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Άδωνις Μυλωνάς 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
ΔΙΕΘΝΗ: 

 

• Το TCG Cesme, υδρογραφικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της 

Τουρκίας, έναντι κάθε λογικής και ενάντια στο διεθνές δίκαιο, 

ξεκίνησε έρευνες χαρτογράφησης (δήθεν) του βυθού στο κεντρικό 

Αιγαίο. Έντονη αντίδραση της Ελλάδος. Αναμένονται ακραία 

επεισόδια. 

 

• Ο στρατός της Μιανμάρ με  πραξικοπηματικό τρόπο κήρυξε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα. Την εξουσία αναλαμβάνει ως 

μεταβατικός πρόεδρος ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, μερικές 

ώρες. Η επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης Αούνγκ Σαν Σου Τσι 

συνελήφθη (Νόμπελ Ειρήνης το 1991) 

 

•  Η παγκόσμια πανδημία του νέου κορωνοϊού που ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ονόμασε Covid-19 (ενώ ο ίδιος ο ιός 

ονομάστηκε SARS-CoV-2) συνεχίζεται με φρενήρεις ρυθμούς. Από τον 

Ιανουάριο του 2021 άρχισε η διάθεση των πρώτων εμβολίων και 

φαρμάκων κατά του ιού. Πρωτοφανή μέτρα εγκλεισμού οδηγούν τους 

πολίτες, ανά το παγκόσμιο, σε έντονες αντιδράσεις. 

 

• Νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Τζοε Μπάιντεν. 

Αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων από τον απερχόμενο πρόεδρο 

Ντόναλτ Τραμπ, οδηγεί σε πρωτοφανή κατάληψη του Καπιτωλίου από 

χιλιάδες υποστηρικτές του. Παρουσιάζεται σοβαρός διπολισμός στις 

ΗΠΑ. Αντιπρόεδρος εκλέγεται η Καμάλα Χάρις. Είναι η πρώτη γυναίκα 

Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η υψηλότερη θέση που έχει 

αναλάβει γυναίκα στις ΗΠΑ. 

 

• Πρωτοφανών διαστάσεων έκρηξη στο Λιμάνι της Βηρυτού γίνεται 

έντονα αισθητή και στην Κύπρο. Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες 

τραυματίες και άστεγοι. Διεθνής αλληλεγγύη μέσω έμπρακτης 

συμπαράστασης.   

 

• Αύγουστος του 2020, συσσώρευση μεγάλου αριθμού πλοίων στην 

ανατολική μεσόγειο και ειδικά της Γαλλίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας 

αλλά και άλλων 17 χωρών, προμήνυμα για μεγάλη αναταραχή στην 

περιοχή. Ο κατάπλους του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» στη 

Λεμεσό αποδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. 

 

• Σοβαρή κρίση στα σύνορα Αρμενίας - Αζερπαιζάν, η Τουρκία απειλεί 

τους Αρμένιους με νέα γενοκτονία τασσόμενη υπέρ του αδελφού 

(μογγολικής προελεύσεως) έθνους των Αζέρων. Γενικευμένη σύρραξη 

στον Αρμένικο θύλακα Νακόρνο – Καραμπάχ (Αρτσάχ στα 

Αρμένικα)εντός των συνόρων του Αζερπαιζάν, οδηγεί σε 

καταστροφική ήττα για τους Αρμενίους που λόγω οικονομικής ύφεσης 

αλλά και πολιτικής διχόνοιας, έμεναν αμυντικά ανοχύρωτοι. Κρίσιμης 

σημασίας για την έκβαση του πολέμου τα τούρκικης προελεύσεως και 

κατασκευής, μη επανδρωμένα εναέρια μέσα (Bayractar (σημαιοφόρος) 

Drones) 

 
 



ΝΕΟΡΑΜΑ 77778818 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ από ΑνΑΔ              Page 2 

ΝΕORAMA 77778818 – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-FOREX 
 

  

 

• Σοβαρή παρέμβαση της Τουρκίας στο εμφύλιο της Λιβύης με αποστολή 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μισθοφόρων τζιχαντιστών. 

Τουρκολιβυκό σύμφωνο για οριοθέτηση ΑΟΖ καταστρατηγεί το 

διεθνές δίκαιο και μηδενίζει την ΑΟΖ των Δωδεκανήσων και της 

Κρήτης. Εντός της ΑΟΖ της Κύπρου συνεχίζονται οι έκνομες ενέργειες 

της Τουρκίας με τα ερευνητικά σκάφη «Μπαρπαρός» και «Ορού Ρέις» 

καθώς και με το πλοίο γεωτρύπανο «Γιαβούζ». Το «Κανουνί» -που 

σημαίνει «Νομοθέτης» και αναφέρεται στον Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή- είναι το τρίτο γεωτρητικό σκάφος της Τουρκίας, μετά 

το «Γιαβούζ» και το «Φάτιχ». Η περιοχή σε σοβαρό κίνδυνο πολεμικών 

συρράξεων. 

 

• Παγκόσμια πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (ΠΟΥ) ονόμασε Covid-19 τη νόσο που προκαλεί ο ιός, ενώ ο 

ίδιος ο ιός ονομάστηκε SARS-CoV-2 από την αρμόδια ομάδα μελέτης 

των κορονοϊών της Διεθνούς Επιτροπής για την Ταξινόμηση των Ιών 

(ICTV), η οποία είναι η κατ’ εξοχήν υπεύθυνη για να «βαφτίζει» τους 

ιούς. 

