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Μέσου κινδύνου η Κύπρος για ξέπλυµα 
και χρηµατοδότηση τροµοκρατίας

Ρωσική «κατάληψη» 
στο αεροδρόμιο Πάφου
Το ένα µετά το άλλο καταρρίπτονται τα «ρεκόρ» άφι-
ξης ρωσικών αεροσκαφών στο αεροδρόµιο Πάφου, 
δίνοντας µια τονωτική ένεση άνευ προηγουµένου στην 
τοπική οικονοµία. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, έξι συνολικά αεροσκάφη του 
ρωσικού αεροµεταφορέα «Transaero» προσγειώνονται 
κάθε µια από τις τρεις τελευταίες µέρες στην Πάφο, 
µεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες για διακοπές στην Κύ-
προ, ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξε χρονική στιγ-
µή κατά την οποία στο αεροδρόµιο ήταν σταθµευµένα 
τρία τζάµπο του ρωσικού αεροπορικού οργανισµού, 
δηµιουργώντας µια ασυνήθιστη εικόνα.

Η συνεχής έλευση ρωσικών αεροσκαφών στην Πάφο 
έχει δηµιουργήσει κλίµα ευφορίας στους τοπικούς φο-
ρείς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη εταιρεία 
ως την υπ’ αριθµόν ένα, µαζί µε τη Ryanair, τροφοδό-
τρια εταιρεία του τουρισµού της Πάφου τον τελευταίο 
έναν τουλάχιστον χρόνο.
Το πλέον αισιόδοξο, σηµειώνουν οι ίδιοι φορείς, είναι 
ότι η συχνότητα δροµολογίων της Transaero στο ∆ιε-
θνές Αεροδρόµιο Πάφου εξακολουθεί να είναι αµεί-
ωτη, ενώ βάσει και των αιτήσεων για πτήσεις κατά τη 
χειµερινή περίοδο, φαίνεται ότι οι αριθµοί των Ρώσων 
στην Πάφο θα είναι αξιοσηµείωτοι και τον χειµώνα.

Περιορισµένος είναι ο κίνδυνος ξεπλύµατος χρή-
µατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στην 
Κύπρο σε αντίθεση µε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως 
προκύπτει από σχετική έκθεση του διεθνούς φή-
µης Ινστιτούτου της Βασιλείας, καταρρίπτοντας το 
µύθο ότι η Κύπρος αποτελεί κέντρο ξεπλύµατος 
βρώµικου χρήµατος.
Ψηλά στον κατάλογο βρίσκονται το Λουξεµβούρ-
γο, η Αυστρία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπα-
νία, σύµφωνα µε την έκθεση, την οποία η Κύπρια 
Ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου έθεσε 
ενώπιον της Κοµισιόν.
Η Κύπρος κατατάσσεται πολύ πιο χαµηλά από τις 
χώρες αυτές και αξιολογείται ως χώρα µέσου κιν-
δύνου µαζί µε την Ολλανδία, τη Λετονία και την 
Βρετανία.
Η έκθεση καταρρίπτει εκ νέου τον µύθο που δη-
µιούργησαν συγκεκριµένοι κύκλοι, ότι η Κύπρος 
είναι κέντρο ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος.
Η Αντιγόνη Παπαδοπούλου κάλεσε την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή να τοποθετηθεί σε σχέση µε το περι-
εχόµενο της έκθεσης και να δηλώσει ποια µέτρα 
προτίθεται να λάβει για τις χώρες όπου ο δείκτης 
επικινδυνότητας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.
Η Ευρωβουλευτής διερωτάται «γιατί εξαντλήθηκε 
όλη η αυστηρότητα έναντι της Κύπρου, ενώ δεν 
φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα 
κατά άλλων κρατών µελών, πολλά από τα οποία 
µάλιστα εµφανίζουν ψηλότερο κίνδυνο παράνο-
µων ενεργειών».
Η κ. Παπαδοπούλου κάλεσε την Κοµισιόν να δη-
λώσει αν έχει αντιληφθεί ότι µε την εφαρµογή 
«δύο µέτρων και δύο σταθµών» τίθεται σε κίνδυ-

νο η ίδια η συνοχή της Ένωσης και δηµιουργού-
νται αντιευρωπαϊκά αισθήµατα στους πολίτες των 
κρατών µελών που καθίστανται θύµατα τέτοιων 
δυσµενών διακρίσεων.
Στη γραπτή ερώτηση που υπέβαλε προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
επανέρχεται, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, «στις 
αλυσιδωτές επιπτώσεις από τις αποφάσεις του 
Eurogroup και ζητά να πληροφορηθεί σχετικά 
µε τις προθέσεις της Κοµισιόν για αποκατάσταση 
των ζηµιών που έχουν υποστεί χιλιάδες κυπριακά 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως αποτέλεσµα του 
κουρέµατος και των άλλων µέτρων που έχουν επι-
βληθεί στην Κύπρο».
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