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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.

ÊÁËÇ
×ÑÏÍÉÁ

Áäåëáúäá
Óýäíåû

ÂñéóâÜíç

×üìðáñô

ÐÝñèç

Ìåëâïýñíç

ÊáìðÝññá

152.325 MHZ

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ìå 17 ÷ñüíéá åìðåéñßáò óôï ÷þñï ôoõ Real Estate 
ùñßìáóå ç éäÝá åíüò êôçìáôïìåóéôéêïý ãñáöåßïõ ôï ïðïßï 

êáé äçìéïýñãçóå, ìå õðåõèõíüôçôá êáé óùóôÞ 
êáôåýèõíóç.

O Ìé÷Üëçò ìå ôçí óýæõãü ôïõ ÍéêïëÝôôá åßíáé ðÜíôá 
óôç äéÜèåóÞ óáò.

¸÷åôå êÜðïéáò ìïñöÞò éäéïêôçóßá óå ïðïéáäÞðïôå ðåñéï÷Þ
ôïõ Óýäíåû êáé èÝëåôå íá ðïõëÞóåôå Þ íá íïéêéÜóåôå;

¸÷åôå áíÜãêç íá áãïñÜóåôå Þ íá íïéêéÜóåôå ïðïéáóäÞðïôå
ìïñöÞò áêßíçôï;

Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óáò ðåñéìÝíåé óôï ïëïêáßíïõñéï
ãñáöåßï ôïõ êáé íá åßóôå óßãïõñïé üôé èá óáò âïçèÞóåé íá 

âñåßôå ôç ëýóç ðïõ åðéèõìåßôå.
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Eμπορικό Δικαστήριο του Κιέβου πάγωσε τα περιου-
σιακά στοιχεία των θυγατρικών τραπεζών της Τρά-
πεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας στην Ουκρανία, 

μέχρι την εξέταση αγωγών που υποβλήθηκαν κατά των 
δύο τραπεζών από δύο νομικά πρόσωπα που υπέστη-
σαν «κούρεμα» των καταθέσεών τους, στο πλαίσιο της 
απόφασης του Eurogroup για την παροχή οικονομικής 
στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ουκρανική εταιρεία RVT 
κατάθεσε αγωγή κατά της Λαϊκής, διεκδικώντας ποσό 
$4,7 εκατομμυρίων (€3,6 εκ.), ενώ η εταιρεία Lukosori 
Smart ζητά αποζημιώσεις ύψους €11,2 εκ. από την 
Τράπεζα Κύπρου.
Εξάλλου, κατόπιν αιτήματος από τους ενάγοντες, 
το Δικαστήριο πάγωσε τον προηγούμενο μήνα τις 
μετοχές των θυγατρικών εταιρειών των δύο τρα-

πεζών στην Ουκρανία.
Επικαλούμενο οικονομικά στοιχεία των δύο τρα-
πεζών, το Reuters, γράφει πως  η Τράπεζα Κύπρου 
διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους €240 εκ. στην 
Ουκρανία, μετοχικό κεφάλαιο σχεδόν 70 εκ. και ένα 
δίκτυο 44 καταστημάτων σε 14 περιοχές της χώρας, 
ενώ η θυγατρική της Λαϊκής Τράπεζας, PJSC Marfin 
Bank διαθέτει 59 καταστήματα.
Το πρακτορείο γράφει πως το ερχόμενο Σάββατο ολο-
κληρώνεται το περιθώριο 75 ημερών για την υποβολή 
αγωγών κατά των αποφάσεων για το κούρεμα και ενό-
ψει της προθεσμίας αυτής σύνδεσμοι καταθετών στην 
Κύπρο αναμένεται να καταθέσουν αγωγές.
Αναφέρεται τέλος ότι εκπρόσωπος της Λαϊκής 
Τράπεζας στη Λευκωσία απέφυγε να σχολιάσει 
την όλη εξέλιξη.

Δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το σκόπελο της 
«πρότασης μομφής», που τέθηκε στο τραπέζι εναντίον 
της η ψευδοκυβέρνηση των κατεχομένων, του Ιρσέν 
Κουτσούκ. Σε ψηφοφορία που διεξήχθηκε στα κα-
τεχόμενα, η κυβέρνηση Κουτσούκ δεν εξασφάλισε 
ψήφο εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά και 
τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η «κυβέρνηση» Κιου-
τσούκ έλαβε μόλις 21 ψήφους στην «βουλή», η οποία 
απαρτίζεται από 50 «έδρες». 27 «βουλευτές» δεν έδω-
σαν ψήφο εμπιστοσύνης στην «κυβέρνηση».
Ο «πρόεδρος» της ψευδοβουλής Χασάν Μπο-
ζέρ, ανακοίνωσε ότι με το αποτέλεσμα αυτής 
της ψηφοφορίας, η πρόταση μομφής θα δοθεί 
στο «υπουργικό συμβούλιο» και σύμφωνα με 
τον «εσωτερικό κανονισμό», ο πρωθυπουργός 
Ιρσέν Κιουτσιούκ θα πρέπει να δώσει την πα-

ραίτηση του στον  «πρόεδρο» Ντερβίς Έρογλου 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή.
Να σημειωθεί ότι σε σύσκεψη της «Συμβουλευτικής 
Επιτροπής» που προήδρευσε ο «Πρόεδρος» της «Βου-
λής», Χασάν  Μποζέρ, και στην οποία αποφασίστη-
κε να οδηγηθεί το θέμα σε ψηφοφορία, παρέστησαν 
επίσης ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας 
και Πρωθυπουργός Ιρσέν Κουτσούκ, ο ηγέτης του 
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος-Ενωμένες 
Δυνάμεις Οζκάν Γιοργκαντζίογλου, ο «βουλευτής» του 
Δημοκρατικού Κόμματος Χασάν Τάτσιοϊ και ο ανα-
πληρωτής «Πρόεδρος» της «Βουλής», Μουσταφά Γιε-
κτάογλου.
Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο «Πρόεδρος» 
της ψευδοβουλής Χασάν Μποζέρ, είχε αναφέρει ότι 
η απόφαση για τη σημερινή διεξαγωγή ψηφοφορίας 
είχε κριθεί ομόφωνα.

Συντονιστή της ομάδας Κυπριακού 
έβαλε ο Αλεξάντερ Ντάουνερ
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Έπεσε η ψευδοκυβέρνηση 
Κουτσούκ στα κατεχόμενα


