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Εκτός από τη «σηµαία» του ψευδοκράτους που τον 
πληγώνει, ο Πενταδάκτυλος κινδυνεύει να αλλοιωθεί 
κι από τον παράγοντα της άναρχης λατόµευσης που 
επικρατεί στην περιοχή.

Όπως αναφέρει σε δηµοσίευµα της η τ/κ εφηµερί-
δα Cyprus Today, ο Πενταδάκτυλος σύντοµα θα µεί-
νει µε τέσσερα δάχτυλα, αν συνεχίσει να επιτρέπεται 
η άναρχη λατόµευση.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης για την καταπολέµη-
ση της διάβρωσης του εδάφους, αναδάσωσης και 
φυσικής προστασίας, Ορχάν Αϊντενίζ δήλωσε ότι η 

κατάσταση θα είναι κρίσιµη, εάν δεν ληφθούν µέτρα 
σύντοµα.

 «Υπάρχουν επί του παρόντος 17 λατοµεία που λει-
τουργούν σε όλο το βουνό µε έναν ανοργάνωτο και 
µη συστηµατικό τρόπο. Βουνά και πρόποδες εξαφανί-
ζονται και είναι αδύνατον να αποκατασταθούν».

 «Μπορούµε να µιλάµε συνέχεια για τα επόµενα 20 
χρόνια για το θέµα, αλλά σύντοµα δεν θα µείνει βου-
νό, συµπλήρωσε και επισήµανε πως «δεν θα µείνουν 
ούτε τέσσερα, ούτε πέντε δάκτυλα στο βουνό. ∆εν θα 
υπάρξει τίποτα».

«Ακρωτηριάζεται» ο Πενταδάκτυλος 
από την άναρχη λατόμευση

Τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες του για την 
Τράπεζα Κύπρου, που στόχο έχουν την εξυγίανση του 
ισολογισµού και της ικανότητας της τράπεζας να χρη-
µατοδοτεί την οικονοµία, περιγράφει ο νέος Ανώτατος 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Συγκροτήµατος, Τζον 
Χούρικαν σε εγκύκλιο που απέστειλε προς το προσω-
πικό. Στην εγκύκλιο σηµειώνεται η σηµασία της ανά-
κτησης των χρεών, αλλά και της εµπιστοσύνης των 
καταθετών.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ:

Χειρισµός των µη εξυπηρετούµενων δανείων
Θα αρχίσουν εντατικές εκστρατείες είσπραξης και η 

τράπεζα θα διαχειρίζεται ενεργά τις επιχειρήσεις µε τα 
µεγαλύτερα ανοίγµατα. Σύµφωνα µε τον κ. Χούρικαν 
η σταθεροποίηση και βελτίωση της περιουσιακής βά-
σης είναι ζωτικής σηµασίας, προκειµένου η Τράπεζα 
Κύπρου να λειτουργήσει σαν ακρογωνιαίος λίθος της 
κυπριακής οικονοµίας.

Ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης των επιχειρή-
σεων της πρώην Λαϊκής

Συνεχίζεται η δυναµική της ολοκλήρωση της συγχώ-
νευσης. Ο Τζον Χούρικαν σηµειώνει ότι πρέπει να δι-
ασφαλιστεί ότι η τράπεζα προχωρά ως ένα ενιαίο εργα-
τικό δυναµικό ενωµένο µε ένα µόνο εµπορικό σήµα.

Ενίσχυση πρακτικών διαχείρισης κινδύνων
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η ενίσχυση των πρα-

κτικών διαχείρισης του κινδύνου µε την ευθυγράµµιση 
των πολιτικών, των διαδικασιών και των εργαλείων µε 
τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές θα είναι στο επίκεντρο 
τα επόµενα χρόνια.

Προστασία και βελτίωση καταθετικής βάσης, 
χρηµατοδότησης και ρευστότητας

Ο Τζον Χούρικαν αναφέρει ότι πρέπει να ανακτηθεί 
η εµπιστοσύνη των πελατών, ενθαρρύνοντας τους να 
αυξήσουν τα µακροπρόθεσµα ποσά κατάθεσης µε την 
τράπεζα. Αυτό σύµφωνα µε τον κ. Χούρικαν θα επιτευ-
χθεί µέσω της προόδου σε σχέση µε τα πλάνα αναδι-
άρθρωσης, τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και 
την ανταµοιβή των πιστών πελατών. 

Είσπραξη χρεών και αποκατάσταση 
εµπιστοσύνης οι στόχοι της Τρ. Κύπρου


