
Η αλήθεια για τη μνημονιακή σύμβαση

Υπογράψτε διαδικτυακά:   http://www.ipetitions.com/petition/wakeupcyprus/

wakeupcy@gmail.com • www.facebook.com/Wakeupcyprus

Το WAKEUPCyprus αποτελεί μια συλλογική ιδιωτική πρωτοβουλία με έναν και μόνο σκοπό: την ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα αλλάξει 
για πάντα το συνολικό αλλά και ατομικό βιοτικό επίπεδο στην Κύπρο και μάλιστα για πολλές δεκαετί-
ες. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να βρουν ΑΜΕΣΑ χρόνο και να διαβάσουν τις 
επιστολές που έχουν σταλεί συστημένες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε όλους τους 
Υπουργούς και Βουλευτές αλλά και πολλούς άλλους κρατικούς αξιωματούχους και οργανωμένα σύ-
νολα. Έχουμε σαν στόχο την αφύπνιση, ενημέρωση και κατανόηση για αυτό που ενδιαφέρει όλους: 
το μνημόνιο. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο και 
συστήνουμε έντονα σε όλους να αφήσουν για λίγο τον κομματισμό και να ζητήσουν πειστικές απαντή-
σεις στα ερωτήματα περί μνημονίου και τρόικας. Δεν θα δεχτούμε ενδεχόμενη κομματικοποίηση του 
σκοπού μας με κανένα τρόπο. Ούτως η άλλως εμείς μεταξύ μας έχουμε διαφορετικές απόψεις για τις 
εκλογές και κατακρίνουμε όλους τους βασικούς υποψηφίους, αλλά και άλλους πολλούς, σε αυτή την 
ανάλυση, παρουσιάζοντας αδιάσειστα στοιχεία και λογική. Κανένας από τους βασικούς υποψηφίους 
δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και επί της ουσίας για το μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση.



2

Περιεχόμενα

1.  Πίνακας αποδεκτών
2.  Η αλΗθεια και οι ΠραγματικοτΗτες για τΗ μνΗμονιακΗ ςύμβαςΗ
3.  επισυναπτόμενο 1 – επεξηγηματικό σημείωμα για τη ςυνθήκη της λισσαβόνας
4.  επισυναπτόμενο 2 – επεξηγηματικό σημείωμα οικονομίας
5.  επισυναπτόμενο 3 – Πρόταση για έξοδο από την κρίση – προς συζήτηση
6. αναλύςΗ για ςύνεργατιςμο και ακινΗτα

Πινακας αΠόδεκτών

 
Η παρούσα επιστολή αλλά και τα επισυναπτόμενα στοιχεία αποστάληκαν με συστημένη αλληλογραφία ή παραδό-
θηκαν διά χειρός στους ακόλουθους:

•	 Πρόεδρο	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	κ.	Δημήτρη	Χριστόφια
•	 κ.κ.	Αρχιεπίσκοπο	Κύπρου	Χρυσόστομο	Β’
•	 Υπουργικό	Συμβούλιο	και	όλους	τους	Υπουργούς	ξεχωριστά
•	 Πρώην	Πρόεδρο	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	κ.	Γλαύκο	Κληρίδη
•	 Πρώην	Πρόεδρο	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	κ.	Γιώργο	Βασιλείου
•	 Πρώην	Πρόεδρο	της	Βουλής	και	επίτιμο	πρόεδρο	του	Κινήματος	Σοσιαλδημοκρατών	ΕΔΕΚ	κ.	Βάσο	Λυσσαρίδη
•	 Πρόεδρο	της	Βουλής	κ.	Γιαννάκη	Ομήρου
•	 Πρόεδρο	της	Επιτροπής	Οικονομικών	κ.	Νικόλα	Παπαδόπουλο
•	 Όλους	τους	υπολοίπους	βουλευτές	και	προέδρους	των	κοινοβουλευτικών	επιτροπών	της	Βουλής
•	 Στους	βασικούς	υποψηφίους	για	την	προεδρία	της	Δημοκρατίας,	κ.	Νίκο	Αναστασιάδη,	κ.	Γιώργο	Λιλλήκα	και	κ.	Σταύρο	Μαλά
•	 Σε	όλα	τα	κυπριακά	ΜΜΕ	
•	 Σε	όλους	τους	Γενικούς	διευθυντές	Υπουργείων	
•	 Διευθυντή	της	Βουλής	και	όλο	το	υπαλληλικό	προσωπικό
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Αρχής	Ηλεκτρισμού	Κύπρου	
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	CYTA	

κοινοΠοιΗςΗ:
•	 ΓΕΝΙΚΟ	ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ	κ.	Πέτρο	Κληρίδη
•	 Γενική	Ελέγκτρια	κ.	Χρυστάλλα	Γιωρκάτζη
•	 Γενική	Λογίστρια	κ.	Ρέα	Γεωργίου
•	 Γενικό	Γραμματέα	ΣΕΚ	κ.	Νίκο	Μωυσέως
•	 Γενικό	Γραμματέα	ΠΕΟ	κ.	Πάμπη	Κυρίτση
•	 Οργανωμένους	φιλάθλους	του	ΑΠΟΕΛ	και	ΟΜΟΝΟΙΑΣ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
•	 Οργανωμένους	φιλάθλους	ΑΕΛ	και	ΑΠΟΛΛΩΝ	ΛΕΜΕΣΟΥ
•	 Οργανωμένους	φιλάθλους	ΑΕΚ	ΛΑΡΝΑΚΑΣ
•	 Οργανωμένους	φιλάθλους	ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
•	 Όλους	τους	δημόσιους	και	ημικρατικούς	υπαλλήλους
•	 Όλους	τους	ακαδημαϊκούς
•	 Όλους	τους	δημοσιογράφους
•	 Σύνδεσμο	Εγκεκριμένων	Λογιστών	Κύπρου	(ΣΕΛΚ)
•	 Ανώτατους	διευθυντές	των	ελεγκτικών	οίκων	PWC,	KPMG,	Deloitte,	E&Y
•	 Δικηγορικό	Σύλλογο	και	όλους	τους	Δικηγόρους
•	 Όλους	τους	Δικαστές
•	 ολούς τούς κύΠριούς Πολιτες
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ανόικτΗ εΠιςτόΛΗ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27	Δεκεμβρίου	2012

Προς:	Πίνακα	Αποδεκτών,

ΘΕΜΑ:	Η αλήθεια για τη μνημονιακή σύμβαση

Με	την	παρούσα	επιστολή	φωτίζουμε	τις	πτυχές	της	δανειακής	σύμβασης	που	σκοπίμως	αφήνονται	στο	σκοτάδι	παραπλα-
νώντας	τους	Κύπριους	πολίτες.	Θεωρούμε	χρέος	μας	να	επιστήσουμε	την	προσοχή	όλων	όσοι	έχουν	την	ευθύνη	αλλά	και	
όλων	όσοι	θα	επωμιστούν	τις	συνέπειές	της.	Θεωρούμε	εξαρχής	δεδομένη	την	απομείωση	(κούρεμα)	του	κυπριακού	χρέους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	ΑΜΕΣΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΣΥΖΥΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ	ΤΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΤΟΜΕΑ	
ΤΗΣ	ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.	
ΕΙΝΑΙ	ΠΡΟΦΑΝΕΣ	ΟΤΙ	ΔΕΝ	ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ	ΕΜΕΙΣ	ΤΟ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΜΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ.	ΤΟ	ΜΙΣΟ	ΕΡΓΑΤΙΚΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	
ΤΗΣ	ΚΥΠΡΟΥ	ΕΙΝΑΙ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΚΑΙ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.

1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Με	το	1ο	κούρεμα	που	θα	επέλθει	στο	χρέος	μας	θα	επηρεαστούν	τόσο	οι	εξωτερικοί	
όσο	και	οι	εσωτερικοί	δανειστές	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας,	με	το	Ταμείο	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	να	είναι	ο	κύριος	εσωτερικός	
δανειστής.	Συνεπώς	οι	Κύπριοι	εργαζόμενοι	θα	απολέσουν	τις	συντάξεις	για	τις	οποίες	συνεισέφεραν	για	30-40	χρόνια.	Συζητείται	
μάλιστα	και	η	πλήρης	διαγραφή	των	οφειλών	του	κράτους	προς	το	ΤΚΑ,	εφόσον	το	Δ.Ν.Τ.	πιέζει	έτσι	ώστε	να	διαγραφεί	το	εν	λόγω	
χρέος,	ενέργεια	που	οδηγεί	σε	τεράστιο	έγκλημα.	Δη,	αν	αναλογιστεί	κανείς	ότι	γίνεται	θυσία	για	τις	τράπεζες!		Υπενθυμίζουμε	ότι	το	
κράτος	οφείλει	στο	ταμείο	7	δισεκατομμύρια	ευρώ	και	η	διαγραφή	του	χρέους	θα	σημάνει	άμεσα	την	καταστροφή	του	Ταμείου!	Με	
απλά	μαθηματικά	εύκολα	κάποιος	αντιλαμβάνεται	το	μέγεθος	της	καταστροφής	που	θα	επέλθει	στις	τσέπες	των	Κυπρίων.	
Οι υποψήφιοι Πρόεδροι Αναστασιάδης, Λιλλήκας και Μαλάς οφείλουν να πάρουν θέση. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε ήδη να 
τους αναγκάσουν να τοποθετηθούν στο ορατό πλέον ενδεχόμενο πλήρους διάλυσης του ΤΚΑ και αποστέρησης από τους δικαι-
ούχους των συντάξεών τους. Για το θέμα αυτό οφείλουν να τοποθετηθούν ΔΗΜΟΣΙΑ και όλοι οι βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, 
αλλά και η κυβέρνηση που στέλλει αυτές τις προτάσεις στη Βουλή. ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΑΜΕ, 
εννοούμε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ.
	
2. ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:	Η	πρώτη	απομείωση	θα	έχει	ως	αποτέλεσμα	και	το	αντίστοιχο	ποσοστό	ζημιάς	σε	όλους	τους	
ημικρατικούς	οργανισμούς	που	έχουν	δανείσει	στο	κράτος.	Αυτό	αυτόματα	θα	σημάνει	ιδιωτικοποίηση	τους	σε	εξευτελιστική	
τιμή,	δηλαδή	ξεπούλημα	των	κερδοφόρων	ημικρατικών	οργανισμών	σε	τιμή	ευκαιρίας	προς	τους	δανειστές	μας.	
	
3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ: Με	το	1ο	κούρεμα	που	θα	επέλθει,	τα	Συνερ-
γατικά	Πιστωτικά	Ιδρύματα	(ΣΠΙ)	θα	αναγκαστούν	να	απορροφήσουν	μεγάλες	ζημίες.	Σε	συνδυασμό	με	το	γεγονός	ότι	αυτά	θα	
υπάγονται	πλέον	στην	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	(ΕΚΤ)	και	συνεπώς	σε	κανονισμούς	και	δείκτες	που	αυτή	θα	αποφασίζει,	
αυτό	σημαίνει	ουσιαστικά	κλείσιμο	των	περισσότερων	ενώ	όσα	παραμείνουν	θα	μετατραπούν	σε	τράπεζες!	Αυτές	τις	νέες	τράπε-
ζες	θα	πρέπει	να	τις	ανακεφαλαιοποιήσουμε	ή	να	τις	κλείσουμε.	Αν	τις	κλείσουμε,	αυτό	θα	έχει	ως	συνέπεια	να	χάσουν	τις	ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ	τους	αυτοί	που	έχουν	σήμερα	λεφτά	στα	ΣΠΙ.	Αν	τις	ανακεφαλαιοποιήσουμε	αυτό	σημαίνει	ότι	ουσιαστικά	θα	ξαναπλη-
ρώσουμε	τις	καταθέσεις	μας	εφόσον	το	κράτος	θα	καταχρεωθεί	πάλι	γι’	αυτό,	και	ένα	νέο	μνημόνιο	θα	είναι	αναπόφευκτο.		Με	τον	
ένα	τρόπο	ή	τον	άλλο,	θα	διπλοπληρώσουμε	τις	καταθέσεις	μας.	Με	απλά	λόγια	θα	τις	χάσουμε.	Σημειώνεται	ότι	ο	Οργανισμός	
Χρηματοδοτήσεως	Στέγης	δεν	θα	είναι	πλέον	οργανισμός	ή	συνεργατικό.	Θα	είναι	τράπεζα	με	ό,τι	αυτό	σημαίνει	για	τα	δάνεια	
όλων	των	επηρεαζομένων,	τα	επιτόκια	που	θα	πληρώνουν	–	τα	οποία	θα	είναι	πλέον	τραπεζικά	επιτόκια	–	αλλά	και	τους	τρόπους	
αποπληρωμής.	Πρέπει	να	γίνει	αντιληπτό	ότι	στο	μνημόνιο	αναφέρεται	ΞΕΚΑΘΑΡΑ	ότι	κύριος	στόχος	του	λεγόμενου	‘Banking	
Reform’	είναι	να	στοχεύσει	(‘tackle’)	τα	προβληματικά	δάνεια.	Λάβετε	υπόψη	ότι	τα	προβληματικά	δάνεια	που	έχουν	εξασφαλίσεις	
σε	ακίνητα	θα	πολλαπλασιαστούν	κυρίως εξαιτίας αυτής της αλλαγής	και	άλλων	προφανών	λόγων	που	δεν	είναι	της	παρού-
σης.	Ο	κλάδος	των	ακινήτων	θα	καταρρεύσει	παντελώς.	Αυτό	σημαίνει	ότι	χιλιάδες	σπίτια	θα	κατασχεθούν	από	τις	τράπεζες	ή	
πρώην	συνεργατικά	και	φυσικά	από	τον	Οργανισμό	Χρηματοδοτήσεως	Στέγης,	που	θα	υποχρεούται	σε	συμμόρφωση	με	την	
τρόικα!	Σας	καλούμε	να	υπολογίσετε	τις	διαφορές	που	υπάρχουν	σήμερα	στα	επιτόκια	και	άλλες	χρεώσεις	μεταξύ	συνεργατικών	
και	τραπεζών.	Υπολογίστε	τη	διαφορά	για	20-30	χρόνια	και	εύκολα	θα	καταλάβετε	ότι	η	ιδιοκατοίκηση	και	η	ακίνητη	περιουσία	θα	
είναι	προνόμιο	μόνο	των	πλουσίων.	Σε	αυτή	την	εξίσωση	με	τις	κατασχέσεις	λάβετε	υπόψη	και	τα	ακόλουθα	5	σημεία:
1.	 Οι	Τράπεζες	θα	έχουν	το	δικαίωμα,	την	υποχρέωση	αλλά	και	την	πρακτική	δυνατότητα	εκποίησης	της	περιουσίας	των	

σπιτιών	όλων	μας	ΣΕ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ	18	ΜΗΝΩΝ,	αν	κάποιος	δεν	πληρώσει	τη	δόση	του	για	90	μέρες!	(Κυπριακό μνημόνιο 
σελίδα 3, παράγραφος. 1.11, 1.12). Όταν	αρχίσουν	να	βγαίνουν	σπίτια	στο	σφυρί,	εκεί	ακριβώς	θα	καταρρεύσει	και	ο	το-
μέας	των	ακινήτων,	εφόσον	δεν	θα	υπάρχουν	αγοραστές.

2.	 Η	Ανεργία	θα	ανέλθει	σε	πρωτόγνωρα	επίπεδα.
3.	 Οι	συντάξεις	θα	εξαφανιστούν	ή	θα	είναι	πλέον	ένα	μικρό	ποσοστό	από	αυτό	που	όλοι	πιστεύουν	ότι	θα	πάρουν	σήμερα.
4.	 Όλοι	οι	μισθοί	θα	μειωθούν	πάρα	πολύ	(υπολογίστε	απλά	τι	χάνουν	τώρα	οι	κυβερνητικοί	και	σκεφτείτε	τι	πρόκειται	να	

πάθουν	όταν	θα	ακολουθήσουν	και	άλλα	μνημόνια).
5.	 Θα	υπάρχει	Φόρος	Ακίνητης	Περιουσίας.
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ΜΕ	ΑΠΛΑ	ΛΟΓΙΑ	ΘΑ	ΜΑΣ	ΛΗΣΤΕΨΕΙ	Η	ΤΡΟΪΚΑ	ΜΕΣΩ	ΤΡΑΠΕΖΩΝ	και	ΜΕ	ΤΗ	ΒΟΗΘΕΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΩΝ	«ΕΓΚΡΙ-
ΤΩΝ»	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.

Παραπέμπουμε	 όσους	 σπεύσουν	 να	 μας	 διαψεύσουν	 στο	 ίδιο	 ακριβώς	 σενάριο	 που	 έλαβε	 χώρα	 στην	 Ιρλανδία	 με	 το	
NATIONWIDE	BUILDING	SOCIETY	 (αντίστοιχο	 του	δικού	μας	Οργανισμού	Χρηματοδοτήσεως	Στέγης)	που	σήμερα	 	δεν	
υπάρχει,	 εξαιτίας	 του	 Ιρλανδικού	 μνημονίου.	Απλή	 σύγκριση	 του	 Ιρλανδικού	 μνημονίου	 (Ιρλανδικό μνημόνιο, σελίδα 22, 
Financial Sector Reforms),	με	το	Κυπριακό	οδηγεί	σε	σχεδόν	ταύτισή	τους	με	στόχο	και	των	δύο	τη	διάλυση	του	Συνεργατι-
σμού	και	τη	μετακύληση	των	ζημιών	από	τις	τράπεζες	σε	αυτά	(δηλαδή	στις	καταθέσεις	μας).	Σας	ζητούμε	να	συγκρίνετε	αυτές	
τις	παραγράφους	με	το	Κυπριακό	μνημόνιο	(Κυπριακό μνημόνιο σελίδα 1, Financial Sector Reform)	και	να	κατανοήσετε	τις	
ομοιότητες.	Μετά	αναζητήστε	στο	διαδίκτυο	πώς	δημιουργήθηκε	το	«IRISH	BANK	Resolution	Corporation»	και	τι	είναι	αυτό!	Οι	
ομοιότητες	είναι	ξεκάθαρες,	όσο	και	σε	τι	αυτές	αποσκοπούν.	Στο	διαδίκτυο	υπάρχουν	αναλύσεις	όπως	αυτή	του	UCD	School	
of	Economics	-	University	College	Dublin,	η	οποία	μπορεί	να	αποβεί	χρήσιμο	εργαλείο	για	να	αντιληφθεί	κανείς	σε	ποια	κατά-
σταση	θα	περιέλθουμε	όσον	αφορά	στο	τομέα	του	Συνεργατισμού	και	των	ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
	
4.ΙΔΙΩΤΕΣ: Οι	ιδιώτες	πιστωτές	του	δημοσίου	θα	απορροφήσουν	τη	ζημιά	αναλογικά	του	κουρέματος	και	για	το	υπόλοιπο,	
που	το	δημόσιο	θα	συνεχίσει	να	τους	οφείλει,	θα	πάρουν	ΟΜΟΛΟΓΑ,	δηλαδή	‘ΑΕΡΑ’,	διότι	αυτά	δε	θα	έχουν	καμιά	άξια	για	
πάρα	πολλά	χρονιά	σ’	ένα	καταχρεωμένο	κράτος.	Αυτή	η	εξέλιξη	θα	κλείσει	πολλές	εταιρείες,	πιθανότατα	και	μεγάλες	εταιρίες	
του	κατασκευαστικού	τομέα.	Έτσι	θα	καταστρέψουμε	και	τη	δυνατότητα	της	κυπριακής	οικονομίας	να	ανασάνει	αναπτυξιακά	
κτίζοντας	δρόμους,	νοσοκομεία	κτλ.

