
                                                                                                                    

  Ομιλία της Aναπληρώτριας Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος      

  κας. Χριστιάνας  Ερωτοκρίτου

Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Κρατικό

Προϋπολογισμό 2022, 17 Δεκεμβρίου 2021.

Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το 2021 ήταν μία δύσκολη χρονιά, εφόσον ο κορωνοϊός δοκίμασε και

συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές αλλά και την υπομονή του Κυπριακού

λαού.
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Και δεν θα μπορούσα από αυτό εδώ το βήμα παρά να ευχαριστήσω το

ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτηρίων μας

που  για  δεύτερη  συνεχόμενη  χρονιά,  μέσα  σε  αντίξοες  συνθήκες

παλεύουν  και  καταθέτουν  την  ψυχή  τους  καθημερινά  για  να  μας

κρατήσουν  όλους  εμάς  ζωντανούς.   Τους  ευχαριστούμε  και  τους

ευγνωμονούμε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε ένα ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό εν

μέσω πανδημίας,  με  επαναλαμβανόμενους  αριθμούς  και  ποσοστά  που

αποδεικνύουν  την  συνέχιση  της  ύπαρξης  των  διαρθρωτικών

προβλημάτων  της  Κυπριακής  οικονομίας  και  την  απροθυμία  ή  την

ανικανότητα  των  κυβερνώντων  να  ενασχοληθούν  με  αυτά  και  να  τα

λύσουν.

Η  Κυπριακή  Οικονομία  ταλανίζεται  από  τα  ίδια  προβλήματα  με  τα

προηγούμενα  χρόνια.   Εάν  διαβάσετε  τις  Εκθέσεις  της  Επιτροπής

Οικονομικών από το 2013 και μετά θα δείτε ακριβώς την ίδια περιγραφή.

Υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, ψηλό ποσοστό ΜΕΧ, ξεπερασμένο

μοντέλο οικονομίας,  γραφειοκρατία,  και   μία  κρατική μηχανή  που με

πεπαλαιωμένα  συστήματα  και  εργαλεία  πασκίζει  να  εξυπηρετήσει  τις

σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Το Δημόσιο Χρέος βρίσκεται στο τέλος του 2021 στο 107%.  Όσο και αν

κάποιοι καυχιόνται ότι μειώθηκε σε σχέση με πέρσι μία είναι η αλήθεια.

Το Δημόσιο Χρέος εκτοξεύθηκε κατά 6 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες το

2018 συνεπεία της κατάρρευσης του Συνεργατισμού.  Και μετά από ένα

χρόνο μας βρήκε η πανδημία.  Και βρέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία με

πολύ μικρά περιθώρια ακριβώς επειδή κουβαλούσε στους ώμους της τους

λογαριασμούς των πάρτυ των χρυσών παιδιών του Συνεργατισμού που
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διόρισε  η  κυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού.   Φανταστείτε  μόνο,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν η

πανδημία  μας  έβρισκε  με  90%  δημόσιο  χρέος  αντί  100%  όπως

κατόρθωσαν οι κυβερνώντες. 

Σε  αυτό  το  σημείο  δεν  μπορώ  παρά  να  αναφερθώ  στην  ομιλία  του

Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού από αυτό εδώ το βήμα.  

Που επιμένει να συγκρίνει την παρούσα κυβέρνηση με την προηγούμενη.

Γιατί μόνο έτσι φαντάζει καλύτερη.

Δεν τολμά όμως να την συγκρίνει με την διακυβέρνηση του ΔΗ.ΚΟ .

Και επειδή οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, μπορεί το 104% του Δημοσίου

Χρέους που παραλάβατε το 2013 να συγκρίνεται κάπως ευνοϊκά με το

100% του 2018 μετά από κουρέματα και ξεπουλήματα, αλλά με το 45%

που παραδώσαμε το 2008 επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Κόμματος

ωχριά.

Μπορεί να συγκρίνεται ευνοϊκά η ανεργία στο 7.5% σήμερα από το 14%

του 2013 αλλά μπροστά στο 3.7% ανεργία το 2008 επί διακυβέρνησης

Δημοκρατικού Κόμματος ωχριά.

