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Η Τριακόσιες πενήντα πέντε 
αιτήσεις από τις 3.429 που 
έχουν υποβληθεί στην «επι-

τροπή αποζηµιώσεων» στα κατε-
χόµενα έχουν διευθετηθεί µέχρι 
σήµερα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που δηµοσίευσε η εφηµερίδα 
«Κίπρις», οι αιτήσεις αυτές έχουν 
γίνει από το 2006 µέχρι σήµερα. 
Όπως ανέφερε το δηµοσίευµα, 
από τις 355 ολοκληρωµένες αι-
τήσεις 240 έχουν διευθετηθεί 
µε τη µέθοδο της αποζηµίωσης, 

δύο µε αποζηµίωση και ανταλ-
λαγή, πέντε µε αποζηµίωση και 
επιστροφή, µία µε επιστροφή της 
περιουσίας µετά τη λύση του Κυ-
πριακού, µία µε επιστροφή, µία 
µε µερική επιστροφή, ενώ δύο 
αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Επίσης, 103 αιτήσεις αποσύρ-
θηκαν από τους αιτητές. Σύµφω-
να µε τα στοιχεία της επιτροπής 
αποζηµιώσεων, το συνολικό 
ποσό που καταβλήθηκε από το 
2006 µέχρι σήµερα για σκοπούς 

αποζηµιώσεων και απώλειας δι-
καιώµατος χρήσης ιδιοκτησίας 
ανέρχεται στα 77.943.725 στερ-
λίνες. Η εφηµερίδα επισηµαίνει 
ακόµα ότι η έγκριση της συµφω-
νίας του Μάικ Τύµβιου µε την 
«επιτροπή αποζηµιώσεων» για 
την ανταλλαγή της περιουσίας του 
στα κατεχόµενα µε τ/κ περιουσία 
στις ελεύθερες περιοχές, ανοίγει 
το δρόµο και σε άλλους Τ/κ που 
κατέχουν ε/κ περιουσίες στα κα-
τεχόµενα.

Eντονη κινητικότητα πλοίων 
του ρωσικού Πολεµικού 
Ναυτικού παρατηρείται ανοι-

χτά της Κύπρου, καθώς, εντός των 
επόµενων ηµερών αναµένεται να 
φτάσουν στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου πέραν των δέκα 
ρωσικών σκαφών (πολεµικών 
και βοηθητικών). Προορισµός 
τους δηλώθηκε το λιµάνι Ταρτούς 
(Ταρσούς) της Συρίας, όπου εκεί 
υπάρχει η µοναδική ρωσική Ναυ-
τική Βάση στην Μεσόγειο.

Κινήσεις ρωσικών σκαφών 
παρατηρούνται και στο λιµάνι 
Λεµεσού. Την Κυριακή το πρωί 
κατέπλευσε στο λιµάνι Λεµεσού 
για ανεφοδιασµό και ξεκούραση 
του πληρώµατος το ρωσικό αντι-
τορπιλικό «Smetlivy», τελευταίο 
πλοίο της κλάσης Kashin Mod. Το 
αντιτορπιλικό περιπολούσε από 
τις αρχές Μαρτίου στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, ενώ πριν από λίγες 
ηµέρες συνόδευσε στολίσκο του 
ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θά-

λασσας που διέπλευσε το Αιγαίο. 
Το «Smetlivy» απέπλευσε από τη 
Λεµεσό την Κυριακή το απόγευµα.

Τη ∆ευτέρα το πρωί κατέπλευσε 
στη Λεµεσό και  δεύτερο σκάφος 
του ρωσικού Πολεµικού Ναυτι-
κού, επίσης για ανεφοδιασµό. 
Πρόκειται για το πετρελειοφόρο 
στόλου «Shakhtar», το οποίο ήταν 
προγραµµατισµένο να αποπλεύσει 
χθες, Τρίτη. Είναι η πρώτη φορά 
που πολεµικά πλοία της Ρωσίας 
ελλιµενίζονται στη Λεµεσό.

Σύµφωνα πάντως µε πληροφο-
ρίες δεν αναµένονται άλλα ρω-
σικά σκάφη να ελλιµενιστούν σε 
κυπριακά λιµάνια τις επόµενες 
ηµέρες. Την ίδια ώρα ελλαδικά 
ΜΜΕ µετέδωσαν ότι, στολίσκος 
του ρωσικού Πολεµικού Ναυ-
τικού αποτελούµενη από τα αρ-
µαταγωγά «Nikolaï Filtchenkov» 
(κλάσης Alligator/Project 1171) 
και «Tsesar Kunikov» (κλάσης 
Ropucha-I /Project 775), το πε-
τρελαιοφόρο στόλου «Shakhtar» 

και το βοηθητικό «Okhtenskiy» 
κλασης Okhtenskiy/Goliat πλέουν 
προς Συρία. Υπενθυµίζεται πως τα 
σκάφη του ρωσικού Στόλου της 
Μαύρης Θάλασσας ακολουθούν 
και τα πλοία του Στόλου της Βό-
ρειας Θάλασσας, αποτελούµενος 
από το αντιτορπιλικό «Admiral 
Chabanenko» κλάσης Udaloy ΙΙ 
και τρία αποβατικά πλοία κλάσης 
Ropucha τα οποία ξεκίνησαν το 
ταξίδι τους για την Μεσόγειο στις 
10 Ιουλίου από το λιµάνι του Σε-
βεροµόρσκ 25χλµ. βορείως του 
Μουρµάνσκ. Μαζί τους και η 
φρεγάτα «Yaroslav Mudry» κλά-
σης Neustrashimy του Στόλου της 
Βαλτικής και αριθµός βοηθητικών 
πλοίων.

Σύµφωνα µε ρωσικές πηγές η 
αποστολή αυτή είναι έκτακτη και 
πραγµατοποιείται για την διαφύ-
λαξη της ασφάλειας των Ρώσων 
πολιτών και να αποµακρύνει ένα 
µέρος του ρωσικού «εξοπλισµού» 
στο λιµάνι Ταρτούς της Συρίας.

Η «επιτροπή αποζημιώσεων» στα κατεχόμενα 
διευθέτησε 355 από τις 3.429 αιτήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΙΠΡΙΣ»

«Κόκκινη» αρµάδα ανοιχτά της Κύπρου 
ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ

Το αντιτορπιλικό «Smetlivy», κλάσης Kashin Mod (φωτ. αρχείου). 


