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Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  

Η φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού διεξάγεται ομολογουμένως κάτω από πάρα πολύ 

δυσάρεστες συνθήκες. 

Εν μέσω μίας πανδημίας. 

Εν μέσω οικονομικής ύφεσης. 

Εν μέσω μίας νέας παταγώδους αποτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Και πάνω απ’ όλα, κάτω από την σκιά της διαπλοκής και της διαφθοράς της Κυβέρνησης του 

ΔΗΣΥ.   

Να μου επιτρέψετε προτού προχωρήσω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες και 

το σεβασμό μας προς όλους τους επαγγελματίες υγείας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 

που καταβάλλουν για την ανακοπή της πανδημίας.  

Παράλληλα, επιτρέψετε μου να ευχαριστήσω την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής 

οικονομικών για την ετοιμασία της έκθεσης του  κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, 

καθώς και τις υπηρεσίες της Βουλής και ιδιαίτερα την Γραμματεία της Επιτροπής 

Οικονομικών, για τη δική τους σημαντική συμβολή σε αυτή τη διαδικασία. 



 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  

Η εικόνα της κυπριακής οικονομίας έχει δυο όψεις:   Η μία όψη είναι η ωραιοποιημένη 

εικόνα που προβάλλει καθημερινά η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και η άλλη όψη είναι η 

πραγματικότητα… 

Δυστυχώς τα πραγματικά δεδομένα για την κυπριακή οικονομία είναι απογοητευτικά. 

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, το ΔΗΚΟ, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

προειδοποιούσε πως έρχεται δεύτερο κύμα πανδημίας, όπως δυστυχώς έγινε και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. 

Προειδοποιούσαμε, όπως εξάλλου προειδοποιούσε και η Κεντρική Τράπεζα, πως εάν παρ’ 

ελπίδα, έχουμε ένα νέο κύμα κορωνοϊού και νέα περιοριστικά μέτρα, τότε η συρρίκνωση της 

οικονομίας θα ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που προέβλεπε η κυβέρνηση. 

Προειδοποιούσαμε και ζητούσαμε από την κυβέρνηση να προετοιμαστεί, καθώς σε τέτοια 

περίπτωση, τόσο τα υγειονομικά όσο και τα οικονομικά δεδομένα θα ήταν χειρότερα από τα 

αναμενόμενα. 

Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε.  

Αντίθετα, ακόμη και τον περασμένο Οκτώβριο ο Υπουργός Οικονομικών έγραφε σε 

επιστολή του προς τη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2021 ότι,  

«…Η αντιμετώπιση της πανδημίας κρίθηκε κατά γενική ομολογία επιτυχημένη, καθώς 

ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε κατακόρυφα»1  

και  

                                                           
1 Αφήνω το ότι όποτε μειώνονται τα κρούσματα είναι επιτυχία της κυβέρνησης, αλλά όταν αυξάνονται τα 
κρούσματα, τους φταίει ο κόσμος… 



 

 

Εκτιμούσε πως «…δεν αναμένεται 2ο κύμα πανδημίας για σκοπούς προβλέψεων 

του προϋπολογισμού του 2021…»  

και ως συνέπεια αναθεώρησε τις προβλέψεις του για την συρρίκνωση της κυπριακής 

οικονομίας «…προς τα πάνω». 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ πριν από ένα μήνα δήλωνε πως αναμένεται μία, 

 «…ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας για το 2021». 

Ο Προέδρος του ΔΗΣΥ πριν από δυο μήνες στη σύσκεψη Αρχηγών για την οικονομία 

διαβεβαίωνε πως η ανάπτυξη του 2021…  

«…θα καλύψει την ύφεση και όλες τις ζημιές του 2020…»   

Αυτές εξακολουθούν να είναι οι προβλέψεις του ΔΗΣΥ για την κυπριακή οικονομία. 

Δυστυχώς η πραγματικότητα σήμερα είναι κάπως διαφορετική: 

• Έχουμε πλέον ένα 2ο κύμα της πανδημίας που είναι χειρότερο από το 1ο. Νέα 

περιοριστικά μέτρα που θα πλήξουν τις επιχειρήσεις εστίασης, κατανάλωσης, 

υπηρεσιών και όχι μόνο. 

• Τα αποτελέσματα της τουριστικής βιομηχανίας φέτος ήταν χειρότερα από τα 

αναμενόμενα, ίσως τα χειρότερα από το 1974 και δυστυχώς, όλες οι εκτιμήσεις 

δείχνουν πως και η επόμενη χρονιά θα είναι εξίσου δύσκολη για την τουριστική 

βιομηχανία. 

• Είχαμε τις αποκαλύψεις του «Αλ Τζαζίρα» για το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων 

και την άτακτη διακοπή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, με σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην εργοληπτική βιομηχανία και στον τομέα των ακινήτων. 

• Στη ναυτιλία για δυο συνεχόμενες χρονιές (το 2018 και το 2019) είχαμε μείωση στην 

εγγραφή πλοίων.  Σημειώνεται πως ή Κύπρος το 2000 ήταν 5η παγκοσμίως σε ότι 



 

 

αφορά το μέγεθος του στόλου της.  Σήμερα είμαστε 12οι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μας έχει ξεπεράσει η Μάλτα.      

