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Ομιλία στο πλαίσιο της συζήτησης

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022

Κυρία Πρόεδρε,

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Η φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού διεξάγεται 

κάτω από δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες.

 

Εν μέσω ενός νέου κύματος πανδημίας.

 

Εν μέσω οικονομικής ύφεσης.

Κάτω από την σκιά της διαπλοκής και της διαφθοράς, 

αφού η χώρα μας παρουσίασε τη μεγαλύτερη 

επιδείνωση στον δείκτη διαφθοράς, ανάμεσα σε όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ συγκριτικά με το 2020. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποστροφή της κοινωνίας 

από την πολιτική και τους πολιτικούς. Η κυβέρνηση αντί 
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να φέρει νομοσχέδιο για ουσιαστική καταπολέμηση της 

διαφθοράς, που να βοηθά την κοινωνία να ανακτήσει 

την εμπιστοσύνη της, έφερε νομοσχέδιο ώστε η 

σύσταση της Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς να 

διορίζεται από την ίδια. Δικαιολογημένα δημιουργούνται 

συνειρμοί από την απόφαση αυτή της κυβέρνησης και 

μένω ως εδώ…

Θεωρώ αδιαμφισβήτητη την ανάγκη εδραίωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση νέων 

επενδύσεων. Είναι δεδομένο πλέον ότι η οικονομία 

πρέπει να σταθεροποιηθεί και ότι η εμπιστοσύνη, 

κυρίως των πολιτών, επιβάλλεται να αποκατασταθεί. 

Ένα κράτος για να θεωρείται πετυχημένο πρέπει να έχει 

σωστό σύστημα υγείας και παιδείας.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζουμε το ΓΕΣΥ ως το 

μεγαλύτερο κοινωνικό απόκτημα, γι’ αυτό άλλωστε το 

στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να το 

στηρίζουμε. Παρόλα αυτά μέσα από τα δυο χρόνια 

λειτουργίας του εντοπίσθηκαν πολλές αδυναμίες, για τις 

οποίες δεν μας επιτρέπεται να σφυρίζουμε αδιάφορα. 

ΑΛΛΟ ΓΕΣΥ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!! Επομένως, θα πρέπει μέσα από 
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σωστές διαδικασίες να καταγραφούν όλες οι αδυναμίες 

και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 

περίοδο εφαρμογής του ΓΕΣΥ, να αξιολογηθούν και 

ακολούθως να αντιμετωπισθούν ριζικά. 

Θεωρώ αδιανόητο και ανήκουστο, να πεθαίνουν 

άνθρωποι  μέσα σε ταξί λόγω του ότι δεν υπήρχε 

διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τους μεταφέρει. Θεωρώ 

επίσης αδιανόητο να παρουσιάζονται καλεσμένοι στην 

Επιτροπή Υγείας με αναφορές σε προβλήματα 

υποστελέχωσης τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό

προσωπικό, σε ελλείψεις  υποδομών, εξοπλισμού, 

αναλωσίμων – φαρμάκων και κλινών για την περίθαλψη 

των ασθενών. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι κάτι δεν 

λειτουργεί σωστά στο όλο σύστημα, παρά την 

ωραιοποιημένη κατάσταση που παρουσιάζουν ΟΑΥ και 

ΟΚΥπΥ.

Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι αναφορές του Υπουργού 

Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, που κάνει λόγο 

για υπερβάσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου οι 

οποίες μπορούν να εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά του 

κράτους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που επίσης ο Γενικός

Ελεγκτής της Δημοκρατίας κρούει τον κώδωνα του 
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κινδύνου για κατάρρευση του ΟΚΥΠΥ, κάτι που θα 

οδηγήσει σε ξεπούλημα των δημόσιων νοσοκομείων. 

