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Υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή νέου υποθαλάσσιου καλωδίου Λιβάνου και 

Κύπρου, Βηρυτός, 12.12.2022 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του λιβανικού κλαδικού τύπου, επίσημη αντιπροσωπεία του 

Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου υπέγραψε την περασμένη Δευτέρα, 12 τρέχοντος 

μηνός, συμφωνία με την Κυπριακή Αρχή Τηλεπικοινωνιών Cyta, για την κατασκευή και συντήρηση 

νέας υποθαλάσσιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, με την εμπορική 

επωνυμία CADMOS-2. Την κυπριακή αρχή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  της, κ. 

Μιχάλης Ιωαννίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα, κ. Αντρέας Νεοκλέους. 

Το CADMOS-2, το οποίο θα πρέπει να είναι λειτουργικό έως το τέλος του 2024. έρχεται να 

συμπληρώσει και να αντικαταστήσει υφιστάμενη σύνδεση, με την ονομασία Cadmos, η οποία είχε 

εικοσαετή διάρκεια ζωής, ενώνοντας τις δύο χώρες από το 1995, ενώ είχε εγκατασταθεί από την 

ίδια εταιρία. Η νέα σύνδεση εξυπηρετεί ανάγκες διεθνούς συνδεσιμότητας. Σύμφωνα με 

ενεργειακούς αναλυτές, η συμφωνία ενδυναμώνει τη θέση της Cyta ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου 

καθώς και τον ρόλο της Κύπρου ως κέντρο υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τις καλές διμερείς σχέσεις και την επιχειρηματική 

δραστηριότητα μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου και, μέσω της ανανέωσης των υποδομών που τις 

συνδέουν, ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών ευρύτερα, σε μια κρίσιμη περίοδο, ιδίως για τη 

χώρα του Λιβάνου, που χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και πολλές διακυμάνσεις.  

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στον τύπο της 12ης Δεκεμβρίου, η Cyta θα καλύψει το κόστος του 

έργου με τη μορφή δωρεάς προς το Λίβανο, προσβλέποντας στη συνέχεια της συνεργασίας προς 

όφελος των οικονομιών και των δύο χωρών. O υπηρεσιακός Υπουργός Τηλεπικοινωνιών του 

Λιβάνου, κ Johnny Corm, σε δηλώσεις του, ευχαρίστησε ενθέρμως την Κυπριακή Δημοκρατία και 

την Κυπριακή Αρχή Τηλεπικοινωνιών, για το εν λόγω έργο, το οποίο χαρακτήρισε ζωτικής 

σημασίας, καθώς θα παρέχει στον Λίβανο σημαντική χωρητικότητα διαδικτύου, ενώ παράλληλα θα 

αποτελεί εφεδρική λύση σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης του υποθαλάσσιου δικτύου I-ME-WE, 

το οποίο συνδέει την Αίγυπτο με την Τρίπολη στον Βόρειο Λίβανο. Από πλευράς του, ο πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Cyta, κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, φαίνεται να τόνισε ότι το έργο αυτό ενισχύει τόσο 

την συνδεσιμότητα των δύο χωρών, όσο και τις σχέσεις τους, προσφέροντάς σε αμφότερα μέρη, 

σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. 

Ο πρώτος διαγωνισμός, που θα αφορά την κατασκευή του CADMOS-2, αναμένεται να 

προκηρυχθεί από το λιβανικό κράτος σε συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή Τηλεπικοινωνιών, στις 

αρχές του επόμενου έτους. 
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