Αυτά είναι κάποια μακροοικονομικά δεδομένα.   

Σε ανθρώπινο επίπεδο:   

• Η ανεργία προβλέπεται να ξεπεράσει το 9%. 

• Σχεδόν ένας στους τέσσερεις συμπολίτες μας βρίσκεται κάτω από το όριο της 

φτώχειας (το 22,5% του πληθυσμού, 195.000 άτομα – μία πόλη δηλαδή όπως τη 

Λευκωσία, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας) 

• Ένα στα 7 νοικοκυριά στερείται βασικά αγαθά όπως το νερό, το ρεύμα και το 

φαγητό 

Αυτή είναι η Κύπρος του 2021.  Αυτό είναι το «success story». 

Και η ερώτηση και η απορία που έχουμε όλοι μας είναι, πως καταντήσαμε έτσι; 

Σίγουρα η Πανδημία έχει δημιουργήσει πολύ αρνητικά δεδομένα, όπως εξάλλου έχει γίνει σε 

όλες ανεξαιρέτως τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Όμως η αλήθεια είναι ότι η Κύπρος είχε να αντιμετωπίσει αυτή την άκρως αρνητική εξέλιξη, 

με πολύ χειρότερα δεδομένα από ότι είχαν να αντιμετωπίσουν άλλες χώρες.  

Για παράδειγμα ΠΡΙΝ από τον κορωνοϊό, 

• Το σκάνδαλο της κατάρρευσης του Συνεργατισμού είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να 

έχει το 4ο χειρότερο χρέος στην ΕΕ και το χειρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 

2019.      

Υπενθυμίζω πως με βάση τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, οι οποίες  

περιλαμβάνονταν στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017, το 

δημόσιο χρέος θα έπρεπε να είχε μειωθεί ως ακολούθως: 



 

 

• 97,8% του ΑΕΠ το 2018 

• 90% του ΑΕΠ το 2019 

• 85,6% του ΑΕΠ το 2020    

Σε αντίθεση με τις τότε προβλέψεις και σχεδιασμούς της Κυβέρνησης η Κύπρος παρουσίαζε 

ως δημόσιο χρέος,  

• το 2018 το 101% του ΑΕΠ  

• το 2019 το 96% του ΑΕΠ 

• και το 2020 θα κλείσουμε με 116% του ΑΕΠ χρέος   

• Η τραπεζική κρίση και η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της κυπριακής 

οικονομίας συνεχίζονται και παράλληλα συνεχίζεται η πίεση που νιώθουν οι 

κυπριακές επιχειρήσεις και τα κυπριακά νοικοκυριά. 

• Επιπρόσθετα και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Κύπρος έχει να αντιμετωπίσει την 

εξάπλωση της διαφθοράς που οδήγησε στον τερματισμό του κυπριακού 

επενδυτικού προγράμματος με καταστροφικές συνέπειες για την κυπριακή οικονομία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση της διαπιστώνει πως η Κύπρος εισήλθε στην 

κρίση της πανδημίας με προ-υπάρχουσες ευπάθειες της κυπριακής οικονομίας, όπως: 

• Το ψηλό δημόσιο χρέος (λόγω της κατάρρευσης του Συνεργατισμού) 

• Το υψηλό ποσοστό ΜΕΔ 

• Τη μέτρια ανάπτυξη της οικονομίας 

 

Τονίζεται πως η Κύπρος ήδη είχε μπει στο Μηχανισμό Προειδοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λόγω υψηλού δημόσιου χρέους και ψηλού δημοσιονομικού 

ελλείμματος και όλα αυτά ΠΡΙΝ την πανδημία. 

 



 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπρόσθετα επισημαίνει πως: 

• Το Δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 116% του ΑΕΠ, δηλαδή, στο δεύτερο υψηλότερο 

του σημείο μετά το 2013. 

 

• Η συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας θα είναι μεγαλύτερη από ότι προβλέπει η 

Κυβέρνηση και συγκεκριμένα θα είναι -6.2% και όχι -5%. 

 

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν υπερβολικό το 2019 (-6.3%) αλλά θα επιδεινωθεί 

απότομα το 2020 λόγω της κατάρρευσης του Τουρισμού. 

 

• Το οικιακό χρέος ανήλθε το 2019 στο 90% του ΑΕΠ και είναι πάνω από τα όρια της 

προληπτικής εποπτείας. 

 

Είμαστε με άλλα λόγια, ο πιο καταχρεωμένος λαός στην Ευρώπη.    

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν λίγες μέρες η στατιστική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, για την εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος το 2020 σε 

σύγκριση με το 2019, δείχνουν ότι η Κύπρος, είναι σήμερα, μετά την εφαρμογή των μέτρων 

στήριξης, σε ακόμη χειρότερη θέση.  

Κατ’ ακρίβεια η Κύπρος βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ, μετά την Κροατία, 

σε ότι αφορά την απώλεια εισοδημάτων. 

Τονίζω, πως ΜΕΤΑ τα κυβερνητικά μέτρα, η Κύπρος έχει την δεύτερη χειρότερη επίδοση 

στην ΕΕ σε ότι αφορά την απώλεια εισοδήματος. 