καταγγελλούμε ελλιΠΗ και εςκεμμενΗ ΠαραΠλΗροΦορΗςΗ και τρομοκρατια

1.	 Δυσκολευόμαστε	να	βρούμε	στο	διαδίκτυο	το	μνημόνιο.	Το	επισυναπτόμενο	‘‘TERMS	OF	REFERENCE’’	δεν	το	έχουμε	
εντοπίσει	ακόμη.	 	Αυτό	κύριοι	θα	έπρεπε	να	διανέμεται	στους	δρόμους	και	όχι	να	γράφει	επάνω	‘‘Contains sensitive 
information, not for further distribution’’.	Τι	ακριβώς	έχετε	να	κρύψετε	και	γιατί;	Αυτοί	οι	νόμοι	που	ψηφίζονται	γιατί	δεν	
πρέπει	να	είναι	γνωστοί	στο	κοινό	και	γιατί	αποτελούν	μυστικό;	

2.	 Υπογράφουμε	και	ψηφίζουμε	κάτι	το	οποίο	ουσιαστικά	και	κυριολεκτικά	θα	αντικαταστήσει	το	Σύνταγμα	της	Κυπριακής	
Δημοκρατίας.	Σύμβαση	με	την	υπογραφή	της	πλευράς	μας	η	οποία	θα	επιφέρει	μόνιμες,	τεράστιες	και	τρομακτικές	συνέ-
πειες	στον	τόπο	και	το	λαό	χωρίς	δυστυχώς	να	έχει	γίνει	καμιά	ουσιαστική	ανάλυση	του	περιεχόμενου	του	μνημονίου,	για	
να	είναι	ξεκάθαρες	στους	πολίτες	αλλά	και	στους	βουλευτές.	Εφόσον	οι	‘’έγκριτοι’’	οικονομολόγοι	αθροίζουν	τους	αριθμούς	
τόσο	εύκολα,	ας	τα	παρουσιάσουν	και	στον	κόσμο.	

3.	 Όλα	τα	ΜΜΕ	θα	έπρεπε	να	έχουν	καθημερινά	παρουσιάσεις	και	επιστημονικές	αναλύσεις	για	το	τι	θα	υπογράψουμε.	Τίπο-
τα	επί	της	ουσίας	δεν	είδαμε.

4.	 Παίρνουμε	τη	σημαντικότερη	απόφαση	για	το	βιοτικό	επίπεδο	που	θα	προκύψει	στη	χώρα	μας	για	πάντα	εν	μέσω	ΠΡΟ-
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ.	Πιστεύετε	ότι	ο	Κύπριος	πολίτης	ο	οποίος	διακατέχεται	από	κομματικό	φανατισμό	και	σήμερα	
βομβαρδίζεται	από	προεκλογικά	συνθήματα,	τηλεφωνήματα,	κομματικές	νεολαίες	πανεπιστημίων,	κολεγίων,	κομμάτων,	
οργανώσεων,	ποδοσφαίρου,	υποσχέσεις	από	πολιτικούς,	ανεργία	και	τόσα	άλλα	είναι	έτοιμος	να	πάρει	τέτοια	απόφαση;	
Είναι	τυχαίο	που	σε	προεκλογική	περίοδο	πάρθηκαν	τέτοιες	αποφάσεις	στην	Ελλάδα,	Ιρλανδία	και	αλλού;

5.	 Καλούμαστε	να	πάρουμε	μια	τέτοια	σημαντική	απόφαση	με	το	πιστόλι	στον	κρόταφο	και	το	μόνο	που	ακούμε	από	τα	ΜΜΕ	
ως	φόβητρο	είναι	η	λέξεις	«ΠΤΩΧΕΥΣΗ»	και	«ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ».

6.	 Δεν	έχουμε	δει	καμιά	ποιοτική ανάλυση για	τα	μνημόνια	της	Ιρλανδίας	ή	της	Ελλάδας	ούτε	κάποιο	ποιοτικό	ντοκιμαντέρ	
που	να	αναλύει	αυτά	τα	παραδείγματα.	Η	βλακεία	δε	που	ακούμε	όποτε	κάποιος	ανοίξει	το	στόμα	του	να	ρωτήσει	είναι	
η	εξής:	‘‘Η Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι διαφορετικές Οικονομίες’’.	Αυτό	γίνεται	εσκεμμένα	και	καταδεικνύει	την	αδυναμία	
απάντησης,	αλλά	και	παραπληροφόρησης.	Όχι	μόνο	οι	Οικονομίες,	αλλά	και	τα	Συντάγματα	και	οι	Νόμοι	όλων	των	άλλων	
χώρων	είναι	διαφορετικά.	ΣΗΜΑΣΙΑ	έχει	το	περιεχόμενο	του	μνημονίου	που	υπέγραψαν	και	τι	αποτελέσματα/συνέπειες	
επιφέρουν	στην	κάθε	οικονομία	και	κοινωνία	και	όχι	η	οικονομία,	αυτή	καθ’	αυτή.	Καμία απολύτως	σημασία	δεν	έχει	η	
διαφορετικότητα	των	χώρων	και	των	οικονομιών	τους.	Είναι	ηλίου	φαεινότερο	ότι	είμαστε	συναρτημένοι	με	την	Ελληνική	
οικονομία.	Άλλωστε	αυτός	είναι	και	ο	λόγος	που	καταλήξαμε	εδώ!	(τι	λένε	οι	‘‘έγκριτοι’’	για	το	θέμα	αυτό;)

7.	 Πολιτικοί	που	άλλοτε	ήταν	στην	πρώτη	γραμμή	των	κομμάτων	τους,	όταν	είχαμε	προεκλογικό	αγώνα	και	όχι	μόνο,	έχουν	
σήμερα	εξαφανιστεί	διότι	θέλουν	‘‘να	έχουν	τη	φωλιά	τους	καθαρή’’,	εφόσον	γνωρίζουν	τι	θα	επέλθει.	Ποιοι	είναι	αυτοί;	
Ψάξτε	και	βρείτε	ποια	πρωτοκλασάτα	στελέχη	κομμάτων	κρύβονται	δύο	μήνες	πριν	τις	εκλογές,	ενώ	θα	έπρεπε	λογικά	να	
είναι	στην	πρώτη	γραμμή.	Ξετρυπώστε	τους	άμεσα.

8.	 Δεν	έχουμε	ακούσει	ΚΑΜΙΑ	ανάλυση	για	το	τι	είδους	σχέση	έχει	το	μνημόνιο	με	το	‘‘ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ’’	αλλά	και	με	τη	
‘‘ΣΥΝΘΗΚΗ	της	ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ’’.	Θα	έπρεπε	να	γνωρίζει	ο	κόσμος	ότι	με	αυτό	που	γίνεται	σήμερα	υλοποιείται	ουσιαστικά	
η	ςυνθήκη της λισσαβόνας,	αλλά	και	στο	τι	αποσκοπεί	τελικά	αυτή	η	συνθήκη.	(Επισυναπτόμενο 1, Επεξηγηματικό ση-
μείωμα Συνθήκης της Λισσαβόνας).

Λαμβάνοντας	υπόψη	τα	πιο	πάνω	συμπεραίνουμε	πως	κανένας	υποψήφιος	για	την	Προεδρία	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	
δεν	έχει	εκφράσει	ξεκάθαρα	τις	απόψεις	του	για	το	περιεχόμενο	του	μνημονίου,	γι’	αυτό	θεωρούμε	επιτακτική	την	ανάγκη	να	
απαντήσετε	τα	πιο	κάτω	ερωτήματα:
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Πρώτη ερώτηση:	Κύριοι	Αναστασιάδη,	Λιλλήκα	και	Μαλά	είστε	έτοιμοι	να	κάνετε	συζήτηση	για	να	μας		αναλύσετε	τη	συνθήκη	
της	Λισσαβόνας	και	να	απαντήσετε	στα	ερωτήματά	μας;

Οι	υποψήφιοι	για	την	Προεδρία	της	Δημοκρατίας	δηλώνουν	ότι	“Θα	προσπαθήσω	να	μην	έρθουν	άλλα	μνημόνια’’,	ενώ	την	ίδια	
ώρα	γνωρίζουν	ότι	όχι	μόνο	θα	έρθουν	πολλά	άλλα	μνημόνια,	αλλά	και	ότι	δε	θα	έχουμε	καν	τη	δυνατότητα	να	τα	διαπραγμα-
τευτούμε	(είναι ξεκάθαρο στο Κυπριακό μνημόνιο και το έχει παραδεχτεί τηλεοπτικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, 
κ. Νικόλας Παπαδόπουλος στις 12/12/2012 στο κυπριακό κανάλι Σίγμα).

Δεύτερη ερώτηση:	Πιστεύετε	ότι	ο	Κύπριος	πολίτης	είναι	ενημερωμένος;	Είστε	διατεθειμένοι	κύριοι	αναστασιάδη, λιλλήκα, 
μαλά	να	παραστείτε	σε	εκπομπές	και	σοβαρές	αναλύσεις	για	το	μνημόνιο	εκτός	από	τα	χιλιοειπωμένα	ζητήματα	για	τα	οποία	
σας	έχουν	δασκαλέψει	οι	επικοινωνιολόγοι;	Παρακαλούμε	τοποθετηθείτε	Δημόσια.	

αντισυνταγματικότητα και νομιμότητα του μνημονίου 
(εφιστούμε την προσοχή στον γενικό εισαγγελέα κ. Πέτρο κληρίδη):

1.	 Η	παραχώρηση	οποιασδήποτε	κυριαρχίας	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας,	αλλά	και	οποιουδήποτε	περιουσιακού	της	στοι-
χείου	είναι	άνομη	και	αντισυνταγματική	πράξη.	Στην	παράγραφο	3.6	του	μνημονίου	υπάρχει	ξεκάθαρη	αναφορά	για	τους	
ημικρατικούς	οργανισμούς	αλλά	και	ολοκλΗρΗ την Περιούςια τΗς ΔΗμοκρατιας!	(..other	state	owned	assets..).	

2.	 Εσκεμμένα	προωθείται	εργολαβικά,	μέσω	του	χρηματοπιστωτικού	συστήματος	η	ιδιωτικοποίηση	σε	εξευτελιστική	τιμή	της	
κρατικής	περιουσίας.

3.	 Το	μνημόνιο	αναφέρει	ρητά	ότι	τα	επόμενα	μνημόνια	δεν	θα	είναι	διαπραγματεύσιμα	και	ότι	η	Κυπριακή	Δημοκρατία	θα	
πρέπει	να	τα	δεχτεί	ως	έχουν.		Αυτό	από	μόνο	του	αποτελεί	παραχώρηση	της	εθνικής	κυριαρχίας.

4.	 Η	προώθηση	οποιωνδήποτε	προσωπικών	δεδομένων	οποιουδήποτε	πολίτη	είτε	σε	τράπεζες,	είτε	σε	τρίτες	χώρες,	είτε	
στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	είτε	σε	κεντρικό	αρχείο,	απαγορεύεται	από	το	νόμο	προστασίας	προσωπικών	δεδομένων.

5.	 Εσκεμμένα	προωθείται	η	διάλυση	των	Συνεργατικών	τα	οποία	αποτελούν	ιδιωτική	πρωτοβουλία	αλλά	και	περιουσία.
6.	 Εσκεμμένα	προωθείται	η	κατάσχεση	και	εκποίηση	ιδιωτικής	περιουσίας	από	τις	τράπεζες	μέσω	του	χρηματοπιστωτικού	

συστήματος.
7.	 Εσκεμμένα	αποκρύπτονται	πληροφορίες	που	αφορούν	άμεσα	τους	πολίτες	και	άρα	παραβιάζεται	το	δικαίωμα	της	πληρο-

φόρησης.
8.	 Εσκεμμένα	προωθείται	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ	με	απώτερο	στόχο	την	κατάληψη	των	εξουσιών	και	των	

θεσμικών	οργάνων	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας,	όπως	καθορίζονται	από	το	Σύνταγμα.
9.	 Παραβιάζεται	η	Ευρωπαϊκή	Σύμβαση	για	τα	δικαιώματα	του	ανθρώπου	αλλά	και	πολλά	άλλα	ανθρώπινα	δικαιώματα.
10.	Οι	βουλευτές	ψηφίζουν	σχεδόν	όλοι	τα	νομοσχέδια	του	μνημονίου.	Το	σύνταγμα	μας	προβλέπει	75%	ειδική	πλειοψηφία	για	

να	γίνουν	αλλαγές	στο	σύνταγμα,	άρα	πιθανολογούμε	ότι	συνταγματικά	οι	αλλαγές	θα	ήταν	υπό	άλλες	περιστάσεις	έγκυ-
ρες.	Το	γεγονός	όμως	είναι		ότι	αυτές	οι	αλλαγές	γίνονται	με	δόλιο	τρόπο	εφόσον	κανείς	σχεδόν	στην	Κύπρο	δε	γνωρίζει	
σε	τι	ουσιαστικά	αποσκοπούν,	αλλά	ούτε	υπάρχει	καν	βασική	ενημέρωση	-	Υπενθυμίζουμε	ότι	το	μνημόνιο	έχει	γραμμένο	
στην	1η		σελίδα		σαν	πρώτη	φράση	το	εξής:’’Contains	sensitive	information.	Not	for	further	distribution’’.	ΟΙ	ΙΔΙΟΙ	ΟΙ	ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΕΣ,	ΕΙΤΕ	ΤΟ	ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ	ΕΙΤΕ	ΟΧΙ	ΨΗΦΙΖΟΥΝ	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	(φτάνει	μετά	από	αυτούς	να	
βάλουν	και	μια	υπογραφή	1-2	άτομα	σε	μια	Σύμβαση	που	δεν	είδε	κανείς).	Η	μαζική	πλειοψηφία	των	πολιτών	δε	γνωρίζει	
τίποτα	και	μετατρέπεται	με	αυτόν	τον	τρόπο	θύμα	μιας	τεράστιας	απάτης,	αν	τελικά	το	Σύνταγμα	μας	θα	υπερκεράζεται	
από	την	Δανειακή	Σύμβαση	παραχωρώντας	οποιαδήποτε	κυριαρχία	και	περιουσία	 της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	Αυτό	
ίσως	να	αποτελεί	και	εσχάτη	προδοσία	αν	γίνει	(που	το	απευχόμαστε).	

11.	Η	ασυλία	όλων	των	βουλευτών	ή	του	Πρόεδρου	ή	οποιουδήποτε	άλλου	προσώπου	προβλέπεται	και	καθορίζεται	από	το	
Σύνταγμα.	Συνεπώς	η	προσπάθεια	κατάργησης	του	Συντάγματος	είναι	λόγος	για	άμεση	άρση	αυτής	της	ασυλίας.

12. κάποιες τράπεζες στην κύπρο έχουν ληστέψει 60.000 ανθρώπους και έφεραν την χώρα στο χείλος της απόλυτης 
καταστροφής. ο κεντρικός τραπεζίτης ήταν υπεύθυνος γι’ αυτούς. Προβλέπουμε ότι αν δεν διωχθούν οι υπεύθυ-
νοι και μείνουν έξω από τη φυλακή θα ςύνεΧιςούν να το κάνουν εις βάρος της χώρας και των πολιτών. ςε άλλες 
χώρες όπως ισλανδία και ουγγαρία έχουν διωχθεί. θα είναι και ατομική η ευθύνη του γενικού εισαγγελέα εάν δεν 
προστατέψει το κράτος και τους πολίτες του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Πέτρος Κληρίδης είναι υποχρεωμένος να παρέμβει αυτόβουλα και να προστατεύσει το ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑ και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και να εκφέρει άποψη για την ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα 
των νόμων που απορρέει από το μνημόνιο καθώς και για την επερχόμενη Δανειακή Σύμβαση. Αναμένουμε τοποθέτηση από 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (σε περίπτωση που ο Γενικός Εισαγγελέας αρνηθεί να τοποθετηθεί ή/και 
υποστηρίζει όλα τα πιο πάνω, τότε και αυτό είναι αδίκημα). Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να προστατεύει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ και 
τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Οποιαδήποτε	αντισυνταγματική	απόφαση	είτε	της	Βουλής	είτε	της	Κυβέρνησης	ΔΕΝ	ΔΕΣΜΕΥΕΙ	τους	Κύπριους	πολίτες	ούτε	
την	Κυπριακή	Δημοκρατία,	ούτε	όποιον	προσυπογράψει	αυτή	την	επιστολή.	Θα	είναι	προσωπική	η	ευθύνη	οποιουδήποτε	
ψηφίζει	τέτοιους	νόμους.	
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γνΩριΖετε οτι: 
•	 Αν	συγκρίνετε	τις	προβλέψεις	που	έγιναν	από	το	Δ.Ν.Τ.	βάσει	του	1ου		μνημονίου	σε	όλες	τις	Ευρωπαϊκές	χώρες	είναι	εκ	

διαμέτρου	αντίθετες	με	τα	πραγματικά	αποτελέσματα.	Έχετε	κάνει	αυτή	τη	σύγκριση;
•	 Σε	όλες	τις	Ευρωπαϊκές	χώρες	που	υιοθέτησαν	τη	λογική	του	μνημονίου,	τα	αποτελέσματα	ήταν	ίδια	ή	πανομοιότυπα	και	

καταστροφικά;
•	 Είναι	γελοίο	να	ισχυρίζεται	κάποιος	ότι	μέσω	της	λογικής	του	μνημονίου	θα	σώσουμε	την	οικονομία.	Κάποιοι	που	θα	τρέξουν	να	

μας	διαψεύσουν,	τους	καλούμε	να	μας	παρουσιάσουν	όλους	τους	αριθμούς.	Γιατί	και	πώς,	‘‘έγκριτοι	οικονομολόγοι’’	στηρίζουν	
σενάρια	και	κάνουν	προβλέψεις,	χωρίς	να	γνωρίζουν	πόσο	και	πόσες	φορές	θα	γίνει	απομείωση	χρέους	στην	Ελλάδα,	αλλά	
ούτε	πώς	θα	είναι	τα	επόμενα	μνημόνια;	Αυτό	που	πρόκειται	να	μας	ξαναπούν	τώρα	είναι	πως	‘η	Ελλάδα	είναι	διαφορετική	
οικονομία’.	Κάποιοι	προφανώς	θεωρούν	ότι	τρώμε	κουτόχορτο.	(Επισυναπτόμενο 2 – Επεξηγηματικό σημείωμα οικονομικών.

