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ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Και τι δεν ακούσαμε φέτος, στην πιο κρίσιμη χρονιά της σύγχρονης 
ιστορίας μας μετά το 1974. Εσχάτως μας αποκάλεσαν και «αντάρτες», με 
την κακή έννοια. Μας είπαν πως θέλουμε να διαλύσουμε το κράτος και να 
προκαλέσουμε στάση πληρωμών, νίπτοντας εκ νέου τας χείρας τους. 

Κατήντησαν αυτό το κράτος έρμαιο κάθε απατεώνα, συνώνυμο της 
διαφθοράς και της διαπλοκής, σαν δουκάτο του μεσαίωνα με μυστικιστικά 
αλισβερίσια σε σκοτεινά δωμάτια. Και ζητούν και τα ρέστα, θεωρώντας 
ακραίο το πιο λογικό αίτημα που ακούστηκε το τελευταίο διάστημα, το 
αίτημα της διαφάνειας.  

Εκβιάζουμε, λέει, τον λαό, ζητώντας να παραδοθούν οι φάκελοι της 
διαφθοράς και των πολιτογραφήσεων, οι φάκελοι ενός σαθρού 
προγράμματος στον πιο αρμόδιο αυτής της πολιτείας, τον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κι από την πρώτη μέρα που το 
απαιτήσαμε, μας έστειλαν στο πυρ το εξώτερον. Γιατί; Γιατί είχαν δεδομένη 
την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από το ΔΗΚΟ, γιατί έμαθαν 
να κόβουν και να ράβουν με τις πλάτες των άλλων. 

Να κόβουν και να ράβουν αναλόγως των τζακιών και των ζάμπλουτων 
φίλων τους, που κατήντησαν την Κυπριακή Δημοκρατία περίγελο των 
διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων και τους θεσμούς της παιχνίδι στα 
χέρια απατεώνων και δικτατορίσκων της κακιάς ώρας. 

Κι όλα αυτά σε μια πατρίδα που τουρκοποιείται, ως φυσικό επακόλουθο 
μιας τραγικής τακτικής κατευνασμού και αποδοχής της ήττας, που 
«δικαιολογούσε» (εντός πολλών εισαγωγικών) τον εξωραϊσμό του οδυνηρού 
συμβιβασμού. Και ιδού: Μετά την Κερύνεια, θα μας καλέσει να ξεχάσουμε 
και την Αμμόχωστο ο κύριος Τορναρίτης. 

 

…. 
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Το 2021 δεν προμηνύεται λαμπρό από όποια οπτική κι αν το δει κανείς. Το 
εμβόλιο για την πανδημία θα δουλέψει, το εμβόλιο για την κάθαρση 
απέτυχε οικτρά στις δοκιμές. Και –οποία σύμπτωση– δεν φταίει ούτε η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη ούτε ο ΔΗΣΥ ούτε το ΑΚΕΛ που παρέδωσε μια 
διεφθαρμένη πολιτεία. Φταίει το ΔΗΚΟ που ζητά διαφάνεια και που –
έχοντας κάθε δημοκρατικό δικαίωμα– δεν θα δώσει λευκή επιταγή στους 
κυβερνώντες να συνεχίσουν να μας διασύρουν με πολιτογραφήσεις 
αμφιβόλου ποιότητας. 

Αμφιβόλου ποιότητας όπως την ανάπτυξη που μας τάζουν από το 2013 και 
που δεν αντανακλάται προφανώς στην εξαφανισμένη μεσαία τάξη, στους 
εργάτες, στους αγρότες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα μπακάλικα, 
στα βιβλιοπωλεία, στα καφενεία. Προτάσσουν, ακόμα και εντός της 
πανδημίας, ένα περίφημο ποσοστό ανεργίας που μειώνεται και καμαρώνουν 
για την ευημερία των αριθμών. 

Μια «ευημερία» που αποδείχθηκε πόσο εύθραυστη είναι, τόσο βάναυσα, 
μόλις μας χτύπησε στο κεφάλι ο κορωνοϊός. Μια «ευημερία» που δεν 
επέτρεπε προσοχή στο άνοιγμα των αεροδρομίων τον Ιούνη και επιβίωση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλους αυτούς τους πέτρινους μήνες, μέσω 
των μεγαλόπνοων σχεδίων στήριξης –ρωτήστε για τις απολύσεις που έγιναν 
κάτω από το τραπέζι, συνάδελφοι του Συναγερμού που καμαρώνετε με τις 
δημοσκοπήσεις. 

