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∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη για την Οικονοµία της 

 

Πραξούλας Αντωνιάδου Κυριακού 

Προέδρου των Ενωµένων ∆ηµοκρατών και 

 

Υποψηφίας Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
 

 

Στις αποφράδες αυτές µέρες έγκρισης νοµοσχεδίων στην Βουλή µε τα οποία καταδικάζονται οι 

Κύπριοι πολίτες σε φτώχια για τα επόµενα 20 χρόνια, έχω υποχρέωση ως υπεύθυνη πολιτικός 

που κατέρχεται Υποψήφια στις επερχόµενες Προεδρικές εκλογές να ενηµερώσω για τον τρόπο 

που η καταδίκη των Κυπρίων σε φτώχια µπορεί να αποφευχθεί. 

 

 Εδώ και τρία χρόνια, οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες προειδοποιούσαµε για την µεγάλη έκθεση των 

Κυπριακών Τραπεζών στην Ελληνική Οικονοµία. Σε δηµοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στις 

17 Μαρτίου 2011 για την οικονοµία, όπως και σε άρθρο που δηµοσίευσα την ίδια µέρα µε τίτλο 

‘’Ευθύνες νοµισµατικής πολιτικής στην Κύπρο’’ προειδοποιούσα για το κακό που ερχόταν. 

Κανείς όµως δεν ήθελε να ακούσει και ήρθε η καταστροφή. Για αυτό καλούµε αυτή την ύστατη 

ώρα τον κόσµο να στηρίξει τώρα τις σηµερινές µας εισηγήσεις για αποφυγή της καταδίκης των 

Κύπριων πολιτών σε φτώχια και για γρήγορη έξοδο από τα χάλια στα οποία ο παλαιοκοµµατισµός 

και οι ηγέτες του παρελθόντος µας έχουν οδηγήσει. 

 

Υπάρχει αυτή τη µαύρη ώρα του µνηµονίου τρόπος να µειωθεί το βάρος αποπληρωµής από τους 

εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους οικογενειάρχες ιδιοκτήτες γης, µε την 

διαβεβαίωση προς την Τρόικα ότι µπορούν όλα τα καθαρά έσοδα από την έναρξη εργασιών 

εξόρυξης στο τεµάχιο 12 να διοχετεύονται στην αποπληρωµή του δανείου- παρά να φυλάσσονται 

στα χέρια των ολίγων αυτοδιοριζόµενων διαχειριστών- και ότι θα βάλουµε επιτέλους µπροστά τις 

εργασίες εξόρυξης στο τεµάχιο 12 για να µπορέσουν να δηµιουργηθούν έγκαιρα εισοδήµατα που 

να µπορεί να λάβει υπόψη η Τρόικα ως κύριο µέρος της αποπληρωµής. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση δεσµεύοµαι να επαναδιαπραγµατευτώ το µνηµόνιο εφόσον µου 

δοθεί εντολή από στους Κύπριους πολίτες. 

 
Η άρνηση των κυβερνώντων αλλά και της αντιπολίτευσης να δεχθούν εποπτεία της διαχείρισης 

των δισεκατοµµυρίων που θα αρχίσουν να ρέουν σε λίγα χρόνια από το τεµάχιο 12 δηµιουργεί 

ερωτηµατικά, ιδιαίτερα που αυτή η άρνηση στην αποδοχή εποπτείας  οδηγεί στην µεταφορά όλου 

του βάρους αποπληρωµής στους ώµους των απλών και αθώων πολιτών. 
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Μια περσινή ιστορία που επεξηγεί το σήµερα 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2012 είχα στο γραφείο µου συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου και 

τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΑΗΚ. Συζητούσαµε τον όρο που έθετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων προκειµένου να δανειοδοτήσει την ΑΗΚ για την ολοκλήρωση των εργασιών στις 

µονάδες 4 και 5 που είχαν καταστραφεί. Η ΕΤΕ έθετε ως όρο τη δέσµευση της ΑΗΚ ότι θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει φυσικό αέριο (αντί πετρέλαιο) στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2015. 

