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Τα µεγάλα έργα δίνουν 
ώθηση στην ανάπτυξη 
και δεν είναι τυχαίο που 

ολόκληρη η Ευρώπη σήµερα 
στρέφεται στην ανάπτυξη, δι-
απιστώνοντας ότι η µονόπλευ-
ρη λιτότητα δεν έχει οδηγήσει 
στα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα, επεσήµανε την Τρίτη 
ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
∆ηµήτρης Χριστόφιας. «Αυτή 
ήταν και είναι η δική µας φι-
λοσοφία και πραγµατικά χαι-
ρόµαστε γιατί αυτή η φιλοσο-
φία κερδίζει συνεχώς έδαφος 
στην Ευρώπη», είπε ο πρόε-
δρος Χριστόφιας, στο χαιρετι-
σµό του κατά τα εγκαίνια του 
οδικού δικτύου κοντά στο νέο 
στάδιο ΓΣΠ Λευκωσίας.

 «Με µεγάλη χαρά βρίσκοµαι 
σήµερα (σ.σ. την Τρίτη) εδώ 
για να τελέσουµε τα εγκαίνια 
του οδικού δικτύου παρά το 
νέο ΓΣΠ», είπε ο πρόεδρος, 
επισηµαίνοντας πως, «στις 
δύσκολες συνθήκες που δια-
νύουµε λόγω της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης, η ανά-
γκη για συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότη-
τα για την κυβέρνηση». «Στις 
δεδοµένες συνθήκες», δήλωσε 
ο πρόεδρος Χριστόφιας, «είναι 
αναγκαία η υλοποίηση ανα-
πτυξιακών έργων, όπως αυτό 
που εγκαινιάζουµε, έργων τα 
οποία να συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη, προσδίδοντας τη 
δυναµική και την προοπτική 
που τόσο χρειάζεται η οικονο-
µία του τόπου».  «Το έργο αυτό 
αποτελεί µέρος της διαπλάτυν-
σης και της αναβάθµισης του 
αυτοκινητόδροµου Λευκωσί-

ας-Λεµεσού, από τη Λευκωσία 
µέχρι την Αλάµπρα», είπε.

«Η κατασκευή του», πρόσθε-
σε, «έχει βοηθήσει σηµαντικά 
στην απάµβλυνση της κυκλο-
φοριακής συµφόρησης στην 
είσοδο και έξοδο της Λευκω-
σίας, όπου διακινούνται ηµε-
ρησίως πέραν των 63.000 
οχηµάτων και στις δύο κα-
τευθύνσεις». Όπως ανέφερε ο 
πρόεδρος Χριστόφιας, «µε την 
ολοκλήρωση και παράδοση 
στην κυκλοφορία του νέου οδι-
κού δικτύου, η τροχαία κίνηση 
µπορεί πλέον να διοχετευθεί 
από τον αυτοκινητόδροµο 
µέσω του νέου υπερυψωµέ-
νου κυκλικού κόµβου προς τα 
Λατσιά και τον κυκλικό κόµβο 
Βικέλα». «Η σηµασία έργων 
όπως αυτό που εγκαινιάζου-
µε σήµερα (σ.σ. την Τρίτη)», 
δήλωσε ο κ. Χριστόφιας, «ενι-
σχύεται και από το γεγονός ότι 
το οδικό δίκτυο αποτελεί το 

µόνο µέσο διακίνησης πολι-
τών και αγαθών στην Κύπρο».

«Το οδικό δίκτυο είναι η 
ραχοκοκαλιά των οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων της χώ-
ρας µας και για αυτό», τόνισε 
ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
«δεν θα πάψει ποτέ να ανα-
βαθµίζεται, προκειµένου να 
ανταποκρίνεται επαρκώς στις 
ανάγκες των πολιτών». 

Στην εκδήλωση παρέστη-
σαν, µεταξύ άλλων, οι υπουρ-
γοί Συγκοινωνιών και Έργων, 
Ευθύµιος Φλουρέντζου και 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, Σοφοκλής 
Αλετράρης. Στα εγκαίνια πα-
ρέστησαν, επίσης, ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη Υπουρ-
γείων και κυβερνητικών Τµη-
µάτων, ανώτεροι αξιωµατικοί 
της Αστυνοµίας και ο ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος της οµώνυµης 
εταιρείας που κατασκεύασε το 
έργο, Μιλτιάδης Νεοφύτου.

Καθαρά κέρδη ύψους 54,8 
εκ. ευρώ καταγράφει ο 
Οµιλος Λαϊκής Τράπεζας 

το πρώτο τρίµηνο του 2012, τα 
οποία ωστόσο είναι µειωµένα 
σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο 
του 2011 που έφθαναν τα 71 
εκατ. ευρώ. Σε συνεδρίασή του 
το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο 
ενέκρινε τα οικονοµικά απο-
τελέσµατα του Οµίλου για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2012. Σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του Οµίλου, «µέσα σε ένα 
ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό 
και επιχειρηµατικό περιβάλ-
λον» κατά το τρίµηνο που έληξε 
στις 31 Μαρτίου 2012 ο Όµι-
λος Λαϊκής Τράπεζας ανακοι-

νώνει λειτουργικά κέρδη πριν 
τις προβλέψεις ύψους 96 εκ. το 
α’ τρίµηνο 2012 έναντι 21 εκ. 
το δ’ τρίµηνο 2011 και 107 εκ. 
το α’ τρίµηνο 2011, αναπρο-
σαρµοσµένα για το κέρδος από 
πώληση θυγατρικών εταιρειών. 
Τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 
247 εκ. αυξηµένα κατά 25% σε 
σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο 
του 2011, ενώ τα συνολικά 
λειτουργικά έξοδα που ανέρχο-
νται στα 148 εκ. είναι µειωµένα 
κατά 16% σε σχέση µε το τελευ-
ταίο τρίµηνο του 2011 και 6% 
σε ετήσια βάση. 

Οι συνολικές προβλέψεις για 
τον Όµιλο είναι ύψους 119 εκ. 
έναντι 78 εκ. στην αντίστοιχη 

περίοδο του 2011. Το συνολικό 
καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγή-
σεων φθάνει τα 24 δις, κατά 2% 
µειωµένο σε σχέση µε την 31 
∆εκεµβρίου 2011 και οι συνο-
λικές καταθέσεις φθάνουν τα 20 
δις αµετάβλητες σε σχέση µε την 
31 ∆εκεµβρίου 2011. Τα συ-
νολικά καθαρά κέρδη φθάνουν 
τα 54,8 εκ. ευρώ, τα οποία πε-
ριλαµβάνουν όφελος από ανα-
βαλλόµενη φορολογία ύψους 
84,7 εκ. Αναφέρεται επίσης ότι 
ο Οµιλος Λαϊκής Τράπεζας ανα-
κοίνωσε στο τέλος Φεβρουαρίου 
2012, ένα περιεκτικό πλάνο για 
την κεφαλαιακή του ενίσχυση το 
οποίο σήµερα βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη. 

«Ναι» στην ανάπτυξη, 
«όχι» στη µονόπλευρη λιτότητα

Καθαρά κέρδη 54,8 εκ. ευρώ 
ο Ομιλος Λαϊκής Τράπεζας
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