Μπορεί να συγκρίνεται ευνοϊκά η επενδυτική βαθμίδα σήμερα, που είναι

μόλις  μία  βαθμίδα  πάνω από  τα  σκουπίδια,  μετά  από  κουρέματα  και

ξεπουλήματα  από αυτά που  παραλάβατε  το 2013 αλλά μπροστά στο

triple A rating της Κύπρου που παραδώσαμε το 2008 ωχριά.

Η  αλήθεια  είναι  κύριε  Νεοφύτου  ότι  ένα  χρόνο  πριν  τις  προεδρικές

εκλογές  η  πολιτική  πόλωση  σας  βολεύει,  σας  εξυπηρετεί  και  σας

συμφέρει.  Και μπορείτε μόνο να την πετύχετε με ομιλίες όπως και την

προχθεσινή.   Δεν βολεύει  όμως την Κύπρο.  Δεν βολεύει  την μεγάλη

μερίδα του Κυπριακού λαού.
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Η αλήθεια είναι κύριε Νεοφύτου ότι αυτό που έχετε καταφέρει είναι να

ρεζιλέψετε  τον  τόπο  διεθνώς  διαλύοντας  την  αξιοπιστία  του  και  άρα

αποτρέποντας τους σωστούς επενδυτές, εγχώριους και ντόπιους, για τους

οποίους κατά τα άλλα κόπτεστε, από του να επενδύσουν στην Κύπρο.

Η  αλήθεια  είναι  κύριε  Νεοφύτου  ότι  δεν  ενδιαφέρεστε  ούτε  για  τον

ιδιωτικό ούτε για τον δημόσιο τομέα, ούτε για τους πολλούς, ούτε για την

πλειοψηφία,  ούτε  για  τη  μεσαία  τάξη  ούτε  για  τους  φτωχούς.

Ενδιαφέρεστε μόνο για συγκεκριμένη ομάδα εκλεκτών.

Είναι πρόκληση κυρίες και κύριοι για ολόκληρο τον Κυπριακό λαό να

διαβάζει  στον  ημερήσιο  τύπο  ότι  μεθοδεύονται,  εν  μέσω  πανδημίας,

αγορές  πολυτελών  και  πανάκριβων  κτιρίων  δεκάδων  εκατομμυρίων

ευρώ.   Ενώ  την  ίδια  στιγμή  να  λέτε  στον  Κυπριακό  λαό  ότι  πέντε

εκατομμύρια  το  μήνα  για  τη  μείωση  του  ΦΠΑ  στο  ρεύμα  είναι

δυσβάσταχτο για το κρατικό κομπόδεμα.  

Αυτή είναι  η διαφορά μας με εσάς.   Εμάς μας ενδιαφέρουν,  εν μέσω

πανδημίας, ναι τα 20 και τα 30 ευρώ το μήνα που ειρωνεύεστε κύριοι,

στους λογαριασμούς της ΑΗΚ και στην τσέπη του κόσμου.  Εσάς σας

ενδιαφέρουν τα deals των εκατομμυρίων.

Εμάς  μας  ενδιαφέρει  η  γρήγορη,  η  πρακτική  και  η  σωστή  λύση  των

προβλημάτων  του  τόπου.   Εδώ  και  χρόνια  εισηγούμαστε  ότι  μεγάλο

μέρος  των  προβλημάτων  της  Δικαιοσύνης  είναι  οι  υποδομές.

Δημιουργήστε  αίθουσες  Δικαστηρίων  ακόμα  και  προσωρινές,

εκπαιδεύσετε  το  προσωπικό,  φέρτε  στενοτυπίστριες,  εγκαταστήστε

σύγχρονα computers.  Αυτό που το Δημοκρατικό Κόμμα σας έλεγε εδώ

και χρόνια, και το αγνοούσατε, σας το είπε η Επιτροπή της Βενετίας σε

επιστολή της πριν 4 μέρες, 13/12/2021.  Παρ. 62:  «Είναι προφανές ότι τα

μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια από μόνα τους δεν θα λύσουν το πρόβλημα

4



και  σημαντικά  επιπρόσθετα  μέτρα  απαιτούνται.   Για  την  σωστή

λειτουργία της δικαιοσύνης σε μία σύγχρονη κοινωνία είναι απαραίτητο

να αγκαλιαστεί  η χρήση της τεχνολογίας και  να επενδυθούν πόροι σε

υποστηρικτικό προσωπικό και την εκπαίδευση τους.»