Εκτός και αν αυτός είναι εν τέλει ο στόχος της 

κυβέρνησης! Η διάλυση και το ξεπούλημα των δημόσιων

νοσοκομείων. Να ξέρουν όμως ότι, αν αυτός είναι ο 

στόχος τους, θα μας βρουν απέναντί τους. Επομένως, η

βελτίωση του ελέγχου στον ΟΑΥ και  στον ΟΚΥπΥ είναι 

εκ των ων ουκ άνευ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 

2022, οι πρωτογενείς δαπάνες παρατηρούμε να 

αυξάνονται κατά 5,2%. Συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακές 

δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας αυξάνονται τον επόμενο χρόνο

κατά 11,2 %, σε σχέση με το 2021 και φτάνουν σε ύψος 

€ 212,8 εκατ. Ένας τέτοιος αναπτυξιακός 

προϋπολογισμός κανονικά θα έπρεπε να μας 

δημιουργεί ένα αίσθημα αισιοδοξίας όσο αφορά στους 

σχεδιασμούς για βελτίωση της ποιότητας στην 

εκπαίδευση.

Δυστυχώς όμως μόνο αυτό το αίσθημα δεν μας 

εμπνέουν οι μέχρι τώρα χειρισμοί του αρμόδιου 
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Υπουργείου. Ειδικότερα αν κάποιος επιχειρήσει να κάνει

μια περιοδεία στα δημόσια εκπαιδευτήρια της χώρας 

μας θα απογοητευτεί πλήρως, αφού θα αντικρίσει εν 

καιρό πανδημίας, και με τον αριθμό των κρουσμάτων 

στα σχολεία ολοένα να αυξάνεται, αίθουσες χωρίς 

ακόμη μονά θρανία, 2 χρόνια μετά την έναρξη της 

πανδημίας, και αίθουσες 30 τ.μ. με 25 μαθητές 

στριμωγμένους ο ένας πάνω στον άλλο.  Με αυτές τις 

συνθήκες είναι αδύνατο τόσο οι μαθητές να τηρήσουν τα

πρωτόκολλα που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας, όσο 

και οι εκπαιδευτικοί να διενεργούν τους καθημερινούς 

ελέγχους. 

Σχολεία χωρίς κλιματισμό, σχολικές μονάδες να 

συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο όπως αυτό του Λυκείου 

Κύκκου και  του Νικολαΐδειου Γυμνασίου στην Πάφο. 

Σχολικές μονάδες με υπερπληθυσμό όπου οι μαθητές 

πραγματικά στοιβάζονται σαν σαρδέλες.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε απαράδεκτο, ένα 

χρόνο μετά την ψήφιση της νομοθεσίας για την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, το Υπουργείο 

Παιδείας να μην έχει εφαρμόσει βασικές πρόνοιες της 

νομοθεσίας. Η Βουλή έκανε αυτό που έπρεπε ενώ 
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αντίθετα το ΥΠΠΑΝ όχι. Ακόμη δεν έχει καν διορίσει 

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για αντιμετώπιση και 

καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού ενώ όσο 

περισσότερο κωλυσιεργεί τόσο περισσότερο 

διογκώνεται το πρόβλημα, με βάση και τα όσα 

συζητήσαμε πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Παιδείας. Τι περιμένει το ΥΠΠΑΝ για να εφαρμόσει τη 

νομοθεσία; Πόσα άλλα παιδιά θα πρέπει να 

θυματοποιηθούν εξαιτίας της αναλγησίας της 

κυβέρνησης. 

Όσο αφορά την μεταναστευτική πολιτική φαίνεται ότι η 

κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς, αφού μέσα από 

στοιχεία φαίνεται να υπάρχει σύνδεση της αύξησης της 

εγκληματικότητας με την αύξηση της παράνομης 

μετανάστευσης, καθώς επίσης και δημιουργία άλλων 

κοινωνικών προβλημάτων όπως η δημιουργία περιοχών

γκέτο, ότι δηλαδή συμβαίνει σήμερα στη Χλώρακα και 

στη Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου. Την ίδια ώρα, 

παρατηρείται εκτόξευση των εξόδων του κράτους για 

παροχές κοινωνικής πρόνοιας προς τους μετανάστες 

που επιβαρύνουν δραματικά τα κρατικά ταμεία. Ως 

κράτος θα πρέπει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα
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της Ε.Ε., να θέσουμε σαφέστατα όρια στον αριθμό 

μεταναστών και προσφύγων που μπορούμε να 

υποδεχτούμε και να εγκαταστήσουμε στη Κύπρο. 

