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ΠτΔ: Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το δάσος της Σολέας

Ο
φείλουμε να αποκαταστή-
σουμε το δάσος της Σο-
λέας για τον τόπο και γι’ 
αυτούς που έδωσαν τη 

ζωή τους, δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Όσο δύσκολο 
και αν είναι, όσος χρόνος και αν 
χρειαστεί, θα πράξουμε αυτό που 
οφείλουμε για αποκαταστήσουμε 
το δάσος της Σολέας, ανέφερε το 
Σάββατο το βράδυ ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
στο χαιρετισμό του στο Αρχαίο 
Θέατρο Κουρίου, σε εκδήλωση 
που πραγματοποίησε η φαρμακο-
βιομηχανία Medochemie για τα 
40χρονια ζωής της. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην τραγωδία, όπως 
την χαρακτήρισε, που βιώσαμε τις 
τελευταίες μέρες με την πυρκαγιά 
στην περιοχή της Σολέας. “Μετά 
την καταστροφή που ζήσαμε, 
έχουμε πολλή δουλεία να κάνου-

με ώστε να αποκαταστήσουμε το 
δάσος της περιοχής. Όσο δύσκο-
λο και αν είναι, όσος χρόνος και 
αν χρειαστεί θα είμαστε εδώ για 
να πράξουμε αυτό που η πολιτεία 
οφείλει», τόνισε, προσθέτοντας ότι 
«Το χρωστούμε στον τόπο μας, το 
οφείλουμε στους ανθρώπους που 
έδωσαν τη ζωή τους».
Σε αυτή την προσπάθεια, σημείω-
σε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η 
εταιρία αλλά και ο ίδιος ο Πρόε-

δρος της Ανδρέας Πίττας θα βρί-
σκεται δίπλα μας και τον ευχαρί-
στησε εκ των προτέρων.
Αναφερόμενος στα 40χρονα της 
φαρμακοβιομηχανίας, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης εξήρε το σημαντικό 
έργο που επιτελεί, λέγοντας πως 
το 26% των εξαγωγών της Κύπρου 
το κατέχει η Medochemie, ευερ-
γετώντας έτσι την οικονομία της 
χώρας και προσφέροντας θέσεις 
εργασίας.

Ι.Νικολάου: Οι έρευνες θα δώσουν τις απαντήσεις για το φονικό στην Αγ. Νάπα
Απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τίθενται σε σχέση με το τετραπλό 
φονικό στην Αγία Νάπα θα δοθούν 
από τις ανακρίσεις και την έρευνα 
που διεξάγεται από τις αρμόδιες Αρ-
χές, αναφέρει σε δήλωση ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως, Ιωνάς Νικολάου, απαντώντας 

σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 
ΑΚΕΛ. Όπως σημειώνει ο κ. Νικο-
λάου, «θεωρώ σκόπιμο να διευκρι-
νίσω ότι απαντήσεις στα ερωτήματα 
που τίθενται, καθώς και για πολλά 
άλλα ερωτήματα, θα δοθούν από 
τις ανακρίσεις και την έρευνα που 
διεξάγεται από τις αρμόδιες Αρχές». 

«Κανείς δεν κρύβεται και κανείς 
δεν αποποιείται ευθυνών, αλλά θα 
ήταν πολύ πρόωρο και άσκοπο να 
προβαίνουμε σε οποιοδήποτε σχο-
λιασμό πριν από την ολοκλήρωση 
των απαιτούμενων ερευνών που 
αφορούν μια τόσο σοβαρή υπόθε-
ση», προσθέτει.

Μετά από πέντε χρόνια οι 
τράπεζες ξαναδίνουν δάνεια
Ανοίγουν τα ταμεία οι τράπεζες προσφέρο-
ντας χαμηλότοκα δάνεια σε ολοένα και πε-
ρισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι 
ρυθμοί ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης 
επανέρχονται μετά την ιστορική πτώση 
λόγω των συνεπειών της κρίσης. Αν και οι 
ξέφρενοι διψήφιοι ρυθμοί πιστωτικής επέ-
κτασης του 2007 και του 2008 αποτελούν 
παρελθόν, η παραχώρηση νέων δανείων 
δείχνει να ανακάμπτει για πρώτη φορά 
μετά από μια πενταετία.
Οι τράπεζες, στη διάρκεια της κρίσης, στον 
τομέα της στεγαστικής πίστης επικέντρω-
σαν την προσοχή τους, σχεδόν αποκλειστι-
κά, στις ρυθμίσεις δανείων που αντιμετώ-
πιζαν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους. 
Στόχος των τραπεζών είναι πλέον να δώ-
σουν έμφαση στη δανειοδότηση των νοι-
κοκυριών που χαρακτηρίζονται από υγιή 
χρηματοοικονομικά στοιχεία και βρίσκο-
νται σε αναζήτηση αγοράς νέας κατοικίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιχειρησια-
κά σχέδια των τραπεζών για τα επόμενα 
χρόνια προβλέπουν αυξημένα ποσά για τη 
χρηματοδότηση των αναγκών των νοικο-
κυριών στη στεγαστική πίστη. Η σταθερο-
ποίηση των ισολογισμών τους σε συνδυα-
σμό με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων 
που επικρατεί διεθνώς επέτρεψαν στις 
τράπεζες να διοχετεύσουν μέρος της ρευ-
στότητάς τους σε νέες δανειοδοτήσεις. Το 
χαμηλό κόστος δανεισμού και οι βελτιωμέ-
νες μακροοικονομικές προσδοκίες ενισχύ-
ουν, παράλληλα, τη ζήτηση νέων δανείων.
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