Άρα οφείλουμε να ρωτήσουμε τον ΔΗΣΥ, πόσο ικανοποιητικά ήταν αυτά τα μέτρα, αν με 

βάση τα δικά τους στοιχεία, είμαστε η δεύτερη χειρότερη χώρα της Ευρώπης;    Δυστυχώς, η 

κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, περιορίστηκε στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης και απέτυχε 

παταγωδώς να στηρίξει εργαζομένους, επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία μας.  



 

 

Το ισχυρότερο πλήγμα το δέχονται οι χαμηλόμισθοι, αφού αποδεδειγμένα πλέον τα 

κυβερνητικά μέτρα δεν πρόσφεραν καμία στήριξη.  

Οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα είχαν μία απώλεια της τάξης του -10.8%, η μεσαία τάξη -

8% ενώ για τους υψηλά αμειβόμενους η απώλεια είναι πολύ μικρότερη, της τάξης του -6.1%.  

Και ξεκαθαρίζω: αυτή η δραματική απώλεια αφορά τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά 

έχουν διαμορφωθεί με το πρώτο κύμα.  

Αυτό που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ είχε διαχειριστεί καλά... 

Δεν γνωρίζουμε βέβαια που θα καταλήξουμε με το 2ο κύμα… 

 

Κύριε πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Τονίζω, πως ενώ ΜΕΤΑ την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021, είχαμε, 

• Το 2ο κύμα της πανδημίας 

• Νέα περιοριστικά μέτρα 

• Τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 

• Τις έντονες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ επιμένει πως το 2021 θα έχουμε «ισχυρή ανάπτυξη» και έχει 

αφήσει τον προϋπολογισμό του 2021 αναλλοίωτο. 

Όπως μας τον έφεραν, έτσι έχει μείνει.  

Το ΔΗΚΟ δεν συμφωνεί με αυτόν τον εφησυχασμό και την ωραιοποιημένη εικόνα που 

φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. 



 

 

Επιμένουμε πως πρέπει να ληφθούν άμεσα, αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της οικονομίας, 

των εργαζομένων, των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού μας.   

Το ΔΗΚΟ προτείνει μεταξύ άλλων: 

1. Την ανακατανομή δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό έτσι ώστε να 

περιοριστούν τα ελλείμματα του κράτους σε σημαντικό βαθμό, αλλά και να 

διατεθούν κονδύλια για την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας.  

2. Την άντληση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές και προγράμματα έτσι ώστε να 

μειωθεί το εγχώριο χρέος.  

3. Την επαναφορά του Νομοσχεδίου των κρατικών  εγγυήσεων, ύψους €1.5 δις, ως αυτό 

είχε τροποποιηθεί με τις εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος.  

4. Τη λειτουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί από τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 

5. Την επιδότηση ενοικίων για επιχειρήσεις που περιορίζεται η λειτουργία τους λόγω 

των μέτρων. 

6. Επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων στήριξης των εισοδημάτων και των 

εργαζομένων συγκεκριμένων κλάδων μέχρι το πρώτο  τρίμηνο του 2021.        

7. Σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος συνέχισης της 

αναστολής των δόσεων, τουλάχιστον για τους τομείς της Οικονομίας που θα 

συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης του Κορωνιού, όπως  

είναι, για παράδειγμα, ο τομέας του τουρισμού.  

8. Να εξευρεθεί τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών με 

συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από πλειστηριασμούς. 

 



 

 

9. Εδώ και κάποιους μήνες αναμένουμε να δούμε την πρόταση διαμεσολάβησης που 

ετοιμάζει η Κεντρική Τράπεζα, σε αντικατάσταση της σχετικής Πρότασης Νόμου του 

ΔΗΚΟ για διαμεσολάβηση του χρηματοοικονομικού επίτροπου που ψήφισε η Βουλή. 

 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε πως πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, ιδιαίτερα με τη μορφή των κινήτρων που πρέπει να 

δοθούν σε κυπριακές επιχειρήσεις, ως ακολούθως: 

10. Να εξεταστεί κατά πόσο θα μπορούν να δοθούν, για τους επόμενους 12 μήνες, 

κίνητρα στις επιχειρήσεις με φορολογικές εκπτώσεις, για να συγκρατήσουν 

προσωπικό.  

Για παράδειγμα,  με μία κλιμακωτή έκπτωση του εταιρικού φόρου, ανάλογα με τον 

αριθμό των εργαζομένων που διατηρούσε και που διατηρεί μια επιχείρηση. 

11. Να επεκταθεί η περίοδος συμψηφισμού απωλειών μίας επιχείρησης από τα 5 χρόνια 

στα 7. 

12. Να ανασταλεί για ένα χρόνο η επιβολή φορολογίας λελογισμένων κερδών για τα 

μερίσματα.  

Φυσικά, οφείλουμε να τονίσουμε πως το πιο σημαντικό μέτρο για τη στήριξη της κυπριακής 

οικονομίας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που η εξάπλωση 

του COVID-19 προκαλεί.   

Προέχει η υγεία του κόσμου. 

Και ακολούθως έρχεται η υγεία της οικονομίας.  

Δυστυχώς σήμερα, νοσούν και οι δυο. 

Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε,  

Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο τομείς που νοσούν.  



