ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΟΣ 58ο - ΑΡ. 19087
ΤΙΜΗ €2,50 - ΜΕ ΤΟ GOAL NEWS
ΤΙΜΗ €8 - ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1955

HMEΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

www. philenews.com

Κλονίζουν την αγορά οι υπεραγορές Ορφανίδης
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Κ άλλη συρρίκνωση 3,2%
Και
σστην απασχόληση

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
Χ

ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΟΝΤΑΙ να στηρίξουν την
εταιρεία Ορφανίδης οι τράπεζες, οι οποίες
δεν πήραν χθες απόφαση μετά από πολύωρη συζήτηση με τον εκτελεστικό πρόεδρο
και τη διεύθυνση της εταιρείας. Από τη μια
σκέφτονται τις αλυσιδωτές επιπτώσεις σε
περίπτωση κλεισίματος της εταιρείας κα ότι
θα πρέπει να βρεθεί λύση, κι από την άλλη
προβληματίζονται κατά πόσο η κατάσταση
είναι πλέον μη αναστρέψιμη και το κόστος
στήριξης θα είναι μεγαλύτερο. Στο μεταξύ,
αίτημα ακύρωσης του διατάγματος αναστολής της διαδικασίας εκκαθάρισης της Ορφα>>20
νίδης ζητά πιστωτής της.

Ξεσ
Ξεσπάθωσε
ενώπιον
Μπαρόσο Ρομπάι

Ξανά εναντίον των πάντων ο πρόεδρος Χριστόφιας. Μιλώντας ενώπιον Ρομπάι και Μπαρόσο επανέλαβε τη θέση
ότι η Κυβέρνησή του
>>10
δεν φταίει.

Ραγδα μείωση στον τομέα της απασχόλησης κατέγραψε η
Ραγδαία
Κύπρος το τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, η χώρα μας, με ποσοστό μείωσης που ανέρχεται στο 3,2% το τρίτο τρίμηνο του 2012, σημειώνει την τέ>>10
ταρτη μεγαλύτερη πτώση απασχόλησης στην ΕΕ.

Τ
Τρία χρόνια και €105 εκατομμύρια
για να σωθούν οι Κ. Αερογραμμές
γ

Περίο τριών χρόνων χρειάζονται οι Κυπριακές ΑερογραμΠερίοδο
μές μέχρι να ορθοποδήσουν και να καταστούν βιώσιμες και
ανταγωνιστικές, και χρηματικό ποσό της τάξης των €105 εκατ.
Αυτό αποφάνθηκε ο οίκος Air France/KLM Consulting. >>11
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πανεθνική συνάντηση
για το φυσικό αέριο;

Η ανάγκη για διάλογο και εθνική συνεννόηση για
το φυσικό αέριο φαίνεται να τίθεται ενώπιον υποψηφίων προέδρων. Ο Ν. Αναστασιάδης προτείνει
εθνική συμφωνία, ενώ ο Γ. Λιλλήκας απέστειλε
πρόσκληση για συνάντηση στους συνυποψήφιούς του και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
>>4
και τον πρόεδρο της Βουλής.

>> Αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 2 εκατ.
ευρώ ζητά ο Λιλλήκας από την Αθηνά

Μπαγίς: Φύγετε τις
επενδύσεις από Κύπρο

Η Τουρκία καλεί ξένους επενδυτές να φύγουν
από την Κύπρο και να στραφούν προς τουρκικές
τράπεζες. Η Άγκυρα φαίνεται να αξιοποιεί στο
έπακρο την οικονομική κρίση στην Κύπρο. >>5

Το 1ο περιοδικό
της Κύπρου
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ «Φ»

