
Διιστάμενες απόψεις από 
τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς σε σχέση με το νο-

μοσχέδιο που αφορά τη ρύθ-
μιση της αγοράς ηλεκτρισμού 
κατέγραψε η συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου, με αποτέλεσμα να ζη-
τηθεί από το αρμόδιο υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού όπως προχωρήσει και σε 
δεύτερο γύρο διαβούλευσης με 
στόχο να υπάρξει σύγκλιση από-
ψεων σε ό,τι αφορά το περιεχό-
μενο του νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος 
της συνεδρίασης ο πρόεδρος της 
Επιτροπής, Λευτέρης Χριστοφό-
ρου, αφού έκανε λόγο για ένα 
πολύ σημαντικό νομοθέτημα 
«το οποίο ουσιαστικά θα αλλά-
ξει την εικόνα των πραγμάτων 
στον ηλεκτρισμό και ιδιαίτερα σε 
σχέση με την προστασία των δι-
καιωμάτων των καταναλωτών», 
είπε πως «φαίνεται ότι υπάρ-
χουν πάρα πολλές διιστάμενες 
απόψεις σε βαθμό μάλιστα που 
οι εμπλεκόμενοι φορείς ΔΕΦΑ, 
ΡΑΕΚ, ΑΗΚ και άλλοι να μην 
έχουν κοινή συνισταμένη για 
την αντιμετώπιση αυτού του ολο-

κληρωμένου νομοσχεδίου». Ο 
κ. Χριστοφόρου ανέφερε πως 
για την Επιτροπή είναι εκ των 
ων ουκ άνευ να συμπεριληφθεί 
στο νομοσχέδιο ότι οι ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού θα έχουν 
απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας γιατί, όπως υπέδειξε, 
είναι αδιανόητο στην Κύπρο του 
2012 να αποκόπτεται η παρο-
χή ηλεκτρικού ρεύματος σε αν-
θρώπους άνεργους κι ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να κατα-
βάλουν τους λογαριασμούς της 
ΑΗΚ. Είπε πως στο νομοσχέδιο 
καθορίζεται η έννοια της ενερ-
γειακής φτώχειας, «η οποία στην 
Κύπρο καθημερινά αυξάνεται, 
σε βαθμό μάλιστα που οι πολίτες 
δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το 
απαραίτητο και βασικό κοινωνι-
κό αγαθό».

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα 
στηρίξει, θα θωρακίσει και θα 
τροποποιήσει το νομοσχέδιο με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διαφυ-
λάξει το δικαίωμα στην πρόσβα-
ση στον ηλεκτρισμό.

Ανέφερε ακόμη πως στο πλαί-
σιο συζήτησης τονίστηκε ιδιαίτε-
ρα το ότι «οι βαριοί λογαριασμοί 

της ΑΗΚ συνεχίζουν να λυγίζουν 
τις πλάτες των νοικοκυριών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων». «Αναμένουμε σε 15 μέρες 
από την ΑΗΚ αυτό για το οποίο 
δεσμεύτηκε, δηλαδή ένα πλάνο 
και ένα πρόγραμμα μείωσης των 
λογαριασμών» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο βουλευ-
τής του ΔΗΚΟ, Άγγελος Βότσης, 
είπε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς εμφανίστηκαν με σοβα-
ρές παρατηρήσεις επί των δύο 
νομοσχεδίων, η ψήφιση των 
οποίων επείγει, όπως ανέφερε, 
με αποτέλεσμα η Επιτροπή να 
δώσει μια δυνατότητα δεύτερης 
διαβούλευσης καθώς η πρώτη 
διαβούλευση κρίθηκε ως μη ικα-
νοποιητική.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός 
των επόμενων 15 ημερών η Επι-
τροπή θα έχει ενώπιον της συμ-
φωνημένα κείμενα έτσι ώστε και 
πιο εύκολα να γίνουν αποδεκτά 
αλλά και οι εμπλεκόμενοι να νοι-
ώθουν ότι έχουν ικανοποιηθεί 
οι θέσεις που έχουν καταθέσει. 
Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφε-
ρε ότι το πρόβλημα φαίνεται πως 
έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες 
των εμπλεκομένων φορέων.

Την πεποίθηση ότι πολύ σύ-
ντομα η Κύπρος θα υπερβεί 
τις οικονομικές και τις εθνι-

κές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 
εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυ-
σόστομος, την ημέρα της ονομα-
στικής του εορτής (προχθές, Τρί-
τη). Ο κ.κ. Χρυσόστομος έκανε 
τη διαπίστωση πως «ο λαός βρί-
σκεται για πρώτη φορά, ύστερα 
από πολλά χρόνια, σε εγρήγορση 
εθνική» κι αυτό, επισήμανε, «είναι 
καλό σημάδι».

Το πρωί της Τρίτης τελέστηκε 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάν-
νου, στη Λευκωσία, αρχιερατικό 
συλλείτουργο, προϊσταμένου του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. 
Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος δέ-
χθηκε τις ευχές των επισήμων, του 
κλήρου και του λαού στο Μέγα Συ-
νοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
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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. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

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.
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

O τουρκικός στρατός παρα-
βίασε το status quo και 
εισήλθε εντός της «νεκρής 

ζώνης» στο χωριό Αυλώνα, όπου 
περιέφραξε με συρματόπλεγμα 
ένα χώρο όπου υπήρχε γεώ-
τρηση για την άντληση νερού, 

σύμφωνα με πληροφορίες που 
μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός 
ΑΝΤ1 Κύπρου. Από τη γεώτρη-
ση μεταφέρεται πόσιμο νερό σε 
δεξαμενή του χωριού που χρησι-
μοποιούν Τουρκοκύπριοι κάτοι-
κοι της Αυλώνας.

Η Εθνική Φρουρά και το 
υπουργείο Εξωτερικών προχώ-
ρησαν σε παραστάσεις διαμαρ-
τυρίας προς τα Ηνωμένα Έθνη. 
Σύμφωνα με τον ίδιο τηλεοπτικό 
σταθμό, ο ΟΗΕ δήλωσε αδυνα-
μία να ελέγξει την κατάσταση. 

Ο τουρκικός στρατός παραβίασε 
το status quo στην «νεκρή ζώνη» 

Δεύτερο γύρο διαβούλευσης στο νομοσχέδιο
για την αγορά ηλεκτρισμού, ζητά η Βουλή 

Η Κύπρος θα υπερβεί τις δυσκολίες

«ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΕΕΣ ΔΙΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ»
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