•	 Ακόμα	και	το	Δ.Ν.Τ.	παραδέχεται	σήμερα	ότι	η	Κύπρος	δεν	θα	έχει	τη	δυνατότητα	ούτε	καν	τους	τόκους	να	αποπληρώνει		
τα	δάνεια	και	ψάχνει	για	κούρεμα	πριν	καν	μπούμε	στο	μνημόνιο!	Με	απλά	λόγια	μας	λέει	ξεκάθαρα	αυτό	που	λέγαμε	από	
την	αρχή,	ότι	αυτό	το	πλάνο	δεν	θα	είναι	βιώσιμο	με	κανέναν	τρόπο	και	κανένα	σενάριο.	Ευτυχώς	που	μας	το	είπε	το	ίδιο	
το	Δ.Ν.Τ.,	διότι	οι	πολιτικοί	μας,	μαζί	και	ο	Υπουργός	Οικονομικών,	αλλά	και	οι	‘έγκριτοι’,	προσπαθούσαν	αν	μας	πείσουν	
για	το	αντίθετο!	ερώτηση προς όλους όσους στήριζαν το αρχικό σενάριο:	Οι	λανθασμένες	αρχικές	εκτιμήσεις	σας	
ήταν	λόγω	ανικανότητας	ή	ήταν	εσκεμμένες;	

•	 Δειλά	δειλά	άρχισαν	μερικοί	να	παραδέχονται	το	αυτονόητο,	ότι	δηλαδή	θα	έρθουν	πολλά	μνημόνια.	Έχουν	αρχίσει	μάλι-
στα	να	συζητούν	και	το	κούρεμα.	Γιατί	κύριοι	δεν	κάνουμε	κούρεμα	σήμερα	επιδιώκοντας	ρεαλιστικά	να	φέρουμε	το	χρέος	
σε	διαχειρίσιμα	επίπεδα	και	συζητούμε	κούρεμα	αύριο,	με	μεγαλύτερο	κόστος	για	τους	εσωτερικούς	και	τους	εξωτερικούς	
δανειστές	και	έτσι	να	έχουμε	πάλι	ΜΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ	χρέος;	Αυτοί	που	μας	απειλούν	να	μας	δανείσουν,	γιατί	θέλουν	να	
χάσουν	περισσότερα;	(Επισυναπτόμενο 2 – Επεξηγηματικό σημείωμα οικονομικών).

•	 Παραπλανά	εσκεμμένα	όποιος	ισχυρίζεται	ότι	θα	προσπαθήσει	να	μην	έρθει	καινούριο	μνημόνιο,	διπλωματικά	μάλιστα,	
έτσι	ώστε	να	μη	φαίνεται	ότι	στην	ουσία	ψεύδεται.	Αυτό	αποδεικνύεται	από	το	γεγονός	ότι	και	η	κουτσή	Μαρία	άρχισε	να	
καταλαβαίνει	ότι	θα	έρθει	μια	παρέα	μνημονίων	(βλέπε Κυπριακό μνημόνιο και δηλώσεις Πρόεδρου της Επιτροπής Οικο-
νομικών στις 12/12/2012 στο κυπριακό κανάλι Σίγμα).	Έχουμε	ακούσει	υποψήφιους	αλλά	και	υπουργούς,	είτε	να	δηλώνουν	
ότι	θα	προσπαθήσουν	να	μην	έρθουν	άλλα	μνημόνια	ή	ότι	ΔΕΝ	θα	έρθουν	άλλα	μνημόνια.	Ποιοι	είναι	αυτοί;

•	 Αρχικά	συζητούσαμε	αν	βγαίνουν	ή	δεν	βγαίνουν	οι	αριθμοί	με	το	1ο	μνημόνιο.	Μετά,	όταν	αντιλήφθηκαν	όλοι	ότι	θα	έρθουν	
πολλά	μνημόνια,	πάλι	αρχίσαμε	να		συζητάμε	αν	θα	βγουν	οι	αριθμοί	και	με	τα	καινούρια	μνημόνια.	Τώρα	συζητάμε	ότι	θα	
κάνουμε	κούρεμα	(που	ήταν	εξ	αρχής	αυτονόητο).	Αν	λάβουμε	υπόψη	ότι	κανείς	δε	γνωρίζει	τη	ζημιά	από	τα	επόμενα	κου-
ρέματα	της	Ελλάδας	αλλά	ούτε	και	το	τι	θα	περιλαμβάνουν	τα	επόμενα	μνημόνια,	θα	πρέπει	να	διερωτηθούμε	και	να	ρω-
τήσουμε	τους	‘έγκριτους’	και	άλλους	το	εξής:	‘‘Τελικά	πόσο	εύκολα	έβγαιναν	οι	αριθμοί	με	το	1ο		μνημόνιο;’’	Αν	προσπαθείτε	
να	μας	πείσετε	ότι	με	οποιοδήποτε	σενάριο	και	αριθμούς	θα	«βγούμε	από	μέσα»	μιλάμε	για	αστειότητες.	(Επισυναπτόμενο 
2 – Επεξηγηματικό σημείωμα οικονομικών)

•	 Πρέπει	να	κομματιάσουμε	το	καρκίνωμα	που	λέγεται	Marfin	και	Τράπεζα	Κύπρου	αλλιώς	το	καρκίνωμα	θα	προχωρά	συ-
νεχώς	και	θα	μας	εξοντώσει	ολόκληρους.	Είναι	αστειότητα	να	πάθουμε	όσα	θα	πάθουμε	για	να	τις	ανακεφαλαιοποιήσουμε	
από	τη	στιγμή	που	αναμένεται	νέο	κούρεμα	του	Ελληνικού	Χρέους	και	άρα…	φτου	και	από	την	αρχή.	

•	 Μερικοί	βουλευτές,	υπουργοί,	κεντρικοί	τραπεζίτες	και	‘‘ΕΓΚΡΙΤΟΙ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ’’	γνωρίζουν	τα	πάντα	και	λεπτομε-
ρώς	μάλιστα.

•	 Και	στην	Ιρλανδία,	Ελλάδα	άλλα	και	σ’	άλλες	χώρες	οι	‘‘έγκριτοι	οικονομολόγοι’’	τα	ίδια	έλεγαν.
•	 Οι		ίδιοι	οικονομολόγοι	πολλές	φορές	δίνουν	τις	ίδιες	ακριβώς	εκτιμήσεις	ενώ	τα	ίδια	που	εισηγήθηκαν	αλλού	απέτυχαν.
•	 Κάποιους	ξεχείλισαν	οι	τσέπες	και	τρέχουν	από	τα	ποδάρια	τους.
•	 Οι	σοβαρές	οικονομικές	αναλύσεις	προβλέπουν	τη	μεγάλη	πιθανότητα	ΜΟΝΙΜΗΣ	ΥΦΕΣΗΣ	για	τις	Ευρωπαϊκές	χώρες	

που	υιοθέτησαν	το	μνημόνιο.
•	 Αυτές	οι	χώρες	θα	ήταν	σε	πολύ	καλύτερη	μοίρα	και	κυρίως	με	πολύ	καλύτερη	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	εάν	δεν	υιοθετούσαν	το	μνημόνιο.	

Περαιτέρω:
•	 Γνωρίζετε	τι	είναι	η	Συνθήκη	της	Λισσαβόνας	ή/και	η	Μεταρρυθμιστική	Συνθήκη	και	σε	τι	αποσκοπούν;	Αυτοί	που	γνωρί-

ζουν	επιμένουν	ακόμα	ότι	μέσω	αυτής	της	στρατηγικής-λογικής	του	μνημονίου	και	της	Δανειακής	Σύμβασης	ΔΕΝ	επιχειρεί-
ται	η	παράδοση	της	εθνικής	μας	κυριαρχίας	(Επισυναπτόμενο 1, Επεξηγηματικό σημείωμα Συνθήκης της Λισσαβόνας).

•	 Γνωρίζετε	ότι	όποια	μορφή	και	να	πάρει	το	σχέδιο	ΚΑΤΟΧΗΣ	που	εργολαβικά	προωθείται,	είτε	μέσω	ΔΝΤ	είτε	μέσω	ΕΚΤ	
είτε	με	εσκεμμένη	πρόκληση	πανικού	και	τρομοκρατίας,	θα	το	καταλάβουμε	εύκολα;	

•	 Γνωρίζετε	ότι	είναι	ηλιθιότητα	εκ	μέρους	κάποιων	και	εγκληματική	αμέλεια	να	ψηφίζουν	νόμους	που	ιδέα	δεν	έχουν	σε	τι	
αποσκοπούν	και	που	απορρέουν	από	ένα	συμβόλαιο	πολλών	δισεκατομμυρίων,	που	ΔΕΝ	ΕΙΔΑΝ	και	που	ΔΕΝ	ΔΗΜΟΣΙ-
ΕΥΤΗΚΕ	το	τελικό	κείμενο	στην	επίσημη	εφημερίδα	της	Δημοκρατίας;

•	 Γνωρίζετε	ότι	κάποιοι	γνωρίζουν	τα	πάντα	για	το	τι	γίνεται	και	για	ποιο	λόγο;
•	 Γνωρίζετε	ότι	η	παραχώρηση	της	εθνικής	κυριαρχίας	και	του	εθνικού	πλούτου	με	οποιονδήποτε	τρόπο	αποτελεί	πράξη	

υποτέλειας	αλλά	και	εθνικής	προδοσίας;
•	 Γνωρίζετε	ότι	κάποιοι	έδωσαν	τη	ζωή	τους	για	να	μην	είμαστε	εμείς	σήμερα	υποτελείς	στους	Άγγλους;	Κατανοείτε	ότι	αυτό	

που	γίνεται	σήμερα	είναι	ο	ορισμός	της	υποτέλειας	και	της	υποταγής;
•	 Γνωρίζετε	ότι	κάποιοι	πολιτικοί	μας	έχουν	ζαλίσει	με	το	μέγεθος	της	διεκδικητικότητάς	τους	και	τις	Ευρωπαϊκές	διασυνδέ-

σεις	τους,	το	μόνο	που	κάνουν	είναι	να	υποκλίνονται	ευλαβικά	στους	ξένους	και	την	τρόικα;
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•	 Γνωρίζετε	ότι	τα	λεφτά	που	υποτίθεται	ότι	θα	εισρεύσουν	στην	Οικονομία	μέσω	των	τραπεζών,	θα	καταλήξουν	σε	κατα-
θέσεις	και	οι	περισσότεροι	από	αυτούς	που	θα	τα	πάρουν	απλά	θα	κερδίζουν	τη	διαφορά	επιτοκίου;	Μελετήσατε	τι	έγινε	
ακριβώς	με	τον	ίδιο	τρόπο	στην	Ελλάδα,	ή	μήπως	πιστεύετε	ότι	οι	τράπεζες	θα	τα	δανείσουν	σε	αυτούς	που	τα	έχουν	
πραγματική	ανάγκη;	Ούτε	τις	τράπεζες	μπορείτε	να	αναγκάσετε	να	τα	δανείσουν	στους	ασθενέστερους,	ούτε	το	τραπεζικό	
απόρρητο	μπορείτε	να	άρετε,	έτσι	ώστε	να	ξέρετε	τι	γίνεται,	ούτε	πρακτικός	και	ουσιαστικός	τρόπος	παρακολούθησης	και	
εκτίμησης	για	το	που	πήγαν	τα	λεφτά	θα	υπάρχει.	Γνωρίζετε	ότι	αυτό	είναι	το	μόνο	μέτρο	που	υπάρχει	στο	μνημόνιο	για	
την	τάχατες	«Ανάπτυξη»	και	το	μόνο	αποτέλεσμα	που	θα	επιφέρει	είναι	να	μεγαλώσει	την	ταξική	και	οικονομική	διαφορά	
στην	κοινωνία,	εφόσον	θα	πληρώνουν	όλοι	για	να	κερδίζουν	οι	πλούσιοι;

•	 Γνωρίζετε	ότι	οι	τράπεζες	που	θέλετε	να	ανακεφαλαιοποιήσετε	έχουν	ήδη	ρημάξει	τις	οικονομίες	μιας	ζωής	60.000	ανθρώ-
πων;	Κατανοείτε	ότι	ζητάτε	από	αυτούς	τους	ανθρώπους	να	συνεχίσουν	να	πληρώνουν	τις	τράπεζες	μέσω	φόρων	και	
αποκοπών;

•	 Γνωρίζετε	ότι	αυτά	που	υπογράφουμε	δεν	έχουν	καμιά	διαφορά	από	την	παραχώρηση	της	χώρας	και	συνθηκολόγηση	
άνευ	όρων	σε	περίπτωση	πόλεμου	και	κατοχής.

•	 Έχετε	μελετήσει	τι	σημαίνει	στάση	πληρωμών	και	πώς	ένα	κράτος	προστατεύεται	διεθνώς	σε	αυτές	τις	περιπτώσεις;
•	 Έχετε	κάνει	κάποιους	μαθηματικούς	υπολογισμούς	για	το	πού	και	σε	ποια	κατάσταση	θα	βρίσκετε	η	χωρά	σε	5,	10,	15	

χρονιά	από	σήμερα	με	το	σενάριο	της	άμεσης	στάσης	πληρωμών;
•	 Γνωρίζετε	ότι	το	επόμενο	βήμα	στην	Ευρώπη	θα	είναι	η	«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ»	και	εμείς	δε	θα	έχουμε	δικαίωμα	

αρνησικυρίας	(βέτο)	αν	υπογράψουμε	την	Δανειακή	σύμβαση	ή	το	μνημόνιο;
•	 Γνωρίζετε	ότι	ο	κόσμος	είναι	διατεθειμένος	να	κάνει	πολλές	και	μεγάλες	θυσίες	για	να	αποφύγει	την	οικονομική	κατοχή;	

Σκληρά	οικονομικά	μέτρα	που	χθες	θα	θεωρούνταν	αδιανόητα,	μπορούν	να	προωθηθούν	χωρίς	σημαντικές	αναταράξεις	
και	με	ρεαλιστικό	πλάνο	ανάκαμψης	και	επανακτίσιμο	της	οικονομίας,	σε	διαφορετικές	μάλιστα	βάσεις,	πιο	υγιείς	από	αυ-
τές	που	είχαμε	μέχρι	σήμερα.	

•	 Γνωρίζετε	ότι	οι	κόρες	και	εγγονές	κάποιων	από	εμάς	θα	δουλεύουν	στα	«Sauna	Clubs»	της	Γερμανίας	‘‘εξυπηρετώντας’’	
γερμανούς,	για	να	στέλνουν	κομπόδεμα	στο	σπίτι	τους;	Ακριβώς	το	ίδιο	γίνεται	τώρα	με	τις	Ελληνίδες,	εξαιτίας	ίδιων	και	
πανομοιότυπων	νόμων	και	αποφάσεων	με	αυτές	που	εσείς	εγκρίνετε	σήμερα.

•	 Γνωρίζετε	ότι	παίρνετε	τη	σύνταξη	από	τους	ηλικιωμένους	και	θα	τους	υποχρεώνετε	να	πληρώνουν	το	νοσοκομείο	με	
λεφτά	που	δεν	έχουν;	Δηλαδή	τους	εξοντώνετε!

•	 Γνωρίζετε	πόσες	αυτοκτονίες	θα	έχουμε	από	πατεράδες	και	συζύγους	που	θα	χάσουν	συντάξεις,	σπίτια	και	δεν	θα	μπο-
ρούν	να	αντεπεξέλθουν;	Κατανοείτε	ότι	ο	λόγος	των	αυτοκτονιών	θα	είναι	η	απελπισία	και	η	απέλπιδα	προσπάθεια	να	
διαγράψουν	τα	χρέη	που	εσείς	τους	φορτώνετε,	για	να	σώσουν	το	σπίτι	τους	και	την	οικογένειά	τους;	Όσοι	κρατάτε	στα	
χέρια	σας	αυτή	την	επιστολή	σημειώστε	αυτήν	την	επισήμανση	διότι	για	κάθε	αυτοκτονία		εμείς	θα	σας	το	υπενθυμίζουμε	
και	σας	καθιστούμε	από	σήμερα	ηθικούς	αυτουργούς.

•	 Γνωρίζετε	ότι	είναι	αστείο	να	μας	λέτε	ότι	δεν	μπορούμε	να	εκμεταλλευτούμε	τώρα	το	φυσικό	αέριο...	και	ύπουλα	να	διοχε-
τεύετε	ότι	θα	το	χρησιμοποιήσουμε	για	να	βγούμε	από	το	χάος	και	τον	κυκεώνα	που	μας	βάζετε;	

•	 Γνωρίζετε	ότι	με	αυτά	που	ψηφίζετε	και	υπογράφετε	δε	θα	έχουμε	κανένα	απολύτως	όπλο	στα	χέρια	μας	για	το	Κυπρια-
κό;	Καταρχήν	δε	θα	έχουμε	λόγο	στο	Κυπριακό	και	αυτό	θα	λυθεί	σίγουρα	στην	επιτροπή	αποζημιώσεων	του	κατοχικού	
καθεστώτος.	Θα	είναι	παντελώς	μάταιες	οι	εκκλήσεις	σε	πρόσφυγες	να	σταματήσουν,	και	αυτό	θα	σημάνει	και	το	τέλος	
του	προβλήματος.	Επίσης	στην	κατάσταση	που	θα	περιέλθει	το	κράτος	και	ο	λαός	του,	κανείς	δε	θα	ενδιαφέρεται	πλέον	
γι’	αυτό.	Κάποιοι	μάλιστα	που	δεν	θα	μπορούν	να	αντεπεξέλθουν	ίσως	και	να	μετακινηθούν	στα	κατεχόμενα	για	να	επιβι-
ώσουν,	εφόσον	το	κόστος	ζωής	θα	είναι	πολύ	χαμηλότερο.	Πιστεύετε	ότι	ένα	κράτος	χωρίς	κυριαρχία	και	λόγο	στα	απλά	
εσωτερικά	του	ζητήματα	θα	έχει	λόγο	στο	Κυπριακό	πρόβλημα;	ΔΕΝ	ΘΑ	ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ	ΕΜΕΙΣ	ΤΙ	ΘΑ	ΓΙΝΕΙ	ΜΕ	ΤΟ	
ΚΥΠΡΙΑΚΟ	ΑΝ	ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ	ΤΗΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	και	αυτό	δεν	είναι	θεωρία.	Είναι	πραγματικότητα.