 

• Μεγάλη αναταραχή στο Έβρο. Η μαζική αποστολή οικονομικών 

μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σύνορα στον Έβρο ήταν μια 

καλοστημένη επιχείρηση-προβοκάτσια από τις υπηρεσίες πληροφοριών 

και την αστυνομία του καθεστώτος της Τουρκίας. Ως αίτιο είναι οι 

διαρκείς ήττες των τζιχαντιστών και της Τουρκίας στη συριακή πόλη 

Ιντλίμπ, καθώς και οι δεκάδες νεκροί Τούρκοι στρατιώτες που 

προκάλεσαν σοκ στην κυβέρνηση αλλά και στην κοινωνία της 

Τουρκίας η οποία συνειδητοποίησε ότι το κράτος τους δεν είναι και 

τόσο ισχυρό όσο θέλουν να το παρουσιάζουν οι λαϊκιστές πολιτικοί 

τους. Το μεθοριακό φυλάκιο στις Καστανιές έγινε θέατρο έντονων 

αντιπαραθέσεων. Η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα παρά τις 

προβοκάτσιες των Τούρκων περί νεκρών μεταναστών. Η Τουρκία 

προκαλεί αναταραχή και στη Μεσόγειο μετά την παράτυπη συμφωνία 

της με το καθεστώς της Λιβύης για ανακήρυξη ΑΟΖ αγνοώντας τα 

κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην Κρήτη. 

 

• Τo Ηνωμένο Βασίλειο έγινε από τα ξημερώματα της 1η Φεβρουαρίου 

2020 "τρίτη χώρα" και δεν αποτελεί πλέον Κράτος Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υλοποίηση της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) 

που συνήφθη μεταξύ των 27 υπολοίπων Κρατών Μελών και του ΗΒ, 

βάσει σχετικής πρόνοιας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης (ΣΕΕ). Η 

Συμφωνία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπερψηφίστηκε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρασε από τις εσωτερικές εθνικές 

διαδικασίες του ΗΒ και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Κρατών 

Μελών με γραπτή διαδικασία στις 30 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου 

το ΗΒ παύει να έχει υποχρέωση ορισμού Επιτρόπου στο Κολέγιο των 

Επιτρόπων και αποσύρει τους 73 Ευρωβουλευτές του και δεν μετέχει 

πλέον στα όργανα του Συμβουλίου. Βάσει απόφασης του Συμβουλίου 

από τους 73 ευρωβουλευτές του ΗΒ, οι 26 ανακατανέμονται σε άλλα 

Κράτη Μέλη και 46 παραμένουν παγωμένες και προορίζονται για 

μελλοντικές διευρύνσεις. Αναλυτικά επιπλέον Ευρωβουλευτές 

λαμβάνουν οι (+5), Ισπανία (+5), Ιταλία (+3), Κάτω Χώρες (+3), 

Ιρλανδία (+2), Σουηδία (+1), Αυστρία (+1), Δανία (+1), Σλοβακία 

(+1), Κροατία (+1), Εσθονία (+1), Πολωνία (+1) και Ρουμανία (+1). 

Κανένα κράτος μέλος δεν θα χάσει θέσεις. Το σύνολο των Μελών του 

ΕΚ μειώνεται ως εκ τούτου στις 705 από 751 (το μέγιστο που ορίζει η 

ΣΕΕ). 
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• Νέα Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις 13/03/2020 η 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

 

• Συμφωνία Τουρκίας με ΗΠΑ για δημιουργία ζώνης ασφαλείας εντός 

της Συριακής επικράτειας για τιθάσευση των Κουρδικών πληθυσμών 

εξελίσσεται σε «λυκοφιλία» μεταξύ των δυο χωρών, μεσούσης της 

κρίσης των S400.  

• Έπειτα από ένα διαπλανητικό ταξίδι διάρκειας σχεδόν επτά μηνών, το 

διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight της Αμερικανικής 

Διαστημικής Υπηρεσίας προσεδαφίστηκε στον Άρη 

• Σοβαρή κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, αφορμή η αγορά 

από την δεύτερη του ρωσικού  πυραυλικού συστήματος αεράμυνας  S 

400.    

• Το κίνημα των ‘κίτρινων γιλέκων', το οποίο ξεκίνησε από τη Γαλλία, 

ως μία μορφή διαμαρτυρίας για την αύξηση της φορολόγησης των 

καυσίμων, έχει εξαπλωθεί και στο Βέλγιο.  Βίαια επεισόδια και 

συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει χώρα την 

τελευταία εβδομάδα. 

 

• Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα 

συνεδριάσει εκτάκτως για να συζητήσει σχετικά με τη σοβαρή 

στρατιωτική κλιμάκωση στην Ουκρανία. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, 

υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου. 

 

• Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνης Βαρουφάκης 

θέλει να θέσει υποψηφιότητα στη Γερμανία για τις Ευρωεκλογές του 

2019 με το κίνημα DiEM25. 

 

• Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αίγυπτος, η Κύπρος και το Ισραήλ βρίσκονται 

πλέον σε εντατικές συζητήσεις για τις μελέτες και την προοπτική 

υλοποίησης του αγωγού EastMed που φιλοδοξεί να μεταφέρει φυσικό 

αέριο από τα ενεργειακά πεδία της Ανατολικής Μεσογείου προς την 

ηπειρωτική Ευρώπη. 

