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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΊΟΥ 2011

εν τύποις

Τα μέτρα τα παίρνουμε για την αφεντιά μας, όχι για τους ξένους

Του
ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ

Μια μέρα πριν τη σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα κόμματα για την οικονομία και τις
κυβερνητικές προτάσεις που αγγίζουν διαχρονικά
διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και ορισμένοι των πολιτικών εκείνο που δεν τσιγκουνεύονται είναι την κριτική στην Κυβέρνηση και τις θεωρίες
περί του τι δέον γενέσθαι. Και το οποίο, φυσικά, οι
ίδιοι δεν έκαναν όταν ήσαν εξουσία. Αντί, λοιπόν, κάποιοι να μιλούν για την οικονομία με φειδώ και να
αφήσουν όλη τη φαιά τους ουσία για τη σύσκεψη στο
Προεδρικό, αναλώνονται με κριτική στο τι έκανε ή
δεν έκανε η Κυβέρνηση, αλλά και με κινδυνολογία
περί των ξένων “οίκων αξιολόγησης”. Οι οποίοι από
καθέδρας αποφασίζουν ποια οικονομία πάει καλά
και ποια όχι. Αποφασίζουν ποιανής χώρας η οικονομία της αντέχει στις πιέσεις και κραδασμούς της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης -που δημιούργησε το
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και οι εν λόγω “οίκοι”
εκπροσωπούν- και ποιανής όχι. Και δεν μας φτάνουν
αυτοί οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης -αλήθεια, ποιος
τους όρισε να κρίνουν τη δική μας οικονομία;- έχουμε και ορισμένους ντόπιους πολιτικούς να τους επι-

καλούνται και να κινδυνολογούν ότι τα μέτρα που
παίρνουμε δεν θα κριθούν ικανοποιητικά από δαύτους. Ε, το λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε προς όσους
αναφέρονται στους λεγόμενους οίκους αξιολόγησης
και τρέχουν τα σάλια τους πως: όποια και όσα μέτρα
παίρνουμε ή πρέπει να πάρουμε για διόρθωση της
κυπριακής οικονομίας, των στρεβλώσεων και προβλημάτων της, τα παίρνουμε μόνο για λόγου μας. Για
την κυπριακή αφεντιά μας και μόνο. Στις παραμέτρους της κυπριακής κοινωνίας, των απαιτήσεων και
αναγκών του λαού μας. Και όχι για οποιωνδήποτε
των ξένων και κυρίως όχι για να πάρουμε διαπιστευτήρια καλής συμπεριφοράς -εσείς διαβάζετε υποταγής στις βουλές και διαταγές τους- από αυτόκλητους
κριτές τής οικονομίας των διαφόρων χωρών. Κριτές,
που σαφώς παίζουν το παιγνίδι της ολοκληρωτικής
έκφρασης του ακραίου καπιταλισμού και της ασυδοσίας των πολυεθνικών, μέσα από τη λεγόμενη οικονομία της αγοράς. Ενα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που απέτυχε παταγωδώς, αλλά κάποιοι επιμένουν να μας το πλασάρουν ως μάννα εξ ουρανών. Ευχαριστούμε, κύριοι, αλλά δεν θα πάρουμε!

Εκείνο που σήμερα χρειάζεται η Κύπρος κι ο λαός
μας για την αντιμετώπιση της κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων, δεν είναι να πείσει τους
ξένους οίκους αξιολόγησης, ως κάποιοι πολιτικοί
επαγγέλλονται, αλλά σοβαρότητα, υπευθυνότητα,
σύνεση και αποφασιστικότητα. Σοβαρότητα στην αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων, υπευθυνότητα
στην προσέγγιση των προβλημάτων, σύνεση και
αποφασιστικότητα στα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν. Ιδιαίτερα εκεί που θα αγγίξουν υφιστάμενους
θεσμούς και δομές στην κυπριακή οικονομία και πιο
εξειδικευμένα στα δημοσιονομικά μας. Δομές που
αγγίζουν -και αλυσιδωτά επηρεάζουν- τον υφιστάμενο κοινωνικό ιστό του τόπου και χρειάζονται ανάλογη προσέγγιση. Αν, βεβαίως, στόχος όλων είναι η λύση των προβλημάτων και όχι η διάλυση αυτού του
κοινωνικού ιστού. Καθιστώντας την κοινωνία μας και
κυρίως την κατανομή και ανακατανομή του πλούτου
και του παραγόμενου εθνικού προϊόντος ακόμη πιο
άδικη. Γιατί, να το πούμε και τούτο, φαίνεται πως από
τα μυαλά κάποιων δεν εξέλειπε η προοπτική περαιτέρω συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.

Πλήρωσαν τρεις για
το θάνατο του Βασίλη
Τέσσερα χρόνια μετά τη φονική έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στο Πέραμα

Αιμοδοσία
στη μνήμη του
υποσμηναγού
Π. Ερωτοκρίτου
Αιμοδοσία στη μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρίτου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στις 29 Μαρτίου, διοργάνωσαν χθες τα καταστήματα Ε&S στην Πάφο με τη στήριξη της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.
Ο Πανίκος Ερωτοκρίτου, γιος του
υπεύθυνου του ΤΑΕ Πάφου Κλείτου
Ερωτοκρίτου, αποφοίτησε με τον βαθμό του υποσμηναγού το 2011.
Υπηρετούσε στην αεροπορική βάση
Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο και
ξεχώριζε για το ήθος και τον χαρακτήρα του. Ηταν λάτρης του κυνηγίου του
ψαρέματος και άριστος ποδοσφαιριστής, ενώ την 31η του Μάρτη, ημέρα
των γενεθλίων του, είχε προγραμματίσει να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Αγγελίνα.
Αργυρώ Τιττώνη

