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Αγαπητοί Κύπριοι πολίτες,  

To έγγραφο που βρίσκεται στα χέρια σας, περιέχει τις λεπτομερείς αρχικές μου δεσμεύσεις για τη 

μεταμόρφωση της χώρας μας αν με τιμήσετε με τη ψήφο σας και με αναδείξετε στην Προεδρία τον 

ερχόμενο Φεβρουάριο 2023. 

Το όραμά μου περιλαμβάνει μια νέα ριζική προσέγγιση σε πολλά προβλήματα που επηρεάζουν τη 

χώρα μας εδώ και δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού. Θα επιχειρήσω να τερματίσω 

τη διαφθορά, να δημιουργήσω χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, να οικοδομήσω πιο αποτελεσματικό 

δημόσιο τομέα, να αυξήσω ουσιαστικά τον πλούτο και να λύσω το Κυπριακό οριστικά με βιώσιμες 

προτάσεις. 

Δεν ανήκω σε πολιτικό κόμμα ή ομάδα ειδικών συμφερόντων, ούτε υποστηρίζω οικονομικά την 

εκστρατεία μου. Αν αυτό γίνει στο μέλλον, θα το αποκαλύψω με πλήρη διαφάνεια. Δεν έχω το στίγμα 

της Κυπριακής πολιτικής, ούτε και αποτελώ μαριονέτα ενός κόμματος που έμαθα και πρέπει να 

ακολουθώ. 

Αποφάσισα να έρθω από το πουθενά και να κατέλθω στις εκλογές από καθαρή απογοήτευση και 

θυμό. Πιστεύω ότι πολλοί από εσάς συμμερίζεστε την απογοήτευσή μου. Εχει διαπιστωθεί ότι 

μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας δεν μπαίνει στον κόπο να εγγραφεί ή να ψηφίσει στις εκλογές μας. 

Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα στις εκλογές, αν το όραμα μου για τη μεταμόρφωση της 

Κύπρου μελετηθεί από τους κατέχοντες της εξουσίας και δημιουργήσει τις προοπτικές για να 

αλλάξουν τα πράγματα, τότε θα έχω πετύχει. 

Αυτό το μανιφέστο είναι άκρως ασυνήθιστο γιατί περιλαμβάνει τις προσωπικές μου εμπειρίες. 

Επιπλέον, ως ηγέτης, θα δίνω το καλό παράδειγμα. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο προεδρικό 

μανιφέστο που θα μπορούσε ενδεχομένως να με ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα, επισημαίνεται με 

πράσινο χρώμα από αίσθημα ειλικρίνειας και ανάγκη πλήρους διαφάνειας. 

Αν εκλεγώ και αποτύχω σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα μου, για λόγους που αφορούν δική μου 

ευθύνη, θα παραιτηθώ και θα ζητήσω πρόωρες εκλογές όχι αργότερα από τις βουλευτικές το Μάιο 

του 2026. Επιπλέον, οι δεσμεύσεις μου αποτελούν τα πολιτικά θεμέλια ενός μελλοντικού κόμματος 

που σκοπεύω να ιδρύσω με την υποστήριξή σας. 
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Τις επόμενες εβδομάδες, θα ανταλλάξω απόψεις με πολλούς συνεργάτες για ανατροφοδότηση που 

αφορά το περιεχόμενο του παρόντος προσχεδίου. Το τελικό μανιφέστο θα δημοσιευθεί μέχρι τις 22 

Ιανουαρίου 2023, δύο εβδομάδες πριν από τιςi προεδρικές εκλογές. Εγγραφείτε τώρα για να λάβετε 

ένα αντίγραφο τον Ιανουάριο. 

• Ας πετάξουμε τους πολιτικούς «δεινόσαυρους» στον κάδο ανακύκλωσης. Οι πολιτικοί 

παλαιάς κοπής οι οποίοι υποστηρίζονται από τα βασικά πολιτικά κόμματα δεν έχουν θέση σε 

μια σύγχρονη Κύπρο. 

• Γνωρίζουν τι συνθήκες αντιμετωπίζουν οι φτωχοί άνθρωποι ή τα άτομα με αναπηρίας σήμερα 

στην Κύπρο; 

• Γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι ένας απλός πολίτης και όχι προνομιούχο μέλος της ελίτ; 

• Θα μπορούσαν να επιβιώσουν μόνο από μια μικρή σύνταξη; 

• Πως μπορούν να διαχειριστούν μια χώρα αν δεν έχουν καν ηγηθεί μιας επιχείρησης σε στιγμές 

κερδοφορίας αλλά και κρίσης; 

• Πως μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες αν δεν έχουν 

αναζητήσει ποτέ οι ίδιοι να βρούν μια «κανονική δουλεια»; 

• Τέρμα το φαγοπότι από τα πανηγύρια του κατεστημένου ενώ εσείς λιμοκτονείτε. 

• Πάρτε το και δώστε το σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

• Ας μεταμορφώσουμε μαζί την Κύπρο σε 24 μήνες. 

• Ας αντικαταστήσουμε αυτούς τους «δεινόσαυρους» με μια νέα κυβέρνηση του λαού, από τον 

λαό, για τον λαό. (Αίτηση για να γίνετε υπουργός της κυβέρνησης 2023/4 ή βουλευτής 2026) 

Καθώς αναγιγνώσκεται το λεπτομερές μανιφέστο μου, μια αναγκαία προειδοποίηση. Ορισμένες από 

τις δεσμεύσεις μου στο μανιφέστο είναι άκρως ριζοσπαστικές, κάτι που προφανώς δεν θα αρέσει σε 

πολλά μέλη του κατεστημένου της Κύπρου, που ήλεγχαν και φέρεται να «άρμεγαν» στην κυριολεξία 

τη χώρα μας εδώ και χρόνια. 

Η Κύπρος χρειάζεται έναν ισχυρό ανεξάρτητο πρόεδρο, με διαφάνεια. Ένα έντιμο πρόεδρο. Με τη 

ψήφο σας το Φεβρουάριο, το ριζοσπαστικό μου όραμα να φτιάξω τη χώρα μας θα γίνει 

πραγματικότητα. 

Με εκτίμηση, 

 

Ανδρόνικος  

11 Νοεμβρίου 2022                                          

www.andronicos.cy 

 

http://www.andronicos.cy/
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Μια «μετάφραση» της αντίδρασης του κατεστημένου 

Πολλά κυβερνητικά τμήματα και πολιτικοί ηγέτες θα αντιδράσουν πολύ αρνητικά σε πολλές από τις 

δεσμεύσεις και επικρίσεις μου σε αυτό το λεπτομερές μανιφέστο. Ακολουθεί μια απλή μετάφραση 

στις προφανείς δικαιολογίες που θα προβάλουν: 

1. « Και εμείς σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό» … σημαίνει… « δεν το σκεφτήκαμε μέχρι 

να το διαβάσουμε στο μανιφέστο του Ανδρόνικου» 

2. « Το έχουμε κάνει ήδη αυτό» …σημαίνει… «μας πήρε 5 χρόνια για να κάνουμε τη μισή 

δουλειά και θα χρειαστούμε μέχρι το 2027 για να την ολοκληρώσουμε, ακόμη και αν δεν 

γνωρίζουμε πως» 

3. « Διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση» …σημαίνει… «δεν το σκεφτήκαμε πρώτοι, οπότε 

ας προσποιηθούμε ότι η ιδέα του Ανδρόνικου είναι εσφαλμένη …». ή...  «Θα ενοχλήσει 

μία από τις ομάδες ειδικών συμφερόντων που μας υποστηρίζουν»…ή...«Θα βλάψει τις 

τσέπες μας σε προσωπικό επίπεδο». 

4. « Είναι όλα μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας» … γνώμη μου… Όχι, 

δεν είναι. Ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να πετύχει εάν πρώτα δεν αλλάξουν οι 

ελαττωματικές πρακτικές εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα 

κυβερνητικά τμήματα. Διαφορετικά, θα έχουμε ψηφιακά μετασχηματισμένο 

αυτοματοποιημένο χάος. Ή, με άλλο τρόπο, η ανοησία θα καταστεί ακόμη ταχύτερη και 

αποτελεσματική.  

5. Και η πιο σύνηθης δικαιολογία που θα επιστρατεύσουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα 

είναι……… .. να κατηγορήσουν κάποιον άλλον!1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Δήλωση Ευθύνης: Tο παρών Προεδρικό μανιφέστο βασίζεται στη διεξαγωγή έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας 

πιστεύεται πως είναι ακριβή. Αν η εγκυρότητα τους αμφισβητηθεί σε κρατικό επίπεδο, τότε τα κυβερνητικά τμήματα 

θα πρέπει να α) παρουσιάσουν αδιάσειστα στοιχεία περί του αντιθέτου, β) πότε έχουν αλλάξει οι πρακτικές λειτουργίας, 

με ακριβή ημερομηνία και αποδείξεις, γ)λεπτομερή εξήγηση, χωρίς να ρίχνεται η ευθύνη σε άλλους γιατί πολλά από τα 

προβλήματα που επισημαίνονται στο μανιφέστο δεν έχουν επιλυθεί και δ) αν έχουν εφαρμοστεί, να δηλωθεί το πως, 

που και πότε έχουν δημοσιοποιηθεί, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οτι είναι λανθασμένο θα διορθωθεί στο τελικό 

μανιφέστο της 22ας Ιανουαρίου 2023. Εάν υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής 

διακήρυξης, η αγγλική έκδοση είναι η πιο ακριβής.     
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1. Βοηθήστε με να σχηματίσω τη νέα μας κυβέρνηση: από το λαό, για τον λαό  

Ελπίζω οι μελλοντικοί υπουργοί της Κύπρου (2023/4) και βουλευτές (2026) να το διαβάζουν αυτό. 

Από την ημερομηνία που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο μανιφέστο τον Νοέμβριο του 2022, δεν έχω 

δημιουργήσει κάποιο πολιτικό σχηματισμό, ούτε και απέκτησα πολιτική εξουσία. Ως εκ τούτου, οι 

περισσότερες από τις δεσμεύσεις μου στο μανιφέστο αναφέρονται σε «θα», αντί στο «θα το κάνει η 

κυβέρνησή», ή «θα το κάνει το νέο πολιτικό κόμμα». 

Λοιπόν, αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για θέση Υπουργού στη νέα μας κυβέρνηση ή βουλευτής του 

νέου πολιτικού κόμματος; Ή θα μπορούσατε να προτείνετε κάποιον ειδικό με τη γνώση να βοηθήσει 

στη μεταμόρφωση της Κύπρου; 

Εάν ναι, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις κριτηρίων επιλογής: 

1. Είστε τουλάχιστον 30 ετών (μελλοντικοί υπουργοί) ή θα έχετε κλείσει 25 ετών μέχρι τον Μάιο του 

2026 (μελλοντικοί βουλευτές); Οι σωματικές αναπηρίες ή κινητικές προκλήσεις όπως η χρήση 

αναπηρικού αμαξιδίου, δεν αποτελούν ασφαλώς κανένα θέμα. 

2. Έχετε εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους; 

3. Έχετε αποδεδειγμένο ιστορικό εξαιρετικών διοικητικών, οργανωτικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων; 

4. Έχετε το χάρισμα, τη σοφία και το πάθος να βοηθήσετε στη μεταμόρφωση της Κύπρου; 

5. Είστε ειλικρινής, και αδιάφθοροι, θα μπορείτε να βλέπετε το εαυτό σας στον καθρέφτη χωρίς 

ενοχές αν διοριστείτε ή ψηφιστείτε; 

6. Θέλετε να είστε ένας από τους πρώτους 300 που θα βοηθήσουν επίσημα στην εγγραφή του νέου 

πολιτικού κόμματος; Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να υπογράψετε ένα κυβερνητικό έντυπο. 

Ιδιωτικά. 

7. Θα θέλατε να υπογράψετε μια αυστηρή συμφωνία εμπιστευτικότητας; 

8. Βασικό ερώτημα: συμφωνείτε πλήρως με το πολιτικό μου μανιφέστο, συμπεριλαμβανομένης της 

ριζοσπαστικής προσέγγισής στο Κυπριακό; 

Εάν η απάντησή σας και στις 8 παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική, δηλώστε την πρόθεσή σας να 

υποβάλετε αίτηση ως μελλοντικός υπουργός ή βουλευτής με απόλυτη εχεμύθεια. Θα σας 

παρακαλούσα όμως να κάνετε υπομονή για μερικές βδομάδες μέχρι να λάβετε απάντηση. 

Πρόσθετες ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με τα παραπάνω: 

9. Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε θα ήταν πρόθυμοι να εργαστείτε εθελοντικά με μερική 

απασχόληση και, ενδεχομένως, να πληρωθείτε με πλήρη ή μερική απασχόληση; Η δουλειά σας 

θα μπορούσε να ήταν και η απλούστερη - δηλαδή να πείσετε φίλους και συγγενείς να εγγραφούν 

στους εκλογικούς καταλόγους ώστε να ψηφίσουν για τις προεδρικές εκλογές του 2023. 

10. Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε θα ήταν πρόθυμος να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει 

στους πολιτικούς μου στόχους να μεταμορφώσω τη χώρα μας και να προσπαθήσω να λύσω το 

Κυπριακό οριστικά; 
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Εμφανίστηκα ξαφνικά από το πουθενά γιατί είμαι ειλικρινά απηυδισμένος, εξαντλημένος και έχω 

αρρωστήσει από το παλαιοκομματικό σύστημα της Κύπρου και το πως λειτουργούν τα πράγματα. Δεν 

μου κάνει εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπαίνει στον κόπο να εγγραφεί, πόσο 

μάλλον να ψηφίσει. Συμπεριλαμβανομένου του 50 τοις εκατό των πολιτών κάτω των 25 ετών. 

Τα πολιτικά κόμματα του κατεστημένου αναπαράγουν το ίδιο σπασμένο γραμμόφωνο με ελαφρώς 

διαφορετικούς στίχους, μια παρατεταμένη ηχορύπανση. Θυμίζει το διάσημο ρητό, «Ο ορισμός της 

παραφροσύνης είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά 

αποτελέσματα». Σας καλώ στην συμμετοχή της γέννησης ενός εντελώς νέου σχεδίου, για να 

βοηθήσετε να μεταμορφωθεί η Κύπρος με «διαφορετικά αποτελέσματα». 

Κατεβάστε το πλήρες προεδρικό μανιφέστο (PDF) Ελληνικά / Αγγλικά 

 

2. Ενδυνάμωση για τις Γυναίκες 

Ο μισός πληθυσμός της Κύπρου υφίσταται διακρίσεις. Αυτό δεν οφείλεται στις θρησκευτικές τους 

απόψεις, στο χρώμα του δέρματός τους, τη διαφορετική κουλτούρα, την έλλειψη εκπαίδευσης ή 

περιορισμένες γνωστικές και επαγγελματικές δυνατότητες και νοημοσύνη. Πληρώνονται λιγότερα και 

δυσκολεύονται να βρουν καλές δουλειές λόγω του φύλου τους. 

Ορισμένοι Κύπριοι και Πολιτικοί αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως εργοστάσια αναπαραγωγής βρεφών, 

μαγείρισσες και καθαρίστριες. Όραμα μου είναι οι γυναίκες της Κύπρου να κατέχουν ή να 

διαχειρίζονται  εργοστάσια, εστιατόρια και εταιρείες καθαρισμού. 

Οι βασικές μου δεσμεύσεις προς το γυναικείο φύλο: 

• Θα εισάγω νόμους για την επιδότηση της παιδικής μέριμνας μέσω κουπονιών όταν η χώρα μας 

διαθέτει την οικονομική δυνατότητα.    

• Θα εισάγω θετικές διακρίσεις για τις κρατικές συμβάσεις. Εάν δύο εταιρείες ισοβαθμήσουν για 

ένα βραβείο, οι γυναίκες που διοικούν μία από τις εταιρείες θα εξασφαλίσουν τη σύμβαση, υπό 

προϋποθέσεις. 

• Επιπρόσθετα, ως μέρος της αξιολόγησης βαθμών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή κρατικών 

προμηθευτών, θα δοθούν μόρια σε προμηθευτές με ποσοστό γυναικών σε ανώτερες θέσεις, υπό 

προϋποθέσεις. Αυτό το ποσοστό θα βασιστεί σε μελέτες εμπειρογνωμόνων το 2023. Οι έλεγχοι 
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και ισορροπίες θα διασφαλίσουν ότι δεν θα σημειωθεί κατάχρηση του συστήματος, για 

παράδειγμα να γίνει διορισμός μιας γιαγιάς ή μιας αγαπημένης θείας ως ανώτερο στέλεχος ή ως 

μεγαλομέτοχος. 

• Επιπλέον, από το 2024, έως και 5.000 γυναίκες θα προσληφθούν με εξαμηνιαία, αρχικά, σύμβαση 

μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Η εκπαίδευση για την επιστροφή στο εργατικό 

δυναμικό θα παρέχεται ως προϊόν. Αυτό θα ενδυναμώσει τις γυναίκες με την εμπειρία της 

μητρότητας και ανατροφής παιδιών. Θα εφαρμοστεί διαδικασία επιλογής, 

συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων με βάση την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία ή τεστ 

επάρκειας. Αυτές οι γυναίκες θα βοηθήσουν στη μεταμόρφωση του δημόσιου τομέα, 

απελευθερώνοντας μόνιμο προσωπικό για την υλοποίηση επειγουσών αλλαγών. 

3. Δικαστικές μεταρρυθμίσεις, νόμος και τάξη, η αστυνομία μας  

Θα εφαρμόσω τις ακόλουθες αλλαγές, υπό την προϋπόθεση εκτενούς διαβούλευσης: 

Αστικές μεταρρυθμίσεις 

Θα δημιουργήσω δικαστήριο μικροδιαφορών για τη γρήγορη διεκπεραίωση διαφορών κάτω των 

10.000 ευρώ, για να απελευθερώσω τον χρόνο του δικαστηρίου ώστε να εξοικονομήσω νομικά έξοδα 

για όλους και να μην χρειάζεται πολυετή αναμονή για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κανένας δικηγόρος 

δεν θα είναι παρών κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, αν και δύνανται να συμβουλεύουν σχετικά με 

τη γραφική εργασία ώστε να υποβάλουν αξίωση ή να την υπερασπιστούν. Οι δικαστές θα διεξάγουν 

προαιρετικά ακροάσεις μέσω βιντεοσύνδεσης και η απόφαση θα είναι οριστική χωρίς μηχανισμό 

προσφυγής. 

Παράλληλα, θα διασφαλίσω ότι θα επιχειρηθεί η διαιτησία και η διαμεσολάβηση μέσω εναλλακτικού 

μηχανισμού επίλυσης διαφορών (ADR) πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια, για εμπορικές 

διαφορές σχετικά με μια συγκεκριμένη αξία. Και αυτό θα απελευθερώσει τον χρόνο του δικαστηρίου, 

επομένως η δικαιοσύνη θα αποδίδεται πιο γρήγορα. 

[Προσωπική διευκρίνιση για διαφάνεια: Αν και είμαι πιστοποιημένος διαμεσολαβητής στην EDR, δεν 

έχω κανένα απολύτως οικονομικό συμφέρον από αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, αυτή η 

εκπαίδευση θα αποδειχθεί χρήσιμη κατά τη διαπραγμάτευση λύσης του Κυπριακού με την «ΤΔΒΚ»].  

Το Ανώτατο Δικαστήριο 

Είμαι κατά του περιορισμού της διάρκειας διορισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 10 χρόνια, όπως 

προτείνουν ορισμένοι πολιτικοί. Εάν ένας δικαστής του Ανωτάτου αναγκαστεί να συνταξιοδοτηθεί 

μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας και βρίσκεται σε απόσταση από την ηλικία συνταξιοδότησης, 

δημιουργεί προβλήματα. Ο πρώην δικαστής θα μπορούσε να επικριθεί επειδή ακολούθως 

εργοδοτήθηκε ως σύμβουλος σε δικηγορικό γραφείο ή ευνόησε πελάτη στη βάση αποφάσεων του 

ως δικαστής. Αυτό είναι πολύ άδικο για τον πρώην δικαστή, ο οποίος μπορεί να κατηγορηθεί ότι 

ανταμείφθηκε για προηγούμενες «χάρες». Η προσέγγισή μου είναι ριζοσπαστική. Δεν αμφιβάλλω για 

την ακεραιότητα κανενός από τους αξιότιμους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ούτε υπονοώ σε 

καμία περίπτωση διαφθορά οποιουδήποτε τύπου. Ωστόσο, η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα όπου όλοι 

γνωρίζονται με όλους, ιδιαίτερα μεταξύ των λεγόμενων ελίτ και μεγάλων δικηγορικών γραφείων. 
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Για να αποτραπεί η υποψία μεροληψίας ή ευνοιοκρατίας, προτείνω, με την έγκριση της Ελληνικής 

κυβέρνησης και των δικαστηρίων, δύο από τους καλύτερους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

από την Κύπρο και την Ελλάδα να αντικατασταθούν με 5ετείς αποσπάσεις. Αυτό θα πρέπει να 

θεωρείται ως προαγωγή και να προσελκύει υψηλότερες απολαβές. Τα διεθνή δικαστήρια αξιοποιούν 

δικαστές από πολλές χώρες που έχουν τα προσόντα να γνωμοδοτήσουν και να δημιουργήσουν 

προηγούμενο. Δεν είναι όμως ειδικοί σε κάθε νομικό ζήτημα στις εθνικές δικαιοδοσίες. 

Μεταρρυθμίσεις στην ποινική δικαιοσύνη 

• Θα εισάγω την κοινωφελή εργασία ως προαιρετική ποινή, εναλλακτική σε πρόστιμα και φυλάκιση. 

Όσοι εκτίουν κοινοτικές ποινές θα εξακολουθούν να έχουν προστασία της ταυτότητάς τους, 

σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους περί απορρήτου. 

• Ανάθεση μελέτης με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την καθιέρωση 

Αμερικανικού τύπου διαπραγματεύσεων για ορισμένα ποινικά αδικήματα. Αυτό θα 

εξοικονομήσει χρόνο για τα ποινικά μας δικαστήρια. 

• Θέσπιση υποχρεωτικής στέρησης άδειας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (50-80 mg) και 

χρήση ναρκωτικών. Όλοι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης εκτός Κύπρου και οι οποίοι ενοικιάζουν 

αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουν κατάθεση στις πιστωτικές τους κάρτες ως μέρος της συνήθους 

κατάθεσης ενοικίασης, αλλά θα περιλαμβάνουν διατάξεις για παραβάσεις αυτοκινήτου. Αυτό θα 

ισχύει για 10 ημέρες μετά την επιστροφή του οχήματος. Εάν συλληφθείτε να οδηγείτε υπό την 

επήρεια αλκοόλ ή την χρήση ναρκωτικών ή σταθμεύσετε σε χώρους αναπήρων, πέρα από τους 

ισχύοντες νόμους και τις κυρώσεις, μέρος αυτής της προκαταβολής θα χρησιμοποιηθεί για την 

πληρωμή του προστίμου. Σε όλους τους πελάτες ενοικίασης αυτοκινήτων θα δοθεί ένα φυλλάδιο 

ή θα αποσταλεί ένα email κατά την κράτηση που θα αναφέρεται ξεκάθαρα στους τιμωρητικούς 

νόμους οδήγησης της Κύπρου και τα όρια αλκοόλ με βάση το όχημα που ενοικιάζουν. Καλώ και 

άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. 

• Εξέταση των συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές και πρόσθετα κίνητρα για όσους εκτίουν ποινές, 

ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την κοινότητά μας από τη φυλακή ή εκτός φυλακής με ειδική 

άδεια. Θα βασίζεται στην ακαδημαϊκή, εργασιακή εμπειρία και στην παράβαση που έχουν 

διαπράξει. Θα ήταν παράλογο να στείλουμε κάποιον που είναι στη φυλακή για 

επαναλαμβανόμενα αδικήματα κλοπών από καταστήματα, να εργαστεί σε φιλανθρωπικό 

κατάστημα ως «εθελοντής». 

• Μελέτη αναφορικά με τη σκοπιμότητα κατασκευής «ανοικτής» φυλακής σε αγροτική περιοχή 

ώστε να στεγαστούν κρατούμενοι που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι ή δεν αποτελούν κίνδυνο 

φυγής, για ποινές 24 μηνών ή λιγότερο. Αυτή η νέα φυλακή θα μπορούσε επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τους τελευταίους 12 μήνες της ποινής. Οι λειτουργικές δαπάνες της ανοικτής 

φυλακής είναι πολύ χαμηλότερες και θα μειώσουν τους σημερινούς αριθμούς των κρατουμένων. 

Η απόδραση θα αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και με την επανασύλληψη ο κρατούμενος θα 

μεταφέρεται στις Κεντρικές Φυλακές με χειροπέδες. 