•	 Γνωρίζετε	πόσοι	όροι	και	δεσμεύσεις	του	μνημονίου	είναι	Αντισυνταγματικά;
•	 Γνωρίζετε	ότι	με	αυτό	που	προωθείτε	για	τον	Οργανισμό	Χρηματοδοτήσεως	Στέγης	και	τα	Συνεργατικά	θα	δώσετε	το	δικαίω-

μα	στις	τράπεζες	να	πάρουν	την	περιουσία	ενός	πολύ	μεγάλου	αριθμού	Κυπρίων	πολιτών	μέσα	σε	μερικούς	μήνες	εν	καιρώ	
τεράστιας	ανεργίας,	μειώσεων	μισθών	και	συντάξεων,	αλλά	και	παγκόσμιας	πολύχρονης	οικονομικής	και	όχι	μόνο	κρίσης;

•	 Γνωρίζετε	πόσοι	Κύπριοι	πολίτες	δε	θα	έχουν	τη	δυνατότητα	να	πληρώσουν	τις	δόσεις	τους;
•	 Γνωρίζετε	ότι	ο	λόγος	θα	είναι	τα	λεφτά	που	χρεώθηκαν,	για	να	τα	πάρουν	οι	τράπεζες;	Οι	οποίες	τώρα	θα	μας	παίρνουν	

και	τα	σπίτια	μας;	
•	 Γνωρίζετε	ότι	ο	φόρος	ακίνητης	περιουσίας	θα	έχει	ως	αποτέλεσμα	μέσα	στα	επόμενα	10-20	χρονιά,	τη	συγκέντρωση	όλης	

της	ακίνητης	περιουσίας	στα	χεριά	μερικών	πλουσίων;
•	 Γνωρίζετε	ότι	θα	πληρώνουμε	ενοίκιο	για	τα	σπίτια	που	αγοράσαμε;
•	 Γνωρίζετε	ότι	θα	μας	διώξετε	από	την	χώρα	μας;	(τεράστιος	αριθμός	νέων	ανθρώπων	στην	Ελλάδα	έχουν	ήδη	φύγει	ή	

προσπαθούν	να	φύγουν	μόνιμα).
•	 Γνωρίζετε	ότι	δεν	υπάρχει	τιμωρία	αντίστοιχη	με	το	έγκλημα	που	διαπράττετε;	
•	 Είστε	όλοι	έτοιμοι	να	παραιτηθείτε	της	ασυλίας	και	του	τραπεζικού	απορρήτου;
•	 Γνωρίζετε	ότι	εμείς	σας	καταλάβαμε	γρήγορα,	διότι	μάθαμε	από	τα	αδέρφια	μας,	που	τύποι	σαν	και	εσάς	τους	ρήμαξαν,	

τους	κατέστρεψαν	και	τους	οδήγησαν	στην	εξαθλίωση	και	κατοχή;
•	 Γνωρίζετε	ότι	η	τράπεζα	που	θα	επιχειρήσει	να	βάλει	χέρι	στο	σπίτι	ή	στο	ακίνητο	Κυπρίου	πολίτη	θα	έχει	να	αντιμετωπίσει	

μια	ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ	ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ;
•	 Γνωρίζετε	ότι	δεν	θα	υπάρχουν	όρια	εφόσον	για	πολλούς	θα	είναι	θέμα	επιβίωσης;
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...και	τέλος,

•	 γνωρίζετε ότι εδώ είναι κύΠρος και δεν υπάρχει ‘μέγαρο μαξίμου’ για κανέναν να κρυφτεί; λογικά, τις εξηγήσεις 
γι’ αυτό που θα επέλθει και τις ευθύνες θα τις ζητήσει ο λαός στις καφετέριες στα γραφεία και στους δρόμους.

•	 γνωρίζετε ότι ξεχάσατε, εσείς αλλά και η τρόικα, να υπολογίσετε το μέγεθος της κύπρου; κατανοείστε ότι πολύ 
σύντομα ο λαός θα μάθει και θα καταλάβει εύκολα τι κάνουν κάποιοι, πώς και γιατί;

•	 γνωρίζετε πως οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την επιστολή είναι η αδιαμφισβήτητη άποψη όλων των πο-
λιτών των χωρών της ευρωπαϊκής Ένωσης μετα την υιοθέτηση του μνημονίου στις χώρες τους;

•	 γνωρίζετε πως θα συμπεριφερθεί ένας κύπριος που έχασε τη σύνταξη που πλήρωνε 40 χρόνια και ότι αυτοί που 
θα χάσουν τη σύνταξή τους θα είναι χιλιάδες; γνωρίζετε τι θα κάνει αυτός ο κύπριος, όταν καταλάβει ότι εκτός 
από τη σύνταξη που έχασε, θα χάσει και το σπίτι του και θα χρωστά ακόμη αρκετές δεκάδες χιλιάδες αυτός και το 
αγέννητο εγγόνι, εξαιτίας των αποφάσεών σας;

•	 γνωρίζετε ότι ακόμη και το Πολύ Δύςκολο σενάριο στάσης πληρωμών σήμερα θα είναι πολύ καλύτερο σε 3 
χρόνια αλλά και μακροχρόνια με την απλή λογική ότι τα παιδιά και τα εγγόνια μας Δεν θα χρωστάνε εξαιτίας μας;

•	 γνωρίζετε ότι καθόμαστε πάνω σε 1 τρισεκατομμύριο φυσικού αερίου και θα το δώσουμε για να πάρουμε 15 δις., 
δίνοντας την ίδια ώρα τα σπίτια και τις συντάξεις μας;

•	 γνωρίζετε ότι με αυτή την επιστολή που έχετε στα χέρια σας δε θα μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι ‘Δεν γνΩριΖα-
τε’;

•	 γνωρίζετε ότι είστε υπάλληλοι μας και εφόσον εμείς σας πληρώνουμε απαιτούμε σεβασμό;
•	 γνωρίζετε ότι κανένας δεν σας έχρισε θεούς;
•	 είστε έτοιμοι να παραχωρήσετε όλη την προσωπική σας περιουσία και αν όχι, γιατί υπογράφετε τέτοιους όρους 

εκ μέρους μας;
•	 γνωρίζετε ότι η μόνη απόφαση που δικαιούστε να πάρετε καθορίζεται από το ςύνταγμα τΗς κύΠριακΗς ΔΗ-

μοκρατιας που κάποιοι προσπαθούν να καταργήσουν με χρηματοπιστωτικό πραξικόπημα;
•	 γνωρίζετε ότι  μελετήσαμε το 1974 και έχουμε διδαχτεί πολλά από τότε;
•	 γνωρίζετε ότι τότε το ‘‘ελλάς ελλήνων Χριστιανών’’ ακουγόταν όπως ακούγεται σήμερα το ‘‘Πακέτο ςωτηρίας’’;

ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια:	Πώς	θα	πληρώσουν	τις	δόσεις	τους	οι	πολίτες	
που	δε	θα	έχουν	δουλειά	ή	και	σύνταξη	έτσι	ώστε	να	μην	χάσουν	τα	σπίτια	τους;	Γιατί	γίνεται	αυτή	η	αλλαγή	των	‘‘90	ημερών’’	
στις	τράπεζες	αυτή	την	περίοδο;	Κατανοείτε	ότι	συνταξιούχοι,	οικογενειάρχες,	πολύτεκνοι,	πρόσφυγες,	πιθανόν	να	θέσουν	
τέρμα	στην	ίδια	τη	ζωή	τους	εξαιτίας	αυτής	της	αλλαγής	και	το	ξεπούλημα	τις	περιουσίας	τους;	Είναι	εσκεμμένα	που	προωθείτε	
τέτοια	μέτρα	ή	λόγω	άγνοιας;

εΠισύναΠτομενο 1

Η ςΥνΘΗκΗ τΗς ΛιςςαΒόνας = τό καινόΥριό μας ςΥνταΓμα

Κρίνουμε	νευραλγικής	σημασίας	τα	όσα	ακολουθούν	αν	θέλει	κανείς,	ειδικά	οι	βουλευτές,	να	αντιληφθούν	τι	συμβαίνει	αυ-
τήν	την	στιγμή	στην	Κύπρο	με	την	επιχειρούμενη	δανειακή	σύμβαση	με	την	Τρόικα.

Αυτή	τη	στιγμή	υλοποιείται	το	ένα	μέρος	της	ΣΥΝΘΗΚΗΣ	ΤΗΣ	ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	ή	Μεταρρυθμιστική	Συνθήκη	που	προβλέπει	
ουσιαστικά	την	τραπεζική	ενοποίηση,	την	κατάργηση	των	εθνικών	συνόρων	και	όλης	της	εθνικής	κυριαρχίας	της	Κυπριακής	
Δημοκρατίας	και	του	συντάγματος,	με	ειδικές	αναφορές	και	στον	τομέα	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	‘‘...Ο	τομέας	της	ενέργειας	περιλαμ-
βάνεται	στις	λεγόμενες	κοινές	αρμοδιότητες,	και	τα	κράτη	μέλη	χάνουν	τη	δυνατότητα	να	ελέγχουν	αποκλειστικά	αυτό	το	
στρατηγικό	κεφάλαιο...’’,	με	ότι	αυτό	σημαίνει	για	το	φυσικό	αέριο	που	πολλοί	έχουν	κάνει	προεκλογική	σημαία	και	βασική	
επικοινωνιακή	πολιτική.	Η	συνθήκη	της	Λισσαβόνας	είναι	η	συνθήκη	που	αντικατέστησε	το	Ευρωσύνταγμα	το	οποίο	έχει	
απορριφθεί	σε	δημοψηφίσματα	από	τους	λαούς	της	Ευρώπης	(Γαλλία,	Ολλανδία).	Ο	τελικός	στόχος	της	Συνθήκης	θα	βρει	
την	Κύπρο	χωρίς	κανένα	απολύτως	λόγο	ή/και	έλεγχο	όλων	όσων	απορρέουν	από	την	ανεξαρτησία	ή	κυριαρχία	και	το	Σύ-
νταγμα	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	Είναι	εκ	του	πονηρού	που	ίσως	δηλώνουν	κάποιοι	ότι	αυτό	δεν	είναι	ο	αυτοσκοπός	και	
σας	καλούμε	να	μελετήσετε	την	συνθήκη	άλλα	και	σε	τι	αυτή	αποσκοπεί.	‘‘Πατριωτικές’’	δηλώσεις	τύπου	‘‘Εμείς δεν υπογρά-
φουμε παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας’’	δεν	ανταποκρίνονται	στην	πραγματικότητα	και	τα	γεγονότα	μιλούν	από	μονά	τους.

1.	 Καταρχήν	η	κατανόηση	της	συνθήκης	που	αναφερόμαστε	είναι	πλήρως	επεξηγηματική.
2.	 Ελλάδα,	Ιρλανδία	και	Πορτογαλία	δεν	έχουν	πλέον	κανένα	λόγο	σε	οποιοδήποτε	ζήτημα	τους	άφορα	εσωτερικό	η	εξωτερι-

κό,	ως	αποτέλεσμα	του	μνημονίου	και	της	Δανειακής	Σύμβασης.	Γιατί	θεωρείτε	δηλαδή	ότι	εδώ	θα	γίνει	κάτι	διαφορετικό;
3.	 Εσείς	οι	ίδιοι	υπογράφετε	ένα	μνημόνιο	που	προβλέπει	δεσμεύσεις,	που	πρέπει	η	βουλή	και	η	κυβέρνηση	να	δεχτούν	

χωρίς	συζήτηση	ή	διαπραγμάτευση.	Αναφερόμαστε	στα	επόμενα	μνημόνια	που	θα	μας	στείλουν	οι	 ικανότεροι.	Αυτό	
είναι	ξεκάθαρο	στο	μνημόνιο	που	κρατάτε	στα	χέρια	σας	και	δεν	αμφισβητείται.	Το	έχει	μάλιστα	παραδεχτεί	τηλεοπτικά	
ο	Πρόεδρος	της	επιτροπής	Οικονομικών	κ.	Νικόλας	Παπαδόπουλος,	ότι	δηλαδή	θα	έρθουν	πολλά	άλλα	μνημόνια	και	
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δεν	θα	έχουμε	την	οποιαδήποτε	δυνατότητα	να	τα	διαπραγματευτούμε.	Θα	πρέπει	να	τα	δεχτούμε	αυτούσια	οτιδήποτε	
και	να	προβλέπουν.	Είναι	και	αστείο	στην	τελική	το	σκηνικό	που	βλέπουμε	στη	Βουλή	με	τις	αναβολές	εφόσον	έστω	και	
να	μην	ψηφιστεί	κάτι	τώρα	θα	μας	το	επιβάλουν	μετά.	Η	φορολογία	στα	ακίνητα	για	παράδειγμα,	που	πολλοί	βγαίνουν	
κορδωτοί	και	λένε	ότι	δεν	θα	επηρεάσει	την	πλειοψηφία	των	πολιτών	και	των	κατοχών	ακίνητης	παρουσίας,	θα	αλλάξει	
σε	μεταγενέστερο	στάδιο	και	θα	μας	πάρει	όλους	το	κολάνι.	Αυτό	από	μόνο	του	αποτελεί	παραχώρηση	εθνικής	κυριαρ-
χίας	και	είναι	αντισυνταγματικό.

4.	 Δώστε	μια	λογική	εξήγηση	στους	εαυτούς	σας	και	σε	εμάς:	Γιατί	δεν	έχουμε	δει	την	δανειακή	σύμβαση,	ενώ	έχουμε	
μελετήσει	πολύ	καλά	τις	συμβάσεις	των	άλλων	χώρων;	Πως	είναι	δυνατόν	να	συζητάμε	για	δάνεια	πολλών	δισεκατομ-
μυρίων	και	κάνεις	να	μην	έχει	δει	το	συμβόλαιο,	που	περιλαμβάνει	πολλούς	και	σημαντικότατους	ορούς	όπως	επιτόκια,	
δεσμεύσεις,	παραχωρήσεις	κτλ.;

5.	 Η	συνθήκη	μεταξύ	άλλων	αναφέρει	ότι	ο	ρόλος	του	εθνικού	κοινοβουλίου	δηλαδή	της	Βουλής	μας,	θα	έχει	τον	εξής	ρόλο	
‘‘..contribute	to	the	good	functioning	of	the	union..’’.	Δηλαδή	θα	μας	στέλνουν	τα	νομοσχέδια	και	τον	προϋπολογισμό	και	
ανεξαρτήτως	αν	μας	ικανοποιούν	ή	όχι	θα	είμαστε	αναγκασμένοι	να	τα	δεχτούμε	αυτούσια.			

Δυστυχώς	ο	κόσμος	δεν	έχει	ιδέα	τι	γίνεται	πίσω	από	κλειστές	πόρτες	και	δεν	είναι	ενημερωμένος	ούτε	στον	ελάχιστο	βαθμό.	Το	
γεγονός	ότι	σχεδόν	κάνεις	στην	Κύπρο	δεν	ξέρει	τι	είναι	η	συνθήκη	της	Λισσαβόνας,	πώς	δημιουργήθηκε	και	πως	υλοποιείται	
καταδεικνύει	του	λογού	το	αληθές.	Δεν	είναι	δυνατόν	να	καταργήσετε	ουσιαστικά	το	Σύνταγμα	και	κάνεις	να	μην	το	αντιληφθεί.	
Απαιτούμε	να	σταματήσετε	να	συμπεριφέρεστε	ως	ολιγαρχικό	καθεστώς	και	να	βγείτε	έξω	να	εξηγήσετε	επακριβώς	στον	
κόσμο	τι	ακριβώς	γίνεται,	όταν	όλοι	εσείς	πρώτα	το	κατανοήσετε	(αφού	κατά	τα	άλλα	γνωρίζετε	τα	πάντα).
Έπι	τη	ευκαιρία	με	όλο	τον	σεβασμό	σας	ζητούμε	να	μελετήσετε	εις	βάθος	τι	έχει	γίνει	σε	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες:	στην	Ελλάδα,	
Ιρλανδία	και	Πορτογαλία.	Σε	όλες,	πάρα	πολλοί	βουλευτές	εκ	των	ύστερων	κατάλαβαν	τι	ακριβώς	ψηφίσαν.	Δεν	είναι	καθόλου	
τυχαίο	ότι	ψηφίζετε	νομοσχέδια	τα	οποία	σας	παρουσιάζονται	τελευταία	στιγμή	και	χωρίς	καν	να	τα	διαβάζετε.	Η	εκ	των	ύστερων	
υπογραφή	μιας	δανειακής	σύμβασης	από	1-2	άτομα	όπως	ένας	τραπεζίτης	ή	και	υπουργός	είναι	πολύ	εύκολη	υπόθεση	και	ο	
νοών	νοητό.	Έτσι	την	έπαθαν	και	στην	Ελλάδα,	όσο	εξωπραγματικό	και	αν	ακούγεται.	Έμαθαν	δηλαδή	οι	Έλληνες	πολίτες	ότι	
υπέγραψαν	και	κάτι	άλλο,	πέραν	του	μνημονίου,	μερικούς	μήνες	μετά!	Αυτό	ήταν	η	Δανειακή	Σύμβαση	που	υπογράφτηκε	στα	
κρυφά	από	τον	τότε	Διοικητή	της	Τράπεζας	της	Ελλάδος	και	από	τον	τότε	υπουργό	Οικονομικών.	Ο	δικός	μας	υπουργός	Οικονο-
μικών	πάντως	δήλωνε	στις	20.12.2012	ότι	«δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει δεύτερο ή τρίτο μνημόνιο».
Προβλέπουμε	μάλιστα	ότι	η	υπογραφή	πιθανόν	να	καθυστερήσει,	λόγω	των	αντιδράσεων	που	έχουν	δημιουργηθεί	στο	θέμα	
αυτό.	Ίσως	αυτό	να	μετακυλήσει	στην	επόμενη	κυβέρνηση,	ακριβώς	για	να	γίνει	με	τρόπο	μυστικό	και	δόλιο.	Η	επόμενη	
κυβέρνηση	μάλιστα,	όποια	και	να	είναι,	θα	μας	παρουσιάζει	το	ψευτο-επιχείρημα	ότι	έχει	ισχυρή	εντολή	από	τους	πολίτες. 
εντολή θα έχουν μόνον αν παρουσιάσουν στον λαό όλη την αλήθεια αλλά και τις Ξεκαθαρες θέσεις τους πριν τις 
εκλογές, οι υποψήφιοι. Άρα ας μας δείξουν την δανειακή σύμβαση και να Παρούν ΞεκαθαρΗ θεςΗ αλλιώς δεν 
έχουν τέτοια εντολή.	Άλλη	σοβαρή	πιθανότητα	είναι	να	μας	αφήσουν	να	καταρρακωθούμε	και	μέσα	στον	πανικό	που	θα	
δημιουργηθεί	να	μας	αναγκάσουν	άμεσα	σε	υπογραφή	και	αποδοχή.	Οφείλουμε	να	οργανωθούμε	ως	κράτος,	διαφορετικά	
οι	συνέπειες	της	στάσης	πληρωμών	θα	είναι	πολλαπλάσιες,	με	χειρότερη	την	άμεση	υπογραφή	της	Δανειακής	Σύμβασης.
Απαιτούμε	άμεση	δέσμευση	από	όλους	ανεξαίρετα	(Πρόεδρο,	Υπουργικό	Συμβούλιο,	Διοικητή	Κεντρικής	Τράπεζας,	Υπο-
ψηφίους	για	την	Προεδρία	και	βουλευτές)	ότι	θα	δημοσιοποιηθεί	πρώτα	το	τελικό	κείμενο,	θα	δοθεί	χρόνος	για	μελέτη	και	
επιστημονική	συζήτηση	και	μετά	ο	λαός	να	αποφασίσει	δημοκρατικά	για	το	μέλλον	του.	Όσοι	τρέμουν	την	δημοκρατία	ση-
μαίνει	ότι	έχουν	και	αλλότριους	σκοπούς.	Μην	μας	φέρετε	στο	δίλημμα	να	πρέπει	να	υπογράψουμε	μέσω	απειλών	και	πί-
εσης	χρόνου	χρησιμοποιώντας	τις	γνωστές	πλέον	λέξεις	πνευματικής	τρομοκρατίας	–	‘Πτώχευση,	Πάττισμα,	Πανικός	κτλ’.	
Το	μάθαμε	πλέον	αυτό	το	σενάριο	γιαυτό	σας	λέμε	από	τώρα	‘’ΦΕΡΤΕ	ΝΑ	ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ	ΤΗΝ	ΔΑΝΕΙΑΚΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	
και	δώστε	κατάλληλο	χρόνο	και	δυνατότητα	για	ολοκληρωμένη	ενημέρωση	και	επί	της	ουσίας	συζήτηση’’