 

 

Νοσούν οι θεσμοί, νοσεί ολόκληρο το οικοδόμημα της κυπριακής πολιτείας, λόγω της σήψης 

και της παρακμής, της διαπλοκής και της διαφθοράς της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη. 

Η αδιαφάνεια, η διαπλοκή, η ασέβεια στους θεσμούς, η επίθεση σε ανεξάρτητους 

αξιωματούχους, είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της Κυβέρνησης. 

Τα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων δεν έχουν τέλος,  

 

Θυμίζουμε ενδεικτικά, 

• την Focus 

• την κατάρρευση του Συνεργατισμού, 

• την καταδίκη του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα  

• το συγκλονιστικό εκείνο, «ντροπή», που εκστόμισε ο Κώστας Κληρίδης όταν ο 

Θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα δέχτηκε  επίθεση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, επειδή απλά έκανε τη δουλειά του.  Όμως βλέπετε, η εκτέλεση των 

καθηκόντων του, έπληξε τα συμφέροντα της Κυβέρνησης της Διαπλοκής.  

• την άρνηση ελέγχου στις κρατικές εγγυήσεις, όπου ο ΔΗΣΥ επέμενε αντί του Γεν. 

Ελεγκτή να εποπτεύει το πρόγραμμα του €1.5 δις η Γενική Λογίστρια – η οποία 

σήμερα ενδεχομένως να εμπλέκεται στο σκάνδαλο Cypra …    

• τα ΔΥΟ ταξίδια του Ν. Αναστασιάδη με ιδιωτικό τζετ στις Σεϋχέλλες τον Αύγουστο 

του 2015 και ξανά τον Αύγουστο του 2018, 

• τον χρηματοδότη του ΔΗΣΥ που φιγουράρει στα Panama Papers ο οποίος όταν έδωσε 

€50.000 εισφορά, πήρε διαβατήριο. 

• και φυσικά το σκάνδαλο μεγατόνων των «χρυσών διαβατηρίων», που μας έχει κάνει 

ρεζίλι διεθνώς 

 

Σε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, μια κυβέρνηση που θα αντιμετώπιζε τα μισά από 

αυτά τα σκάνδαλα θα είχε παραιτηθεί.  Η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ ούτε καν συγκινείται. 

 



 

 

Δεν είναι τυχαίο που η Κύπρος διολισθαίνει σε όλους τους διεθνείς δείκτες σε ότι αφορά την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς. 

Αν δούμε για παράδειγμα, τις αξιολογήσεις της παγκόσμιας τράπεζας για τα τελευταία 

χρόνια, βλέπουμε, κάποια σκαμπανεβάσματα για την περίοδο 2002-2013, αλλά μια 

πραγματική κατρακύλα για την περίοδο 2013-2019:     

 

Στο χειρότερο σημείο που ήμασταν ποτέ.    

Παρόμοιες οι αξιολογήσεις,  της MoneyVal, Greco, των αρμόδιων επιτροπών της ΕΕ και του 

ΟΗΕ.  Οι αξιολογήσεις τους αποκαλύπτουν την έκταση και την ένταση της διαφθοράς. 

Στο σχετικό δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας από την 27η θέση που είχαμε το 2003, 

βρεθήκαμε στην 41η θέση το 2019 – είμαστε πιο κάτω από την Μποτσουάνα …  ! 

Η πιο άμεση συνέπεια της εξάπλωσης της διαφθοράς είναι ο διεθνής διασυρμός της χώρας 

μας, με το γνωστό περιστατικό του Al Jazeera να είναι μόνο το τελευταίο παράδειγμα του 

βούρκου στο οποίο βυθίζεται η Κύπρος.  

Πέραν από τον διεθνή διασυρμό της χώρα μας, οι συνέπειες αυτής της διολίσθησης είναι 

βαρύτατες: 



 

 

• Διασπάθιση δημοσίου χρήματος 

• Υπόσκαψη θεσμών 

• Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

• Αποστροφή της κοινωνίας προς το κράτος και την πολιτική 

 

Κάτι πρέπει να γίνει και άμεσα. 

Εμείς θεωρούμε πως χρειαζόμαστε πραγματικά μέτρα για να πολεμήσουμε τη διαπλοκή και 

τη διαφθορά. 

Θέλουμε κράτος με διαφάνεια και όχι συγκάλυψης. 

 

Θέλουμε κράτος δικαίου και όχι διαφθοράς. 

Θέλουμε κάθαρση. 

 

Το ΔΗΚΟ  έχει εδώ και μήνες καταθέσει τις δικές του προτάσεις για την καταπολέμηση της 

διαπλοκής και της Διαφθοράς: 

 

1. Θέσπιση ασυμβίβαστου διορισμού πρώην υπουργών, βουλευτών ή δημάρχων στις 

θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. 

2. Δημιουργία πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, η οποία ΔΕΝ 

θα διορίζεται από την κυβέρνηση αλλά θα εγκρίνεται από  τη Βουλή. 

3. Δημιουργία ειδικού Συμβουλευτικού Σώματος για την Πάταξη της Διαφθοράς που θα 

απαρτίζεται από ειδικούς και το οποίο θα καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας για 

κρατικούς αξιωματούχους και Βουλευτές. 