 

… 

 

Καλούμαστε, ξανά, να ψηφίσουμε έναν ακόμα κρατικό προϋπολογισμό. Με 
κάμποσες υποσχέσεις για την υγεία, την εκπαίδευση, το βιοτικό επίπεδο, τις 
ευάλωτες ομάδες, τη στέγαση και τόσα άλλα κεφάλαια που συμπληρώνουν 
την κοινωνική συνοχή. 

Καλούμαστε να δώσουμε την πίστωση στην κυβέρνηση Αναστασιάδη να 
συνεχίσει από εκεί που έμεινε, προτάσσοντας πάντοτε το άλλοθι των 
προηγούμενων, μα με μια τεράστια πληγή που ονομάζεται διαφθορά. 
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Επιβιώνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, απέναντι σε έναν αχταρμά «καλών 
προθέσεων» και άφαντων κυβερνητικών προγραμμάτων. Οι νέοι επιλέγουν 
να μείνουν και να εργαστούν είτε στο Λονδίνο είτε σε ξένων συμφερόντων 
ελεγκτικά γραφεία και η έγνοια των κρατούντων είναι πότε το εκλιπόν 
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων και πότε τα καζίνο, οι πύργοι, μα πάντα 
με γνώμονα τους ευνοούμενους, πεντέξι οικογένειες που δεν προσφέρουν 
και τίποτε σε αυτό το νησί. 

Εκατοντάδες σελίδες δικαιολογητικών που καταδεικνύουν μια εκκωφαντική 
απουσία οράματος για την παιδεία, την υγεία, τις πόλεις, τα χωριά, τις 
κοινότητες, τους ανθρώπους, τα παιδιά, τα ζώα. Δυστυχώς, η ατζέντα 
καθορίζεται ακόμα από τη διαπλοκή, τις κακοτεχνίες σε όλες τις εκφάνσεις 
της δημόσιας ζωής, τη γραφειοκρατία, την αγωνία που βασανίζει τον 
μαθητή, τον φοιτητή, τον συνταξιούχο, τη μάνα, τον πατέρα.  

 

… 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

«Follow the money», μας καλεί η κυβέρνηση σαν χαρακτήρας σε 
αμερικάνικη ταινία του 1970. Προτάσσει αιωρούμενες στατιστικές για να 
μας πείσει να υπερψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 και η 
οικονομία συνεχίζει να βασίζεται στις αντιγραφές δυτικών μοντέλων, 
γεννώντας ένα νέο, μα τριτοκοσμικό «Ντουμπάι» στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Και δυστυχώς, δεν δείχνει να έχει απάντηση σε αυτό κανένα 
κόμμα: Ούτε ο συνένοχος ΔΗΣΥ ούτε το αριστερό ΑΚΕΛ ούτε το νεοφανές 
ΕΛΑΜ ούτε κανένας από εμάς τους υπόλοιπους δυστυχώς. 

Δεν είναι φενάκη η παραγωγική ανασυγκρότηση. Η ανατροπή και η 
δρομολόγηση μιας αυτοδύναμης αναπτυξιακής πορείας, που θα 
δημιουργήσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη βάση της κυπριακής 
πραγματικότητας.  

Αυτό βρίσκεται στον αντίποδα του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Θέλει 
ανθρώπους στα χωριά τους, νέους στα χωράφια και, προς Θεού, προστασία 
των τελευταίων αβάτων του νησιού μας. Του Ακάμα, περιοχών της επαρχίας 
Αμμοχώστου, του Πύργου και όλων των κοινοτήτων της περιοχής.  
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Η εκμετάλλευση της ιδιαιτερότητας της φύσης και της κυπριακής υπαίθρου, 
η μεσογειακή διατροφή, το ανθρώπινο δυναμικό, το οικοσύστημα πρέπει να 
αξιοποιηθούν στον δρόμο για μια νικηφόρα παραγωγική ανασυγκρότηση. 
Που θα καταστήσει αυτόνομη την κυπριακή οικονομία, κάτι που θα 
αναδιαρθρώσει και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ενέργεια, 
τους φυσικούς πόρους, ακόμα και τη στάση των τουριστών. 