ερώτηση προς Πρόεδρο της κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια και τους διεκδικητές της Προεδρίας 
κ. αναστασιάδη, λιλλήκα, μαλά: 
1.	 Γνωρίζατε	για	την	ύπαρξη	της	Συνθήκης	της	Λισσαβόνας	και	της	ενδεχόμενης	Δανειακής	Σύμβασης	και	στο	τι	αυτές	
αποσκοπούν;	Αν	γνωρίζατε	γιατί	δεν	παίρνετε	ξεκάθαρη	θέση;	Αν	δεν	γνωρίζατε,	ΓΙΑΤΙ	ΔΕΝ	ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
2.	 Δεσμεύεστε	ότι	δεν	θα	παραχωρήσετε	με	κανένα	τρόπο,	άμεσο	ή	έμμεσο	την	εθνική	κυριαρχία	της	Κυπριακής	Δημο-
κρατίας	ή	μέρους	της,	είτε	με	υπογραφή	της	Δανειακής	Σύμβασης	ή	άλλως	πως;	Απαιτούμε	ξεκάθαρη	και	ΕΠΙ	ΤΗΣ	ΟΥΣΙΑΣ	
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	για	να	γνωρίζουμε	τι	ψηφίζουμε	και	ποιόν	θα	ψηφίσουμε.	Είναι	ένα	πολύ	σημαντικό	θέμα,	το	οποίο	δεν	
σηκώνει	ούτε	παιχνίδια	ούτε	κρυφτούλι.	Οι	πολίτες	απαιτούν	να	γνωρίζουν	τις	ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ	θέσεις	σας.
3.	 Θεωρείτε	συνετό	και	δημοκρατικό	οι	πολίτες	να	αποφασίσουν	για	το	μακροχρόνιο	μέλλον	τους,	όπως	έγινε	και	το	2004;	
Σέβεστε	την	άποψη	των	πολιτών	και	δημοκρατικών	διαδικασιών	ή	θεωρείτε	λανθασμένο	το	δημοψήφισμα	του	2004	και	
ενδεχόμενη	διενέργεια	δημοψηφίσματος	για	την	δανειακή	σύμβαση,	που	είναι	εξίσου	σημαντική	για	το	μέλλον	του	τόπου;

ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον γ.γ. ακελ κ. Άντρο κυπριανού:	Γιατί	 το	κόμμα	σας	και	οι	
βουλευτές	σας	καταψήφισαν	στο	Κυπριακό	Κοινοβούλιο	στις	3/7/2008	την	συνθήκη	της	Λισσαβόνας	και	γιατί	σήμερα	αυ-
τοαναιρούνται	με	υπερψήφιση	της	μέσω	των	νομοσχεδίων	του	μνημονίου	και	άρα	της	υλοποίησης	τους;	Γνωρίζετε	ότι	αν	
καταψηφίζατε	σαν	κόμμα	σήμερα	στη	Βουλή	το	μνημόνιο	(και	άρα	την	Συνταγματική	αλλαγή	που	προωθείτε)	όλες	οι	μνη-
μονικές	αλλαγές	θα	ήταν		αντισυνταγματικές;	Ιδού	η	Ρόδος.	Για	να	δούμε	τι	πραγματικά	υποστηρίζετε.
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Η όικόνόμικΗ Θεώρια και ΠρακτικΗ ςτΗν ΠόΛιτικΗ ΠόΥ ακόΛόΥΘειται 
ςτΗν εΥρώΠΗ Για τΗν ταχατες ‘εξόδό’ αΠό τΗν κριςΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	ΑΜΕΣΑ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΣΥΖΥΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ	ΤΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΤΟΜΕΑ	
ΤΗΣ	ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.	ΕΙΝΑΙ	ΠΡΟΦΑΝΕΣ	ΟΤΙ	ΔΕΝ	ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ	ΕΜΕΙΣ	ΤΟ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΜΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ.	
ΤΟ	ΜΙΣΟ	ΕΡΓΑΤΙΚΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΗΣ	ΚΥΠΡΟΥ	ΕΙΝΑΙ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΚΑΙ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Καταρχήν	πρέπει	να	κατανοήσουμε	ότι	οι	λόγοι	για	τους	οποίους	τεκταίνονται	όλα	όσα	τεκταίνονται	στις	μέρες	μας	στην	Ευ-
ρώπη	είναι	πρωτίστως	πολιτικοί	και	ακολούθως	οικονομικοί	(Επισυναπτόμενο 1, Επεξηγηματικό σημείωμα για τη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας).	Απλούστατα	παρακολουθήστε	τι	κάνει	η	Αμερική,	η	οποία	αντί	να	λαμβάνει	δραστικά	μέτρα,	απλά	τυπώ-
νει	χρήμα,	δηλαδή	αυξάνει	την	ρευστότητα	στην	αγορά.	Συγκρίνετε	αυτό	με	την		πορεία	της	Ευρώπης	που	κάνει	ακριβώς	
το	αντίθετο,	δηλαδή	φορολογεί,	παίρνει	συντάξεις,	μειώνει	μισθούς	κτλ.	Η	Αμερική	βρίσκεται	τώρα	σε	μια	σταθερή	αν	όχι	
ανοδική	πορεία	ενώ	η	Ευρώπη	βρίσκεται	σε	ελεύθερη	πτώση,	και	δυστυχώς	χωρίς	αλεξίπτωτο.

Δεν είναι δυνατό να βάζετε την χώρα μας σε ένα μηχανισμό που είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. ολες οι σοβαρές 
οικονομικές αναλύσεις θεωρούν την πιθανότητα μόνιμης ύφεσης σε ελλάδα, ιρλανδία, και Πορτογαλία πολύ με-
γαλύτερη από την όποια πιθανότητα ανάκαμψης, έστω και σε βάθος χρόνου. Όσες χώρες έχουν υιοθετήσει την 
λογική του μνημονίου δεν έχουν καμία απολύτως προοπτική ούτε κανείς μπορεί να εξηγήσει πως θα ανακάμψουν. 
Φυσικά εμείς δεν χρειαζόμαστε σοβαρές οικονομικές αναλύσεις διότι με απλή λογική και βασικές γνώσεις οικονο-
μικών μπορούμε να καταλάβουμε το αυτονόητο, που σημειωτέον διδάσκεται σε όλα ανεξαιρέτως τα πανεπιστήμια 
του κόσμου. και εΞΗγούμεθα:

ςχεδιάγραμμα:

Ποσοστιαίο (%) ΧΡΕΟΣ  =
 ΤΟ ΧΡΕΟΣ

   ακαθάριστο εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)

Είναι	κατανοητό	ότι	για	να	μειωθεί	ποσοστιαία	το	χρέος	θα	πρέπει	είτε	να	μειωθεί	ο	αριθμητής	(ΤΟ	ΧΡΕΟΣ)	είτε	να	αυξη-
θεί	ο	παρονομαστής	(ΑΕΠ)	ή	και	τα	δύο.	Ο	παρονομαστής	αυξάνεται	μόνο	με	την	αύξηση	στην	κατανάλωση,	τις	δημόσιες	
δαπάνες	και	γενικά	τις	επενδύσεις,	δηλαδή	με	ανάπτυξη.
Για	να	ανακάμψει	λοιπόν	μια	οικονομία	και	να	μειώσει	το	έλλειμμα	και	περαιτέρω	το	χρέος,	πρέπει	να	μειωθεί	ο	αριθμητής	και	να	
αυξηθεί	ο	παρονομαστής.	Ας	αγνοήσουμε	το	τι	έγινε	σε	oλες	τις	άλλες	χώρες	που	η	συνταγή	της	τρόικας	απέτυχε	και	ας	επικεντρω-
θούμε	στην	Κύπρο.	Εμείς	βλέπουμε	ότι	όλα	τα	μέτρα	που	ψηφίζετε	έχουν	σαν	αδιαμφισβήτητη	συνέπεια	να	ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ	αστρονο-
μικά	ο	ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ	και	να	ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	ο	ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ,	ακριβώς	το	αντίθετο	δηλαδή	από	αυτό	που	πρέπει	να	γίνει	και	από	
αυτό	που	όλος	ο	κόσμος,	μαζί	και	η	Κύπρος,	έκανε	μέχρι	χθες	για	να	βγει	από	την	οποιαδήποτε	ύφεση	και	να	ανακάμψει.
Επίσης	το	εθνικό	προϊόν	όχι	μονό	δεν	αυξάνεται	αλλά	λαμβάνονται	τρομακτικά	μέτρα	που	θα	επιφέρουν	τεράστια	μείωση.	
Το	εθνικό	προϊόν	μπορεί	να	αυξηθεί	μόνο	με	την...ΑΝΑΠΤΥΞΗ!	Τα	μέτρα	που	παίρνουμε	είναι	δυστυχώς	ακριβώς	τα	αντίθε-
τα	και	σε	υπερβολικό	βαθμό.	Μειώνονται	όλοι	οι	μισθοί,	θα	κοπούν	οι	συντάξεις,	θα	επιβληθούν	ασύλληπτα	υψηλοί	φόροι,	η	
ανεργία	θα	εκτοξευτεί	και	τόσα	άλλα.	Κανείς	από	εσάς	δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	ψηφίζει	νόμους	και	να	συνυπογράφει	δάνεια	
τα	οποία	αποδεδειγμένα	θα	οδηγήσουν	την	χώρα	στην	απόλυτη	καταστροφή.	Επαναλαμβάνουμε	ότι	αυτό	έγινε	σε	όλες	τις	
χώρες	που	υιοθέτησαν	την	ίδια	λογική	και	αυτό	διδάσκεται	σε	όλα	τα	πανεπιστήμια	του	κόσμου!	Εφόσον	όλα	τα	πιο	πάνω	
ισχύουν	και	οφείλατε	να	τα	γνωρίζετε,	σας	παρακαλώ	εξηγήστε	:

1. Πώς ακριβώς θεωρείτε ότι θα ανακάμψει η οικονομία;
2. ςε τι ακριβώς εξυπηρετεί η αύξηση του κεφαλαιουχικού δείκτη ‘Core TIER 1’ των τραπεζών (από 8% σε 10%) σε 

μια οικονομική κριςΗ ρεύςτοτΗτας; (αύξηση του δείκτη αυτού σημαίνει μειΩςΗ της ρευστότητας στην οικο-
νομία εφόσον οι τράπεζες πρέπει να έχουν περισσότερα αποθεματικά, για όσους πιθανόν να μην γνωρίζουν)

3. γιατί μας βάζετε σε μια διαδικασία που αποδεδειγμένα και χωρίς καμία αμφισβήτηση θα διαλύσει ανεπιστρεπτί 
τα πάντα;

4. Έχετε αντιληφθεί ότι σας έχουν πείσει κάποιοι με γεμάτες τσέπες ότι ο «γάιδαρος πετά» στηριζόμενοι στην 
έλλειψη γνώσεων, κριτικής σκέψης αλλά κυρίως την πνευματική τρομοκρατία;

5. Έχετε αντιληφθεί ότι όλα αυτά γίνονται για να υλοποιηθεί η συνθήκη της λισσαβόνας; γνωρίζετε τι είναι αυτή η 
συνθήκη και σε τι αποσκοπεί (Επισυναπτόμενο 1, Επεξηγηματικό σημείωμα για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας). Έχετε 
κατανοήσει ότι και εσείς θα γίνετε κοινοτάρχες ή θα ψάχνετε δουλειά εφόσον ο προϋπολογισμός μας θα ψηφί-
ζετε στις βρυξέλλες και θα μας αποστέλλεται;

6. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι είναι η συνθήκη της λισσαβόνας που είναι και ο λόγος 
που γίνονται όλα αυτά (άρα κατανοήστε το μέγεθος της ελλιπούς ενημέρωσης);

7. Ξέρετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ελλάδα, ιρλανδία και Πορτογαλία είναι και θα είναι για 
δεκαετίες οργισμένοι με τους πολιτικούς που τους έφεραν αυτή την καταστροφή, τους θεωρούν απόλυτα υπεύ-
θυνους αλλά και εθνικούς προδότες;
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8. κατανοείτε ότι θα εκτοξεύσουμε το Χρεος για να πάρουμε ‘αερα’; τίποτα σχεδόν δεν θα εισρεύσει στην οικο-
νομία. Η κατανόηση έστω μόνο αυτού του γεγονότος, είναι αρκετή για κάποιον έτσι ώστε να καταλάβει ότι αυτά 
τα πολλά δισεκατομμύρια που θα δανειστούμε, Δεν θα αΠοΦερούν μελλοντικα οΦελΗ, που είναι και ο 
μόνος τρόπος για να τα ξεπληρώσουμε!

Δεν	μπορούμε	παρά	να	θεωρήσουμε	ότι	η	τρόικα	επιδιώκει	να	μας	βάλει	στον	φαύλο	κύκλο	του	χρέους	και	του	κουρέματος.	
ΟΛΕΣ	οι	Ευρωπαϊκές	χώρες	που	υποχρεώθηκαν		να	υπογράψουν	δανειακές	συμβάσεις	και	μνημόνια	με	την	τρόικα	οδηγή-
θηκαν	με	μαθηματική	ακρίβεια	στην	καταστροφή	και	την	εξαθλίωση	ολόκληρης	της	κοινωνίας	και	κυρίως	των	ασθενέστερων	
(Ελλάδα,	Ιρλανδία,	Πορτογαλία).	ΟΛΕΣ	με	ακριβώς	τον	ίδιο	τρόπο.	ΟΛΕΣ	με	την	ίδια	τακτική.	ΟΛΕΣ	παραχώρησαν	την	Εθνι-
κή	Κυριαρχία.	ΟΛΕΣ	έκαναν	ακριβώς	το	ίδιο	λάθος.	ΟΛΕΣ	πίστεψαν	στην	τρόικα.	ΣΕ	ΟΛΕΣ	αυτές	τις	χώρες	οι	πολίτες	τους	
σήμερα	θεωρούν	ότι	ξεγελάστηκαν,	ξεπουλήθηκαν	και	προδόθηκαν.	ΚΑΜΙΑ	δεν	έχει	σήμερα	την	οποιαδήποτε	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
Η	μόνη	χώρα	που	έκανε	ακριβώς	το	αντίθετο	είναι	η	Ισλανδία	και	βρίσκεται	σήμερα	σε	ανάκαμψη.	Το	ίδιο	το	ΔΝΤ	το	έχει	
μάλιστα	παραδεχτεί,	ότι	δηλαδή	η	Ισλανδία	είναι	η	μόνη	χώρα	που	ανακάμπτει	και	έχει	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

εΠισύναΠτομενο 3

Η ΠρόταςΗ μας Για εξόδό αΠό τΗν δανειακΗ ςΥμΒαςΗ και τΗν κριςΗ

Δεν	είμαστε	απόλυτοι	στην	προσέγγισή	μας	και	στόχο	έχουμε	να	καταδείξουμε	ότι	δεν	έχουν	καν	συζητηθεί	σοβαρά	επιστη-
μονικές	προσεγγίσεις	στο	πρόβλημα.	Θεωρούμε	αυτονόητο	ότι	με	κάποιον	τρόπο	πρέπει	να	χτίσουμε	πραγματική	οικονο-
μία.	Η	φορολογική	προσέγγιση	της	Ευρώπης	για	τα	κράτη	μέλη	το	επιβάλλει	εφόσον	θα	χάσουμε,	θέλουμε	δεν	θέλουμε,	
το	μόνο	συγκριτικό	μας	πλεονέκτημα,	δηλαδή	το	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ή	το	‘μέλι	για	ρωσικά	κεφάλαια’	για	να	είμαστε	
πιο	κατανοητοί.

Δεδομένα σήμερα:
•	 Συζητείται	στην	Βουλή	η	διαγραφή	των	οφειλωμένων	του	κράτους	προς	το	Ταμείο	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	(ΤΚΑ)	που	

ανέρχεται	σε	περίπου	7	δισεκατομύρια.
•	 Γνωρίζουμε	ότι	θα	χάσουμε	σε	εξευτελιστική	τιμή	την	ΑΗΚ	και	την	CYTA,	πιθανότατα	και	όλους	τους	άλλους	κρατικούς	

ή	ημικρατικούς	οργανισμούς	και	περιουσία.
•	 Γνωρίζουμε	ότι	 ο	Συνεργατισμός	θα	 εξαφανιστεί	 ουσιαστικά,	 δημιουργώντας	μάλιστα	 τεράστια	προβλήματα,	 μεταξύ	

άλλων	στην	αγορά	ακινήτων	(περιλαμβάνουμε	και	τον	Οργανισμό	Χρηματοδοτήσεως	στέγης).	
•	 Όλοι	οι	εσωτερικοί	δανειστές	του	κράτους	θα	χάσουν	όλα	όσα	το	κράτος	τους	χρωστά.
•	 Καμία	πρόταση	δεν	έγινε	για	‘χτίσιμο’	πραγματικής	οικονομίας,	πέραν	του	φυσικού	αερίου.

εισηγούμαστε	τη	δημιουργία	εθνικού	συμβουλίου	διαχείρισης	κρίσης	που	θα	αποτελείται	από	προσωπικότητες	από	τους	
ακολούθους	κλάδους:	Διανοούμενους,	ακαδημαϊκούς,	κυβερνητικούς	υπάλληλους	(τεχνοκράτες,	υπουργοί,	βουλευτές)	και	
ιδιώτες	τεχνοκράτες.	Η	επιλογή	των	ατόμων	είναι	σημαντική,	όπως	επίσης	και	ο	τρόπος	λειτουργίας	του.		Σε	αυτό	πρέπει	να	
περιλαμβάνονται	ίσως	και	προσωπικότητες	της	διασποράς	άλλα	και	άτομα	που	γνωρίζουν	πως	συμπεριφέρονται	οι	αγορές	
πχ.	Traders	and	international	banking	system	specialists.	

➤ Όλοι όσοι θα συμμετέχουν, θα πρέπει να αποδεχτούν άρση του τραπεζικού τους απορρήτου για τα επόμενα 10 χρονιά.