4. Ετήσιος έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων, της 

εκτελεστικής εξουσίας, ανώτερων κρατικών, ανεξάρτητων αξιωματούχων, ανώτερων 

δημοσίων λειτουργών και δημάρχων, από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, ώστε να 

διαπιστώνεται εάν τα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα εισοδήματα 

τους. 



 

 

5. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ελέγχου του Πόθεν Έσχες των Βουλευτών για 

να γίνεται πραγματικός έλεγχος.   

6. Άμεση προώθηση της νομοθεσίας των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) με 

ασφαλιστικές δικλίδες που θα προστατεύουν τους πληροφοριοδότες. 

7. Διορισμός μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων στα συμβούλια ημικρατικών 

οργανισμών που θα έχουν καθήκον να ελέγχουν το υπόλοιπο ΔΣ.  Ο διορισμός τους 

θα γίνεται από κατάλογο που δεν θα καταρτίζει η Κυβέρνηση αλλά επαγγελματικές 

ομάδες. 

8. Άμεση και σε πραγματικό χρόνο δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν ή/και σχετίζονται ή/και ωφελούν,  άμεσα ή 

έμμεσα, τον Προέδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και μέλη της 

οικογένειας τους. 

9. Άμεση και αναδρομική δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού 

Συμβουλίου των τελευταίων 7 ετών που αφορούσαν ή/και σχετίζονταν ή/και έχουν 

ωφελήσει,  άμεσα ή έμμεσα, τον Προέδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και 

μέλη της οικογένειας τους. 

10. Δημιουργία Καταλόγου Τμημάτων Εναλλαξιμότητας στη δημόσια υπηρεσία, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα και υπηρεσίες του κράτους στα οποία δεν θα 

επιτρέπεται η συνεχής υπηρεσία ανώτατων λειτουργών για περισσότερο από 3 

χρόνια. 

 

Και τέλος, φυσικά επιμένουμε να δοθεί ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Ελεγκτική Υπηρεσία 

σε ότι αφορά το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, επιμένουμε να ζητούμε την παράδοση 

στην Ελεγκτική Υπηρεσία αντιγράφων όλων των φακέλων. 

 

Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας, ώστε να 

πετύχουμε τον σωστό έλεγχο που ζητά η κοινωνία. 

 



 

 

Δεν πρέπει να περάσει κρατικός προϋπολογισμός αν δεν δώσουν αντίγραφα των φακέλων 

στην ελεγκτική υπηρεσία. 

 

Η κυβέρνηση οφείλει να επιτρέψει τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

 

Όσο το αρνείται, φέρει την ευθύνη για την κατάσταση που θα προκληθεί. 

 

Δική της η απόφαση, δική της η ευθύνη. 

 

Μας Λένε ότι «Το ΔΗΚΟ εκβιάζει» 

 

Το ΔΗΚΟ εκφράζει την απαίτηση των πολιτών, για διαφάνεια, έλεγχο και κάθαρση. 

  

Η απόφαση μας να μην ψηφίσουμε τους κρατικούς προϋπολογισμούς αν δεν δοθούν οι 

φάκελοι των πολιτογραφήσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία, αποτελεί υποχρέωση και όχι 

εκβιασμό. Είναι πράξη υπευθυνότητας.  Είναι πράξη προστασίας του κράτους. 

  

Εκβιασμό ασκεί κάποιος που ζητά κάτι παράνομο,  κάτι αντίθετο με την ηθική, κάτι 

διαφορετικό από αυτό που θέλει η κοινωνία. 

 

Εμείς, απαιτούμε αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, χωρίς να το ζητήσει κανείς. 

Αυτό που επιβάλλει η ηθική. Αυτό που ζητά και θέλει η κοινωνία. 

Η κυβέρνηση οφείλει να επιτρέψει τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

 

Από πότε το αίτημα για νομιμότητα, έλεγχο και κάθαρση, συνιστά εκβιασμό;  

Είναι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ που εκβιάζει. Που δεν θέλει να αποκαλυφθούν οι ευθύνες της. 

Που ζητά να συνεχίσει ανενόχλητη  τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Τι μας λέει η κυβέρνηση;  

 

«Σταματήστε να ζητάτε έλεγχο, αλλιώς θα κοπούν μισθοί και συντάξεις».  



 

 

 

Τόσο πολύ φοβάται η κυβέρνηση τη διαφάνεια, ώστε να μην αποδέχεται το αυτονόητο;  

Τόσα πολλά είναι αυτά που θέλει να κρύψει,  ώστε να ρισκάρει την ομαλή  λειτουργία του 

κράτους;  

   

Μας Λένε ότι δεν έχουν σχέση οι προϋπολογισμοί με το αίτημα του ΔΗΚΟ 

 

Λάθος, έχουν απόλυτη σχέση.  

 

Πρώτον γιατί οι προϋπολογισμοί αφορούν τη διαχείριση των χρημάτων των πολιτών. Και 

αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς διαφάνεια. Θα εμπιστευόταν κανείς τα χρήματα του σε 

κάποιον που δεν θα δεχόταν έλεγχο για το πως τα διαχειρίζεται;  

 

Δεύτερον, γιατί η ίδια η Βουλή  ψήφισε ομόφωνα Νόμο (στις 14 Νοεμβρίου του 2013) με 

τον οποίο συσχέτισε την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου με τη συμμόρφωση 

του με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Εσείς τον ψηφίσατε αυτόν τον νόμο κύριοι Συνάδελφοι. Τώρα θα τον αγνοήσετε; 

Για να βοηθήσετε την Κυβέρνηση της Διαπλοκής να συγκαλύψει το σκάνδαλο των χρυσών 

διαβατηρίων; 

 

Μας λένε αφού ορίστηκε Ερευνητική Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει ο Γενικός 

Ελεγκτής.  