 

Ενηµέρωσα τότε την ∆ιεύθυνση της ΑΗΚ ότι η εταιρεία Νοble µας είχε υποβάλει 

χρονοδιάγραµµα έναρξης εργασιών στο τεµάχιο 12, βάσει του οποίου θα µπορούσαν να αρχίσουν 

εργασίες εξόρυξης τον Ιανουάριο του 2013, µε στόχο την έλευση του δικού µας φυσικού αερίου 

στην Κύπρο µέχρι το 2016. Ερώτησα ως εκ τούτου τον κύριο Θράσου και τον κύριο Στυλιανού αν 

θεωρούσαν σκόπιµο να προχωρήσουµε σε διαδικασίες για εισαγωγή φυσικού αερίου από άλλες 

χώρες για να ικανοποιήσουµε το χρονικό ορόσηµο του 2015 που έθετε η ΕΤΕ, ή αν θα ήταν 

καλύτερα να εξηγήσει η Υπουργός στην ΕΤΕ ότι το Κυπριακό αέριο θα µπορούσε να έρθει στην 

Κύπρο µέχρι το 2016, και να ζητηθεί από την ΕΤΕ η παραχώρηση ενός µόνο έτους παράτασης της 

προθεσµίας, για να εξοικονοµηθούν όλα εκείνα τα λεφτά που τώρα θα ξοδευτούν για την 

εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου. 

 

Ο κύριος Θράσου απάντησε ότι ήταν σίγουρα προτιµότερο να ζητήσουµε ένα χρόνο παράταση 

από την ΕΤΕ. Καθορίστηκε ακολούθως η ηµεροµηνία και ώρα συνάντησης της Υπουργού µε την 

αποστολή της ΕΤΕ που θα επισκεπτόταν λίγες µέρες αργότερα την Κύπρο. 

 

Στις 9 Μαρτίου 2012, την ηµέρα δηλαδή της προγραµµατισµένης συνάντησης µε την ΕΤΕ, 

προηγήθηκε συνεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου, από την οποία ζήτησα άδεια να φύγω 

γρηγορότερα για να προλάβω την συνάντηση µε την αποστολή της ΕΤΕ. 

 

Τότε αποκρίθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών ο κύριος Καζαµίας, ο οποίος µου είπε ότι δεν 

υπήρχε ανάγκη να φύγω γιατί είχε συναντήσει την αποστολή της ΕΤΕ ο ίδιος προηγουµένως. 

 

Ήταν ένα παράξενο σχόλιο, τη σηµασία του οποίου αντιλήφθηκα µόλις πήγα πίσω στο Υπουργείο 

και δέχτηκα στο γραφείο µου την αντιπροσωπεία της ΕΤΕ και τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΑΗΚ. 

Προτού καλά καλά αρχίσουµε, µου ανακοινώθηκε ότι λίγο προηγουµένως η ΑΗΚ υπέγραψε µε 

την ΕΤΕ τη συµφωνία για το δάνειο, αναλαµβάνοντας την δέσµευση της χρήσης φυσικού αερίου 

στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2015. Έµεινα πραγµατικά άναυδη σε βαθµό που ρώτησα πως 

µπορούσαν να υπογράψουν χωρίς να ενηµερώσουν προηγουµένως την αρµόδια Υπουργό και αφού 

είχαµε συµφωνήσει ότι η αρµόδια Υπουργός Εµπορίου θα διαπραγµατεύετο µε την ΕΤΕ την 

ηµεροµηνία. Απάντησαν ότι είχαν την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών. 
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Το αποτέλεσµα ήταν ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεσµεύτηκε σε κάτι που δεν µπορούσε να 

υλοποιήσει. Η κατοπινότερη δε έναρξη διαδικασιών για εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου 

υποβάλλει τον τόπο σε αχρείαστα έξοδα, αφού υπήρχε η δυνατότητα παραγωγής του δικού µας 

αερίου από το 2016, κάτι στο οποίο η ΕΤΕ θα έδειχνε σίγουρα κατανόηση. Ούτως ή άλλως είναι 

φανερό ότι οι διαδικασίες για την εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου δεν θα µπορέσουν να 

ολοκληρωθούν πριν το 2015. 