Την	ίδια	ώρα	πρέπει	να	παρουσιαστεί	ένα	δημοσιονομικό	πρόγραμμα	αυστηρής	λιτότητας	και	άμεσης	αύξησης	των	εσόδων	
του	κράτους,	αλλά	και	στρατηγικός	σχεδιασμός	για	την	επανατοποθέτηση της Οικονομίας της Κύπρου,	σε	νέες	βάσεις	και	με	
‘επιθετική	πολιτική’	που	θα	φέρει	άμεσα	αποτελέσματα.	Συγκεκριμένα	εισηγούμαστε	την	είσοδό	μας	στη	αγορά	τροφίμων.	
Η	αγορά	τροφίμων	είναι	αδιαμφισβήτητα	η	αγορά	με	τη	μεγαλύτερη	προοπτική	αυτήν	τη	στιγμή	(μαζί	με	την	ενέργεια).	Η	
χώρα	μπορεί	να	αποφύγει	πάρα	πολλούς	πονοκεφάλους	στα	χρόνια	που	έρχονται	με	την	ανάπτυξη,	για	παράδειγμα,	της	
γεωργοκτηνοτροφίας.	Μια	απλή	ανάλυση	και	κατανόηση	της	διεθνούς	αγοράς	τροφίμων	καταδεικνύει	του	λόγου	το	αληθές.
Η	αγορά	τροφίμων	δεν	θα	είναι	απλά	σημαντική	για	την	ανάπτυξη	μέσω	αύξησης	των	εξαγωγών	και	μείωσης	των	εισαγω-
γών,	αλλά	θα	είναι	και	στρατηγικής	σημασίας	για	την	επιβίωση	του	τόπου	και	διατήρηση	της	κυριαρχίας	της	Δημοκρατίας,	
σε	μια	εποχή	που	οι	τιμές	απογειώνονται	και	οι	προβλέψεις	του	ΟΗΕ	αλλά	κυρίως	των	αγορών,	για	τα	επόμενα	χρονιά	είναι	
τρομακτικές.	Συγκεκριμένα,	αυτή	είναι	η	τετάρτη	χρονιά	που	ο	πλανήτης	θα	καταναλώνει	περισσότερα	απ’	ότι	παράγει.	Η	
πιθανότητα	παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης	μέσα	στο	2013	είναι	ΤΕΡΑΣΤΙΑ.	Ο	καιρός	είναι	σημαντικός	παράγοντας	και	οι	
προβλέψεις	για	φέτος	δεν	είναι	οι	καλύτερες,	για	δεύτερη	συνεχόμενη	χρονιά.	Για	να	κατανοήσουμε	καλύτερα	τι	σημαίνει	
αυτό	θα	πρέπει	να	καταλάβουμε	ότι	οι	μειώσεις	μισθών,	ωφελημάτων,	συντάξεων	κτλ,	αλλά	και	η	αύξηση	της	ανεργίας,	
σε	συνάρτηση	με	τις	τεράστιες	αυξήσεις,	πληθωρισμού	και	φόρων	που	θα	επέλθουν	μέσα	στα	επόμενα	χρόνια	θα	μας	φέ-
ρουν	στην	τραγική	θέση	που	θα	πρέπει	να	δίνουμε	όλα	τα	λεφτά	που	θα	παίρνουμε	για	φαγητό	και	είδη	πρώτης	ανάγκης,	
αν	υπογράψουμε	το	μνημόνιο	και	την	Δανειακή	Σύμβαση.	Σε	συνδυασμό	με	τα	τόσα	πολλά	που	αναφέρουμε	και	γίνονται	
κατανοητά	σε	αυτές	τις	επιστολές	που	κρατάτε	και	τα	επισυναπτόμενα,	θα	μας	αναγκάσουν	να	ξοδέψουμε	όλες	τις	αποταμι-
εύσεις	μας	σε	χρόνο	ρεκόρ,	δηλαδή	1-2	χρόνια	(όσοι	δεν	θα	τις	χάσουμε	από	τις	τράπεζες).	Σημειώστε	ότι	σήμερα	έχουμε	
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κάποια	περιθώρια	αντίδρασης	διότι	θα	έχουμε	ένα	βασικό	τραπεζικό	σύστημα,	έστω	τα	συνεργατικά	και	κάποιες	τράπεζες,	
άλλα	και	θα	έχουμε	τις	προσωπικές	μας	αποταμιεύσεις	που	είναι	τα	μόνα	χρήματα	που	θα	μπορούμε	να	χρησιμοποιήσουμε	
για	άμεσες	γεωργοκτηνοτροφικές	επενδύσεις.	Σε	μεταγενέστερο	στάδιο	θα	είμαστε	εντελώς	αδύναμοι,	χωρίς	προσωπικές	
αποταμιεύσεις	και	χωρίς	οποιαδήποτε	περιθώρια	αντίδρασης.	
Τι	θα	γινόταν	για	παράδειγμα	αν	το	Κράτος	και	η	Εκκλησία	διέθεταν	την	γεωργική	γη	για	μερικά	χρόνια	σε	όποιον	είναι	
διατεθειμένος	να	επενδύσει	σε	συγκεκριμένους	τομείς	που	θα	προαποφασιστούν;	Παρακολουθήστε	με	προσοχή	το	πιο	
κάτω	πολύ	απλό	και	τυχαίο	παράδειγμα	(που	πιθανόν	πολλοί	ικανότεροι	να	χρησιμοποιήσουν	για	να	χλευάσουν	αυτήν	την	
πρόταση):

‘Εκτροφεία Σαλιγκαριών’-	Αναλύουμε	πρώτα	 τη	διεθνή	αγορά	σαλιγκαριών	και	βλέπουμε	πόσο	μας	αφορά	ως	χώρα	
παράγωγης	και	με	βάση	τους	περιορισμούς	αλλά	και	τα	πλεονεκτήματα	που	πιθανόν	να	έχουμε	ως	Κύπρος,	λαμβάνοντας	
υπόψη	μεταξύ	άλλων,	και	τις	ασταθείς	καιρικές	συνθήκες	του	σήμερα	και	του	αύριο.	Αν	μας	κάνει,	και	έχει	προοπτική,	μέσα	
σε	μερικούς	μήνες	μπορούμε	να	γίνουμε	εξαγωγέας	σαλιγκαριών	με	πολύ	μικρές	επενδύσεις.	Αυτό	πόσα	νοικοκυριά	θα	
ταΐσει	και	πόσες	δουλειές	θα	δημιουργήσει;	Ένα	‘’THINK	TANK’’	με	την	σύνθεση	που	προαναφέρθηκε	μπορεί	σίγουρα	να	
θέσει	επί	τάπητος	υλοποιήσιμες	ιδέες.

ειςΗγΗςΗ

1.	 MARFIN	και	Τ.	Κύπρου	καλώς	να…	κλείσουν	ελεγχόμενα,	δηλαδή	να	διαχωριστούν	τα	στοιχεία	ενεργητικού	και	παθη-
τικού	τους,	ίσως	να	γίνει	και	συγχώνευση	των	στοιχείων	ενεργητικού	δημιουργώντας	μια	νέα	‘’καθαρή’’	τράπεζα	που	
θα	ανήκει	στο	κράτος	και	να	συνεχίσει	να	λειτουργεί.	Αν	αυτή	η	τράπεζα	ανακεφαλαιοποιηθεί,	θα	έχει	πολύ	ισχυρότερη	
κεφαλαιουχική	επάρκεια	από	αυτό	που	προτείνεται	σήμερα.	Θα	αποσυνδεθεί	κιόλας	από	τα	ομόλογα	του	Ελληνικού	δη-
μοσίου.	Οι	λογιστές	και	οι	δικηγόροι	σίγουρα	μπορούν	να	βρουν	μια	λύση.	Αυτός	που	θα	ισχυριστεί	ότι	αυτές	οι	τράπεζες	
είναι	κρατική	περιουσία	του	απαντάμε	οτι	 ‘’Τέτοια	επένδυση	και	περιουσία,	που	θα	πρέπει	να	τους	δίνουμε	συνεχώς	
πολλά	δισεκατομύρια	και	πολλά	σπίτια	να	μας	λείπει’’

2.	 Διατήρηση	του	Συνεργατισμού	όπως	είναι	σήμερα,	δηλαδή	κάτω	από	την	‘ομπρέλλα’	του	κράτους	και	ΟΧΙ	της	Ευρωπαι-
κής	Κεντρικής	(ΕΚΤ).

3.	 Προτείνουμε	άμεσο	κούρεμα	χρέους	έτσι	ώστε	να	κταστεί	βιώσιμο	από	σήμερα.
4.	 ‘Πώληση’	ή	δανεισμός	σήμερα	ΑΗΚ	και	CYTA	με	έκδοση	ομολόγων	εγγυημένα	με	κρατική	γη.	(Εξυπακούεται	ότι	πρέπει	

να	γίνει	αναδιοργάνωση	ημικρατικών	και	μείωση	λειτουργικού	κόστους	και	μισθών)
5.	 Έκδοση	ομολόγων	προς	τους	Κύπριους	πολίτες	και	όχι	μόνο.	Τα	ομόλογα	αυτά	να	είναι	εγγυημένα	με	κρατική	γη	έτσι	

ώστε	να	δώσει	κίνητρα	στους	Κύπριους	ή	και	άλλους	να	τα	αγοράσουν,	εφόσον	θα	έχουν	εγγύηση	κρατικής	γης	(αυτο	
δεν	θα	κοστίσει	στο	κράτος	ούτε	σεντ)	και	αναλόγως	εγγυήσεων	και	καποιων	άλλων	παραγόντων	μπορούμε	να	μαζέ-
ψουμε	σημαντικά	λεφτά.

6.	 Διάθεση	μεγάλού	μέρους	της	γεωργικής	κρατικής	και	εκκλησιαστικής	Γης	για	μερικά	χρόνια	με	στρατηγικό	πλάνο	για	την	
ουσιαστική	είσοδο	μας	στην	παγκόσμια	αγορά	τροφίμων.	Η	Εκκλησία	σίγουρα	μπορεί	να	κατανοήσει	πόσο	σημαντική	
θα	είναι	η	ουσιαστική	στάση	της	σε	αυτό	το	θέμα.		Ας	αναλογιστεί	κιόλας	ότι	με	αυτή	την	κίνηση	και	το	όλο	εγχείρημα	θα	
δώσει	αξία	και	άμεση	ζήτηση	για	ανεκμετάλλευτη	ΓΗ	που	θα	της	ανήκει,	άρα	όλοι	θα	κερδίσουν,	εξυπηρετώντας	μάλιστα	
τον	κόσμο	και	στηρίζοντας	τον	κλάδο	των	ακινήτων.

7.	 Παρουσίαση	ενός	σκληρού	και	ισοζυγισμένου	δημοσιονομικού	πλάνου	με	αποκοπές	μισθών,	φόρων	αλλά	και	ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗΣ	πολιτικής	για	επανατοποθέτηση	της	οικονομίας	του	τόπου	σε	υγιείς	βάσεις	αλλά	και	στρατηγικούς	τομείς.

Αν	όλα	τα	πιο	πάνω	τα	διαχειρηστούμε	σωστά,	όχι	μόνο	θα	βγούμε	από	την	κρίση	αλλά	θα	θριαμβεύσουμε,	απογοητεύο-
ντας	πολλούς	στο	εσωτερικό	αλλά	και	αυτούς	που	τσάκισαν	Ελλάδα,	Ιρλανδία	και	Πορτογαλία.
Την	ίδια	ώρα	θα	πρέπει	να	απευθυνθεί	πρόσκληση	προς	τους	Ευρωπαίους	εταίρους	μας	(και	όχι	μόνο)	για	συνεκμετάλ-
λευση	του	φυσικού	αερίου,	που	ούτως	η	άλλως	θα	το	χάσουμε	αν	παραχωρήσουμε	την	κυριαρχία	μας.	Η	πιθανότητα	να	
έχουμε	ανταπόκριση	από	κάπου	είναι	μεγάλη,	αν	προωθηθεί	σωστά	και	ουσιαστικά.	Ούτως	η	άλλως	αυτό	είναι	το	πρώτο	
περιουσιακό	μας	στοιχείο	που	θέλουν.	Αυτό	λογικά	θα	είναι	αρκετό	για	να	παραμείνουμε	στο	ΕΥΡΩ	και	να	αποφύγουμε	
τις	δυσμενέστερες	από	τις	συνέπειες	της	στάσης	πληρωμών,	που	θα	είναι	η	αλλαγή	νομίσματος	και	η	ισοτιμία	του.	Αυτοί	
που	θα	απορρίψουν	την	πρόταση	μας	θα	πρέπει	να	αποκλειστούν	μόνιμα	και	κατευθείαν	από	αυτή	την	συνεκμετάλλευση.	
Αν	κανείς	από	τους	‘εταίρους’	μας	δεν	ενδιαφέρεται	υπάρχουν	αρκετοί	τρίτοι	που	θα	ανταποκριθούν	σε	αυτή	την	πρόταση.	
Επαναλαμβάνουμε	ότι	πρέπει	να	είναι	ουσιαστική	η	προώθηση,	εθνική	και	ειλικρινής.	 	Πρέπει	να	μπούμε	σε	αυτήν	την	
διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	ενδεχόμενα	ανοιχτά.	Το	μέλλον	της	Κύπρου	και	με	ποιους	θα	συμμαχήσουμε	δεν	πρέπει	να	
έχει	περιορισμούς	έτσι	ώστε	να	πετύχουμε	αυτό	που	επιδιώκουμε.	Η	επιλογή	μας	πρέπει	να	είναι	αυτό	που	θα	ωφελήσει	
την	Κύπρο	και	τους	πολίτες	της	και	κανέναν	άλλο.	Μια	τέτοια	στρατηγική	συμμαχία	θα	είναι	πολύ	βοηθητική	σε	πολιτικό	
αλλά	και	οικονομικό	επίπεδο.	Αν	το	καταφέρουμε,	η	Κύπρος	θα	επαναπροσδιοριστεί	οικονομικά	και	το	βιοτικό	επίπεδο	του	
τόπου	θα	στηρίζεται	σε	πραγματική	οικονομία,	βασισμένη	στις	πιο	σημαντικές	και	ακόρεστες	αγορές	ανά	το	παγκόσμιο,	τα	
ΤΡΟΦΙΜΑ	και	την	ΕΝΕΡΓΕΙΑ.	Θα	υπάρχει	μάλιστα	η	προοπτική	λύσης	του	Κυπριακού,	εφόσον	το	φυσικό	αέριο	μας	δίνει	
τη	δυνατότητα	για	πολύχρονη	και	στρατηγική	συμμαχία	με	Ευρώπη	και	Αμερική	άρα	και	Τουρκιά-Ισραήλ.	
Όταν	καθόμαστε	πάνω	σε	1,4	τρισεκατομμυρίου	(έστω	500	δισεκατομμύρια)	οφείλουμε	να	συμπεριφερθούμε	ανάλογα	και	
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όχι	ως	να	χρωστούσαμε.	Το	μέγεθος	μας	μετριέται	πλέον	σε	φυσικό	αέριο,	και	όχι	σε	γεωγραφικά	χιλιόμετρα.	Αυτή	είναι	
η	εντολή	που	πήρατε	από	το	Λάο	της	Κύπρου	σε	δημοκρατικές	εκλογές	και	αν	δεν	μπορείτε	για	οποιοδήποτε	λόγο	να	
ανταποκριθείτε,	οφείλετε	να	κάνετε	στην	άκρη.	Το	μέγεθος	της	απόφασης	είναι	τεράστιο	και	οφείλουν	όσοι	είναι	στη	Βουλή	
άλλα	και	όσοι	έχουν	στα	χεριά	τους	αυτή	την	επιστολή	να	απαιτήσουν	και	να	επιδιώξουν	άμεση,	πλήρη	και	σφαιρική	ενημέ-
ρωση	άλλα	και	πάγωμα	της	διαδικασίας,	με	οποιοδήποτε	κόστος,	όσο	επώδυνο	και	να	είναι	αυτό	τα	πρώτα	1-2	χρονιά	και	
μέχρι	να	γίνουν	αυτά	που	προαναφέρθηκαν	αλλά	και	πολλά	άλλα.	Χωρίς	προκαταλήψεις	και	σε	συλλογικές	οργανωμένες	
διαδικασίες	όπως	τα	‘’THINK	TANKS’’	να	παρουσιαστούν	οι	όποιες	εισηγήσεις	άλλα	και	να	γίνει	ενδελεχής	επιστημονική	
ενημέρωση	για	τα	πάντα.
Ο	οικονομικός	πόλεμος	που	ζούμε	αυτήν	την	στιγμή	έχει	και	πρόσωπο	αλλά	και	στόχους.	Πρέπει	να	είμαστε	έξυπνοι	αλλά	
και	 έτοιμοι	 να	κινηθούμε	με	συλλογικότητα,	δημιουργικότητα	αλλά	και	 εξυπνάδα	για	να	 τον	αντιμετωπίσουμε.	Αυτές	 τις	
εποχές	είναι	που	οι	χώρες	επανατοποθετούνται	σε	βιοτικό	επίπεδο	και	σαν	οικονομίες	γενικά.	Ας	αντιληφθούμε	ότι	ΔΕΝ	
υπάρχει	‘αναίμακτο’	σενάριο	εδώ	που	φτάσαμε.	Οι	πατεράδες	μας	και	οι	παππούδες	μας	πέθαναν	για	να	κερδίσουν	και	να	
διατηρήσουν	αυτήν	την	ανεξαρτησία	και	το	γεγονός	ότι	θα	υποφέρουμε	2-3	χρόνια	δεν	πρέπει	να	μας	φοβίζει.	Αντιθέτως	
πρέπει	να	μας	πεισμώσει	και	να	μας	δώσει	δύναμη	να	τιμήσουμε	την	μνήμη	τους	αλλά	πάνω	απ’	όλα	να	προσφέρουμε	κάτι	
καλύτερο	στα	παιδιά	μας	που	θα	γεννηθούν	ή	θα	γίνουν	στην	κυριολεξία	σκλάβοι	των	Γερμανών	και	των	συμφερόντων	που	
κρύβονται	πίσω	τους.
Η	ύπαρξη	μας	ως	ανεξάρτητο	κράτος	μας	επιβάλλει	να	αντιδράσουμε	με	τρόπο	που	θα	διασφαλίζονται	τα	διαχρονικά	και	
μακροχρόνια	συμφέροντα	 του	 τόπου.	Αυτή	 είναι	 και	 η	 εντολή	που	 έχουν	 ο	Πρόεδρος,	 υπουργοί,	 βουλευτές,	Διοικητής	
Κεντρικής	Τράπεζας	και	Γενικός	Εισαγγελέας	και	όλοι	οι	υπόλοιποι	κρατικοί	αξιωματούχοι.	Οποιοσδήποτε	νοιώθει	φόβο	η	
αδυναμία	να	κάνει	αυτό	που	τον	προστάζει	το	σύνταγμα	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	οφείλει	να	παραιτηθεί	διότι	και	ο	ίδιος	
αυτοαναιρείται	από	το	αξίωμα	που	κατέχει.
Όσο	δύσκολο	και	να	είναι	το	οποιοδήποτε	σενάριο	πρέπει	να	το	ακολουθήσουμε	διότι	όσο	και	να	υποφέρουμε	αρχικά	είναι	ο	
μόνος	τρόπος	να	επιβιώσουμε	και	να	ζήσουμε	ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ	αλλά	και	όπως	εμείς	θέλουμε	να	ορίζουμε	και	όχι	όπως	θέλουν	
οι	τραπεζίτες	και	τα	συμφέροντα	που	εξυπηρετούν.
Το	μέγεθος	μας,	που	είναι	μεν	σημαντικό	άλλα	όχι	όπως	το	παρουσιάζουν	κάποιοι	και	σίγουρα	όχι	απόλυτο,	είναι	και	σχετικό.	
Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	μας	προσφέρει,	θέλει	δεν	θέλει,	ασφάλεια	και	η	οποιαδήποτε	ανησυχία	η	ανασφάλεια	αυτή	την	στιγμή	
είναι	ανυπόστατη	και	ατεκμηρίωτη.	Υπάρχουν	παραδείγματα	χώρων	που	δεν	ήταν	υπερδυνάμεις	άλλα	κατάφεραν	και	εκμε-
ταλλεύτηκαν	τους	δικούς	τους	πόρους	έτσι	ώστε	να	κρατήσουν	αυτό	που	τους	ανήκει	και	δικαιούνται.	Είναι	θέμα	συλλογικής	
αντίδρασης,	στρατηγικών	σχεδιασμών,	ανοιχτών	και	δημοκρατικών	διαδικασιών,	ικανοτήτων	και	χειρισμών,	άλλα	προπάντων	
οράματος	και	πίστης	στον	σκοπό	που	πρέπει	να	είναι	η	καλύτερη	προοπτική	για	τον	τόπο	και	όλους	τους	πολίτες	του.