• Θα θεσπίσω αυστηρότερες ποινές και αποτελεσματικές τιμωρίες για την εμπορία γυναικών και 

θα απελάσω μαστρωπούς. 
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• «Στο τρίτο, φεύγεις». Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες για ορισμένα αδικήματα όπως 

διαρρήξεις και κλοπές, θα αντιμετωπίζονται αυστηρότερα. Για προβλήματα ναρκωτικών, σας 

παραπέμπω σε πιο κάτω σημείο του προγράμματος. 

• Απέλαση αλλοδαπών υπηκόων, υπότροπων σε ποινικά αδικήματα. Εναπόκειται όμως στους 

δικαστές να δείξουν κατανόηση σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τρία αδικήματα σε πέντε χρόνια και 

η απέλαση είναι βέβαιη. Για την προστασία της στενής οικογένειας, όσοι απελαύνονται για 

επαναλαμβανόμενα ήσσονος σημασίας αδικήματα ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα 

επιστροφής μετά από κάποια χρόνια με την προϋπόθεση καθαρού ποινικού μητρώου στη νέα 

τους χώρα. 

• Αν και με λιγότερη συχνότητα στην Κύπρο από ό,τι στο παρελθόν, η επαιτεία με ένα μικρό παιδί 

που έχει ναρκωθεί ή του χορηγήθηκε αλκοόλ για να φαίνεται άρρωστο, θα συνιστά πλέον ποινικό 

αδίκημα. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την κακοποίηση ατόμων που συχνά 

εργάζονται σε συμμορίες για να ζητήσουν χρήματα. Εάν ένα μικρό παιδί είναι άρρωστο, δεν 

πρέπει να βρίσκεται στο δρόμο με τη «μητέρα» ή τη μεγαλύτερη «αδερφή» του. Έχω απόλυτη 

συμπάθεια για τους άστεγους σε χώρες με ελάχιστα ή καθόλου συστήματα πρόνοιας. Όχι όμως 

επαγγελματίες που εργάζονται για συμμορίες στις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα εάν λαμβάνουν κρατικά 

επιδόματα. 

• Θα εισάγω αυστηρότερες ποινές, περιλαμβανομένης της απέλασης για οποιονδήποτε εμπλέκεται 

άμεσα ή έμμεσα σε γάμους παιδιών ή στη βδελυρή πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων (FGM). Οι δάσκαλοι, καθηγητές και οι αξιωματικοί ασφαλείας των συνόρων 

μας θα εκπαιδευτούν για να εντοπίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί τέτοια κακοποίηση μετά από 

επίσκεψη τους σε χώρες που ασκούν γάμους μεταξύ παιδιών ή ακρωτηριασμούς των γεννητικών 

οργάνων. Επιπλέον, ειδικοί και κοινωνικοί λειτουργοί θα λάβουν εκπαίδευση του τρόπου 

συζήτησης τέτοιων προβλημάτων ιδιωτικά και με λεπτότητα στο σχολείο. Ζητήματα που αφορούν 

κορίτσια από ορισμένες εθνικές προελεύσεις. 

• Θα αναθέσω μελέτη για την τοποθέτηση δακτύλιων αστραγάλου σε ανήλικους παραβάτες. Η 

τεχνολογία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα απαγόρευσης κυκλοφορίας τα βράδια ή/και τα 

Σαββατοκύριακα. Μερικές χώρες στέλνουν ορισμένες φορές ανήλικους παραβάτες σε 

κατασκηνώσεις για να τους δείξουν «αγάπη». Η προσέγγισή μου είναι να τιμωρήσω αυτά τα 

«παραβατικά χερουβείμ» γειώνοντάς τα και αφαιρώντας τα «πολύτιμα» κινητά τους τηλέφωνα. 
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Η αστυνομία μας 

Θα στηρίξω την αστυνομία μας με νέα τεχνολογία, εργασιακές πρακτικές και διοικητικό προσωπικό. 

Θα ανατεθεί μια λεπτομερής μελέτη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

συνδικάτων, για διαπίστωση των προβλημάτων. Οι βασικές μου δεσμεύσεις: 

• Οι αστυνομικοί μας δεν θα πρέπει να περνούν τη μισή τους εργάσιμη μέρα σε γραφειοκρατικές 

διαδικασίες ή απαντώντας στα τηλέφωνα. Θα προσληφθεί πρόσθετο διοικητικό προσωπικό 

μερικής απασχόλησης ώστε να μειωθεί αυτή η επιβάρυνση. 

• Θα διερευνήσω τη σκοπιμότητα της προσωρινής ανταλλαγής Ελλήνων αξιωματικών και Κυπρίων 

αστυνομικών με αποσπάσεις 3 ετών για τη διεξαγωγή μυστικών αποστολών στο εξωτερικό. 

• Προτίθεμαι να μελετήσω την εφαρμογή καμερών σώματος, για αξιωματικούς πρώτης γραμμής. 

• Θα συζητήσω το ενδεχόμενο ανεξάρτητης αντιμετώπισης καταγγελιών κατά αστυνομικών στο 

εξωτερικό, ίσως και στην Ελλάδα. Τουλάχιστον για προσφυγές. 

• Θα εξετάσω τις παροχές που καταβάλλονται σε αξιωματικούς που ακρωτηριάζονται ή χάνουν τη 

ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πρόκειται για ήρωες που πρέπει να τιμηθούν 

και να λάβουν δίκαιη κρατική αποζημίωση. 

• Ένας γιατρός είναι πάντα γιατρός 24x7. Ένας ιερέας πρέπει να είναι πάντα στο καθήκον. Και 

πιστεύω ακράδαντα ότι και ένας αστυνομικός είναι πάντα αστυνομικός είτε βρίσκεται σε 

υπηρεσία είτε όχι, οπότε θα μελετήσω εάν μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας, δοθούν κάμερες 

διπλής όψης και φορητά μπλε φώτα, που θα τοποθετηθούν στα ιδιωτικά τους οχήματα, ώστε να 

επιβάλλουν το νόμο ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση και επιπρόσθετα 

επιδόματα για όσους προχωρήσουν. 
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3.1 Κατάχρηση ουσιών 

Θα διεξαχθούν εμπεριστατωμένες μελέτες από διεθνείς εμπειρογνώμονες και συναρμόδια 

Υπουργεία, μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, με στόχο συγκεκριμένες απαντήσεις στα 

ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πρέπει να αποποινικοποιηθεί η κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης για προσωπική χρήση οι 

οποίες καπνίζονται ιδιωτικά; 

2. Aν ναι, θα μπορούσε να επιτραπεί στα συμμετέχοντα αδειοδοτημένα φαρμακεία να πωλούν 

μικρές ποσότητες κάνναβης ανά άτομο με έλεγχο ηλικίας και με προειδοποιήσεις για πιθανές 

ψυχώσεις και άλλους κινδύνους. 

3. Θα πρέπει η ιατρική μαριχουάνα για ανακούφιση του πόνου από τον καρκίνο να διατίθεται νόμιμα 

από τους γιατρούς του ΓΕΣΥ; 

4. Θα πρέπει η χρήση σκληρών ναρκωτικών να αντιμετωπίζεται ως ψυχική ασθένεια παρά ως 

εγκληματική ενέργεια; 

5. Θα μπορούσαν οι ειδικοί γιατροί του ΓΕΣΥ να παρέχουν επαναλαμβανόμενες συνταγές και 

επιλεγμένοι εξουσιοδοτημένοι φαρμακοποιοί να προμηθεύουν τον εξαρτημένο με συγκεκριμένα 

σκληρά φάρμακα για 3 ημέρες, με εναλλακτικές λύσεις όπως η μεθαδόνη;  

Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις: αν ο εξαρτημένος ( i ) εγγραφεί ως τοξικομανής, (ii) δεν έχει ποινική 

καταδίκη τους τελευταίους 12 μήνες, (iii) απασχολείται επικερδώς σε επιχείρηση για τουλάχιστον 120 

ώρες το μήνα, πληρώνοντας κοινωνική ασφάλιση και ( iv) ενεργός αναζήτηση βοήθειας. 

Τα παραπάνω θα δώσουν στους χρήστες σκληρών ναρκωτικών ένα κίνητρο να μείνουν μακριά από 

προβλήματα όπως μικροκλοπές και διαρρήξεις για να τροφοδοτήσουν τον εθισμό τους με 

αποτέλεσμα να μειωθούν κατακόρυφα, ενώ θα υπάρξει και τεράστια εξοικονόμηση κόστους από την 

αστυνομική επιβολή. 

Τα κονδύλια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και δαπανηθούν σε εθνική εκπαίδευση κατά των 

ναρκωτικών από την ηλικία των 7 ετών χρησιμοποιώντας τακτικές «σοκ». Επιπλέον, οι έμποροι 

ναρκωτικών θα χάσουν τους περισσότερους πελάτες τους και θα αναγκαστούν να φύγουν.  

Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι δεν ζητώ τη γνώμη εμπειρογνωμόνων για 

αποποινικοποίηση της χρήσης σκληρών ναρκωτικών. Το αντίθετο-θέλω απλώς να καθορίσω αν το 

κράτος μπορεί και πρέπει να ελέγχει την προσφορά για εξαρτημένους υπό αυστηρούς όρους. 

Όλοι οι υπουργοί θα έχουν ελεύθερη ψήφο και θα αποδεκτώ την οποιαδήποτε απόφαση προτού 

υποβάλω οποιαδήποτε πρόταση στο κοινοβούλιο. Μπορεί ακόμη και να θέσω προς ψήφιση πτυχές 

του ζητήματος σε εθνικό δημοψήφισμα. 
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4. Τα χρήματα και ο πλούτος σου  

 

 
 

Αλλαγές φόρου και ΦΠΑ 

[Πλήρης διαφάνεια: Τα περισσότερα άτομα θα επωφεληθούν οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της 

οικογένειάς μου και εμού προσωπικά]. 

• Το αφορολόγητο όριο ατομικού εισοδήματος θα αυξηθεί σε €xxx.xxx  ετησίως. (Το τελικό 

μανιφέστο 22/1/23) 

• Θα μειωθούν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους χαμηλά αμειβόμενους. 

• Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών σε πρώτες κατοικίες 5 ετών και άνω θα καταργηθεί σταδιακά 

όταν η χώρα αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα. Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί με την 

αύξηση του φόρου υπεραξίας και του φόρου μεταβίβασης σε εξοχικές κατοικίες που ανήκουν σε 

μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου. Ανώτατα στελέχη διεθνών εταιρειών που δημιουργούν 

ουσιαστική απασχόληση στην Κύπρο πριν από το 2026 θα λάβουν πρόσθετες φορολογικές 

ελαφρύνσεις κεφαλαιακών κερδών σε ακίνητα και γραφειακές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η 

ριζοσπαστική προσέγγισή μου στο Κυπριακό προτείνει ότι ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών και 

φόρος μεταβίβασης δεν θα ισχύει για ακίνητα που επιστρέφονται μετά από διακανονισμό. 

• Για να στηρίξουμε τον τομέα εστίασης και φιλοξενίας, τα οποία ιστορικά αποτελούσαν 

οικογενειακές επιχειρήσεις και έχουν υποφέρει λόγω του Covid και των ξενοδοχείων all-inclusive, 

το κόστος φαγητού σε εστιατόρια με ΦΠΑ και η διαμονή σε ξενοδοχεία δύναται να αφαιρεθεί από 

τον προσωπικό φόρο , έως 2% κατ' ανώτατο όριο ετήσιο εισόδημα (με ανώτατο όριο), με την 

προϋπόθεση πληρωμής με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και τήρηση αποδείξεων. 

• Το φορολογικό σύστημα θα απλοποιηθεί για τους χαμηλότερα αμειβόμενους και θα αυξηθεί το 

μισθολογικό όριο για τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

• Για τη δημιουργία πιο προσιτών κατοικιών προς ενοικίαση, θα δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες και 

προγραμματιστές. Θα ανατεθεί μια μελέτη το 2023 και θα ζητηθεί ανατροφοδότηση από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 
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• Το Φ.Π.Α σε προϊόντα υγιεινής για τις γυναίκες θα είναι μηδενικός. Δεν έχουν οι πολιτικοί 

θυγατέρες και εγγονές; Ελπίζω όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. 

• Η ΑΗΚ και η ΑΤΗΚ θα καταβάλλουν τόκους καταθέσεων πελατών μέσω ετήσιας πίστωσης σε όλους 

τους πελάτες τους. Θα βρίσκεται στην καλύτερη διαθέσιμη εμπορική τιμή από την 1/1/2017. Εάν 

CYTA ή ΑΗΚ δεν εξασφαλίσουν τραπεζικούς τόκους λόγω υπερ-αναλήψεων, το κοινοβούλιο θα 

υπαγορεύσει το επιτόκιο που πρέπει να καταβληθεί. Καλώ άλλους οργανισμούς στον ιδιωτικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων τηλεφωνίας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να 

ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. 

• Το κράτος χρηματοδοτεί επί του παρόντος το βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος μέσω γραμματίων 

του δημοσίου και άλλων μέσων της αγοράς στα οποία πληρώνει τόκους. Το 2023/4 θα ανατεθεί 

μια μελέτη για να επανεξεταστεί ο τρόπος διαχείρισης των πλεονασματικών ταμειακών 

αποθεμάτων από χωριά και δήμους και αν υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν παράλληλα από 

το κράτος. Όπως ισχύει αυτή τη στιγμή, μοιάζει με δύο τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο ένας παίρνει 

τόκους, ο άλλος πληρώνει τόκους με υψηλότερο επιτόκιο. Μόνος ουσιαστικός κερδισμένος είναι 

η τράπεζα που υποδέχεται πελάτες οι οποίοι δανείζονται δικά τους χρήματα. 

5. Αυξήσεις κρατικών συντάξεων και αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης τους  

Νιώθω απέχθεια για το δικαίωμα των βουλευτών να απολαμβάνουν πλήρη σύνταξη μετά από μόλις 

5 χρόνια θητείας. Δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι εργάστηκαν για 40 χρόνια με χαμηλά εισοδήματα, 

πληρωμένους φόρους και κοινωνική ασφάλιση και μετά βίας μπορούν τώρα να επιβιώσουν 

οικονομικά. Αυτό αποτελεί εθνική ντροπή. Ποιος νέος νόμος θα προταθεί στη συνέχεια από 

αυτοεξυπηρετούμενα πολιτικά κόμματα; Ίσως θα το πάνε ένα βήμα παραπέρα: όλοι οι βουλευτές θα 

έχουν το νόμιμο δικαίωμα ως προνόμιο, να αρπάζουν φαγητό από τα ψυγεία, τα τραπέζια και το 

στόμα των συνταξιούχων ανά πάσα στιγμή, αν πεινάσουν. 

Τα επόμενα 3 χρόνια, η ελάχιστη κρατική σύνταξη θα αυξηθεί σε κυλιόμενη κλίμακα ξεκινώντας από 

τις χαμηλότερες. 

Θα διερευνήσω ενδελεχώς πού έχουν καταλήξει όλα τα κρατικά συνταξιοδοτικά αποθεματικά. Για 

αυτό τον λόγο, οι πολιτικοί θα πρέπει να απομακρυνθούν από την καθημερινή διαχείριση του 

κρατικού ταμείου φυσικού αερίου. «Δεν θέλω οι αλεπούδες να φυλάνε τα κοτόπουλα ελευθέρας 

βοσκής της οικογένειάς μας». Η διαχείριση του ταμείου θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με 

διεθνείς εμπειρογνώμονες. 

Στο μέλλον, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κρατική σύνταξη, θα έχουν την 

ευκαιρία να συμπληρώσουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που υπολείπονται ή τις χαμηλές 

τους, 2 χρόνια πριν από την ηλικία σύνταξης που επιστρέφει στα 10 έτη. Αυτό θα γίνει με εφάπαξ 

πληρωμή για να αυξηθεί στο μέλλον η κρατική τους σύνταξη. Έτσι αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα 

χώρες όπως η Βρετανία για παράδειγμα. 

Πολλά άτομα από το 2020 ή όσοι θα λάβουν σύντομα κρατική σύνταξη πλήρωναν λιγότερες εισφορές 

από μειωμένες ή καθόλου αποδοχές λόγω της πανδημίας. Ο παραπάνω νόμος θα ανανεωθεί την 

1/1/2020. 
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Το κυβερνητικό τμήμα που ασχολείται με τις κρατικές συντάξεις θα αξιολογηθεί, θα αναδιαρθρωθεί 

και θα δοθούν πρόσθετοι πόροι. Οι συνταξιούχοι και όσοι θα λάβουν σύντομα σύνταξη θα μπορούν 

να συζητούν τηλεφωνικά για τις προβλεπόμενες συντάξεις (με την επιφύλαξη επαλήθευσης 

ταυτότητας) και η Αριάδνη θα ενημερωθεί, ώστε τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα να είναι ευκολότερο 

να υπολογιστούν και κατανοηθούν. Αυτό θα περιλαμβάνει τις διασυνοριακές συντάξεις της ΕΕ. 

[Πλήρης διαφάνεια: αυτός αποτελεί ένα από τους ελάχιστους νόμους που προτείνω ο οποίος 

ενδεχομένως να αποβεί οικονομικά επωφελής για μέλη της οικογένειάς μου με υψηλότερες κρατικές 

συντάξεις]. 

Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα δημιουργηθεί μια αυτοχρηματοδοτούμενη εθνική 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει καταστήματα με εκπτώσεις και άλλες υπηρεσίες 

που προσφέρονται στους συνταξιούχους σε εθνικό επίπεδο. Θα είναι εύκολο για τους εμπορικούς 

οργανισμούς να εγγραφούν και να ενημερώσουν. Πρέπει να υποδεικνύονται οι πραγματικές τιμές, 

για παράδειγμα «10% έκπτωση για υπηρεσίες κομμωτηρίου» και όχι «οι συνταξιούχοι θα έχουν 

έκπτωση». 

6. Η υγεία του πολίτη μας. ΓΕΣΥ  

Το ΓΕΣΥ, η εθνική μας υπηρεσία υγείας θα βελτιστοποιηθεί και μεταμορφωθεί. Οι καλύτεροι 

σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και διεθνώς θα παρέχουν συστάσεις σε συνεργασία 

με τις συντεχνίες. 

Μία φορά ετησίως, όλοι οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ θα έχουν δικαίωμα πλήρους ιατρικού ελέγχου (check 

up) και αιματολογικές εξετάσεις σε κλινικές ευεξίας. To ανθρώπινο «MOT» θα σώσει ζωές και θα 

εξοικονομήσει χρήματα για το ΓΕΣΥ μακροπρόθεσμα. Η πρόληψη είναι σαφώς προτιμότερη από τις 

θεραπείες ή τις χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά θα είναι προσβάσιμη στους 65 και άνω. 

Το ΓΕΣΥ θα επιχορηγήσει φιλανθρωπικούς ξενώνες για την αξιοπρέπεια του τέλους της ζωής και την 

παρηγορητική φροντίδα. Ολοι αξίζουν να φύγουν με μέγιστη αγάπη, ενώ παρέχεται συναισθηματική 

και πρακτική υποστήριξη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να το χρηματοδοτήσουν, ίσως τα 

πολιτικά κόμματα μπορούν να μειώσουν το ποσό κρατικής χορηγίας, μέσω νόμων που ψήφισαν οι 

βουλευτές τους. 

Το ΓΕΣΥ θα επεκτείνει τις υπηρεσίες ψυχικής ευεξίας του. 

Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα θα κληθεί να συμμετάσχει σε συνεχή διεθνή 

έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εκπαίδευσης των σκύλων να ανιχνεύουν ορισμένες 

ασθένειες και της χρήσης ακουστικής διέγερσης για βοήθεια ορισμένων ασθενών σε κώμα. [Δήλωση 

σύγκρουσης συμφέροντος στο πλαίσιο της διαφάνειας: μία από τις εταιρείες μου κατέχει τεχνολογία 

και IP που αφορά την ανάληψη ακουστικής διέγερσης για ασθενείς σε κώμα. Εάν ζητηθεί, θα 

αδειοδοτηθεί δωρεάν για το σκοπό αυτό]. 

Θα εισάγω προγράμματα ώστε οι συμμετέχοντες επιλεγμένοι φαρμακοποιοί να παραμένουν ανοικτοί 

καθόλη τη διάρκεια της νύκτας και να παραδίδουν φάρμακα μέσω ταχυμεταφοράς μοτοσικλέτας, 

όπως τους διανομείς φαγητού. Εάν απαιτείται ιατρική συνταγή, θα προτείνω μικρή ομάδα γιατρών 

του συστήματος (ΓΕΣΥ) να είναι διαθέσιμοι για να επιλύσουν τα ιατρικά προβλήματα ενός ασθενή 

μέσω βιντεοκλήσης. Στο τέλος της κλήσης, ο γιατρός είτε θα εκδώσει τη συνταγή στο σύστημα ΓΕΣΥ 
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ή θα παραπέμψει τον ασθενή να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο για μια διαβούλευση ή έναν γενικό ιατρό 

την επόμενη μέρα σε περίπτωση μη επειγόντων περιστατικών. 

Θα αναθέσω μια μελέτη με ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς για τους τρόπους με τους οποίους το 

ΓΕΣΥ δύναται να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για την αισθητική χειρουργική και τον 

οδοντιατρικό τουρισμό, ώστε να επιδοτήσει τα έσοδά του. Το ΓΕΣΥ θα εξοικονομήσει δαπάνες από 

την πλεονάζουσα χωρητικότητα νοσοκομειακών κρεβατιών και την ανάληψη της χρέωσης ασθενών 

που θα περιλαμβάνει επιλεγμένα ξενοδοχεία εκτός αιχμής ως μέρος του συνολικού πακέτου. Αυτό 

σημαίνει ότι οι οικογένειες των ιατρικών τουριστών θα μπορούν να απολαμβάνουν και δωρεάν 

διακοπές, άκρως επωφελές για την τουριστική μας βιομηχανία. 

Κάρτες δωρητών οργάνων  

Κάρτες δωρητών οργάνων ή αντίστοιχες κάρτες θα διανεμηθούν μέσω εθνικής εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης του κοινού. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια τραγωδία. Μέσα 

από ένα τραγικό γεγονός, πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν, ακόμη και «οι τυφλοί θα μπορούν 

να βρουν το φως τους». Θα αποτελεί μια προσωπική επιλογή με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και την οικογενειακή συζήτηση του θέματος ώστε να ληφθεί απόφαση αν θα φέρουν όλοι 

υπογεγραμμένες κάρτες δωρητών οργάνων. Όλες οι δημόσιες  υπηρεσίες, όπως τα κέντρα πολιτών 

και το τμήμα μεταφορών, δύνανται να παρέχουν αυτόματα κάρτες δωρητών οργάνων κατά την 

ανανέωση άδειας οδήγησης, ταυτότητας ή επίσκεψης στα γραφεία τους. 

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το επιβατηγό προεδρικό τζετ που χάρισε γενναιόδωρα η Ελλάδα στην 

Κύπρο θα είναι διαθέσιμο για μεταφορά οργάνων στα επείγοντα ιατρικά περιστατικά προς/ή από τις 

γειτονικές μας χώρες. 

Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και έκτακτης ανάγκης σε κρατικά σχολεία 

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλα τα κρατικά σχολεία θα πρέπει να εφαρμόζουν εκπαίδευση πρώτων 

βοηθειών, βασική εκπαίδευση πυρκαγιών, δεξιότητες ναυαγοσώστη και να διεξάγουν ασκήσεις 

ετοιμότητας για τους σεισμούς από την ηλικία των 7 ετών. Τα μικρότερα παιδιά θα μάθουν να 

αναγνωρίζουν μια έκτακτη ανάγκη και να ξέρουν πώς να τηλεφωνούν στο 112 για να δηλώσουν την 

τοποθεσία τους, αν δεν υπάρχει ενήλικας κοντά τους. Μέχρι την ηλικία των 13, πρέπει να μάθουν 

πώς να χρησιμοποιούν απινιδωτή, πώς να αναζωογονούν με ή χωρίς τη συσκευή αυτή, να 

αναγνωρίζουν τα φίδια της Κύπρου, και να ξέρουν πως να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια ένα 

«δάγκωμα», όπως και τις υπόλοιπες σημαντικές διαδικασίες πρώτων βοηθειών μέχρι να φτάσουν οι 

γιατροί και το ασθενοφόρο στη σκηνή. Κάποτε ίσως μπορέσουν να σώσουν τη ζωή τους, ενός μέλους 

του κοινού, ενός φίλου, ενός δασκάλου ή ένα μέλος της οικογένειας. 

