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Phileleptheros – Saturday, 25 May 2019 

Simerini – Sunday, 2 June 2019 

Kathimerini – Sunday, 9 June 2019 

Politis – Saturday, 15 June 2019 

Haravgi – Sunday, 16 June 2019 

Alithia – Sunday, 23 June 2019 

Kathimerini – Sunday, 30 June 2019 

Mahi – 6-12 July 2019 

Phileleptheros – Wednesday, 3 July 2019 

Simerini – Sunday, 13 October 2019 

Alithia – Saturday, 19 October 2019 

Haravgi – Sunday, 20 October 2019 

Phileleptheros – Sunday, 27 October 2019 

Mahi – 3-8 November 2019 

Kathimerini – Sunday, 3 November 2019 

Politis – Sunday, 10 November 2019 

Alithia – Saturday, 16 November 2019 

Mahi – 17-22 November 2019 
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ης ητ ας άντου

Ο ι αλλαγές που προωθήθη-
καν στο Κυπριακό Σχέδιο 
Επενδύσεων άρχισαν να 
δείχνουν τα πρώτα τους 
σημάδια στην κυπριακή 
κτηματαγορά. Με πτώση 

17  στον αριθμό των πωλητήριων εγγρά-
φων που κατατέθηκαν στα επαρχιακά κτη-

ματολόγια έκλεισε ο Ιούνιος. 
Αν είναι μία πτώση παροδική 
θα φανεί τους επόμενους 
μήνες. 

Οι πολιτογραφήσεις επεν-
δυτών έτρεχαν με έντονους 
ρυθμούς μέχρι και τον Μάιο, 
ενώ παρόλο που δεν έχουν 

δημοσιευτεί ακόμα τα στοιχεία για τους 
αλλοδαπούς επενδυτές διαφαίνεται ότι 
οι ρυθμοί των αγοραπωλήσεων ακινήτων 
έχουν πέσει. Η Λεμεσός έκανε βουτιά κα-
τά 35 , ενώ η Πάφος βγήκε αλώβητη και 
συνέχισε τους θετικούς ρυθμούς.

Τα πωλητήρια έγγραφα υποχώρησαν 
στα 714 τον φετινό Ιούνιο από 858 πέρσι, 
καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 17 . 

στόσο, στο εξάμηνο διατηρείται η αύ-
ξηση. Οι πωλήσεις ακινήτων κατέγραψαν 
άνοδο 24 , αφού έφτασαν τις 5.560 από 
4.470 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πάντως, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης 
γης τονίζουν ότι ανέμεναν την πτώση τον 
μήνα Ιούνιο καθώς υπήρξε έντονη κινη-
τικότητα το προηγούμενο διάστημα, ενώ 
δήλωσαν ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη 
μεγάλη εικόνα στα ακίνητα σε τριμηνι-
αία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση  η οποία 
είναι θετική. 

« ταν αναμενόμενη η πτώση στον 
αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων τον 
Ιούνιο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έτρεξαν 
εγκαίρως να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
προηγούμενους μήνες. Επομένως, δεν μας 
ανησυχεί αυτή η πτώση, η οποία ήταν 
και χαμηλότερη από ό,τι αναμέναμε»» 
σημειώνει ο πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης 
Παντελής Λεπτός. Για τους επόμενους μή-
νες, ο κ. Λεπτός προβλέπει ότι θα συνεχι-
στούν οι αυξητικοί ρυθμοί στα πωλητήρια 
έγγραφα.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου Γιάννης Μισιρλής ανέφε-
ρε ότι είναι νωρίς να εξάγουμε τα όποια 
συμπεράσματα. «Θα πρέπει να περάσουν 
δύο-τρεις μήνες προκειμένου να διαφανεί 
εάν και κατά πόσο η κτηματαγορά επη-
ρεάστηκε από τις αλλαγές στα κίνητρα 
πολιτογράφησης. Το καλοκαίρι, λόγω των 

διακοπών, είναι πάντα μια πιο ήρεμη πε-
ρίοδος, ενώ οι μήνες Σεπτέμβριος  Δεκέμ-
βριος είναι πιο καλοί μήνες για την κτημα-
ταγορά» ήταν το σχόλιο του κ. Μισιρλή. 

Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθη-
καν τον φετινό Ιούνιο στη Λεμεσό υποχώ-
ρησαν κατά 35 , φτάνοντας στα 219 από 
338 τον Ιούνιο του 2018, ενώ στο εξάμηνο 
η αύξηση έφτασε το 20  με 1.987 πω-
λητήρια έγγραφα. Η Πάφος έκλεισε με 
θετικό πρόσημο τόσο τον Ιούνιο, όσο και 
το εξάμηνο. Οι πωλήσεις του εξαμήνου 
έφτασαν τις 1.416 από 1.037 το περσινό 
εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 37 . 
Σταθερές παρέμειναν οι πωλήσεις ακι-
νήτων στη Λευκωσία τον Ιούνιο, ενώ για 
την πρώτη εξαμηνία της φετινής χρονιάς 
αυξήθηκαν κατά 29  στις 1.013 έναντι 784 
την ίδια περίοδο του 2018.