Τριπλό επικίνδυνο κοκτέιλ
Συρρίκνωση οικονομίας, πτώση κατανάλωσης, εκτόξευση ανεργίας
ΜΕ ΦΟΝΤΟ την ανυπαρξία ουσιαστικών εξελίξεων
σε ό,τι αφορά το κυπριακό μνημόνιο και την πιθανότητα οι τελικές αποφάσεις να παρθούν ακόμα και
μετά το Γενάρη, στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η
Κεντρική Τράπεζα καταδεικνύουν τη δυσκολία των
καταστάσεων. Σύμφωνα με την Κεντρική, το έτος θα
κλείσει με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 2,4 μονάδες και κατά -3,5 το 2013.
Κατά την Κεντρική Τράπεζα «η αβεβαιότητα που
κυριαρχούσε τους τελευταίους μήνες στην εγχώρια
αγορά, ιδιαίτερα μετά το αίτημα της Κύπρου για
χρηματοδότηση από την Τρόικα τον Ιούνιο, έχει
επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις του 2012, με τα
περισσότερα μεγέθη να καταγράφουν ιστορικά αρνητικά επίπεδα».
>>10 Προστίθεται μάλιστα ότι «το 2013 η
Έκθεση Κεντρικής
συρρίκνωση αναΤράπεζας εφ’ όλης
μένεται ακόμη
της ύλης
μεγαλύτερη λόγω
Ζήτηση και έγκριση και της υιοθέτηδανείων στο ναδίρ
σης σημαντικών
μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως αυτά καταγράφονται στο
Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο έχει κατ’ αρχήν
συμφωνηθεί».
Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας, η Κεντρική
Τράπεζα αναφέρει ότι το 2012 αναμένεται να ανέλθει στο 12%, «φθάνοντας έτσι σε νέο ιστορικά ψηλό
επίπεδο, ενώ το 2013 και το 2014 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στο 13,7% και 14,2%, αντίστοιχα».
Τονίζεται επίσης η δυστοκία στην αγορά και η
πτώση της κατανάλωσης. Η ΚΤ αναφέρει ότι η δημόσια κατανάλωση λόγω των μέτρων που λήφθηκαν ή
αναμένεται να ληφθούν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ειδικότερα της μόνιμης κλιμακωτής μείωσης των απολαβών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναμένεται να σημειώσει
οριακή ετήσια μείωση της τάξης του 1% το 2012 και
περαιτέρω συρρίκνωση το ‘13 και το ‘14.

οικονομια

Αυλαία Προεδρίας
με πολλά εύσημα

Με τη Σύνοδο Κορυφής, χθες στις Βρυξέλλες,
έπεσε ουσιαστικά η αυλαία για την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Η Λευκωσία πήρε τα εύσημα για την
>>6
άσκηση της Προεδρίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υποσχέθηκε αλλά δεν
πλήρωσε ο Πρόεδρος

Ούτε και η προεδρική δέσμευση δεν ήταν αρκετή
για να αποζημιωθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι
του Σφαγείου Κοφίνου. Ακόμα ένα τελεσίγραφο
πέρασε χωρίς να γίνει ουσιαστικά τίποτα, αφού
όπως διαφάνηκε δεν αρκούν τα λεφτά… >>20

Αυτογκόλ €410.000
από Δήμο Πάφου

Ποσό €410.000 κινδυνεύει να χάσει ο Δήμος Πάφου από πιθανή χρεοκοπία της Αθλητικής Ένωσης
Πάφος (ΑΕΠ), την οποία εγγυήθηκε ο δήμος με τη
>>24
δέσμευση καταθέσεών του.

Αυτοκαταργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία για μια άσκηση

Σκέπασαν με χαρτόνια το εθνόσημο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να κάνουν άσκηση στη νεκρή ζώνη μαζί με τις κατοχικές δυνάμεις. Πέντε
οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αυτοκίνητα της Πολιτικής Άμυνας, μεταφέρθηκαν χθες στη δεύτερη συνάντηση των μελών
των Τεχνικών Επιτροπών μεταξύ Ε/κ και Τ/κ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο διεργασιών για τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Η εξαφάνιση των εμβλημάτων της Δημοκρατίας προκάλεσε μεγάλη δυσφορία ακόμα και στους συμμετέχοντες στην άσκηση, αφού είδαν ουσιαστικά την
>>20
Κυπριακή Δημοκρατία να αυτοκαταργείται, χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος...

Αλαλούμ στην αγορά με τα τσιγάρα
Άλλοι με παλιές τιμές, άλλοι με νέες κι άλλοι τα κρύβουν
ΜΕ ΔΥΟ διαφορετικές τιμές πωλούνται
Έτσι, μετά την έλλειψη που παρατα καπνικά είδη στην αγορά από χθες. τηρείτο για μια και πλέον εβδομάδα,
Κάποιες εταιρείες άρχισαν να προμη- κυρίως σε καπνικά είδη, χθες υπήρχε
θεύουν την αγορά προϊόντα με παλιές σύγχυση σε σχέση με τις τιμές των
τιμές, ενώ άλλες με τις νέες τιμές, επι- προϊόντων. Αυτό προέκυψε από το γεβαρύνοντάς τις με αυξημέγονός ότι τα καπνικά προϊόνο φόρο κατανάλωσης. Πλέντα της μιας εταιρείας πωΗ ζιβανία
ον οι καταναλωτές πρέπει
λούνται στην αγορά με βάση
ακριβότερη
να είναι ιδιαίτερα προσεκτιτην αυξημένη φορολογία
από το ουίσκι (περίπου 15 σεντ το πακέτο
κοί για να μην την πατήσουν
στα… ταμεία, δεδομένου ότι
τσιγάρων των 20), ενώ αντίδεν αποκλείεται να παιστοιχα προϊόντα που διαθέχτούν παιχνίδια αισχροκέρδειας.
τει στην αγορά η άλλη εταιρεία διατίΣημειώνεται ότι μέχρι και χθες πα- θενται προς το παρών στην παλιά
ρουσιαζόταν τεχνητή έλλειψη σε κα- τιμή.
πνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά,
Εκτιμάται πάντως ότι και η εταιρεία
μετά την ψήφιση από τη Βουλή πρό- αυτή που διαθέτει στην αγορά κυρίως
σθετου φόρου κατανάλωσης.
καπνό ευρείας κατανάλωσης, θα αυ-