 

Δεν ισχύει.  

 

Πρώτον, γιατί οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκύπτουν από το ίδιο το 

Σύνταγμα, τον υπέρτατο Νόμο αυτού του κράτους.  

 



 

 

Δεύτερον γιατί υπάρχει προηγούμενο με τη διεξαγωγή παράλληλης έρευνας επί των ημερών 

της σημερινής κυβέρνησης: Η περίπτωση του Συνεργατισμού. Εκεί γιατί δεν υπήρχε 

πρόβλημα να τρέχουν δυο παράλληλες έρευνες;  

 

Προφανώς δεν έχουμε αντίρρηση να προχωρήσει ο έλεγχος και από την Επιτροπή που 

διόρισε η κυβέρνηση. Το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Όσοι περισσότεροι ελέγχουν, τόσο το 

καλύτερο. Όπως έγινε και στην περίπτωση του Συνεργατισμού.   

  

Κύριε Πρόεδρε, 

Αν καταψηφιστούν οι προϋπολογισμοί υπεύθυνη θα είναι η κυβέρνησή του ΔΗΣΥ.  
 
Δεν έχει παρά να κάνει το νόμιμο, το ηθικό, το αυτονόητο. Να παραδώσει τους φακέλους.  
  
Δική της είναι η απόφαση, δική της είναι και η ευθύνη.  

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

  

Η συζήτηση για τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, δίνει πάντα την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να αξιολογήσουμε το μεγαλύτερο και μακροβιότερο πρόβλημα, που 

αντιμετωπίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως κυπριακός λαός: το Κυπριακό.   

Το άλυτο, εθνικό πρόβλημα του κυπριακού ελληνισμού, που για 46 και πλέον χρόνια βιώνει 

την παράνομη τουρκική κατοχή της μισής πατρίδας μας, την καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, την διαρκή προσφυγοποίηση χιλιάδων συμπατριωτών μας, τον 

παράνομο εποικισμό, τον σφετερισμό των Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, 

την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την αλλοίωση του χαρακτήρα των 

κατεχομένων, την επίμονη προσπάθεια της Τουρκίας για κατάργηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τις επεκτατικές και απειλητικές ιαχές της τουρκικής ηγεσίας, τις συνεχείς 



 

 

προκλήσεις στην «νεκρή ζώνη», την πρόσφατη λεηλασία και τον απειλούμενο εποικισμό της 

περίκλειστης Αμμοχώστου και την εντεινόμενες, έκνομες και επεκτατικές δράσεις της 

Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Συμπληρώνονται σε μερικές βδομάδες 8 ολόκληρα χρόνια αποκλειστικής διαχείρισης του 

Κυπριακού από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ.  

Είναι πλέον πασιφανές, αλλά και διαπιστωμένο, ακόμα και από τον πιο φανατικό οπαδό του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι η πολιτική Αναστασιάδη στο Κυπριακό έχει αποτύχει 

παταγωδώς. 

Ξεκαθαρίζω πως για εμάς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, η ευθύνη για την μη-λύση του 

Κυπριακού βαραίνει αποκλειστικώς την Τουρκία και μόνο την Τουρκία.  

Εμείς, σε αντίθεση με το τι πίστευε και έλεγε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ όταν 

πολεμούσαν τον Τάσσο Παπαδόπουλο, δεν θεωρούμε ότι ευθύνεται η Ελληνοκυπριακή 

κοινότητα για τη μη-λύση του Κυπριακού, ούτε αναπαράγουμε τον μύθο που πρώτος ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο ότι, τάχατες, «φταίνε οι 

Ελληνοκύπριοι και ο Τάσσος για τη μη-λύση», όπως διακήρυττε με πάθος το 2004. 

Όμως, ενώ την ευθύνη για την μη-λύση του Κυπριακού την φέρει η Τουρκία, την ευθύνη για 

το άκρως επικίνδυνο σημείο στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένη η Ελληνοκυπριακή 

κοινότητα, την φέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και οι υποστηρικτές της επικίνδυνης 

πολιτικής που αυτός ακολουθεί τα τελευταία 8 χρόνια.  

Αξίζει, πραγματικά, να περιγράψουμε, επιγραμματικά, αυτό το άκρως επικίνδυνο σημείο, 

ώστε να καταλάβουν οι πολίτες πού ακριβώς μας έφερε η πολιτική Αναστασιάδη, αυτή τη 

στιγμή: 

 Βρισκόμαστε εν αναμονή μιας νέας Πενταμερούς Διάσκεψης. Και μόνο η αποδοχή 

και διεξαγωγή πενταμερών διασκέψεων, αποτελούν επιτυχίες της τουρκικής πλευράς, 



 

 

αφού, εξ ορισμού, η σύνθεσή τους παραπέμπει, είτε σε υποβάθμιση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο επίπεδο κοινότητας, είτε σε αναβάθμιση της Τουρκοκυπριακής 

κοινότητας σε επίπεδο κράτους.  

