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Η Βουλή «πρέπει να σταµα-
τήσει το συντοµότερο να 
στρουθοκαµηλίζει στο θέµα 

των ευθυνών των τραπεζών (και 
των στελεχών τους) και να προ-
χωρήσει σε διεξοδική δική της 
έρευνα», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το Κίνηµα Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών. «Τα όσα δη-
µοσιεύτηκαν εσχάτως στον φιλο-
κυβερνητικό Τύπο εις βάρος των 
κυρίων Σαρρή και Ορφανίδη, 
φέρνουν ενώπιον των ευθυνών 
τους όλους τους αρµόδιους φο-
ρείς και ιδιαίτερα τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων», προσθέτουν οι 
Οικολόγοι, εκφράζοντας την άπο-
ψη ότι «όσα συνέβηκαν τελευταία 
θέτουν την αξιοπιστία της Κεντρι-
κής Τράπεζας και την έρευνα που 
διεξάγει υπό αµφισβήτηση».

Το Κίνηµα Οικολόγων αναφέ-
ρει ότι «αυτό που απαιτείται είναι 
η Βουλή των Αντιπροσώπων να 
επιτρέψει να χυθεί άπλετο φως 
στα άδυτα των τραπεζικών παρα-
σκηνίων και να αναδειχθούν ευ-
θύνες». Σύµφωνα µε το Κίνηµα, 
«ακόµα, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων οφείλει να δηµιουργή-
σει το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο 
– που υπάρχει ήδη και σε άλλες 
χώρες – ώστε όσοι µε τις ενέργει-
ες, τα λάθη ή τις παραλείψεις τους 
έβλαψαν την ‘εθνική οικονοµία’ 
να έχουν και ποινικές ευθύνες».

«Μάλιστα, ενόψει αυτών των 

ευθυνών δεν πρέπει να έχει ασυ-
λία κανένας», υποδεικνύει.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι «όσα 
καταµαρτυρούν σε Σαρρή και Ορ-
φανίδη, πρέπει να απαντηθούν 
ικανοποιητικά από τους ιδίους 
και µάλιστα αµέσως διότι στη δική 
µας αντίληψη δεν υπάρχουν ιερές 
αγελάδες σ’ αυτή την υπόθεση και 
ο καθένας οφείλει να ξεκαθαρίσει 
τη θέση του». Όµως, αναφέρει το 
Κίνηµα Οικολόγων, «η Κυβέρ-
νηση φαίνεται να κρύβεται πίσω 
από τη γενική και απρόσωπη κα-

ταγγελία του τραπεζικού συστήµα-
τος αφού είναι προφανές ότι εάν 
ανοίξει ο φάκελος των τραπεζών 
όσα θα αποκαλυφθούν θα αφο-
ρούν ίσως και της δικούς τους 
άστοχους, υστερόβουλους και ιδι-
οτελείς χειρισµούς». «Ας πάψουν 
λοιπόν οι δικαιολογίες περί προ-
στασίας των τραπεζών και άλλα 
φαιδρά. ∆ιαφάνεια και ανάληψη 
ευθυνών τώρα! (αυτά λέγαµε από 
το ∆εκέµβριο του 2011)», καταλή-
γει η ανακοίνωση του Κινήµατος 
Οικολόγων.

Αυξήσεις στην τιµή του γάλακτος θα ανακοι-
νώσουν µέχρι το τέλος του µήνα οι αγελαδο-
τρόφοι, επικαλούµενοι τις υψηλές τιµές των 

ζωοτροφών και τα υψηλά λειτουργικά κόστα. Αυτό 
ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο πρόεδρος του 
Παγκύπριου Οργανισµού Αγελαδοτρόφων, Σάββας 
Ευαγγέλου, ο οποίος επέκρινε έντονα τον υπουργό 
Γεωργίας για τις χθεσινές του δηλώσεις ότι είναι δι-
καιολογηµένες οι αυξήσεις στην τιµή του κρέατος 
και του ψωµιού, όχι όµως του γάλακτος. Απέρριψε 
επίσης τις δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας για µο-
νοπώλιο στην αγορά γάλακτος.

Στο µισό εκατοµµύριο αναµένεται ότι θα φθά-
σουν φέτος οι τουρίστες από τη Ρωσία που 
επισκέπτονται την Κύπρο, δήλωσε στο ΡΙΚ, ο 

Υπουργός Εµπορίου, Νεοκλής Συλικιώτης.
Επόµενος στόχος, είπε, είναι η αύξηση του του-

ριστικού ρεύµατος από την Ουκρανία και τη Μέση 
Ανατολή. Ηδη, είπε ο κ. Συλικιώτης, το Υπουργικό 
Συµβούλιο αποφάσισε την απλοποίηση των διαδι-
κασιών θεώρησης διαβατηρίων των επισκεπτών 
από τη Ουκρανία, όπως γίνεται και µε τη Ρωσία.

Κλιµακωτή µείωση των µισθών των υπαλλή-
λων που εργοδοτούνται από εκκλησιαστι-
κούς οργανισµούς (κληρικούς, θεολόγους, 

προσωπικό Μητροπόλεων κ.λπ. και ακόµη και 
των αρχιερέων) θα εξετάσει η Ιερά Σύνοδος στην 
προσεχή συνεδρία της που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 4 Σεπτεµβρίου. Οι περικοπές κρίνονται από 
µέλη της Ιεράς Συνόδου αναγκαίες λόγω της µεί-
ωσης των εσόδων της Εκκλησίας, συνεπεία της 
οικονοµικής κρίσης.

Στις ελεύθερες περιοχές για να προστατέψει 
τον εαυτό του έχει περάσει ο «πρόεδρος» 
της «ένωσης τ/κ εργολάβων οικοδοµών», 

σύµφωνα µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας Αφρίκα. Όπως αναφέρεται στο δηµοσίευµα, 
ο Τζαφέρ Γκιουρτζαφέρ οφείλει 3,5 εκ στερλίνες 
και για την είσπραξή τους έφθασαν στα κατεχόµε-
να πληρωµένοι δολοφόνοι. Για να τους αποφύγει 
έχει στείλει την οικογένειά του στο εξωτερικό και 
ο ίδιος ήρθε στις ελεύθερες περιοχές.

Οικολόγοι: Να σταµατήσει 
η Βουλή να στρουθοκαµηλίζει 

“ΑΣ ΠΑΨΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ”  

Μετά το κρέας και το ψωμί, 
έρχονται νέες αυξήσεις 
και στο γάλα

Στο μισό εκατομμύριο
οι τουρίστες 
φέτος από τη Ρωσία  

Κούρεμα στους 
εκκλησιαστικούς μισθούς 
θα εξετάσει η Ιερά Σύνοδος

Τουρκοκύπριος πέρασε 
στις ελεύθερες περιοχές 
για να προστατέψει 
τη ζωή του  