 

• Επαίσχυντη συμφωνία της Ελλαδικής κυβέρνησης με την ΠΓΔΜ για 

μετονομασία της δεύτερης σε Βόρεια Μακεδονία, εκχωρώντας και 

αναγνωρίζοντας μακεδονική γλώσσα και αλυτρωτικά οράματα για τους 

σλάβους. Πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ και της Ε.Ε στο θέμα με σκοπό 

την ένταξη του κρατιδίου στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Η έντονη αντίδραση 

της Ρωσίας, παρασκηνιακά αλλά και προσκηνιακά οδηγεί σε απελάσεις 

Ρώσων διπλωματών από την Αθηνά, ανάλογα μέτρα απελάσεων 

υλοποιεί και η Μόσχα, οι σχέσεις των δυο χωρών σε ιστορικό ναδίρ, 

 

• Η Ορθόδοξη εκκλησία της Ουκρανίας ανακηρύσσει την αυτοκεφαλεία 

της από την εκκλησία της Ρωσίας την 01/09/2018. Το φανάρι και ο 

οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος την αναγνωρίζουν, έντονη 

αντίδραση του Ρώσου πατριάρχη που επιζητά την πρωτοκαθεδρία εδώ 

και αιώνες από την Κωνσταντινούπολη, 

 
• Δολοφονία του Ρώσου αυτονομιστή και ηγέτη Αλεξάντρ Ζαχάρτσενκο 

της αυτοαποκαλούμενης μικρής Ρωσίας, αποσχισθείσας περιοχής στην 

ανατολική Ουκρανία. Ο ουκρανικός πόλεμος αναζωπυρώνεται,  

 

• Οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας στο ναδίρ λόγω της συνεχιζόμενης 

κράτησης και κατ’οίκον περιορισμού του αμερικανού πάστορα Άντριου 

Μπράνσον  που κατηγορείται από τις τουρκικές αρχές για συμμετοχή 
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στο πραξικόπημα εναντίον του Έρντογαν.  Αναβάθμιση της 

γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας και της Κύπρου για τις ΗΠΑ, 

 
 

• Φατιχ, ο «πορθητής», το όνομα του γεωτρύπανου που απέκτησε η 

Τουρκία για γεώτρησης στη μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της 

Κυπριακή ΑΟΖ, το φθινόπωρο του 2018. Απρόβλεπτες αναμένονται οι 

δράσεις και αντιδράσεις ειδικά μετά την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και 

Τουρκίας,  

 

• Η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος της Τουρκίας σε σχέση με το 

δολάριο και το ευρώ, δεν έχει σταματημό, αναμένονται αλυσιδωτές 

επιπτώσεις στην οικονομία και πολιτική και κοινωνική αστάθεια, 

 
 

• Μεγάλη επίθεση των κρατικών Συριακών Στρατευμάτων εναντίον της 

ελεγχόμενης από ισλαμιστές και τουρκομάνους, περιοχής της Ιντλιμπ, 

συνεπικουρούμενης από δυνάμεις της Ρωσίας, της Τουρκίας και του 

Ιράν. Έντονη αντίδραση των δυτικών χωρών με πρώτη τις Η.Π.Α. Ο 

κόσμος εισέρχεται ξανά σε περίοδο έντασης και αστάθειας,  

 

• Ο Ρώσος πρώην διπλός κατάσκοπος Σεργκέι Σκρίπαλ - ο οποίος 

καταδικάστηκε το 2006 για κατασκοπεία υπέρ των βρετανικών 

Υπηρεσιών Πληροφοριών και διέμενε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο-  

νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έκθεσή του σε άγνωστη 

ουσία το Μάρτιο του 2018. Εκτός από τον πρώην κατάσκοπο που είχε 

συλληφθεί από τις ρωσικές Αρχές για κατασκοπεία υπέρ της 

Βρετανίας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και η 33χρονη κόρη 

του.  Πρωτοφανής αντίδραση του Λονδίνου κατά της Μόσχας και 

απέλαση Ρώσων διπλωματών από πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η 

Κύπρος και η Ελλάδα δεν απελαύνουν κανένα ρώσο.  Σε πλήρη 

ψυχροπολεμική φάση εισέρχεται ο κόσμος. 

 

• Επιβολή δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ (Μάρτιος του 2018)  

στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προκαλεί παγκόσμια αναταραχή 

στο διεθνές εμπόριο. Άμεση απάντηση από την Κίνα με επιβολή 

δασμών σε 128 Αμερικάνικων προϊόντων. Εδικοί ισχυρίζονται ότι 

εισερχόμαστε σε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. 

 
• Δύο άνδρες του ελληνικού στρατού (αξιωματικός και υπαξιωματικός) 

που περιπολούσαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο βόρειο Έβρο, 

συνελήφθησαν από τις τουρκικές Αρχές. Η ελληνική περίπολος 

φέρεται να είχε χάσει τον προσανατολισμό της λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών και είχε εισχωρήσει σε τουρκικό έδαφος. Αναλυτές 

συσχετίζουν το γεγονός με τους αιτητές πολιτικού ασύλου τούρκους 

στρατιωτικούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα στην 

Τουρκία. Οι στρατιωτικοί απελευθερώθηκαν από τις φυλακές της 

Αδριανούπολης στις 15/08/2018.  Αναβρασμός στις σχέσεις των δυο 

χωρών με απρόβλεπτα αποτελέσματα. 

 

 

• Εισβολή των Τούρκικων στρατευμάτων στο Κουρδικό Συριακό θύλακα 

της Αφρίν. Ο τουρκικός στρατός και οι τουρκμένοι και άραβες σύμμαχοι 

τους πετυχαίνουν συντριπτική νίκη μέχρι το Μάρτιο του 2018. 

Εντυπωσιακή χρήση νέων τεχνολογιών από τους τούρκους και μήνυμα 

για το τι έπεται στις βόρειες κουρδικές περιοχές της Συρίας και του Ιράκ 

αλλά και για τον Ελληνισμό.   
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• Φεβρουάριος 2018, παρενόχληση υπέστη το πλωτό γεωτρύπανο της 

εταιρείας ΕΝΙ Saipem12000 κατά την πορεία του προς τον στόχο 

«Σουπιά» του τεμαχίου 3 της κυπριακής ΑΟΖ. Καθώς το πλοίο έπλεε 

στα ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, τρία 

πολεμικά πλοία το κάλεσαν να αλλάξει πορεία με το αιτιολογικό ότι 

πλέει σε «ξένα» χωρικά ύδατα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το πλοίο να 

παρεκκλίνει της πορείας του και να ακυρωθεί η γεώτρηση η οποία 

ακολουθούσε την επιτυχημένη γεώτρηση στο οικόπεδο Καλυψώ.  

