
  

 

15 Δεκεμβρίου 2020 

 

Ομιλία του Βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, 

Χρίστου Ορφανίδη, στο πλαίσιο της συζήτησης 

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021, 

στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των προϋπολογισμών των 
 προηγούμενων χρόνων και μετά αποκαλούσατε το Δημοκρατικό 
κόμμα ως «υπεύθυνο» κόμμα, εσείς που όποτε ήσασταν αντιπολίτευση 
ουδέποτε ψηφίσατε τον προϋπολογισμό  του κράτους.  

Τώρα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, μας αποκαλείτε ως 
«πρωταθλητές στο λαϊκισμό», ο αγαπητός μου Νίκος Τορναρίτης μας 
αποκαλεί «εκβιαστές». 

Μιλάτε για το «σκάνδαλο» Μιλόσεβιτς για το οποίο ο δικός σας 
Γενικός Εισαγγελέας, ο μακαριστός Αλέκος Μαρκίδης,  απεφάνθη ότι 
δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό. 

Ο αρχηγός της παράταξής σας  μας αποκαλεί «μάγκες» με την 
έννοια της έλλειψης ενδιαφέροντος από μέρους μας. 
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Μας αποκαλεί «υποκριτές» ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός 
σας, μας λέτε ότι έχουμε γινάτι και ένα σωρό άλλους  χαρακτηρισμούς.  

 
Εφόσον εμείς είμαστε οι «λαϊκιστές», οι «εκβιαστές» , οι 

«μάγκες» , «αυτοί που δεν μας κόφτει τίποτα» , πώς εσείς, οι 
αμόλυντοι, οι αξιοπρεπείς αυτοί που νοιάζονται μόνο για τον λαό και 
την πατρίδα, εσείς που δεν έχετε τίποτα  εις βάρος σας, ζητάτε στήριξη 
από το άλλοτε «υπεύθυνο» Δημοκρατικό  Κόμμα.    

 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

 
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα σχόλιο. 

Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε Πρόεδρος του 
 Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης στην ομιλία του 
για την ψήφιση του προϋπολογισμού που αφορούσε το 2006 είχε 
δηλώσει ότι «θέλει να υποδείξει ότι οι εκάστοτε  κυβερνώντες οφείλουν 
να είναι ανοιχτοί και ανεκτικοί στην άσκηση της κριτικής και να μην 
την εκλαμβάνουν ως υπονόμευση». 

 

 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
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Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 
 

Παρά το γεγονός της σχετικής οικονομικής ανάπτυξης που 
περνούσαμε μέχρι πρόσφατα, το δημοσιονομικό έλλειμα διογκώνεται 
και είναι το χειρότερο των τελευταίων χρονών, κάτι που μας ανησυχεί. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 από 21.5 δισεκατομμύρια εκτοξεύτηκε 
στα 24.4 δισεκατομμύρια. Η οικονομική διαχείριση οδεύει 
ασυγκράτητη προς τα κάτω. 

 

Να σας θυμίσω συνάδελφοι του κυβερνώντος κόμματος όταν 
μιλούσατε για να σπείρετε ανησυχίες, όταν δηλώνατε μέσω του τότε 
αρχηγού του κόμματος σας, στη συζήτηση του προϋπολογισμού που 
αφορούσε το 2006 ότι : «Ο εθνικός και στρατηγικός στόχος της 
ένταξής μας στην ευρωζώνη, φαίνεται να απομακρύνεται σταθερά». 

      Ασφαλώς και διαψευσθήκατε στην πορεία.  

Παράλληλα δηλώνατε «Αυτό  που επιβάλλεται με τόλμη να 
κάνουμε, είναι να βρούμε τρόπους μείωσης των σπαταλών και 
αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων του κράτους». 

Αυτά τα ξεχάσατε επί διακυβερνήσεώς σας από το 2013, όπως 
ασφαλώς ξεχάσατε πόσο αποδοτική ήταν η διακυβέρνηση του 
μακαριστού Τάσσου Παπαδόπουλου. 

Μιλούσατε ότι θα χάσουμε το πλεονέκτημα στο μεγάλο κεφάλαιο 
 της ΟΝΕ και μιλούσατε για ανυπαρξία στρατηγικής για ένταξή 
μας στην ΟΝΕ. 