Αυτό το απλό, το προφανές, το αυταπόδεικτο, αυτό που σας λέγαμε όλα

αυτά τα χρόνια σας το επαναλαμβάνει η Επιτροπή Βενετίας.  Αυτή είναι

η διαφορά μας με εσάς.  Εμείς γνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα

της  Δικαιοσύνης  γιατί  είμαστε  ανάμεσα  στους  λειτουργούς  της

Δικαιοσύνης  καθημερινά,  βλέπουμε,  ακούμε,  κατανοούμε  και

εισηγούμαστε.   Εσείς  αναλώνεστε  σε  μελέτες,  θεωρίες,  ξανά  μελέτες

εγχώριες  και  ξένες,  συμβούλους,  επιτροπές,  παραεπιτροπές  και  ένα

καταιγισμό  δηλώσεων.   Αλλά  να  λύσετε  κάποια  μικρά  και  μεγάλα

πρακτικά προβλήματα είναι αδιανόητο για εσάς. 

Εμείς κύριε Πρόεδρε παραμένουμε πιστοί στην δική μας ιδεολογία, την

δική μας φιλοσοφία, η οποία όταν εφαρμόστηκε ευημερούσαν όλες οι

ομάδες του πληθυσμού.  Κάποιοι θέλουν να πείσουν την κοινωνία ότι

δύο  είναι  οι  επιλογές:   είτε  θα  ξοδεύουμε  αλόγιστα  σε  μία

διαστρεβλωμένη έννοια του κοινωνικού κράτους, είτε θα πηγαίνουμε από

κουρέματα σε ξεπουλήματα με την επίφαση της σύγχρονης οικονομίας.

Δεν περνά δυστυχώς από το μυαλό των κυβερνώντων ότι είναι πιθανόν

και δυνατόν να έχουμε μία ισοζυγισμένη, εξορθολογισμένη οικονομική

πολιτική,  που  να  είναι  κοινωνικά  ευαίσθητη  και  ταυτόχρονα

δημοσιονομικά υπεύθυνη.  Δεν περνά από το μυαλό των κυβερνώντων

ότι οι επικρατούσες αξίες πρέπει να είναι αυτές της αριστείας και της

αξιοκρατίας, ότι η πρόσβαση στις ευκαιρίες πρέπει να παρέχεται στους

πολλούς και όχι στους λίγους.   Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία κύριε
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Πρόεδρε, με την οποία τον καιρό που εφαρμόστηκε, ο τόπος και ο λαός

μας είδε πολλαπλάσια οφέλη.

Ακόμα και αυτό το ΓΕΣΥ το οποίο είναι ευλογία για τον τόπο, για το

οποίο έβαλε πλάτη ολόκληρη η αντιπολίτευση γονάτισε σήμερα κάτω

από  το  βάρος  της  κακοδιαχείρισης  και  της  απραξίας.   Με  την

αυτονόμηση  των  δημοσίων  νοσηλευτηρίων  να  έχει  παραπεμφθεί  στις

Ελληνικές  καλένδες.   Με  τον  ΟΑΥ  να  πληρώνει  τα  ιδιωτικά

νοσηλευτήρια χωρίς Κανονισμούς, με διαφορετικές χρεώσεις για τις ίδιες

υπηρεσίες, με κανένα δυστυχώς να ασχολείται με την εποπτεία και των

έλεγχο των πληρωμών.  

Η Κύπρος γονατίζει σήμερα κάτω από το βάρος του μεταναστευτικού.  Η

απάθεια των τελευταίων ετών δημιούργησε ένα βουνό από ανθρώπινες

ψυχές.   Πόσες  φορές  να  απευθύνουμε  εκκλήσεις  σε  διαδοχικούς

Υπουργούς  ότι  πρέπει  να  συνάψει  η  Δημοκρατία  συμφωνίες

επανεισδοχής με τα κράτη από όπου η πλειοψηφία τους προέρχεται.  Σε

τι εξυπηρετεί αλήθεια, ακόμα και η γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων

εάν δεν υπάρχει το πλαίσιο για να επιστραφούν πίσω στις χώρες τους

αυτοί που έχουν απορριφθεί;

Η  Κύπρος  κυρία  Πρόεδρε,  εξακολουθεί  σήμερα  να  αντιμετωπίζεται

καχύποπτα,  να  βρίσκεται  στα  τάρταρα  της  απαξίωσης  διεθνώς  με  τη

χώρα μας να φιγουράρει σε κάθε λογής Papers.