Δυστυχώς, όμως, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021, όπως όλοι οι 
προηγούμενοι, αγνοεί επιδεικτικά τα αγαθά που μας προσφέρει το νησί και 
στηρίζεται στην εξάρτηση, ακολουθώντας την πεπατημένη του μη ποιοτικού 
τουρισμού, των ξένων επενδύσεων, των πύργων, των καζίνο και ούτω 
καθεξής.  

Ένας προϋπολογισμός που εξυπηρετεί άριστα κάθε διαπλεκόμενο κομμάτι 
αυτής της σάπιας πολιτείας. Ένας προϋπολογισμός που με μαθηματική 
ακρίβεια θα δημιουργήσει νέους Συλλούρηδες, νέους Τζιοβάνηδες, νέους 
διασυρμούς για τη μικρή αλλά πολύτιμη πατρίδα μας. Μην εξάπτεστε με τα 
ονόματα, συνάδελφοι, δεν είναι οι πρώτοι που κουνούν το κρασάκι και 
τάζουν εκατομμύρια. Απλώς αυτοί έγιναν βούκινο. 

 

… 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Όλα τα παραπάνω, κάθε όραμα, κάθε προσπάθεια για έναν καλύτερο και πιο 
ελπιδοφόρο προϋπολογισμό, τίθενται υπό την αίρεση της Τουρκίας. Μετά 
τις τελευταίες προκλήσεις στην περίκλειστη πόλη της κατεχόμενης 
Αμμοχώστου, ένας πανικός διαχέεται πάνω και μέσα στα κεφάλια μας. Κι η 
απάντηση; Διαπραγματεύσεις. 

Μια νέα πενταμερής διάσκεψη στήνεται με κύριο σκοπό να απαλειφθεί η 
ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, μήπως και χαθεί από τον ορίζοντα η 
κωματώδης Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ο τόπος μας βιώνει τα 
αποτελέσματα της ενδοτικής πολιτικής, κυρίως μιας δωδεκαετούς 
διακυβέρνησης –ναι, καλά ακούσατε– και δεν έχουν όλα ως απάντηση ούτε 
την παράνομη εκλογή του Ερσίν Τατάρ και την ήττα του κρυστάλλινου 
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Μουσταφά Ακιντζί, συνάδελφοι εκ δεξιών ούτε την κατάρρευση των 
συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, συνάδελφοι εξ αριστερών.  

Η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να συναινέσει ούτε σε λύση δύο κρατών και το 
ξέρετε καλύτερα οι εμπειρότεροι. Άλλωστε, ό,τι συζητούν μέχρι τώρα οι 
ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο από μια 
«συνομοσπονδία», μια συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση που θα τουρκοποιήσει 
κάθε γωνιά της κατεχόμενης Κύπρου και θα θέσει τις ελεύθερες περιοχές ες 
αεί όμηρες στο κτήνος που λέγεται Τουρκία. 

Κι ακόμα και σήμερα, μετά από όσα διαπράττει η Τουρκία και ο Ερντογάν 
σε όλες τις χώρες της περιοχής, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Κουρδιστάν και 
εσχάτως στο αρμενικό Αρτσάχ, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που 
πιστώνουν με καλές προθέσεις αυτό το νέο ράιχ που εξελίσσεται δίπλα μας. 
Υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που επιμένουν ότι το μέλλον της Κύπρου 
δεν μπορεί να είναι μακριά από την Τουρκία, από αυτό τον 
ισλαμοφασιστικό και θανατηφόρο μεσαίωνα που εκτυλίσσεται στις 
θάλασσες, στην ξηρά, στον αέρα της περιοχής μας.  

