυθμισμένο υβριδικό Yaris αποδίδει μια
πλήρως υβριδική, οδηγική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Το υβριδικό Yaris είναι εξοπλισμένο με ένα νέο, ελαφρύτερο και
πιο συμπαγές πλήρως υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ένα
συνδυασμό βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, με συνολική από-
δοση 100 DIN hp. Οι εκτεταμένες προσπάθειες στην έρευνα και ανά-
πτυξη της τεχνολογίας αυτής, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το πλή-
ρως αυτό υβριδικό σύστημα παραμένει πιστό στις αρχές του Yaris: Μι-
κρό Έξω, Μεγάλο Μέσα.

Το υβριδικό Yaris διαθέτει την τελευταία λέξη στην τεχνολογία
HSD, με μικρότερα βασικά εξαρτήματα της υβριδικής τεχνολογίας. Για
παράδειγμα, ο νέος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1.5 λίτρων με τε-
χνολογία Κύκλου Atkinson είναι 16.5 κιλά ελαφρύτερος και 10% πιο

συμπαγής σε σχέση με τον μονάδα των 1.8 λίτρων που υπάρχει στο
υβριδικό Auris. Το μικρότερο και ελαφρύτερο σύστημα μετάδοσης της
κίνησης βοηθά τους σχεδιαστές της Toyota να διατηρούν τον εσωτερι-
κό χώρο καθώς και τον χώρο αποσκευών στα ίδια επίπεδα με το συμ-
βατικό μοντέλο. Το νέο σύστημα μετάδοσης της κίνησης υπόσχεται
επίσης να προσφέρει στους πελάτες της μικρομεσαίας κατηγορίας τις
χαμηλότερες εκπομπές CO2 και NOx στην κατηγορία, με παράλληλη
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλότερο συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας.

Άλλα σημαντικά εξαρτήματα της τεχνολογίας HSD όπως ο ηλε-
κτροκινητήρας και η Μονάδα Ελέγχου Ισχύος έχουν μειωθεί σε μέγε-
θος και βάρος. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τώρα πιο συμπαγής κατά 20%
ενώ η Μονάδα Ελέγχου είναι 12% μικρότερη από την αντίστοιχη του
υβριδικού Auris. Οι μηχανικοί και σχεδιαστές της Toyota έχουν επίσης
κοντύνει το κιβώτιο ταχυτήτων κατά 6%, ελαφρύνοντάς το κατά 11 κι-
λά. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στην τοποθέτηση και το μέγεθος της
υβριδικής μπαταρίας και του ντεπόζιτου καυσίμων, για τη διατήρηση
του χώρου των επιβατών αλλά και του χώρου αποσκευών. Το νέο «χω-
ρίς συμβιβασμούς» πακέτο σημαίνει ότι η μπαταρία και το ντεπόζιτο
καυσίμων βρίσκονται κάτω από τα πίσω καθίσματα χωρίς να επεμβαί-
νουν καθόλου στο χώρο αποσκευών.

H Tina Chester 
στο Leptos Kamares Club 

Μια ξεχωριστή βραδιά
κλασικού τραγουδιού διορ-
γανώνεται στην Πάφο στις 20
Απριλίου με την γνωστή σε
όλους Tina Chester στο Le-
ptos Kamares Club .

Οι διοργανωτές της εκδή-
λωσης “In Any Event” δήλω-
σαν ότι  “Το  Kamares Club
είναι το ιδανικό μέρος για να
διεξαχθεί μια τέτοιου τύπου
διοργάνωση. Η Τίνα είναι μια
ποιοτική τραγουδίστρια η
οποία έχει τραγουδήσει σε
όλο τον κόσμο και είμαστε
σε θέση να την παρουσιά-
σουμε σε ένα νέο κοινό εδώ
στην Κύπρο. Έχει τραγουδήσει σε αποκλειστικές τελετές και το
ρεπερτόριο της καλύπτει οπερατικές άριες και κλασσικά τρα-
γούδια στην Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Λατινική γλώσ-
σα.”

Η Tina Chester μέσα στο 2011 είχε καλύψει τραγούδια της
Barbara Streisand στην επιτυχημένη διαδρομή του συγκροτή-
ματος Rat Pack και έχει τραγουδήσει σε διάφορες γαμήλιες τε-
λετές σε όλο το νησί.