Πτώση 23  σημείωσε η Λάρνακα τον 
φετινό Ιούνιο 102 πωλητήρια έγγραφα , 
ενώ στο εξάμηνο η άνοδος κλείδωσε το 
18 . Την ίδια περίπου εικόνα εκπέμπει και 
η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Τα πω-
λητήρια έγγραφα υποχώρησαν κατά 30  
στα 43 τον Ιούνιο από 61 τον αντίστοιχο 
περσινό μήνα, ενώ για την περίοδο Ια-
νουαρίου  Ιουνίου του 2019 κατέγραψαν 
άνοδο σε ποσοστό 12 .

Σημειώνεται τέλος ότι μεταξύ των 
αλλαγών που προωθήθηκαν είναι οι 
υποχρεωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
καινοτομία αλλά και δωρεές στον Κυπρι-
ακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ΚΟΑΓ  για 
σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής 
κατοικίας, ενώ τίθεται νέο όριο επένδυσης 
στα 2,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης 
και της αγοράς από τον επενδυτή ιδιόκτη-
της κατοικίας.

Ό 
λα βαίνουν καλά με την υγεία του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και ευχή όλων μας 
να επιστρέψει το συντομότερο γερός και 
δυνατός. Ως γνωστό ο Πρόεδρος υπέστη 

τραυματισμό στο πόδι και το περασμένο Σάββατο 
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον 
βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.

Με αφορμή όμως το ατυχές γεγονός, επανα-
λήφθηκε ένα άλλο πιο ατυχές από τον μικροτραυ-
ματισμό του Προέδρου. Επαναλήφθηκε ο τριτοκο-
σμικός μας χαρακτήρας τον οποίο δεν έχουμε, δυ-
στυχώς, ακόμα αποβάλει. Έτσι, μετά τις υπερβολές 
με την κηδεία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας 
Δημήτρη Χριστόφια, ήρθαν οι υπερβολές με τον 
τραυματισμό του Προέδρου Αναστασιάδη. Από την 
πρώτη μέρα του ατυχήματος η Προεδρία μας ανακοι-

νώνει ποιος και πότε μίλησε με 
τον Πρόεδρο ή του απέστειλε 
μήνυμα για να του ευχηθεί κα-
λή ανάρρωση. Μεταξύ άλλων, 
από το Προεδρικό, φρόντισαν 
να μάθουμε ότι με τον Πρόεδρο 
επικοινώνησαν ο Πρόεδρος και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Επικεφαλής Διαπραγμα-
τευτής της ΕΕ για το Brexit, ο Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος.

Γιατί όμως έπρεπε να μάθουμε ποιοι και πόσοι 
τηλεφώνησαν στον Πρόεδρο για να του ευχηθούν 
γρήγορη ανάρρωση; Γιατί έπρεπε να ξέρουμε, εκτός 
από τον ίδιο τον Πρόεδρο, ποιοι του τηλεφώνησαν; 
Ποια ανάγκη αναγκάζει την Προεδρία να δημοσιο-
ποιεί ποιοι και πόσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία 
του Προέδρου; Η απάντηση βέβαια είναι εύκολη: ο 
τριτοκοσμισμός μας και όσα πηγάζουν από αυτό. Η 
ανάγκη να δείξουν προς τα έξω αυτοί που κάθε 
φορά μας κυβερνούν ότι ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτούς 
ξένοι ηγέτες και επώνυμοι. Η ανάγκη των ηγετών 
μας να μας υποδείξουν ότι τους υπολογίζουν. Νοο-
τροπίες και πράγματα άλλων εποχών. Που, δυστυ-
χώς, συνεχίζουν και σήμερα. Και που μας αποδει-
κνύουν ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσου-
με. Και ως πολιτικές ηγεσίες και ως πολίτες ξεχωρι-
στά ο καθένας αυτού του ταλαίπωρου κράτους και 
ως κοινωνία και ως κράτος. Ένα κράτος της υπερβο-
λής και της κακώς νοούμενης αυτοπροβολής...

panicos.charalambo s@phileleftheros.com

Ο τραυματισμός 
του ροέδρου 
και οι ευχές 
των ξένων

Πτώση τον Ιούνιο, σημαντική αύξηση  το εξάμηνο

Βουτιά 1 % στ  ακίνητα

αροδική  
η μείωση,  
λένε επτός  
και Μισιρλής

ριτοκοσμικοί
λλη μια ορ

Μ Μ
ου αν ου 

Χα αλά ους

Χ  ουσιαστική μεταβολή έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου ΧΑΚ , μετά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψε 
τη Δευτέρα, ενώ οι προσυμφωνημένες συναλλαγές της Τράπεζας 
Κύπρου εκτόξευσαν τον όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε το εκατομ-
μύριο. Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 73,04 μονάδες, ενώ ο Δείκτης 

 20 ανήλθε στις 43,92 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 
0,07 . Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στο €1.932.713 εκ των 
οποίων το €1.300.846  αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές της 
μετοχής της Τράπεζας Κύπρου. Από τους επιμέρους χρηματιστηρι-
ακούς δείκτες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Επενδυτικές 
σε ποσοστό 1,79 , ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο τα ενοδοχεία σε 
ποσοστό 1,82 . Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν 
οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €1.743.604 άνοδος 1,88  - τιμή 
κλεισίματος €1,73 . 