Εάν εκλεγόμουν πρόεδρος, θα ενέπλεκα πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς στην υλοποίηση αυτής 

της πρωτοβουλίας. Αυτό θα περιλαμβάνει τα σωματεία, την πυροσβεστική, το τμήμα εκπαίδευσης, 

τις ομάδες γονέων, τις ομάδες ναυαγοσωστών, το υπουργείο Υγείας και το ΓΕΣΥ. Καλώ όλες τις χώρες 

της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. 
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Επίσημη βράβευση στο ΓΕΣΥ 

Ως αναγνώριση σε κάθε μέλος του προσωπικού του ΓΕΣΥ, για την υπέρβαση του καθήκοντος κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, προτείνω να απονεμηθεί στο ΓΕΣΥ το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του 

Μακαρίου ως σώμα, από ένα πολύ ευγνώμων έθνος. Αυτή είναι η υψηλότερη διάκριση της Κύπρου 

σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά όλους τους διευθυντές του ΓΕΣΥ, γιατρούς, νοσηλευτές, οδηγούς 

ασθενοφόρων, βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες, τους πάντες. Όλα τα κρατικά νοσοκομεία του 

ΓΕΣΥ θα φέρουν τα τρισδιάστατα διακριτικά με το «2020» στις κύριες εισόδους τους ως υπενθύμιση 

στις μελλοντικές γενιές. Και όλοι οι γενικοί ιατροί του ΓΕΣΥ μπορούν να παρουσιάζουν αυτό το 

βραβείο στα ιατρεία τους. 

7. Δικαιότερες κρατικές αποζημιώσεις για τις υποχρεωτικές αγορές γης  

Στις κατασκευές υποδομών, όπως δρόμοι και πεζοδρόμια, θα καταβάλλεται ένα ασφάλιστρο 10-20% 

στην αγοραία αξία. Εναλλακτικά, θα πρέπει να βρεί και να αγοράσει οικόπεδο ίσης αξίας, σε εγγύτητα 

προς την ελεύθερη αγορά και να το μεταβιβάσει με δικά του έξοδα. Δεν θα εφαρμόζεται φόρος 

υπεραξίας σε τέτοιες ανταλλαγές γης. Ένας μηχανισμός προσφυγών για την αξία της γης θα 

περιλαμβάνει πρόσθετο επίπεδο εποπτείας από ξένους εμπειρογνώμονες, για την αποφυγή 

συγκρούσης συμφερόντων. [Πλήρης διαφάνεια: Αυτός είναι ένας από τους ελάχιστους νόμους που 

προτείνω, ο οποίος ενδεχομένως να αποβεί οικονομικά επωφελή για μέλη της οικογένειάς μου].    

8. Η λαχειοφόρος αγορά Euromillions για τη χρηματοδότηση νέας «φιλανθρωπικής επιτροπής»  

8.1 Η λαχειοφόρος αγορά EuroMillions, αρχικά μόνο για διαδικτυακό παιχνίδι 

• Αρχικά θα διεξάγεται μόνο διαδικτυακά από επιλεγμένο φορέα λαχειοφόρων αγορών στο 

εξωτερικό (υπόκειται σε διαγωνισμό), χωρίς να χρειάζονται τερματικά εισιτηρίων εκτός από 

αεροδρόμια και κοντά στα σημεία διέλευσης του ΟΗΕ. Θα συνεργαστώ με ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΑΠ, καθώς αυτή τη στιγμή διατηρεί αποκλειστικότητα για φυσικές 

πωλήσεις λαχειοφόρων αγορών. 

• Το EuroMillions θα παράσχει κίνητρα σε όσους είναι επιφυλακτικοί να αποδεχθούν την 

τεχνολογία, όπως ορισμένοι συνταξιούχοι, να μάθουν τα βασικά της χρήσης φορητού υπολογιστή 

ή tablet, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Κύπρου. Κέρδη άνω των 100.000 €, τα οποία μπορεί να φτάσουν τα 

€250.000.000, που θα υπόκεινται σε φόρο 5% και σε υποχρεωτική δωρεά 5% σε οποιεσδήποτε 

εγγεγραμμένες στην Κύπρο φιλανθρωπικές οργανώσεις που θα επιλέξουν οι τυχεροί.  Όπως για 

παράδειγμα, τη φροντίδα του ξενώνα, τον εθισμό στα ναρκωτικά, την υποστήριξη του 

αντικαρκινικού συνδέσμου και άλλων ανάλογων οργανώσεων, τις γραμμές βοήθειας για άτομα 

με συναισθηματική ταλαιπωρία ή την εκκλησία. Εναλλακτικά, οι νικητές μπορούν να ξεκινήσουν 

το δικό τους φιλανθρωπικό σκοπό μέσα σε 12 μήνες για να βοηθήσουν την κοινότητά μας, όπως 

να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των μελλοντικών μας Ολυμπιονικών (συμπεριλαμβανομένων των 

παραολυμπιακών). [Προσωπική εμπειρία: Κέρδισα το λαχείο EuroMillions κατά την προηγούμενη 

επίσκεψη μου στην Αγγλία. Δυστυχώς, ήταν μόνο £3].  

• Οι κάτοικοι εκτός Κύπρου που αγοράζουν φυσικά εισιτήρια σε αεροδρόμια ή σημεία διέλευσης 

του ΟΗΕ θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10% για κέρδη άνω των 100.000 ευρώ, ωστόσο 
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μπορούν και αυτοί να επιλέξουν ποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Κύπρο θα επωφεληθούν 

από το μισό του 10% που παρακρατήθηκε. 

• Το κράτος θα επωφεληθεί επίσης από δασμό 20% σε όλες τις πωλήσεις εισιτηρίων για να 

βοηθήσει στη χρηματοδότηση μιας νέας φιλανθρωπικής προσπάθειας. Ο πλήρης κατάλογος κάθε 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κύπρου θα εμφανίζεται στον ιστότοπό της. 

 

 

8.2 Η νέα μας φιλανθρωπική επιτροπή στην Κύπρο  

Πολλοί Κύπριοι και μόνιμοι κάτοικοι είναι γενναιόδωροι όταν πρόκειται για καλούς σκοπούς και 

φιλανθρωπία. Ωστόσο, οι τρέχοντες νόμοι για τη φιλανθρωπία βασίζονται στη δεκαετία του 1960, 

όταν θεωρείτο ότι μια φιλανθρωπική οργάνωση συγκέντρωνε κέρματα σε κουβάδες από απλήρωτους 

εθελοντές για έναν τοπικό σκοπό. Ή όταν η εκκλησία συντόνιζε φιλανθρωπίες για τους φτωχούς. Ποτέ 

δεν ξημέρωσε σε καμία κυβέρνηση από τότε ότι ορισμένοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, π.χ., για 

ιατρική έρευνα, απασχολούν προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, όπως γιατρούς και επαγγελματίες. 

Οι ισχύοντες νόμοι και οι τέσσερις τύποι φιλανθρωπίας που υπάρχουν σήμερα είναι παράλογα 

γραφειοκρατικοί. Ίσως χρειαστούν χρόνια για να ανοίξει μια φιλανθρωπική οργάνωση. 

• Μια νέα φιλανθρωπική επιτροπή θα αποτελέσει ενιαία υπηρεσία για να βοηθήσει στη σύσταση 

και λειτουργία φιλανθρωπικών οργανώσεων, αιτήσεις επιχορήγησης, αιτήματα εθελοντών και 

εφαρμογή. 

• Ο μη κερδοσκοπικός τομέας, γνωστός διεθνώς ως ο τρίτος τομέας , θα δημιουργήσει πολλές 

ερευνητικές και διοικητικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Επί του παρόντος, διεθνείς 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια για να επεκταθούν στην 

Κύπρο. Ο επίτροπος εθελοντισμού θα υπάγεται στον επικεφαλής της επιτροπής φιλανθρωπίας. 

• Ένα νέο είδος εταιρείας, ανάλογο με αυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι επίσης διαθέσιμο για 

ενσωμάτωση. Είναι γνωστή ως κοινοτικού ενδιαφέροντος (CIC). Αυτές οι εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης μπορούν να πληρώνουν τους μισθούς της διοίκησης, του προσωπικού και των 
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διευθυντών. Ωστόσο, στόχος τους θα είναι να βοηθήσουν την κοινότητα με βάση συγκεκριμένους 

στόχους. Για παράδειγμα, εκπαίδευση συνταξιούχων στη χρήση της τεχνολογίας. 

• Για εκατοντάδες χρόνια η εκκλησία ήταν το κέντρο στήριξης σε σε χήρες, ορφανά, ασθενείς και 

φτωχούς του χωριού. Η φιλανθρωπική επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας της θα αποτελέσει τον 

κεντρικό κόμβο φιλανθρωπίας στην Κύπρο. Θα βοηθήσει την εκκλησία και όλες τις εγγεγραμμένες 

φιλανθρωπικές οργανώσεις με επιχορηγήσεις, άμεσες δωρεές, αιτήματα εθελοντισμού, βέλτιστες 

πρακτικές και στρατολόγηση, εάν υπάρχουν. Θα χρηματοδοτηθεί από την λοταρία EuroMillions 

και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον τρίτο τομέα. 

[Ότι έχω βιώσει επιχειρώντας να ανοίξω μια ‘εταιρική’ φιλανθρωπική οργάνωση από το 2019]: 

Χρειάστηκαν 3 μήνες για τον έφορο εταιρειών μόνο να εγκρίνει το όνομα. Οι δικηγόροι μας 

ακολούθησαν τις οδηγίες και άλλαξαν ακόμη και το καταστατικό όπως ζήτησε. Το υπουργείο 

Οικονομικών απέρριψε τα άρθρα λόγω αλλαγών στη φιλανθρωπική πολιτική που είχε εφαρμόσει και 

τις οποίες δεν διαβίβασε στον γραμματέα. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη κακή ερμηνεία της 

φιλανθρωπικής (μη κερδοσκοπικής) διακυβέρνησης δηλώνει ότι ένα εταιρικό φιλανθρωπικό ίδρυμα 

θα πρέπει να ξοδεύει το 85% του εισοδήματός του το έτος που κερδίζεται. Αυτό είναι γελοίο. Αυτό 

μήπως πρέπει να το κάνουν και τα πολιτικά κόμματα; Πώς μπορεί μια εκκλησία να χρηματοδοτηθεί 

με αυτόν τον τρόπο; Πώς μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί που ερευνούν τον καρκίνο εάν μια 

διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα την Κύπρο πρέπει να ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα της 

και να μην υπάρξουν επαρκείς δωρεές το 4ο τρίμηνο; Πώς μπορεί να πληρωθεί το προσωπικό του τον 

Ιανουάριο;] 

9. Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, δημιουργία θέσεων εργασίας και ΧΑΚ 

9.1 Επιχειρήσεις  

[Πλήρης διαφάνεια: Ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα αποβούν οικονομικά επωφελή για τις εταιρείες 

μου]. 

• Τα γραμματόσημα μελανιού για ιδιωτικές εταιρείες συνιστούν χάσιμο χρόνου και αποτελούν 

γελοιότητα σε μια δυτική σύγχρονη δημοκρατία. Είναι απομεινάρια της αποικιοκρατίας, όταν 

δακτυλίδια-σφραγίδες με λιωμένο κερί χρησιμοποιούνταν από βασιλείς και υψηλόβαθμους 

αξιωματούχους σε βασίλεια και κυβερνήσεις. Είναι πραγματικά εκνευριστικό και χάσιμο χρόνου 

να κάνει κάποιος άλλη μια 2ωρη διαδρομή μετ' επιστροφής γιατί ένας διευθυντής ή γραμματέας 

ξέχασε να υπογράψει μια σύμβαση κινητής τηλεφωνίας για παράδειγμα. Προτείνω η χρήση 

αυτών των σφραγίδων μελανιού να μην απαιτείται πλέον, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του 

καταστατικού μιας εταιρείας. 

• Η ετήσια χρέωση 350 ευρώ του Εφόρου Εταιρειών θα μειωθεί στα 100 ευρώ. Οι αδρανείς 

οργανισμοί και οι φιλανθρωπικές εταιρείες θα πληρώνουν 50 ευρώ ετησίως. 

• Η προπληρωμή εταιρικού φόρου για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα 

στο πρώτο κέρδος των 10.000 € θα απαλλάσσεται από πρόστιμο 10% εάν καταβληθεί 

καθυστερημένα. Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν το ύψος των κερδών τους 

αν σημειωθούν απροσδόκητες πωλήσεις τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, θα ισχύουν τόκοι υπερημερίας. 

Ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις, η 
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εξοικονόμηση δαπανών τήρησης βιβλίων και η μείωση του φόρτου εργασίας για το υπουργείο 

Οικονομικών. 

• Ιδιωτικές εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 50 υπαλλήλους με κύκλο εργασιών 

μικρότερο από 250.000 ευρώ και περιουσιακά στοιχεία κάτω των 500.000 ευρώ θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις για εξαίρεση ελέγχου. (Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτά τα κριτήρια είναι 

£10,2m/£5,1m). Αυτό θα εξοικονομήσει για τις μικρές  επιχειρήσεις φόρτο γραφειοκρατίας και 

επαγγελματικές αμοιβές. Συνιστάται θερμά στις εταιρείες να συνεχίσουν την αξιοποίηση 

εξειδικευμένων λογιστών ώστε για να αναλαμβάνουν ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης και να 

υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις στις αρχές. 

• Οι εκπιπτόμενες από τον φόρο δαπάνες φιλοξενίας θα διπλασιαστούν από 1% σε 2% του ετήσιου 

τζίρου. Αυτό θα βοηθήσει τον επισιτιστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Ο ΦΠΑ σε τέτοιες δαπάνες 

φιλοξενίας εντός Κύπρου θα είναι απαιτητός. 

• Αν τα κρατικά τμήματα χρειαστούν περισσότερες από 90 ημέρες για την επιστροφή του ΦΠΑ ή 

του υπερπληρωμένου εταιρικού φόρου σε μικρές επιχειρήσεις, θα τους επιβληθεί πρόστιμο και 

τόκοι (με την επιφύλαξη εξαιρέσεων). Επιπλέον, αν οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, ημικρατική 

οντότητα, δήμος ή χωριό καθυστερήσει να πληρώσει έναν προμηθευτή για έγκυρο τιμολόγιο 

εντός 40 ημερών (χωρίς επαρκή αιτιολόγηση), θα πληρώσει πρόστιμο και τόκους. Αυτές θα 

συνιστούν πρωτοβουλίες βέλτιστης πρακτικής αντί να κατοχυρώνονται στη νομοθεσία. 

• Θα καταργηθεί και θα επιστραφεί ο επαγγελματικός φόρος που επιβλήθηκε πρόσφατα από τους 

δήμους στις επιχειρήσεις. Οι δήμοι που εξέδωσαν παράνομα μη εκπτωτικά τιμολόγια σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα και αδρανείς εταιρείες θα πληρώσουν πρόστιμο για το παράνομο ποσό 

που επιχείρησαν να τιμολογήσουν και τον φόρτο εργασίας που δημιούργησε στις εταιρείες. Θα 

έπρεπε να έχουν ελέγξει πρώτα ή τουλάχιστον να έχουν στείλει ένα φυλλάδιο (ηλεκτρονικά ή 

ταχυδρομικά) στα αγγλικά και στα ελληνικά εκ των προτέρων που να εξηγεί ποιες εταιρείες 

πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπτώσεις. Δεν το έκαναν, επομένως πρέπει να υποστούν τις 

συνέπειες για την προχειρότητα τους, η οποία οδήγησε σε διοικητικό χρόνο για όσους κατέχουν 

αδρανείς εταιρείες και φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

• Ο διοικητικός φόρτος για το άνοιγμα και τη λειτουργία μιας εταιρείας θα μειωθεί δραστικά. 

9.2 Επιχειρηματικότητα  

Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο κυπριακό DNA παγκοσμίως. Τα τελευταία 100 χρόνια, πολλοί 

από τους συγγενείς μας (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου οικογένειας) αναγκάστηκαν σε 

μετανάστευση για μια καλύτερη ζωή με πολύ λίγα χρήματα στις τσέπες τους, με στόχο μια καλύτερη 

ζωή για τις οικογένειες τους. Μετά την τραγωδία της Τουρκικής εισβολής του 1974, η χρεωκοπημένη 

πλέον χώρα μας, έχοντας απωλέσει την τουριστική της αγορά και το 40% της γης της, μετατράπηκε 

σε οικονομία υπηρεσιών. Αν όλοι συνεργαστούν, η συντροφικότητα  που έδειξαν οι παππούδες μας 

στα τέλη της δεκαετίας του '70 και 80 θα προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. 

Φιλοδοξώ να οικοδομήσω ένα έθνος επιχειρηματιών εκατομμυριούχων, ορισμένοι εκ των οποίων 

ίσως γίνουν και δισεκατομμυριούχοι απασχολώντας χιλιάδες Κύπριους. Ελπίζω το παρών μήνυμα να 

βρίσκεται στα χέρια ενός μελλοντικού Κύπριου Έλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς, Μαρκ Ζάκερμπεργκ ή ο 

Στέλιου Χατζηιωάννου. (Διευκρίνιση: ναι, γνωρίζω ότι ο Στέλιος είναι Κύπριος). 
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• Θα παρέχεται εκπαίδευση από επιλεγμένους εμπορικούς εταίρους αναφορικά με τον τρόπο 

σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, προβλέψεων ταμειακών ροών και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις 

για το άνοιγμα και τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων. 

• Θα παρέχονται συμβουλές από επιλεγμένους συνεργάτες αναφορικά με την κατοχύρωση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή την εμπορευματοποίηση βιώσιμων ιδεών και IP. Οι καλύτερες ιδέες 

θα παρουσιάζονται σε εξωτερικούς επενδυτές υπό προϋποθέσεις. Το κράτος δεν θα 

διακινδυνεύει τα χρήματα των φορολογουμένων επενδύοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν 

μπορούν να αποδώσουν, στη βάση και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ρόλος του θα είναι να 

παρέχει μηχανισμούς, εκπαίδευση και επώαση, ώστε να ανθίσει η ελεύθερη επιχείρηση. 

• Θα προτείνω φορολογικά κίνητρα ώστε η άρχουσα, εύπορη τάξη ή οι εταιρείες τους να 

επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή καθιερωμένες αναπτυσσόμενες εταιρείες που 

χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης για να επεκταθούν διεθνώς. 

• Με την επιφύλαξη διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

πανεπιστημίων μας, θα ήθελα να αξιοποιήσω πιο αποτελεσματικά και να εμπορευματοποιήσω 

την Ε&Α, καθώς αυτό θα δημιουργήσει σημαντική απασχόληση. Επιπλέον στόχος είναι καλύτερη 

εμπορευματοποίηση της μεταφοράς τεχνολογίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιδιωτικό 

τομέα διεθνώς. Τα κρατικά πανεπιστήμια ορισμένων χωρών θεωρούν ότι όλες οι εφευρέσεις 

ανήκουν έμμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα ήθελα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μοιραστούν 

τις ανταμοιβές της δουλειάς τους και ευρύτερα, όχι μόνο με το πανεπιστήμιο και τον οργανισμό 

που έχουν δώσει μια ερευνητική υποτροφία (Μεταφορά τεχνολογίας; en.wikipedia.org/wiki/ 

Μεταφορά_τεχνολογίας ). 

• Ως Πρόεδρος θα σπάσω το πρωτόκολλο προσκαλώντας προσωπικά ανώτερα στελέχη από τους 

μεγαλύτερους οργανισμούς VC στον κόσμο (και εξειδικευμένους για προηγμένες νεοφυείς 

επιχειρήσεις) να επισκεφθούν την Κύπρο με κρατικά έξοδα, να δουν το νησί μας και να 

συναντηθούν με τον CIPA, τον Υπουργό Εμπορίου, τα πανεπιστήμια μας, το εμπορικό 

επιμελητήριο και άλλους ενδιαφερόμενους  υπουργού εμπορίου, των πανεπιστημίων μας, του 

εμπορικού επιμελητηρίου μας και άλλων ενδιαφερομένων του ιδιωτικού τομέα. 

[Πλήρης διαφάνεια: Οι εταιρείες μου επένδυσαν ή παρείχαν αρχικό κεφάλαιο VC για διάφορα 

έργα όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζω καλά τη βιομηχανία VC, ωστόσο, δεν αναζητώ νέες 

επιχειρηματική δραστηριοποίηση, καθώς προγραμματίζω συνταξιοδότηση. Η Προεδρική μου 

εκστρατεία δεν συνιστά διαφήμιση.]     

Οι μεγάλοι οργανισμοί VC που θα προσκληθούν να επισκεφθούν την Κύπρο θα μάθουν, μέσω 

ελκυστικών και εμπεριστατωμένων κυβερνητικών παρουσιάσεων πώς θα επωφεληθούν 

επενδύοντας στην Κύπρο με τέσσερις βασικούς τρόπους : 

1. Αξιοποιώντας το άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό μας. 

2. Απολαμβάνοντας τους εξαιρετικούς φορολογικούς συντελεστές, τους συντελεστές 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και άλλα κίνητρα. 
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3. Αποδεχόμενοι νέα κίνητρα που θα εισάγω, εάν αυτοί ή οι εταιρείες στις οποίες επένδυσαν 

παγκοσμίως, απασχολούν έναν ελάχιστο αριθμό Κυπρίων. Κίνητρα όπως αναβαλλόμενοι 

φόροι και νέα επιχειρηματικά επιδόματα. 

4. Συνεργαζόμενοι με τα πανεπιστήμιά μας για τη μεταφορά τεχνολογίας και την IP. 

• Εάν εκλεγώ, θα παραχωρήσω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ για μια διαδικασία 

και σύστημα που σχεδίασα πριν από μερικά χρόνια ώστε να συλλέγονται αυτόματα προσαυξήσεις 

καθυστερημένης πληρωμής για εμπορικά τιμολόγια. Θα αποβεί επωφελής για πολλές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και εταιρείες που πληρώθηκαν καθυστερημένα, γιατί κανείς δεν 

μπαίνει στον κόπο να εισπράξει 20 ευρώ για ένα τιμολόγιο 1.000 ευρώ που πληρώθηκε μετά την 

ημερομηνία λήξης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι οι τράπεζες θα 

μπορούν να δανείζουν έναντι πραγματικών τιμολογίων με σταθερή στιγμιαία ασφάλεια 

ομολόγων. Αυτό το «δώρο στην ΕΕ» έρχεται με την προϋπόθεση ότι η Κύπρος θα αποτελέσει το 

διεθνή διοικητικό κόμβο, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων 

εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες στο τελικό μου μανιφέστο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2023.  

9.3 Δημιουργία θέσεων εργασίας και νέες ευκαιρίες απασχόλησης   

Ως Πρόεδρος θα: 

• Βοηθήσω τους απόφοιτους μας να ασχοληθούν με νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Μετά από 6 

μήνες ανεργίας, ένας απόφοιτος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για δωρεάν στήριξη 

μέσω από έναν αριθμό εγκεκριμένων ειδικών που θα εργοδοτήσει το κράτος, ώστε να βοηθήσει 

με τις δεξιότητες σύνταξης βιογραφικού και συνέντευξης. Το τελικό μου σχέδιο είναι η διασπορά 

του σχεδιασμού αυτού σε όλους. 

• Θα προσκαλέσω τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα γραφεία ευρέσεως εργασίας να δημιουργήσουν 

εθνικό κόμβο (ιστότοπο) σε συνεργασία με την κυβέρνηση, η οποία θα καλύψει τα έξοδα για το 

σχεδιασμό και την κωδικοποίηση. Θα αποτελεί ένα εύχρηστο σύστημα, ώστε ο καθένας να μπορεί 

να ανεβάσει εμπιστευτικά το βιογραφικό του, χωρίς χρέωση, και να επιλέξει σε ποια 

εξειδικευμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας επιθυμεί να το αποστείλει αυτόματα (για 

παράδειγμα, επιχειρήσεις φιλοξενίας, μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές, αλλά και διοικητικές 

θέσεις εργασίας). 

• Σκοπός είναι η διαφοροποίηση της οικονομίας επενδύοντας στην κατάρτιση με στόχο τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης στους τομείς της γεωργίας, τεχνολογίας, 

τηλεπικοινωνιών,  βιομηχανίας, βιοτεχνολογίας, DNA και γενετικής έρευνας. 

• Θα ενισχύσω τη βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας, ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους επισκέπτες. 

• Θα ενθαρρύνω διεθνείς φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να ανοίξουν νέα 

γραφεία στην Κύπρο. Ο τρίτος τομέας θα μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις Ε&Α και 

διοικητική απασχόληση. Ανατρέξτε στα πιο πάνω σχέδιά μου για μια νέα φιλανθρωπική επιτροπή. 

• Θα βοηθήσω την περιορισμένη κινηματογραφική βιομηχανία να προσελκύσει νέες επενδύσεις. 

Στόχος μου, είναι επίσης να προσελκύσω περισσότερες παραγωγές που γυρίστηκαν στην Κύπρο 

προσφέροντας κίνητρα. Για παράδειγμα, ένα μελλοντικό Mission Impossible 10. 
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• Θα βοηθήσω όσους δεν έχουν πτυχίο για οποιονδήποτε λόγο, να βρουν απασχόληση. Κανείς δεν 

πρέπει να μένει πίσω. Δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας που δεν αξίζουν την στήριξη από 

την κυβέρνηση. 

