
Νέο πλήγμα δέχθηκε την 
Τετάρτη το τραπεζικό 
σύστημα. Ο οίκος Fitch 

υποβάθμισε τα καλυμμένα ομό-
λογα της Λαϊκής Τράπεζας και 
της Τράπεζας Κύπρου, τα οποία 
είναι εξασφαλισμένα με ελλη-
νικά στεγαστικά δάνεια. Έθεσε, 
παράλληλα, σε καθεστώς αρ-
νητικής παρακολούθησης τα 
κυπριακά καλυμμένα ομόλογα, 
τα οποία εξασφαλίστηκαν με 
κυπριακά δάνεια. Στην ουσία ο 
οίκος υποβάθμισε την ποιότητα 

των στεγαστικών δανείων που 
παραχωρήθηκαν στην ελληνι-
κή αγορά και τα οποία δόθηκαν 
από την τράπεζα ως εξασφαλί-
σεις, προκειμένου να εκδώσουν 
και να διαθέσουν ομόλογά τους 
στη διεθνή αγορά για ενίσχυση 
της κεφαλαιακής τους βάσης. 
Η απόφαση αντικατοπτρίζει και 
την υποτίμηση της ποιότητας 
των υποθηκών που δόθηκαν 
από τους ιδιώτες προς στις τρά-
πεζες, με αντάλλαγμα να λάβουν 
στεγαστικά δάνεια.

Ο Fitch υποβάθμισε τα κα-
λυμμένα ομόλογα της Λαϊκής 
και της Τράπεζας Κύπρου κατά 
μία βαθμίδα, από ΒΒΒ-, σε ΒΒ+. 
Αρνητική αξιολόγηση για τη 
Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε και 
ο οίκος Moody’s. Υποβάθμισε 
το εγχώριο χρέος μειωμένης 
εξασφάλισης της Τράπεζας από 
Caa2, σε Ca. Ο οίκος επισημαί-
νει ότι η ανταλλαγή χρέους είναι 
αναγκαστική επιλογή, δεδομέ-
νης της αδύναμης οικονομικής 
θέσης της Λαϊκής Τράπεζας.

Αυτοκίνητα και μοτοσικλέ-
τες μιας άλλης εποχής 
μπορούν να θαυμάσουν 

οι επισκέπτες της φετινής Δι-
εθνούς Έκθεσης Κύπρου. Σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
λειτουργεί η έκθεση αυτοκινή-
των αντίκας, όπου βρίσκονται 
αγαπημένες σειρές αυτοκινήτων 
περασμένων δεκαετιών. Μεταξύ 
των αυτοκινήτων που εκτίθενται 
είναι λιμουζίνες, σπορ αυτοκίνη-

τα, αλλά και αυτοκίνητα μικρότε-
ρου κυβισμού που πλέον δεν τα 
βρίσκουμε στους δρόμους μας.

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά 
στα 37 χρόνια της διοργάνω-
σης, η Διεθνής Έκθεση Κύπρου 
φιλοξενεί και την εξειδικευμένη 
έκθεση αλιείας «Ναυτικό Σαλόνι 
2012». Η συγκεκριμένη έκθεση 
διοργανώνεται αυτόνομα και 
λειτουργεί κανονικά ως μέρος 
της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης. 

Οι επισκέπτες της μπορούν να 
ενημερωθούν για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που αφορούν 
τη θάλασσα, το σκάφος και το 
ψάρεμα. Με βάση τους υπολογι-
σμούς της Αρχής Κρατικών Εκ-
θέσεων, φέτος θα επισκεφθούν 
την Έκθεση πέραν των 70.000 
επισκεπτών. Η Διεθνής Έκθεση 
άνοιξε τις «πύλες» της στις 18 
Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι 
την Κυριακή, 27 Μαΐου. 
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Νέο πλήγμα δέχθηκε
το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου 

Αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής 

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι 
οκτάχρονος από την Κύπρο

Παγκόσμιος πρωταθλητής 
στο σκάκι, στην κατηγορία 
του, αναδείχθηκε οκτά-

χρονος από την Κύπρο. Πρόκει-
ται για τον Ανδρέα Χατζηνικολά-
ου, μαθητή της δευτέρας τάξης 
στο Β’ Δημοτικό σχολείο Δερύ-
νειας, παιδί προσφύγων από τον 
Καραβά. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Σκακιστικού Ομίλου 
Αμμοχώστου, μετά τις συνεχείς 
επιτυχίες του στην Κύπρο, ο 
Ανδρέας Χατζηνικολάου κατά-
φερε να κατακτήσει την πρώτη 

θέση στην κατηγορία των οκτώ 
χρονών στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα Σκακιού ερασιτεχνών 
που έγινε στη Χαλκιδική. Είναι 
η πρώτη φορά κατά την οποία 
Κύπριος μαθητής καταφέρνει 
να πετύχει κάτι τόσο εντυπωσι-
ακό σε διεθνές επίπεδο. Ο Αν-
δρέας Χατζηνικολάου το 2010 
και 2011 κατέκτησε την πρώτη 
θέση στο παγκύπριο πρωτά-
θλημα, ενώ παράλληλα εκπρο-
σωπούσε επάξια την Κύπρο σε 
διάφορα διεθνή πρωταθλήματα. 

Τον περασμένο Μάρτιο κατέκτη-
σε την πρώτη θέση στο παγκύ-
πριο τουρνουά «Φιλίας» και την 
πρώτη θέση στον παγκύπριο 
διαγωνισμό λύσης σκακιστικών 
προβλημάτων. Στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Σκακιού ερασιτε-
χνών, έλαβαν μέρος άλλοι δύο 
Κύπριοι σκακιστές, ο Σολωμός 
Ισαάκ και ο Χάρης Χατζηκων-
σταντίνου οι οποίοι κατέλαβαν 
την τρίτη και δεύτερη θέση στις 
κατηγορίες 12 και 14 χρόνων, 
αντίστοιχα.

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
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Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: Tel.:  97073408, 
Fax: 97093919, Mobile: 0416066138
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  

ÂñáäéÜ Ëýñáò
óôï

PANARCADIAN CLUB
ôï ÓÜââáôï 26 ÌáÀïõ 2012

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ ÊùóôÞò Ðëáôýññá÷ïò, 
¢ããåëïò ÃÜôóïò êáé  Ìáíüëçò Êáñáãåùñãßïõ, èá óáò ìåôáöÝñïõí 

óå üëá ôá ìÝñç ôçò ðáôñßäáò ãåìßæïíôáò ôçí øõ÷Þ óáò ÅËËÁÄÁ!
Ìå ôçí ëýñá,ôç âéïëüëõñá,ôï ëõñÜêé,ôá ëáïýôá,ôá ðëÞêôñá,èá óáò ôáîéäÝøïõí 
óôéò ìïõóéêÝò ôïõ ôüðïõ ìáò ðñïóöÝñïíôáò óáò åîáßóéá ìïõóéêÜ áêïýóìáôá!

Ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí åðéêïéíùíåßóôå ìå ôçëÝöùíá:
Ìé÷Üëçò: 0410 517 973, ¢èáò: 0415 777 932

Åßóïäïò ìå 4 course meal $45