Λίγες µέρες µετά εκδιώχθηκα από το Υπουργείο. 

 

Και δηµιουργούνται εδώ πολλά ερωτήµατα. 

 

-Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που µας έδωσε η Noble για έναρξη εργασιών στο τεµάχιο 

12 από τον Γενάρη του 2013 και έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο το 2016. 

 

-Γιατί δεν δόθηκε η ευκαιρία στη αρµόδια Υπουργό να διαπραγµατευτεί µε την ΕΤΕ για παράταση 

κατά ενός µόνο έτους του ορόσηµου για χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. 

 

-Γιατί η εµφανής προτίµηση στην εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου, µε όλα τα έξοδα που αυτό 

συνεπάγεται, ιδιαίτερα στην υποδοµή, όταν θα µπορούσαµε να επενδύσουµε κατευθείαν στην 

παραγωγή του δικού µας φυσικού αερίου? 

 

-Και πως εκ των υστέρων θυµήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΗΚ να εισηγηθεί προχθές 

στον κύριο Λιλλήκα την αξιοποίηση του δικού µας φυσικού αερίου από την ΑΗΚ, όταν αυτός 

ακριβώς ήταν ο στόχος της αρµοδίου Υπουργού τον Φεβράρη του 2012, τον οποίο οι ίδιοι 

υπέσκαψαν υπογράφοντας µε την ΕΤΕ το αντίθετο? 

 

-Όλο αυτό το µπάχαλο στο οποίο ενεπλάκη η ΑΗΚ πίσω από την πλάτη της αρµοδίου Υπουργού, 

καθώς και οι µετέπειτα εξελίξεις, υποδεικνύουν δυστυχώς κάποιους από τους λόγους γιατί , µε την 

ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Συλικιώτη, ανεβλήθη το χρονοδιάγραµµα έναρξης εργασιών 

στο τεµάχιο 12 και άρχισαν οι διαδικασίες για την αχρείαστη εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου, µε 

τη συνεπακόλουθη σπατάλη πολύτιµων πόρων σε ώρα κρίσης. 

 

-Είναι αυτά που έχει υπόψη της η Κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση όταν τονίζουν µε στόµφο 

ότι δεν θα δεχτούν έλεγχο από κανένα στα του φυσικού αερίου? 

 

-Και µε πόση ελαφρότητα συνείδησης επιλέγουν να φορτώσουν στους εργαζόµενους, τους 

συνταξιούχους, στους ανέργους και στους µικροϊδιοκτήτες όλο το βάρος της αποπληρωµής του 

δανείου από την Τρόικα, µόνο και µόνο για να εξασφαλίσουν την αδιαφάνεια στους χειρισµούς 

του φυσικού αερίου? 
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-∆ιότι οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι µικροϊδιοκτήτες, αυτοί δηλαδή που θα 

κληθούν να αποπληρώσουν το δάνειο από την Τρόικα δεν φταίνε καθόλου για το ξεπούληµα που 

έγινε στο Τραπεζικό τοµέα. Και αν ο Θεός και η φύση µας έδωσαν υποθαλάσσιο θησαυρό για ώρα 

ανάγκης αυτός ανήκει σε όλους τους Κύπριους πολίτες και όχι µόνο στην ολιγαρχία, είτε αυτή 

ονοµάζεται κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, είτε αγέρωχοι υποψήφιοι.  

 

Και τους πολίτες πρέπει να τους προβληµατίσει ακόµα κάτι σοβαρό το οποίο σερβίρεται ως 

δεδοµένο. 

 

-Στη βάση ποιας µελέτης βιωσιµότητας έχει αποφασισθεί ότι συµφέρει στην Κύπρο η ανέγερση 

ενός χερσαίου τερµατικού υγροποίησης στο Βασιλικό? 

 

-Γιατί χερσαίο τερµατικό και όχι πλωτό? 

Ιδιαίτερα σε ένα µικρό νησί όπως είναι η Κύπρος, όπου ο τουρισµός είναι ο κύριος αιµοδότης της 

οικονοµίας και όπου χρειάζεται να έχουµε ζωτικό τουριστικό  χώρο και να προστατεύσουµε και το 

περιβάλλον? 