[Προσωπικά βιώματα με απόλυτη διαφάνεια]: Ήμουν έφηβος πατέρας τη δεκαετία του 1970. Το 

πρώτο μου παιδί γεννήθηκε με πολλά διανοητικά και σωματικά προβλήματα. Έτσι δεν φοίτησα σε 

πανεπιστήμιο ούτε κατάφερα να πάρω πτυχίο παράλληλα με την απασχόληση, όπως αρχικά 

προβλεπόταν. Ωστόσο, ήμουν πολύ τυχερός που εργοδοτήθηκα σε μια μεγάλη τράπεζα σε έναν 

σχετικά νέο, τότε κλάδο, τον «IT». Μετά από ουσιαστική εκπαίδευση και εκτεταμένη εμπειρία, μπήκα 

σε μια εξειδικευμένη αγορά στον τομέα της πληροφορικής, έγινα σύμβουλος και τελικά άνοιξα τη 

δική μου εταιρεία λογισμικού 10 χρόνια αργότερα]. 

Ως πρόεδρος θα υιοθετήσω προληπτική προσέγγιση για να προσελκύσω ξένες εταιρείες 

Yπάρχει ασφαλώς επαρκής υποδομή, καθώς η Κύπρος είναι προφανώς ένα εξαιρετικό μέρος για να 

ανοίξουν διεθνή γραφεία. Η οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και η αποστολή αντιπροσωπειών στο 

εξωτερικό είναι σαφώς μια σωστή τακτική, αλλά από το 2023 θα προχωρήσω να το φτάσω στο 

επόμενο επίπεδο. 

• Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στην επικοινωνία, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση 

θα δημιουργήσουν συνολικό σχέδιο λύσης. Θα επιλεγούν εξωτερικοί προμηθευτές ώστε να 

επικοινωνήσουν με τους φορείς λήψης αποφάσεων των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο, 

προτείνοντας μια επιτόπια ξενάγηση στην Κύπρο ώστε να επιχειρηματολογήσουν γιατί πρέπει να 

ανοίξουν γραφεία  στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Αυτός 

είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πωλητές καζίνο, ξενοδοχείων, άλλα και τουριστικών ακινήτων και 

χρονομεριστική μίσθωση πετυχαίνουν πωλήσεις εδώ για δεκαετίες. 

• Οι επιλεγμένες εξειδικευμένες εταιρείες θα έχουν ένα μεγάλο κίνητρο να εκτελέσουν: σημαντική 

προμήθεια για την επιτυχία, η οποία βασίζεται σε μια φόρμουλα που δυνητικά αποτελείται από 

θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, καθώς και προβλεπόμενους φόρους και κοινωνική 

ασφάλιση που θα κερδίσει το κράτος εντός 2-3 ετών. 

• Οι Κύπριοι είναι μορφωμένοι και πολύγλωσσοι, ωστόσο οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι από τα 

περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης. Καθώς η τηλεργασία γίνεται όλο και πιο αποδεκτή δεν 

βλέπω το λόγο γιατί οι διεθνείς εταιρείες να μην ανοίξουν θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο. 

• Τα περισσότερα ξένα στελέχη θεωρούν την Κύπρο ως προορισμό διακοπών με χαμηλούς φόρους. 

Ή ένα μικρό μέρος των συνολικών διεθνών εταιρικών φορολογικών δομών τους, για αυτό και 

ανοίγουν τις λεγόμενες «αναληθείς» εταιρείες στην Κύπρο. Η προσέγγιση που επιθυμώ να γίνει 

πράξη θα τους δώσει την πλήρη εικόνα, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

επιχειρηματικών κεφαλαίων παγκοσμίως. 
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Προώθηση εμπορίου και επενδύσεων 

Θα διαθέσω έναν σημαντικό πρόσθετο προϋπολογισμό για προώθηση της Κύπρου και την πρόσληψη 

επιθετικών πωλητών για να περάσει το μήνυμα, ώστε οι πολυεθνικές να μεταφερθούν εδώ και να 

δημιουργήσουν πραγματικές θέσεις εργασίας και όχι αναληθείς διεθνείς εταιρείες εξοικονόμησης 

φόρων με μόνο τρεις υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. 

Μέρος αυτού του νέου προϋπολογισμού θα αφορά την ψηφιακή διαφήμιση. Τα εξεζητημένα 

διαφημιστικά φυλλάδια είναι πολύ 90s. Οι διαφημιστικές εκστρατείες θα σχεδιαστούν από ειδικούς 

προμηθευτές μετά από διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη όπως τα Υπουργεία Τουρισμού, Υγείας, 

Εμπορίου καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Παραθέτω κάποια παραδείγματα των μηνυμάτων 

επιρροής, σε απλουστευμένη μορφή: 

• «Θέλετε νέο σύζυγο; Κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα λίφτινγκ, μια νέα μύτη και αισθητική 

οδοντιατρική. Επισκεφθείτε την Κύπρο για ένα all inclusive ιατρικό πακέτο και δωρεάν διακοπές. 

• Ασφαλείς παραλίες, καθαρές θάλασσες, εξαιρετικοί ναυαγοσώστες, αλλά και επιτήρηση με τη 

βοήθεια drone: επισκεφθείτε την Κύπρο. 

• Διεύθυνση διεθνούς ΜΚΟ ή φιλανθρωπικής οργάνωσης; Η Κύπρος είναι ιδανική για δημιουργία 

των νέων σας κεντρικών γραφείων. Μιλήστε σε κάποιον σήμερα. 

• Ανώτερο στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας; Διευθετήστε επίσκεψη, όλα τα έξοδα πληρωμένα, ως 

φιλοξενούμενος της κυβέρνησης. 

• Χρειάζεστε ένα πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό με σπάνια, διαπλανητικά μυαλά; Θα τα βρείτε 

εδώ στην Κύπρο. Μιλήστε μαζί μας τώρα. 

• Χρειάζεστε ένα κέντρο αριστείας Ε&Α; Αξιοποιήστε τους αποφοίτους της Κύπρου και τα 

τεχνολογικά της πάρκα. 

• «Είστε influencer, έμπορος χρηματοπιστωτικών αγορών ή ψηφιακός νομάδας; Eδώ θα βρείτε το 

ιδανικό περιβάλλον. 

• Έχετε πολλά κεφάλαια; Μετακομίστε στην Κύπρο, εξοικονομήστε εκατομμύρια φόρους και 

ενδεχομένως φόρο κληρονομιάς. 
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Κάθε μία από τις παραπάνω ψηφιακές διαφημίσεις θα συνδέεται με τη δυνατότητα επιπρόσθετης 

πληροφόρησης, μέσω αντιπροσώπων σε αναμονή για διαδικτυακή συνομιλία 24x7 και τηλεφωνική 

υποστήριξη στο 0800-2000 με εξυπηρέτηση κλήσεων σε όλο τον κόσμο. 

9.4 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 

Ως Πρόεδρος, θα αναθέσω μελέτες στο ΧΑΚ, την ΕΚΚ και άλλες ρυθμιστικές αρχές για να επεκτείνω 

τον ρόλο και την επιρροή του ΧΑΚ. Στόχος η εμπεριστατωμένη γνώση τρόπων ανάδειξης της Κύπρου 

σε ένα κρατικό κέντρο συναλλαγών και θεματοφύλακα portfolios για bitcoin (υπόκεινται σε 

αυστηρούς κανονισμούς AML). 

Το όραμά μου περιλαμβάνει το ΧΑΚ να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια τον κόμβο ενός 

πανευρωπαϊκού ρυθμιζόμενου «μίνι» χρηματιστηρίου ώστε να ανταγωνιστεί το AIM του Λονδίνου 

μέχρι το 2030. Θα πρέπει να διαθέτει κοινές πλατφόρμες (όχι μόνο την Αθήνα) και πρόσβαση σε 

μεγάλες κεφαλαιαγορές. Θα πρέπει οι καθιερωμένες επιχειρήσεις να εισαχθούν τελικά στο ΧΑΚ 

καθώς θα είναι εξίσου ρυθμιζόμενο αλλά λιγότερο ακριβό από το AIM. Και για τις νέες κυπριακές 

εταιρείες, οι πρωτοβουλίες μου στο μανιφέστο ενισχύουν την επώαση, ώστε να εισαχθούν τελικά στο 

ΧΑΚ και να δημιουργήσουν εν μία νυκτί εκατομμυριούχους ιδρυτικούς μετόχους. 

Ελπίζω ένας Κύπριος έφηβος που μπήκε στο πανεπιστήμιο για πρώτη φορά πριν από μερικές 

εβδομάδες να θυμάται το σήμερα. Την ημέρα που ανέγνωσε το μανιφέστο μου για πρώτη φορά. Και 

να το έχει στο μυαλό του και τη δεκαετία του 2030, όταν  θα γίνει δισεκατομμυριούχος, καθώς ιδέες 

μηχανικής ή τεχνολογίας ήδη αποτελούν πηγές παγκόσμιας εμπορικής επιτυχίας.  

Στοχεύω επίσης όπως η Κύπρος καταστεί μία ενιαία αγορά υπηρεσιών για τη μετάβαση της ενέργειας 

σε πράσινες εναλλακτικές λύσεις. [Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων με πλήρη διαφάνεια: Είμαι 

κάτοχος της δυνητικά πολύτιμης τεχνολογίας IP που θα οδηγήσει στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Υπό προϋποθέσεις, θα είμαι 

διατεθειμένος να παραχωρήσω έμμεσα ίδια κεφάλαια στο κράτος, ως δωρεά, υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτό το δώρο δεν θα σπαταληθεί από τις μελλοντικές κυβερνήσεις]. Περισσότερες λεπτομέρειες 

θα δοθούν στο τελικό μου μανιφέστο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2023. Εγγραφείτε για να λάβετε 

αντίγραφο. 

Τέλος, θα ήθελα το ΧΑΚ να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή προσαρμογής αν η ριζοσπαστική 

προσέγγιση μου στο Κυπριακό καταλήξει σε μια διευθέτηση που θα συμπεριλάβει το «Varosha 

Garden City», με ανοικοδόμηση της πόλης εκ θεμελίων. Όλοι οι Κύπριοι θα είναι κάτοχοι μετοχών του 

έργου ανέγερσης της νέας πόλης και το ΧΑΚ μπορεί να είναι η πλατφόρμα για να τις πωλήσουν ή να 

αγοράσουν περισσότερες. Φανταστείτε να κατέχετε δωρεάν μετοχές σε μια μίνι έκδοση του 

Ντουμπάι, προτού καν κατασκευαστεί. 

10. Τεχνολογική εκπαίδευση ενηλίκων για να μεταμορφώσουν την Κύπρο 

Η τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να αγκαλιάζεται και όχι να αποτελεί φόβητρο. Εχει τη 

δυνατότητα να μεταμορφώσει τη ζωή μας και στην περίπτωση της Κύπρου, να αξιοποιηθεί ακόμη και 

ως καταλύτης για την ειρήνη. 

• Οι εταίροι του κλάδου θα παρέχουν εκπαίδευση με κρατικά έξοδα για ενήλικες, όπως 

συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με φόβο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τον 

τρόπο πραγματοποίησης δωρεάν κλήσεων ήχου και βίντεο διεθνώς, αναζήτηση στον Ιστό, 
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αναγνώριση ανεπιθύμητων και ύποπτων μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα βασικά της 

σύνταξης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση αναγκαίων κυβερνητικών 

ιστότοπων, καθώς και το σύστημα Ariadni και διάφορες διαδικτυακές φόρμες. 

Κυπριακές εταιρείες τηλεφωνίας και τράπεζες θα κληθούν να επιδοτήσουν την προμήθεια 

φορητών υπολογιστών, smartphone και tablet με όλα τα απαραίτητα συστήματα, σε υποψηφίους 

που πληρούν τα κριτήρια της στόχευσης μας, κυρίως συνταξιούχους. Είναι άλλωστε προς το 

συμφέρον όλων να το πράξουν. Οι εταιρείες τηλεφωνίας θα έχουν περισσότερους πελάτες για να 

πουλήσουν πακέτα δεδομένων. Οι τράπεζες θα εξοικονομήσουν κόστος και χειρωνακτική 

εργασία. Και η κυβέρνηση θα μειώσει το κόστος, παράλληλα με αύξηση της παραγωγικότητας, 

καθώς περισσότεροι πολίτες θα αποκτήσουν ψηφιακή εξουσία. Ο εξοπλισμός των υπολογιστών 

θα περιλαμβάνει ακόμη και εφαρμογές στα Ελληνικά για να παίξετε τάβλι, σκάκι, τη λοταρία 

EuroMillions, παρακολούθηση GPS με λεωφορείο, πρόσβαση σε διαδικτυακές εφημερίδες και 

περιοδικά. Και όπου οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν εκπτώσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

(Ανατρέξτε στην ενότητα κρατικών συντάξεων). 

• Όλα τα φαξ και επίπεδοι σαρωτές που χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικά γραφεία θα 

ανακυκλώνονται περιβαλλοντικά. Η εξοικονόμηση κόστους από την υποχρέωση πληρωμής για 

περιττές τηλεφωνικές γραμμές φαξ θα αξιοποιηθεί για την αγορά φθηνών έξυπνων τηλεφώνων 

που θα έχουν δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για Ελληνικά και Αγγλικά. 

Αυτά τα έξυπνα τηλέφωνα θα συνδέονται μέσω Wi-Fi και όχι για πραγματοποίηση κλήσεων εκτός 

από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν τα τηλεφωνικά συστήματα είναι εκτός λειτουργίας ή 

κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το 30% του 

πληθυσμού που δεν διαθέτει σωστή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, κατοίκων από ξένες χώρες και 

επισκεπτών. 

• Οι ναυαγοσώστες θα αναλάβουν την προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης, επιστρατεύοντας 

εμπορικά drone, τα ακοίμητα μάτια στον ουρανό κατά μήκος των παραλιών μας. Θα διεξαχθούν 

και πειράματα για την παράδοση σωσίβιων μέσω τηλεχειριστηρίου. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη 

και για τα δύο. 

• Παράλληλα, θα γίνουν περαιτέρω επενδύσεις για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κύπρου, ώστε 

να αποκτήσουν επιπρόσθετα drone και δορυφορική τεχνολογία για δασική παρακολούθηση και 

αναζήτηση πυρκαγιών. Θα επιθυμούσε η Κύπρος να αναθέσει  αυτή την υπηρεσία στο εξωτερικό. 

Όλα τα παιδιά θα διδαχθούν βασική πρόληψη και έλεγχο πυρκαγιών στα σχολεία. 

• Θα ανατεθεί μια μελέτη για τη χρήση φιλικής προς το περιβάλλον σποράς νεφών με ειδικά 

αεροσκάφη πάνω από τη θάλασσα, ανοικτά της Κύπρου. Αν η μέθοδος πετύχει, θα δημιουργήσει 

τεχνητά βροχοπτώσεις στο νησί, ιδανικά πάνω από την οροσειρά του Τροόδους. 

Εάν η ριζοσπαστική μου προσέγγιση για την επίλυση του Κυπριακού είναι επιτυχής, ένα από τα 

σημεία διαπραγμάτευσης με την «ΤΔΒΚ» θα είναι η χρήση του αγωγού γλυκού νερού από τη νότια 

Τουρκία που κατασκευάστηκε το 2015, η κατασκευή δεύτερου νέου αγωγού, για τη μεταφορά νερού 

σε ολόκληρο το νησί, έργα που οι δύο κοινότητες μπορούν να μοιραστούν. Ακόμη και τώρα, προτού 

διαπιστωθεί αν είναι δυνατή μια τέτοια διευθέτηση, η «ΤΔΒΚ» έχει αγοράσει την ηλεκτρική μας 

ενέργεια, επομένως το προηγούμενο υπάρχει. 
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10.1 Έξυπνες πόλεις 

Όταν ακούω κάποιους από τους υποψήφιους προέδρους και τα πολιτικά κόμματα να μιλούν για 

έξυπνες πόλεις ή να το διαβάζουν στα προεκλογικά τους προγράμματα μου έρχεται υστερικό γέλιο 

μέχρι δακρύων. Από προσωπικές παρατηρήσεις, πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο να διδάξουμε στις 

γάτες πώς να παίζουν σκάκι ή στους «δεινόσαυρους» ποδόσφαιρο, παρά να σχεδιάσουμε έξυπνες 

πόλεις από πολιτικούς που δεν έχουν καμία απολύτως ιδέα τι ακριβώς σημαίνει ή πώς να το 

εφαρμόσουν. 

Πώς μπορεί η Κύπρος να έχει έξυπνες πόλεις όταν η διαχείρισή τους γίνεται με μη-έξυπνους τρόπους 

εδώ και δεκαετίες; Πώς μπορούν οι πολιτικοί «δεινόσαυροι» που δεν έχουν ιδέα πώς να εφαρμόσουν 

έξυπνες πόλεις να προχωρήσουν με επιτυχία; Τα τελευταία 15 χρόνια οι κυβερνήσεις στην εξουσία 

και οι δήμοι δεν μπορούσαν να καταφέρουν καν τα βασικά, όπως να απαντήσουν σε ένα email ή τα 

τηλέφωνά των υπηρεσιών τους. Ορισμένες πόλεις δεν μπορούν καν να στείλουν τιμολόγιο αυτόματα 

μέσω email. Πριν σχεδιάσετε οτιδήποτε «έξυπνο» ή «αυτοματοποιημένο» πρέπει να αποδειχθεί ότι 

λειτουργεί χειροκίνητα. Αυτό, όντως θα ήταν έξυπνο! 

Η τελική έκδοση του παρόντος μανιφέστου θα δημοσιευτεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2023, δύο 

εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Θα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις θα 

μετατραπούν σε έξυπνες. Δεν θα είναι μόνο λόγια του αέρα για να εντυπωσιαστούν οι πολίτες, όπως 

για παράδειγμα με την αντιγραφή κάποιων πολιτικών όρων από κάποιο ιστότοπο, ή μετά από 

συμβουλή ενός πρακτορείου δημοσίων σχέσεων.  Εγγραφείτε τώρα για να λάβετε ένα αντίγραφο.   

 

 

11. Ανοικτή και διαφανής κυβέρνηση  

Οι πολίτες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην κυβέρνηση 

• Το γραφείο του προέδρου θα διορίσει ασκούμενους, πλήρους και μερικής απασχόλησης που θα 

λαμβάνουν εμπιστευτικά προτάσεις και συστάσεις από μέλη του κοινού. Οι συγκεκριμένες 

επαφές θα καταγράφονται, θα φιλτράρονται μέσω ειδικής διαδικασίας και θα ανατίθενται σε 

υπουργεία. Οι καλύτερες ιδέες πολιτών που υλοποιούνται θα λαμβάνουν οικονομικές ανταμοιβές 

μεταξύ 100 και 10.000 ευρώ. Η διαδικασία βράβευσης θα ελέγχεται στο εξωτερικό, ενδεχομένως 

στην Ελλάδα, για την αποτροπή διαφθοράς, νεποτισμού ή σύγκρουσης συμφερόντων. 
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• Θα ήθελα να δημιουργήσω μια μηνιαία «κλινική» (ανοικτή συνάντηση) για να συζητήσω θέματα 

και προβλήματα απευθείας με το κοινό. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα ανταποκριθώ στο αίτημα 

τους, αλλά τουλάχιστον θα το ακούσω. 

• Θα εισάγω ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακών σφυγμομετρήσεων, με στόχο τη στήριξη της 

κυβέρνησης σε σχεδιασμούς κρίσιμων αποφάσεων. Ωστόσο δημοψηφίσματα ή εκλογές δεν θα 

διεξάγονται ποτέ διαδικτυακά. Θα πρόκειται για σφυγμομετρήσεις, έκφραση γνώμης, όπως για 

παράδειγμα η προστασίας της χερσονήσου του Ακάμα. Θα πρέπει να καταστήσω σαφές ότι τα 

αποτελέσματα τέτοιων δημοσκοπήσεων δεν θα είναι δεσμευτικά προς την κυβέρνηση προς τη 

βουλή, αλλά θα συνιστούν μια ενδεικτική μέτρηση γνώμης. Το σύστημα θα παρέχει ασφαλιστικές 

δικλείδες για να αποφεύγονται οι διπλές ψήφοι ή το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής παρείσφρησης, 

κοινώς το χακάρισμα. 

Θα παράσχω πλήρη κυβερνητική διαφάνεια 

• Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν λεπτομερώς πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. 

• Ένας κεντρικός διαδικτυακός κόμβος θα περιέχει ένα δημόσιο διαδικτυακό πίνακα ελέγχου της 

οργανωτικής δομής κάθε κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμου, πόλης και χωριού. Αυτό θα 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα ή οργανισμό που απασχολεί οποιονδήποτε σε βάρος των 

φορολογουμένων. Θα παρουσιάζει τον αριθμό εργαζομένων και το ετήσιο κόστος, αύξηση 

προσωπικού και κόστους τα τελευταία 3 χρόνια καθώς και που θα βρείτε τις ιστοσελίδες τους σε 

Ελληνικά και Αγγλικά. Για τα χωριά και τους δήμους, θα εμφανίζει το κόστος διαιρεμένο με 

πληθυσμό για σύγκριση κατά κεφαλήν και το κόστος του νερού. 

• Αυτός ο κεντρικός κόμβος θα παρουσιάζει επίσης με διαφάνεια ποιες νέες πρωτοβουλίες 

επεξεργάζεται η κυβέρνηση και από ποιο Υπουργείο ή Υπουργεία. Είναι σημαντικό για ποιες 

πρωτοβουλίες επιδιώκει η κυβέρνηση τη δημόσια διαβούλευση. Προς το παρόν, είναι πολύ 

δύσκολο να γίνει αυτό χωρίς αναζήτηση σε διάφορους κυβερνητικούς ιστότοπους. 

• Ως μέρος της υπόσχεσής μου να έχω διαφανή κυβέρνηση, αυτός ο κεντρικός κόμβος θα φιλοξενεί 

επίσης ένα ρολόι-καταγραφή εθνικού χρέους παρόμοιο με αυτό στο www.usdebtclock.org, την 

αξιολόγηση της κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την 

αξία του κρατικού επενδυτικού ταμείου φυσικού αερίου της Κύπρου, σε παρόμοια διαδικασία με 

αυτή της Νορβηγίας. Δείτε πόσο αξίζει ζωντανά: https://www.nbim.no/en/     

11.1 Ομάδες ειδικών συμφερόντων: Απόλυτη διαφάνεια 

Είναι καλό να ακούτε και να υποστηρίζετε ομάδες ειδικών συμφερόντων. Στο μανιφέστο 

συμπεριλαμβάνονται  προτάσεις και θέσεις για πολλές τέτοιες ομάδες. Για παράδειγμα, LGBTQ+, οι 

φτωχότεροι της κοινωνίας, συνταξιούχοι, οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό που δεν έχω 

κάνει μέχρι στιγμής είναι να ζητήσω δωρεές από εκπροσώπους ή οργανισμούς τους ως προϋπόθεση 

για να τους στηρίξω. 

Εάν εκλεγώ πρόεδρος, οποιαδήποτε ομάδα ειδικών συμφερόντων θα έχει το δικαίωμα να ασκεί πίεση 

και να υποβάλλει δημόσια αίτηση νομοθετικών ή άλλων αλλαγών, απευθείας στην κυβέρνηση και το 

κοινοβούλιο. Παρόμοια με τη διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο: https://petition.parliament.uk/ . Οι 

Κύπριοι έχουν το απόλυτο δικαίωμα να οργανώνονται και να συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις. 

http://www.usdebtclock.org/
https://www.nbim.no/en/
https://petition.parliament.uk/


 

29 
 

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, μια διαδήλωση θα ξεχαστεί. Για πραγματικό αντίκτυπο, τα αίτημα 

γίνονται διαδικτυακά γιατί υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση στο δημόσιο τομέα, και είναι λιγότερο 

επίμοχθο αφού θα εξοικονομείται χρόνος, χρήμα, κόστος καυσίμου και η οδήγηση σε ένα γεγονός. 

Διερωτώμαι γιατί μια ομάδα ειδικών συμφερόντων  θα ασκούσε πιέσεις για νομοθετικές αλλαγές στα 

κρυφά. Εάν για παράδειγμα, οι έμποροι αυτοκινήτων, οι κομμωτές ή οι κτηματομεσίτες πιστεύουν 

ότι υπάρχει καλύτερος ή δικαιότερος τρόπος να γίνει κάτι, θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν, να 

επιχειρηματολογήσουν και να ζητήσουν από όσους έχουν ανάλογες απόψεις, να τους στηρίξουν 

δημόσια. 

12. Συντεχνίες του δημόσιου τομέα: Μια μελλοντική κυβερνητική σύμπραξη   

Θα συνεργαστώ με τις συντεχνίες του δημόσιου τομέα για τη μεταμόρφωση της Κύπρου. 