Στο μεταξύ εικόνα στασιμότητας παρουσίασε το Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 874,47 μονάδες, σημει-
ώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,01 . Η αξία των συναλλαγών ανήλθε 
στα 64,185 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.273.251 μετοχές. Ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 
0,08 , ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 
σε ποσοστό 0,31 . Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, 
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της r i  2,27 .

Χα ηλή εταβλητότητα παρατηρείτο στην ισοτι ία ευρώ δολάριο στις διεθνείς 
αγορές. ωρίς χθες το απόγευ α χθες το ευρωπα κό νό ισ α ετύγχανε δια-
πραγ άτευσης έναντι του δολαρίου στο 1,1300. Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό 
ανεργίας υποχώρησε τον Μάιο στο 7,5 , χα ηλό από τον Ιούλιο 2008. Στη 
Γερ ανία, οι λιανικές πωλήσεις κατέ-
γραψαν σε ηνιαία βάση τον Μάιο η 
ανα ενό ενη υποχώρηση 0,6 .

Ο πίνακας με τις τιμές των μετοχών και άλλων
 εισηγμένων αξιών στο ΑΚ δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική 

έκδοση της εφημερίδας μας στην ιστοσελίδα 
www.philenews.com/afieromata/xak/xak.pdf

ωρίς μετα ολή το 

Π  πέρα των €  εκατομμυρίων άντλησε η Κυπριακή Δημοκρατία 
από Κύπριους επενδυτές μέσω της πώλησης εξαετών ομολόγων της 
Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους ΓΔΔΧ  αναφέρει ότι στις 20 Ιουνίου 2019 τερματίστηκε η λήψη 
αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για φυσικά πρόσωπα, της ης Σειράς Ιούλιος  2019, και σημειώνει πως 

λήφθηκαν 61 αιτήσεις, όλες από Κύπριους επενδυτές, για συνολικό ποσό 
€ .3 . 00, το οποίο έχει εγκριθεί ολόκληρο. 

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, συνεχίζονται με την η Σειρά 
Αύγουστος  2019 Λήξης 2025, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέ-

χρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Αυγούστου 2019, με περίοδο 
κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 19η Ιουλίου 2019.

Άντληση ,  εκατ. από την πώληση 6ετών ομολόγων

Π
ηγ

ή:
 

lo
o

rg

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΑΜ ΔΡΟΜΕΣ ΣΟΤ Μ ΕΣ (  A )
USD EUR GBP CHF 100 JPY

 ανά . . . . 7
 ανά . . 57 . 5 . 7
 ανά .7 5 . . .7
 ανά . 7 . . 55 . 7

 ανά , , , ,

ΔΑΝΕ ΣΤ ΚΑ ΕΠ ΤΟΚ Α ΛΟΝΔ ΝΟΥ ( )
USD EUR GBP CHF 100 JPY

1 μήνα . . .7 -0.81 -0.11
2 μήνες . -0.41 .75 .77 .
 μήνες . . .7 .7 . 7

6 μήνες . . 0.85 .7 .
1 χρόνο . . . 5 .5 0.04

ΔΑΝΕ ΣΤ ΚΑ ΕΠ ΤΟΚ Α ( )

EURIBOR
1 MHNA  Σ  Σ  Σ  ΧΡΟΝΟ

. - . 5 . 7 .
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Αν είναι μία πτώση παροδική 
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ρίοδος, ενώ οι μήνες Σεπτέμβριος  Δεκέμ-
βριος είναι πιο καλοί μήνες για την κτημα-
ταγορά» ήταν το σχόλιο του κ. Μισιρλή. 

Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθη-
καν τον φετινό Ιούνιο στη Λεμεσό υποχώ-
ρησαν κατά 35 , φτάνοντας στα 219 από 
338 τον Ιούνιο του 2018, ενώ στο εξάμηνο 
η αύξηση έφτασε το 20  με 1.987 πω-
λητήρια έγγραφα. Η Πάφος έκλεισε με 
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έφτασαν τις 1.416 από 1.037 το περσινό 
εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 37 . 
Σταθερές παρέμειναν οι πωλήσεις ακι-
νήτων στη Λευκωσία τον Ιούνιο, ενώ για 
την πρώτη εξαμηνία της φετινής χρονιάς 
αυξήθηκαν κατά 29  στις 1.013 έναντι 784 
την ίδια περίοδο του 2018.

Πτώση 23  σημείωσε η Λάρνακα τον 
φετινό Ιούνιο 102 πωλητήρια έγγραφα , 
ενώ στο εξάμηνο η άνοδος κλείδωσε το 
18 . Την ίδια περίπου εικόνα εκπέμπει και 
η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Τα πω-
λητήρια έγγραφα υποχώρησαν κατά 30  
στα 43 τον Ιούνιο από 61 τον αντίστοιχο 
περσινό μήνα, ενώ για την περίοδο Ια-
νουαρίου  Ιουνίου του 2019 κατέγραψαν 
άνοδο σε ποσοστό 12 .

