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Ο Φιλελεύθερος – Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020 

Σημερινή – Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 

Αλήθεια – Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 

Πολίτης – Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 

Η Καθημερινή – Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 

Χαραυγή – Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 

Πολίτης – Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 

Αλήθεια – Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020 

Χαραυγή – Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020 

Ο Φιλελεύθερος – Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 

Μάχη – Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 

Η Καθημερινή – Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020 

Σημερινή – Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 

Μάχη – Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 

Πολίτης – Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 

Χαραυγή – Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 

Σημερινή – Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020 
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Μ ηδενικά κρούσματα χθες
σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του υπουργείου υγείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο: «Σε ό,τι
αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα
από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επι-
τήρησης του Υπουργείου Υγείας, από
σύνολο 1,613 εργαστηριακών δια-
γνώσεων δεν εντοπίστηκαν κρού-
σματα του ιού SARS-CoV-2. Αναλυτικά,
διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες δια-
γνώσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρού-
σματος: Από τη διαδικασία της ιχνη-
λάτησης των επαφών ήδη επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων, διεκπεραιώθη-
καν 10 διαγνώσεις. Από τον έλεγχο
επιβατών, είχαμε αποτέλεσμα για 1
δείγμα. Από το πρόγραμμα ελέγχου
10,000 εργαζομένων σε κομμωτήρια,
κουρεία, ινστιτούτα αισθητικής, κέν-
τρα δερματοστιξίας και χώρους εστία-
σης, ολοκληρώθηκαν 452 εργαστη-
ριακές διαγνώσεις. Από το πρόγραμμα
ελέγχου 20,000 μαθητών και προ-
σωπικού σχολικών μονάδων, είχαμε
αποτελέσματα για 591 εργαστηρια-
κές εξετάσεις. Από τα Μικροβιολογικά
Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομεί-
ων, ολοκληρώθηκαν 174 εργαστη-
ριακές διαγνώσεις. Από το πρόγραμμα

παραπομπών από Προσωπικούς Ια-
τρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων
μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας,
διεκπεραιώθηκαν 153 εργαστηριακές
εξετάσεις, και από ιδιωτική πρωτο-
βουλία, διεκπεραιώθηκαν 232 ερ-
γαστηριακές διαγνώσεις. Με βάση
και τα νέα δεδομένα, ο συνολικός
αριθμός των θετικών κρουσμάτων
παρέμεινε 980. Επιπλέον, μέχρι χθες
το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο

Αμμοχώστου παραμένουν δύο ασθε-
νείς. Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας εξακολουθούν να νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι δύο ασθε-
νείς.

ΕΠΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΟΥΚΕΤΟ
Λουκέτο σε μπαράκι στην Πάφο έβα-
λε η αστυνομία την Παρασκευή το
βράδυ στα πλαίσια συντονισμένης

επιχείρησης ελέγχων τήρησης του
περί λοιμοκαθάρσεος νόμου. Μετά
τα όσα συνέβησαν την περασμένη
βδομάδα κατά την διάρκεια του τριη-
μέρου του κατακλυσμού η αστυνομία
έλαβε αυστηρότερα μέτρα και ενέ-
τεινε τους ελέγχους της για την απο-
τροπή επανάληψης των ίδιων φαι-
νομένων. Το Σάββατο το βράδυ η
αστυνομία διενήργησε 479 ελέγχους
υποστατικών και σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στην δημοσιό-
τητα καταγγέλθηκαν 7 πρόσωπα ενώ
αστυνομικοί έκλεισαν μπαράκι στην
Πάφο το οποίο λειτουργούσε χωρίς
άδεια μουσικής και πώλησης οινο-
πνευματωδών ποτών. Στην Πάφο επί-
σης έγιναν 3 καταγγελίες που αφο-
ρούσαν μια ταβέρνα όπου δεν υπήρ-
χαν οι απαραίτητες σημάνσεις, ένα
μπαρ όπου υπήρχε μεγαλύτερος αριθ-
μός θαμώνων από ότι προβλέπεται
στο σχετικό διάταγμα του Υπουργού
Υγείας σε εξωτερικό χώρο και ένα