Το Leptos Kamares Club έχει φιλοξενήσει από την δεκαετία
του 80 που δημιουργήθηκε μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις με
μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα ,μπαλέτα ,όπερες, επιδεί-
ξεις μόδας καθώς επίσης χορευτικά δείπνα στην παρουσία με-
λών Βασιλικών οικογενειών ,Προέδρων κρατών και μεγάλων
ονομάτων του κινηματογράφου και της μουσικής. 

Η ξεχωριστή αυτή βραδιά αρχίζει στις 7:30μ.μ. και η τιμή ει-
σιτηρίου είναι €25 συμπεριλαμβανομένου μπουφέ. Για περισσό-
τερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίου παρακαλώ καλέστε στο
99 387 311 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mail@in-any-event.biz

Νέο Υβριδικό Yaris - Κανένας συμβιβασμός στους χώρους ή στην πλήρως υβριδική εμπειρία



ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012Ξανά στην Κούβα για
θεραπεία ο Τσάβες

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο
Τσάβες αναχώρησε ξανά για την Κούβα
όπου θα υποβληθεί σε τρίτο κύκλο χημει-
οθεραπείας, μετέδωσε η κρατική τηλεόρα-
ση της χώρας. Στην Κούβα θα παραμείνει
ώς την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα επι-
στρέψει στη Βενεζουέλα για τη δεκαετή
επέτειο από το αποτυχημέ-
νο πραξικόπημα που επι-
χείρησε να τον ανατρέψει
το 2002. Ο 57χρονος Τσά-
βες είχε επιστρέψει την
Τετάρτη από την Αβάνα και
όπως έγραψε στο λογαρια-
σμό του στο Twitter «θα
μεταβώ ξανά στην Κούβα
για να συνεχίσω τη μάχη για την υγεία και
τη ζωή μου». «Εχω μεγάλη πίστη στον Κύ-
ριό μας ότι θα επαναλάβει το θαύμα να συ-
νεχίσω να ζω, για να κερδίσω την ασθέ-
νεια», είπε σε τηλεοπτικό μήνυμα. Τον
Οκτώβριο ο Τσάβες θα είναι και πάλι υπο-
ψήφιος για μία νέα εξαετή θητεία και υπό-
σχεται ότι ο ελάχιστος μισθός θα αυξηθεί
15% το Μάιο και άλλο 15% το Σεπτέμβριο.

Απειλεί με απόσυρση από Σένγκεν ο Σαρκοζί
μμένει ο Νικολά Σαρκοζί στη θέση
του να υπάρξει περισσότερος εμπορι-

κός προστατευτισμός στην Ευρώπη και
αυστηρότεροι έλεγχοι των συνόρων, αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να υιοθετή-
σει μια στάση εξίσου σκληρή με εκείνη
του Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος το 1965 είχε
εφαρμόσει την πολιτική της άδειας καρέ-
κλας. Παράλληλα υπενθύμισε και το με-
ταναστευτικό με νέα αναφορά στην Ελλά-
δα και την κατάσταση στα σύνορα με την
Τουρκία, λέγοντας πως υπάρχουν 120
χλμ. στα σύνορα της Ελλάδας με την
Τουρκία τα οποία δεν φυλάσσονται. Ο
Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας στην Journal
du Dimanche, πρόσθεσε ότι εννοούσε τη
δέσμευσή του ότι θα ζητήσει την προώθη-
ση μέτρων ώστε να έχουν προτεραιότητα
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ότι θα
αποσύρει τη Γαλλία από τη ζώνη Σένγκεν
εάν δεν γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι
στα ευρωπαϊκά σύνορα. Ενόψει και της
αναμέτρησης για την προεδρία στις 22
Απριλίου (ο δεύτερος γύρος διεξάγεται

στις 6 Μαΐου) ο Σαρκοζί έχει στραφεί
προς τα δεξιά, εξαπολύοντας επιθέσεις
στον ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρώ-
πης που βασίζεται στα χαμηλότερα κόστη
και υποσχόμενος σκληρότερη πολιτική

στο μεταναστευτικό. Οπως εξήγησε, αν
και αρμόδια να χειρίζεται τις διαπραγμα-
τεύσεις για το εμπόριο είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, επαφίεται στους ηγέτες της ΕΕ
να ζητούν αμοιβαιότητα από άλλες χώρες
που αναθέτουν κρατικές συμβάσεις μόνο
σε εγχώριες εταιρείες. «Ολες οι αγορές
των δημοσίων αγαθών στην ήπειρό μας εί-
ναι ανοικτές από το 1994. Στην Ιαπωνία η
μόνη ανοικτή αγορά είναι αυτή της υδρο-
δότησης. Στην Κίνα δεν υπάρχει καμιά
ανοικτή αγορά», είπε ο Σαρκοζί.