Σημειώνεται τέλος ότι μεταξύ των 
αλλαγών που προωθήθηκαν είναι οι 
υποχρεωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
καινοτομία αλλά και δωρεές στον Κυπρι-
ακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ΚΟΑΓ  για 
σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής 
κατοικίας, ενώ τίθεται νέο όριο επένδυσης 
στα 2,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης 
και της αγοράς από τον επενδυτή ιδιόκτη-
της κατοικίας.

Ό 
λα βαίνουν καλά με την υγεία του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και ευχή όλων μας 
να επιστρέψει το συντομότερο γερός και 
δυνατός. Ως γνωστό ο Πρόεδρος υπέστη 

τραυματισμό στο πόδι και το περασμένο Σάββατο 
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον 
βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.

Με αφορμή όμως το ατυχές γεγονός, επανα-
λήφθηκε ένα άλλο πιο ατυχές από τον μικροτραυ-
ματισμό του Προέδρου. Επαναλήφθηκε ο τριτοκο-
σμικός μας χαρακτήρας τον οποίο δεν έχουμε, δυ-
στυχώς, ακόμα αποβάλει. Έτσι, μετά τις υπερβολές 
με την κηδεία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας 
Δημήτρη Χριστόφια, ήρθαν οι υπερβολές με τον 
τραυματισμό του Προέδρου Αναστασιάδη. Από την 
πρώτη μέρα του ατυχήματος η Προεδρία μας ανακοι-

νώνει ποιος και πότε μίλησε με 
τον Πρόεδρο ή του απέστειλε 
μήνυμα για να του ευχηθεί κα-
λή ανάρρωση. Μεταξύ άλλων, 
από το Προεδρικό, φρόντισαν 
να μάθουμε ότι με τον Πρόεδρο 
επικοινώνησαν ο Πρόεδρος και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Επικεφαλής Διαπραγμα-
τευτής της ΕΕ για το Brexit, ο Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος.

Γιατί όμως έπρεπε να μάθουμε ποιοι και πόσοι 
τηλεφώνησαν στον Πρόεδρο για να του ευχηθούν 
γρήγορη ανάρρωση; Γιατί έπρεπε να ξέρουμε, εκτός 
από τον ίδιο τον Πρόεδρο, ποιοι του τηλεφώνησαν; 
Ποια ανάγκη αναγκάζει την Προεδρία να δημοσιο-
ποιεί ποιοι και πόσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία 
του Προέδρου; Η απάντηση βέβαια είναι εύκολη: ο 
τριτοκοσμισμός μας και όσα πηγάζουν από αυτό. Η 
ανάγκη να δείξουν προς τα έξω αυτοί που κάθε 
φορά μας κυβερνούν ότι ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτούς 
ξένοι ηγέτες και επώνυμοι. Η ανάγκη των ηγετών 
μας να μας υποδείξουν ότι τους υπολογίζουν. Νοο-
τροπίες και πράγματα άλλων εποχών. Που, δυστυ-
χώς, συνεχίζουν και σήμερα. Και που μας αποδει-
κνύουν ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσου-
με. Και ως πολιτικές ηγεσίες και ως πολίτες ξεχωρι-
στά ο καθένας αυτού του ταλαίπωρου κράτους και 
ως κοινωνία και ως κράτος. Ένα κράτος της υπερβο-
λής και της κακώς νοούμενης αυτοπροβολής...

panicos.charalambo s@phileleftheros.com

Ο τραυματισμός 
του ροέδρου 
και οι ευχές 
των ξένων
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Χα αλά ους

Χ  ουσιαστική μεταβολή έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου ΧΑΚ , μετά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψε 
τη Δευτέρα, ενώ οι προσυμφωνημένες συναλλαγές της Τράπεζας 
Κύπρου εκτόξευσαν τον όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε το εκατομ-
μύριο. Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 73,04 μονάδες, ενώ ο Δείκτης 

 20 ανήλθε στις 43,92 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 
0,07 . Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στο €1.932.713 εκ των 
οποίων το €1.300.846  αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές της 
μετοχής της Τράπεζας Κύπρου. Από τους επιμέρους χρηματιστηρι-
ακούς δείκτες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Επενδυτικές 
σε ποσοστό 1,79 , ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο τα ενοδοχεία σε 
ποσοστό 1,82 . Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν 
οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €1.743.604 άνοδος 1,88  - τιμή 
κλεισίματος €1,73 . 

Στο μεταξύ εικόνα στασιμότητας παρουσίασε το Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 874,47 μονάδες, σημει-
ώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,01 . Η αξία των συναλλαγών ανήλθε 
στα 64,185 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.273.251 μετοχές. Ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 
0,08 , ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 
σε ποσοστό 0,31 . Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, 
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της r i  2,27 .

