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ταν κάπου στο 2011, όταν ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έδειχνε
για ακόμα μια φορά ότι για τον
ΔΗΣΥ η έννοια του λαϊκισμού δεν
έχει όρια. Παίρνοντας μαζί του κάμερες
και δημοσιογράφους μετέβηκε με το
αυτοκίνητό του σε πρατήριο βενζίνης με
σκοπό να δείξει σε όλους πόσο πάνω
είχε πάει η τιμή. Τότε η τιμή της βενζίνης
σκαρφάλωσε κάπου το 1.40 το λίτρο,
αφού διεθνώς η τιμή του βαρελιού είχε
ξεπεράσει τα 150 δολάρια. Σήμερα,
με τη Κυβέρνηση ΔΗΣΥ στην εξουσία
οι τιμές έφτασαν αισίως το 1.80 και
χαϊδεύουν τα 2 ευρώ, ενώ η τιμή ανά
βαρέλι πετρελαίου δεν ξεπερνά τα 120
δολάρια. Η σημερινή πραγματικότητα
στα
καύσιμα
αφήνει
παντελώς
εκτεθειμένη -για ακόμα μια φορά- την
Κυβέρνηση η οποία αρνείται πεισματικά
να λάβει μέτρα υπέρ των καταναλωτών,
καλύπτοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες
που δημιούργησαν καρτέλ στον χώρο
των καυσίμων, εκμεταλλευόμενες το
καθεστώς ολιγοπωλίου στην αγορά.
Έχει καταντήσει λίγο πολύ ανέκδοτο, αλλά
όλοι ξέρουμε πως η τακτική των εταιρειών
είναι απλή. Όταν πρόκειται να ανέβουν οι
τιμές, τα νέα φορτία καυσίμων φτάνουν
γρήγορα στην Κύπρο και οι αυξήσεις
μεταφέρονται
στους
καταναλωτές
άμεσα. Όταν όμως οι τιμές διεθνώς
πέφτουν και περιμένουμε να δούμε
και τις ανάλογες μειώσεις στην Κύπρο,
τότε…αυτά τα φορτία, τα πιο φθηνά…
«καθυστερούν» να έρθουν μιας και
υπάρχει απόθεμα από τα παλαιότερα, τα
ακριβά. Η απροθυμία όμως του κράτους

να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει
ποινές σε όσους αισχροκερδούν,
έδωσε το δικαίωμα στις εταιρείες να
μας κοροϊδεύουν καθημερινά και να
εισπράττουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
την ίδια ώρα που η βενζίνη τείνει να
καταστεί είδος πολυτελείας. Σύμφωνα με
στοιχεία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ στη Βουλή,
για κάθε 1 σεντ αύξηση στις τιμές των
καυσίμων, οι εταιρείες κερδίζουν περίπου
10 εκατομμύρια ευρώ!!
Το ΑΚΕΛ εδώ και μήνες έχει υποβάλει
συγκεκριμένες
προτάσεις
προς
την
Κυβέρνηση αλλά και στη Βουλή που έχουν
ως στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών.
Πρόταση του ΑΚΕΛ που υλοποιήθηκε έπειτα
από έντονες πιέσεις, μείωσε τον ΦΠΑ στα
καύσιμα που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση
για λίγο των τιμών. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ έχει
ξεκάθαρη πρόταση για κατάργηση της διπλής
φορολογίας και αξιοποίηση των εσόδων
του κράτους από αυτό το «χαράτσι» προς
όφελος των καταναλωτών για αισθητή μείωση
της τιμής. Επιπλέον, το ΑΚΕΛ κατέθεσε πέραν
των πιο πάνω και συγκεκριμένη πρόταση για
επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων με
στόχο τη συγκράτηση των τιμών που επιφέρουν
το νέο τεράστιο κύμα ακρίβειας στην αγορά.
Οι Κυβερνώντες δείχνοντας την κοινωνική
αναλγησία που τους διακατέχει περί άλλων
τυρβάζουν σφυρίζοντας αδιάφορα. Με το
φράγμα των δύο ευρώ να είναι θέμα χρόνου να
σπάσει, είναι άξιο απορίας πότε θα ξαναδούμε
τον Αβέρωφ σε κανένα βενζινάδικο…
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ο νέο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ
Τουρκίας και «ΤΔΒΚ», στις 14 Απριλίου 2022
και δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου, αποτελεί ένα
βήμα πιο κοντά στην
«ντε φάκτο προσάρτηση»
των κατεχομένων από την Τουρκία. Με το νέο αυτό
πρωτόκολλο
εντατικοποιείται
μια
προηγούμενη
διαδικασία, αυτή της μεταφοράς του κέντρου εξουσίας
από την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Τουρκία και
της «εισαγωγής» δομών του τουρκικού κράτους στην
Κύπρο. Το πρωτόκολλο οικονομικής και δημοσιονομικής
συνεργασίας για το 2022 έρχεται με βασικό στόχο την
ολοκληρωτική περιθωριοποίηση της τουρκοκυπριακής
κοινότητας από πολιτικό δρώντα και υποκείμενο και την
εδραίωση μιας νέας σχέσης Άγκυρας-Τουρκοκυπρίων.