Και αυτός, ήταν και ο κύριος λόγος που ούτε ο Μακάριος, ούτε ο Κυπριανού, ούτε ο 

Βασιλείου, ούτε ο Κληρίδης, ούτε ο Τάσσος, ούτε ο Χριστόφιας δεν την αποδέχονταν 

ποτέ.  

 Η ημερήσια διάταξη αυτής της υπό εκκόλαψη Πενταμερούς Διάσκεψης είναι ακόμα 

ακαθόριστη και αβέβαιη, ενώ, για πρώτη φορά στην Ιστορία, η τουρκική πλευρά 

δηλώνει επίσημα την πρόθεση της να θέσει σε αυτή τη διάσκεψη το θέμα «λύσης δύο 

κρατών» με την σιωπηρή – έως ένοχη – ανοχή των Ηνωμένων Εθνών.  

Τονίζω την ανοχή των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς γιατί η λεγόμενη «λύση δύο 

κρατών» είναι εκτός όλων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και παραβιάζει τόσο τους 

όρους εντολής των Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, όσο και τις 

συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τα τελευταία 46 χρόνια ανάμεσα στον ηγέτη της 

Ελληνοκυπριακής κοινότητας και τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.  

Και μόνο το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά θέτει τέτοιο θέμα και τα Ηνωμένα Έθνη 

το επιτρέπουν, αποτελεί μία ακόμα μέγιστη διολίσθηση του Κυπριακού, επί των 

ημερών Αναστασιάδη. 

 Το επίσης τραγικό, που φανερώνει τον εγκλωβισμό της Ελληνοκυπριακής κοινότητας 

επί των ημερών Αναστασιάδη, είναι το γεγονός ότι, ακόμα και αν η νέα Πενταμερής 

«συνεχίσει από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα», όπως ζητούν διαρκώς οι ηγεσίες 

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, που στηρίζουν αυτή την αποτυχημένη πολιτική Αναστασιάδη, τα 

πράγματα είναι εξίσου επικίνδυνα. Θυμάστε «πού είχαμε μείνει στο Κραν Μοντάνα;».  

Να σας θυμίσω: Σύμφωνα με την έκθεση Γκουτέρες του Σεπτεμβρίου 2017, το μόνο 

επίσημο έγγραφο που περιγράφει τα πεπραγμένα στο εν λόγω θέρετρο, στο Κραν 

Μοντάνα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε ΟΛΕΣ τις υποχωρήσεις που ήταν 



 

 

δυνατό να γίνουν από Ελληνοκύπριο ηγέτη στις εσωτερικές πτυχές (περιουσιακό, 

εκ περιτροπής προεδρία, βέτο, αριθμητική ισότητα, έποικοι, εδαφικό).  

Παράλληλα, έμεινε αόριστο και ανοικτό το θέμα της αποχώρησης των 

τουρκικών στρατευμάτων και των εγγυήσεων, όπου η τουρκική πλευρά ζητά 

κάποιας μορφής νομιμοποίηση και μονιμοποίηση.  

Επομένως, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι, αν πάμε να συνεχίσουμε «από εκεί 

που μείναμε», τότε πολύ απλά θα κλειδωθούν ξανά όλες οι επικίνδυνες 

υποχωρήσεις Αναστασιάδη στις εσωτερικές πτυχές και θα πιεστεί η δική μας 

αδύναμη πλευρά, την ώρα που η Τουρκία αλωνίζει στην ΑΟΖ μας, την ώρα που 

η Τουρκία λεηλατεί και εποικίζει την περίκλειστη, κατεχόμενη Αμμόχωστο, την 

ώρα που η Τουρκία εμφανίζεται πιο επιθετική από ποτέ, «να δεχτούμε κάποιας 

μορφής παραμονή τουρκικού στρατού και κάποιας μορφής εγγυήσεις, υπό την 

απειλή να γλυτώσουμε τα χειρότερα» 

 Παταγώδης όμως είναι η αποτυχία και της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου 

Αναστασιάδη και της κυβέρνησης ΔΗΣΥ.  

Πολλά τα παραδείγματα, με πιο εκκωφαντικό το πρόσφατο, άκρως απογοητευτικό, 

αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το συνεχιζόμενο «χάιδεμα» της 

Τουρκίας.  

Δυστυχώς, η απουσία στρατηγικής, η ανυπαρξία διεκδίκησης, η πασιφανής αναξιοπιστία και 

η μανία για επικοινωνιακούς - και μόνον επικοινωνιακούς - χειρισμούς από το δίδυμο του 

Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών, κατέστησαν την Κυπριακή 

Δημοκρατία ανήμπορη να διεκδικήσει αποτελεσματικά κυρώσεις κατά της Τουρκίας.  

Ποτέ δεν διεκδικήσαμε ουσιαστικά. Ποτέ δεν πιέσαμε για κυρώσεις εναντίον της 

Τουρκίας. Όταν μας δόθηκε η ευκαιρία το veto, δεν την αξιοποιήσαμε. 

