
Στην εντατική του καρδιο-
λογικού του Γενικού Νο-
σοκοµείου Λευκωσίας ει-

σλήχθη ο 1ος αντιπρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων Ιωάννης 
Τραγάκης το απόγευµα της Κυ-
ριακής (ώρα Κύπρου) στο Τµή-
µα Επειγόντων Περιστατικών µε 
ενοχλήσεις στο κεφάλι και οξεία 

δύσπνοια. Όπως δήλωσε στο 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων ο ∆ιευθυντής Καρδιολογίας 
του Γενικού Νοσοκοµείου Λευ-
κωσίας, Ευαγόρας Νικολαΐδης, 
ο κ. Τραγάκης «µεταφέρθηκε 
στο Τµήµα  Επειγόντων Περι-
στατικών, µε άτυπα ενοχλήµατα 
στο κεφάλι και οξεία δύσπνοια». 

Μετά την χορήγηση της κατάλλη-
λης αγωγής τα συµπτώµατά του 
βελτιώθηκαν, πρόσθεσε.

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε επί-
σης ότι  ακολούθως ο κ. Τραγά-
κης µεταφέρθηκε στην εντατική 
µονάδα του καρδιολογικού για 
παρακολούθηση και περαιτέρω 
εξετάσεις.

Σε δηλώσεις του στην εφη-
µερίδα «Φιλελεύθερος», ο 
Κύπριος υπουργός Οικονο-

µικών, Βάσος Σιαρλή, αποκάλυ-
ψε ότι οι υποχρεώσεις της κυπρι-
ακής κυβέρνησης έως το τέλος 
του 2012 δεν είναι µόνο ο 13ος 
µισθός, αλλά περιλαµβάνουν 
πολλά άλλα έξοδα και εξόφληση 
βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 
υποχρεώσεων που στο σύνολό 
τους ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

«Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατί-
ας, ∆ηµήτρης Χριστόφιας» ανέ-
φερε ο υπουργός «µπορεί να 
µην είναι ευτυχής να υπογράψει 
ένα µνηµόνιο που θα µειώνει τα 
εισοδήµατα των εργαζοµένων, 
ταυτόχρονα όµως έχει πλήρη συ-
νείδηση της ευθύνης που επωµί-
ζεται το κράτος κυρίως λόγω της 
απαιτούµενης χρηµατοδότησης 
για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και δεν µπαίνει θέµα 
µη υπογραφής».

Σε συνέντευξή του στην εφηµε-
ρίδα «Φιλελεύθερος», ο Κύπριος 
υπουργός δήλωσε πως εξακο-
λουθεί να υπάρχει διαφορά από-
ψεων µεταξύ τρόικας και κυπρια-

κής κυβέρνησης σε σχέση µε τον 
καθορισµό του ύψους της ανακε-
φαλαιοποίησης των τραπεζών.

Σηµείωσε µάλιστα πως έως 
στιγµής καµία πλευρά δεν έχει 
ανοίξει τα χαρτιά της στην άλλη.

Ο κ. Σιαρλή είναι σαφής ότι 
µόνο ένα µνηµόνιο θα υπογρα-
φεί, αυστηρό ως προς τις ανά-
γκες της Κύπρου, ακόµα κι αν 
δεν χρειαστεί τα ποσά που θα 
υπολογιστούν. Επίσης, ανέφερε 
πως αυτό που επιδιώκει η τρόι-
κα είναι ένα πακέτο, που έως το 
τέλος της περιόδου του προγράµ-
µατος θα αποδίδει 975 εκατ. 

ευρώ ετησίως, γύρω στο 5,5% 
του ΑΕΠ. Σχετικά µε τα µέτρα 
που πρέπει να ληφθούν, ο Κύ-
πριος υπουργός Οικονοµικών 
επισήµανε ότι «υπάρχουν περι-
κοπές στο κρατικό µισθολόγιο, 
αυξήσεις στις φορολογίες και ση-
µαντικές διαρθρωτικές αλλαγές 
και µεταρρυθµίσεις» και σηµείω-
σε ότι κάποιες διαφοροποιήσεις 
πιθανώς να γίνουν µετά τις επα-
φές µε τα πολιτικά κόµµατα και 
τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά 
«ο στόχος δεν αλλοιώνεται, γιατί 
χωρίς την επίτευξη των στόχων 
δεν µπορεί να υπάρξει δάνειο».

