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Μπαίνουν και στο Βαρώσι οι Τούρκοι επιχειρηματίες Έβαλαν φωτιά  
σε αυτοκίνητο  
σταθμευμένο  
σε αυλή σπιτιού

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι εργολάβοι, 
με φόντο την ανοικοδόμηση της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου.  
Αυτά αποκαλύπτει η εφημερίδα Χουριέτ.

ε
ρωτήματα προκαλεί η υπογραφή 
συμφωνίας, μεταξύ τουρκοκύπρι-
ων εργολάβων και του Συνδέσμου 
Εργολάβων της Τουρκίας, για 

συμμετοχή κατασκευαστικών εταιρειών 
από την Τουρκία στην ανοικοδόμηση της 
Αμμοχώστου. Ο πρόεδρος και ο γενικός 
γραμματέας του Τουρκικού Συνδέσμου 
βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα 
κατεχόμενα και είχαν επαφές με τους 
τουρκοκύπριους εργολάβους. 
Μεταξύ των δυο πλευρών υπεγράφη 
μνημόνιο συναντίληψης, παρουσία και 
των λεγόμενων υπουργών οικονομικών 
και εσωτερικών του ψευδοκράτους, το 

οποίο σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει 
η εφημερίδα ΧΟΥΡΙΕΤ, προβλέπει σε 
συνεργασία μετά την επίλυση του Κυπρι-
ακού, στην ανοικοδόμηση των ερειπω-
μένων ξενοδοχείων στα Βαρώσια. Και 
σημειώνεται ότι οι ελπίδες για εξεύρεση 
λύσης τους επόμενους μήνες έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά.  Μάλιστα σύμφωνα με 
τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος των Τούρκων 
εργολάβων Μιτάτ Γενιγκούν, υπάρχει δυ-
νατότητα επενδύσεων 100 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ στο νησί. Μάλιστα το δημοσί-
ευμα υποστηρίζει ότι η πόλη μπορεί να 
μετατραπεί σε Μαϊάμι της Μεσογείου και 
συμπληρώνει ότι η Αμμόχωστο πριν από 

το 1974 διέθετε περισσότερες τουριστι-
κές κλίνες από την Τουρκία. Κατά τη δι-
άρκεια του παράνομου ταξιδιού τους στα 
κατεχόμενα οι Τούρκοι εργολάβοι είχαν 
συνάντηση και με τον Μουσταφά Ακιντζί. 
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώ-
βριο σε συνάντηση που είχαν με τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιά-
δη, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
εργολάβοι ζήτησαν όπως έχουν προτε-
ραιότητα στην ανάληψη έργων ανοικο-
δόμησης της Αμμοχώστου, αναστήλωσης 
και αναπαλαίωσης ιστορικών μνημείων 
και κτιρίων που βρίσκονται εντός της νε-
κρής ζώνης

Σύμφωνα με αστυνομι-
κή ανακοίνωση, γύρω 
στις  5.20 π.μ. την 
Δευτέρα  το πρωί  έγι-
νε αντιληπτή πυρκαγιά 
σε αυτοκίνητο το οποίο 
βρισκόταν σταθμευμέ-
νο σε αυλή οικίας στην 
Κάτω Πάφο.
Από την πυρκαγιά, η 
οποία κατασβέστηκε 
από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, προκλήθη-
καν εκτεταμένες ζημιές 
στο αυτοκίνητο, ενώ 
από εξετάσεις
που έγιναν, διαπιστώ-
θηκε ότι πρόκειται για 
κακόβουλη ενέργεια. 
Μέλη του Τμήματος 
Ανιχνεύσεως Εγκλημά-
των Πάφου  συνέλλεξαν 
από την σκηνή διάφορα 
τεκμήρια με σκοπό τον 
εντοπισμό των δραστών
Το όχημα όπως διαπι-
στώθηκε ανήκει σε Ρου-
μάνο μόνιμο κάτοικο 
Πάφου. Το ΤΑΕ Πάφου 
συνεχίζει τις εξετάσεις.

Επιτυχής η άσκηση CYPFRA-05/15
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η διεθνής άσκηση Έρευνας-Διάσωσης με 
την ονομασία “CYPFRA-05/15”. Η άσκηση, όπως ανακοίνωσε το 
ΥΠΑΜ, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή νό-
τια της Κύπρου, εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, με τη συμμετοχή αεροναυτικών δυνάμεων της Κύπρου και 
της Γαλλίας. Τον επιχειρησιακό έλεγχο και το συντονισμό των αερο-
ναυτικών μέσων που έλαβαν μέρος στην άσκηση, είχε το Κέντρο Συ-
ντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, σε συνεργασία 
το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε 
σε «Ναυτικό ατύχημα στην ανοιχτή θάλασσα, συνεπεία ανατροπής 

μικρού σκάφους προσφύγων». Ως εκ τούτου, τέθηκε σε εφαρμογή 
από το ΚΣΕΔ Λάρνακας το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας-Διάσωσης «ΝΕ-
ΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Μεταξύ άλλων, η 
άσκηση περιλάμβανε επιχειρήσεις έρευνας για εντοπισμό και διά-
σωση ναυαγών στη θάλασσα από τα ελικόπτερα της Διοίκησης Αε-
ροπορίας/460 ΜΕΔ και της Μοίρας Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
Αστυνομίας από τα πλωτά μέσα της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, 
αλλά και από τη γαλλική φρεγάτα «COURBET». Εκτελέστηκαν, επί-
σης, προσνηώσεις ελικοπτέρων επί της γαλλικής φρεγάτας για επι-
χειρήσεις  αεροδιακομιδής των «ναυαγών» (MEDEVAC Οperation).
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