Χα ηλή εταβλητότητα παρατηρείτο στην ισοτι ία ευρώ δολάριο στις διεθνείς 
αγορές. ωρίς χθες το απόγευ α χθες το ευρωπα κό νό ισ α ετύγχανε δια-
πραγ άτευσης έναντι του δολαρίου στο 1,1300. Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό 
ανεργίας υποχώρησε τον Μάιο στο 7,5 , χα ηλό από τον Ιούλιο 2008. Στη 
Γερ ανία, οι λιανικές πωλήσεις κατέ-
γραψαν σε ηνιαία βάση τον Μάιο η 
ανα ενό ενη υποχώρηση 0,6 .

Ο πίνακας με τις τιμές των μετοχών και άλλων
 εισηγμένων αξιών στο ΑΚ δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική 

έκδοση της εφημερίδας μας στην ιστοσελίδα 
www.philenews.com/afieromata/xak/xak.pdf

ωρίς μετα ολή το 

Π  πέρα των €  εκατομμυρίων άντλησε η Κυπριακή Δημοκρατία 
από Κύπριους επενδυτές μέσω της πώλησης εξαετών ομολόγων της 
Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους ΓΔΔΧ  αναφέρει ότι στις 20 Ιουνίου 2019 τερματίστηκε η λήψη 
αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για φυσικά πρόσωπα, της ης Σειράς Ιούλιος  2019, και σημειώνει πως 

λήφθηκαν 61 αιτήσεις, όλες από Κύπριους επενδυτές, για συνολικό ποσό 
€ .3 . 00, το οποίο έχει εγκριθεί ολόκληρο. 

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, συνεχίζονται με την η Σειρά 
Αύγουστος  2019 Λήξης 2025, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέ-

χρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Αυγούστου 2019, με περίοδο 
κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 19η Ιουλίου 2019.

Άντληση ,  εκατ. από την πώληση 6ετών ομολόγων
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Τ
ον Μάιο του 2016 οι 
πολίτες μέσα από την  
ψήφο τους αποφάσισαν 
να στείλουν στη Βουλή 
οκτώ κόμματα. Η αύξη-
ση του εκλογικού μέτρου 
από το 1,8% στο 3,6%, 

δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την εί-
σοδο των λεγόμενων μικρών κομμάτων 
στο Κοινοβούλιο. Η κυπριακή κοινωνία 
προσήλθε στις κάλπες για πρώτη φορά 
μετά το κούρεμα καταθέσεων και μέσα 
σ’ ένα σκληρό μνημονιακό πολιτικο-
οικονομικό περιβάλλον. Τα τέσσερα 
παραδοσιακά κόμματα της κυπριακής 
πολιτικής σκηνής εισέπραξαν αναλογικά 
την αντίδραση, την απογοήτευση και τον 
θυμό των ψηφοφόρων τους. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ κατέγραψαν απώλειες 
στα ποσοστά τους. Μεγάλος χαμένος ήταν 
το ΑΚΕΛ, το οποίο απώλεσε 7,1% από 
την εκλογική του δύναμη για να κινηθεί 
στο ιστορικά χαμηλό 25,67%, χάνοντας 
έτσι και τρεις κοινοβουλευτικές έδρες. Οι 
συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί 
ευνοούσαν τα λεγόμενα μικρά, και «αντι-
συστημικά» κόμματα -ΕΛΑΜ, Συμμαχία 
Πολιτών, Αλληλεγγύη και Οικολόγοι- τα 
οποία προέτασσαν την «καθαρότητα» απέ-
ναντι στα σκάνδαλα, τη διαπλοκή και την 
ημετεροκρατία των κομμάτων του κατε-
στημένου. Σήμερα, τριάμισι χρόνια μετά, 
η εικόνα φαντάζει πολύ διαφορετική. Οι 
ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου 
επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις περί του 
κινδύνου πολιτικού αφανισμού κάποιων 
εκ των μικρών αυτών κομμάτων, τα οποία 
μεγάλωσαν μέσα στην οικονομική κρίση 
και τον θυμό. Παρόλο που οι επόμενες 
βουλευτικές εκλογές θεωρητικά είναι 
ακόμη μακριά  -τον Μάιο του 2021-, 
εντούτοις, ήδη κόμματα και υποψήφιοι 
άρχισαν να δουλεύουν προς αυτήν την  
κατεύθυνση. Και οι «μικροί» έχουν ένα 
λόγο παραπάνω να εργάζονται από τώρα 
για το ’21.