Είμαστε μια πατρίδα ημικατεχόμενη, μικρή σε έκταση και

η αλλοίωση του δημογραφικού μας χαρακτήρα 

απειλείται όσο ποτέ άλλοτε. 

Σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων, 

αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο για το Δημοκρατικό 

Κόμμα. Απώτερος στόχος όλων των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων όμως πρέπει να είναι τα Νομοσχέδια που θα 

ψηφιστούν να βοηθήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να 

είναι λειτουργική, πιο παραγωγική, πιο αποδοτική και να

ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες. Επιπλέον θα πρέπει 

μέσα από τα νομοσχέδια να διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά 

και η Διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια τους.

Βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δημιουργικά 

προσπαθούμε για συναινετικές λύσεις για το καλό της 

κοινωνίας από την άλλη όμως έχουμε και τις δικές μας 

κόκκινες γραμμές όπως η διατήρηση του Δήμου 

Γεροσκπήπου, όχι για κομματικές σκοπιμότητες αλλά 
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γιατί αυτό επιβάλλουν όλα τα δεδομένα αλλά και οι 

μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με 

τη βιωσιμότητα και την προοπτική του Δήμου 

Γεροσκήπου.

Και επειδή άλλωστε έχω χαρακτηριστεί ως τοπικιστής 

από πολλούς συναδέλφους, (παρεμπιπτόντως, θεωρώ 

άκρως τιμητικό τον χαρακτηρισμό, γιατί η αγάπη και το 

ενδιαφέρον για την πόλη και επαρχίας μας είναι 

αδιαπραγμάτευτο)  δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην 

πόλη μου την Πάφο που την θεωρώ κατάφωρα 

αδικημένη και παραγκωνισμένη. 

Δυστυχώς, η πολύ σημαντική οικονομική συνεισφορά 

της Πάφου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, στις 

δεκαετίες του 1990 και 2000 δεν έχουν εκτιμηθεί ούτε 

κατά το ελάχιστο από το κεντρικό κράτος, αφού την 

έχουν εκμεταλλευθεί άλλες επαρχίες με την εκτέλεση 

αναπτυξιακών έργων.

Από που να ξεκινήσω!!!!

Ότι εδώ και 30 χρόνια μας κοροϊδεύουν ως Παφίτες για 

τη δημιουργία Μαρίνας, έκαναν όλοι μαρίνες και 

καταφύγια σκαφών μέχρι και το Ζύγι εκτός η Πάφος. 

Τρανό παράδειγμα ότι οι σκέψεις και τα σχέδια για τη 
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δημιουργία Μαρίνας στην Πάφο είχαν ξεκινήσει πολύ 

πριν τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, αλλά οι δύο αυτές 

πόλεις έχουν εδώ και μερικά χρόνια τη Μαρίνα τους και 

εμείς οι Παφίτες ακόμη περιμένουμε. Τώρα 

αποφάσισαν, για να μας καθυστερήσουν κι άλλο, να 

κάνουν καινούρια μελέτη για συνδυαστική ανάπτυξη 

Μαρίνας και αγκυροβολίου. Με τους ρυθμούς που πάνε 

ούτε τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα δούμε Μαρίνα και ας 

μην κοροϊδεύουν τους κατοίκους της Πάφου και ιδιαίτερα

της Κισσόνεργας. 

Παράλληλα, μας ετοιμάζουν ένα μονοπάτι (δρόμος μιας 

λωρίδας) από την Αγ. Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί και 

πανηγυρίζουν ότι μας φτιάχνουν δρόμο από την Πάφο 

μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, ενώ σε άλλες περιοχές 

φτιάχνουν δρόμους τετραπλής κατεύθυνσης. Δρόμο για 

να πάμε στο αεροδρόμιο Πάφου δεν έχουμε και κατά τα 

άλλα διατυμπανίζουν ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον 

Τουρισμό. Δρόμο που να οδηγεί στο Τουριστικό θέρετρο

της Πέγειας και τις κοινότητες της περιοχής, δεν υπάρχει

και οι αρμόδιοι το μετακυλούν για το μέλλον. 

