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Την ερχόµενη εβδοµάδα, 
κατά πάσα πιθανότητα, ο 
πρόεδρος της ∆ηµοκρατί-

ας θα συγκαλέσει σύσκεψη µε 
τα κόµµατα, για συζήτηση των 
θεµάτων της οικονοµίας και 
λήψη αποφάσεων, ενόψει των 
κρίσιµων διαπραγµατεύσεων 
µε την τρόϊκα. Ο αναπληρωτής 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΑΚΕΛ, Σταύρος Ευαγόρου, 
σε δηλώσεις στο ραδιόφωνο του 
ΡΙΚ, ανέφερε ότι λογικά η σύ-
σκεψη τοποθετείται χρονικά στο 
µεσοδιάστηµα από τη Σύνοδο 
του Ecofin, έως την αναχώρηση 
του προέδρου για τη Νέα Υόρκη, 
στις 22 Σεπτεµβρίου, όπου θα 
προσφωνήσει τη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωµένων Εθνών. 
Είπε επίσης, ότι έως τότε, ανα-
µένεται να υπάρχουν ενώπιόν 
µας όλα τα δεδοµένα.

Ο κ. Ευαγόρου τόνισε ότι χρει-

άζεται ενότητα µε περιεχόµενο 
και πρόσθεσε ότι στη σύσκεψη 
τα κόµµατα θα πρέπει να κατα-
θέσουν µε καλή πίστη τις προ-
τάσεις τους. Ανέφερε επίσης ότι 
η τρόϊκα έχει καταθέσει προσχέ-
διο, αλλά δεν έχει ακόµη κωδι-
κοποιήσει τις θέσεις της για να 
αρχίσει διαπραγµάτευση.

∆ΗΣΥ: Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ∆ΗΣΥ και εκπρόσω-
πος του υποψηφίου προέδρου 
Νίκου Αναστασιάδη, Τάσος 
Μητσόπουλος, σε δηλώσεις επί-
σης στο ΡΙΚ, ανέφερε ότι υπήρ-
ξε καθυστέρηση στη σύγκληση 
σύσκεψης για την οικονοµία 
και πρόσθεσε ότι η παρατεταµέ-
νη αβεβαιότητα, κοστίζει πολύ 
ακριβά. Επέκρινε επίσης την 

κυβέρνηση για αναβλητικότητα 
και ατολµία στη λήψη αποφά-
σεων και τόνισε ότι εάν είχαν 
ληφθεί εγκαίρως µέτρα, θα απο-
φεύγονταν αρκετές δυσάρεστες 
καταστάσεις.

Ο κ. Μητσόπουλος ανέφερε 
ότι υπάρχουν αρκετά δεδοµένα 
για σύγκλιση της σύσκεψης για 
την οικονοµία. Θα µπορούσαµε 
είπε να συνέλθουµε για να κά-
νουµε προεργασία να καθορί-
σουµε τις κόκκινες γραµµές, να 
ετοιµάσουµε το δικό µας πλαί-
σιο και να καταφέρουµε συναι-
νετικά να βγάλουµε την Κύπρο 
από την κρίση.

Ο κ. Μητσόπουλος ανέφερε 
ότι ο ∆ΗΣΥ καταθέτει την πολι-
τική του ετοιµότητα να συµβάλει 
µε επικοδοµητικές προτάσεις 
στην αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων της οικονοµίας και να 
αναλάβει και το πολιτικό κόστος.

Σε ποινικοποίηση της αµέ-
λειας εξαιτίας της οποίας 
προκλήθηκε ζηµιά στον 

τόπο, περιλαµβανοµένης και 
της αµέλειας που προκάλεσε ζη-
µιά στην οικονοµία, φαίνεται να 
προσανατολίζονται κόµµατα της 
Βουλής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Νοµικών και Αντιπρόεδρος του 
∆ΗΣΥ, Ιωνάς Νικολάου, δήλω-
σε στη Βουλή ότι «είναι καιρός 
κάποιοι να έχουν όχι µόνο ποι-
νική, αλλά και αστική ευθύνη 
για τις πράξεις τους, όταν προ-
καλούν ζηµιά από ασύγγνωστη 
αµέλεια την οποία επιδεικνύουν 
στο κράτος και στον τόπο γενικό-

τερα». Αυτό, όπως ανέφερε είναι 
ένα από τα θέµατα τα οποία ει-
σηγείται ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ 
και υποψήφιος στις προεδρικές 
εκλογές Νίκος Αναστασιάδης, 
στις προτάσεις του για τον εκ-
συγχρονισµό του κράτους.

Ο κ. Νικολάου σχολίαζε ανα-
φορά του βουλευτή των Οικολό-
γων Γιώργου Περδίκη, ο οποίος 
εξέφρασε την άποψη ότι «υπάρ-
χει εγκληµατική αµέλεια και 
στον τοµέα της οικονοµίας».

Ο κ. Περδίκης ανέφερε πως οι 
Οικολόγοι έχουν ζητήσει συνά-
ντηση µε τον Γενικό Εισαγγελέα 
γιατί έχουν συγκεκριµένες προ-
τάσεις «για ποινικοποίηση της 

αµέλειας σε θέµατα της οικονο-
µίας και εθνικά θέµατα τα οποία 
οδηγούν τελικά σε εθνικές κατα-
στροφές, σαν αυτή που βιώνου-
µε σήµερα». Είναι καιρός, πρό-
σθεσε, «να το δούµε και στην 
Κύπρο αυτό το ζήτηµα, γιατί 
φαίνεται ότι κάποιοι µπορεί να 
φέρουν ευθύνες τόσο µεγάλες, 
που να δηµιουργούν την ανάγκη 
ποινικού κολασµού».

Είναι απαράδεκτο, όπως είπε, 
«άνθρωποι οι οποίοι ενδεχοµέ-
νως να ευθύνονται για αυτή την 
ιστορία να δραπετεύουν µε απο-
ζηµιώσεις ορισµένων εκατοµµυ-
ρίων ευρώ, αντί να βρίσκονται 
πίσω από τα σίδερα».

Ποινικοποίηση της αµέλειας 
που προκαλεί ζηµιά στον τόπο 
εξετάζουν τα κόµµατα

Σύσκεψη Χριστόφια με τα κόμματα 
την ερχόμενη εβδομάδα 
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