Το φαινόμενο ΕΛΑΜ       
Το αυτοπροσδιοριζόμενο, ως εθνικιστικό, 

ΕΛΑΜ αποτελεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα 
εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τα μικρά 
κόμματα να υποχωρούν από την όποια 
δυναμική είχαν αποκτήσει το 2016. Το 
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο αποτελεί το μοναδικό 
πολιτικό κόμμα, το οποίο, σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση, αυξάνει ποσοστά αλλά και 
ψήφους σε απόλυτους αριθμούς. Μέσα σε 
μια δεκαετία (2009 – 2019) κατόρθωσε να 
μετεξελιχθεί από ένα περιθωριακό κόμμα 
των 663 ψηφοφόρων, σε πέμπτη πολιτική 
δύναμη του τόπου. Υπενθυμίζεται ότι, στις 
πρόσφατες Ευρωεκλογές του περασμένου 
Μαΐου, κατέγραψε το εντυπωσιακό ποσο-
στό του 8,25%, τουτέστιν, 23.167 ψήφους. 
Το ΕΛΑΜ  κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει 
πολιτικά και να παγιοποιήσει εκλογικά, 
μεγάλο μέρος του κομματικού ακροατη-
ρίου, το οποίο ριζοσπαστικοποιήθηκε από 

το 2013 και εντεύθεν. Η ψήφος προς το 
ΕΛΑΜ  χαρακτηρίζεται από εκλογικούς 
αναλυτές ως «σκληρή», ενώ όπως κάθε 
ακροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη διαθέτει 
στις τάξεις του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 
της πολιτικοποιημένης νεολαίας. Συνεπώς, 
εύλογα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι 
δεν είναι ένα εκ των κομμάτων που ανη-
συχεί ιδιαίτερα για το αν θα είναι η όχι 
στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο, υπάρχει 
ένας αστάθμητος εξωγενής παράγοντας, ο 
οποίος είναι άγνωστο ποιες συνέπειες θα 
έχει στο εσωτερικό του. Κι αυτός ονομάζεται 
Χρυσή Αυγή. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, 
για το εάν τελικά αποτελεί εγκληματική 
οργάνωση ή όχι μετά τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τέλος του χρόνου,  αρχές του 2020. 
Ενδεχόμενη καταδίκη της Χρυσής Αυγής 
και φυλάκιση των ηγετικών της στελεχών 
θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργούσε αλυ-
σιδωτά και πολυεπίπεδα προβλήματα και 
στο ΕΛΑΜ.

Το λάθος της Ελένης
Στις 26 Μαΐου 2014, η Ελένη Θεοχάρους  

επανεκλέγηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για 
δεύτερη φορά με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, 
εξασφαλίζοντας την παγκύπρια πρωτιά, με 
57.948 σταυρούς προτίμησης. Η απόφασή 
της το 2015 να αποχωρήσει από τον ΔΗΣΥ 
και να προχωρήσει στη δημιουργία του 
δικού της κινήματος, δεν ήταν κεραυνός 
εν αιθρία. Η απόσταση που την χώριζε 
από την ηγεσία του ΔΗΣΥ κυρίως σ’ ότι 
αφορά το Κυπριακό, ήταν χαώδης, επί 
σειράν ετών. Το 5,24% που εξασφάλισε 
στις βουλευτικές του 2016, με το κίνημα 
Αλληλεγγύη, κρίθηκε ως ικανοποιητικό, 
για ένα κόμμα, με μερικούς μήνες ζωής, 
χωρίς ισχυρές δομές και μεγάλους κομ-
ματικούς μηχανισμούς. Η απόφαση όμως 
της Ελένης Θεοχάρους να αποποιηθεί τη 
μια εκ των τριών εδρών που κατέλαβε το 
κίνημα, κρίνεται εκ των πραγμάτων ως 
λανθασμένη. Πρώτον, διότι πλήγηκε το 
κύρος και η αξιοπιστία της στα μάτια των 
ίδιων της των ψηφοφόρων. Δεύτερον, έδωσε 
την κατάλληλη λαβή στους πολιτικούς της 
αντιπάλους να την υποσκάπτουν δημόσια 
και ιδιωτικά γι’ αυτήν της την απόφαση. Και 
τρίτον επειδή ήταν η μοναδική πρόεδρος 
κόμματος στην κυπριακή πολιτική ιστορία 
που δεν είχε έδρα και βάση την Κύπρο,  
αλλά το εξωτερικό. Αποτέλεσμα τούτου, 
ήταν να δίδεται η εικόνα ακυβερνησίας του 
κινήματος και ελέγχου του από τα στελέχη 
του πρώην ΕΥΡΩΚΟ. Αξίζει μόνο να ση-
μειωθεί ότι οι τρεις βουλευτές, που τελικά 
μπήκαν στη Βουλή, δηλαδή, Δημήτρης 
Συλλούρης, Μιχάλης Γιωργάλλας και 
Γιώργος Παπαδόπουλος,  προέρχονταν 
και οι τρεις από το ΕΥΡΩΚΟ, το οποίο 
αυτοδιαλύθηκε μπαίνοντας κάτω από την 
ομπρέλα Αλληλεγγύης που τους έδωσε 
η Θεοχάρους. Η μη επανεκλογή της στην 
Ευρωβουλή μετά κι από την επιλογή της να 
μπει εκείνη αυτήν τη φορά κάτω από την 
ομπρέλα του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ, της 
δίδει την ευκαιρία να δώσει αν μη τι άλλο 
τη μάχη για να μη βάλει λουκέτο το κίνημα 
και να εισέλθει και το 2021 στη Βουλή.