Κι όμως, παλεύουμε ακόμα να θάψουμε το μέλλον της πατρίδας μας σε 
χάρτες και ενδιάμεσες συμφωνίες κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της 
Τουρκίας, του Ερντογάν, του Τατάρ και του καταζητούμενου δολοφόνου 
του ήρωα Τάσου Ισαάκ, Ερχάν Αρικλί, που έχει θέση πια στην ηγεσία του 
κατοχικού καθεστώτος. Παλεύουμε να χρεώσουμε στα παιδιά μας ένα 
κουτσό κράτος, υπόλογο στον τουρκικό φασισμό, στον νεοοθωμανισμό και 
στους φίλους του Ερντογάν που επενδύουν πια ανενόχλητοι στους 
κατεχόμενους τόπους μας, στη Μόρφου, στο Βαρώσι, στην Κερύνεια. 

 

… 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Γιατί, αλήθεια, απαιτείτε να υπερψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό 
του 2021; Για να πληρωθούν δήθεν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, να 
συνεχιστούν τα έργα στους δημόσιους δρόμους, να χορηγηθούν τα ταξίδια 
των διπλωματών στη νέα πενταμερή, να χτιστούν νέα «τσεκ-πόιντ» που θα 
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εξωραΐσουν την κατοχή και θα μετατρέψουν τα οδοφράγματα σε τουριστικά 
περάσματα; 

Για να χαριστεί ο πλούτος των παιδιών μας σε μια φαντασιακή νέα Κύπρο, 
που θα κυβερνάται από ξένους επενδυτές, Τούρκους επιχειρηματίες και 
Ελληνοκύπριους απατεώνες; Για να χαρίσουμε τα σπίτια, τα σχολεία, τις 
εκκλησίες, τις θάλασσες, τα βουνά της Κερύνειας στους αυλικούς του 
Ερντογάν και τις ελεύθερες περιοχές στους πολιτογραφηθέντες των καζίνο; 

Θεωρείτε ότι μας αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα ή μας τρομάζουν οι απειλές 
περί διεθνούς απομόνωσης; Απομόνωσης από ποιον; Από τις Βρυξέλλες που 
χαϊδεύουν ολημερίς κι οληνυχτίς τον Χίτλερ των καιρών μας, Ταγίπ 
Ερντογάν, από τον αμερικανικό κλαυσίγελο, από τον Μπόρις Τζόνσον και 
τους Εγγλέζους διπλωμάτες που απολαμβάνουν τη θαλπωρή του 
σουλτανάτου της Άγκυρας και μας νουθετούν να δεχτούμε τον συμβιβασμό;  

 

… 

 

Η ιστορία είναι αμείλικτη, φίλες και φίλοι συνάδελφοι. Η Κύπρος δεν θα 
χαθεί όσους προϋπολογισμούς κι αν καταψηφίσει το ΔΗΚΟ, διότι ο λαός 
μας διατηρεί ακόμα ένα αθάνατο ένστικτο επιβίωσης. Κι αν το ξεχνάτε, μες 
στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες, πρέπει να το θυμάστε όποτε τον εκβιάζετε 
με τις μεγαλόστομες διακηρύξεις σας για την όποια επόμενη μέρα.  

Θέλετε κρατικό προϋπολογισμό; Εξυπηρετείστε τη διαφάνεια, δώστε τους 
φακέλους των πολιτογραφήσεων στον Γενικό Ελεγκτή.  

Θέλετε να σας εμπιστευτεί η κοινωνία; Πέστε επιτέλους ένα «ήμαρτον» για 
όσα διαπράξατε εις βάρος της. Για τον εμπαιγμό περί ανάπτυξης, τις 
σκοτεινές διαδικασίες των πολιτογραφήσεων, τα διαβήματα που ανεμίζουμε 
μπροστά στα τουρκικά γεωτρύπανα, τη ματαιοδοξία, τις καρέκλες, τις 
απατεωνιές.  

Κι ίσως τότε, αφού μας μουντζώσει ο λαός, να δούμε τη σελήνη να 
ανατέλλει. Και ποια η απάντηση; Η Κερύνεια. Η Αμμόχωστος. Η Μόρφου. 
Τα πεζούλια, τα παλάτια, οι ελιές κι οι τερατσιές μας. Εκεί να δείτε 
προϋπολογισμό ανάπτυξης. Αυτόν τον ψηφίζουμε με τα είκοσι μας νύσια, 
αγαπητοί συνάδελφοι. Καλά Χριστούγεννα. Καλή Ανάσταση. 


