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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

104.0

SPORTDAY

ΤΟ ΑΠΟΕΛ  
ΓΙΑ ΣΤΕΨΗ
 ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ

Η Κύπρος μοιράζει
διαβατήρια σε 
ματσωμένους Ρώσους

Στα μαλακά 
ο Γιαννακόπουλος 
για ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ

Η βόμβα 
προκάλεσε 
μεγάλες ζημιές

Το Λύκειο 
Βεργίνας υπέστη
καθίζηση!

BLOOMBERG ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΕΛ. 10 ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 6ΣΕΛ. 9

 

στον Μάικ Σπανό
Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΕΣΕ

Mε αφορμή την έναρξη των 
παγκυπρίων εξετάσεων, 

το υπ. Παιδείας δημοσίευσε τις 
επιλογές σπουδών των φετινών 
υποψηφίων. Όπως και πέρσι, 
έτσι και φέτος, πρώτη στις επιλο-
γές των υποψηφίων είναι η Ιατρι-
κή, ενώ ακολουθεί η Ψυχολογία 
και η Λογιστική.  (ΣΕΛ. 9 )

Γιατροί, ψυχολόγοι
και λογιστές θέλουν
να γίνουν οι νέοι μας

Μετέδωσε…
για φάρσα 
τη δολοφονία του!

Σφάζονται στην 
Αλληλεγγύη, 
ετοιμάζουν κί-
νημα κατά της 
απόφασης για 
στήριξη Νικόλα

Εξαγγέλλει 
την Κυριακή 
ο Λιλλήκας, 
αναμένονται 
αποχωρήσεις 
πρωτοκλασάτων 
στελεχών

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

ΑΛΛΟ ΠΑΛΙ ΤΟΥΤΟ

ΓΙΑ 40 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Συνελήφθη 35χρονος από την  
Πάφο, ο οποίος με ψευδή είδηση 
που ανάρτησε σε σελίδα κοινωνι-
κής δικτύωσης ανακοίνωνε τη δο-
λοφονία του ιδίου στην τοποθεσία 
Πυκνή στην Πέγεια.  (ΣΕΛ. 15)

Το Ανώτατο Δικα-
στήριο απέρριψε 
χθες την αίτηση 
Habeas Corpus 
του τέως βοηθού 
γενικού εισαγ-

γελέα για έκδοση προνομιακού 
διατάγματος αποφυλάκισής του 
με το επιχείρημα ότι παράνομα 
κρατείται.   (ΣΕΛ. 8)

Η ποσότητα που παραλήφθηκε 
από το υπουργείο Υγείας θα 
χορηγηθεί, κατ’ εξαίρεση, σε 
40 καρκινοπαθείς, την ώρα που 
προωθείται και σχετικό νομο-
σχέδιο.    (ΣΕΛ. 6)

FBME: ΑΠΟΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΣΥΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗ (ΣΕΛ. 10)

Το μεγάλο φαβορί του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές του 2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
για τη σημαία στον Πενταδάκτυλο 

Ελληνοκύπριοι συγκεντρώνουν υπογραφές 
για την απομάκρυνσή της, προκαλώντας την 
αντίδραση Τούρκων που προχώρησαν σε 
αντίστοιχη κίνηση, αξιώνοντας την παραμονή της

Αν ο επιχειρηματίας πει το «ναι» από 
βδομάδας, κλειδώνει και επικυρώνεται  
από την Κεντρική Επιτροπή στις 27 Μαΐου

 4  

 4   4  

 4  

Διαδικτυακή κόντρα έχει ξε-
κινήσει μεταξύ Ελληνοκυ-

πρίων και Τουρκοκυπρίων για τη 
σημαία του ψευδοκράτους στον 
Πενταδάκτυλο. Πριν από λίγες 
βδομάδες μία Ελληνοκύπρια, η 
Βανέσα Νεοκλέους Κυριάκου, 
ξεκίνησε μία διαδικτυακή κα-
μπάνια με στόχο την απομάκρυν-
ση της σημαίας από την οροσει-
ρά, φτάνοντας να έχει σήμερα 

10.188 υποστηρικτές. Η κίνηση 
αυτή έχει προκαλέσει την αντί-
δραση Τούρκων, οι οποίοι με τη 
σειρά τους ξεκίνησαν δικό τους 
υπόμνημα στην ίδια ιστοσελίδα 
που είναι αναρτημένο και το αίτη-
μα των Ελληνοκυπρίων, δηλώνο-
ντας ότι «34 χρόνια δεν κατέβηκε 
η σημαία, και ούτε πρόκειται να 
κατεβεί». Έχουν μόνο 925 υπο-
στηρικτές.  (ΣΕΛ. 5)