Μνημόσυνο
Αντιστασιακών
Το Σωματείο «ΠΑΟΚ» Καπέδων
προσκαλεί όλους την Κυριακή 17/7/11
και ώρα 8.30 π.μ. στην εκκλησία Αγίου
Γεωργίου Καπέδων στο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Αντίστασης
Χαράλαμπου και Αναστάση Χριστοφή,
Παντελάκη Χαραλάμπους και Χριστάκη Κόμπου, που δολοφονήθηκαν από
την ΕΟΚΑ Β’ στις 16 Ιουλίου 1974.
Κύριος ομιλητής: Ο Ε.Γ. του ΑΚΕΛ
Λευκωσίας - Κερύνειας Ματθαίος
Ματθαίου.

Β

αριές ποινές φυλάκισης επέβαλε το Α΄
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά
σε σχέση με τον τραγικό θάνατο που
βρήκαν ο 26χρονος Βασίλης Ηρακλέους
από το Φοινί και ο 60χρονος Δημήτρης
Φιαμπόλης από την Ελλάδα στη δεξαμενή
του πετρελαιοφόρου πλοίου «AILSA
CRAIG» στις 16 Ιουλίου 2007.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο με απόφασή του στις 29 Ιουνίου 2011 επέβαλε ποινή
φυλάκισης 5 χρόνων στον πλοίαρχο, έξι χρόνων και εννέα μηνών στον εργολάβο, που
ανέλαβε επισκευαστικές εργασίες στο πλοίο
και έξι χρόνων στον εργοδηγό του έργου.
Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η
πλοιοκτήτρια εταιρεία είχε αναθέσει με
σύμβαση στην εταιρεία «Ν. Παλαιούδης και
Σία Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Πέραμα, την
εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο
πλοίο της, που τότε βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Η εταιρεία προσέλαβε τον Βασίλη Ηρακλέους, με
την ειδικότητα του βοηθού ελασματουργού
και τον Δημήτρη Φιαμπόλη με την ειδικότητα του σωληνουργού. Ο Βασίλης, σύμφωνα
με την απόφαση του Δικαστηρίου, δεν γνώριζε τη δουλειά που του είχαν αναθέσει γιατί
δεν είχε εργαστεί ξανά σε επισκευές πλοίων
και κατέβαινε για πρώτη φορά σε δεξαμενή
πλοίου. Δεν γνώριζε τους κινδύνους που διέτρεχε, προστίθεται στην απόφαση, αφού κανένας από τους υπευθύνους, δεν τον είχε
ενημερώσει γι΄ αυτούς, ούτε και του έδωσε
ειδικές οδηγίες για την ασφάλειά του. Γύρω
στις 9.50 το πρωί της 16ης Ιουλίου 2007 στο
χώρο της δεξαμενής, όπου εργάζονταν οι
δύο εργάτες, εκδηλώθηκε έκρηξη εξαιτίας
της συσσώρευσης εύφλεκτων αερίων και στη
συνέχεια ακολούθησε πυρκαγιά στα κατάλοιπα του μαζούτ που υπήρχαν στα τοιχώματα της δεξαμενής. Οι δύο άτυχοι εργάτες εγκλωβίσθηκαν μέσα στη δεξαμενή και επήλθε
ο φρικτός θάνατός τους. Ο Δημήτρης βρέθηκε απανθρακωμένος στη σκάλα ανόδου στο
κατάστρωμα του πλοίου και ο Βασίλης βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στον πυθμένα της δεξαμενής, νεκρός από ασφυξία που
προήλθε από δηλητηρίαση εξαιτίας της εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την εκδή-

λωση της πυρκαγιάς, ο Βασίλης παρέμεινε
περισσότερο από μισή ώρα ζωντανός στον
πυθμένα της δεξαμενής και φώναζε απεγνωσμένα για βοήθεια. Συνάδελφος τού Βασίλη
προσπάθησε πέντε φορές να κατέβει στη δεξαμενή του πλοίου για να τον βγάλει έξω χωρίς όμως να τα καταφέρει αφού στο πλοίο,
όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχαν ούτε πυρίμαχες ενδυμασίες ούτε και φιάλες οξυγόνου.
Στην απόφασή του το Δικαστήριο επισημαίνει επίσης τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας
στο πλοίο.
Ο Βασίλης Ηρακλέους είναι γιος του Φυλακτή Ηρακλέους από το Φοινί μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, ο οποίος πριν από δύο χρόνια είχε χάσει και τον μικρότερό του γιο Μιχάλη σε τροχαίο ατύχημα. O Βασίλης είχε
τελειώσει σπουδές πιάνου, καθώς και τη
Σχολή Γλυπτικής - Επεξεργασία Μαρμάρου
στην Παιανία.
Την Κυριακή 10 Ιουλίου θα τελεστεί στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Πέραμα,
το ετήσιο μνημόσυνο του Βασίλη, ενώ στη
συνέχεια θα γίνει τρισάγιο στο χώρο των

ναυπηγείων στο Πέραμα, μπροστά από το
επιβλητικό άγαλμα, που έστησε ο πατέρας
του Βασίλη.
Για το τραγικό θύμα Βασίλη Ηρακλέους
παρουσιάστηκε ο επίσης συμπατριώτης μας
δικηγόρος Συμεών Χαραλάμπους με τους
συνεργάτες του.
Τάσος Τσαππαρέλλας

