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Ενας νέος φάκελος της Κύπρου 39 χρόνια 
μετά την τουρκική εισβολή του 1974 ήδη γε-
μίζει. Ομως αυτήν τη φορά ο φάκελος δεν θα 
μείνει κλειστός, αλλά θα αποδοθούν εκεί που 
ανήκουν οι ευθύνες για τη νέα καταστροφή της 
Κύπρου.

Συγχρόνως όμως ο κυπριακός Ελληνισμός 
προσπαθεί να κοιτάξει ψηλά και να ανακτή-
σει τις δυνάμεις εκείνες που του επέτρεψαν να 
κτίσει το «θαύμα της Κύπρου» αμέσως μετά τη 
στρατιωτική και πολιτική ήττα του 1974.

Και αυτήν τη φορά όμως ο εχθρός κτύπησε 
εκ των έσω. Βρήκε «κερκόπορτες» ανοικτές, 
αδύναμες αντιστάσεις, και πέτυχε τον στόχο 
του, μια και η κυπριακή κοινωνία, ευάλωτη 
πια από τον εθισμό στο εύκολο χρήμα που 
προσέφερε το χρηματοπιστωτικό μοντέλο ανά-
πτυξης, δεν μπόρεσε να δει την παγίδα που 
στηνόταν.

Η κατάρρευση των τραπεζών, η αδυναμία 
της πολιτικής ηγεσίας να δώσει απαντήσεις 
και να χαράξει πορεία μπροστά αναδεικνύ-
ουν απλώς τα βαθιά σημάδια κατάρρευσης, 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής, που 
επέφερε στην Κύπρο η στρεβλή ανάπτυξη των 
τελευταίων είκοσι ετών.

Ενα διογκωμένο τραπεζικό σύστημα που 
εξασφάλιζε την επιβίωσή του με τις καλές και 
όχι πάντοτε «διαφανείς» σχέσεις με την πολι-
τική εξουσία, μια ανεξέλεγκτη διασύνδεση με 
τα ρωσικά κεφάλαια, η χωρίς μέτρο δραστη-
ριοποίηση offshore εταιρειών και η ίδρυση 
δεκάδων πολυμελών δικηγορικών γραφείων 
που αναλάμβαναν την εκπροσώπηση των «αό-
ρατων» ξένων επενδυτών δημιούργησαν ένα 
εντελώς έωλο μοντέλο ανάπτυξης.

«Πάρτι»
Το σκάσιμο της «φούσκας» που δημιουρ-

γήθηκε στο νησί δεν χρειάστηκε παρά μερικά 
μόλις εικοσιτετράωρα για να δημιουργήσει τις 
συνθήκες διάλυσης.

Με πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς 
και εκκλησιαστικούς παράγοντες να συγκρού-
ονται μεταξύ τους όχι απλώς για τα μάτια του 
κόσμου, αλλά για τον πραγματικό έλεγχο μιας 
χώρας.

Αλλά και για να επιχειρήσουν να συγκα-
λύψουν τη συμμετοχή τους σε ένα άγριο και 
εξοντωτικά δαπανηρό «πάρτι» που στήθηκε εις 
βάρος των καταθετών και των μετόχων των 
δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών.

Στην κυπριακή κυβέρνηση, στον Πρόεδρο 
Νίκο Αναστασιάδη και στον κυπριακό λαό 
τίθενται πολλά διλήμματα. Μερικά από αυτά 
έσπευσαν να τα θέσουν και εξωγενείς παράγο-
ντες. Η Τουρκία και ο Α. Νταβούτογλου.

Πιθανότατα ο Τούρκος υπουργός έλπιζε ότι 
με την πρότασή του για τετραμερή διάσκεψη ή 

για πάγωμα των ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ 
όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις και με την 
απειλή της διχοτόμησης να κρέμεται πάνω 
από τους Κυπρίους θα έκανε την κίνηση «ματ» 
ώστε να ξεπεράσει το μεγάλο εμπόδιο του Κυ-
πριακού.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί πριν 

