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Ανακοίνωση Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

Εκφράζομε τη λύπη μας για την κατάληξη των Κυπριακών Αερογραμμών και των εργαζομένων
στην εταιρεία. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανικανότητα και ανευθυνότητα όσων
αποφάσιζαν διαχρονικά για την διαχείριση μιας κατά το πλείστον κρατικής εταιρείας. Έχουμε
μπροστά μας ακόμα μια περίπτωση θρασείας εκμετάλλευσης δημόσιου πλούτου προς όφελος
κομματικών και ατομικών συμφερόντων. Εκατομμύρια έχουν χαθεί στην μαύρη τρύπα, χωρίς
αποτέλεσμα. Και βέβαια για όλα πλήρωσαν οι φορολογούμενοι πολίτες και οι Κύπριοι
ταξιδιώτες.
Μιλούν τώρα για έρευνα για εντοπισμό υπευθύνων. Μακάρι να ονομαστούν οι υπεύθυνοι-και
είναι τόσοι πολλοί- αν και ο κόσμος έχασε πλέον την εμπιστοσύνη του.
Ποιος όμως θα αποζημιώσει τους φορολογούμενους πολίτες;
Η ελάχιστη υπηρεσία προς τους πολίτες θα ήταν μια υπεύθυνη στρατηγική εκ μέρους της
Κυβέρνησης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Μια στρατηγική που θα λάβει υπόψη
όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα κάποιων αλλά τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των
πολιτών και του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενταχθεί μια σοβαρή πρωτοβουλία για τη
δημιουργία μιας κυπριακών συμφερόντων αεροπορικής εταιρείας.
Βραχυπρόθεσμα φαίνεται ότι τη νύφη θα πληρώσουν και πάλι οι Κύπριοι καταναλωτές και
γενικά οι φορολογούμενοι. Κάθε φορά που φεύγει μια εταιρεία από την αγορά καταφέρεται
πλήγμα στον ανταγωνισμό, με αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές. Αυτό που συνέβη στην
περίπτωση των Ολυμπιακών Αερογραμμών όταν αγοράστηκε η εταιρεία από την Aegean,
δηλαδή αύξηση των ναύλων, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και θα χρυσοπληρώνουμε το
δρομολόγιο Λάρνακα-Αθήνα και πίσω.
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν τα σπασμένα, αφού για να διατηρηθεί
ο τουρισμός μας θα επιδοτούνται πιο πλουσιοπάροχα τώρα οι οργανωτές ταξιδιών και οι
αεροπορικές εταιρείες από τα δημόσια ταμεία. Για να αναπτυχθεί δε ο χειμερινός τουρισμός,
οι επιδοτήσεις θα είναι ακόμα πιο δελεαστικές, ώστε να πεισθούν οι ξένοι αερομεταφορείς να
πετούν κατά την ασύμφορη χειμερινή περίοδο, τώρα που θα εξαρτόμαστε εξ ολοκλήρου από
αυτούς.
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