Το τέλος της Συμμαχίας
Όσο σκληρό κι αν ακούγεται προς 

τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της 
Συμμαχίας Πολιτών, το κίνημα, το οποίο 
ξεκίνησε την πορεία του ομολογουμένως 
με αρκετές προοπτικές, φαίνεται ότι έχει 
ολοκληρώσει τον σύντομο πολιτικό του βίο. 
Η προαναγγελία άλλωστε αποχώρησης 
από την πολιτική ζωή του τόπου, του ιδρυτή 
και προέδρου του κινήματος, Γιώργου 
Λιλλήκα, αποτελεί μιαν, αν μη τι άλλο, 
αξιοπρεπή παραδοχή ήττας. Ο Γιώργος 
Λιλλήκας, το 2013, ενθαρρυμένος από 
το εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα 
του Α’ Γύρου των προεδρικών εκλογών 
(24,93%), το οποίο ήταν προϊόν συγκεκρι-
μένων πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικών 
συγκυριών, προχώρησε στη δημιουργία 
της Συμμαχίας Πολιτών. Ένα κίνημα το 
οποίο προσπάθησε να πλασαριστεί ως κάτι 
το νέο, το διαφορετικό, μια άλλη εναλλα-
κτική πολιτική πρόταση. Οι ετερόκλητες 

ιδεολογικές τάσεις που συναποτελούσαν τη 
Συμμαχία Πολιτών -από πρώην Δρασίτες 
μέχρι πρώην ΕΔΟΝίτες- δημιουργούσαν 
ένα ιδιότυπο πολιτικό υβρίδιο, που κά-
ποιοι το ονόμασαν και πολιτικό αχταρμά. 
Οι αντίθετες προσεγγίσεις και απόψεις 
επί σειρά ζητημάτων, δεν άργησαν να 
βγουν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα 
ο Γιώργος Λιλλήκας να χάνει και τους 
δυο βουλευτές -Παύλο Μυλωνά και 
Άννα Θεολόγου - που επέλεξε ο ίδιος 
ως αριστίνδην υποψηφίους το 2016. Η 
επιλογή Λιλλήκα το 2018 να κατέλθει 
μόνος ως υποψήφιος στις Προεδρικές 
απέναντι από τον υπόλοιπο ενδιάμεσο, 
ο οποίος συντάχθηκε με τον Νικόλα Πα-
παδόπουλο, αποδείχθηκε καταστροφική. 
Και αυτή η καταστροφική πορεία για τη 
Συμμαχία Πολιτών επισφραγίστηκε και 
στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, όπου σε 
συνεργασία με τους  Οικολόγους απέσπα-
σαν μόλις 3,29%, ποσοστό που δεν του 
επιτρέπει είσοδο στην επόμενη Βουλή. 
Σήμερα γίνονται συζητήσεις και διεργασίες 
για το κατά πόσον ο Γιώργος Λιλλήκας 
πρέπει να αποχωρήσει από τώρα από 
την προεδρία και να δώσει τα κλειδιά 
στον επόμενο, για να σώσει οτιδήποτε 
αν σώζεται μέχρι το 2021.

Το στοίχημα των Οικολόγων
Το 2016 το κίνημα Οικολόγων - Συ-

νεργασία Πολιτών πέτυχε τη μεγαλύτερη 
εκλογική του επιτυχία, διπλασιάζοντας τα 
ποσοστά του σε σχέση με το 2011. Το 4,81% 
μπορεί να θεωρηθεί κι ως ένας μίνι θρί-
αμβος για τον «γραφικό» και «λαϊκιστή» 
Γιώργο Περδίκη, όπως συνηθίζουν να τον 
αποκαλούν μερικοί εκ των πολιτικών του 
αντιπάλων. Οι Οικολόγοι, το 2015, είχαν αντι-
δράσει σφόδρα στην αλλαγή του εκλογικού 
μέτρου από τους ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, με τον 
Περδίκη να τους κατηγορεί για «πολιτικό 
τζιχαντισμό». Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, η 
απόφαση των δυο μεγάλων να αυξήσουν το 
εκλογικό όριο λίγο πριν τις εκλογές, έφερε 
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού 
δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα ακόμη 
και σε δικούς τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, 
η σύμπραξη του Γιώργου Περδίκη με τον 
Γιώργο Λιλλήκα στις Ευρωεκλογές δεν 
είχε την ίδια επιτυχία. Στους Οικολόγους, 
θεωρούν ότι το κακό αποτέλεσμα οφείλεται 
ακριβώς στην κοινή συμπόρευση με τη 
Συμμαχία Πολιτών παρότι η προεκλογική 
τους συνεργασία ήταν άψογη. Συνεπώς, 
το μεγάλο τους στοίχημα πλέον είναι η 
ανασύνταξη με στόχο να ξεπεράσουν για 
δεύτερη φορά το 3,6% και να είναι εντός 
της νέας Βουλής.    