Με το όνομα του γνωστού οικονομικού παράγοντα και 
επιχειρηματικού στελέχους Μάικ Σπανού να κερδίζει, 

όσο περνούν οι μέρες, σημαντικούς πόντους και έδαφος,  
εισέρχεται το ΑΚΕΛ στην τελική φάση των διαδικα-
σιών του για την επιλογή του υποψηφίου που θα 

υποστηρίξει στις προεδρικές του 2018. Όλα δεί-
χνουν ότι, μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, 
θα ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση σε επίπεδο 
Πολιτικού Γραφείου και θα ετοιμαστεί η τελική 
εισήγηση-πρόταση, η οποία και θα τεθεί προς 

συζήτηση και ψήφιση σε ειδική σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει οριστεί 
για το Σάββατο 27 Μαΐου. (ΣΕΛ. 3)

Τούρκοι: «34 χρόνια δεν κατέβηκε η σημαία, και ούτε πρόκειται να κατεβεί»
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Στην έφεση θα κριθεί 
η καταδίκη Ρίκκου

Ήρθε η πρώτη
ιατρική κάνναβη 

Nicolas
Highlight
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Οδιευθυντής Προγραμμάτων του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής αναμένεται να βρεθεί

στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα,
με σκοπό, όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
να εξεταστούν οι παράμετροι των όσων
συζητούνται στις συνομιλίες για το Κυ-
πριακό, δηλαδή κατά πόσον ό,τι συ-
ζητείται συνάδει ή όχι με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο.
Το απόγευμα χθες  ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης επισκέφθηκε το οδόφραγμα
της Δερύνειας, σε μια συμβολική ενέρ-
γεια, όπως ανέφερε ο ίδιος στους δη-
μοσιογράφους, «για να καταδείξω
πόσο αποφασισμένοι είμαστε να δου-
λέψουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει
ανάγκη για οδοφράγματα. Αυτός είναι
ο στόχος και η επιδίωξή μας», είπε.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΟΔΟ-
ΦΡΑΓΜΑ. Ο πρόεδρος ανέφερε πως
«το οδόφραγμα της Δερύνειας, όπως
και εκείνο του Απλικίου-Λεύκας, θα

ήταν προ πολλού έτοιμα εάν δεν υπήρ-
χαν κάποιες απαιτήσεις, κάποιες δυ-
σκολίες που αντιμετωπίσαμε», στις
οποίες ωστόσο δεν θέλησε να ανα-
φερθεί.
Η ουσία, είπε, «παραμένει μια: ότι επι-
τέλους, τουλάχιστον το οδόφραγμα
της Δερύνειας, οδεύει προς το τέλος.
Θέλω να ελπίζω ότι θα τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή αυτό που έχουμε συμ-
φωνήσει και θα επιτρέψει έτσι την ευ-
κολότερη πρόσβαση στις κατεχόμενες
περιοχές, αλλά και θα αποτελέσει την
απαρχή της λεωφόρου για επιστροφή
στις κατεχόμενες περιοχές».
«Γνωρίζετε καλά τις προσπάθειες που
καταβάλλω, όπως είναι καλά γνωστές
και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
Δεν θα πρέπει οι δυσκολίες να κάμ-
πτουν την αποφασιστικότητά μας να
εργαστούμε για λύση. Αυτό που έχει
σημασία είναι η λύση που τελικά –
κατ’ ευχήν θα συμφωνηθεί – να είναι
μία λύση που να επιτρέπει την ελπίδα
και όχι να οδηγεί την επομένη σε νέες

περιπέτειες. Γι’ αυτό και οι δυσκολίες
και οι προσπάθειες που καταβάλλουμε
να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να μπορεί
η λύση να είναι βιώσιμη, να είναι λει-
τουργική, να δημιουργεί προοπτικές
για ειρηνική συμβίωση», υπογράμμισε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΕ.
Ανέφερε δε ότι «την ερχόμενη εβδο-
μάδα, θα είναι εδώ και ο διευθυντής
των Προγραμμάτων του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκείμενου
να δούμε τις παραμέτρους των όσων
συζητούνται στις συνομιλίες, δηλαδή
κατά πόσον συνάδουν ή όχι με το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο», και εξέφρασε
την ελπίδα ότι «οι επόμενες ημέρες
θα δημιουργήσουν τις προοπτικές έτσι
ώστε να επανέλθει η ελπίδα».

