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Αποσύρθηκαν οι διώξεις πολιτών 
για ύβρεις κατά του προέδρου

Στις χώρες της ΕΕ 
µε το ακριβότερο οικιακό ρεύµα 
συγκαταλέγεται η Κύπρος

Αποσύρθηκαν οριστικά και 
οι πέντε υποθέσεις ενα-
ντίον πολιτών, οι οποίοι 

κατηγορούνταν για εξύβριση 
του προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
∆ηµήτρη Χριστόφια. Και οι πέ-
ντε υποθέσεις που εκκρεµούν σε 
δικαστήρια εναντίον πολιτών, 
επειδή καταφέρθηκαν κατά του 
προέδρου της ∆ηµοκρατίας, λίγο 
µετά τα τραγικά γεγονότα στο 
Μαρί, αποσύρθηκαν µε απόφα-
ση του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας Πέτρου Κληρίδη.

Τις επόµενες µέρες θα κα-
ταχωρηθεί αναστολή ποινικής 
δίωξης και θα αποσυρθούν οι 
φάκελοι και των πέντε υποθέ-

σεων, που έχουν παρουσιαστεί 
αυτό το διάστηµα ενώπιον της 
δικαιοσύνης

Ολες οι φερόµενες ύβρεις 
έγιναν κατά τον Αύγουστο του 
2011, ένα µήνα µετά την έκρη-
ξη στο Μαρί, διάστηµα κατά το 
οποίο υπήρξαν έντονες επικρί-
σεις γύρω από το πρόσωπο του 
προέδρου Χριστόφια.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο 
ΚΥΠΕ, ο Γενικός Εισαγγελέας 
της ∆ηµοκρατίας είπε πως ο 
φάκελος της µιας εκ των πέντε 
υποθέσεων που είχε φτάσει κο-
ντά του, δεν αφορούσε εξύβριση 
η οποία έγινε µε την ευκαιρία 
των γεγονότων του Μαρί, αλλά 

αφορούσε µια άλλη περίπτωση. 
«Σε αυτή την περίπτωση είχα 
πει εγώ να γίνει δίωξη. Οι άλ-
λες τέσσερις, είχαν καταχωρηθεί 
από την αστυνοµία και µάλιστα 
κατά τη γνώµη µου µερικές από 
αυτές δεν είχαν καν υπόθεση, 
γιατί δεν θα µπορούσαν καν να 
αποδειχθούν στο δικαστήριο». 

Οπως σηµείωσε ο Γενικός Ει-
σαγγελέας «ο πρόεδρος δεν είχε 
καµιά σχέση µε αυτές τις υποθέ-
σεις και δεν είχε πει να γίνουν 
διώξεις».  «Οι διώξεις δεν έγιναν 
επειδή τις επεδίωξε ο πρόεδρος 
Χριστόφιας, αντίθετα έγιναν από 
την αστυνοµία», κατέληξε ο κ. 
Κληρίδης.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε το ακριβότερο 
οικιακό ρεύµα συγκαταλέ-

γεται η Κύπρος. Αυτό επιβεβαί-
ωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο 
Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής 
Ηλεκτρισµού, Κώστας Γαβριηλί-
δης, προσθέτοντας ότι αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός πως για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος η 
Κύπρος χρησιµοποιεί πετρέλαιο. 
∆ιευκρίνισε επίσης ότι στους λο-
γαριασµούς για ηλεκτρικό ρεύµα 
περιλαµβάνονται και επιβαρύν-
σεις, οι οποίες δεν καταλήγουν 

στα ταµεία της ΑΗΚ.  Στο µεταξύ 
στο υπουργείο Εµπορίου βρίσκε-
ται νοµοσχέδιο µε το οποίο εναρ-
µονίζεται η κυπριακή νοµοθεσία 
µε ευρωπαϊκή οδηγία, σύµφωνα 
µε την οποία δεν θα γίνεται δια-
κοπή ηλεκτρικού ρεύµατος στις 
ευάλωτες οµάδες που δεν µπο-
ρούν να το πληρώσουν.  Όπως 
δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ 
η λειτουργός της ΡΑΕΚ για θέ-
µατα ενέργειας, φυσικού αερίου 
και άλλων καυσίµων, Μαριλένα 
∆ελέντα, εφαρµόζεται ήδη νοµο-
θεσία εναρµονισµένη µε ευρω-

παϊκή οδηγία, στην οποία γίνεται 
αναφορά στις ευάλωτες οµάδες 
αλλά υπάρχει νέα οδηγία και το 
υπουργείο Εµπορίου ετοιµάζει 
νέο νοµοσχέδιο για να εναρµονι-
στεί και πάλι. «Εκείνο που θα γί-
νει πρώτα», είπε η κ. ∆ελέντα, «εί-
ναι να διευκρινιστεί ποιες οµάδες 
πρέπει να θεωρούνται ευάλωτες 
και ποιος θα καταβάλει το κόστος 
για όσους δεν θα µπορούν να 
πληρώσουν». «Ήδη», είπε, «γίνο-
νται επαφές για να διαπιστωθεί 
πως αντιµετωπίζουν το θέµα άλ-
λες χώρες της ΕΕ».
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