Εδώ και δεκαετίες, ορισμένες από τις πλέον επιτυχημένες εταιρείες στη Γερμανία και τις 

Σκανδιναβικές χώρες έχουν εκπροσώπους συνδικάτων στα διοικητικά τους συμβούλια. Η προσέγγισή 

μου στα συνδικάτα δεν είναι «αυτοί» και «εμείς», αλλά η συνεργασία, ώστε μαζί το κράτος μας να 

είναι προετοιμασμένο και συντονισμένο για τις θετικές αλλαγές που θα εφαρμόσουμε μαζί. Ως εκ 

τούτου, οι μόνιμοι γραμματείς σε όλα τα τμήματα θα πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις για 

ανατροφοδότηση και θα καλούν τους αρμόδιους επικεφαλής των συνδικάτων να ανταλλάξουν ιδέες 

και να συζητήσουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες της Ένωσης θα κληθούν 

να συμμετέχουν έμμεσα στις ομάδες διαχείρισης των τμημάτων .Η συμμετοχικότητα θα 

δημιουργήσει πλούτο, αποτελεσματικότητα και ευημερία για όλους, συμπεριλαμβανομένου του 

δημόσιου τομέα. Καλώ τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κύπρου να προχωρήσουν σε ανάλογα  βήματα. 

Εάν εμείς, ως κράτος εφαρμόσουμε πολλές από τις αλλαγές που προτείνω, αν ο πλούτος έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα και οι νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση, οι μισθοί θα αυξηθούν σημαντικά. Αυτό θα 

δημιουργήσει αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις (knock on effect). Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα 

θα μετακινηθούν στον ιδιωτικό τομέα με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πρέπει να πληρώνει πολύ 

ψηλότερους μισθούς χωρίς να το απαιτούν τα συνδικάτα. Σήμερα, η Κύπρος πληρώνει γενικά 

ψηλότερους μισθούς στο δημόσιο σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα. Σε πολλές πλούσιες χώρες 

συμβαίνει το αντίστροφο. 

13. Επιβράβευση παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα 

Ως πρόεδρος θα εφαρμόσω ανταμοιβές παραγωγικότητας που θα μπορούσαν να ωφελήσουν 

ουσιαστικά όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα μας. Χωρίς αυτούς η κυβέρνηση δεν θα 

μπορούσε να λειτουργήσει. Ακόμη χειρότερα, εάν υποθετικά μιλώντας όλοι οι υπάλληλοι των 

υπηρεσιών αντικαθίσταντο από εξαιρετικά ευφυή ρομπότ, η Κυπριακή οικονομία θα κατέρρεε καθώς 

οι 80 χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη στήριξη έως και του 

25% των οικογενειών της Κύπρου. 

Θα τιμήσω τα δικαιώματά τους για αυξήσεις μισθών χωρίς πληθωρισμό και θέσεις εργασίας δια βίου, 

με ορισμένες εξαιρέσεις. Εάν ο δημόσιος τομέας διοικείται ως ένας μεγάλος εμπορικός οργανισμός, 

η Κύπρος και η εξυπηρέτηση πελατών θα μεταμορφωθούν. Επομένως, θα υπάρχουν δυνατότητες και 

ευκαιρίες για να εξασφαλίσετε μπόνους και άλλα προνόμια: 
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1. Προτείνω όπως οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα με τις κορυφαίες επιδόσεις 

(περιλαμβάνονται προϊστάμενοι και διευθυντές) λαμβάνουν μπόνους στη βάση της ανταπόκρισης 

των πολιτών στην επικοινωνία μαζί τους, είτε με φυσική επίσκεψη, τηλεφωνική κλήση ή email. Θα 

παρέχεται εκπαίδευση για την «ευτυχία» των πελατών. 

2. Προτείνω μια εμπιστευτική διαδικτυακή πύλη που θα επιτρέπει σε κάθε υπάλληλο του δημόσιου 

τομέα οποιασδήποτε βαθμίδας, να συνεισφέρει ιδέες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και την εξοικονόμηση κόστους οπουδήποτε, όχι μόνο στα τμήματα του. Θα καταβληθούν εφάπαξ 

μπόνους μεταξύ 100 και 25.000 ευρώ για τις καλύτερες ιδέες που υλοποιούνται. Τα μεγαλύτερα 

χρηματικά βραβεία θα ελέγχονται στο εξωτερικό ίσως στην Ελλάδα, για αποτροπή διαφθοράς ή 

σύγκρουσης συμφερόντων. Παρόμοιο πρόγραμμα θα ισχύει και για το κοινό, ωστόσο αυτό στο 

δημόσιο, θα έχει προβάδισμα 90 ημερών, με το μεγαλύτερο βραβείο στις 25 χιλιάδες ευρώ έναντι 

10 για τους πολίτες. Ως Πρόεδρος θα απονείμω προσωπικά δύο βραβεία  ύψους 2.000 ευρώ 

έκαστος από την τσέπη μου στους νικητές (α) της πιο ηλίθιας διαδικασίας που αναγκάζονται να 

ακολουθήσουν και (β) της πιο ηλίθιας μορφής που πρέπει να χρησιμοποιήσει το κοινό, γραπτή ή 

ψηφιακή. 

3. Προτείνω όπως το 10% των κορυφαίων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα λάβει εφάπαξ ετήσιο 

μπόνους με την προϋπόθεση ότι το κατώτατο 5% δεν θα λάβει καμία αύξηση. 

4. Προτείνω ως εφάπαξ ευκαιρία, αφού εφαρμοστούν οι αλλαγές που αναφέρονται στη δέσμευση 

για «Μεταμόρφωση του δημόσιου τομέα σε συνεννόηση με τα συνδικάτα», καταβολή μπόνους 

σε όλα τα τμήματα. 

5. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, προσωπικά δεν έχω αντίρρηση εάν επιλεγμένοι υπάλληλοι του 

δημόσιου τομέα εργάζονται από το σπίτι σε εθελοντική βάση με εκ περιτροπής σύστημα. Αυτό 

θα εφαρμοστεί υπό την προυπόθεση δημιουργίας τυχαίων (συμπτωματικών) ελέγχων και 

εργαλείων παρακολούθησης τεχνολογίας σε συσκευές χαμηλής διαβάθμισης που θα παρέχονται 

από την κυβέρνηση για χαμηλόβαθμους. Η τοπική διοίκηση θα λαμβάνει τις αποφάσεις 

ανεπίσημα. Αυτό δεν θα κατοχυρωθεί ως μόνιμο δικαίωμα. 

Σε αντάλλαγμα, θα προτείνω την εφαρμογή των ακόλουθων αλλαγών με τα συνδικάτα, όπως 

διαπιστώνονται σε πολλούς μεγάλους εμπορικούς οργανισμούς διεθνώς: 

• Μία φορά το χρόνο, κάθε υπάλληλος του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 

υποβάλλεται σε ειδική αξιολόγηση 360° από ειδικούς. Αυτό είναι ένα καθιερωμένο εργαλείο του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων στο οποίο 

υφιστάμενοι, συνάδελφοι και διευθυντές βαθμολογούν ο ένας τον άλλο κυρίως ανώνυμα. 

• Οι προαγωγές βάσει ετών υπηρεσίας ή προτεραιότητας θα τερματιστούν. Οι καλύτεροι των 

καλύτερων θα προαχθούν σε επόπτες και διευθυντές στο μέλλον. 

• Νέοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα δύναται να απολυθούν και αντικατασταθούν εντός 2 ετών 

για οποιονδήποτε λόγο. 

• Θα απολύονται κάθε χρόνο οι υπάλληλοι με τις χειρότερες επιδόσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

ως «κακές» 2 συνεχόμενα χρόνια. Θα λάβουν δίκαιες αποζημιώσεις απόλυσης ή θα 

συνταξιοδοτηθούν και θα αντικατασταθούν από νέους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. 
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Περίληψη: Προτείνω ο δημόσιος τομέας να λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση αλλά να απολαμβάνει 

πρόσθετα δικαιώματα. Οι κορυφαίες επιδόσεις θα λάβουν γενναιόδωρες μισθολογικές αυξήσεις. Οι 

χειρότερες επιδόσεις θα εξαλείφονται. Το προσωπικό του δημόσιου τομέα δύναται να εξασφαλίσει 

μπόνους σε επίπεδο τμημάτων και σε τοπικό επίπεδο με βάση την παραγωγικότητα. Το προσωπικό 

που απευθύνεται σε πολίτες θα λαμβάνει μεμονωμένα πρόσθετα μπόνους με βάση τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών. 

Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω, ο δημόσιος τομέας και η εξυπηρέτηση πελατών προς τους πολίτες 

μας θα μεταμορφωθούν. 

14. Μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα σε συνεννόηση με τα σωματεία τους 

Πολλές νομοθεσίες και λειτουργικές διαδικασίες βασίζονται σε Βρετανικές αποικιακές πρακτικές 

εργασίας προ του 1960. 

Αναδιοργανώσεις (υπόκεινται σε συνδικαλιστικές διαβουλεύσεις και μελέτες) 

• Τα Κέντρα Πολιτών μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το εύρος, οι ώρες λειτουργίας και οι 

αρμοδιότητές τους θα αυξηθούν. Θα εισάγω ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ώστε ορισμένα 

ραντεβού να πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσης. 

• Πιστεύω ακράδαντα ότι η Κυπριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία θα πρέπει να μετατραπεί σε 

αυτόνομο ημικρατικό οργανισμό, με αποσύνδεση από το Υπουργείο Μεταφορών. Γνωρίζω 

ορισμένα από τα ανώτερα στελέχη της και τα σέβομαι ιδιαίτερα. Δεν είχαν ιδέα ότι επρόκειτο να 

το προτείνω, ούτε τα σχέδια μου να διεκδικήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας. 

• Το Κτηματολόγιο. Σε πολλές χώρες, για παράδειγμα στη Βρετανία, με μια μικρή αμοιβή ο κάθε 

πολίτης μπορεί να ψάξει για οποιοδήποτε ακίνητο ή γη και να εξακριβώσει σε ποιον ανήκει 

σήμερα, σε τι τιμές πωλήθηκε στο πέρασμα του χρόνου και αν είναι υποθηκευμένο. Αυτό 

διευκολύνει την υποβολή προσφοράς για αγορά ακινήτων και διευκολύνει τις τράπεζες να 

λαμβάνουν αποφάσεις δανεισμού. Πιστεύω ότι ένα παρόμοιο σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί 

υπό την προϋπόθεση της δημόσιας διαβούλευσης. Προσωπικά δεδομένα, όπως ο αριθμός 

τηλεφώνου του κατόχου δεν θα παρέχονται δημόσια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν την 

επιλογή να αξιοποιήσουν μια υπηρεσία υποψηφίου. 

Προειδοποίηση: Ορισμένοι από τους παρακάτω συνδέσμους αποτελούν αυστηρά διατυπωμένες 

επικρίσεις εν λειτουργία κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι εμπειρίες μου και η απογοήτευση που 

προκάλεσαν ουσιαστικά με οδήγησαν σε αυτή την Προεδρική προεκλογική εκστρατεία. Θα πρέπει να 

είμαι σαφής. Οι επικρίσεις μου απευθύνονται σε κάποια από τα ανώτερα στελέχη τους, όχι στο 95% 

του προσωπικού που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ακολουθώντας οδηγίες και εσωτερικές διαδικασίες. 

• Η ΑΗΚ πρέπει να καλωδιωθεί εκ νέου χωρίς να προκληθεί «ηλεκτροπληξία» στο προσωπικό της. 

Μάθε περισσότερα. 

• Το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στις 

εργασιακές του πρακτικές. Μάθε περισσότερα. 

• Το Τμήμα συντάξεων να ανανεωθεί. Μάθετε περισσότερα. 
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• Οι υπεύθυνοι για την ανάγνωση των υδρομετρητών θα έχουν πρόσθετες αρμοδιότητες. Μάθετε 

περισσότερα. 

• Νέες διαδικασίες για τους μόνιμους κατοίκους που αλλάζουν επώνυμο μετά το γάμο. Μάθετε 

περισσότερα. 

• Λειτουργικές αλλαγές στο Τμήμα Μεταφορών. Μάθε περισσότερα. 

Εξορθολογισμός της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και κυβερνητικών υπηρεσιών 

[Απέκτησα πάνω από τρεις δεκαετίες τεχνογνωσίας μέσω των εταιρειών μου στην προσαρμογή των 

εργασιακών πρακτικών και αυτοματοποίηση τους ΣΕ ορισμένους από τους μεγαλύτερους 

οργανισμούς στον κόσμο. Ωστόσο, ουδέποτε είχα, ούτε και έχω κανένα απολύτως συμφέρον να 

υποβάλω προσφορές για συμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί του παρόντος δεν εμπιστεύομαι 

καθόλου το σύστημα].   

Όλα τα email και οι ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας που αποστέλλονται στις κυβερνητικές 

υπηρεσίες από πολίτες θα παρακολουθούνται με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς μέσω ενός 

συστήματος διαχείρισης περιστατικών και θα απαντώνται με το όνομα του συγγραφέα για να 

διασφαλιστεί η υπευθυνότητα και η λογοδοσία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ήδη προγραμματισμένο. 

Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και φυσικές επισκέψεις πολιτών θα καταγράφονται σε κεντρικό 

σύστημα. 

Οι επιλυθείσες υποθέσεις θα επανεξετάζονται εσωτερικά ώστε να κατανοηθεί γιατί ένας πολίτης 

χρειάστηκε να τηλεφωνήσει, να γράψει στην υπηρεσία ή να την επισκεφθεί, εξαρχής ώστε να λύσει 

το πρόβλημα του. Με βάση τα πρότυπα διερεύνησης, μια διαδικασία θα διασφαλίσει αν οι 

κυβερνητικοί ιστότοποι και τα έντυπα ενημερώνονται γρήγορα ή αν το υπουργείο θα πρέπει να 

διεξάγει μια εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Για παράδειγμα, "γιατί μας κάνουν την ίδια 

ερώτηση 30 άτομα την ημέρα;" Ή, «γιατί χρειάστηκε να μας επισκεφθούν 50 πολίτες την περασμένη 

εβδομάδα μπερδεμένοι για την συμπλήρωση της ίδιας φόρμας; 

Θα εφαρμοστεί διαδικασία παρακολούθησης των προβλημάτων και όπου χρειαστεί καταγγελιών, 

ανάλογη με εμπορικούς οργανισμούς. 

Επαγγελματικότητα 

Ο Πρόεδρος, οι Υπουργοί και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτελούν υπηρεσία προς όφελος των 

πολιτών της Κύπρου. Δεν είναι ανώτεροι τους, ούτε και πρέπει να φαίνεται ποτέ ότι τους μιλάνε με 

υποτιμητικό τρόπο. Θα παρέχεται εκπαίδευση από εξωτερικούς συνεργάτες αναφορικά με τις 

τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με πολίτες να 

εξασφαλίζουν σημαντικά μπόνους μέσω σύντομων ερωτηματολογίων που αποστέλλονται μέσω SMS 

ή email και συμπληρώνουν οι πολίτες. 

Όλοι οι υπάλληλοι που έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με πολίτες, θα κληθούν να φέρουν 

διακριτικά με το όνομα τους, ανάλογα με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς και καταστήματα 

διεθνώς. 
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Κυβερνητικά έντυπα 

Τα περισσότερα θα καταλήξουν στον κάδο ανακύκλωσης. Όλες οι φόρμες θα επανεξεταστούν και, 

ενδεχομένως, να ανασυνταχθούν και μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία, θα μεταφερθούν στο 

διαδίκτυο. Τη συγκεκριμένη δουλειά θα την αναλάβουν επαγγελματίες. 

Οι δικηγόροι, όσο καλοί και αν είναι, δεν πρέπει ποτέ να σχεδιάζουν έντυπα ή ηλεκτρονικά έντυπα, 

ούτε ροή εργασιών. Ούτε οι νομοθέτες ή το προσωπικό πληροφορικής. Υπάρχουν εξειδικευμένα 

άτομα για αυτό. Ο χρυσός κανόνας: αν έχετε κακοσχεδιασμένες διαδικασίες και τις 

αυτοματοποιήσετε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το χάος θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό.    

Παράδειγμα: Έντυπο του Οικονομικού Διαμεσολαβητή. Μια πραγματικά παράλογη μορφή εγγράφου 

για χάριν του εγγράφου. Μάθε περισσότερα. 

Τα Αγγλικά είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων και των διαπραγματεύσεων (στην πολιτική και τις 

επιχειρήσεις) 

Ανεξάρτητα αν ένα κυβερνητικό έγγραφο είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό, θα πρέπει να συνταχθούν και 

στην Αγγλική γλώσσα, με στόχο να διευκολύνουν διεθνείς εταιρείες και μη-Ελληνόφωνα άτομα, που 

ζουν στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων Κυπρίων του εξωτερικού. Θα είναι υποχρεωτική η παροχή 

βοήθειας στην Αγγλική γλώσσα για τη χρήση εντύπων ή ορισμένες λειτουργίες που αφορούν 

κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Προς ενίσχυση όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών, η μετάφραση από την Ελληνική στην Αγγλική 

γλώσσα σε ιστοσελίδες, έντυπα και οδηγίες χρήσης θα ανατίθενται στο εξωτερικό με χρήση 

τεχνολογικών εργαλείων τα οποία διαχειρίζονται εξειδικευμένοι μεταφραστές, των οποίων η μητρική 

γλώσσα θα είναι η Αγγλική και θα έχουν πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας. Είναι χάσιμο χρόνου αν είναι το αντίστροφο. Το τρέχον κόστος για μια κεντρική υπηρεσία 

μετάφρασης θα είναι σχετικά μικρό αν αναλογιστεί κανείς τον βαθμό αποτελεσματικότητας και την 

εξοικονόμηση χρόνου που θα δημιουργήσει για όλους. 

Οτιδήποτε άλλο πέρας της άρτιας Αγγλικής έκδοσης δεν συνάδει με την δεδηλωμένη φιλοσοφία 

διαδοχικών κυβερνήσεων και του CIPA (Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Προώθησης) ότι η 

Κύπρος αποτελεί ιδανικό προορισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Κανένας δημόσιος υπάλληλος δε θα αναγκάζεται να γράφει email ή επιστολές στην Αγγλική γλώσσα. 

Ωστόσο, στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα υπάρχει  σύνδεσμος για 

την αυτόματη μετάφραση του email και ακόμη ένας σύνδεσμος για τη μετάφραση εγγράφων που 

επισυνάπτονται μέσω email. Οι επίσημες υπογεγραμμένες επιστολές που αποστέλλονται μέσω email, 

πρέπει να σαρωθούν χρησιμοποιώντας οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) προτού επισυναφθούν 

σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πεπαλαιωμένοι επίπεδοι σαρωτές δεν έχουν τέτοια 

δυνατότητα. (Ανατρέξτε στην ενότητα τεχνολογίας του μανιφέστου σχετικά με τη χρήση Smartphone). 

Ιστοσελίδες Κυβέρνησης και Δήμου 

Όλα αυτά πρέπει να περιέχουν οδηγούς χρήσης, ώστε ακόμη και ένα παιδί να έχει τη δυνατότητα 

κατανόησης της διαδικασίας. Σχεδόν όλα τα βήματα που χρειάζεται να κάνουν οι πολίτες και οι 

επισκέπτες, θα παρουσιάζεται με σαφήνεια και θα ενημερώνονται σε Ελληνικά και Αγγλικά. Ως 

απόλυτη προτεραιότητα, οι 20-100 πιο κοινές Συχνές Ερωτήσεις θα πρέπει να ετοιμαστούν για όλους 
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τους κυβερνητικούς ιστότοπους το συντομότερο δυνατό. Οι περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες δε 

δίνουν δεκάρα για τους πρόσφατους διαγωνισμούς των τμημάτων ή τη δήλωση αποστολής τους, 

κείμενα που ενδεχομένως συντάχθηκαν από ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων χαμηλού επιπέδου πριν 

από 20 χρόνια. Αυτό που θέλουν να γνωρίζουν είναι πως να τρέξουν με ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα τις βασικές διαδικασίες, χωρίς να χρειάζεται να τηλεφωνούν ή να επισκέπτονται 

κυβερνητικά γραφεία. 

Θα διασφαλίσω ότι οι βέλτιστες πρακτικές διδάσκονται από άλλες χώρες αντί να ανακαλύπτουμε τον 

τροχό κάθε φορά 

Το τμήμα Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού το κάνει ήδη αυτό. Για παράδειγμα, 

συμμετείχα σε ένα συνέδριο στη Λευκωσία και παρατήρησα ότι προχωρούν διάφορες πρωτοβουλίες 

για την πληροφορική και τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπό την καθοδήγηση της Βρετανικής 

κυβέρνησης. Αυτό είναι εξαιρετικό, ωστόσο θα έπρεπε να βρισκόταν σε τροχιά πριν από πολλά 

χρόνια. Όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να μάθουν άμεσα πώς λειτουργούν καθημερινά τα αντίστοιχα 

Υπουργεία σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και δεν εννοώ τις δημόσιες σχέσεις και τα φωτογραφικά 

ενσταντανέ του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου για παράδειγμα, με τον αντίστοιχο της Ελλάδας. 

Θα πρέπει να υπάρξει διασπορά ιδεών από ομάδες ειδικών διεθνώς, οι οποίοι έχουν λύσεις για να 

μεταμορφώσουν τη χώρα μας. 

14.1 Η ΑΗΚ πρέπει να επανακαλωδιωθεί χωρίς να υποστεί «ηλεκτροπληξία» το προσωπικό της  

 

Πρώτον, πιστεύω ότι οι μηχανικοί της ΑΗΚ που διασφαλίζουν την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης 

24x7 κατά τη διάρκεια καταιγίδων σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

αναγνώρισης και επαίνου, όπως και το προσωπικό της που διαχειρίζεται τις λειτουργίες αυτές. Με 

χαρά διαπιστώνω ότι η ιστοσελίδα του οργανισμού είναι ενδεχομένως μία από τις καλύτερες μεταξύ 

των κρατικών υπηρεσιών. Σημειώνω ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ ξεχωρίζει για το υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης και εμπειρικής γνώσης των μελών της. Έξοχα. 

Εάν εκλεγώ, θα διασφαλίσω τις ακόλουθες αλλαγές ή θα αναζητήσω επείγουσες απαντήσεις: 

• Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα κοινοποιούνται μέσω SMS ή email. Δεν αφήνουμε 

φυλλάδια στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων σε αγροτικές περιοχές. Όταν αυτό τέθηκε υπόψιν της 

ΑΗΚ, μου ανέφεραν ότι οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της. Αυτό το γνώριζα 

ήδη. Κάθε πρωί, φιλάω τη σύζυγο μου, σηκώνομαι από το κρεβάτι, ασχολούμαι με την προσωπική 
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μου υγιεινή και συνήθως ξυρίζομαι. Αυτό που δεν κάνω ή δεν προτίθεμαι να κάνω για την 

υπόλοιπη μου ζωή είναι να επισκέπτομαι την ιστοσελίδα της ΑΗΚ σε περίπτωση διακοπής της 

σύνδεσης εν μέσω μιας σημαντικής βιντεοσύσκεψης. Πριν από δύο χρόνια, απεστάλη στη 

διοίκηση της ΑΗΚ, συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή για αξιοποίηση SMS και email για τον 

σκοπό αυτό και χωρίς χρέωση. ΑΗΚ: Διορθώστε το. 

• Το άνοιγμα λογαριασμού θα γίνεται διαδικτυακά, όπως και το περιθώριο του πελάτη να 

χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μεθόδους πληρωμής. Είναι γελοίο να χρειάζονται τόσες πολλές 

φυσικές επισκέψεις στα γραφεία της ΑΗΚ για τις βασικές συναλλαγές και διαδικασίες, ιδιαίτερα 

να χρειάζεται να αποδείξει κανείς τον αριθμό IBAN του με ένα πρωτότυπο έγγραφο που εκδόθηκε 

από την τράπεζα κατά τη ρύθμιση μιας αυτοματοποιημένης πληρωμής. Κατά τη μεταφορά 

χρημάτων, ιδιαίτερα μεγάλων ποσών, όπως δεκάδες χιλιάδες ευρώ, οι πελάτες της τράπεζας 

συνήθως δεν καλούνται να επισκεφθούν ένα υποκατάστημα σε περίπτωση που το έκαναν λάθος. 

Η ΑΗΚ δίνει την εντύπωση ότι οι Κύπριοι πολίτες είναι χαμηλής νοημοσύνης. Και αναφορικά με 

τις ανόητες πρακτικές, θα αμφισβητούσα τη νοημοσύνη οποιουδήποτε χρησιμοποιεί δόλια τον 

τραπεζικό λογαριασμό κάποιου άλλου για να πληρώσει αυτόματα τον λογαριασμό του ρεύματος 

ανά δίμηνο. ΑΗΚ: Διορθώστε το. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί οι 

εμπειρογνώμονες θα πρέπει να σχεδιάζουν πρακτικές εργασίας. Δεν πρέπει να είναι δικηγόροι ή 

νομοθέτες, χωρίς γνώση της καθημερινότητας των πολιτών. 