Χλιαρή έως μηδαμινή αντίδραση από την Ιταλία αλλά και την Κύπρο και 

την Ελλάδα οδηγούν σε πλήρη αποθράσυνση την Τουρκία με 

απρόβλεπτες συνέπειες. 

 
 

 

• Στη Βρετανία το Συντηρητικό Κόμμα της Τερέζα Μέι κερδίζει τις πρόωρες 

βουλευτικές εκλογές, ωστόσο η νίκη είναι πύρρειος, καθώς κινδυνεύει να 

χάσει την αυτοδυναμία του στη Βουλή.  Προβλέπεται μακρά πολιτική 

αστάθεια στη χώρα ενώ είναι σε διαδικασία η έξοδος από την Ε.Ε  (Brexit), 

 

•  Κοσμοϊστορικό γεγονός θεωρείται η ανακοίνωση εκ μέρους των Κούρδων 

του Ιράκ για δημοψήφισμα ανεξαρτητοποίησης και δημιουργίας Κουρδικού 

κράτους, όπως προνοούσε η συνθήκη των Σεβρών το 1920. Έντονες 

αντιδράσεις από Τουρκία, Ιράν και Συρία που έχουν μεγάλες πληθυσμιακές 

ομάδες κουρδικής καταγωγής. Πιθανοί διαμελισμοί κρατών και αλλαγές 

συνόρων στο εγγύς μέλλον, 

 

• Η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το 

Μπαχρέιν διέκοψαν τις σχέσεις τους με το Κατάρ κατηγορώντας αυτό το 

πλούσιο αραβικό κράτος του Κόλπου ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία.  Η 

Τουρκία στέλνει στρατό στο κρατίδιο στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας. 

Παρασκηνιακά, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την αποσταθεροποίηση λόγω 

προσέγγισης του κρατιδίου με το Ιράν.  Πιθανή «ανάφλεξη» μεγάλων 

στρατιωτικών αντιπαραθέσεων,  

 

• Τρομοκρατικά κτυπήματα από «μοναχικούς λύκους» του λεγόμενου 

Ισλαμικού Χαλιφάτου (ISIS - Islamic State of Iraq and Syria) στην Πόλη 

Μάντσεστερ και στο Λονδίνο της Αγγλίας αλλά και στην Τεχεράνη του Ιράν, 

δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες. Ο δογματικός διαποτισμός και 

η μισαλλοδοξία του Ισλάμ αλλά και η υλιστική κοσμοθεωρία της Δύσης, τα 

αίτια. Η ανθρωπότητα σε αναστάτωση, 

 

• Πρόεδρος στο Ιράν – Περσία ο Χασάν Ροχανί μετά τις πρόσφατες εκλογές, 

 

• Ο Ολυμπιακός έχασε στο τελικό της Ευρωλίγκας στην Καλαθοσφαίριση από 

την τούρκικη Φενερμπαξέ. Έξαρση εθνικιστικών κινήσεων από τους 

φανατικούς ακόλουθους της Τούρκικης ομάδας, 

 

• Νέος Πρόεδρος της Γαλλίας, ο νεοεμφανιζόμενος μετριοπαθής τεχνοκράτης, 
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Εμμανουήλ Μακρόν.  Η Γαλλία σε νέα πολιτική φάση με αποδυνάμωση των 

παλαιών πολιτικών κατεστημένων, 

 

• Μεγάλη παγκόσμια αναταραχή προκαλεί η συνέχιση των δοκιμών πυραύλων 

μακράς εμβέλειας, ίσως και διηπειρωτικής, που μπορούν να φέρουν και 

πυρηνικές κεφαλές, από την Βόρειο Κορέα και τον περιβόητο ηγέτη της Κιμ 

Γιονγκ Ουν. Στις 12/07/2018 σε μια πρωτοφανή διπλωματική αναδίπλωση ο 

ηγέτης της Βορείου Κορέας συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων 

Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Σιγκαπούρη, όπου υπέγραψαν συμφωνία 

με στόχο την αποπυρηνικοποίηση, της Κορεατικής Χερσονήσου. 

 

 

• Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

εναλλασσόμενη και η κάτοχος χώρα αλλάζει κάθε έξι μήνες. Μέχρι 

31/12/2020 προεδρεύει η Γερμανία. 

 

 

• Νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ 

Τραμπ, το βαθύ κράτος της Ουάσινγκτον αντιδρά, κατηγορίες για συνδρομή 

της Ρωσίας στην εκλογή του. Αντιπρόεδρος ο Mάικ Πενς, 

 

• Μεγάλη μεταναστευτική κρίση μαστίζει την Ευρώπη. Αιτία, οι ασταθείς 

πολιτικοοικονομικές καταστάσεις που επικρατούν στην μέση ανατολή και στη 

βόρεια και υποσαχάρια Αφρική αλλά και η πολιτική εργαλιοποίησης των 

μεταναστών από την Τουρκία, 

 
• Μετά από πολλά χρόνια διεθνούς απομόνωσης λόγω του πυρηνικού της 

προγράμματος, η Περσία (Ιράν), μετά από εντατικές διαβουλεύσεις στην Ελβετία 

γίνεται ξανά μέλος της διεθνούς κοινότητας αφού άρθηκαν οι κυρώσεις, 

 

 
• Παγκόσμια οικονομική αναταραχή προκάλεσε η ηθελημένη υποτίμηση του 

νομίσματος της Κίνας (Γουαν) από την κυβέρνηση της χώρας, 

 
• Συνεχίζεται η ένταση στην ανατολική Ουκρανία. Οι σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας 

στο ναδίρ μετά και από την περσινή προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία. Η 