μπαρ όπου εντοπίστηκε υπάλληλος
να μην χρησιμοποιεί προστατευτική
μάσκα και γάντια. Εξάλλου, στην
Πάφο έγιναν και πέντε καταγγελίες
κέντρων και υποστατικών για διά-
φορες άλλες παραβάσεις οχληρίας,
λειτουργίας χωρίς άδεια ποτού και
χωρίς άδεια μουσικής. Στην Αμμό-
χωστο, σε έλεγχο που έγινε σε κα-
φενείο, καταγγέλθηκε ο ιδιοκτήτης
και υπάλληλος του υποστατικού επει-
δή δεν φορούσαν προστατευτική μά-
σκα. Στη Λάρνακα καταγγέλθηκαν
δύο μπαρ όπου υπήρχε μεγαλύτερος
αριθμός πελατών στους εξωτερικούς
τους χώρους. Σύμφωνα με το τελευ-
ταίο διάταγμα και τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «ανε-
ξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα
κάθε υποστατικού, ο μέγιστος αριθ-
μός ατόμων που μπορούν να εξυπη-
ρετούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο και
τα 150 άτομα σε εξωτερικό χώρο».

Τ η διαφωνία του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου ιδιο-
κτητών Κέντρων αναψυ-

χής με το νέο υγειονομικό
πρωτόκολλο του υπουργείου
Υγείας που προβλέπει ακόμα
πιο αυστηρά μέτρα λειτουρ-
γίας των κέντρων αναψυχής,
εκφράζει με ανακοίνωσή του
ο ΓΓ του Συνδέσμου Φάνος
Λεβέντης, σημειώνοντας ότι
«για τις παραβιάσεις των πολύ
λίγων, τιμωρείται ολόκληρη η
βιομηχανία κέντρων αναψυχής
, εντελώς άδικα με ό,τι αυτό
συνεπάγεται». Από την πρώτη
στιγμή της επαναλειτουργίας
μέρους των κέντρων αναψυ-
χής, αναφέρει ο κ. Λεβέντης,
ο Σύνδεσμος καλούσε και κα-
λεί τους επιχειρηματίες παγ-
κύπρια «όπως εφαρμόζουν πι-
στά, με ευλάβεια και πειθαρ-
χία όλες τις πρόνοιες που
απορρέουν μέσα από τις υφι-
στάμενες νομοθεσίες που διέ-
πουν τη λειτουργία των κέν-
τρων αναψυχής, τα διατάγμα-
τα και το πρωτόκολλο». Πα-
ρόλα αυτά, πρόσθεσε, «πα-
ρουσιάστηκαν από την πρώτη
στιγμή κρούσματα μη συμ-
μόρφωσης και απειθαρχίας
από ελάχιστους, οι οποίοι έδω-
σαν και την αφορμή στο αρ-
μόδιο Υπουργείο να εκδώσει
νέο πρωτόκολλο με ακόμα πιο
αυστηρούς και περιοριστικούς
όρους. Κάτι για το οποίο ασφα-
λώς και διαφωνούμε, αφού

για τις παραβιάσεις των πολύ
λίγων, τιμωρείται ολόκληρη η
βιομηχανία, εντελώς άδικα με
ό,τι αυτό συνεπάγεται». 

ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ «το απαράδεκτο
όμως το οποίο συμβαίνει και
θα πρέπει να παρέμβει το
υφυπουργείο Τουρισμού μέσω
του υφυπουργού κ. Σάββα
Περδίου είναι να σταματήσουν
οι καταγγελίες προς όσους
επιχειρηματίες δεν τους έχουν
εκδώσει ακόμα οι τοπικές αρ-
χές τις απαραίτητες άδειες ,
χωρίς να ευθύνονται για την
καθυστέρηση οι ίδιοι». «Είναι
αδιανόητο», είπε, «η Αστυνο-
μία να καταγγέλλει, ενώ τους
παρουσιάζονται τα δικαιολο-
γητικά της κατάθεσης των αι-
τήσεων τους, ακόμα και απο-
δείξεις πληρωμών των αδειών.
Όσοι ιδιοκτήτες κατείχαν τις
απαραίτητες άδειες κατά την
περσινή περίοδο, είτε θα έπρε-

πε να τους είχαν ανανεωθεί
αυτόματα, είτε να μη καταγ-
γέλλονται και όχι η δική τους
αδυναμία να εκδώσουν έγκαι-
ρα τις άδειες των δημοτών
τους να θεωρείται μια πολύ
καλή πηγή εσόδων». 

«ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ και απα-
ράδεκτο», πρόσθεσε, «με
αφορμή και πάλι τα πρόσφατα
γεγονότα, να επιχειρείται κα-
τάσχεση μεγαφώνων, αλλά
και καταγγελίες όχι για πρό-
κληση οχληρίας αλλά για μη
έκδοση της άδειας εκπομπής
ήχου που αρκετοί Δήμοι δεν
έχουν ιδέα ακόμα πώς θα την
εκδίδουν, κάτι για το οποίο
θα έπρεπε να ήταν έτοιμοι
από τη 1.1.2017 όπου και η
Νομοθεσία αυτή τέθηκε σε
ισχύ». Σχετικά με τα προτει-
νόμενα νομοσχέδια του
υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ.
Λεβέντης είπε ότι «δεν δια-
φωνήσαμε με την πρόθεση
αλλά με τη φιλοσοφία της και
τις καταστροφικές και εξον-
τωτικές χρηματικές ποινές που
προέβλεπε και προβλέπει ακό-
μα. Αντιδράσαμε πρώτιστα για
τη μη διαβούλευση μαζί μας,
στερώντας μας έτσι το αδια-
πραγμάτευτο συνταγματικό
μας δικαίωμα, αυτό της δια-
βούλευσης και κατάθεσης θέ-
σεων, αλλά και για την απου-
σία της αρχής της αναλογικό-
τητας».

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μηδενικά κρούσματα και γενικώς… πειθαρχία
4 Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται και οι
έλεγχοι από την αστυνομία η οποία έβαλε  την
Παρασκευή λουκέτο σε μπαράκι στην Πάφο και
προχώρησε σε επτά καταγγελίες

Απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν
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80% των ξενοδοχοϋπαλλήλων  
κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισοδήματα

	 Επιστολή	ΓΓ	ΑΚΕΛ	προς	τον	ΠτΔ	για	τα	προβλήματα	τα	οποία	 
αντιμετωπίζουν	οι	εργαζόμενοι	και	οι	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, έστειλε 
επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα 
σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού, ζητώντας 
την άμεση επίλυσή τους.

Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι το διάταγμα το 
οποίο εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας, μετά 
την καταγγελία του NAVA, είναι άδικο αφού 
έχουν θυματοποιηθεί οι νομοταγείς επιχειρή-
σεις οι οποίες διαθέτουν μεγάλους εξωτερικούς 
χώρους, αλλά λόγω του νέου διατάγματος δεν 
μπορούν πλέον να φιλοξενήσουν περισσότερα 
από 150 άτομα, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν 
τους αναγκαίους χώρους. Για επίλυση του προ-
βλήματος, ο Α. Κυπριανού εισηγείται στον ΠτΔ 
όπως επανέλθει τουλάχιστον το καθεστώς το 
οποίο ίσχυε προηγουμένως με βάση το οποίο 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν στους εξωτερικούς χώρους 200 
άτομα. 

Επίσης, για το θέμα των εργαζομένων ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι πέραν του 80% του 
προσωπικού των ξενοδοχείων είναι εποχιακοί 

εργαζόμενοι οι οποίοι καθεχρονικά απολύονται 
στο τέλος Οκτωβρίου και επαναπροσλαμβάνο-
νται στο τέλος Απριλίου ή αρχές Μαΐου, ενώ 
το άλλο 20% είναι μόνιμοι υπάλληλοι που δεν 
απολύονται στο τέλος της σεζόν, αλλά παίρνουν 
πιστοποιητικό αναστολής υπηρεσιών και ως εκ 
τούτου ο εργοδότης τους είναι υποχρεωμένος 
να βάζει στις κοινωνικές ασφαλίσεις 2,8% του 
μισθού τους και ταυτόχρονα να δίνει το άλλο 
2,8% ως μισθό στους εργαζομένους. Επισημαί-
νεται επίσης ότι πολλά ξενοδοχεία αρχίζουν τη 
λειτουργία τους στο τέλος Απριλίου ή αρχές Μα-
ΐου και ως εκ τούτου οι πλείστοι εργοδότες προ-

