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Συνεχίστηκε την ∆ευτέρα, 
ενώπιον του Μόνιµου Κα-
κουργιοδικείου που συνέρ-

χεται στη Λάρνακα, η δίκη των 
έξι κατηγορουµένων για τη φονι-
κή έκρηξη στο Μαρί. Ο µάρτυρας 
κατηγορίας, αρχιαστυφύλακας 
Χαράλαµπος Αγαθοκλέους, κα-
τέθεσε στο ∆ικαστήριο 151 τεκ-
µήρια µε φωτογραφίες, βίντεο 
και ψηφιακούς δίσκους. Σε ένα 
από τα τεκµήρια ακούγεται και η 
φωνή ενός εκ των θυµάτων.

Οι συνήγοροι των κατηγορου-
µένων δήλωσαν ότι αποδέχονται 
πως όλα τα τεκµήρια διακινήθη-
καν νοµότυπα και δεν υπήρξε 
καµία παρέµβαση ως προς το 
περιεχόµενό τους.

Το πρωί, η ακροαµατική δια-
δικασία διακόπηκε, ύστερα από 
αίτηµα του δικηγόρου των Μάρ-
κου Κυπριανού και Σάββα Αργυ-
ρού, να κάνει εναρκτήρια δήλω-
ση. Συγκεκριµένα, ο δικηγόρος 
Γιώργος Γεωργίου, συνήγορος 
υπεράσπισης του τέως υπουργού 
Εξωτερικών, Μάρκου Κυπρια-
νού και του τέως υπαρχηγού της 
Εθνικής Φρουράς, Σάββα Αργυ-
ρού, ζήτησε από το δικαστήριο 
όπως κάνει εναρκτήρια δήλω-
ση εκ µέρους των πελατών του, 
γιατί όπως εξήγησε, θεωρεί ότι 
η υπόθεση για την υπεράσπιση 
αρχίζει µε την υπόθεση της κατη-
γορούσας αρχής, και πρόσθεσε 
ότι κάτι τέτοιο θα διευκολύνει τη 

διαδικασία αφού το δικαστήριο 
θα µπορεί πιο εύκολα να παρα-
κολουθεί την υπόθεση.

Το αίτηµα του δικηγόρου 
απορρίφθηκε.

Η αίθουσα ήταν κατάµεστη 
από συγγενείς των θυµάτων.

Να σηµειωθεί ότι πριν από την 
έναρξη της δίκης η Πόπη Χρι-
στοφόρου, µητέρα των διδύµων 
που έχασαν τη ζωή τους στην 
έκρηξη, µοίρασε τόσο στην κα-
τηγορούσα αρχή, όσο και στους 
συνηγόρους υπεράσπισης, ψη-
φιακούς δίσκους µε τραγούδια 
και αφιέρωµα που ετοίµασαν οι 
φίλοι των διδύµων µε την ευ-
καιρία των γενεθλίων τους, που 
ήταν την Κυριακή.

Σε 24ωρη απεργία κατέρχο-
νται την Παρασκευή οι οδη-
γοί λεωφορείων της Εταιρίας 

Μεταφοράς Επιβατών Λεµεσού 
(ΕΜΕΛ), καθώς η εταιρία αδυνα-
τεί να καταβάλει τα δεδουλευµένα 
των οδηγών που αµείβονται σε 
εβδοµαδιαία βάση. Η απόφαση 
λήφθηκε τη ∆ευτέρα, µετά από 
Γενική Συνέλευση των επηρεαζό-
µενων µε τις συντεχνίες τους, στο 
οίκηµα της ΣΕΚ Λεµεσού.