κρίση έχει προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή. Μέτρα κατά της Ρωσίας από την 

δύση και αντίμετρα από την Ρωσία, 

 

 ΚΥΠΡΟΣ: 

• Μέγα σκάνδαλο με το σχέδιο χορήγησης υπηκοότητας σε αλλοδαπούς 
έναντι επενδύσεων στον τόπο. Νομότυπα μεν αλλά έναντι σε κάθε περί 
δικαίου αίσθημα και διαφάνειας, από την υλοποίηση του σχεδίου 

«θησαύρισε» ένας «σκληρός πυρήνας» γύρω από τις πολιτικές ηγεσίες του 
τόπου όλων των αποχρώσεων. ‘Έντονη κοινωνική αναταραχή. 
Παραιτήθηκαν άμεσα ο πρόεδρος της βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο 

βουλευτής Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζοβάννης. Η Κύπρος σε 
διεθνή διασυρμό. 

 

http://www.news247.gr/kosmos/tramp-se-kim-to-diko-moy-koympi-einai-megalytero-pio-ischyro-kai-leitoyrgei.6571176.html
http://www.news247.gr/voreia_korea
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• Νέος ηγέτης των Μουσουλμάνων Κυπρίων (Τουρκοκυπρίων) ο εκλεκτός 
του εθνικιστή Ερντογάν, έντονα φιλότουρκος Ερσίν Τατάρ. Από τις πρώτες 

εξαγγελίες του η εκμετάλλευση των περίκλειστων κατεχομένων Βαρωσίων  
και η στήριξή του στη λύση 2 κρατών στο νησί, ώστε να συντελεστεί 
ολοκληρωτικά ο εκτουρκισμός των κατεχομένων εδαφών μας. 

 

• Διαφθορά (από όλους τους πολιτικούς χώρους), νεποτισμός, απληστία, 
αλαζονεία, ζηλοφθονεία, κοινωνική οκνηρία, λαγνεία, άνομες 
συμπεριφορές προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οικονομική 
απελπισία λόγω πανδημίας και στρουθοκαμηλισμός έναντι του τούρκικου 

σωβινισμού, επικρατούν στο νησί λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 
Μαΐου του 2021. Η κοινωνία σε απόγνωση. 

 

• Νέος δήμαρχος Αγλατζιάς ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. 

 

• Σοβαρή κοινωνικοοικονομική κρίση προβλέπεται από τους οικονομολόγους 
λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού, εν μέσω μάλιστα των απειλών της 

Τουρκίας για θερμό επεισόδιο. Την απογοήτευση των πολιτών προκαλεί 
επίσης η υποβάθμισή της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου διαχρονικά 
αλλά και η έλλειψη κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδος – Κύπρου. 

 

• Διαδηλώσεις από μικρές ομάδες επαναπροσεγγιστών στην γραμμή 
κατάπαυσης του πυρός μετά από απόφαση της Κυπριακής δημοκρατίας για 
κλείσιμο των διόδων διέλευσης για περιορισμό της πανδημίας του 
Κορωνοϊού. Προπηλακισμοί και χειροδικίες εναντίον στρατιωτών της Ε.Φ 

και μελών της αστυνομικής δύναμης Κύπρου από τις οργανώσεις 
επαναπροσέγγισης (unite Cyprus) καταδικάστηκαν έντονα από το σύνολο 

της Κυπριακής κοινωνίας. Δυστυχώς οι συγκεκριμένες οργανώσεις είχαν 
μηδενική αντίδραση σε παρόμοιες αποφάσεις της ψευδοκυβέρνησης και 
του κατοχικού στρατού, θέμα που σχεδόν εκμηδένισε το έρεισμα τους στην 

κοινωνία των πολιτών και στοχοποίησε αλλά και υποβάθμισε το 
επαναπροσεγγιστικό κίνημα. 

 

• Μεγάλη αναταραχή από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 
Κυπριακή ΑΟΖ. Μετά το Πιρι Ρεις έρχεται και το πλοίο Ορουτς Ρέι για 

παράνομες ενέργειες ενώ τα πλοία- τρυπάνια Φατίχ (Πάφος) και Γιαβούζ 
(Καρπασία) έχουν ήδη διεμβολίσει το πυθμένα της Κυπριακής 
Αποκλειστικής Ζώνης αλλά και της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Το Γιαβούζ 

διεμβόλισε και το οικόπεδο 8, 120 Ν.Μ από τη Λεμεσό. Χλιαρές οι 
αντιδράσεις από το διεθνή παράγοντα. 

 

• Έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος για έλεγχο της «νύκτας» μεταξύ 
ομάδων παράτυπων μεταναστών και του εγχώριου υπόκοσμου είχε ως 

αποτέλεσμα την καταλυτική αντίδραση της Κυπριακής αστυνομίας. 

 

 

• Έντονη διαμάχη για την δημόσια Παιδεία, μετά τον αδόκητο χαμό μαθητή 
στη Λάρνακα, οδηγεί σε πρωτόγνωρη αντιπαράθεση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, από την μια, και του 
υπουργείου παιδείας και του γενικού ελεγκτή από την άλλη, η κοινωνία 
διχασμένη αλλά και απογοητευμένη, 
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• Τίτλοι του τέλους για τον συνεργατισμό ως Αδειοδοτημένο Πιστωτικό 
Ίδρυμα και απόκτηση των περιουσιακών του στοιχείων από την Ελληνική 

τράπεζα.  Η κακοδιαχείριση, ο νεποτισμός αλλά και οι αλόγιστες επενδύσεις 
έφεραν την ταφόπλακα σε ένα θεσμό που διέσωσε τους προγόνους μας από 
την γάγγραινα της τότε τοκογλυφίας, 

 