• Οι καταθέσεις από νέους πελάτες θα προσελκύσουν το καλύτερο επιτόκιο που προσφέρουν οι 

Κυπριακές τράπεζες για καταθέσεις ενός έτους. Οι κερδισμένοι τόκοι θα συμψηφίζονται με τον 

πρώτο λογαριασμό της ΑΗΚ μετά τη 1η Μαρτίου ανά έτος και με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017. 

Ορισμένες φορές η ΑΗΚ διατηρεί ανεκμετάλλευτα τα χρήματα των πελατών για δεκαετίες. 

• Είναι παράλογο οι καταναλωτές να πληρώνουν 1,20 ευρώ για να διαβάζει τους μετρητές τους 

χειροκίνητα κάποιος σε ένα φορτηγό που παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Θα ζητούσα 

μια μελέτη γιατί οι έξυπνοι μετρητές δεν κυκλοφόρησαν σε εθνικό επίπεδο πριν από 5 χρόνια. Και 

γιατί, η ΑΗΚ δεν είχε την πρωτοβουλία για 10 χρόνια να εφαρμόσει την αυτεπίγνωση των 

μετρητών μέσω φωτογραφικών τεκμηρίων που παρείχαν οι καταναλωτές μέσω email. ΑΗΚ: 

Διορθώστε το. 

• Τι δικαίωμα έχει η ΑΗΚ να σας χρεώνει 1.20 € για να ʺδιαβάσειʺ ένα μετρητή για ʺEstimated֞ 

υπολογισμό της κατανάλωσης, όταν ο μετρητής ούτε καν διαβάζεται; Ένα εστιατόριο για 

παράδειγμα δεν θα χρεώσει 1.20 για ένα ψωμί που δεν θα σερβίρει. ΑΗΚ: Η πρακτική αυτή θα 

πρέπει να τερματιστεί και όλοι οι επηρεαζόμενοι πελάτες να αποζημιωθούν με αναδρομική ισχύ 

έξι χρόνων. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν από το Φεβρουάριο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 

είμαι και τόσο ευγενικός. 

• Θα ζητήσω εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης 

της ΡΑΕΚ και της ΑΗΚ, γιατί τα καύσιμα δεν αγοράζονταν εκ των προτέρων μέσω παραγώγων όταν 

οι τιμές της ενέργειας ήταν σε χαμηλά επίπεδα το 2020. Επί του παρόντος, η ΑΗΚ κερδίζει 

περιθώριο 4,5%, πολιτική που στρέφεται κατά των πελατών. Όσο ψηλότερη είναι η τιμή, τόσο 

καλύτερο είναι για την ΑΗΚ. Θα αναζητούσα μια κοινή λύση αντί να κατηγορώ άλλους. 
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• Θα απαιτούσα μια πλήρη αιτιολογημένη εξήγηση γιατί η ΑΗΚ προφανώς περιορίζει την έγκριση 

νέων ηλιακών συλλεκτών στο 90% της κατανάλωσης ενέργειας των δύο προηγούμενων ετών του 

πελάτη. Γιατί ένας πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει 200% για να βοηθήσει το 

περιβάλλον και να μειώσει το κόστος ενέργειας για όλους; 

• Αφήνοντας κατά μέρος την πανδημία που έπληξε τους πάντες, διερωτώμαι γιατί η ΑΗΚ λειτουργεί 

με ζημιές παρά τους δυσθεώρητους λογαριασμούς ρεύματος. Ο οργανισμός αποτελεί μονοπώλιο. 

Εάν η KEO ανήκε στο κράτος και είχε το μονοπώλιο να παρασκευάζει και να πουλάει μπύρα προς 

5 ευρώ το μπουκάλι στις υπεραγορές και 8 ευρώ στα εστιατόρια, παρόλα αυτά εξακολουθούσε 

να καταγράφει ζημιά, οι καταναλωτές θα εξοργίζονταν. Θα πραγματοποιούνταν πανεθνικές 

διαδηλώσεις. 

Θα επανακαλωδιώσω την ΑΗΚ σε νέα μορφή χωρίς το εξαίρετο προσωπικό της να υποστεί 

ηλεκτροπληξία (συμβολισμός). Θα αφαιρεθεί από το μονοπώλιο της όταν εισέλθουν στην αγορά 

άλλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Θα διασφαλίσω επίσης, ότι η μετάβαση σε νέους προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να διεξαχθεί διαδικτυακά χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στα κεντρικά 

γραφεία της ΑΗΚ. Βρισκόμαστε στο 2022 και όχι το 1992. 

Στελέχη της ΑΗΚ: δε θα γίνει δεκτή καμία απάντηση του τύπου «μα πάντα έτσι το κάναμε» ή  

«είναι νόμος». Αν είναι «νόμος» διευκρινίστε τη νομοθεσία και αποδείξτε στους πολίτες μας ότι 

προσπαθήσατε να την αλλάξετε. 

14.2 Ο έφορος εταιρειών πρέπει να προχωρήσει σε νέες πρακτικές εργασίας    

Διορίστηκε νέο συμβούλιο του 2022. Εξαιρετικό. Ας ελπίσουμε, ότι η επίδειξη με ηγετικές ικανότητες 

θα φέρει καινοτόμες ιδέες. Συγχαίρω επίσης, το επίπεδο της νέας τους ιστοσελίδας, σε σύγκριση με 

την προηγούμενη, η οποία ήταν ανεπαρκής και ακατάλληλη για τον σκοπό της. 

Εάν εκλεγώ, θα διασφάλιζα τις ακόλουθες αλλαγές ή θα αναζητούσα απαντήσεις στα ακόλουθα: 

• Η απαραίτητη προσαρμογή των εντύπων παρακολούθησης και επικοινωνίας email θα πρέπει να 

γίνει άμεσα. Το τρέχον σύστημά αποτυγχάνει, τα email που αναφέρονται σε υπαλλήλους 

επώνυμα, συνήθως αγνοούνται. Και ούτε τυγχάνουν προσοχής, αν ο ενδιαφερόμενος είναι 

βρίσκεται μακριά. Αυτό προκαλεί απογοήτευση συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

εμπορικού δικαίου και των λογιστών. Απλά ρωτήστε τους ποια είναι η γνώμη τους για την 

τρέχουσα υπηρεσία. 

• Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας του εφόρου σπάνια απαντώνται από συγκεκριμένους επώνυμους 

υπαλλήλους. Ούτε ανταποκρίνονται στα φωνητικά μηνύματα. Επομένως, είναι άσκοπη η 

καταχώρησή τους στο διαδίκτυο. Δημιουργήστε άμεσα ένα νέο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο. 

• Οι εταιρείες που συνιστούν φιλανθρωπικά ιδρύματα δεν έχουν μετοχές, ούτε τελικούς 

πραγματικούς δικαιούχους (UBO). Αντίθετα, αποτελούνται από άτομα με σημαντικό έλεγχο 

(PSCs). Έτσι χειρίζονται το θέμα οι υπόλοιπες χώρες. Εάν μια φιλανθρωπική οργάνωση έχει 

πραγματικό δικαιούχο, απλά δεν είναι φιλανθρωπική. Διευθετήστε το άμεσα. 

• Όταν ένας διευθυντής συμπληρώσει την καταχώρηση UBO για την εταιρεία του/της, βεβαιωθείτε 

ότι το σύστημα στέλνει αυτόματα ένα αντίγραφο μέσω email. Αυτή τη στιγμή όμως, ο μόνος 
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τρόπος να εξασφαλίσει κάποιος ένα αντίγραφο είναι φυσική παρουσία στα κεντρικά γραφεία και 

να καταβάλετε €3,50. Αυτό είναι εντελώς παράλογο, οπότε διευθετήστε το άμεσα. 

• Κάθε εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί άλλη διεύθυνση email κατά την εγγραφή της ή τη 

χρήση της Ariadni. Αυτό είναι παράλογο. Ορισμένα άτομα και λογιστικές εταιρείες διαθέτουν 

άλλες 50 αδρανείς συνδέσεις. Χρειάζονται ενιαίο login, όχι 50. Έτσι κάνουν και οι υπόλοιπες 

χώρες. Είναι απλώς αναληθές να δηλώνουμε ότι πρόκειται για οδηγία της ΕΕ. Το προσωπικό μου 

ζήτησε επ’αυτού διευκρίνιση από τις Βρυξέλλες και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια 

οδηγία. Διευθετήστε το άμεσα. 

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχω κανένα παράπονο για το προσωπικό του εφόρου, το οποίο με 

έχει αντιμετωπίσει με πλήρης ευγένεια όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα πολλά παράπονά που εξέφραζα 

κατά καιρούς. Απλώς κάνουν αυτό που τους λένε, με βάση παρωχημένες ή λανθασμένες πρακτικές 

εργασίας που έχουν σχεδιαστεί από μη αρμόδιους επαγγελματίες. 

14.3 Το τμήμα συντάξεων πρέπει να ανανεωθεί 
 

 

Αν εκλεγώ θα προχωρούσα στις ακόλουθες αλλαγές στο τμήμα που ασχολείται με τις κρατικές 

συντάξεις: 

• Τα τηλέφωνά του σπάνια απαντώνται, ο ιστότοπος τους είναι απαράδεκτος, τα email 

επιστρέφονται (γιατί ο διακομιστής του είναι πάντα γεμάτος) και οι διαδικτυακές φόρμες 

επικοινωνίας αγνοούνται και δεν αναγνωρίζονται ποτέ. Διευθετήστε το άμεσα. 

• Όταν ο πολίτης επισκέπτεται τα περιφερειακά γραφεία ως έσχατη λύση γιατί είναι αδύνατη η 

επικοινωνία μέσω email, ηλεκτρονικής φόρμας ή τηλεφώνου, συχνά παραπέμπεται στα κεντρικά 

γραφεία στη Λευκωσία. Ενημερώστε τις ιστοσελίδες σας σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

Διευθετήστε το άμεσα. 

• Σε άλλες χώρες, ένας πολίτης που επικοινωνεί με το τμήμα δύναται να λάβει πληροφορίες σχετικά 

με μια προβλεπόμενη σύνταξη και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει για να τη 

συμπληρώσει. Το τμήμα δεν παρέχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Η Αριάδνη το κάνει σε κάποιο 

βαθμό. Ο σημερινός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος είναι «Επικοινωνήστε μαζί μας λίγους 
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μήνες πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης». Ωστόσο, μέχρι τότε, θα είναι δυστυχώς πολύ αργά 

για να συμπληρώσετε τις συνεισφορές. Ενημερώστε τις ιστοσελίδες σας σε Ελληνικά και Αγγλικά. 

Αμεσα. 

• Τελικά, όντως, κάποιος έκλεψε το κάθισμα της τουαλέτας από το δημόσιο μπάνιο του γραφείου 

του τμήματος στη Λεμεσό. Προτείνω όπως να αντικατασταθεί. Θα τα διευθετήσω όλα εγώ και με 

δικά μου έξοδα, αν η ανώτερη διοίκηση βρίσκει κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο. 

Διορθώστε αυτά τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. 

14.4 Ενδείξεις μετρητή νερού  

Το νερό αποτελεί φυσικό πόρο που θα πρέπει να προστατεύεται. 

Πριν από την πανδημία, μια από τις εταιρείες μου έδωσε μια ιδέα σε ένα συγκεκριμένο χωριό, χωρίς 

χρέωση. Ένα πρωτότυπο σύστημα σχεδιάστηκε για να διαβάζει αυτόματα τους μετρητές νερού μέσω 

φωτογραφίας έξυπνου τηλεφώνου, να ανεβάζει τις φωτογραφίες και στη συνέχεια να επεξεργάζεται 

τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν η χρήση νερού είναι σημαντικά ψηλότερη από την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, το σύστημα θα το επισημάνει. (Για παράδειγμα, διαρροή νερού από το 

δίκτυο ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου βρισκόταν στο εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η αυτοματοποίηση 

της τιμολόγησης των λογαριασμών νερού θα αποτελούσε άλλη μια πτυχή με εύκολη εφαρμογή. 

Ο δήμαρχος του χωριού ενθουσιάστηκε. Ωστόσο, το άτομο που διάβαζε τους μετρητές του χωριού 

αρνήθηκε να λάβει μέρος στη δοκιμή για μια μέρα, ακόμη και με τη χρήση ενός δωρεάν Smartphone 

που θα του παρείχαμε, επειδή ήταν «πολύ απασχολημένος». Επιπλέον, υιοθέτησε τη στάση ότι μια 

διαρροή νερού σε ιδιωτική περιουσία δε θα αποτελούσε ευθύνη του χωριού. Η απενεργοποίηση της 

παροχής νερού ως μεγάλη χάρη΄ εκ μέρους του ήταν απλά το μόνο που έπρεπε να γίνει. 

Αν εκλεγόμουν Πρόεδρος: 

Όλα τα άτομα που διαβάζουν μετρητές νερού ιδιωτικών κατοικιών θα πρέπει να ενημερώνουν τον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου (μέσω του χωριού ή του δήμου τους) εάν προσέξουν κάποια βλάβη στο δείκτη 

ή παρατηρήσουν διαρροή. Θα είναι ευθύνη του αρμόδιου γραφείου να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη 

του ακινήτου. Αν για παράδειγμα, ο λογαριασμός του νερού είναι πολύ ψηλότερος από τη 

συνηθισμένη χρέωση. Οι αρμόδιοι μετρητές είναι πολύ οκνηροί, κλείνουν και την παροχή χωρίς να 

ενημερώσουν κανένα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επανεκπαιδευτούν ή να τους απολυθούν. 

[Δήλωση σύγκρουσης συμφέροντος: Ευχαρίστως θα προσφέρω αδειοδότηση δωρεάν για την IP 

τεχνολογία που κατέχω μέσω μιας από τις εταιρείες μου, εντός Κύπρου. Για άλλη μια φορά θα ήθελα 

να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως συμφέρον να υποβάλω προσφορά για κρατικές 

συμβάσεις στην Κύπρο καθώς δεν εμπιστεύομαι το σύστημα].  

14.5 Νέες διαδικασίες για μόνιμους κατοίκους που αλλάζουν το επώνυμο τους λόγω γάμου 

Αν για παράδειγμα οποιαδήποτε γυναίκα προβεί στην αλλαγή επώνυμου στο τραπεζικό της 

λογαριασμό λόγω του ότι προχώρησε σε γάμο, δεν γνωρίζω καμία τράπεζα στην Κύπρο που θα την 

αντιμετωπίσει ως νέο πελάτη με νέο λογαριασμό. Αυτό θεωρείτε γελοιότητα και θα δημιουργεί 

πρόσθετη εργασία σε όλους για την επεξεργασία εγγράφων AML και KYC. 

Εξίσου παράλογο-αν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιθυμεί να παντρευτεί και να αλλάξει το  

επώνυμο του (ακόμα και με Κύπριο Πολίτη όπου ο γάμος θα ολοκληρωθεί στην Κύπρο), το Τμήμα 
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Μετανάστευσης επιμένει να υποβάλετε νέα αίτηση διαμονής και να λαμβάνετε το λεγόμενο «κίτρινο 

χαρτί». Αυτό συνέβηκε σε ένα μέλος της οικογένειάς μου το 2017. Δεν γνωρίζω αν εξακολουθεί να 

ισχύει, καθώς οι καταγγελίες μου ήταν έντονες και κατηγορηματικές. 

Αν εκλεγόμουν Πρόεδρος, θα καταργούσα αυτή την παράλογη νομοθεσία. Δημιουργεί γραφειοκρατία 

σε όλους χωρίς λόγο. Με αυτό το δεδομένο δεν είναι και περίεργο ότι ο δημόσιος τομέας σε ορισμένα 

κρατικά τμήματα έχει περιορισμένο προσωπικό. Διευθετήστε το άμεσα. 

14.6 Η λειτουργία του Τμήματος Μεταφορών πρέπει να αλλάξει 

Κατά την άποψη μου, το Τμήμα Μεταφορών ανταγωνίζεται με το Τμήμα Κρατικών Συντάξεων για το 

βραβείο της χειρότερης κυβερνητικής ιστοσελίδας στην Κύπρο. Είναι τρομερό. Πριν από δύο χρόνια, 

ένας διευθυντής μου τηλεφώνησε μετά από ανάγνωση του άρθρου μου για την ανάγκη αναδόμησης 

των κυβερνητικών ιστοσελίδων από τα άτομα που μένουν στο σπίτι καθόλη τη διάρκεια της πανδημία 

απολαμβάνοντας πλήρη αμοιβή. Μου είπε ότι θα γίνει σύντομα μόλις είναι έτοιμοι. Ακόμη περιμένω. 

Όταν τον ενημέρωσα ότι δεν υπάρχει Αγγλική μετάφραση της ιστοσελίδας, γεγονός που επηρέασε 

αρνητικά τις διεθνείς εταιρείες και τους μη Κύπριους κατοίκους, μου είπαν ότι η επίσημη γλώσσα της 

Κύπρου είναι η  Ελληνική, επομένως δεν είναι πρόβλημα του τμήματός του. 

Ως Πρόεδρος θα εφάρμοζα τις ακόλουθες αλλαγές: 

• Το ετήσιο ποσό του φόρου αυτοκινήτου σε περίπτωση αγοράς συγκεκριμένου οχήματος, θα 

πρέπει να είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο από την πινακίδα κυκλοφορίας του. 

• Τα βήματα που απαιτούνται κατά την εισαγωγή ενός οχήματος θα διαφοροποιηθούν πλήρως. 

Είναι παράλογο ένας πολίτης να πληρώνει σήμερα 5 ευρώ για ένα γραμματόσημο το οποίο δεν 

υπάρχει καν στο Τμήμα Μεταφορών, αναγκάζοντας τον αγανακτισμένο πολίτη να μεταβεί στο 

ταχυδρομείο, με μια ώρα αναμονής στην ουρά. 

• Οι μεταφορές οχημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Αριάδνης αντί να παραδίδονται 

γραπτώς. Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων κρατών. Δεν είναι πυρηνική φυσική. 

• Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, όλα τα λεωφορεία, περιλαμβανομένων των αγροτικών, θα 

διαθέτουν σύστημα GPS και διαδικτυακά δρομολόγια, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν το χρόνο 

άφιξης ενός λεωφορείου μέσω ενιαίας εφαρμογής. Προτείνω όπως τα λεωφορεία των αγροτικών 

κοιτοτήτων εφαρμόσουν ενιαίες διαδρομές, με σταθμούς μόνο σε ασφαλή σημεία. Αυτό θα 

βοηθήσει σημαντικά τους ηλικιωμένους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. 

• Οι περισσότερες λειτουργίες που απευθύνονται στο κοινό θα μεταφερθούν σε κέντρα πολιτών. 

Τμήμα Μεταφορών: Προχωρήστε σε διορθώσεις στις ιστοσελίδες σας, με πλήρη μετάφραση στα 

Αγγλικά. Διαφοροποιήστε τις πρακτικές λειτουργίας σας. Συνιστούν πηγή εθνικής δυσαρέσκειας. Και 

πριν καν σκεφτείτε τη δημιουργία αστικού σιδηρόδρομου, θα πρέπει να γνωρίζετε πρώτα τα βασικά. 

Για να το θέσω διαφορετικά, προτού δημιουργήσετε μια νέα μονοθέσια όπως η «φόρμουλα 1», 

μάθετε να οδηγείτε! 
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14.7 Έντυπο Οικονομικού Διαμεσολαβητή. Παραλογισμός εγγράφου 

Για ένα τρομερό παράδειγμα ακατανόητου κυβερνητικού εντύπου που συντάχθηκε απλά για να 

υπάρχει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Διαμεσολαβητή και εντοπίστε το τετρασέλιδο 

έντυπο καταγγελίας. 

Ερωτήσεις προς τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού: 

1. Ένας υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να συμπληρώσει ένα απλό έντυπο μόλις 

μισής σελίδας, γιατί το δικό σας είναι 4 σελίδες; 

2. Μήπως το σχεδίασε ένας δικηγόρος χωρίς εμπειρία; 

3. Διερωτώμαι, πως αξιοποιεί το γραφείο του Οικονομικού Διαμεσολαβητή αυτές τις περιττές 

πληροφορίες; Μήπως κάποιος άτυχος διαχειριστής σπαταλά τον χρόνο του και τα χρήματα των 

φορολογουμένων ενημερώνοντας μια αχρείαστη βάση δεδομένων; 

4. Γιατί χρεώνετε 20€ για να ελέγξετε μια καταγγελία; Γιατί το άτομο που προχωρεί στην καταγγελία 

θα πρέπει να επισκεφθεί μια τράπεζα (πιθανώς αυτή για την οποία υποβάλλει παράπονο) και να 

εξασφαλίσει απόδειξη ότι πλήρωσε τα 20 ευρώ με σφραγίδα από τραπεζικό υπάλληλο; Τι γίνεται  

αλήθεια αν το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία ζει στο εξωτερικό; Η καταγγελία στην 

αστυνομία δεν θα έπρεπε να κοστίζει 20€! Θα έπρεπε να είναι δωρεάν. 

Πιστεύω ότι το 99,777% του τρέχοντος εντύπου του Διαμεσολαβητή δεν είναι αναγκαίο και θα πρέπει 

να προβεί σε αλλαγή. Στην πραγματικότητα, ένα απλό email ή επιστολή είναι επαρκής, συνοδευόμενο 

από εύχρηστη διαδικτυακή φόρμα ή γραπτό έντυπο. Διευθετήστε το άμεσα. 

 15. Τα δρακόντεια μέτρα κατά της διαφθοράς  

Η προσέγγισή μου είναι ριζοσπαστική. Πολλά μέλη του κοινοβουλίου υπό τις οδηγίες των πολιτικών 

τους κομμάτων θα αρνηθούν αρχικά να εγκρίνουν τις περισσότερες από τις προτάσεις του 

μανιφέστου κατά της διαφθοράς. Θα είναι σαν τα «αρνιά» που ψηφίζουν τι πρέπει να φάμε την 

Κυριακή του Πάσχα. Ωστόσο, έχω ένα ευφυές σχέδιο. 

Θα εισάγω δρακόντεια μέτρα για τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα («PEP») ώστε να αποκαλύπτουν 

πλήρως τα περιουσιακά τους στοιχεία ιδιωτικά μέσω λεπτομερών ελέγχων κατά της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που πληρώνει το κράτος. «Ιδιωτικό» σημαίνει 

ιδιωτικά και εμπιστευτικά. Μόνο μια περίληψη θα δημοσιοποιηθεί. Θα αναθέσω τη διεξαγωγή 

ανεξάρτητης μελέτης για την παροχή αυτής της λίστας PEP. Το γεγονός ότι κάποιος είναι διπλωμάτης, 

δικαστής ή ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, δεν σημαίνει ότι είναι PEP. Αυτό δεν θα ισχύει επίσης για 

τους φορείς λήψης αποφάσεων για κρατικές συμβάσεις χαμηλής αξίας. 

• Δεν θα επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς ιδιωτική 

αποκάλυψη. Θα καταστεί ποινικό αδίκημα το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκτός ΕΕ (άμεσα 

ή έμμεσα) χωρίς πλήρη ιδιωτική αποκάλυψη και αιτιολόγηση. Θα απαγορεύεται η κατάθεση ή η 

ανάληψη μεγαλύτερου από ένα συγκεκριμένο ποσό σε μετρητά την εβδομάδα χωρίς πλήρη 

αποκάλυψη και ιδιωτική επεξήγηση. Αυτοί οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό από 

έγκριτους επαγγελματίες χωρίς διασυνδέσεις με την Κύπρο. 

 



 

41 
 

Όλες οι τράπεζες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ρωτάνε κάτι πολύ συγκεκριμένο κατά το 

άνοιγμα ενός λογαριασμού και ως μέρος της συνεχιζόμενης βέλτιστης πρακτικής για την 

αντιμετώπιση της καταπολέμησης της διαφθοράς. «Είστε PEP ή έχετε σχέση με PEP»; Αυτό 

καθιστά πολύ δύσκολη τη μεταφορά «βρώμικου» χρήματος σε συγγενείς μέσω τραπεζών της ΕΕ 

και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

• Θα διατηρήσω τον τρέχοντα τρόπο με τον οποίο ανατίθενται κρατικές συμβάσεις για ορισμένες 

αξίες, με πρόσθετους ελέγχους και ασφαλιστικές δικλείδες από εξειδικευμένα άτομα στο 

εξωτερικό χωρίς διασυνδέσεις με την Κύπρο, όπως:   

 

1. Τρόπος παραχώρησης ή διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών 

2. Πώς εκτελείται η επανατοποθέτηση της γης 

3. Πώς αξιολογείται η μακροχρόνια μίσθωση χώρου για κυβερνητικά γραφεία 

4. Το μελλοντικό κρατικό μας επενδυτικό ταμείο από δικαιώματα φυσικού αερίου. 