Τα	πλεονεκτήματα	της	πρότασης	μας	σε	σχέση	με	όλες	όσες	ακούσαμε	μέχρι	τώρα:
1.	 Διατηρούμε	την	κυριαρχία	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	του	Συντάγματος,	άρα	και	ΟΛΗΣ	της	κρατικής	περιουσίας	και	

φυσικού	πλούτου	αλλά	και	οτιδήποτε	άλλου	απορρέει	από	αυτό.
2.	 Δεν	εξευτελίζουμε	τον	Κύπριο	πολίτη	και	του	δίνουμε	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ,	παράγοντας	απαραίτητος	για	να	υπάρχει	συνολικό	

αλλά	και	ατομικό	κίνητρο.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	ο	λαός	είναι	διατεθειμένος	να	δεχτεί	τεράστιες	θυσίες,	εφόσον	το	αποτέ-
λεσμα	των	στερήσεων	δεν	θα	καταλήγει	στους	Γερμανούς

3.	 Ο	Κύπριος	πολίτης	δεν	θα	χρεωθεί	για	να	τα	πάρουν	οι	τράπεζες	και	να	μας	επιστρέψουν	‘ΑΕΡΑ’.	Επίσης	θα	ανεξαρτη-
τοποιηθούμε	απ’	αυτό	το	καρκίνωμα	που	ονομάζεται	Marfin	και	Τράπεζα	Κύπρου.

4.	 Η	ενδεχόμενη	διαγραφή	του	χρέους	προς	το	ΤΚΑ	θα	έχει	άμεσο	αντίκρισμα	προς	το	κράτος	και	όλους	τους	πολίτες	και	
όχι	προς	τις	τράπεζες	και	την	τρόικα.

5.	 Εκμεταλλευόμαστε	την	κρατική	ΓΗ	που	μπορεί	να	βοηθήσει	αρκετά	και	να	φέρει	άμεση	και	σημαντική	χρηματοδότηση.
6.	 Εκμεταλλευόμαστε	την	εκκλησιαστική	γεωργική	ή	άλλη	ΓΗ	που	μπορεί	να	βοηθήσει	αρκετά	και	να	δώσει	άμεσα	κίνητρα	

αλλά	και	συγκριτικά	πλεονεκτήματα	στην	γεωργοκτηνοτροφία	και	άρα	άμεση	και	σημαντική	χρηματοδότηση.
7.	 Δημιουργούμε	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	Οικονομία.	Ολόκληρη	η	επιστολή	επιχειρεί	να	αναδείξει	τη	σημαντικότητα	της	δημιουργίας	

μιας	οικονομίας	τροφίμων	ή	πραγματικής	οικονομίας
8.	 Θα	είμαστε	η	μόνη	Ευρωπαϊκή	χώρα	που	θα	βγει	από	την	κρίση.
9.	 Θα	κρατήσουμε	κάτι	από	το	φυσικό	αέριο	που	με	την	Δανειακή	Σύμβαση	και	το	μνημόνιο...	απλά	δεν	θα	είναι	δικό	μας
10.	ΟΛΟΙ	οι	Κύπριοι	ανεξαίρετα	θα	ωφεληθούν	και	η	χώρα	όχι	μόνο	θα	ανακάμψει	αλλά	θα	θριαμβεύσει.

Για	να	κατανοήσουμε	καλύτερα	πόσο	σημαντική	θα	είναι	αγορά	τροφίμων	τα	αμέσως	επόμενα	χρόνια,	αξίζει	να	δούμε	το	
παράδειγμα	της	Ουγγαρίας	και	την	πρόσφατη	ΑΡΝΗΣΗ	του	Πρωθυπουργού	της	Ουγγαρίας	να	συνυπογράψει	το	μνημόνιο	
κρίνοντας	μάλιστα	τους	όρους	της	τρόικας	και	του	μνημονίου	(που	κινείτε	στους	ίδους	ρυθμούς	με	όλα	τα	άλλα	μνημόνια,	
μαζί	και	το	δικό	μας)	ως	απαράδεκτους.	Σημειώστε	ότι	η	Ουγγαρία	έχει	τεράστιες	πεδιάδες,	με	νερό,	και	έχει	τεράστια	δυ-
νατότητα	γεωργοκτηνοτροφικής	παραγωγής.	Αν	αναλύσει	κάποιος	το	μνημόνιο	της	Ουγγαρίας	από	τη	μια	και	αν	γνωρίσει	
την	οικονομία	της	από	την	άλλη	αλλά	και	τις	δυνατότητές	της	γεωργικά,	ευκολα	συμπαιρένει	το	εξής:	H	Ουγγαρία	θα	έχανε	
όλη	την	δυνατότητα	της	για	αγροπαραγωγή	και	θα	ελεχόταν	από	την	τρόικα	και	τους	Γερμανούς.
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6	Φεβρουαρίου	2013

Πρόεδρο	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	κ.	Δημήτρη	Χριστόφια
Υπουργικό	Συμβούλιο	και	Γενικούς	Διευθυντές	Υπουργείων
Πρόεδρο	της	Βουλής,	Βουλευτές	και	Υπαλληλικό	προσωπικό	της	Βουλής
Γενικό	Εισαγγελέα	κ.	Πέτρο	Κληρίδη	και	Βοηθό	Γενικό	Εισαγγελέα	κ.	Άκη	Παπασάββα
Πρόεδρο	και	Συμβούλιο	Συνδέσμου	Κτηματομεσιτών	Επιχειρηματιών	Κύπρου	(ΣΚΕΚ)
Συμβούλιο	εγγραφής	Κτηματομεσιτών	
Κυπριακός	Σύνδεσμος	Ιδιοκτητών	Ακινήτων	(ΚΣΙΑ)
Έφορος	Υπηρεσίας	Εποπτείας	και	Ανάπτυξης	Συνεργατικών	Εταιρειών	κ.	Λύρας
Επιτροπή	Υπηρεσίας	Εποπτείας	και	Ανάπτυξης	Συνεργατικών	Εταιρειών
Ευρωβουλευτές	

Αξιότιμοι	κύριοι,

Επικοινωνούμε	μαζί	σας	για	ένα	ιδιαίτερα	σημαντικό	θέμα	που	αφορά	τον	Συνεργατισμό,	τα	ΑΚΙΝΗΤΑ,	την	ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ	και	γενικότερα	την	
ακίνητη	περιουσία	δεκάδων	χιλιάδων	Κύπριων	πολιτών	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.
Στην	πολυσέλιδη	 επιστολή	 του	WAKEUPCyprus,	 ημερομηνίας	 27	Δεκεμβρίου	 2012,	που	 έχετε	παραλάβει	 ταχυδρομικώς,	περιγράφουμε	
μεταξύ	άλλων	την	κατάσταση	στην	οποία	θα	περιέλθει	ο	Συνεργατισμός	και	ο	τομέας	των	Ακινήτων,	εξαιτίας	των	αποφάσεών	σας	αλλά	και	των	
νόμων	που	η	Κυβέρνηση	έχει	στείλει	στην	Βουλή	για	να	εγκριθούν	και	η	Βουλή	έχει	εγκρίνει	ή	θα	εγκρίνει.

ςυγκεκριμένα
Έχουμε	μελετήσει	τα	μνημόνια	που	υπέγραψε	η	Ελλάδα,	η	Πορτογαλία	και	η	Ιρλανδία	και	τα	έχουμε	συγκρίνει	με	το	Κυπριακό	μνημόνιο.	
Τα	συμπεράσματα	είναι	ότι	όλα	τα	μνημόνια	επιφέρουν	τις	ίδιες	καταστροφικές	συνέπειες	στις	εν	λόγω	χώρες,	ανεξαρτήτως	διαφορών	στις	
οικονομίες	τους.	Η	πρόσφατη	παραδοχή	του	Διεθνούς	Νομισματικού	Ταμείου	για	‘λάθος	εφ’	όλης	της	ύλης’	αλλά	κυρίως	οι	απτές	συνέπειες	του	
μνημονίου	στις	χώρες	που	αναφερόμαστε	δεν	επιδέχονται	αμφισβήτησης.	
Θα	επαναλάβουμε	αυτά	που	καταγράψαμε	από	την	δική	μας	μελέτη	και	ανάλυση,	ελπίζοντας	ότι	κάποιοι	από	εσάς	θα	ευαισθητοποιηθούν	
περισσότερο	και	θα	δράσουν	ανάλογα.
Ολόκληρος	ο	Συνεργατισμός,	περιλαμβανομένου	και	του	Οργανισμού	Χρηματοδοτήσεως	Στέγης,	θα	περιέλθει	σε	ΜΗ	ΒΙΩΣΙΜΗ	οικονομική	
κατάσταση,	εξαιτίας	των	νόμων	που	εσείς	ψηφίζετε	ή	προωθείτε	σήμερα.
Συγκεκριμένα:	Η	ουσιαστική	 ‘κατάργηση’	της	Υπηρεσίας	Εποπτείας	Συνεργατικών	Εταιρειών	ως	το	πρωτοβάθμιο	όργανο	εποπτείας	και	η	
‘μεταφορά’	τους	κάτω	από	την	ουσιαστική	εποπτεία	της	Κεντρικής	Τράπεζας	και	άρα	της	Ευρωπαϊκής	Κεντρικής	Τράπεζας,	θα	δημιουργήσει	
τεράστια	και	ανυπέρβλητα	προβλήματα	στον	Συνεργατισμό	και	την	ακίνητη	περιουσία	δεκάδων	χιλιάδων	πολιτών.	Αυτό,	σε	συνδυασμό	με	
την	αλλαγή	που	προωθείτε	έτσι	ώστε	οι	τράπεζες	να	έχουν	το	δικαίωμα	αλλά	και	την	υποχρέωση	εκποίησης	της	ιδιωτικής	περιουσίας	σε	
περίπτωση	που	κάποιο	άτομο	δεν	πληρώσει	την	δόση	του	για	90	μέρες,	θα	έχουν	ως	αποτέλεσμα	τη	ΔΗΜΕΥΣΗ	ΔΕΚΑΔΩΝ	ΧΙΛΙΑΔΩΝ	
περιουσιών	Κυπρίων	πολιτών.
Το	Κυπριακό	μνημόνιο	που	θα	υπογραφεί	αναγράφει	μεταξύ	άλλων:	“…	Οι	Τράπεζες	θα	έχουν	το	δικαίωμα,	την	υποχρέωση	αλλά	και	την	
πρακτική	δυνατότητα	εκποίησης	της	περιουσίας	και	των	σπιτιών	όλων	μας	ΣΕ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ	18	ΜΗΝΩΝ	αν	κάποιος	δεν	πληρώσει	τη	δόση	
του	για	90	μέρες!!!	(Κυπριακό	μνημόνιο,	σελίδα	3,	παράγραφος.	1.11,	1.12).	Όταν	αρχίσουν	να	βγαίνουν	σπίτια	στο	σφυρί,	εκεί	ακριβώς	θα	
καταρρεύσει	και	ο	τομέας	των	ακινήτων,	εφόσον	δεν	θα	υπάρχουν	αγοραστές.	..’’
Για	παράδειγμα,	ο	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	ΣΤΕΓΗΣ	(ΟΧΣ)	ή	καλύτερα	το	νέο	νομικό	πρόσωπο	που	θα	προκύψει	από	τα	
ερείπια	του	ΟΧΣ,	θα	‘καταβροχθίσει’	χιλιάδες	σπίτια,	εφόσον	χιλιάδες	άνθρωποι	δεν	θα	μπορούν	να	πληρώσουν	τη	δόση	τους,	ενώ	η	αξία	
του	ακινήτου	τους	θα	μειωθεί	σημαντικά.	Η	αξία	δεκάδων	χιλιάδων	ακινήτων,	θα	είναι	πλέον	χαμηλότερη	του	υφιστάμενου	δανείου.	Όταν	
θα	αρχίσουν	να	δημεύονται	σπίτια,	είναι	φυσικό	επακόλουθο	πως	δε	θα	υπάρχουν	αγοραστές.	Αυτό	σημαίνει	ότι	ο	ΟΧΣ	αλλά	και	όλες	οι	
τράπεζες	και	πρώην	Συνεργατικά,	θα	μειώσουν	τις	τιμές	μέχρι	εκεί	που	κάποιος	θα	είναι	διατεθειμένος	να	πληρώσει,	δηλαδή	πολύ	χαμηλά.	
Σήμερα,	οι	τιμές	στον	τομέα	των	ακινήτων	φαίνεται	πως	διατηρούνται,	διότι	οι	τράπεζες	δεν	μπορούν	να	βγάλουν	σπίτια	στο	σφυρί	και	να	τα	
πάρουν.	Χρειάζονται	πολλά	χρόνια	με	τα	σημερινά	δεδομένα.	Εσείς	υπερψηφίζετε	νόμους	που	θα	αλλάξουν	την	υφιστάμενη	κατάσταση	που	
είναι	και	προς	όφελος	της	μάζας	των	πολιτών.	Είναι	ψέμα	αυτό	που	λένε	πολλοί	ότι	οι	τράπεζες	δεν	θα	πάρουν	τα	σπίτια	μας	διότι	δεν	θα	
υπάρχουν	αγοραστές	προς	τους	οποίους	να	τα	δημεύσουν.	Αγοραστές	θα	υπάρχουν	σίγουρα,	είτε	Κύπριοι	είτε	ξένοι.	Το	θέμα	είναι	τι	τιμή	θα	
είναι	διατεθειμένοι	να	πληρώσουν	οι	αγοραστές	και	στο	τέλος	τι	πράξεις	θα	γίνονται	στην	αγορά.	Εφόσον	θα	υπάρχει	τεράστια	προσφορά	και	
περιορισμένη	ζήτηση	οι	τιμές	θα	καταρρακωθούν.	Αν	δεν	δημεύσουν	τα	σπίτια	μας	οι	τράπεζες,	με	τον	ένα	τρόπο	ή	τον	άλλο	η	τεχνητή	τεράστια	
ζημιά	που	θα	δημιουργήσετε,	θα	μετακυλήσει		στους	πολίτες	και	άρα	η	ζημιά	θα	κοινωνικοποιηθεί.
Υπάρχουν	σήμερα	ίσως	και	100.000	διαθέσιμα	σπίτια	και	διαμερίσματα.	Την	ίδια	ώρα	όλοι	οι	 ‘developers’	είναι	στον	αναπνευστήρα	λόγω	
δανείων	και	επιτοκίων.	Μόλις	οι	τράπεζες	αρπάξουν	την	ευκαιρία	που	θα	τους	δώσετε,	αυτοί	οι	‘developers’	θα	χρεοκοπήσουν	άμεσα.	Θα	
υπάρχει	μάλιστα	αρκετός	κόσμος	(χιλιάδες)	που	έχει	ήδη	ξοφλήσει	το	σπίτι/διαμέρισμα	προς	τον	‘developer’	αλλά	θα	το	χάσει.	Αυτό	θα	γίνει,	
διότι,	πάρα	πολλοί	 ‘developers’	που	έχουν	εισπράξει	από	τον	πελάτη	και	σημερινό	φερόμενο	 ιδιοκτήτη,	δεν	έχουν	ξοφλήσει	τα	αντίστοιχα	
δάνεια	στις	τράπεζες	και	υπάρχει	ακόμη	ενυπόθηκο	δάνειο.	Η	τράπεζα	θα	ζητήσει	το	υπόλοιπο	του	δανείου/υποθήκης	από	τον	σημερινό	
ιδιοκτήτη	 και	 ο	 ιδιοκτήτης	θα	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	πληρώσει,	 για	 να	μην	 χάσει	 το	σπίτι	που	 έχει	 ήδη	 ξοφλήσει	προς	 τον	 ‘developer’!	
Στο	μνημόνιο	και	συγκεκριμένα	στις	παραγράφους	του	“Banking	Reform”,	είναι	ξεκάθαρο,	ότι	τα	ακίνητα	είναι	από	τα	πρώτα	θέματα	που	οι	



15αναλύσΗ γ ια σύνεΡγατισμο και  ακινΗτα

τράπεζες	θα	πρέπει	να	προωθήσουν,	έτσι	ώστε	να	“κτυπήσουν”	(“tackle”)	τον	τομέα	ακίνητων.	Είναι	ΑΣΥΣΤΟΛΟ	ΨΕΜΑ		αυτό	που	ακούγεται,	
ότι	τάχατες	οι	τράπεζες	λόγω	καλής	θέλησης	αλλά	και	για	οικονομικούς	λόγους	δε	θα	τα	διεκδικήσουν.	Δεν	είναι	δυνατόν	κάποιοι	να	πιστεύουν	
και	να	στηρίζονται	σε	ένα	τέτοιο	ευσεβή	πόθο,	από	την	στιγμή	ειδικά,	που	γνωρίζουν	πλέον	τι	εστί	τράπεζα	και	ποιος	είναι	ο	ρόλος	αυτών	των	
τραπεζών	σήμερα.	Εφόσον	δε	θα	μας	πάρουν	τα	σπίτια,	σε	τι	εξυπηρετεί	ακριβώς	η	αλλαγή	του	νόμου;
Σημειώστε	επίσης	το	ακόλουθο	σημαντικό	σημείο:	Η	πολιτική	που	θα	ακολουθήσουν	οι	 τράπεζες	αλλά	και	οτιδήποτε	άλλο	θα	ρυθμίζεται	
κατευθείαν	από	την	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	(ΕΚΤ)	και	ΟΥΔΕΙΣ	Κύπριος,	ούτε	καν	ο	κεντρικός	τραπεζίτης,	θα	έχει	τον	οποιοδήποτε	
λόγο.	Αν	δηλαδή	θέλουμε	να	“διαδηλώσουμε”	εναντίον	αυτού	του	μέτρου	και	της	δήμευσης	περιουσιών,	θα	πρέπει	να	πάμε	στις	Βρυξέλλες!
Η	σημερινή	κυβέρνηση	και	ο	Πρόεδρος	της	Δημοκρατίας	και	πρώην	Γ.Γ.	Του	ΑΚΕΛ,	κ.	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	έχει	στείλει	στη	Βουλή	και	
προωθεί	μέτρα	που	άμεσα	αλλά	και	σε	βάθος	χρόνου,	θα	δώσουν	το	δικαίωμα	στις	τράπεζες	να	δημεύσουν	και	να	‘κλέψουν’	δεκάδες	χιλιάδες	
σπίτια	εν	καιρώ	τεράστιας	ανεργίας	και	παγκόσμιας	οικονομικής	και	όχι	μόνο	κρίσης.	Σε	βάθος	χρόνου	μάλιστα,	σχεδόν	κανείς	‘μέσος’	πολίτης	
δε	θα	έχει	δικό	του	ακίνητο	εφόσον	αυτό	διασφαλίζεται	από	την	πολιτική	του	‘Φόρου	Ακινήτων’.
Διαβάστε	επακριβώς	τι	κάνει	η	τρόικα	στην	Ελλάδα	και	πώς	προσπαθεί	να	κλέψει	μέσω	τραπεζών	τα	σπίτια	των	Ελλήνων	και	να	διαλύσει	τον	
τομέα	των	ακινήτων,	επιδιώκοντας	δημεύσεις	τεράστιου	αριθμού	ακινήτων.	
Αυτά	έχει	στείλει	στην	Βουλή	και	ο	κ.	Δημήτρης	Χριστόφιας	και	αυτά	ψηφίζουν	οι	βουλευτές	μας!