•  Στις 28 Ιανουαρίου 2018 διεξήχθηκαν οι προεδρικές εκλογές στις οποίες 
συμμετείχαν εννέα υποψήφιοι. Εκτός από την Κύπρο, κάλπες στήθηκαν σε 
Αθήνα, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Μόσχα, Ντόχα, Ντουμπάι και αλλού. Κύριοι 
υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, νυν πρόεδρος, ο  Σταύρος Μαλάς, 

ανεξάρτητος που υποστήριξε το ΑΚΕΛ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος των 
συνασπισμένων κομμάτων του "ενδιάμεσου χώρου", ο Χρίστος Χρίστου 
από το Ε.ΛΑ.Μ. και ο Γιώργος Λιλλήκας από τη Συμμαχία Πολιτών. Επειδή 

κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, 
διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές στις 4 Φεβρουαρίου, μεταξύ του Νίκου 
Αναστασιάδη και του Σταύρου Μαλά. Νικητής αναδείχθηκε για δεύτερη 

φορά ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επικράτησε του Σταύρου Μαλά με 
55,99%. Δε διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη Αντιπροέδρου, όπως 
προνοεί το σύνταγμα και η θέση παραμένει κενή. Τα ποσοστά της αποχής 

ανήλθαν σε 28,12% και 26,03% στον πρώτο και δεύτερο γύρο αντίστοιχα. 

 

• Νέα διεθνής Διάσκεψη στην Γενεύη για επίλυση του Κυπριακού. Οι αέναες 

συνομιλίες σε μια κρίσιμη καμπή.  Στο τραπέζι όλα τα θέματα, εδαφικό, 

διακυβέρνηση, εγγυήσεις και ασφάλεια κ.α.  Στο νησί φωνές για απεγκλωβισμό 

από την μετριοπαθή έως ηττοπαθή πολιτική και υιοθέτηση μιας πιο 

διεκδικητικής στρατηγικής. Οι συγκείμενες διεθνείς συγκυρίες ίσως το 

επιτρέπουν. 

 

• Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και γαμπρού του 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, στο τουρκικό σεισμικό ερευνητικό 

πλοίο Μπαρμπαρός, που βρίσκεται στα ανοικτά της Κύπρου. Η Τουρκία 

καταβαραθρώνει το διεθνές δίκαιο και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα τα 

της Κύπρου. 

  

• H Κύπρος σε πρωτόγνωρη ηθική παρακμή.  Από σχεδόν όλο το φάσμα των 

Πολιτικών κομμάτων οι καταδικασθέντες για την υπόθεση ΣΑΠΑ (Συμβούλιο 

Αποχετεύσεων Πάφου) Φειδίας Σαρίκας, πρώην Δήμαρχος Πάφου και πρώην 

Δημοτικός Σύμβουλος και βουλευτής ΕΔΕΚ, Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην 

Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Ευστάθιος Ευσταθίου, πρώην Δημοτικός 

Σύμβουλος ΔΗΚΟ, Βάσος Βασιλείου, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ, 

Γιώργος Σιαηλής, Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ.  

 

Αν λάβουμε υπόψη και τους άλλους επώνυμους και αιρετούς «άρχοντες» που 

έχουν καταδικαστεί πρόσφατα, η Κύπρος είναι έρμαιο του κάθε απατεώνα 

τυχοδιώκτη. Στο ναδίρ η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των πολιτικών χωρίς 

να παραβλέπεται ότι η ηγεσία είναι «καθρέπτης» της κοινωνίας που την 

εκλέγει. Αυτή τη στιγμή οι επώνυμοι που βρίσκονται στις Κεντρικές φυλακές 

είναι: 
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  - Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (3 χρόνια φυλακή) 

– Πρώην Ευρωπαϊκό Κόμμα 

  - Σάββας Βέργας, τέως Δήμαρχος Πάφου (6 χρόνια φυλακή) – ΔΗΚΟ 

 - Βενιζέλος Ζαννέτου, στέλεχος του ΑΚΕΛ Λάρνακας (3½ χρόνια φυλακή) 

 - Ευστάθιος Κιττής, πρόεδρο του Δ.Σ. ΑΤΗΚ  (8 χρόνια φυλακή) - ΔΗΚΟ    

  - Ορέστης Βασιλείου τέως γραμματέας Σωματείου των υπαλλήλων της ΑΤΗΚ 

ΕΠΟΕΤ- ΟΗΟ ΣΕΚ (9 χρόνια φυλακή) 

  - Γρηγόρης Σουρουλλάς, υπάλληλος ΑΤΗΚ ( 6 ½ χρόνια φυλακή) 

  - Ευτύχιος Μαληκκίδης, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Πάφου (6 χρόνια φυλακή) 

 - Παναγιώτη Νεοκλέους, δικηγόρος (2,5 χρόνια φυλακή)  

   

Από την φυλακή πέρασαν και οι: 

 

- Χαράλαμπος Τσουρής, μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΗΚ (,(3 χρόνια φυλακή - έχει 

αποφυλακιστεί πριν από λίγους μήνες) 

 - Κώστας Παπακώστας, πρώην Υπουργός Άμυνας (φυλακή 5 χρόνια) – ΑΚΕΛ 

 - Ντίνος Μιχαηλίδης, πρώην Υπουργός Εσωτερικών (15 χρόνια φυλακή) – 

ΔΗΚΟ 

 - Χριστόδουλος Χριστοδούλου, πρώην Διοικητής Κεντρικής Τράπεζα – ΔΗΣΥ. 

• Παύση του Υπαρχηγού της αστυνομίας κ. Ανδρέα Κυριάκου από τον πρόεδρο 

για κατηγορίες σχετικές με διαρροές πληροφοριών, νέος Υπαρχηγός 

Αστυνομίας ο Κύπρος Μιχαηλίδης, το ΑΚΕΛ ισχυρίζεται ότι πιθανόν είναι 

πολιτικοί οι λόγοι. 