 

-Γιατί ένα µεγάλο χερσαίο και όχι δύο µικρότερα, ένα  στο Βασιλικό και ένα στην Πάφο που το 

έχει ζητήσει και το τοπικό Επιµελητήριο? Ούτως ώστε να υπάρχει διασπορά τόσο της ανάπτυξης 

όσο και του κινδύνου? 

 

-Η πρόταση για ένα αγωγό προς την Ελλάδα που αποσκοπεί? Στην αντικατάσταση του τερµατικού 

ή θα είναι επιπρόσθετος? 

 

-Σηµειωτέον ότι κάθε ένα από αυτά τα σενάρια προσεγγίζει προκαταρκτικά τα 10 δις σε κόστος 

κατασκευής. 

 

-Και προς τι η βία για πόντιση καλωδίων ηλεκτρισµού µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και Κύπρου 

και Ισραήλ, όταν έχουµε αναβάλει την έναρξη εργασιών εξόρυξης? 

 

Και εξακολουθεί µήπως κανένας να θέτει ως πιθανότητα, για την οποία θα αγωνιστεί, την 

επανένωση της πατρίδας µας? ∆ιότι τότε θα δηµιουργηθούν και άλλες τεχνικές επιλογές η 

διαδροµές που θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν. Εκτός και αν η λύση του Κυπριακού και η 

Επανένωση της Κύπρου έγινε και αυτή όµηρος των υπολογισµών για τα µεγαλεπήβολα έργα που 

κάποιοι αποφάσισαν χωρίς τεχνοοικονοµικές µελέτες να προωθήσουν. 

 

Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για κάθε εναλλακτικό 

σενάριο και να συγκριθούν τα αποτελέσµατα των διαφόρων σεναρίων µεταξύ τους. 

 

Γιατί αν έχουν ξεπουληθεί τα δισεκατοµµύρια  των καταθέσεων που είχε ο κόσµος στις 

τράπεζες, δεν αντέχουµε να διασκορπίσουµε αβασάνιστα και τον υποθαλάσσιο φυσικό µας 

πλούτο.                                 
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Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας 

 

Αφόρητη θα είναι και η φορολογία που επέµεναν οι κυβερνώντες µε τη σύµφωνη γνώµη της 

αντιπολίτευσης να φορτώσουν στους οικογενειάρχες ιδιοκτήτες γης. Γιατί οι οικογενειάρχες δεν 

έχουν εισοδήµατα από την κατοικία στην οποία ζουν , ούτε από εκείνο το κληρονοµικό οικόπεδο 

που φυλάνε για τα παιδιά τους. Θα κληθούν όµως να πληρώσουν ψηλούς φόρους σε ώρα που 

µπορεί να χάνουν και τη δουλειά τους. Αυτό θα οδηγήσει στο ξεπούληµα της οικογενειακής 

περιουσίας στο πραγµατικά µεγάλο κεφάλαιο και θα οδηγήσει σε µια ακόµη τραγική 

ανακατανοµή πλούτου στο τόπο µας. 

 

Οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες έχουν από καιρό εισηγηθεί τη µείωση παρά την αύξηση των 

φορολογιών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα του κεφαλαιουχικού φόρου επί των 

αγοραπωλησιών. Αυτό θα δώσει θετικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τις περιουσίες 

τους για σκοπούς ανάπτυξης, θα αυξηθούν οι αγοραπωλησίες –προς όφελος και όχι προς ζηµιά 

των ιδιοκτητών- και θα αυξηθεί και η βάση επί της οποίας θα φορολογεί το κράτος, µε 

αποτέλεσµα µεγαλύτερη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τοµέα και περισσότερα 

φορολογικά έσοδα για το κράτος. 