Εμείς  ως  Δημοκρατικό  Κόμμα θέλουμε  να  είμαστε  περήφανοι  για  τη

χώρα μας και οι στόχοι μας από τη θέση της αντιπολίτευσης είναι να

διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε για τον τόπο και το λαό μας.  Τα μέτρα

που το Δηκο απαίτησε τα έχει απαριθμήσει και επεξηγήσει ο Πρόεδρος

του  Κόμματος  στην  ομιλία  του  και  δεν  επεκταθώ  σε  αυτά.   Θα

περιοριστώ  μόνο  να  πω  ότι  σε  αυτά  αντανακλώνται  οι  θέσεις  του
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Δημοκρατικού  Κόμματος  που  ιεραρχεί  ως  προτεραιότητα  την

διευκόλυνση  των  νέων  ζευγαριών  να  δημιουργήσουν  δική  τους

οικογένεια, την θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για την ενίσχυση της

στέγασης  του  προσφυγικού  μας  κόσμου,  τη  θέση  του  Δημοκρατικού

Κόμματος για την ενίσχυση και εξάπλωση της πράσινης ενέργειας αλλά

και της ισχυρής θέσης του Δημοκρατικού Κόμματος για την ελάχιστη

αναγνώριση αυτής της Πολιτείας στους Αντιστασιακούς, στους αγώνες

των  οποίων  οφείλουμε  σήμερα  την  επιβίωση  της  Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της Κύπρου είναι το εθνικό μας θέμα.

Σε  ένα  φυσιολογικό  κράτος  η  συζήτηση  των  προϋπολογισμών

περιορίζεται στις οικονομικές προοπτικές του τόπου.  Όμως η Κυπριακή

Δημοκρατία δυστυχώς ακόμα υποφέρει από την Τουρκική εισβολή και

συνεχιζόμενη κατοχή, γι’ αυτό τέτοιος περιορισμός δεν νοείται.

Μετά  την  κατάρρευση  των  συνομιλιών  στο  Κρανς  Μοντανά  η

Ελληνοκυπριακή  πλευρά  φαίνεται  να  βρίσκεται  σε  μία  διαρκή

ψυχρολουσία.   Φαίνεται  ότι  τώρα  ανακαλύψαμε  ότι  η  Τουρκία  είναι

αδιάλλακτη.  Φαίνεται ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι η Τουρκία ουδέποτε

είχε διάθεση να υποχωρήσει στα θέματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων

και των στρατευμάτων.  Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς δεν ήθελε να συζητά

το  θέμα  της  ασφάλειας,  των  εγγυήσεων  και  των  στρατευμάτων  στα

πλαίσια των διαπραγματεύσεων.   Γι’  αυτό επέμενε στη συζήτηση των

εσωτερικών πτυχών γι’  αυτό είχε ριγάρει  το γήπεδο για να παιχτεί  το
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παιχνίδι  των  διαπραγματεύσεων  με  τους  δικούς  της  όρους  και  την

διαδικασία που εξυπηρετούσε τους στόχους της.

Θα ρωτήσουν κάποιοι, καλά, αν συζητούσαμε το 2013 ή το 2014 θα ήταν

διαφορετική η Τουρκία στις θέσεις της στην εξωτερική πτυχή?  Φυσικά

και  όχι,  όμως  σε  μία  τέτοια  περίπτωση  δεν  θα  είχε  προβεί  σε

υποχωρήσεις  η δική μας πλευρά στην εσωτερική πτυχή.   Δεν θα είχε

δημιουργηθεί  η  λανθασμένη,  όπως  δημιουργήθηκε  εντύπωση,  στον

διεθνή παράγοντα ότι είμαστε στο παρά πέντε της λύσης του Κυπριακού.