Πάλι διαψευστήκατε. 
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Η φούσκα της οικονομικής πολιτικής σας είναι ένα πρόγραμμα 
που μας οδήγησε σε μπελάδες,  που σταματημό δεν έχει, γιατί 
λειτουργάτε με την λογική της αρπακτής. 

Το οικονομικό σας μοντέλο είναι ευάλωτο και βασίζεται σε 
εξωγενείς παράγοντες και γιατρό δεν βρήκατε για θεραπεία. 

Όλη η πολιτική σας κατεύθυνση περιστρέφεται γύρω από το ίδιο 
μοτίβο: βλέπετε πολιτική διαπλοκή με το αποκαλούμενο επενδυτικό 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων με την πολιτογράφηση Κινέζων, 
Μαλαισιανών, Καμποτζιανών, Σαουδάραβων κλπ. 

Οδηγήσατε την κοινή γνώμη να ασχολείται με αυτά και την 
πανδημία να είναι  η πρώτη και η καθημερινή είδηση, για να επισκιάζει 
τα υπόλοιπα  που έπρεπε να σας απασχολούν. 

Κατεβείτε κάτω στο λαό να ακούσετε την δυσαρέσκειά του για 
 την κατάσταση παρακμής που ευρίσκεται. 

Μιλήστε με τους μικρομεσαίους να σας πουν οι δικοί σας τις 
διαφωνίες τους. 

Μιλήστε με τους γεωργούς που είναι σε απόγνωση. 

Μιλήστε με τους άνεργους που είναι σε απόγνωση. 

Μιλήστε με όλο τον κόσμο που απειλούνται να τους βγάλουν έξω 
 από τα σπίτια τους. 

Η κομματική αφοσίωση δεν έχει πλέον οπαδούς.  
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Η ρεκλάμα ότι θα ανακοινωθούν «μέτρα κατά της διαφθοράς» 
ακούγεται σήμερα όπως την κωμωδία που παρακολουθά  κάποιος 
Μπένι Χίλ.  

Σήμερα όποιος εκφράσει αντίθετη άποψη με εσάς ή διανοηθεί  να 
προβληματιστεί βλέπετε «γινάτια», σύμφωνα με τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο και μιλάει για «πρωταθλητές στον λαϊκισμό» , την ίδια 
ώρα που εσείς σπαταλάτε τον χρόνο σας κρυβόμενοι ή δίνετε 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις  όπως έργα υποδομής που αφορούν την πόλη 
και την επαρχία μου. 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

 
Έχω κουραστεί να απαριθμώ τις φορές που έχει εξαγγελθεί η 

ίδρυση Πανεπιστημιακών σχολών στη Λάρνακα. 
Το 2017 λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές είχε 

επαναληφθεί από τον ίδιο  τον ΠτΔ, στο μακαριστό Κτήμα  Μακένζυ  
και δόθηκαν διαβεβαιώσεις και οδηγίες στους  παρευρισκόμενους 
Υπουργούς  της κυβέρνησης περί τούτου. 
 

Ακολούθως  το 2018 λίγους  μήνες μετά τις εκλογές είχε γίνει 
 επανάληψη των δηλώσεων  στον ίδιο ακριβώς χώρο. 

Μάλιστα ο ΠτΔ είχε ανακοινώσει τη λειτουργία των σχολών 
αυτών σε ενοικιαζόμενους χώρους μέχρι την τελική εγκατάστασή του. 
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Ακολούθως με ζαβολιές ανακοινώθηκε ότι δε θα γίνουν, στον 
αρχικό χώρο που προγραμματίζονταν αλλά σε δυο άλλους που δεν 
μπορούν να υλοποιηθούν. 
 

Σε αυτό το παιχνίδι βρήκατε άξιο συμπαραστάτη το νέο Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου που δεν επιθυμεί την έλευση και ίδρυση αυτών των 
Πανεπιστημιακών Σχολών στη Λάρνακα και απόδειξη το μηδενικό 
ενδιαφέρον του, εκτός από αοριστολογίες. 
 

Ταφόπλακα ήρθε το κερασάκι στην τούρτα από τον Υπουργό 
 Παιδείας που πριν λίγους μήνες ανακοίνωσε την ακύρωση των 
σχεδιασμών αυτών  και το «πέταξε» σε βάθος χρόνου. 
 