 

Συνάντηση µε ∆ιοικητή 

 

Είχαµε την ευκαιρία πριν λίγες µέρες να συναντηθούµε µε τον νέο ∆ιοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας κύριο Πανίκο ∆ηµητριάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα στο αίτηµα µας. Κατά την 

συνάντηση τύχαµε πληρέστερης ενηµέρωσης για τις πρόνοιες του µνηµονίου όσο αφορά τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και καταθέσαµε στον ∆ιοικητή τις δικές µας εισηγήσεις για βελτίωση 

του µνηµονίου και γρηγορότερη έξοδο από την οικονοµική κρίση. Ενηµερώσαµε τον ∆ιοικητή για 

τις προειδοποιήσεις που εδώ και τρία χρόνια έδιναν οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες για την άσοφη και 

ελλειµµατική νοµισµατική και εποπτική πολιτική που ακολουθούσε ο πρώην ∆ιοικητής 

(Ορφανίδης) και για την µεγάλη έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, που σηµειωτέον 

ανερχόταν στις 14 Ιουνίου 2011 στα €44 δις, στη βάση µελέτης που παρέδωσαν οι Fitch στην 

κυβέρνηση. 

 

Εκτιµούµε ότι ο νέος ∆ιοικητής, κύριος ∆ηµητριάδης, έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης και 

κινείται µε τρόπο που θα οδηγήσει στην µόνιµη εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 

ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών Τραπεζών.  

 

Το γεγονός όµως παραµένει ότι ένα καταρχήν δάνειο ύψους €17,5δις πρέπει να αποπληρωθεί από 

τον απλό πολίτη, όταν αυτό το ποσό αντανακλά όλο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. 

 

Στο βαθµό δε που ευσταθούν οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι µπορεί να αποδοθούν 

ευθύνες για το ξεπούληµα στον Τραπεζικό τοµέα είναι ακόµα πιο σηµαντικό να δηµιουργηθούν 

και οι µηχανισµοί ελέγχου και απόδοσης ευθυνών αναφορικά και µε την διαχείριση του φυσικού 

αερίου, προτού ζήσουµε ξεπούληµα και του φυσικού µας πλούτου. 
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Όσο αφορά την ουσία της νοµισµατικής πολιτικής, εισήγησή µας είναι ότι στο βαθµό που θα 

εξασφαλιστούν δάνεια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρέπει να τεθούν κριτήρια για 

τους τρόπους που θα επενδύσουν οι τράπεζες αυτά τα λεφτά. 

 

 Και επιτέλους πρέπει να µειωθεί σε Ευρωπαϊκά επίπεδα το καταστροφικό ποσοστό ρευστότητας 

του 20 % που δεν επιτρέπει στις τράπεζες να χρηµατοδοτούν επαρκώς τους Κύπριους 

επιχειρηµατίες και τις ωθεί να τοποθετούν αλλού µεγάλο ποσοστό των καταθέσεων, όπως έγινε 

στην περίπτωση των επενδύσεων στα Ελληνικά οµόλογα. 

 

 

Η Κύπρος δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά µπροστά σε τέτοια οικονοµική καταστροφή. Ο απλός πολίτης 

δεν έχει καµµία ευθύνη για το κακό που τον βρήκε και πρέπει να απαιτήσει την εισαγωγή 

µηχανισµών αποτροπής ακόµα ενός µεγάλου ξεπουλήµατος στον τοµέα του φυσικού αερίου, που 

παραµένει η µόνη µας ελπίδα. 

 

∆εσµεύοµαι, εφόσον µου δοθεί εντολή από στους Κύπριους πολίτες, να επαναδιαπραγµατευτώ το 

µνηµόνιο, µε τρόπο που να µειωθεί το βάρος αποπληρωµής  από τους ώµους των εργαζοµένων, 

των συνταξιούχων, των ανέργων και των οικογενειαρχών ιδιοκτητών γης, µε την αξιοποίηση προς 

όφελος όλων των πολιτών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας -και όχι µόνο της ολιγαρχίας- του φυσικού 

πλούτου της χώρας, στα πλαίσια αυστηρού εποπτικού ελέγχου και διαφανών διαδικασιών, όπως 

ούτως ή άλλως έπραξα και κατά την καθοριστική υπηρεσία µου στο Υπουργείο Ενέργειας της 

Κύπρου. 

 

                                                                                                                             7 ∆εκεµβρίου 2012 
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