ξήσει τις τιμές της εφόσον εξαντλήσει
τα αποθέματα που διαθέτει και για τα
οποία κατέβαλε χαμηλότερο φόρο κατανάλωσης κατά την εκτελώνιση.
Παρόμοια πολιτική παρατηρείται
και με τα αλκοολούχα ποτά, με τις
πλείστες εταιρείες να έχουν διαμορφώσει τα προϊόντα τους στη νέα τιμή.
Η μεγάλη φιάλη της ζιβανίας (700ml)
μετά τους πρόσθετους φόρους ξεπέρασε τα €11,00, ενώ υπάρχει στην
αγορά καλής ποιότητας ουίσκι με τιμή
ανά φιάλη των 700 ml να φθάνει τα
€7,50. Όσον αφορά στη ζιβανία σε
φιάλη 200 ml, πωλείται στα €4,00 από
€3,20 και η φιάλη 700 ml στα €11,80
από €9,40.
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Εκτελέσεις, δολοφονίες
ή προσωπικές διαφορές;
Όλες οι περιπτώσεις,όλες οι εκδοχές

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργικού για «αποκατάσταση της μνήμης των δολοφονηθέντων» κατά τη διάρκεια του αγώνα της
ΕΟΚΑ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.
Η θέση του Συνδέσμου Συγγενών Δολοφονηθέντων ήταν ότι «δολοφονήθηκαν
για τα πολιτικά τους φρονήματα». Θέση
την οποία απορρίπτουν οι Σύνδεσμοι
Αγωνιστών, υποστηρίζοντας ότι η ΕΟΚΑ
δεν εκτέλεσε κανένα για τα πολιτικά του
φρονήματα. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι η
απόφαση για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις κινείται από κομματικά κίνητρα. Ο
«Φ» καταγράφει για όλες τις περιπτώσεις
τις εκδοχές που δίνει η κάθε πλευρά για
το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. >>21-23

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ετσι αλλαζει η ζωη τους

η αγορα

Οι άνθρωποι πίσω από
τις πολιτικές αποφάσεις
και τα μνημόνια

Με περσινές τιμές
το γιορτινό τραπέζι

Για όλα τα βαλάντια είναι οι τιμές
των χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων στην αγορά, με σημαντικές
αποκλίσεις ανάλογα από το χώρο
που θα τα προμηθευτείτε. Αυξημένες σε σύγκριση με πέρσι είναι
οι τιμές των κρεάτων, ενώ η τιμή
της γαλοπούλας βρίσκεται στα
ίδια επίπεδα. Εκτιμάται πάντως ότι
το γενικότερο κλίμα που παρατηρείται στην οικονομία θα έχει αντίκτυπο και στην ετοιμασία του εορ>>15
ταστικού τραπεζιού.

Ο οικογενειακός προγραμματισμός για χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκεται στον αέρα. Το μνημόνιο λίγο ή
πολύ μπαίνει κατευθείαν στις τσέπες δημοσίων και
ημικρατικών υπαλλήλων, τραπεζιτικών, αναπήρων,
πολυτέκνων και άλλων ληπτών δημοσίων βοηθημάτων. Πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βλέπουν
τα σπίτια τους να καταρρέουν οικονομικά. Κάποιοι
λένε ότι είδαν μέσα σε ένα χρόνο τη ζωή τους να γίνεται άνω-κάτω, και έπεται συνέχεια. Τι λένε στο
«Φ» για τις ανατροπές στο οικογενειακό εισόδημα
συμπολίτες μας.
>>3

Ηλεκτρονικές

φακελος / 19 ιστορίες με δυο πλευρές

Επι
Επισκεφθείτε
το www.philenews.com φυλλομετρήστε
ηλεκτρονικά όλες τις ΦΙΛΕΠΡΟΣΦΟΡΕΣ της αγοράς
ηλ
και επωφεληθείτε, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα!
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Κυκλοφορεί σήμερα
με τον «Φ»
σε προνομιακή τιμή
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