Το «Πρωτόκολλο», που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε
σωρεία αντιδράσεων από την προοδευτική μερίδα των
Τουρκοκυπρίων, προβλέπει μέτρα «δημοσιονομικής
πειθαρχίας» στα κατεχόμενα, αύξηση των εσόδων,
μείωση των εξόδων, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και
«νόμων» που θα μειώσουν το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών και παροχή από την Τουρκία δωρεών ύψους
3 δισ 200 εκ ΤΛ και δανείων σε αμερικανικά δολάρια
ύψους 1 δισ 50 εκ ΤΛ. Μέσω του πρωτοκόλλου εντείνεται
περαιτέρω ο περιορισμός ελευθεριών, ολοκληρώνονται

τα έργα υποδομής στο Βαρώσι και διευκολύνεται η
παραχώρηση «υπηκοοτήτων». Ανάμεσα στα κυριότερα
άρθρα του Πρωτοκόλλου, προνοούνται ο περιορισμός
συνδικαλιστικών οργανώσεων να συμμετέχουν σε
παραγωγή πολιτικής και ιδεολογικής δράσης, όπως και
των συναθροίσεων και των διαδηλώσεων, θα αξιολογηθεί
η ιδιωτικοποίηση του «εθνικού λαχείου» και των λιμανιών,
θα μειωθεί η χρήση συναλλάγματος στην «ΤΔΒΚ» και η
εξάρτηση από το συνάλλαγμα, θα εξαπλωθεί η χρήση
της τουρκικής λίρας, που είναι το εθνικό νόμισμα, και
των εθνικών συστημάτων πληρωμής. Επιπλέον, αλλάζει
το καθεστώτος και του συστήματος συνταξιοδότησης των
«δημοσίων υπαλλήλων» και διαχωρίζεται η παραγωγή,
μεταφορά και διανομή/προμήθεια του ηλεκτρισμού
(από την «ΚΙΒ-ΤΕΚ») μέχρι τον Αύγουστο του 2022 και
ολοκληρώνεται το νέο νοσοκομείο Κερύνειας και το
νοσοκομείο 500 κλινών στην κατεχόμενη Λευκωσία μέχρι
τον Ιανουάριο του 2023 κ.α.
Κόντρα στην περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών
εδραίωσης της κηδεμονίας της Τουρκίας, μέσα από
τέτοιου είδους προγράμματα, θα πρέπει να σταθεί ο
κοινός αγώνας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυaπρίων
για επανένωση του τόπου και τους λαού μας, μέσα
από την λύση του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η εμβάθυνση στην πολιτική
της επαναπροσέγγισης και της σύσφιξης πολιτιστικών
και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα
πρέπει να σταθεί ο δρόμος για την αποφυγή της οριστικής
διχοτόμησης, με στόχο την καλλιέργεια σχέσεων
αλληλεγγύης και συνεργασίας.
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ο νέο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ
Τουρκίας και «ΤΔΒΚ», στις 14 Απριλίου
2022 και δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου,
αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στην «ντε
φάκτο προσάρτηση» των κατεχομένων
από την Τουρκία. Με το νέο αυτό πρωτόκολλο
εντατικοποιείται μια προηγούμενη διαδικασία,
αυτή της μεταφοράς του κέντρου εξουσίας από
την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Τουρκία και
της «εισαγωγής» δομών του τουρκικού κράτους
στην Κύπρο. Το πρωτόκολλο οικονομικής και
δημοσιονομικής συνεργασίας για το 2022
έρχεται με βασικό στόχο την ολοκληρωτική
περιθωριοποίηση της τουρκοκυπριακής
κοινότητας από πολιτικό δρώντα και
υποκείμενο και την εδραίωση μιας νέας
σχέσης Άγκυρας-Τουρκοκυπρίων.