Το χειρότερο όμως, είναι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ προσπαθεί 

να πείσει την κυπριακή κοινωνία, ότι είναι η Ευρώπη αδύναμη και ανήμπορη 



 

 

μπροστά στην Τουρκία, για να μην φανεί ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση ανήμπορη 

και αποτυχημένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, πιστεύουμε στην δύναμη και δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Όμως χρειάζεται διεκδίκηση, επιμονή, συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεχής δράση 

και όχι σπασμωδικές, επικοινωνιακές κινήσεις περιβεβλημένες με αντιφατικές δηλώσεις και 

αναξιόπιστες διακηρύξεις.  

Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης και 

επίτευξης πολιτικού, διπλωματικού και οικονομικού κόστους στην Τουρκία, με ένα και 

μόνο στόχο: να αλλάξει στάση στο Κυπριακό.  

Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υπάρξει λύση στο Κυπριακό, με βάση τα 

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών υψηλού επιπέδου, όπως θέλουμε 

όλοι, τότε θα πρέπει η Τουρκία να κάνει πολλές και συγκεκριμένες υποχωρήσεις.  

Χωρίς αυτές, λύση σωστή και βιώσιμη δεν πρόκειται να βρεθεί και κάθε άλλη προσπάθεια 

κλεισίματος του Κυπριακού, ή επιβολής διχοτομικών σχεδίων τύπου Ανάν, ή «λύσης δύο 

κρατών», θα απορριφθούν ξανά από τον κυπριακό ελληνισμό. 

Γι’ αυτό το λόγο, καλούμε για ακόμα μια φορά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εισακούσει τις 

εκκλήσεις μας για συλλογική και συνολική εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής ενίσχυσης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και διεκδίκησης λύσης του Κυπριακού. Του ζητούμε να 

εγκαταλείψει την αποτυχημένη πολιτική που ακολουθεί και που μας οδηγεί στα τάρταρα της 

διχοτόμησης μέσω μιας λεγόμενης «λύσης δύο κρατών», ή «λύσης συνομοσπονδίας» ή 

«λύσεων τύπου Ανάν».  

Η επιμονή σε αυτή την αδιέξοδη πορεία, το μόνο που πετυχαίνει είναι να επαληθεύει τους 

τουρκικούς ισχυρισμούς που λένε ότι «είναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που πρότεινε στον κ. 

Τσαβούσογλου τη λεγόμενη «λύση δύο κρατών». Εμείς δεν πιστεύουμε τους τουρκικούς 



 

 

ισχυρισμούς. Όμως, ασχέτως του αν εμείς επιλέγουμε να μην πιστεύουμε τους τουρκικούς 

ισχυρισμούς, η πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι κινδυνεύουμε να επαληθευτούν.  

Αυτό θέλει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να είναι το αποτέλεσμα της δικής του διαχείρισης;   

Αν αυτό θέλει, εμείς στο Δημοκρατικό Κόμμα και η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού 

Ελληνισμού δεν το θέλουμε και δεν θα το επιτρέψουμε.   

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,  

Με την ψήφο μας έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να σταματήσουμε το διεθνή διασυρμό της 

χώρας μας.  

Να επιτύχουμε έλεγχο, διαφάνεια, κάθαρση.   

Να αποδείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε τη βούληση να πολεμήσουμε τη διαπλοκή και τη 

διαφθορά.  

Καλούμε την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ να παραδώσει τους φακέλους των 

πολιτογραφήσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Αν δεν το πράξει, κάθε ψήφος υπερ του προϋπολογισμού, θα είναι ψήφος υπερ της 

διαφθοράς.  

Γι’  αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα θα τον καταψηφίσει.  

Να μου επιτρέψετε επίσης και ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του προέδρου του ΕΛΑΜ, ο 

οποίος με κάθε ευκαιρία παραδίδει μαθήματα δήθεν «εντιμότητας» και διαφάνειας σε αυτό 

το σώμα και ο οποίος στο παρελθόν έχει καταψηφίσει όλους τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς, επειδή όπως μας έλεγε, διαπίστωνε πως υπήρχαν σκάνδαλα, και να λέει 

σήμερα πως θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό και θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην 

Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. 



 

 

Με άλλα λόγια, το ΕΛΑΜ θα βοηθήσει με την ψήφο του, την Κυβέρνηση της Διαπλοκής και 

της Διαφθοράς να συγκαλύψει το μέγα σκάνδαλο των «Χρυσών Διαβατηρίων». 

Μπροστά στην ανάγκη να δώσει σωσίβιο στο ΔΗΣΥ και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, το 

ΕΛΑΜ εξαφάνισε δια μαγείας, όλες τις προσχηματικές και ψεύτικες ανησυχίες του και 

ομολόγησαν σήμερα πως οι ανησυχίες προηγούμενων χρόνων δεν ισχύουν.  

Ας τα ακούσουν αυτά, οι πολίτες που τους κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια ότι το ΕΛΑΜ  είναι, 

δήθεν, ένα αντι-συστημικό κόμμα.  

Το ΕΛΑΜ επιβεβαίωσε σήμερα, για ακόμα μια φορά, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 

παράρτημα της Κυβέρνησης του ΔΗΣΥ και του διεφθαρμένου κατεστημένου των χρυσών 

διαβατηρίων. 

 
Γραφείο Τύπου 

15 Δεκεμβρίου 2020 
 