• Απόφαση της Ελληνικής δικαιοσύνης απορρίπτει την έκδοση των οκτώ 

Τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία (κατηγορούνται για συμμετοχή στο 

Πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου του 2016).  Οι σχέσεις των δυο χωρών σε 

επικίνδυνη καμπή.  

• Συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού στη Γενεύη, με συμμετοχή πέντε μερών 

(δυο κοινότητες και τρεις εγγυήτριες δυνάμεις), κατέληξαν σε αδιέξοδο λόγω 

αρνητικής στάσης από την Άγκυρα. 

• Σκάνδαλα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Πάφου και ΧΥΤΥ 

(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) Κόσιης, απασχόλησαν τη 

διευρυμένη σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία.  Συλλήψεις υπόπτων μεταξύ των 

οποίων και δήμαρχοι. Η διαφορά μεταξύ ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ είναι ότι στο δεύτερο 

δεν αποθέτουμε όλα τα απορρίμματα.  

Πριν να φθάσουν τα απορρίμματα εκεί υπάρχει συστηματική ανακύκλωση στην 

οποία οδηγούνται, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, λευκοσίδηρος, σίδηρος, 

ύφασμα, γυαλί, ξύλο και ότι άλλο υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί και να 

επαναχρησιμοποιηθεί.  

Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να καταλήγουν στον ΧΥΤΥ 

πρακτικά μόνο υπολείμματα τροφών κατά κύριο λόγο.  

Συνέπεια η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ΧΥΤΥ σε σχέση με έναν ΧΥΤΑ. 

• Το Υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας, για 

την παραγωγή και την εμπορία βιομηχανικής κάνναβης, 

• Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ (Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα) 

επανεκλέγει, άνευ ανθυποψηφίου, ο Φίλιπ Κρίστοφερ. 
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

• Υπουργός Οικονομικών: Κωνσταντίνος Πετρίδης 

• Υπουργός Εξωτερικών: Νίκος Χριστοδουλίδης 

• Υπουργός Άμυνας: Χαράλαμπος Πετρίδης  

• Υπουργός Υγείας: Κωνσταντίνος Ιωάννου 

• Υπουργός Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Πρόδρομος 

Προδρόμου   

• Υπουργός Εργασίας: Ζέτα Αιμιλιανίδου 

• Υπουργός Εμπορίου: Νατάσα Πηλείδου. 

• Υπουργός Γεωργίας: Κώστας Καδής 

• Υπουργός Εσωτερικών: Νίκος Φ. Νουρής 

• Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας: Έμιλυ Γιολίτη 

• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Γιάννης Καρούσος 

• Υφυπουργός Ναυτιλίας: Βασίλης Δημητριάδης 

• Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: Κυριάκος 

Κόκκινος 

• Υφυπουργός Τουρισμού:Σάββας Περδίος 

• Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω: Βασίλης Πάλμας 

• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Κυριάκος Κούσιος 

• Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Σεντώνας  

• Διευθυντής Γραφείου Προέδρου: Πέτρος Δημητρίου 

• Προεδρικός Επίτροπος κ. Φώτης Φωτίου 

• Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος είναι Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του 

Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΚΟΜΜΑ 
 

 

 
 

1)ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΣΥ 

2)  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΣΥ 

3) ΝΙΑΖΙ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ ΑΚΕΛ 

4) ΓΙΟΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΕΛ 

5)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΔΕΚ -ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 

6)ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΚΟ 
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Η Στέλλα Κυριακίδου είναι Επίτροπος Υγείας και  Ασφάλειας 

Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΟΥΛΗΣ 
 

 

ΚΟΜΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

18 / 56 ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ 

 

16 / 56 
 

ΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 9 / 56 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 
ΕΔΕΚ 

 

3 / 56 
 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 3/ 56             ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 

 

2/ 56 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 

ΕΛΑΜ                 
2/56 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 3/56 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΘΙΜΟΤΑΞΙΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 
 

Το Πρωτόκολλο της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως καθορίζεται στον Νόμο 59(I) 

του 1996 παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Νίκος Αναστασιάδης) 
2. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  (Χρυσόστομος Β΄ Ηρόδοτος Δημητρίου κατά κόσμο) 
3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Αδάμος Αδάμου) 

4. ΑΡΧΗΓΟΙ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
5. ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

6. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (Γιώργος Σαββίδης) 
7. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (Περσεφόνη Παναγή) 
8. ΜΕΛΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
9. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  
10. ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
11. ΑΡΧΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΡΕΣΒΕΙΣ/ ΥΠΑΤΟΙ ΑΡΜΟΣΤΕΣ/ 

ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙ) 
12. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
13. ΑΡΧΗΓΟΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
14. ΜΕΛΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
15. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
16. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ  

17. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας) 
18. ΔΗΜΑΡΧΟΙ 
19. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης) 
20. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (Στυλιανός  

Παπαθεοδώρου,  Πολύβιος Χατζηβασιλείου) 

21. ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (Σάββας Αγγελίδης)  
22. ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
23. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Κωνσταντίνος Ηροδότου) 
24. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
25. ΑΡΧΗΓΟΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
26. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
27. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

28. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
29. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Μαρία Στυλιανού Λοττίδη) 

30. ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
31. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

32. ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (Ρέα Γεωργίου) 

33.  ΠΡΟΞΕΝΟΙ 
34. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
35. ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
36. ΕΠΑΡΧΟΙ 

37. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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 ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 
ΔΗΣΥ  

Λευκωσία: Αβέρωφ 
Νεοφύτου, , Νίκος 
Τορναρίτης, Δημήτρης 
Δημητρίου, Σάβια 
Ορφανίδου, Ξένια 
Κωνσταντίνου, Μιχάλης 
Σοφοκλέους 
Λεμεσός: Ευθύμιος 
Δίπλαρος, Ελένη 
Σταύρου, Ανδρέας 
Κυπριανού  