τιμούν να εργοδοτούν τους υπαλλήλους τους με 
το καθεστώς του εποχιακού, ενώ και οι πλείστοι 
υπάλληλοι προτιμούν αυτό το καθεστώς για-
τί έτσι μπορούν να καλύπτουν τον Απρίλιο με 
ανεργιακό επίδομα, το οποίο για τους μόνιμους 
υπαλλήλους τερματίζεται στις 31 Μαρτίου. 

Όπως εξηγεί ο Α. Κυπριανού, στην επιστο-
λή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 
πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι με βάση 
το ισχύον διάταγμα η κυβέρνηση παρέχει στους 
μόνιμους υπάλληλους που είναι με αναστολή 
εργασιών επίδομα 60% του μισθού τους με μέγι-
στο ποσό τα 1.214 ευρώ, ενώ στους εποχιακούς 

που τερμάτισαν την υπηρεσία τους και εξάντλη-
σαν τους έξι μήνες τους ανεργιακού επιδόματος, 
τους παρέχει μόνο 360 ευρώ το μήνα. «Συνε-
πώς», προσθέτει, «όλους αυτούς τους επαγγελ-
ματίες εργαζομένους, οι οποίοι υπό κανονικές 
συνθήκες θα είχαν αυτή την περίοδο ένα ει-
σόδημα της τάξης των 1.000 - 2.000 ευρώ, σε 
κάποιες περιπτώσεις ακόμα και 3.000 ευρώ, σή-
μερα λαμβάνουν μόνο 360 ευρώ και αυτά μέχρι 
τις 12/10/2020». «Από τις 13/10/2020 και μέχρι 
να επιστρέψουν στη δουλειά τους τον Απρίλιο ή 
τον Μάιο του 2021», συνεχίζει ο Α. Κυπριανού, 
«αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα παίρνουν κανένα 
επίδομα γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων 
δεν θα συμπληρώσουν το ελάχιστο ασφαλιστέο 
ποσό των 4.800 ευρώ (περίπου) στις κοινωνικές 
ασφαλίσεις, για να μπορέσουν να πάρουν ξανά 
ανεργιακό επίδομα». Επισημαίνεται μάλιστα ότι 
με τα υφιστάμενα δεδομένα οι πιο πάνω εργαζό-
μενοι δεν θα δικαιούνται ανεργιακό επίδομα το 
χειμώνα του 2021-22.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι το σχετικό 
διάταγμα αδικεί τη συγκεκριμένη κατηγορία 
εργαζομένων, αφού τους αφήνει εντελώς ακά-
λυπτους. Τονίζει επίσης ότι «πρέπει το συντο-
μότερο δυνατό να γίνει μια διευθέτηση ούτως 
ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν για όσο 
διάστημα θα βρίσκονται εκτός εργασίας, ένα αξι-
οπρεπές εισόδημα».

 Ζητά να διασφαλιστεί αξιοπρεπές 
εισόδημα για τους εργαζομένους  

το συντομότερο δυνατό





ΔΗΜΑΡΧΙΑ  ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ο λοκληρώνουν τα κόμματα μέσα
στη βδομάδα που μας έρχεται τις
διεργασίες τους για την επιλογή