•	 http://www.tsantiri.gr/oikonomia/sto-sfiri-vgazi-100-000-spitia-i-troika.html
•	 http://www.aggelies-akiniton.eu/gr/articles/node/sto-sfyri-ta-spitia-ksepagonoun-oi-pleistiriasmoi
•	 http://www.newsnow.gr/article/331177/sto-sfyri-logo-neon-foron-tzip-spitia-kai-skafi.html
•	 http://logioshermes.blogspot.com/2012/08/100000.html	

Ακόμη	πιο	συγκεκριμένα,	εφιστούμε	την	προσοχή	σας	σε	ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟ	σενάριο	που	έχει	συμβεί	στην	Ιρλανδία	με	το	IRISH NATIONWIDE 
BUILDING SOCIETY	 που	 ήταν	 το	 αντίστοιχο	 του	 δικού	 μας	 οργανισμού Χρηματοδοτήσεως ςτέγης (οΧς).	 Σήμερα,	 δεν	 υπάρχει	
εξαιτίας	πανομοιότυπων	νόμων	και	‘μηχανισμών’	με	αυτούς	που	εσείς	ψηφίζετε	ή	προωθείτε.	Σας	καλούμε	να	μελετήσετε	εις	βάθος	αυτά	τα	
παραδείγματα,	αλλά	και	το	πώς	δημιουργήθηκε	το	Irish	Bank	RESOLUTION	CORPORATION	(The	Irish Bank Resolution Corporation is	
the	name	given	to	the	entity	formed	in	2011	by	the	court-mandated	merger	of	the	state-owned	banking	institutions	Anglo	Irish	Bank	and	Irish	
Nationwide	Building	Society.	It	was	formed	on	1	July	2011,	following	a	High	Court	order	on	the	application	of	the	Minister	for	Finance	Michael	
Noonan).	
Επισυνάπτουμε	την	μελέτη	από	το	UCD	Center	for	Economic	Research	του	UCD	School	of	Economics.	Η	μελέτη	είναι	βοηθητική	για	κάποιον/α	
που	ενδιαφέρεται	να	κατανοήσει	καλύτερα	κάποιες	από	τις	αρνητικότατες	συνέπειες	και	προβλήματα	που	θα	επέλθουν	εξαιτίας	συγκεκριμένων	
νόμων	και	‘μηχανισμών’	που	χειρουργικά	προωθούνται	μέσω	του	μνημονίου.		Συνεπώς,	η	δήλωση	του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	«Έχουμε	
σώσει	το	Συνεργατισμό»,	είναι	μέγα	λάθος	ή/και	ψέμα.	
Θέλουμε	επίσης	να	σας	ενημερώσουμε,	ότι	στις	30	Ιανουαρίου	2013,	παρευρεθήκαμε	στα	κεντρικά	γραφεία	της	Τράπεζας	Κύπρου	και	ακούσαμε	
με	προσοχή	τους	ομιλητές	κ.	Διαμαντοπούλου	και	τον	νομπελίστα	καθηγητή	κ.	Πισσαρίδη.	Περιγράψαμε	εν	συντομία	την	κατάσταση	στην	
οποία	θα	περιέλθει	ο	τομέας	των	ακινήτων	στον	κ.	Πισσαρίδη	και	στην	κ.	Διαμαντοπούλου.	Ο	κ.	Πισσαρίδης	απάντησε	ότι	“ΔΕΝ	ΓΝΩΡΙΖΕΙ”	τα	
στοιχεία	που	παραθέσαμε,	δηλώνοντας	ξεκάθαρα	ΑΓΝΟΙΑ	επί	του	θέματος.	Η	ΔΗΜΟΣΙΑ	τοποθέτηση	του	κ.	Πισσαρίδη	είναι	καταγεγραμμένη	
και	ηχητικά.		
Αξίζει	να	τονίσουμε	ακόμη,		ότι	‘το οικιστικό’	θα	έπρεπε	να	ήταν	ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ	ΣΗΜΑΣΙΑΣ	στην	απόφαση	αν	θα	υπογράψουμε	ή	όχι	την	
μνημονιακή	Σύμβαση.	Το	τι	θα	συμβεί	στην	αγορά	ακινήτων	και	στην	ιδιοκατοίκηση	είναι	τεράστια	μεταβλητή	στην	εξίσωση	ενός	μνημονίου	
και	κάποιοι	δεν	φαίνεται	να	το	αντιλαμβάνονται,	συμπεριλαμβανομένου	του	κ.	Πισσαρίδη	(που	εσείς	συμβουλεύεστε	για	πολλά	και	διάφορα	
θέματα).
Σε	όλα	αυτά	υπολογίστε	και	τον	φόρο	ακίνητης	περιουσίας	ο	οποίος	διασφαλίζει	με	μαθηματική	ακρίβεια	ότι	θα	‘εξανεμιστεί’	το	σημερινό	δικαίωμα	
στην	κληρονομικότητα,	που	είναι	και	ο	προφανής	κοινωνικοοικονομικός	στόχος	ή	φυσικό	επακόλουθο	της	συγκεκριμένης	φορολογίας.	Η	χάραξη	
πολιτικής	είναι	η	ουσία,	κι	όχι	το	μέγεθος	της	φορολογίας,	που	θα	αλλάξει	σίγουρα	προς	το	χειρότερο	για	τους	πολίτες,	στο	βραχυπρόθεσμό	
ή	μακροπρόθεσμο	μέλλον.	Αυτός	ο	φόρος	θα	επιβαρύνει	ακόμη	περισσότερο,	άμεσα	και	συνολικά	τον	τομέα	των	ακινήτων	και	για	πάρα	
πολλά	χρόνια.	Θα	αυξήσει	άμεσα	την	προσφορά	ακινήτων	και	θα	υποχρεώσει	τα	ΠΑΙΔΙΑ	ΜΑΣ	να	ξεπουλήσουν	τα	σπίτια	μας,	εφόσον	θα	
κληρονομήσουν	κυριολεκτικά	μια	‘απρογραμμάτιστη’	οικονομική	επιβάρυνση!	
Αναμφισβήτητα,	όταν	τα	πιο	πάνω	που	περιγράφουμε	αρχίσουν	να	υλοποιούνται,	θα	προκαλέσουν	πολύ	μεγάλη	δυστυχία	και	οργή	στους	
Κύπριους	πολίτες,	χωρίς	να	αποκλείονται	οι	αυτοκτονίες	εξαιτίας	αυτών	των	συγκεκριμένων	μέτρων	και	της	δήμευσης	της	περιουσίας	τους.	Την	
ίδια	ώρα	θα	θελήσουν	να	μάθουν	ποιοι	ευθύνονται	για	όλα	αυτά	καθώς	και	τους	λόγους	που	κατάντησαν	στην	εξαθλίωση.	Σας	διαβεβαιώνουμε,	
ότι	θα	είναι	πολύ	εύκολο	να	κατανοήσουν	οι	πολίτες	επακριβώς	ποιοι	ευθύνονται,	δηλαδή	εσείς.	Προβλέπουμε	μάλιστα	ότι	οι	τραγικές	συνέπειες	
θα	είναι	ακόμη	περισσότερες,	διότι	πιθανόν	οι	εν	λόγω	απελπισμένοι	οικογενειάρχες,	να	σας	ζητήσουν	προσωπικά	εξηγήσεις	με	ότι	αυτό	
σημαίνει	για	κάποιον/α	βουλευτή	ή	πρώην	Υπουργό	που	θα	απολαμβάνει	τον	καφέ	στο	σπίτι	του	ή	στην	καφετέρια.	Κατανοείτε	τι	θα	κάνει	
ένας	απελπισμένος	Κύπριος	βιοπαλαιστής	όταν	συναντήσει	τον	οποιοδήποτε	από	εσάς,	πριν	θέσει	τέρμα	στη	ζωή	του;	Κατανοείτε	ότι	αυτός	
ο	βιοπαλαιστής		θα	ΓΝΩΡΙΖΕΙ	ΞΕΚΑΘΑΡΑ	ότι	εσείς	τον	καταχρεώσατε	για	να	τα	πάρουν	οι	τράπεζες	και	την	ίδια	ώρα	οι	ίδιες	τράπεζες	του	
παίρνουν	το	σπίτι!
Σας	ζητούμε	να	μελετήσετε	το	θέμα	των	ακινήτων	και	του	Συνεργατισμού	άμεσα	για	να	αποφύγει	η	χώρα	μας,	τις	επαχθείς	συνέπειες	που	
προβλέπουμε	ότι	θα	επέλθουν.	
1.	 Θεωρούμε	 τον	 καθένα	 από	 εσάς	προσωπικά	 υπεύθυνο	 για	 την	 υπερψήφιση	 ή/και	 προώθηση	 μέτρων	που	 θα	 επιφέρουν	 τεράστιες	

οικονομικές	ζημιές	σε	δεκάδες	χιλιάδες	Κύπριους	και	στις	περιουσίες	τους.	
2.	 Θεωρούμε	τις	πράξεις	σας	‘έγκλημα’	κατά	της	χώρας	και	του	λαού	της.	Οι	προβλέψεις	μας,	αν	είναι	σωστές	(που	το	απευχόμαστε),	θα	

αποδείξουν	πέραν	πάσης	αμφιβολίας	ότι	οι	συνέπειες	των	εν	λόγω	ή	άλλων	μέτρων	που	εσείς	προωθείτε,	είναι	προβλεπτές	και	μετρήσιμες.	
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Σας	καλούμε	να	μελετήσετε	και	τις	λανθασμένες	εκτιμήσεις	της	τρόικας	σε	ΟΛΕΣ	τις	Ευρωπαϊκές	χώρες	που	υιοθέτησαν	μνημονιακές	
κατευθύνσεις	και	να	συνυπολογίσετε	στους	δικούς	σας	υπολογισμούς	και	αυτό	το	δεδομένο.	Επαναλαμβάνουμε	ότι	οι	προβλέψεις	της	
τρόικας	ήταν	100%	λανθασμένες	σε	όλες	τις	Ευρωπαϊκές	χώρες.	Το	μακροχρόνιο	μέλλον	της	χώρας	δε	μπορεί	να	στηρίζεται	σε	ευσεβής	
πόθους.		Διατηρούμε	όλα	τα	δικαιώματά	μας	για	προστασία	της	προσωπικής	μας	περιουσίας	και	εναντίον	αυτών	που	λόγω	εγκληματικής	
άγνοιας	ή	εσκεμμένα	προωθούν	τα	οποιαδήποτε	μέτρα	που	περιγράφονται	σε	αυτή	την	επιστολή,	αλλά	και	στην	επιστολή	με	ημερομηνία	
27	Δεκεμβρίου	2013,	που	σας	έχει	ταχυδρομηθεί	συστημένα.	

καλούμε τον γενικό εισαγγελέα, κ. Πέτρο κληρίδη, να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες τραπεζιτών 
ή και άλλων. εάν ο γενικός εισαγγελέας δεν παρέμβει άμεσα, προβλέπουμε ότι όσοι πιθανόν να ευθύνονται ποινικά θα ςύνεΧιςούν 
απρόσκοπτα να διαπράττουν ποινικά αδικήματα μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εις βάρος του συνόλου ή μέρους 
της μάζας των κύπριων πολιτών. ςυνεπώς, ο γενικός εισαγγελέας θα φέρει προσωπική ευθύνη εάν δεν ερευνήσει και πάρει τα 
ανάλογα μέτρα για όλα όσα προαναφέραμε.

Φερτε να μελετΗςούμε τΗν ΔανειακΗ ςύμβαςΗ
Προειδοποιούμε	ότι	στόχος	της	τρόικας	αλλά	και	κάποιων	Κύπριων	αξιωματούχων	ή	πολιτικών	είναι	η	υπογραφή	της	ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
με	δόλιο	τρόπο.	Κανείς	από	τους	πολίτες	δεν	έχει	διαβάσει	την	δανειακή	σύμβαση	ή	προσχέδιο	αυτής	και	αυτό	οδηγεί	στο	συμπέρασμα	ότι	
σκόπιμα	αποκρύπτεται	από	τους	πολίτες	αλλά	και	πολλούς	από	εσάς.	Σας	υπενθυμίζουμε,	ότι	η	δανειακή	σύμβαση	εμπεριέχει	πολλούς	και	
σημαντικότατους	όρους	όπως	τα	επιτόκια,	χρόνο	και	τρόπους	αποπληρωμής	και	πιθανότατα	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΤΗΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ	
της	Κυπριακής	Δημοκρατίας.	Εσείς,	είτε	είστε	βουλευτές	είτε	κυβερνητικοί	υπάλληλοι	έχετε	εκλεγεί	ή	διοριστεί	για	5	ή	λιγότερα	χρόνια	και	όχι	
για	50.	Κανείς	από	εσάς	δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	αποφασίσει	για	το	απόλυτο	μακροχρόνιο	μέλλον	όλων	των	πολιτών,	της	χώρας,	αλλά	και	
της	ιδιοκτησίας	της	κυβερνητικής	περιουσίας.	Μόνο	οι	πολίτες	συνολικά	μπορούν	να	αποφασίσουν	για	το	μακροχρόνιο	μέλλον	τους,	κι	αυτό	
μπορούν	να	το	κάνουν		με	δημοψήφισμα.	
Η	περιουσία	δε	 της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	ανήκει	στο	σύνολο	των	πολιτών	και	θεωρούμε	παράνομη	την	οποιαδήποτε	παραχώρηση	ή	
δέσμευση	της	εν	λόγω	περιουσίας	από	εσάς	προς	το	οποιοδήποτε	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο	ή	οργανισμό	ή	άλλη	χώρα.	Αν	αυτό	γίνει	δε	θα	
είναι	δεσμευτικό	προς	τους	Κύπριους	πολίτες	και	το	θεωρούμε	παράνομο,	αντισυνταγματικό	και	έγκλημα	κατά	της	Κύπρου	και	του	λαού	της.	Η	
παραχώρηση	της	περιουσίας	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	των	φυσικών	πόρων	της	Κύπρου	είναι	πράξη	εσχάτης	προδοσίας,	αν	συμβεί,	
και	θα	θεωρήσουμε	υπεύθυνο	τον	οποιονδήποτε	από	εσάς	κάνει	τέτοια	εγκληματική	παραχώρηση	ή	ξεπούλημα	της	περιουσίας,	η	οποία	
ανήκει	στους	Κύπριους	πολίτες	συνολικά	και	ατομικά.	Επίσης	είναι	παράνομο	και	αντισυνταγματικό	να	επιβαρύνετε	τους	Κύπριους	πολίτες	
με	τεράστια	χρέη	για	να	χρηματοδοτήσετε	ιδιωτικές	τράπεζες	και	ιδιωτικά	συμφέροντα.	Δε	θα	αποδεχτούμε	τέτοια	επιβάρυνση	και	εμείς	δε	θα	
συνεισφέρουμε	σε	τέτοιες	επιβαρύνσεις,	όπως	και	οποιοσδήποτε	άλλος	πολίτης	ή	νομικό	πρόσωπο	προσυπογράψει	αυτή	την	επιστολή.
Καταγγέλλουμε	εσκεμμένη	προσπάθεια	παραχώρησης	ή	ξεπουλήματος	της	περιουσίας	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	και	καλούμε	τον	Γενικό	
Εισαγγελέα	να	διερευνήσει	το	θέμα	με	αυτεπάγγελτη	παρέμβαση,	έτσι	ώστε	να	αποτραπεί	η	τεράστια	οικονομική	ζημιά	που	θα	επέλθει	στην	
χώρα	και	στους	πολίτες.	
Είμαστε	στην	διάθεσή	σας	για	οποιεσδήποτε	περαιτέρω	επεξηγήσεις	και	στοιχεία	που	πιθανόν	να	χρειαστείτε.	Όλες	οι	επισημάνσεις	μας	είναι	
μελετημένες	και	στοιχειοθετημένες.	Σε	πολλές	περιπτώσεις	μάλιστα	αυτά	που	λέμε	αποδεικνύονται	και	μέσω	της	μαθηματικής	επιστήμης,	άρα	
δεν	επιδέχονται	αμφισβήτησης.	

Με	εκτίμηση,	

Χάρης	Βιολάρης	–	μέλος	WAKEUPCyprus
wakeupcy@gmail.com	
www.facebook.com/Wakeupcyprus	

Κοινοποίηση:
Συνεργατικά	Πιστωτικά	Ιδρύματα	και	Οργανισμοί
Υποψήφιους	για	την	Προεδρία	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας
Όλους	τους	Κύπριους	Πολίτες

Επισυνάπτουμε:
1.	 Επιστολή	ημερομηνίας	27	Δεκεμβρίου	2012
2.	 ELA	Promissory	Notes	and	All	That:	The	Fiscal	Costs	of	Anglo	Irish	Bank
3.	 Patrick	Honohan:	Recapitalisation	of	failed	banks	–	some	lessons	from	the	Irish	experience

Υπογράψτε διαδικτυακά:   http://www.ipetitions.com/petition/wakeupcyprus/