Λάρνακα: Αννίτα 
Δημητρίου, Ζαχαρίας 
Ζαχαρίου  
Πάφος: Κώστας 
Κωνσταντίνου  
Αμμόχωστος: Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, Γιώργος 
Κάρουλας, Ονούφριος 
Κουλλά, Γιώργος 
Γεωργίου  
Κερύνεια: Μάριος 
Μαυρίδης, Μαριέλλα 

Αριστείδου  
 
ΑΚΕΛ  
Λευκωσία: Άντρος 
Κυπριανού, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, 
Στέφανος Στεφάνου, 
Άριστος Δαμιανού, 
Γιώργος Λουκαΐδης  
Λεμεσός: Ανδρέας 
Καυκαλιάς, Κώστας 
Κώστα, Αδάμος 

Αδάμου, Γιώργος Τ. 
Γεωργίου  
Λάρνακα: Ανδρέας 
Πασιουρτίδης, Ευανθία 
Σάββα 
Πάφος: Ανδρέας 
Φακοντής  
Αμμόχωστος: Σκεύη 
Κουκουμά, Χριστάκης 
Τζοβάννης 
(αντικαταστάθηκε από 

τον Τουμάζος 
Τσελεπής), Νίκος 
Κέττηρος  
Κερύνεια: Ελένη 
Μαύρου  
 
ΔΗΚΟ 
Λευκωσία: Νικόλας 
Παπαδόπουλος, 
Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Μαρίνος 
Μουσιούττας (αποχώρη

σε) 
Λεμεσός: Πανίκος 
Λεωνίδου, Άγγελος 
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Βότσης (αποχώρησε) 
Λάρνακα: Γεώργιος 
Προκοπίου 
(αποχώρησε), Χρίστος 
Ορφανίδης 

Πάφος: Χαράλαμπος 
Πιττοκοπίτης  
Αμμόχωστος: Ζαχαρίας 
Κουλίας  
 
ΕΔΕΚ  
Λευκωσία: Κωστής 
Ευσταθίου  
Λεμεσός: Μαρίνος 
Σιζόπουλος  
Πάφος: Ηλίας 

Μυριάνθους  
 
Συμμαχία Πολιτών  
Λευκωσία: Γιώργος 
Λιλλήκας  
Λεμεσός: Παύλος 
Μυλωνάς (εντάχθηκε 
στο ΔΗΚΟ) 
Αμμόχωστος: Άννα 
Θεολόγου 
(αποχώρησε)  
 

Κίνημα Αλληλεγγύη  
Λευκωσία: Δημήτρης 
Συλλούρης 
(παραιτήθηκε τη θέση 
του κατέλαβε η Ρούλα 
Γεωργιάδου)  
Λεμεσός: Ελένη 
Θεοχάρους αντικαταστ
άθηκε από το Γιώργο 
Παπαδόπουλλο 
Αμμόχωστος: Μιχάλης 
Γιωργάλλας  

 
Κίνημα Οικολόγων  
Λευκωσία: Γιώργος 
Περδίκης, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου  
 
ΕΛΑΜ  
Λευκωσία: Χρίστος 
Χρίστου  
Αμμόχωστος: Λίνος 
Παπαγιάννης  

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
 

• ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 



ΝΕΟΡΑΜΑ 77778818 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ από ΑνΑΔ              Page 15 

ΝΕORAMA 77778818 – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-FOREX 
 

  

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
• Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, 

•  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Βέλγος Σαρλ Μισέλ, 

• Κριστίν Λανκάρτ, Γαλλίδα, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, 

• Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, Ιταλός, είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

• Μουσταφά Ακκιντζί, γεννήθηκε στη Λεμεσό, ήταν «Πρόεδρος» των 

Μουσουλμάνων Κυπρίων (Τουρκοκυπρίων), νέος «πρόεδρος» ο 

εθνικιδτής Ερσίν Τατάρ. 

• ο Πάπας Φραγκίσκος, (γεννημένος στην Αργεντινή) είναι ο 266ος Πάπας 

της Καθολικής Εκκλησίας, 

• Πατριάρχης Βαρθολομαίος (γεννημένος στην Ίμβρο) είναι ο 270ός 

Προκαθήμενος του Θρόνου του Αποστόλου Ανδρέα, πρώτος μεταξύ ίσων (primus 

inter pares) μεταξύ των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 

• Ο Τζόε Μπάιντεν είναι Πρόεδρος των Η.Π.Α, 

• Ο Βενιαμίν Νεντανιάχου είναι Πρωθυπουργός του Ισραήλ, 

• Η Αγγέλα Μέρκελ είναι Καγκελάριος της Γερμανίας, 

• Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο ιδιόρρυθμος ηγέτης της Βορείου Κορέας, 

• Neorama εκπαιδευτικό κέντρο, Εξετάσεις πρόσληψής Εκπαιδευτικών, Αστυνομικές, 

Κυβερνητικές, Λογιστική, FOREX, 77778818. 
• O Βλαδιμίρ Πούτιν είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, 

• Ο  Γενς Στόλτενμπεργκ , Νορβηγός, είναι Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, 

• Η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ είναι η ειδικός σύμβουλος του γ.γ του ΟΗΕ στην Κύπρο, 

• Αντόνιο Γκουτέρες, πορτογάλλος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 

• EUROPOL με διευθύντρια την Catherine De Bolle  εδρεύει στη Χάγη ενώ η 

INTERPOL με αρχηγό (πρόεδρο) τον Νοτιοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Γιανγκ, εδρεύει στην 

Λυών, 

• Γάλλος πρόεδρος είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, 

• Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργός εξωτερικών ο 

Νίκος Δένδιας και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας η Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου. 
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