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Εξέγερση σηµειώθηκε τη 
∆ευτέρα στην πτέρυγα 10 
των αστυνοµικών κρατη-

τηρίων στις Κεντρικές Φυλακές. 
Στην πτέρυγα αυτή κρατούνται 
αλλοδαποί που αναµένουν την 
απέλασή τους. Αιγύπτιος κρατού-
µενος έβαλε φωτιά στο στρώµα 
του, διαµαρτυρόµενος για την 
κράτησή του. Στο επεισόδιο φαί-
νεται ότι συµµετείχαν και άλλοι 
συγκρατούµενοι του. Λόγω της 
φωτιάς η πτέρυγα γέµισε καπνούς 
και εκκενώθηκε από τους 67 κρα-
τούµενους. 

Πέντε άτοµα διακοµίσθηκαν 
στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσί-

ας, µε αναπνευστικά προβλήµατα. 
Στους τέσσερις παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες και αφού έλα-

βαν εξιτήριο, επέστρεψαν στα 
κρατητήρια, ενώ ο Αιγύπτιος κρα-
τήθηκε για νοσηλεία.

Η εγκληµατικότητα αναδει-
κνύεται ως το µεγαλύτερο 
πρόβληµα που αντιµετωπί-

ζει ο πληθυσµός στο κατεχόµενο 
τµήµα της Κύπρου, σύµφωνα µε 
δηµοσκόπηση της τουρκοκυπρια-
κής εφηµερίδας «Κίπρις».

Στη δηµοσκόπηση, που έγινε 
µε δείγµα 3.148 άτοµα άνω των 
18 ετών, το 57% απάντησε ότι 

το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι 
η εγκληµατικότητα. Ειδικότερα, 
στην ερώτηση κατά πόσο αισθά-
νονται ασφαλείς όταν κυκλοφο-
ρούν µόνοι στον δρόµο το βράδυ, 
το 35,4% δήλωσε ότι δεν νιώθει 
και τόσο άνετα, το 16,3% δεν αι-
σθάνεται και τόση ασφάλεια, ενώ 
το 30,8% αισθάνεται ασφαλές. 
Μόνο το 16,8% απάντησε ότι 

νιώθει πολλή ασφάλεια. Το δεύ-
τερο πρόβληµα για τον πληθυσµό 
στα Κατεχόµενα είναι η ανεργία 
µε ποσοστό 52,7% και ακολου-
θούν η οικονοµική κατάσταση µε 
47,1% και οι ενδοοικογενειακές 
σχέσεις µε 39,5%. Το Κυπριακό, 
σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση, 
βρίσκεται στην έβδοµη θέση µε 
ποσοστό 32,2%.

Το υπουργικό συµβούλιο ενέ-
κρινε την πρώτη ανταλλαγή 
ακίνητης περιουσίας που 

βρίσκεται στα κατεχόµενα µε περι-
ουσία στις ελεύθερες περιοχές. Το 
υπουργικό αποφάσισε να υλοποι-
ήσει το διακανονισµό µεταξύ του 
Μάικ Τύµβιου και της Τουρκίας 
για την υπόθεση της περιουσίας 
του στα κατεχόµενα.

Ο δικηγόρος Αχιλλέας ∆ηµη-
τριάδης σε δηλώσεις του στο ρα-
διόφωνο του ΡΙΚ είπε ότι αν και 
η υπόθεση είχε αρχίσει εναντίον 
της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό ∆ι-
καστήριο, ο τελικός διακανονι-
σµός προνοούσε την ανταλλαγή 
της περιουσίας του Μάικ Τύµβι-
ου στα κατεχόµενα µε περιουσία 
που ανήκε στην τ/κ κοινότητα στη 
Λάρνακα. 

Μεσολάβησαν αγωγές του κ. 
Τύµβιου στην κυπριακή δικαιοσύ-
νη, αλλά και προσφυγή και καταγ-
γελία στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας. Το υπουργικό συµβούλιο µε 
την απόφασή του αγόρασε την τ/κ 

περιουσία και κατέβαλε στον Μάικ 
Τύµβριο 13 εκατ. ευρώ.

Της απόφασης του υπουργι-
κού προηγήθηκε γνωµάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποί-
ος αποφάνθηκε ότι η επικύρωση 
της ανταλλαγής και η αγορά του 
ακινήτου είναι προς το συµφέρον 
της ∆ηµοκρατίας.  Ο Αχιλλέας 

∆ηµητριάδης χαρακτήρισε τερά-
στιας σηµασίας την απόφαση του 
υπουργικού συµβουλίου, επιση-
µαίνοντας ότι µε αυτή τη συµβιβα-
στική λύση έχει σηµατοδοτηθεί η 
αρχή της ανταλλαγής περιουσιών 
µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων που έχουν επηρεαστεί 
από την εισβολή.

Εξέγερση αλλοδαπών
στα αστυνοµικά κρατητήρια 
των Κεντρικών Φυλακών

«Πονοκέφαλος» στα Κατεχόµενα
από εγκληµατικότητα κι ανεργία

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στην πτέρυγα 10 όπου σηµειώθηκε η εξέγερση κρατούνται αλλοδαποί 
που αναµένουν την απέλασή τους (φώτο αρχείου).

Αποζημίωση 13 εκατ. ευρώ στον Μάικ Τύμβιο 
για την περιουσία του στα κατεχόμενα

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το υπουργικό συµβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει 
το διακανονισµό µεταξύ του Μάικ Τύµβιου και της Τουρκίας 
για την υπόθεση της περιουσίας του στα κατεχόµενα.