Με  αποτέλεσμα  μετά  τις  υποχωρήσεις  μας  που  είναι  πλέον

καταγεγραμμένες και σφραγισμένες, μετά που δώσαμε την εντύπωση ότι

βρισκόμαστε  στο  παρά  πέντε  της  λύσης  και  έμεναν  μόνο  μικρές

λεπτομέρειες,  ήρθε το  κρύο ντους.  Η Τουρκία είναι  αδιάλλακτη  στην

εξωτερική πτυχή.  Ωσάν να ανακάλυψαν τον τροχό.  Εν τω μεταξύ όμως

ο χρόνος παρήλθε, οι υποχωρήσεις κατεγράφησαν, η Τουρκία πήρε τα

οικονομικά λάφυρα από την ΕΕ με τη δική μας συναίνεση – για να μην

χαλάσει  το  καλό  κλίμα  στις  διαπραγματεύσεις  -  το  ενεργειακό  μας

πρόγραμμα  πάγωσε  και  μας  φορτώθηκαν  και  οι  ευθύνες  για  την

κατάρρευση των συνομιλιών.

Σήμερα κύριε  Πρόεδρε,  μετά από δέκα σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης

Νίκου  Αναστασιάδη  –  Δημοκρατικού  Συναγερμού  βρισκόμαστε  πιο

μακριά  από  όσο  βρεθήκαμε  ποτέ  από  τη  λύση  της  Διζωνικής

Δικοινοτικής  Ομοσπονδίας.   Και  καταφέραμε  το  ακατόρθωτο.   Να

έχουμε υποχωρήσει και συμβιβαστεί πέραν των κόκκινων γραμμών μας η

Τουρκία να παραμένει αδιάλλακτη και να μας φορτώνεται και η ευθύνη.

Χρειάζεται, πραγματικά, μεγάλο ταλέντο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Πρέπει  η  Κυπριακή  Δημοκρατία  να  ανακτήσει  το  απολεσθέν  ηθικό

πλεονέκτημα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.  Που δεν το έχασε ποτέ,
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παρά μόνο σήμερα, ούτε καν μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν όταν

ντόπιοι και ξένοι την υπέσκαπταν και την πολεμούσαν με μανία. 

Εμείς  κύριε  Πρόεδρε,  με  σύνεση,  ρεαλισμό  και  προνοητικότητα

δηλώνουμε ότι στόχος, επιδίωξη και πολιτική μας είναι η υπεράσπιση, η

ενίσχυση και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αυτά για εμάς

δεν είναι αόριστες έννοιες αλλά άξονες πολιτικής που περιλαμβάνουν και

τη  δημιουργία  μίας  ισχυρής,  ανταγωνιστικής  και  παραγωγικής

οικονομίας αλλά και ένα σταθερό, αξιοσέβαστο κράτος στο εξωτερικό με

πραγματικούς στρατηγικούς συμμάχους που επιθυμούν την ειρήνη, την

ασφάλεια, και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κυρία Πρόεδρε

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει σταθερό σε αρχές και αξίες.  Έτσι

κερδίζεται  η  αξιοπιστία,  τόσο  στο εσωτερικό όσο και  στο  εξωτερικό.

Εμείς στεκόμαστε πάντοτε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κορυφαία

αυτή νομοθετική πράξη της ψήφισης των προϋπολογισμών.  

Το  Δημοκρατικό  Κόμμα  υπερψηφίζει  μέσω  των  προϋπολογισμών  τη

λειτουργία του κράτους.  Αυτό σε τίποτε δεν έχει να κάνει με την έντονη

αντίθεση μας στις πρακτικές της κυβέρνησης που οδήγησαν σε απαξίωση

των θεσμών, καθώς και στο ήθος και στο ύφος της εξουσίας που έχουν

καταστήσει δυστυχώς την Κύπρο αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού σε

ολόκληρο τον κόσμο.   Αλλά ακόμα χειρότερα,  έχουν προκαλέσει  την
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απογοήτευση και την απαξίωση του κράτους στα μάτια των ιδίων των

Κυπρίων.

Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι το νέο έτος να φέρει ελευθερία για την

Κύπρο  μας,  ευημερία  και  δικαιοσύνη.   Να  μου  επιτρέψετε  να

ευχαριστήσω την Γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών αλλά και όλες

τις  υπηρεσίες  της  Βουλής  η  δουλειά  και  ο  κόπος  των  οποίων  είναι

ανεκτίμητες,  τους  Κοινοβουλευτικούς  Συνεργάτες  του  Δημοκρατικού

Κόμματος  και  ιδιαίτερα  την  κυρία  Αθανασία  Αμπίζα  και  Ανδρέα

Νικηταρά  οι  οποίοι  με  ανέχονται  με  πολλή  υπομονή  και  επιμονή  τα

τελευταία χρόνια.
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