Σε γραπτή ανακοίνωση που 
ανέγνωσε στα ΜΜΕ, ο Οργανω-
τικός Γραµµατέας της ΟΜΕΠΕΓΕ 
ΣΕΚ Λεµεσού Γιάννης Τσουρής 
ανέφερε πως «είναι µε λύπη µας, 
που για 3η φορά φέτος, βρισκό-
µαστε στη δύσκολη και δυσάρε-
στη θέση να διεκδικήσουµε τα 
δεδουλευµένα µας». ∆υστυχώς, 
συνέχισε, «η εταιρία αφήνει για 
άλλη µια φορά εκτεθειµένους τους 
υπαλλήλους της, στερώντας τους 
το εισόδηµα τους» και πρόσθε-
σε πως «µε αίσθηµα ευθύνης και 
υπευθυνότητας, η Γενική Συνέλευ-
ση των εργαζοµένων στην εταιρία, 
χωρίς να θέλει να ταλαιπωρήσει 
το επιβατικό κοινό της Λεµεσού, 
αποφάσισε όπως προχωρήσει σε 
24ωρη απεργία την Παρασκευή 

14 Σεπτεµβρίου, δίνοντας στην 
εταιρία ένα σηµαντικό χρονικό 
περιθώριο για να ανταποκριθεί, 
πληρώνοντας τα ηµεροµίσθια που 
οφείλει». Ο κ. Τσουρής εξέφρασε 
την ελπίδα ότι το όλο ζήτηµα θα 
έχει αίσια κατάληξη και στο τέλος 
θα αποφευχθεί η απεργιακή κι-
νητοποίηση, ενώ διευκρίνισε ότι 
από τους 250 οδηγούς λεωφορεί-
ων, αυτή τη στιγµή επηρεάζονται 
περίπου οι 110 που αµείβονται 
σε εβδοµαδιαία βάση. «Αν η κα-
τάσταση παραµείνει ως έχει, όσον 

αφορά τη ρευστότητα της εταιρίας, 
στο τέλος του µηνός θα υπάρχει 
πρόβληµα και µε τους υπόλοιπους 
οδηγούς», κατέληξε στις δηλώσεις 
του ο Οργανωτικός Γραµµατέας 
της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Λεµεσού.

Οι οδηγοί λεωφορείων της 
ΕΜΕΛ είχαν κατέλθει και στις 
αρχές του χρόνου σε απεργία, 
αρχικά σε 24ωρη και ακολούθως 
σε επ’ αόριστο, η οποία είχε λή-
ξει µετά από διάλογο και σχετικές 
διαβεβαιώσεις από το αρµόδιο 
υπουργείο Συγκοινωνιών.

Mνηµόνιο συναντίληψης 
και συνεργασίας στους 
τοµείς της βιοµηχανίας 

και των επενδύσεων, υπέβαλε ο 
υπουργός Βιοµηχανίας του Λι-
βάνου Βρεχ Σαπουτζιάν, στον 
υπουργό Εµπορίου της Κύπρου 
Νεοκλή Συλικιώτη, κατά τη διάρ-
κεια συνάντησής τους στη Λευκω-
σία. Ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι 
η κυπριακή κυβέρνηση θα µελε-
τήσει το µνηµόνιο και αν επιτευ-
χθεί συµφωνία θα υπογραφεί στη 
Βηρυτό. Οι δύο υπουργοί συζήτη-

σαν, επίσης, για τις διµερείς σχέ-
σεις Κύπρου-Λιβάνου, για θέµατα 
βιοµηχανίας και ανάπτυξης και 
για τις οικονοµικές δραστηριότη-
τες των δύο χωρών. 

Ο Λιβανέζος υπουργός ανέ-
φερε ότι οι δύο χώρες θα µελε-
τήσουν όλες τις προοπτικές που 
υπάρχουν για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους. Συζήτη-
σαν, είπε και για συνεργασία στο 
θέµα το φυσικού αερίου, αλλά όχι 
σε βάθος, διότι δεν είναι ο αρµό-
διος γι’ αυτό το θέµα.

Σήµερα η συνέχεια στη δίκη των έξι

Απεργούν την Παρασκευή 
οι οδηγοί της ΕΜΕΛ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΙ

ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Μνημόνιο συνεργασίας με το Λίβανο μελετά η Κύπρος 

Ο υπουργός Εµπορίου 
της Κύπρου Νεοκλής Συλικιώτης.