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η μάχη των μαχών
για τους μικρούς το ‘21

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@ 
sigmalive.com

ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΝΉΣΙ ΕΥΝΟΟΥ-
ΣΑΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ, 
ΚΑΙ «ΑΝΤΙΣΥΣΤΉΜΙΚΑ» ΚΟΜ-
ΜΑΤΑ -ΕΛΑΜ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΏΝ, ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ- ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕ-
ΤΑΣΣΑΝ ΤΉΝ «ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ» 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, 
ΤΉ ΔΙΑΠΛΟΚΉ ΚΑΙ ΤΉΝ ΉΜΕ-
ΤΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΤΏΝ ΚΟΜΜΑ-
ΤΏΝ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΉΜΕΝΟΥ





ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομική αρωγή και εκπροσώπηση 
των προσφύγων

Την ίδρυση και λειτουργία του Διοικη-
τικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας 
(ΔΔΔΠ) και τον τερματισμό λειτουργίας της 
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, η οποία 
εδώ και χρόνια ήταν ουσιαστικά αχρεία-
στη, χαιρετίζει η ΚΙΣΑ, κρούοντας ταυτόχρο-
να τον κώδωνα ότι «η λειτουργία του χω-
ρίς δωρεάν νομική αρωγή και εκπροσώπη-
ση των προσφύγων θα οδηγήσει σε παρα-
βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του προσφυγικού δικαίου».

Σε ανακοίνωση η ΚΙΣΑ αναφέρει πως 
εδώ και μια δεκαετία πρωτοστατεί -μέσα 
από υποθέσεις στρατηγικής σημασίας στα 
δικαστήρια, υπομνήματα προς την κυπρι-
ακή Βουλή και εκθέσεις προς αρμόδια σώ-
ματα- για την ίδρυση και λειτουργία εξειδι-
κευμένου δικαστηρίου ασύλου. Προσθέτει, 
ωστόσο, ότι «οι περισσότεροι/ες αιτητές/τρι-
ες δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους οικο-
νομικούς πόρους για κάλυψη των δικηγο-
ρικών εξόδων για την προσφυγή τους στο 
ΔΔΔΠ και ως εκ τούτου η προβλεπόμενη 
από το Νόμο πρόσβασή του σε ένδικο μέσο 
μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσα από την πα-
ραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής».

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι  για να μπορέσει η Κύ-

προς να υλοποιήσει τις συμβατικές της υπο-
χρεώσεις αλλά και για να καταστεί λειτουρ-
γική και αποτελεσματική η θέσπιση και λει-
τουργία του εξειδικευμένου αυτού δικαστη-
ρίου, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθε-
σία για νομική αρωγή, ούτως ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι οι αιτήσεις για νομική αρωγή 
θα μπορούν να υποβάλλονται από δικηγό-
ρους οι οποίοι να επιχειρηματολογούν ανα-
φορικά με τη δυνατότητα επιτυχίας της προ-
σφυγής του πελάτη τους στη βάση της αρ-
χής της ισότητας των όπλων και τα έξοδα 

να καλύπτονται επίσης από τη νομική αρω-
γή. Αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει οι διερμη-
νείς του ΔΔΔΠ να εκπαιδευτούν κατάλληλα 
σε θέματα διεθνούς προστασίας και τη σχετι-
κή ορολογία, ενώ θα πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις τα νέας νομοθεσίας αναφορι-
κά με τους ορκωτούς μεταφραστές.

Τέλος, η ΚΙΣΑ αναφέρει πως θα πρέπει 
να ετοιμαστεί και διανεμηθεί από την Υπη-
ρεσία Ασύλου ή/και το ΔΔΔΠ το απαιτούμε-
νο ενημερωτικό υλικό και οδηγοί για αιτη-
τές ασύλου σε όλες τις σχετικές γλώσσες.

Ταξιδιωτική οδηγία  
ΥΠΕΞ για τον Λίβανο

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξι-
διωτική οδηγία για τον Λίβανο, λόγω των 
μαζικών διαδηλώσεων που παρατηρούνται 
σε διάφορες περιοχές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλές 
οδικές αρτηρίες στη χώρα έχουν κλείσει ή 
ενδέχεται να επηρεαστούν, συμπεριλαμβα-
νομένων των οδών από και προς το διεθνές 
αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι. 

Οι πολίτες της Δημοκρατίας που διαμέ-
νουν μόνιμα ή προτίθενται να ταξιδεύσουν 
στον Λίβανο το επόμενο χρονικό διάστημα 
συμβουλεύονται όπως αποφύγουν να ταξι-
δέψουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας 
και επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή.

Επιπλέον, οι Κύπριοι πολίτες προτρέπο-
νται όπως παρακολουθούν τα διεθνή και το-
πικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ακολου-
θούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών και 
αποφεύγουν τόπους διαδηλώσεων και χώ-
ρους όπου παρατηρούνται μαζικές συγκε-
ντρώσεις. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινω-
νούν με τα παρακάτω τηλέφωνα ή/και να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.oikade.
gov.cy για εγγραφή στο σύστημα εθελοντι-
κής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων πολιτών, 
που βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο, στο 
εξωτερικό.

Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών:

+35 7 99660129 (μετά τις ώρες εργασίας)
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ:
+35 7 22801000
Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ:
+35 7 22651113

Για να έχει νόημα η λειτουργία Διοικητικού  
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, λέει η ΚΙΣΑ
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