Σχολικές μονάδες όπως Γυμνάσιο στο κέντρο της 

Πάφου και Νέα Τεχνική Σχολή ζητάμε εδώ και χρόνια 
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χωρίς καμία ανταπόκριση. Είναι πρωτάκουστο μαθητές 

να θέλουν να φοιτήσουν στην Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και να εκδιώκονται. 

Το Ιακώβειο στάδιο που χρησιμοποιείται από το 

Αθλητικό Σχολείο θυμίζει πραγματικά, χωρίς καμία 

υπερβολή, χωράφι. Το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης 

παραμένει με κατεστραμμένο ταρτάν εδώ και χρόνια. 

Κατά τα άλλα προχθές ο ΚΟΑ διοργάνωσε εκδήλωση 

για τα 75 χρόνια από την νίκη του μεγάλου Παφίτη 

αθλητή, Στέλιου Κυριακίδη, στον Μαραθώνιο της 

Βοστώνης το 1946. Τα  νέα βλαστάρια όμως του 

Παφίτικου Αθλητισμού δεν δικαιούνται να έχουν στάδιο 

για να προπονηθούν και να αυξήσουν τις προσωπικές 

τους επιδόσεις.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ πολύ καλά κάνει και ξοδεύει 40 

εκ. για ανέγερση του νέου σταδίου στην Λεμεσό, αλλά 

θεωρώ ορθότερο να έδινε και μερικά ψίχουλα για την 

αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάφο.

Το νοσηλευτήριο της Πόλης Χρυσοχους βρίσκεται σε 

πλήρη αποσύνθεση και ο ΟΚΥΠΥ αδιαφορεί αν 

χάνονται αδίκως ανθρώπινες ζωές μέσα στα ταξί. Χωρίς

υπερβολή μετέτρεψαν ένα νοσοκομείο σε..πιάτσα ταξί!!! 
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Αν αυτά που έχω περιγράψει ως ελλείψεις είναι 

υπερβολές, τους καλώ να βγουν και να μας διαψεύσουν.

Ζητάμε αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν και μας τα 

στερείται. 

Δεν είμαστε απαισιόδοξοι αλλά μαχητές και όπως 

καταφέραμε τους πρώτους 6 μήνες της εκλογής μας να 

φέρουμε το ΑΞΙΚ στην Πάφο, να ξεκινήσει η διόρθωση 

του δρόμου που οδηγεί στην Πέτρα του Ρωμιού, την 

τροχοδρόμηση της διόρθωσης και ανακατασκευής των 

δρόμων Γιόλους, Νατάς, Δρούσειας, την έναρξη του 

αεροπορικού δρομολογίου Πάφος - Αθήνα και την 

επέκταση του θεσμού του Επιτόπου Ανάπτυξης 

Ορεινών και στην Πάφο, έτσι και στο άμεσο μέλλον θα 

πετύχουμε πολύ περισσότερα, γιατί ο λαός της Πάφου 

το απαιτεί και το δικαιούται!

Έχω την πίστη ότι με σκληρή δουλειά, με επιχειρήματα 

τεκμηριωμένα και σωστή διεκδίκηση θα πετύχουμε και 

τα υπόλοιπα έργα ανάπτυξης που στερείται η Πάφος. 

Η Κύπρος μας, έχει την ανάγκη από όλους μας, 

ανεξαρτήτως κομματικού χρωματισμού, για να μπορέσει

να απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό, να έχει ένα 

σωστό σύστημα υγείας και παιδείας, να καταφέρει να 
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κρατήσει τους μορφωμένους νέους στην πατρίδα και να 

αναγεννήσει την ύπαιθρο της που τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται στον αναπνευστήρα.

Με το σύνθημα όλοι μαζί μπορούμε εύχομαι σε όλους 

καλά Χριστούγεννα και παραγωγικό νέο έτος.

Τέλος, εύχομαι το 2022 που θα ανατείλει σε λίγες μέρες 

να σημάνει και το τέλος της πανδημίας.  

Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.
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