Το «Πρωτόκολλο», που από την πρώτη στιγμή
προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από την
προοδευτική μερίδα των Τουρκοκυπρίων,
προβλέπει
μέτρα
«δημοσιονομικής
πειθαρχίας» στα κατεχόμενα, αύξηση των
εσόδων, μείωση των εξόδων, υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων και «νόμων» που θα
μειώσουν το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών και παροχή από την Τουρκία
πληρωμής. Επιπλέον, αλλάζει το καθεστώτος και
δωρεών ύψους 3 δισ 200 εκ ΤΛ και
του συστήματος συνταξιοδότησης των «δημοσίων
δανείων σε αμερικανικά δολάρια ύψους
υπαλλήλων» και διαχωρίζεται η παραγωγή,
1 δισ 50 εκ ΤΛ. Μέσω του πρωτοκόλλου
μεταφορά και διανομή/προμήθεια του ηλεκτρισμού
εντείνεται περαιτέρω ο περιορισμός
(από την «ΚΙΒ-ΤΕΚ») μέχρι τον Αύγουστο του 2022 και
ελευθεριών,
ολοκληρώνονται
τα
ολοκληρώνεται το νέο νοσοκομείο Κερύνειας και το
έργα υποδομής στο Βαρώσι και
νοσοκομείο 500 κλινών στην κατεχόμενη Λευκωσία
διευκολύνεται
η
παραχώρηση
μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 κ.α.
«υπηκοοτήτων».
Ανάμεσα
στα
κυριότερα άρθρα του Πρωτοκόλλου,
Κόντρα στην περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών
προνοούνται
ο
περιορισμός
εδραίωσης της κηδεμονίας της Τουρκίας, μέσα από
συνδικαλιστικών οργανώσεων να
τέτοιου είδους προγράμματα, θα πρέπει να σταθεί ο
συμμετέχουν σε παραγωγή πολιτικής
κοινός αγώνας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυaπρίων
και ιδεολογικής δράσης, όπως
για επανένωση του τόπου και τους λαού μας, μέσα
και των συναθροίσεων και των
από την λύση του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής
διαδηλώσεων, θα αξιολογηθεί
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η εμβάθυνση στην πολιτική
η ιδιωτικοποίηση του «εθνικού
της επαναπροσέγγισης και της σύσφιξης πολιτιστικών
λαχείου» και των λιμανιών, θα
και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων
μειωθεί η χρήση συναλλάγματος
θα πρέπει να σταθεί ο δρόμος για την αποφυγή της
στην «ΤΔΒΚ» και η εξάρτηση από
οριστικής διχοτόμησης, με στόχο την καλλιέργεια
το συνάλλαγμα, θα εξαπλωθεί
σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας.
η χρήση της τουρκικής λίρας,
που είναι το εθνικό νόμισμα,
και των εθνικών συστημάτων
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στρατιωτική άσκηση που πραγματοποίησε πριν 20 μέρες ο ισραηλινός
στρατός στα κυπριακά εδάφη, αποτελεί πρόκληση και πράξη
αυτοακύρωσης της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη στιγμή που
η Κύπρος εδώ και χρόνια τελεί υπό καθεστώς κατοχής και εποικισμού,
έχοντας υποστεί σωρεία παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την
Τουρκία, την ίδια στιγμή παραχωρεί τα εδάφη της για στρατιωτικές ασκήσεις στο
δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο έχει διαπράξει τα πιο πάνω εγκλήματα
πολλάκις.
Πέραν του δραματικού σκηνικού που προκάλεσε η διενέργεια άσκησης
εκκαθάρισης κατοικημένων περιοχών και της συνεπαγόμενης αναστάτωσης
που προκάλεσε στους κατοίκους που αναγκάστηκαν να βιώσουν το σκηνικό
αυτό, η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις στο σύνολο του κυπριακού
λαού. Η εμπλοκή της Κύπρου στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ
ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους, καθώς επί της ουσίας το έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση προβών πολεμικών
επιχειρήσεων εις βάρος γειτονικών φιλικών κρατών.
Είναι πασιφανές ότι τα συμφέροντα της Κύπρου δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν,
εκπληρώνοντας τις ορέξεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ με την ψευδαίσθηση της
υποστήριξης τους στο εθνικό μας πρόβλημα. Πέραν του ότι η υποστήριξη αυτή
δεν ήρθε και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, η Κύπρος οφείλει να λειτουργήσει
ως γέφυρα ειρήνης και όχι ως πεδίο ασκήσεων ξένων στρατών. Ο ρόλος που
η Κύπρος έχει να διαδραματίσει υπό τα δεδομένα, είναι συγκεκριμένος και
πολύ λεπτός. Όπως αναγνωρίζουμε τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε το
Ισραήλ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αναγνωρίζουμε και τα εγκλήματα τα οποία
διαπράχθηκαν υπό τη σκεπή του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις και οι ενέργειες περί
ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ όχι μόνο πολύ απέχουν από την γέφυρα ειρήνης
που πρέπει να αποτελέσει η Κύπρος, αλλά αγνοούν ακριβώς τα εγκλήματα αυτά
που το ΝΑΤΟ διέπραξε εις βάρος και της ίδιας μας της χώρας.