του υποψηφίου, τον οποίο θα υποστηρίξουν,
στις αναπληρωματικές Δημαρχιακές εκλο-
γές στην Αγλαντζιά, μετά την υπουργοποί-
ηση του μέχρι πρότινος δημάρχου Χαρά-
λαμπου Πετρίδη. Όπως έχει ανακοινωθεί
από την υπηρεσία εκλογών οι εκλογές θα
γίνουν στις 2 Αυγούστου και οι υποψηφιό-
τητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις
23 Ιουλίου. 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ. Στους δύο
μέχρι τώρα γνωστούς διεκδικητές της δη-
μαρχίας Κώστα Κόρτα (ΔΗΚΟ) και Μαρία
Βασιλειάδου (ΕΔΕΚ), προστέθηκε την Πα-
ρασκευή το βράδυ και η Έφη Ξάνθου των
Οικολόγων. Συγκεκριμένα η Επαρχιακή Επι-
τροπή του κινήματος Οικολόγων αποφάσισε
όπως το κίνημα διεκδικήσει τις εκλογές
με υποψήφια την αντιπρόεδρο του, Έφη
Ξάνθου. Η κ. Ξάνθου διετέλεσε για σειρά
ετών και Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο
Αγλαντζιάς. Η  απόφαση της Επαρχιακής
Επιτροπής λήφθηκε ομόφωνα και απομένει
να επικυρωθεί και από την Επαρχιακή συ-
νέλευση του Κινήματος.

ΑΚΕΛ ΜΕ ΚΟΡΤΑ. Την ερχόμενη Τρίτη ανα-
μένεται να επισημοποιηθεί και η απόφαση
του ΑΚΕΛ να στηρίξει την υποψηφιότητα

του υποψηφίου του ΔΗΚΟ πρώην δημάρχου
Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα. Συγκεκριμένα
την Τρίτη το βράδυ θα πραγματοποιηθεί,
με αποκλειστικό θέμα την αναπληρωματική
εκλογή στον δήμο Γενική Συνέλευση της
Συμπλεγματικής Αγλαντζιάς. Η απόφαση
της Συμπλεγματικής για στήριξη του Κώστα
Κόρτα θεωρείται δεδομένη, νοουμένου ότι
το κόμμα τον είχε στηρίξει  και το 2011
οπότε και εξελέγηκε αλλά και το 2016
όταν διεκδίκησε επανεκλογή, αλλά έχασε
τελικά με 80 ψήφους διαφορά από τον
μέχρι πρότινος δήμαρχο και νυν υπουργό
Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη. Με βάση τις
διαδικασίες του ΑΚΕΛ τη βαρύνουσα άποψη
για την επιλογή υποψηφίου έχει η Συμ-
πλεγματική Συνέλευση, ωστόσο σε περί-
πτωση ισχυρής ένστασης και σοβαρού λό-
γου, η Επαρχιακή Επιτροπή, μπορεί να ανα-
τρέψει την απόφαση της, κάτι που ωστόσο
δεν αναμένεται να συμβεί στην περίπτωση
Κόρτα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΔΗΣΥ. Από πλευράς ΔΗΣΥ
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευ-
νας/δημοσκόπησης την οποία διεξήγαγε
τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα στους
ψηφοφόρους του και σύμφωνα με πληρο-
φορίες εντός της εβδομάδας θα ληφθούν
και οι τελικές αποφάσεις, λαμβάνοντας
υπόψη και τα αποτελέσματα της δημοσκό-
πησης. Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό

υπάρχουν δυο ενδεχόμενα ανοικτά. Το
πρώτο είναι να κατέλθει με καθαρά κομ-
ματικό υποψήφιο, που στην προκειμένη
περίπτωση αυτός που φαίνεται να έχει ση-
μαντικό προβάδισμα είναι ο νυν δημοτικός
Σύμβουλος του κόμματος Ανδρέας Κων-
σταντίνου, ο οποίος ήταν πρώτος σε σταυ-
ρούς προτίμησης στις δημοτικές εκλογές
του 2016 και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι
το κόμμα να επιλέξει τελικά να υποστηρίξει
έναν από τους υπόλοιπους υποψηφίους
στον Δήμο, κάτι που όμως δεν συγκεντρώνει
μεγάλες πιθανότητες.

ΜΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Η ΕΔΕΚ. Με δικό της
υποψήφιο, την Αναπληρώτρια πρόεδρο του

κόμματος Μαρία Βασιλειάδου, θα διεκδι-
κήσει τις εκλογές στην Αγλαντζιά και η
ΕΔΕΚ, αφού το Πολιτικό Γραφείο του κόμ-
ματος έκανε ομόφωνα αποδεκτή σχετική
εισήγηση που διαβιβάστηκε από την Επαρ-
χιακή Επιτροπή. Σύμφωνα πάντως με πλη-
ροφορίες σε τοπικό επίπεδο υπήρχε ισχυρή
τάση στα μέλη της ΕΔΕΚ για στήριξη της
υποψηφιότητας του Κώστα Κόρτα, ωστόσο
επιλέγηκε τελικά η αυτόνομη κάθοδος
λόγω του ότι ο πρόεδρος του κόμματος
Μαρίνος Σιζόπουλος δεν θα ήθελε, σε αυτό
το στάδιο τουλάχιστον, κάποια συνεργασία
με το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ. Ο λόγος είναι ότι
οι σχέσεις των κομμάτων τους για διάφορους
λόγους δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

Σ ταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση
του προέδρου της Δημοκρατίας, Νί-
κου Αναστασιάδη, είναι η επίτευξη

μιας βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, δή-
λωσε ο υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος
Πετρίδης, μιλώντας χθες στο μνημόσυνο
του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντι-
στράτηγου, Ευάγγελου Φλωράκη, και αξιω-

ματικών της Εθνικής Φρουράς, στα Κού-
κλια.
Το μνημόσυνο του Ευάγγελου Φλωράκη,
του Διοικητή της Αεροπορίας Αντιπτέραρ-
χου Στυλιανού Δεμένεγα, του Επισμηναγού
Πάρη Αθανασιάδη, του Πλωτάρχη Νικόλαου
Γεωργίου και του Σμηναγού Μιχάλη Σια-
καλλή  που σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκον-
τος, λόγω της πτώσης του ελικοπτέρου
της Εθνικής Φρουράς στο οποίο επέβαιναν
στις 10 Ιουλίου του 2002 στα Κούκλια,

τελέστηκε στην παρουσία της πολιτειακής,
στρατιωτικής, εκκλησιαστικής ηγεσίας,
συγγενών και φίλων.
Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Άμυνας ανέ-
φερε πως “αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής,
στους ήρωες μας, στους ήρωες της σύγ-
χρονης ιστορίας μας που έπεσαν εν ώρα
καθήκοντος στις 10 Ιουλίου του 2002, o
αρχηγός μαζί με τα παλικάρια του, τους
αξιωματικούς, Αιώνια Αθάνατοι”. Οι πέντε
ήρωες ανέφερε,  κατέθεσαν στον βωμό
του καθήκοντος ό,τι πολυτιμότερο  είχαν,
την ίδια τους  τη ζωή. Σήμερα, τόνισε, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά, η θυσία
σας, μας καλεί να αναλογιστούμε και το
δικό μας χρέος έναντι της μαρτυρικής μας
πατρίδας.  Εφαρμόσατε, σημείωσε, “στο
έπακρο τον όρκο του Έλληνα αξιωματικού,
πως ταχθήκατε να υπερασπιστείτε μέχρι
την τελευταία σας πνοή την πατρίδα μας
και τις σημαίες μας”. Η κοινή θυσία σας,
συμπλήρωσε, “Ελλαδιτών και Ελληνοκυ-
πρίων, υπήρξε σύμβολο ενότητας, σύμβολο
δεσμού που ενώνει τους απανταχού Έλ-
ληνες”, προσθέτοντας πως  “είναι για μας
η πηγή από την οποία αντλούμε δύναμη,
για να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα
μέχρι την τελική δικαίωση”. 
Ακολούθησαν τρισάγιο, κατάθεση στεφά-
νων, προσκλητήριο πεσόντων στο σημείο
συντριβής του ελικοπτέρου στην περιοχή
Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, στο μνημείο πε-
σόντων, ενώ δρομείς του σωματείου Πε-
ρικλής Δημητρίου μετέφεραν φλόγα από
την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπαν-
δρέου. Οι δρομείς μετέφεραν την φλόγα
καλύπτοντας την απόσταση που σε λίγα
μόνο λεπτά θα κάλυπτε το μοιραίο ελικό-
πτερο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε άντρες,
δηλαδή από τη Βάση Ανδρέα Παπανδρέου
μέχρι το μνημείο στα Κούκλια.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΑΓ. ΦΛΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η θυσία τους πηγή δύναμης
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