«Ολο κι όλο αυτό που λέω είναι δείξτε
αμοιβαιότητα. Αλλιώς οι γαλλικές δημό-
σιες συμβάσεις θα ανατίθενται μόνο σε
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν στην
Ευρώπη. Οταν ο στρατηγός Ντε Γκολ
εφάρμοσε την πολιτική της άδειας καρέ-
κλας το 1965 απέσπασε την Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική και ώθησε την Ευρώπη
μπροστά», πρόσθεσε. Ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι λένε κατ’ ιδίαν πως ελπίζουν ότι η
στάση του Σαρκοζί αποτελεί απλώς προ-
εκλογική ρητορική.

Ε

Γραπτές εγγυήσεις ζητά ο Ασαντ
Από την αντιπολίτευση για αποδοχή τερματισμού κάθε είδους βίας

κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Ασαντ δεν
θα αποσύρει το στρατό που έχει ανα-
πτυχθεί στις πόλεις της Συρίας αν δεν

δοθούν γραπτές εγγυήσεις της αντιπολίτευσης
ότι αποδέχεται τον τερματισμό κάθε είδους βίας
επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανα-
κοίνωσή του. «Το να πούμε ότι η Συρία θα απο-
σύρει τις δυνάμεις της από τις πόλεις στις 10
Απριλίου είναι ανακριβές, γιατί ο ειδικός απε-
σταλμένος Κόφι Αναν δεν έχει ακόμα παρου-
σιάσει γραπτές εγγυήσεις ότι οι ένοπλες τρομο-
κρατικές οργανώσεις αποδέχονται τον τερματι-
σμό κάθε είδους βίας», υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση. Πάντως ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Εξωτερικών επέμεινε ότι η συμφωνία για
εκεχειρία θα τηρηθεί και εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία τονίζει ότι προηγούμενες πληροφο-
ρίες ότι η Δαμασκός επιβεβαίωσε πως θα απο-
σύρει τα στρατεύματά της από τις πόλεις στις 10
Απριλίου, αποτελούν παρερμηνεία». Ο εκπρό-
σωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Συρία έχει επί-
σης ζητήσει εγγυήσεις πως οι κυβερνήσεις του
Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρ-
κίας, θα σταματήσουν τη χρηματοδότηση των
ενόπλων ομάδων της αντιπολίτευσης.

Η Συρία έχει συμφωνήσει με την πρόταση
του Κόφι Ανάν, μεσολαβητή του ΟΗΕ και του
Αραβικού Συνδέσμου, για απόσυρση των στρα-
τιωτών από τις πόλεις ώς τις 10 Απριλίου και
πλήρη κατάπαυση πυρός και από τις δύο πλευ-
ρές, 48 ώρες αργότερα.

Από την πλευρά του, το Εθνικό Συριακό Συμ-
βούλιο, η μεγαλύτερη συμμαχία της συριακής
αντιπολίτευσης, ζήτησε από τα Ηνωμένα Εθνη
να επέμβουν επειγόντως για σταματήσουν οι βι-

αιότητες στη Συρία, αναφερόμενοι σε κύμα βίας
που εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις το
Σάββατο και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους
από 100 ανθρώπους. Το Συμβούλιο καλεί σε πα-
ρέμβαση για να τερματιστεί η ανθρωπιστική κα-
ταστροφή που προκαλεί το «βάρβαρο καθε-
στώς» και να υιοθετήσει απόφαση στο άρθρο 7
ώστε να διασφαλιστεί η υπεράσπιση των πολι-
τών.

Απειλές Ερντογάν
Στο μεταξύ και ο Τούρκος πρωθυπουργός

Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ότι θα λάβει μέτρα αν
η κυβέρνηση Ασαντ δεν σεβαστεί την ημερομη-
νία της 10ης Απριλίου, χωρίς ωστόσο να διευ-

κρινίσει ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Περίπου
4.000 Σύροι πρόσφυγες πέρασαν τα σύνορα της
Τουρκίας από την Πέμπτη και δεκάδες χιλιάδες
ήδη βρίσκονται εκεί μετά το ξέσπασμα του εμ-
φύλιου πολέμου από τον Μαρτίου του 2011.