FOREIGN OFFICE:ΕΦΙΚΤΗ Η ΛΥΣΗ. Στο
μεταξύ  η βρετανική κυβέρνηση χαι-
ρετίζει την επανέναρξη των συνομιλιών
μεταξύ των ηγετών στην Κύπρο με

στόχο την επανένωση του νησιού και
εξακολουθεί να θεωρεί μία συμφωνία
εφικτή, δηλώνει αξιωματούχος του
Foreign Office.
Απαντώντας σε επιστολή που είχαν
απευθύνει μέλη της κυπριακής παροι-
κίας στην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι
τον περασμένο μήνα, η αξιωματούχος
του Τμήματος Ανατολικής Μεσογείου
του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών αναφέρει: «Η κυβέρνηση καλω-
σορίζει την επανέναρξη των συνομιλιών
λύσης στην Κύπρο στις 11 Απριλίου
και συμφωνεί ότι υπάρχει ένα σημαν-
τικό παράθυρο ευκαιρίας για να επα-

νενωθεί το νησί».
Η επιστολή προσθέτει ότι η βρετανική
κυβέρνηση συνεχίζει να ενθαρρύνει
όλες τις πλευρές να εμπλακούν σε
«θετική και ευέλικτη» συζήτηση όλων
των θεμάτων που συνδέονται με μια
λύση, με την έμφαση «σε πρακτικές
λύσεις που προστατεύουν τα δικαιώ-
ματα και την ασφάλεια αμφότερων
των κοινοτήτων» σε μια μελλοντικά
επανενωμένη Κύπρο. «Πιστεύουμε ότι
με συνεχιζόμενη δέσμευση και πολιτική
βούληση μια συμφωνία είναι εφικτή»,
καταλήγει η επιστολή της αξιωματού-
χου του Foreign Office.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑ  ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Οι τ/κ έχουν ακόμα 
όγκο δουλειάς  

Σύγκλιση απόψεων για τον σημαντικό όγκο δουλειάς που πρέπει να
γίνει από τους Τουρκοκύπριους στο πλαίσιο της προετοιμασίας  για την
άρση, μετά τη λύση του Κυπριακού, της αναστολής εφαρμογής του
κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές που δεν ελέγχονται αυτή τη
στιγμή από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξε,
σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ,  κατά την χθεσινή ιδιαίτερη συ-
νάντηση που είχε ο Πρόεδρος  Αναστασιάδη με τον Γενικό Διευθυντή
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής
Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Μάρτεν Βέρβει.Σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ενημέρωσε τον κοινοτικό αξιωματούχο για τις δυσκολίες που υπάρχουν
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και συζήτησε μαζί του για τις
εργασίες της ad hoc Επιτροπής για θέματα ΕΕ που είναι άμεσα συνδε-
δεμένες με την πορεία και το ρυθμό των διαπραγματεύσεων.

ΣΕΡΝΤΑΡ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 

Δεν είμαι εγώ αλλά 
οι Ε/κ, που καθυστερούν   

Στην ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να επιρρίψει ο Σερντάρ Ντενκτάς
την ευθύνη για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα του
ελέγχου των τραπεζών των κατεχομένων, υποστηρίζοντας ότι είναι
εμείς που παγώσαμε το όλο θέμα εδώ και τέσσερεις μήνες. Και αυτό
ενώ την Τετάρτη ακόμα και ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, είχε παρα-
δεχθεί με δηλώσεις του ότι υπεύθυνοι για την καθυστέρηση είναι η
«κυβέρνηση» των κατεχομένων και προσωπικά ο «υπουργός οικονομικών»
Σερντάρ Ντενκτας. Σε γραπτή δήλωσή του ο Σερντάρ, εξέφρασε λύπη
για την τοποθέτηση αυτή του κ. Ακιντζί και την έκκληση που απηύθυνε
προς την «κυβέρνηση» να στηρίξει την προετοιμασία αυτή και υποστήριξε
ότι μετά από επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη, το ΔΝΤ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ
έχει υποβάλει από τις 20 Δεκεμβρίου του 2016 ένα προσχέδιο-
πρότασης για το οποίο δεν έχει ακόμα πάρει καμία απάντηση. Παρα-
δέχθηκε ωστόσο ότι έχει ένσταση να παραδοθούν στην πλευρά μας
κάποιες «ευαίσθητες» πληροφορίες που αφορούν το ψευδοκράτος.
Όπως είπε, όταν η δικοινοτική ομάδα εργασίας για την οικονομία
ετοίμασε ένα προσχέδιο για την οικονομική δομή του ψευδοκράτους,
εντόπισε ότι σε αυτό περιέχονται  ευαίσθητες πληροφορίες για τα κα-
τεχόμενα που δεν μπορούν να διαβιβαστούν στην ε/κ πλευρά και
ζήτησε να γίνει έρευνα και να ετοιμαστεί  έκθεση για την οικονομία,
από το ίδιο το ψευδοκράτος, η οποία αφού έγινε παραδόθηκε στα
Ηνωμένα Έθνη στις 20 Δεκεμβρίου του 2016. Ο Σερντάρ Ντενκτάς
υποστήριξε τέλος ότι τόσο ο κ. Ακιντζί όσο και ο Έσπεν Μπάρθ Άιντα
τον ενημέρωσαν στις αρχές Απριλίου ότι η ε/κ πλευρά αποδέχτηκε την
πρόταση που υπέβαλε και ότι η εργασία για το θέμα αυτό μπορεί να
συνεχιστεί με τη μέθοδο που εισηγείται η τ/κ πλευρά.

