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Δεν ήξεραν τι ψήφιζαν 
οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ

Όσο υπάρχει κατοχή της Κύπρου 
θα υπάρχει και Εθνική Φρουρά

«Κόντρα» στα κυπρι-
ακά συμφέροντα, 
αλλά ταυτισμένοι 

με τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς, ψήφισαν οι ευρω-
βουλευτές του ΑΚΕΛ την τροπο-
λογία στην Ευρωβουλή για «κα-
θιέρωση κατώτατου ορίου 25% 
για τη φορολογία εταιριών» σε 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Την Τρίτη, 
οι δύο ευρωβουλευτές, Τάκης 
Χατζηγεωργίου και Κυριάκος 

Τριανταφυλλίδης, προέβησαν 
«σε ηλεκτρονική διόρθωση 
ψήφου» και καταψήφισαν την 
τροπολογία εκ των υστέρων. 
Ωστόσο, τίθεται θέμα συντο-
νισμού με τη Λευκωσία αλλά 
και μεταξύ των Κύπριων ευ-
ρωβουλευτών και παραμένουν 
αναπάντητα ερωτήματα για τη 
συγκεκριμένη ενέργεια των ευ-
ρωβουλευτών του ΑΚΕΛ, αλλά 
και ευρύτερα για τα μηνύματα 
που στέλνουν στις Βρυξέλλες 

όταν ταυτίζονται με θέσεις πλή-
ρως αντίθετες με τις θέσεις της 
Κύπρου. Είτε ψήφισαν κατά 
λάθος, είτε δεν γνώριζαν τι ψή-
φιζαν, το γεγονός είναι ότι αν 
περνούσε η τροπολογία, η κα-
ταστροφή θα ήταν απόλυτη για 
την Κύπρο. Οι προτάσεις για 
ενιαία φορολογία εταιρειών και 
ειδικά η αύξηση στο 25% (από 
το 10%, που είναι στην Κύπρο) 
θεωρούνται καταστροφικές για 
την κυπριακή οικονομία.

Ο υπουργός Άμυνας της 
Κύπρου, Δημήτρης Ηλιά-
δης, τόνισε την Τετάρτη 

ότι «όσο υπάρχει τουρκική κα-
τοχή είμαστε υποχρεωμένοι να 
υπερασπιστούμε την ελευθερία 
της πατρίδας μας και την αξιο-
πρέπεια του λαού μας και είναι 
για αυτό που υπηρετούμε στην 
Εθνική Φρουρά, για την πατρί-
δα μας, την οικογένειά μας, για 
το μέλλον μας».

Σε χαιρετισμό του κατά την 
επίσκεψη τελειόφοιτων μαθη-
τών Λεμεσού στο Στρατόπεδο 
των Καταδρομών στο Σταυ-
ροβούνι, ο υπουργός Αμυνας 
είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι που 
χρησιμοποιούν διάφορα τε-
χνάσματα για να αποφύγουν τη 
στράτευση».  «Είναι οι έξυπνοι… 
Οι υπόλοιποι οι πολλοί, είναι, 
μήπως, οι βλάκες;» διερωτήθη-
κε ο υπουργός Αμυνας, ο οποί-
ος σημείωσε πως «το φαινόμενο 
της φυγοστρατίας είναι απαρά-
δεκτο». 

Όπως είπε ο κ. Ηλιάδης, «όλοι 
έχουμε ίσα δικαιώματα και ίσες 
υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν 
πολίτες δύο ταχυτήτων». 

Ο υπουργός Αμυνας είπε ότι 
«με τη νέα νομοθεσία και τα μέ-
τρα που πήραμε έχουμε περιο-
ρίσει πολύ, κατά 60%, τη φυγο-
στρατία το 2011 σε σύγκριση με 
το 2010 και θα την περιορίσου-
με ακόμη περισσότερο, πρέπει 
να την εξαφανίσουμε, όσο μπο-
ρούμε». Ανέφερε ότι «η υπηρε-
σία στην Εθνική Φρουρά είναι 
μαγκιά και τιμή, η φυγοστρατία 
είναι δειλία και ντροπή».

Ο κ. Ηλιάδης παραδέχθηκε 
ότι η Εθνική Φρουρά «δεν είναι 
το τέλειο στράτευμα, όμως, εί-
ναι ένας στρατός με ανθρώπινο 
πρόσωπο, με στρατιωτική πει-
θαρχία αλλά με σεβασμό στην 
προσωπικότητα των παιδιών 

που υπηρετούν και κατανόηση 
στα προβλήματα που τυχόν αντι-
μετωπίζουν». 

Απευθυνόμενος στους μαθη-
τές που σε λίγους μήνες θα κλη-
θούν για κατάταξη, ο υπουργός 
Αμυνας τους είπε ότι «θα δώσετε 
στην Εθνική Φρουρά δύο πο-
λύτιμα χρόνια από τη ζωή σας 
αλλά δεν είναι χαμένα χρόνια, 
γιατί θα τα δώσετε για ένα πολύ-
τιμο και ιερό σκοπό, για να υπε-
ρασπίσουμε την ανεξαρτησία, 
την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα του κράτους μας, 
της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Η Εθνική Φρουρά, είπε ο κ. 
Ηλιάδης, «είναι δύναμη άμυνας 
και αποτροπής, επιδιώκουμε να 
είναι ένας στρατός ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, σύγχρονος και 
ευέλικτος, ικανός, αν οι περιστά-

σεις το επιβάλουν, να επιτελέσει 
στο ακέραιο την αποστολή του». 

Είπε ότι «η Εθνική Φρουρά 
είναι συντελεστής για μια ελεύ-
θερη και επανενωμένη Κύπρο, 
για μια πατρίδα της ειρήνης, της 
δημιουργίας και της προόδου 
και για όλους τους νόμιμους πο-
λίτες της». Πρόσθεσε ότι η Εθνι-
κή Φρουρά, μαζί με το λαό μας, 
αγωνίζεται για ένα καλύτερο 
μέλλον για την πατρίδα μας και 
για την καινούργια γενιά διότι 
θέλουμε να ζήσετε μια καλύτερη 
ζωή σε μια ελεύθερη και ειρηνι-
κή πατρίδα. 

«Δυνατοί, με αυτοπεποίθηση 
και θάρρος, με αισιοδοξία και 
όνειρα για τη ζωή, προχωρήστε 
μπροστά. Το μέλλον σας ανήκει. 
Να είστε πάντα καλά», κατέληξε 
ο υπουργός Άμυνας.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ:

Ο υπουργός Άμυνας, Δημήτρης Ηλιάδης.