Για όλες αυτές τις εξαγγελίες είχα πάντα ανησυχίες και τις 
εξέφραζα σε μία μοναχική πορεία  από την αρχή και επιβεβαίωση 
αυτών που έλεγα  είναι, για όποιο τα αμφισβητεί , να προστρέξει στις 
προηγούμενες  ομιλίες μου στους προϋπολογισμούς που κάθε φορά 
αναφερόμουνα. 
 

Κάθε χρόνο εξαγγέλλονται έργα κάποιων δεκάδων εκατομμυρίων 
ευρώ που αφορούν την επαρχία μου.  
 

Ένα μεγάλο κονδύλι αφορά κάθε χρόνο και το δρόμο Λάρνακας-
 Δεκέλειας  Γ’ και Δ’ φάση, ένα δρόμο ταλαιπωρημένο από την 
αναποφασιστικότητα σας να γίνει πράξη. 
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Ακόμη και τώρα προχωρήσατε σε εξαγγελία και δίνετε νέες 
ελπίδες αλλά παραβλέπετε όπως σας  επισήμανα πάρα πολλές φόρες, 
ότι για να προχωρήσει το όλο έργο είναι η λήξη και όχι η έναρξη του 
διατάγματος απαλλοτριώσεων, αφού οι προηγούμενες απαλλοτριώσεις 
είχαν ακυρωθεί.  
 

Κάποιοι από χρόνια το εξαγγέλλουν απλά χάριν επευφημιών  και 
 μπράβο.  

 
Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι ο κόσμος τους έχει πάρει 

χαμπάρι, αντιλαμβάνεται  τι γίνεται στην πραγματικότητα.  
 

Μετά από δεκατέσσερις ημερομηνίες παράδοσης επιτέλους 
 ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Λάρνακας και να 
 θυμίσω ότι αυτή δεν θα έχει καρδιοχειρουργικό τμήμα όπως ήταν 
 στο αρχικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα οι διαμένοντες στην πόλη 
 και επαρχία Λάρνακας καθώς και αυτοί της ελεύθερης περιοχής 
 Αμμοχώστου να ταλαιπωρούνται και να παρακαλούν πότε θα 
 βρεθεί κρεβάτι και για αυτούς για να εισέλθουν σε άλλες μονάδες 
 εκτός επαρχίας. 
 

Η έλλειψη καρδιολόγων στο Τμήμα του νοσοκομείου κανένα δεν 
 απασχολεί. Οι σημερινές ανάγκες είναι δεκατεσσάρων ιατρών και 
απασχολούνται πέντε. 
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Το ορθοπεδικό τμήμα παρακαλεί για να πάει κάποιος στη 
Λευκωσία για να μπορέσει να κάνει μια διαγνωστική εξέταση  MRI 
και ο ΟΚΥΠΥ κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του.  
 

Ο εξοπλισμός της νέας πτέρυγας ακόμη να παραγγελθεί παρόλο 
που έπρεπε να είναι έτοιμος με την ολοκλήρωση του έργου.  

 
Οι μικρές κοινότητες της ορεινής Λάρνακας μαραίνονται λόγω 

 του ότι το κράτος δεν δίνει μία εξαίρεση όσο αφορά  τα μέτρα 
ύψους των κοινοτήτων αυτών για να δώσουν την δυνατότητα 
εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών. 

 
 Κοινότητες όπως  η Βάβλα, Λάγεια, Ορά, Οδού, Μελίνη, Άγιοι 

 Βαβατσινιάς , Βαβατσινιά, Κάτω Δρυς Κάτω Λέυκαρα, σύνολο 
δέκα, έχουν από σαράντα έως εκατό άτομα πληθυσμό αγαπητοί 
συνάδελφοι. 
 
 

Πριν κάποια χρόνια είχε δηλωθεί από τον αρμόδιο υπουργό η 
υπόσχεση για ίδρυση τριτοβάθμιας Γαλακτοκομικής σχολής στην 
Αθηένου. 
 

Πληροφορίες που έχουν έρθει εις γνώση μου λένε ότι τέτοιες 
 υποσχέσεις δόθηκαν και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες. 
 