4 Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα αξιωματούχος της Κομισιόν, ώστε να εξεταστούν
αν όσα συζητούνται στις συνομιλίες συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο  

Ελπίζει ότι θα επανέλθει… η ελπίδα 

Ο ΚΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Cedrus brevifolia) 
Εφαρμογές προστασίας και διατήρησής του μέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων

Με εμφανή τα σημάδια της αλλαγής του κλίματος και στον τόπο μας, αλλά και τις έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον κατά
το παρελθόν, είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διατήρησης αξιόλογων στοιχείων της φυσικής
κληρονομιάς του νησιού. Ένα τέτοιο στοιχείο, αποτελεί και το δάσος με το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος η βραχύφυλλη ή κέδρος της
Κύπρου) που βρίσκεται στην καρδιά του Δάσους Πάφου, πλησίον των κοινοτήτων Παναγιάς, Τσακίσταρας, Κάμπου και του Μοναστηριού της
Παναγίας του Κύκκου. 
Το δάσος αυτό, που με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) διακρίνεται ως οικότοπος προτεραιότητας, δηλαδή είναι
οικότοπος που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία και διατήρησή του, κω-
δικοποιείται στο Παράτημα Ι της Οδηγίας, ως οικότοπος 9590* Δάση µε Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae). Πρόκειται για ενδημικό
οικοτόπο της Κύπρου, εντοπίζεται δηλαδή στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο, και περιορίζεται αποκλειστικά εντός της περιοχής του
Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος» (CY2000008). Διακρίνεται από πολύ περιορισμένη εξάπλωση αφού καταλαμβάνει συνολική
έκταση 290 ha (2,9 Km2), έκταση η οποία αποτελεί λιγότερο από το 0,2% της υψηλής δασικής βλάστησης του νησιού. Ο οικότοπος
εκτείνεται σε υψόμετρο 900-1362 m και παρουσιάζει ασυνεχή κατανομή (κατακερματισμό) στο χώρο εξάπλωσής του. 
Η σημασία και αξία της διατήρησης του οικοτόπου αυτού είναι ιδιαίτερης οικολογικής, δασικής και οικονομικής σημασίας, αφού οι
διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό έχουν έμμεσα και άμεσα οφέλη για το δασικό οικοσύστημα του νησιού, αλλά και για την οικονομία του
τόπου, με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτός μας παρέχει. Το Τμήμα Δασών, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (Πανεπιστήμιο
Frederick) και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, βρίσκονται από τον Σεπτέμβριο του 2016, σε στενή συνέργεια για την υλοποίηση του
έργου: Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα «Kέδρων-Κάμπος» (LIFE-
KEDROS). Το έργο έχει συνολική διάρκεια 48 μηνών και προϋπολογισμό €1.413.304, από τον οποίο το 68,5% χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE.
Το έργο LIFE-KEDROS χαρακτηρίζεται ως έργο εφαρμοσμένης οικολογίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων και έχει ως κύριο στόχο του, την
ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση και προστασία του οικοτόπου 9590*, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) των ορίων φυσικής
εξάπλωσής του. Η υλοποίηση αυτού του σύνθετου στόχου, θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης οι οποίες
θα καθοριστούν μέσα από την σύνταξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει: (i) Την εφαρμογή
σχεδίου πυρασφάλειας, (ii) τη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών/κανόνων για την εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων που θα συμβάλουν
στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητάς του έναντι στην κλιματική αλλαγή, στον ανταγωνισμό του από άλλα δασικά είδη και στην
ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του, (iii) την αποκατάσταση και επέκταση του οικοτόπου εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του και
(iv) την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιωσιμότητας του οικοτόπου έναντι βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων (προσβολές εντόμων,
διαβρωτικά φαινόμενα κ.ά.). Η εκτός τόπου διατήρησή του θα επιτευχθεί μέσα από: (i) την συλλογή σπερμάτων και φύλαξή τους σε τράπεζα
σπερμάτων και (ii) τη δημιουργία νέου πληθυσμού, εντός των ορίων του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.
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