∆ηµοσκόπηση της εταιρεί-
ας Symmetron Market 
Research καταδεικνύει ότι 

οι Ελληνοκύπριοι σε ποσοστό 
61% λένε «ναι» στην υπογρα-
φή µνηµονίου µε την τρόικα 
προκειµένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόµενο οικονοµικού αδι-
εξόδου. Σύµφωνα µε τη δηµο-
σκόπηση, την υπογραφή του 
µνηµονίου υποστηρίζουν, εκτός 
από τη µεγάλη πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης, και µεγάλη µε-
ρίδα (47%) των ψηφοφόρων 
του ΑΚΕΛ.

Εξάλλου, για πρώτη ίσως 
φορά στα εργασιακά δεδοµένα 
της Κύπρου, η ανησυχία για την 
απώλεια εργασίας δεν περιο-
ρίζεται µόνο στους ιδιωτικούς 
υπαλλήλους και τους µικροµε-
σαίους αυτοεργοδοτούµενους, 
αλλά αγγίζει και 19% των υπαλ-

λήλων του δηµόσιου τοµέα. Σε 
ό,τι αφορά το µνηµόνιο, οι πολί-
τες έχουν και σαφή τοποθέτηση 
ως προς την κατεύθυνση των µέ-
τρων της κυβέρνησης, η οποία 
είναι σαφώς αντίθετη µε τις κυ-
βερνητικές προτάσεις. Ποσοστό 
64% των πολιτών προκρίνουν 
τη µείωση των κρατικών δαπα-
νών και 23% τάσσονται υπέρ 
της αύξησης των άµεσων και 
έµµεσων φόρων. Η µείωση των 
κρατικών δαπανών υποστηρίζε-
ται από την πλειοψηφία των ψη-
φοφόρων όλων των κοµµάτων, 
ωστόσο χωρίζει τους εργαζόµε-
νους σε δύο στρατόπεδα, καθώς 
οι ιδιωτικοί υπάλληλοι µαζί µε 
τους αυτοεργοδοτούµενους προ-
τείνουν σε ποσοστό 70% τη µεί-
ωση των κρατικών δαπανών, 
ενώ 58% των υπαλλήλων του 
δηµόσιου τοµέα τάσσονται υπέρ 
της αύξησης των φορολογιών.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Σε σχέση µε τις προεδρικές 

εκλογές του Φεβρουαρίου η δη-
µοσκόπηση δείχνει ότι ο πρόε-
δρος του ∆ΗΣΥ, Νίκος Αναστα-
σιάδης, ο οποίος υποστηρίζεται 
από το ∆ΗΚΟ, συγκεντρώνει πο-
σοστό πρόθεσης ψήφου 36,3%. 
Ο Σταύρος Μαλάς (σσ. υποστη-
ρίζεται από το ΑΚΕΛ) και ο Γιώρ-
γος Λιλλήκας (σσ. υποστηρίζεται 
από την Ε∆ΕΚ) βρίσκονται σε 
απόσταση αναπνοής, µε τον κ. 
Μαλά να περνά στη δεύτερη 
θέση. Όµως, η διαφορά που τους 
χωρίζει εντάσσεται στα όρια του 
περιθωρίου απόκλισης. Ο πρώ-
τος καταγράφει ποσοστό 19% 
και ο δεύτερος 17%.

Όπως αποτυπώνονται σήµε-
ρα οι τάσεις, ο κ. Αναστασιάδης 
εξασφαλίζει την εκλογή του στον 
δεύτερο γύρο, µε αντίπαλο είτε 
τον κ. Μαλά, είτε τον κ. Λιλλήκα.
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΙΑΡΛΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι υποχρεώσεις 
της κυπριακής κυβέρνησης

ΤΟ 61% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ

Υπέρ της υπογραφής μνημονίου με την τρόικα