Φόβοι τώρα για μειώσεις μισθών και απολύσεις

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Ο φάκελος 
της Κύπρου

 Πακέτο μέτρων με στόχο να ορθοπο-
δήσει η κυπριακή οικονομία και να ει-
σέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης, προωθεί 
η κυπριακή κυβέρνηση, με βασικό άξονα 
την ενίσχυση της ανάπτυξης, την ενθάρ-
ρυνση ξένων επενδύσεων, αλλά και την 
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος, 
Νίκος Αναστασιάδης, τα μέτρα θα εφαρ-
μοσθούν σε τρεις με έξι μήνες, ενώ το-
νίζει πως δεν τίθεται θέμα μειώσεων 
μισθών ή απολύσεων στο δημόσιο, εν-
δεχόμενος ωστόσο που δεν αποκλείει ο 
υπουργός των Οικονομικών Μ. Σαρρής.

Τα μέτρα, λέει ο κ. Αναστασιάδης, στην 
πρώτη του συνέντευξή μετά την οδυνηρή από-
φαση του Eurogroup, στην εφημερίδα «Φιλε-

λεύθερος», είναι μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Το Τμήμα Πολεοδομίας και όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να εκδίδουν άδεια 
εντός τουλάχιστον 30 ημερών για έργα 
ανάπτυξης,που εκκρεμούν.

2. Να γίνει μόνιμο μέτρο η επανεπέν-
δυση κερδών ,που θα σημαίνει και φο-
ρολογική απαλλαγή.

3. Χαλάρωση μέτρων για ενθάρρυνση 
ξένων επενδύσεων.

4. Θα προωθηθεί άμεσα η νομοθεσία 
για τη δημιουργία καζίνο.

5. Αντί φόρου να μπει ένα τέλος πάνω 
στους τόκους καταθέσεων με στόχο τη δι-
ασφάλιση θέσεων εργασίας.

6. Θα προωθηθεί σε συνεννόηση με τις 
τράπεζες επιμήκυνση των δανείων και η 

μείωση των επιτοκίων.
7. Θα προωθηθεί η αναστολή καταβο-

λής των δόσεων σε ανέργους με κάποια 
περίοδο χάριτος.

8. ‘Ατυπη συμφωνία μεταξύ εργοδοτών 
και συντεχνιών για την εργοδότηση πο-
σοστού Ελληνοκυπρίων στις επιχειρή-
σεις τους (αναλογία 70% με 30%).

9. Μείωση του κόστους του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

10. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλί-
ων για εργοδότηση των νέων.

11. Στοχευμένες παροχές προς αυτούς 
που πραγματικά έχουν ανάγκη μέσω του 
Ταμείου Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης.

12. Θα συζητηθεί με τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων το θέμα της μείωσης των ενοι-

κίων «ώστε να μην υποχρεωθούμε να λά-
βουμε έκτακτα προσωρινά μέτρα».

Ο Κύπριος πρόεδρος διαβεβαιώνει 
πως δεν τίθεται θέμα μείωσης μισθών, 
απολύσεων στον δημόσιο τομέα. Σημει-
ώνει δε πως τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στο 
τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα. 
Επίσης, τονίζει πως μέχρι το 2015 δεν 
τίθεται θέμα νέων όρων από την τρόικα, 
όπως μείωση μισθών και συντάξεων.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομιών, Μι-
χάλης Σαρρής άφησε σε δηλώσεις του 
να διαφανεί ότι θα γίνουν περικοπές 
προκειμένου ορισμένες τάξεις να συνει-
σφέρουν στην προσπάθεια ανάταξης της 
χώρας, χωρίς παράλληλα να αποκλείει 
το ενδεχόμενο απολύσεων.

Aπό το θαύμα στον εφιάλτη του «οικονομικού Αττίλα». Τριάντα εννέα 
χρόνια μετά την εισβολή, η Κύπρος βρίσκεται ξανά βαθιά πληγωμένη. 
Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος συνιστά τη δημιουργία 
ενός νέου «φακέλου» γεμάτου ένοχα μυστικά, τα οποία ο οργισμένος 
κυπριακός Ελληνισμός απαιτεί να έρθουν στο φως και οι υπαίτιοι να 
οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στην επόμε-
νη μέρα, η Κύπρος καλείται να βρει απαντήσεις σε καίρια διλήμματα, 
με κυρίαρχο αυτό του νομισματικού της μέλλοντος: «Παραμονή στο 
ευρώ ή επιστροφή στη λίρα»...