Συνεχίζεται η αιματοχυσία
Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι

δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματί-
στηκαν την Κυριακή όταν κυβερνητικές δυνά-
μεις βομβάρδισαν περιοχή που ελέγχουν οι δυ-
νάμεις της αντιπολίτευσης κοντά στα σύνορα με
την Τουρκία. Το Σάββατο, τουλάχιστον 107 άτο-
μα, μεταξύ των οποίων 74 άμαχοι, σκοτώθηκαν
σε όλη τη χώρα..

Η

Ρευστό σκηνικό ενόψει εκλογών στην Ελλάδα
ε μεγάλη ρευστότητα βρίσκεται το πολιτικό σύ-
στημα της Ελλάδας έναν περίπου μήνα πριν από

τις εκλογές. Δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες η
αθηναϊκή εφημερίδα το «ΘΕΜΑ» δείχνει πως οκτώ
- εννέα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, ο δικομματι-
σμός δύσκολα θα συγκεντρώσει το 50% του εκλογι-
κού σώματος, ενώ το αντιμνημονιακό μπλοκ είναι
μεν πανίσχυρο, αλλά κατακερματισμένο. Το κριτή-
ριο με βάση το οποίο οι πολίτες θα πάρουν τις απο-
φάσεις τους είναι η διαμαρτυρία προς τα κόμματα
που ψήφισαν και στήριξαν το αντιλαϊκό μνημόνιο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΝΔ συγκεντρώ-
νει 20,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, το ΚΚΕ 7,5%, οι Ανε-
ξάρτητοι Ελληνες 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,4%, η Δημο-

κρατική Αριστερά 6,7%, η Χρυσή Αυγή 3%, ο ΛΑΟΣ
2,9%, οι Οικολόγοι 2,5%, η Δημοκρατική Συμμαχία
2%. Αλλοι συνδυασμοί παίρνουν λιγότερα ποσοστά
ενώ 9,7% δηλώνει ότι θα απέχει από τις εκλογές,
3,3% λευκό ή άκυρο. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται
στο 7,9%.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Metron Analy-
sis» που δημοσιεύεται στο «ΕΘΝΟΣ της Κυριακής»,
στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώ-
νει 20,8%, το ΠΑΣΟΚ 15% και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ
11,5%, Ανεξάρτητοι Ελληνες 10,6%, ΚΚΕ 10,5%, Δη-
μοκρατική Αριστερά 9%, Χρυσή Αυγή 5,5%, Οικολό-
γοι 4,6%, ΛΑΟΣ 3%, Δημοκρατική Συμμαχία 2,1%
και ΔΡΑΣΗ 2%.

Σ

Διπλή επίθεση
αυτοκτονίας

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι
σκοτώθηκαν χθες Κυριακή του
Πάσχα, σε διπλή επίθεση αυτο-
κτονίας με παγιδευμένα αυτο-
κίνητα κοντά σε εκκλησία της
πόλης Καντούνα στη βόρεια Νι-
γηρία, την πολυπληθέστερη
χώρα της Αφρικής, όπου σημει-
ώνονται συχνά επιθέσεις ισλα-
μιστών. Η νιγηριανή ισλαμιστι-
κή οργάνωση Μπόκο Χαράμ εί-
χε πραγματοποιήσει σειρά επι-
θέσεων εναντίον εκκλησιών και
άλλων στόχων τα Χριστούγεννα
του 2011 στη Νιγηρία. Η πιο αι-
ματηρή είχε σημειωθεί σε εκ-
κλησία κοντά στην Αμπούζα και
είχαν σκοτωθεί 44 άνθρωποι.

27 νεκροί
στην Αϊτή

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι
σκοτώθηκαν το Σάββατο στην
Αϊτή σε σοβαρό τροχαίο που
συνέβη στο δρόμο προς την πό-
λη Πετί-Γκοάβ, ανακοίνωσαν
νοσοκομειακές πηγές. «Αρκε-
τοί υπέκυψαν στα τραύματά
τους και υπάρχουν άλλοι που
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάστα-
ση», δήλωσε ο διευθυντής του
μοναδικού νοσοκομείου του
Πετί-Γκοάβ. «Συνολικά 66 άν-
θρωποι , μπορεί και περισσότε-
ροι, επέβαιναν στο όχημα που
ανατράπηκε σε μια απότομη και
επικίνδυνη πλαγιά, σε ένα δρό-
μο που σημειώνονται συχνά δυ-
στυχήματα», δήλωσε τοπικός
αξιωματούχος.