Τελικά τί γίνεται; Περπατάμε και δίνουμε υποσχέσεις; 
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Ως μέλος τη Επιτροπής Γεωργίας μας απασχόλησε επανειλημμένα 
το θέμα της εγγραφής του χαλουμιού.  
 

Εάν κάποιος  προστρέξει στα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 4 
 Οκτωβρίου 2016 και τα πρακτικά της 19ης Φεβρουαρίου 2019 και 
σε όσες άλλες φορές ασχολήθηκε η  επιτροπή και όχι μόνο, θα δει 
 και θα διαβάσει υποσχέσεις και κούφια λόγια που επαληθεύουν με 
το πέρασμα του χρόνου  ότι, ότι μας έλεγαν ακόμη και οι  Υπουργοί 
και δεν έχω άλλη λέξη να δώσω τον πιο κατάλληλο χαρακτηρισμό από  
το να πω, μας έλεγαν «αρλούμπες». 
 

Η παντελής έλλειψη στρατηγικής δυστυχώς οδηγεί στο να πωλούν 
παντού όλοι σε όλες τις χώρες χαλούμι. 

 
Οι φάκελοι πάνε και έρχονται και τα ακούμε χωρίς να έχει κανείς 

ευθύνη.  
 

Αλήθεια τι έγινε με την έρευνα των υπάλληλων του Υπουργείου 
Εμπορίου; 
 

Η αλήθεια όμως για το χαλούμι είναι μία και είναι η ακόλουθη. 
 

Ενώ υποβλήθηκε ο φάκελος στις Βρυξέλλες και η διαδικασία για 
 την έγκριση προχωρούσε οι Τούρκοι αντέδρασαν με τη 
 δικαιολογία ότι έπρεπε να ανοίξει η πράσινη γραμμή για να 
 διέρχονται προϊόντα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. 
 Τότε ο ΠτΔ συμφώνησε και έτσι ο φάκελος παραμένει σε απραξία.  
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Συνεπώς η πρόταση της κυβέρνησης να εμπλέξει τους Τ/Κ είναι ο 

 βασικός λόγος που η αίτησή μας μπήκε στα συρτάρια τις 
Κομισιόν. 
 

Να δείτε που στο τέλος θα αγοράζουμε χαλούμι από τρίτους. 
 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

 
Δεν είναι μόνο το χαλούμι όμως. 
 
 Η Κύπρος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων  

 Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  (ΠΟΠ) με εξαιρετική 
 και μοναδική ποιότητα από τη γεωργική μας παραγωγή. 

 
Η προώθηση Κυπριακών αγροτικών προϊόντων ήταν ανέκαθεν  

 από τους πιο εξαγωγικούς κλάδους της Κύπρου. Η προβολή τους 
 αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για την πατρίδα μας και πρέπει 
 να είναι η προτεραιότητα των αρμοδίων. 
 

Χρειάζεται σωστή στρατηγική και η Κυβέρνηση πρέπει να εξεύρει 
 περαιτέρω τρόπους διαφήμισης των προϊόντων αυτών.  
 

Η Τουρκία ανενόχλητη συνεχίζει τις παραβιάσεις της στην 
 Κυπριακή ΑΟΖ και τα σχέδια της εις βάρος της Κύπρου, σε 
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συνδυασμό με την απουσία στρατηγικής, δίνει απλόχερα στην 
Τούρκικη πλευρά το δικαίωμα να προωθεί τα δικά της 
 συμφέροντα εις βάρος μας και να εξασφαλίζει όλο και 
περισσότερες υποχωρήσεις εκ μέρους μας.  

 
Τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την Αμμόχωστο 

αποδεικνύουν ότι η Τουρκία δεν είναι χώρα που μπορεί  να πειστείς
 ότι έχει ειλικρινείς σκοπούς για συνεργασία.  

 
Γι’ αυτό εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε την Δημοκρατία μας, 

που αποτελεί το βασικό μας όπλο για επιβίωση.  
 

Επιβίωση όμως με πίστη στο δίκαιο μας, στα ιδανικά της πατρίδας 
 μας, ότι δηλαδή πράττουν όλοι οι λαοί  και όλες οι χώρες που 
 αγαπούν πραγματικά την πατρίδα τους.   
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