5. Άλλοι παρόμοιοι τομείς δυνητικών ή δημοσίως αντιληπτών περιοχών έκθεσης διαφθοράς ή 

πολιτικής διαφθοράς σε αντάλλαγμα ψήφων. 

• Οι νέοι διορισμοί ανώτερων κυβερνητικών αρχών θα επανεξεταστούν από τους ίδιους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που θα βοηθήσουν στην επιλογή των μελλοντικών υπουργών και 

βουλευτών μου. Αυτό θα τερματίσει τους διορισμούς ημετέρων. 

• Οι δωρεές πολιτικών κομμάτων θα παρακολουθούνται ιδιωτικά από εξειδικευμένα άτομα στο 

εξωτερικό. Όλα τα τραπεζικά αντίγραφα και οι πηγές χρηματοδότησης θα γνωστοποιούνται 

μηνιαίως. Οι δωρεές σε μετρητά, ανεξαρτήτως ποσού, θα απαγορευθούν γιατί βρισκόμαστε στο 

2022 και όχι το 1962. Οι περισσότεροι δωρητές πολιτικών κομμάτων έχουν τραπεζικούς 

λογαριασμούς και χρεωστικές κάρτες.  

• Οι νόμοι για την πολιτική πίεση και επιρροή θα ενισχυθούν. Ομάδες ειδικών συμφερόντων που 

παρέχουν άμεσες ή έμμεσες δωρεές σε πολιτικά κόμματα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό θα 

πρέπει να αποκαλύπτουν πλήρως το όνομά τους, το όνομα του κόμματος και το ποσό σε 

ιστοσελίδα της κεντρικής κυβέρνησης για δημόσιο έλεγχο εντός 30 ημερών. Τα πολιτικά κόμματα 

που προτείνουν νόμους ή τροποποιήσεις σε νομοθεσίες πρέπει να αποκαλύπτουν με διαφάνεια 

εάν μια ομάδα ειδικών συμφερόντων άσκησε επιρροή ή κατέβαλε μια δωρεά άμεσα ή έμμεσα 

στο κόμμα τους εντός των προηγούμενων 2 ετών. 

• Θα δοθούν στον γενικό ελεγκτή πρόσθετες εξουσίες για την επίσπευση των ερευνών και 

μεγαλύτερος προϋπολογισμός για ιατροδικαστικούς ελέγχους. 

Το κράτος θα πληρώσει για όλους τους παραπάνω πρόσθετους αμερόληπτους ελέγχους και 

ασφαλιστικές δικλείδες. Τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα δεν θα το 

κάνουν. Εάν τα σημερινά μέλη του κοινοβουλίου αρνηθούν να εγκρίνουν τέτοιους νόμους λόγω του 

φόβου της διαφάνειας, το Κυπριακό εκλογικό σώμα μπορεί να τους αντικαταστήσει με βουλευτές του 

νέου μας πολιτικού κόμματος τον Μάιο του 2026, εάν το επιθυμούν. Αυτοί είναι οι πρώτοι νόμοι που 

«θα υπερψηφίσουμε» όταν εκλεγούμε. (Εκτός θέματος: Ο δεύτερος νόμος είναι να καταργήσουμε τη 
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προνομιακή μεταχείριση στους βουλευτές να απολαμβάνουν πλήρους σύνταξης μετά από μόλις 5 

χρόνια θητείας. Αυτό είναι επαίσχυντο. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους στο δημόσιο τομέα 

που εργάστηκαν για 40 χρόνια, πλήρωσαν φόρους και κοινωνική ασφάλιση και τώρα μετά βίας 

μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.) 

Δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο σημερινό σύστημα. Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες μου 

αναλαμβάνουν διεθνή έργα, και εντός ΕΕ, δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ άλλα μέσα. Αν δεν γνωρίζετε 

κάποιον στην εξουσία και μπορείτε να κινήσετε τα νήματα, οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες στη 

μικροσκοπική χώρα μας όπου όλοι έχουν κάποιο βύσμα. Επί του παρόντος, όταν αγοράζετε αγαθά, 

για παράδειγμα χαρτί εκτυπωτών ή οδικές πινακίδες, είναι καλό για τα κυβερνητικά τμήματα ή τους 

δήμους να επιλέγουν το πιο φθηνό. Ωστόσο, για τις υπηρεσίες το φθηνότερο δεν είναι και το 

καλύτερο. Ένα καλό παράδειγμα είναι πόσα πληρώνει η κυβέρνηση για ορισμένες υπηρεσίες. Εκτός 

και αν κάποιες από αυτές τις εταιρείες το κάνουν από πατριωτικό καθήκον ή ως πρόσθετη εργασία 

μερικής απασχόλησης, ο γενικός κανόνας στις επιχειρήσεις είναι, εάν πληρώσετε για φιστίκια, τότε 

αγοράζετε ένα πίθηκο.2 

Εμείς οι Κύπριοι δεν θέλουμε ξένους να μας λένε τι να κάνουμε ως να είμαστε χώρα του λεγόμενου 

τρίτου κόσμου. Ωστόσο, επειδή είμαστε ένα μικρό κράτος όπου όλοι είναι γνωστοί μεταξύ τους, 

προτίθεμαι να ζητήσω επαγγελματική βοήθεια από το εξωτερικό για να μας βοηθήσει να 

ακολουθήσουμε το δικό μας ανεξάρτητο δρόμο. Αυτό θα μειώσει δραστικά την πολιτική και 

πραγματική διαφθορά. Έχοντας αυτό το πρόσθετο επίπεδο εποπτείας από εξωτερικούς ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, η διαφθορά θα ελαχιστοποιηθεί και ο καλύτερος προμηθευτής ή σύμβουλος θα 

εξασφαλίσει ανώτερες θέσεις εργασίας και κρατικές συμβάσεις. Όχι το καλύτερο πολιτικά 

συνδεδεμένο άτομο, αλλά ούτε και το φθηνότερο. 

16. Οι μελλοντικοί υπουργοί μας: Πώς θα επιλεγούν οι καλύτεροι των καλύτερων   

Καθώς το νέο μας πολιτικό κόμμα δεν θα λειτουργήσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, ως εφάπαξ 

άσκηση, θα διόριζα αρχικά αρκετούς υπουργούς από όλο το πολιτικό φάσμα, ενώ θα καλούσα σε 

αιτήσεις από εξειδικευμένα μέλη του κυπριακού κοινού, μια αναζήτηση ταλαντούχων που ξεκίνησε 

από την ημέρα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο μανιφέστο, τον Νοέμβριο του 2022. Οι μελλοντικοί 

υπουργοί θα επιλεγούν με την επιστράτευση ειδικών εταιρειών στο εξωτερικό που συμμετέχουν στην 

επιλογή ανώτερων στελεχών για τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο. Θα ζητούσα τις 

απόψεις όλων των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής κυβέρνησης πριν από το διορισμό 

Υπουργού Αμυνας. Επίσης ας μη ξεχνάμε ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς προέρχεται από την 

Ελλάδα. 

Δεν επιθυμώ στην ομάδα μου άτομα που επιδιώκουν την εξουσία με σκοπό τη δική τους προώθηση, 

ούτε ομάδες ειδικών συμφερόντων ή στιγματισμένους από την Κυπριακή πολιτική. Γενικά θα 

αναζητούσα «παρθένους» πολιτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, τους καλύτερους των καλύτερων για 

να με βοηθήσουν να ανταποκριθώ σε όλες τις δεσμεύσεις μεταμόρφωσης της Κύπρου, με τις οποίες 

θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν πλήρως .  

 
2 Δεν υποστηρίζω ότι οι εταιρείες που εξασφαλίζουν κυβερνητικές προσφορές ή οι σύμβουλοι έχουν επίπεδο πιθήκων. 

Απλά επισημαίνω το γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, η αμοιβή τους είναι χαμηλή. Αυτό 

περιορίζει τον αριθμό των εταιρειών ή συμβούλων που θα ήταν διατεθειμένοι να προσφοροδοτήσουν. 
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• Οι νέοι κυβερνητικοί διορισμοί θα περιλαμβάνουν αναπληρωτή υπουργό (ή επίτροπο) που θα 

ασχολείται με: μετανάστες, μη Κύπριους κατοίκους, μειονότητες και Κύπριους της διασποράς. Θα 

δημιουργηθεί και θα μετακινηθεί επίτροπος για την προστασία των καταναλωτών από το 

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Και θα δημιουργήσω και θέση αναπληρωτή Υπουργού για 

τη διαχείριση μιας έκδοσης 2.0 του CIPA. 

• Οι περισσότεροι Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί θα προσθέσουν δύο επιπλέον κοινές 

συντονισμένες αρμοδιότητες στα χαρτοφυλάκια τους: 

1. Να προσκαλέσουν ενεργά διεθνείς εταιρείες να ανοίξουν γραφεία στην Κύπρο για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα παρέχεται εκπαίδευση για το Υπουργικό Συμβούλιο. 

2. Να αναφέρονται έμμεσα σε μια έκδοση 2.0 του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χωρίς αλλαγή πρακτικών εργασίας οδηγεί στην 

αυτοματοποίηση του χάους. Το σύστημα αυτή τη στιγμή αποτυγχάνει επειδή κανείς δεν είναι 

γενικός υπεύθυνος. Εκτιμώ τον Υφυπουργό Κυριάκο Κόκκινο και τον Μόνιμο Γραμματέα Δρ. 

Στέλιο Χειμώνα. Το τμήμα τους όμως δεν μπορεί να μεταμορφώσει ψηφιακά την Κύπρο χωρίς 

υποστήριξη από άλλα υπουργεία που πρέπει να διαφοροποιήσουν ορισμένες από τις 

παράλογες πρακτικές που ακολουθούν σήμερα. 

Άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που θα εφαρμοστούν 

• Σκοπεύω να προσλάβω 50 από τους καλύτερους υποψηφίους με MBA ή διδακτορικό και να τους 

τοποθετήσω σε ομάδες σε όλα τα υπουργεία για αποσπάσεις 6 μηνών εως 2 ετών. Θα έχουν 

πάντα ως παραπομπή τους την έκδοση 2.0 του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού σχετικά με τη βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας. Προς 

αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για 2 χρόνια μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, δεν θα 

τους επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στα τμήματα τα οποία στηρίζουν στη 

μεταμόρφωση τους. 

• Μετά από διαβούλευση, ορισμένοι από τους καλύτερους μόνιμους γραμματείς θα μετακινηθούν 

σε υπουργεία για εφάπαξ με απόσπαση 6 μηνών. Αυτό δεν θα ισχύει όταν χρειάζονται ειδικές 

δεξιότητες, για παράδειγμα, το υπουργείο Υγείας χρειάζεται έναν ηγέτη με ιατρική εμπειρία. Αυτή 

η αναδιοργάνωση συνεπάγεται ιδέες για καλύτερη διακυβέρνηση και θα υπάρξει διασπορά των 

λειτουργιών σε πολλά υπουργεία. Ένας καλός εκτελεστικός μάνατζερ είναι ηγέτης, οραματιστής 

και δημιουργεί κίνητρα όπου και αν εργάζεται. 

Περίληψη: Με νέο Πρόεδρο και Υπουργούς που δεν έχουν λεκιαστεί από τον πολιτικό βούρκο της 

Κύπρου, δεν πρόκειται να υπάρξει υπουργική διαμάχη για την εξουσία. Βοήθησέ με να μεταμορφώσω 

την Κύπρο. Ας φτιάξουμε μαζί τον τόπο μας. Βοηθήστε με να σχηματίσω τη νέα μας κυβέρνηση. 

Υποβάλετε αίτηση για υπουργική ή βουλευτική θέση.  
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Σημαντική νομική διευκρίνιση 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Υπουργοί του (εκτελεστική εξουσία) δεν κυβερνούν 

απολυταρχία. Οι 56 βουλευτές (νομοθετική εξουσία) εγκρίνουν νομοθεσίες κατά πλειοψηφία η οποία 

καθορίζεται από τα πολιτικά κόμματα στα οποία ανήκουν. Η τρίτη εξουσία που διασφαλίζει αποτροπή 

απολυταρχικών αποφάσεων είναι το ανεξάρτητο Ανώτατο Δικαστήριο (δικαστική εξουσία). 

Η εκλογή μου θα αποτελεί έκφραση λαικής βούλησης και αποδοχής του προγράμματος μου. Θα είμαι 

όμως ανοικτός σε συμβιβασμούς και συναίνεση με τη βουλή και τα πολιτικά κόμματα. Ξεκαθαρίζω 

όμως. Οι βουλευτές όμως που θα αντιταχθούν στην έγκριση νομοθεσιών που αφορούν βασικές 

δεσμεύσεις στο μανιφέστο μου, θα κατονομαστούν δημόσια ώστε το νέο μας πολιτικό κόμμα να τους 

αντικαταστήσει στις εκλογές του Μαΐου 2026. Η Κύπρος χρειάζεται πραγματικά ανεξάρτητο Πρόεδρο, 

όχι φερέφωνο συμφερόντων ή πιόνι πολιτικών κομμάτων. Η Κύπρος χρειάζεται τον Ανδρόνικο, τον 

Πρόεδρο Ροτβάιλερ. Εχετε την ευκαιρία απόφασης τόσο το 2023 όσο και το 2026. Αν ανήκετε σε 

κάποιο πολιτικό κόμμα, σας καλούμε να αποχωρήσετε και να ενταχθείτε στη δική μας ομάδα! 

17.  Στήριξη των Αγροτών μας με καινοτόμες λύσεις  

• Θα αναζητηθούν κονδύλια της ΕΕ και της κυβέρνησης προς εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, 

οδηγώντας σε μεγαλύτερη αυτάρκεια και επισιτιστική ασφάλεια για τη χώρα μας. 

• Θα παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλές για τους αγρότες. 

• Θα παραχωρούνται επιχορηγήσεις για εξοπλισμό και υποστήριξη για πλατφόρμες της 

προσέγγισης «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι», με στόχο αύξηση της κερδοφορίας των αγροτών. 

• Θα επιδιωχθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω κοινών έργων και πρωτοβουλιών με γειτονικές 

χώρες. 

• Θα διεξαχθεί μελέτη προκειμένου να μεσολαβήσει η μαζική αγορά ασφάλισης για προστασία από 

ορισμένες αποτυχίες στις καλλιέργειες. 

• Θα δημιουργηθεί χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών σε τουλάχιστον μία βασική τοποθεσία. 

Οι αγρότες θα μπορούν να πωλούν απευθείας και χύμα στο κοινό και μάλιστα σε ποσότητα,  για 

παράδειγμα 100 κιλά πατάτες ή 25 κιλά ροδάκινα. Φίλοι, συγγενείς και γείτονες συμμετάσχουν 

με αυτό τον τρόπο στην εξοικονόμηση κόστους. 

• Θα διεξαχθεί μελέτη για το σχεδιασμό πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (σε συνεργασία με 

τον ιδιωτικό τομέα), ώστε να αναλάβει την εικονική έκδοση της παραπάνω φυσικής αγοράς. 

• Θα ζητήσω έκθεση για τρόπους με τους οποίους η πλεονάζουσα χωρητικότητα πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, αεροσκαφών και φορτηγών δύναται να αξιοποιηθεί για την εξαγωγή 

φρούτων, λαχανικών και χαλουμιού σε προσοδοφόρες διεθνείς αγορές χωρίς πολλούς 

μεσάζοντες. 

Προς Αγρότες: Αναμένω εισηγήσεις. 
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18. Ενδυνάμωση ατόμων με κινητικές και νοητικές δυσκολίες   

Θα στηρίξω άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες. Αν κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν 

μπορεί να δει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να μιλήσει ή αντιμετωπίζει διανοητικά 

προβλήματα, δεν είναι και δεν πρέπει να αναγκάζεται να ζει ως πολίτης 2ης κατηγορίας. Έχω 

ουσιαστική βιωματική εμπειρία ως πατέρας ενός γιου με σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες, ο 

οποίος γεννήθηκε το 1977 και σήμερα ζει στο εξωτερικό. Άνθρωποι όπως το γιό μου αξίζουν και 

αναζητούν σεβασμό και ενσωμάτωση, όχι οίκτο. 

• Θα επανεξετάσω πλήρως τα επιδόματα αναπηρίας, πώς καταβάλλονται και σε ποιον. 

• Θα δώσω τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να αποτελέσουν ενεργό μέρος της 

κοινωνίας και θα υποστηρίξω εμπράκτως οικογένειες με συγγενείς που πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια. 

• Θα εφαρμόσω θετικές διακρίσεις, ώστε ένα ποσοστό ατόμων με σωματικές προκλήσεις να 

απολαμβάνει προτεραιότητας σε θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα αν επιθυμεί την υποβολή 

αίτησης. 

• Θα παράσχω πρόσθετα κεφάλαια σε συνεργασία με εμπορικούς εταίρους για προπόνηση πάρα-

ολυμπιακών αθλητών και εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσουν προοπτικές και προϋποθέσεις 

για μελλοντικούς αθλητές. 

• Θα εισάγω νόμους και αυτοματοποιημένα συστήματα, ώστε οι κάτοχοι μπλε σήματος να 

εξασφαλίσουν αδιάψευστα φωτογραφικά στοιχεία για άτομα που έχουν σταθμεύσει παράνομα 

σε χώρους για άτομα με αναπηρίες, κερδίζοντας μάλιστα και ένα ποσοστό τους προστίμου όταν 

πληρωθεί. 

• Θα εισάγω επίσης, το ֞Silver Alertˮ για τα ελλείποντα πρόσωπα, ιδιαίτερα ηλικιωμένους με άνοια 

ή παιδιά. Θα παρέχεται τεχνολογία που μπορεί να στείλει μήνυμα και φωτογραφία μέσω SMS σε 

οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από την τελευταία τοποθεσία 

που θεάθηκε κάποιος ηλικιωμένος, ενώ σε ότι αφορά τα παιδιά καλύπτει όλη τη χώρα. Η 

τεχνολογία δίνει ταχύτητα, αν αναμένουμε να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες ίσως να είναι αργά. 
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19. Στήριξη της επαρχίας και των αγροτικών κοινοτήτων μας   

 

• Στήριξη για ανάπτυξη αγροτουρισμού, υποδομών και συνδεσιμότητας. 

• Τα τιμολόγια για τη συλλογή σκουπιδιών, το νερό, τον φόρο ακίνητης περιουσίας και άλλες 

χρεώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email αν ζητηθούν. Οι πόροι θα παρέχονται από το 

Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού με αξιοποίηση επιλεγμένων προμηθευτών για την 

υλοποίηση. 

• Τα χωριά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τέλεση πολιτικών γάμων με στόχο την προσέλκυση 

τουρισμού, ωστόσο, ένα ποσοστό του κέρδους θα πρέπει να δαπανείται για στήριξη των 

φτωχότερων μόνιμων κατοίκων, όπως συνταξιούχους ή οικογένειες με βασικές αναγκες. Θα 

εναπόκειται στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν τους δικαιούχους. 

• Σημεία ανακύκλωσης θα είναι προσβάσιμα σε στρατηγικές τοποθεσίες , μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω 

από κάθε κοινότητα. 

• Θα διεκδικώ Ευρωπαϊκές χορηγίες για τοπιοτέχνηση των χωριών μας μέσα από ειδικά 

προγράμματα. 

• Ανατρέξτε στη ριζοσπαστική προσέγγισή μου στο Κυπριακό σχετικά με τρόπους αναδόμησης 

Τουρκικών χωριών και αγροτικών τεμαχίων στις ελεύθερες περιοχές, σε περίπτωση λύσης. 

20. Βελτιώνω την προστασία και εμπιστοσύνη των καταναλωτών  

Θα διοριστεί Επίτροπος προστασίας καταναλωτή, με εκτεταμένες εξουσίες. Το σύστημα θα 

παρακολουθείται με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς, κατά την υποβολή καταγγελίας μέσω εντύπου 

ή email. 

• Ένας σημαντικός αριθμός εμπειρογνωμόνων και προσοντούχων θα διοριστούν «λειτουργοί 

προστασίας καταναλωτή», σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με επίσημα διακριτικά και 

περισσότερες εξουσίες. Αυτό θα γίνει μέσω εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Πιθανότατα θα είναι συνταξιούχοι που διαθέτουν οχήματα και θα λειτουργούν εθελοντικά για 

αυτή τη δημόσια υπηρεσία. Για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και διαπλοκής, η επιβολή θα 

αφορά επιχειρήσεις σε περιοχές μακριά από τις επιχειρήσεις στις οποίες ψωνίζουν συνήθως. 
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• Θα έχουν την εξουσία να εκδίδουν επίσημη προειδοποίηση για την πρώτη παράβαση και επιβολή 

σταθερού προστίμου για τη δεύτερη. Το τρίτο αδίκημα θα επανεξετάζεται και από το γραφείο του 

Επιτρόπου με αποτέλεσμα, αν αποδειχθεί, την εγγραφή της παραβατικής επιχείρησης σε δημόσια 

βάση δεδομένων για 12 μήνες και την επιβολή προστίμου. Στους εθελοντές, θα διατεθούν 

εργαλεία λογισμικού και εμπιστευτική βάση δεδομένων για παρακολούθηση των παραπάνω. 

• Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση θα επιβάλλεται πρόστιμο αν διαθέτει 3 τύπους τσίχλας της 

ίδιας μάρκας προς πώληση με τις 2 γεύσεις να έχουν σήμανση €2 στο ράφι και η 3η να μην έχει 

καμία ένδειξη τιμής ή να πωλείται για €3 στο ταμείο. 

• Όταν αγοράζετε μπανάνες από υπεραγορά, οι τιμές είναι ευδιάκριτες στο ράφι. Ο πελάτης δεν 

ενημερώνεται ποτέ ότι θα του δοθεί η τιμή στο ταμείο. Επομένως, με αυτό το παράδειγμα 

υπόψιν, όλοι οι επαγγελματίες πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων θα πρέπει να παρουσιάζουν 

ενδεικτικά κόστη όλων των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προς πώληση στις εγκαταστάσεις τους 

ή σε διαφημίσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για νέα οχήματα ή αυτοκίνητα προς πώληση από μέλη του 

κοινού. Θα είναι εντάξει να δηλώσετε "λιγότερο από" ή "προσφορές στην περιοχή" για να 

συμπεριλάβετε αγοραστές με μετρητά έναντι ανταλλαγών, με δεδομένο ότι προσεγγίζουν την 

πραγματική τιμή. Θα ισχύουν εξαιρέσεις για σπάνια ή vintage αυτοκίνητα. Ωστόσο, με στόχο τη 

στήριξη εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων από κράτη-μέλη της Ενωσης ή τρίτες χώρες, θα 

περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία.  

• Περίληψη: Για να αποτελέσουμε διεθνή βάση επιχειρήσεων και για να προσελκύσουμε μόνιμους 

κατοίκους, θα πρέπει να αποφύγουμε σενάρια εκμετάλλευσης. 

• Όταν τα υποκαταστήματα τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο είναι κλειστά, θα διασφαλίσω ότι 

οι μεγαλύτερες τράπεζες λιανικής της Κύπρου δεν θα χρεώνουν τη χρήση ΑΤΜ για πελάτες άλλης 

Κυπριακής τράπεζας. Ωστόσο, θα δοθούν κίνητρα για περισσότερα μηχανήματα ΑΤΜ σε 

παγκύπριο επίπεδο. 

• Για προστασία των τουριστών, οι ιδιοκτήτες μηχανών ATM που ανήκουν σε τρίτους θα 

αναγκαστούν να παρουσιάζουν προειδοποιητικά μηνύματα σχετικά με τις τιμωρητικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που προσφέρονται σε σύγκριση με τις μηχανές ATM λιανικής. 

21. Εισαγωγή πολύτιμων μεταβιβάσεων πινακίδων κυκλοφορίας μεταξύ ιδιοκτητών 

Όποιος σκέφτηκε το τρέχον σύστημα υποβολής προσφορών για πινακίδες κυκλοφορίας σε πρόσφατα 

ταξινομημένα οχήματα, δεν υπολόγισε τα πιθανά έσοδα για την κυβέρνηση, αν είχε σχεδιαστεί 

σωστά. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Μεταφορών μέσω εμπορικού εταίρου (υπόκειται σε διαγωνισμό), θα 

διευκολύνει τη διαφήμιση, δημοπρασία και μεταβίβαση πινακίδων κυκλοφορίας μεταξύ των κατόχων 

εγγεγραμμένων οχημάτων που επιθυμούν να το πράξουν. Το κράτος θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό 

τέλος από όλες τις συναλλαγές. 

Σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες πινακίδες κυκλοφορίας έχουν 

πωληθεί για εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Για παράδειγμα, το RR 1 ανταλλάχθηκε με £472.000  το 

2018, από τον ιδιοκτήτη της Rolls Royce . Οι κάτοχοι των Κυπριακών πινακίδων LAW 1 και CY 1, αν 

υπάρχουν, μάλλον θα είναι ευχαριστημένοι. Το ίδιο θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες οχημάτων που 

διαθέτουν, επί του παρόντος, μια δυνητικά πολύτιμη πινακίδα σε ένα παλιό όχημα. Ως εφάπαξ 

δυνατότητας, ο εμπορικός εταίρος του Τμήματος Μεταφορών θα επισημάνει όλες τις δυνητικά 
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πολύτιμες πινακίδες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Το Τμήμα Μεταφορών θα ενημερώσει τους 

ιδιοκτήτες. 

22. Καθιέρωση Κρατικών Βραβείων Γενναιότητας  

Θα διεξαχθεί μελέτη για μηχανισμό αναγνώρισης και τιμής για πράξεις ηρωισμού και γενναιότητας. 

Θα χορηγείται στο εξωτερικό προς αποφυγή καταχρήσεων. Θα προτείνω  όπως το πρώτο βραβείο, 

στην πρώτη χρονιά του θεσμού απονεμηθεί στους επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες της 

Κύπρου (σε αστικές περιοχές, επαρχία και δάση) συνολικά ως σώμα από το 1960. 

Προτείνω επίσης στους εκπροσώπους των πυροσβεστικών μας υπηρεσιών, όπως οργανώσουν ετήσια 

παρέλαση και παρουσίαση με όλα τα πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα, ώστε να τιμηθούν 

δημόσια. Ιδιαίτερα τα παιδιά θα το διασκεδάσουν πολύ. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει ίσως τον χειμώνα 

του 2023/24 ή αρχές της άνοιξης του 2024, όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ελάχιστος. 

23. Προστατεύοντας το περιβάλλον μας  

Είμαι ευθυγραμμισμένος με το σχέδιο της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και συγκεκριμένες πολιτικές 

του Κόμματος των Πρασίνων και του Κόμματος Για τα Ζώα. Η δέσμευσή μου στο μανιφέστο για το 

περιβάλλον, θα δημοσιευθεί πλήρως αφού ανταλλάξω απόψεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Εγγραφείτε τώρα για να διαβάσετε την τελική μορφή του Προεδρικού μου μανιφέστου που θα 

δημοσιευτεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Οι ενδιάμεσες σκέψεις 

μου: 

Πράσινη ενέργεια: Αναζητώ τρόπους με τους οποίους οι μεγαλύτερες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά 

μπορούν να τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια ή/και αιολική καθώς και κυματική ενέργεια, με 

έμφαση και στην αξιοποίηση της γης, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ανάγκης από σεισμό, αν 

αυτές οι γεννήτριες ενέργειας υποστούν ζημιά . 

Ανακύκλωση: Πιστεύω ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα ανοικτά 

δοχεία τύπου κοντέινερ τα οποία να τοποθετούνται κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων σχεδόν σε 

κάθε έξοδο και σε μεγάλους δρόμους για απόρριψη χαρτιού, πλαστικού, μπουκαλιών και κουτιά από 

κονσέρβες. Οι εργολάβοι ανακύκλωσης θα πρέπει να αναλάβουν τη διαλογή όπως γίνεται σε άλλες 

χώρες. 

Σκουπίδια: Μελέτη τρόπων τους οποίους μπορούν να καίγονται τα σκουπίδια χρησιμοποιώντας έναν 

υπερσύγχρονο αποτεφρωτήρα που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ως υποπροϊόν, αντί της τρέχουσας 

περιβαλλοντικά καταστροφικής μεθόδου ταφής τους. 

Ταξί: Ανάθεση μελέτης για μίσθωση υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων από οδηγούς ταξί. Το κράτος 

μπορεί να στηρίξει, ενδεχομένως, να αξιοποιήσει τη μαζική αγορά σε συνεργασία με τον εμπορικό 

τομέα και να τα μισθώσει με συνολική μηνιαία πληρωμή για 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της 

συντήρησης και των ανταλλακτικών. Με την κοινή χρήση, πολλοί μπορούν να βρίσκονται στο δρόμο 

22 ώρες την ημέρα ώστε να εξοικονομήσουν κόστος. Για περαιτέρω επιδότησης του κόστους, ο 

εμπορικός τομέας δύναται να εξασφαλίσει τα δικαιώματα διαφήμισης ή και σε κάθε ταξί. 

Ηλιακοί συλλέκτες: Στόχος μου όπως το κράτος, σε συνεργασία με την ΑΗΚ και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα προσφέρει δάνεια για ηλιακούς συλλέκτες με μηδενική κατάθεση συμπεριλαμβανομένης 

της εγκατάστασης και σύνδεσης. Η ΑΗΚ (και σε κατοπινό στάδιο άλλοι πάροχοι ενέργειας) 
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αναλαμβάνει να εγγυηθεί ότι τα ενεργειακά δάνεια θα αποπληρωθούν μέσω των λογαριασμών 

ρεύματος των πελατών. Εάν δεν αποπληρωθούν οι λογιαριασμοί, η παροχή θα αποκοπούν αλλά οι 

συλλέκτες θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν με ηλιακή ενέργεια το εθνικό δίκτυο ενέργειας. Εάν οι 

εμπορικές τράπεζες χρεώσουν παράλογα επιτόκια, θα καλέσω τις κεφαλαιαγορές να επενδύσουν με 

εγγυημένη απόδοση. Αυτό το δάνειο υποδομών θα αντισταθμιστεί με πολύ μικρό κίνδυνο για το 

κράτος. 

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί αρχικά σε ιδιοκτήτες κατοικιών με καλό ιστορικό συνέπειας στην 

έγκαιρη πληρωμή του λογαριασμού ρεύματος. Θα συνιστά ένα συμβατικό θέμα μεταξύ ιδιοκτήτη και 

ενοικιαστή, αφού αυτό το καθεστώς πιθανώς να επεκταθεί και σε ενοικιαζόμενα ακίνητα. Τέλος για 

να είμαι σαφής, στηρίζω σθεναρά την παράλληλη κατασκευή ηλιακών πάρκων. Σήμερα, όπως έχει το 

σύστημα, κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των ηλιακών πάρκων και η ΑΗΚ. Οι ηλιακοί 

συλλέκτες στα σπίτια συνεπάγονται σχεδόν δωρεάν ρεύμα μετά την εξόφληση των δανείων (άμεση 

εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος των πελατών), σε 3-7 χρόνια . Με βάση τις τρέχουσες τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας, τα δάνεια πιθανότατα θα κοστίζουν λιγότερο από τους σημερινούς 

λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Νέες κατοικίες: Σε συνεννόηση με τους κατασκευαστές ακινήτων στους οποίους θα δοθούν κίνητρα, 

θα προτείνω όπως η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών καταστεί υποχρεωτική σε όλες τις νέες υπό 

ανέγερση κατοικίες από το 2026 και εντεύθεν. Ο κανονισμός θα ισχύει μόνο για μονοκατοικίες άνω 

των €250.000. Θα ζητήσω περαιτέρω κίνητρα από την ΑΗΚ ώστε μέχρι την πώληση τους, τα ακίνητα 

αυτά να έχουν τη δυνατότητα παροχής ρεύματος στο εθνικό δίκτυο. Σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες νέα 

άδεια σπίτια προς πώληση. Φανταστείτε να είχαν όλα ηλιακούς συλλέκτες που τροφοδοτούσαν τις 

ανάγκες της χώρας μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα;   

Πολιτικοί: Ας ανακυκλώσουμε όλους τους πολιτικούς «δεινόσαυρους». Το πρώτο βήμα είναι να με 

ψηφίσεις τον Φεβρουάριο.            

Κανένα από τα παραπάνω δεν συνιστά πυρηνική φυσική. Δεν προτείνω άλλωστε η Κύπρος να 

αποτελέσει την πρώτη χώρα που θα στείλει επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Γιατί άραγε καμία 

Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τα περισσότερα από αυτά; Υπάρχει κάτι συγκλονιστικά 

προφανές στην Κύπρο που υποπτεύομαι ότι πολλοί πολιτικοί «δεινόσαυροι» δεν έχουν αντιληφθεί. 

Η Κύπρος είναι ηλιόλουστη. Η Κύπρος έχει πλεονέκτημα ανέμων. Και είναι νησί, άρα προφανώς 

περιβάλλεται από κύματα. 

24. Προστασία περιοχών εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς   

Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί που διαθέτει αδιαμφισβήτητα τέσσερις βασικές περιοχές εξαιρετικής 

φυσικής ομορφιάς: το δάσος της Πάφου , βουνά απαράμιλλης ομορφιάς, μαγευτικές παραλίες και τη 

χερσόνησο του Ακάμα. Η συγκεκριμένη δέσμευσή μου στο μανιφέστο θα δημοσιευθεί πλήρως μετά 

από ανταλλαγή απόψεων με πολλούς ενδιαφερόμενους. Εγγραφείτε τώρα για να διαβάσετε την 

τελική μορφή του προεδρικού μου μανιφέστου που θα δημοσιευτεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, δύο 

εβδομάδες πριν από τις εκλογές. 

Πολλά κράτη ψήφισαν νόμους πριν από δεκαετίες για την προστασία περιοχών εξαιρετικής φυσικής 

ομορφιάς παρά τις αντιδράσεις από ιδιοκτήτες γης και κατασκευαστές εκείνη την εποχή. Για 

παράδειγμα, το Muir Woods αποτελεί φυσικό εθνικό μνημείο της Καλιφόρνια (πάρκο) διάσημο για 
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ορισμένα από τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο. Το 1907 προτού παρέμβει η κυβέρνηση για 

προστασία του, υλοτόμοι σχεδίαζαν να κόψουν τα δέντρα και μια εταιρεία ύδρευσης να πλημμυρίσει 

την κοιλάδα. Δεκάδες εκατομμύρια επισκέπτες, και εγώ ανάμεσα τους, δεν θα αντίκρυζαν ποτέ αυτό 

το θαύμα της φύσης, αν αυτό είχε επιτραπεί. 

Οφείλουμε στην τουριστική μας βιομηχανία να διατηρήσουμε την ομορφιά που προσελκύει 

επισκέπτες στην Κύπρο. Και το οφείλουμε ως καθήκον στους απογόνους μας. Οι απόψεις μου για 

αυτό το θέμα είναι πιθανώς αμφιλεγόμενες. 

25. Μεταχείριση ζώων: καλύτεροι νόμοι και επιβολή  

 

Είμαι ευθυγραμμισμένος με τις πλείστες πολιτικές του Κόμματος για τα Ζώα. Η δέσμευσή μου για το 

συγκεκριμένο ζήτημα στο μανιφέστο θα δημοσιευθεί πλήρως αφού ανταλλάξω απόψεις με τους 

ενδιαφερόμενους. Εγγραφείτε τώρα για να διαβάσετε την τελική μορφή του προεδρικού μου 

μανιφέστου που θα δημοσιευτεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. 

Με τον δέοντα σεβασμό στους χορτοφάγους, τους vegan και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που δεν 

συμμερίζομαι, δεν τάσσομαι ενάντια στο κυνήγι για τροφή, ούτε στη θανάτωση ζώων για σκοπούς 

ανθρώπινης κατανάλωσης. Αν ήμουν, θα ήταν παρόμοιο με την αντίδραση στους ψαράδες που 

«κυνηγούν» ψάρια και άλλα θαλασσινά. Άλλωστε, εκπαιδευμένοι κυνηγοί θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην επιβίωση των οικογενειών μας σε ένα σενάριο καταστροφής. Ανατρέξτε στην 

ενότητα μου για την «υπεράσπιση της Κύπρου». 

26. Προάσπιση της Κύπρου από στρατιωτικές, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές 

Θα ανατεθούν εις βάθος μελέτες με ενδιαφερόμενα μέρη, για την εφαρμογή του τρόπου με τον οποίο 

οι στρατευμένοι για υποχρεωτική θητεία καθώς και οι επαγγελματίες συμβασιούχοι, θα περάσουν 

από τρίμηνο πρόγραμμα εκμάθησης προηγμένων πρώτων βοηθειών (μεταξύ EMT και βασικών 

επιπέδων παραϊατρικών δεξιοτήτων) καθώς και δεξιότητες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση 

μεγάλου σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών στην Κύπρο και γειτονικές χώρες. Η πρωτοβουλία 

αυτή πρέπει να είναι ανοικτή και σε γυναίκες ηλικίας 18-25 ετών σε εθελοντική βάση. Τα 

πανεπιστήμια και οι εργοδότες θα πρέπει να οργανωθούν ανάλογα. 



 

51 
 

Αν καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση λύσης στο Κυπριακό και το νησί μας τελικά 

αποστρατικοποιηθεί, ελπίζω να έρθει μια μέρα που η επιστράτευση θα αντικατασταθεί με 

Ελληνοκύπριους με στολές ειρηνευτών του ΟΗΕ που θα αποτελούν τους πρώτους στη σκηνή φυσικής 

καταστροφής ή στήριξη ανθρώπων που κινδυνεύουν από λιμό και γενικότερα συμμετέχουν στο 

συντονισμό ανακούφισης οπουδήποτε. στον κόσμο. Για περισσότερα από 60 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν βοηθήσει να διατηρηθεί η ειρήνη στο νησί μας. Οφείλω να αναγνωρίσω τον σημαντικό ρόλο 

που διαδραμάτισαν στην Κύπρο, αλλά και να αναδείξω με περηφάνια τη σημαία της Κύπρου σε 

περίοπτη θέση στις στολές του Οηέ σε όλο τον κόσμο. 

Ελπίζω ειλικρινά να έρθει μια τέτοια μέρα στη ζωή μου, ωστόσο μέχρι τότε πρέπει να ασχοληθούμε 

με τον πραγματικό κόσμο. 

Η λαχτάρα για παγκόσμια ειρήνη δεν με καθιστά μόνο ειρηνιστή. Ως πρόεδρος, η άμυνα θα 

περιλαμβάνεται στις βασικές προτεραιότητές μου. Θα ανέθετα μελέτες από τους ενδιαφερόμενους, 

με επίκεντρο το Υπουργείο Άμυνας με τη συμβολή της Ελληνικής κυβέρνησης, για τρόπους 

βελτιστοποίησης των αμυντικών μας δυνάμεων με τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό και διαδικασίες. 

Επιπλέον, τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος προεδρικού μανιφέστου η Ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία κλιμακώνει τη διεθνή ανησυχία. Αν εκλεγόμουν πρόεδρος σήμερα, η πρώτη  μου δουλειά 

αύριο θα ήταν η προετοιμασία για τα χειρότερα, με εμπλοκή για όλα τα κυβερνητικά τμήματα. 

Οι απαντήσεις που θα αναζητούσα περιλαμβάνουν πολεμικό σενάριο σε περίπτωση κατά την οποία 

οι Βρετανικές Βάσεις, που μοιράζονται αυτή τη στιγμή το νησί μας δέχονταν επίθεση. Είτε με 

συμβατικά, είτε με χημικά, μικρά τακτικά πυρηνικά ή ανάλογα όπλα. Θα ήθελα επείγουσες 

συμβουλές αναφορικά με την παραγγελία δισκίων ιωδίου, προστατευτικών στολών, διαδικασιών 

εκκένωσης και ετοιμότητας στα νοσοκομεία για όλους τους πληγέντες. Για παράδειγμα, υπολογίστε 

τη ζώνη έκρηξης και το ραδιενεργό αποτέλεσμα μιας μικρής πυρηνικής βόμβας που πέφτει στο 

Ακρωτήρι προς την πόλη της Λεμεσού εδώ: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  (Προειδοποίηση: 

οι εικόνες ενδεχομένως να ενοχλήσουν). 

Άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: πρέπει να καταρτιστούν σχέδια τώρα 

Πολλές πτυχές διαχείρισης της πανδημίας από την Κυπριακή κυβέρνηση ήταν αμφιλεγόμενες. Η 

κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ενήλικες, όχι ως «η γιαγιά που νουθετεί ένα 

10χρονο παιδί». Σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χωρητικότητα 

νοσοκομείων με προηγούμενο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, ώστε η χώρα να μην παραλύσει. Θα 

πρέπει επίσης να μας προβληματίσουν άλλες ενδεχόμενες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που 

χρειάζονται προγραμματισμό: 

1. Τι θα συμβεί αν στη δεκαετία του 2030 η Λεμεσός φθάνει τακτικά τους 45 βαθμούς τον Αύγουστο 

λόγω υπερθέρμανσης του πλανήτη; Τι γίνεται αν σημειώνονται ετήσιες ακραίες ελλείψεις νερού; 

2. Τι θα συμβεί αν οι αγρότες μας δεν μπορούν να αγοράσουν σπόρους λόγω κάποιου διεθνούς 

γεγονότος, όπως τα γενετικά τροποποιημένα φυτά; 

3. Τι κι αν γινόταν σε περίπτωση μεγάλου σεισμού στη Λευκωσία; Ή ένα τσουνάμι στη Λεμεσό ή την 

Πάφο; 

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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4. Τι γίνεται αν αποκοπούν τα καλώδια του διεθνούς δικτύου μας; Πώς θα λειτουργούν τα τηλέφωνα 

και το διαδίκτυο; 

5. Πώς και πού θα βρίσκεται η διοίκηση και ο έλεγχος αν η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες 

είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν; Με την επιφύλαξη δημόσιας διαβούλευσης, θα προτείνω την 

Αθήνα, και αν η Ελλάδα δεν θα ήταν διαθέσιμη λόγω της ίδιας έκτακτης ανάγκης, να προτείνει 

ενδεχομένως μια 3η χώρα με αμοιβαία σχέδια. 

Περίληψη: Ένας πρόεδρος που δεν κάνει σχέδια για οποιαδήποτε καταστροφή, δεν είναι ικανός να 

ηγείται. Καλώ την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στον παραπάνω σχεδιασμό.          

27. Δικαιώματα LGBTQ+  

 

Η Κύπρος είναι ένα κοσμικό κράτος, βαθιά επηρεασμένο από τη χριστιανική παράδοση και την 

ορθόδοξη κουλτούρα την οποία και σέβομαι. Εάν η Κύπρος ήταν θεοκρατία, βασισμένη στη 

θρησκευτική ερμηνεία που έχει αλλάξει με τα χρόνια, πιθανότατα ο μισός πληθυσμός της Κύπρου θα 

είχε μαστιγωθεί, λιθοβοληθεί ή θα φυλακιζόταν για προγαμιαία σεξουαλική επαφή ή για μοιχεία. 

Γιατί ο γάμος ομοφύλων ανήκει σε μια διαφορετική αποκαλούμενη «ηθική» κατηγορία όταν οι 

σχέσεις LGBTQ+ είναι νόμιμες στην Κύπρο; Ως Πρόεδρος θα παρουσιάσω τις ακόλουθες 

πρωτοβουλίες: 

• Σε συνεργασία με εξειδικευμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα, θα εφαρμοστούν μηχανισμοί 

υποστήριξης για νεότερα άτομα LGBTQ+ που εκφοβίζονται για τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

ή ταυτότητά τους. 

• Θα δημιουργηθεί επίσης μια απευθείας γραμμή για άτομα LGBTQ+ που αντιμετωπίζουν 

διακρίσεις τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στον εργασιακό τους χώρο. 

• Η επονομαζόμενη «θεραπεία μετατροπής», η εξευτελιστική προσπάθεια αλλαγής του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ατόμου χρησιμοποιώντας καταναγκαστικά μέσα, θα 

μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα. 

Θα ακούσω τις εισηγήσεις των εκπροσώπων LGBTQ+ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να 

βοηθήσω. 
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28.  Παιδεία 

 

Υπάρχουν 7 τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αναγκών στην Κύπρο: 

• Νηπιαγωγείο (3 -6) 

• Δημοτικό-Προεφηβική ηλικία (6 – 12) 

• Γυμνάσιο-Λύκειο (12-18) 

• Πανεπιστήμιο 

• Ειδικές ανάγκες 

• Ενήλικες 

• Εμπορικός/επιχειρηματικός κλάδος επιμόρφωσης 

Αν εκλεγώ, θα αναθέσω στον υπουργό Παιδείας να ξεκινήσει τη διαβούλευση του με ένα λευκό 

κομμάτι χαρτί κα να παράσχει επίσημες συστάσεις για τη βελτίωση και των επτά εκπαιδευτικών 

τομέων με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και εμπλεκόμενων. Ο διάλογος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, συντεχνίες, καθηγητές/δασκάλους, 

γονείς και εμπορικούς εταίρους, με αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και από άλλες χώρες. 

Παράλληλα, θα ζητήσω από τους μαθητές από όλα τα γυμνάσια και λύκεια να εκλέξουν επιτροπή 

εκπροσώπων η οποία θα κληθούν να απαντήσουν και να εκφράσουν ένα θεμελιώδες ερώτημα: Τι 

πρέπει να γίνει προς βελτίωση της εκπαίδευσής τους; Με απλά λόγια, τι θέλουν τα παιδιά μας; Ένας 

15χρονος δεν επιτρέπεται να οδηγεί, να ψηφίζει ή να παντρευτεί. Ωστόσο, πολλοί σε αυτήν την 

ηλικιακή ομάδα διαθέτουν ενδεχομένως περισσότερο μυαλό από κάποιους Κύπριους πολιτικούς που 

έχω παρακολουθήσει πρόσφατα στην τηλεόραση. 

Με την επιφύλαξη των θέσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παραθέτω πιο κάτω το όραμα μου 

για την παιδεία του τόπου: 

1. Αύξηση της ηλικίας αποφοίτησης από 15 σε 16. 

2. Δημιουργία εθνικού καταλόγου απόδοσης όλων των λυκείων στις παγκύπριες εξετάσεις υπό τη 

μορφή διαγωνισμού μεταξύ των σχολείων. Ο ανταγωνισμός είναι καλός καθώς ενθαρρύνει ακόμη 

πιο αποτελεσματική διδασκαλία και δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Στα σχολεία με τις 

χαμηλότερες επιδόσεις θα δοθούν οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και διευθυντές, ώστε να βελτιωθεί 
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το επίπεδο τους. Κάτι ανάλογο εφαρμόζεται και στη διαδικασία σύνθεσης ομάδων στο 

Αμερικανικό ποδόσφαιρο (NFL). Με την ίδια λογική βελτίωσης, οι ομάδες με τις χαμηλότερες 

επιδόσεις φέτος έχουν προτεραιότητα να επιλέξουν τους καλύτερους παίκτες από τα Αμερικανικά 

κολέγια την επόμενη χρονιά. 

3. Να εισαχθεί σκακιστική εκπαίδευση από 6 ετών, με διεξαγωγή μαθητικών αγώνων. 

4. Να επιλεγούν οι πιο ταλαντούχοι έφηβοι σε αθλήματα και ειδικευμένες σπουδές ώστε για να 

παρακολουθήσουν προαιρετικά συγκεκριμένες ακαδημίες με μερική απασχόληση. Αυτά τα 

παιδιά θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς μας ηγέτες, τα αστέρια του αθλητισμού, τους σεφ με 

αστέρια Michelin, τους Αϊνστάιν, τους μεγάλους μάστερ του σκακιού και τους επικεφαλείς των 

επιχειρήσεων. Ας μη σταθούμε στο δρόμο τους. Ας επωάσουμε αυτό το ταλέντο, να το 

καλλιεργήσουμε. 

5. Να εκπαιδεύσουμε τη νεολαία μας να προστατεύει τον πλανήτη, να φροντίζει την κοινότητα του 

και να στηρίζει τους συνανθρώπους του. Και να μάθει ότι ο σχολικός ή εργασιακός εκφοβισμός 

και η βία δεν έχουν χώρο στις κοινωνίες μας. (Ξεκαθαρίζω ότι η διδασκαλία ηθικού κώδικα και η 

επιλογή θρησκευτικών πεποιθήσεων αποτελεί ρόλο των γονιών και όχι του κράτους). 

6. Tακτικές σοκ για να μην γίνουν ποτέ τα παιδιά μας τοξικομανείς. Με τον όρο «σοκ», εννοώ 

επισκέψεις πρώην εξαρτημένων στα σχολεία, παρουσιάσεις αστυνομικών, φωτογραφίες, ειδικές 

τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές και προώθηση ανάλογου υλικού. Αν τα παιδιά μας 

φεύγουν από αυτές τις παρουσιάσεις με προβληματισμό, άβολα, ή νιώθοντας «αναγούλα», τότε 

η πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία.  

Θα ήθελα να οικοδομήσει μια γενιά που αντιμετωπίζει τη χρήση ναρκωτικών ως πόρτα ερμητικά 

κλειστή, ένα άσπαστο ταμπού, ανάλογο με τον κανιβαλισμό. [Προσωπική εμπειρία: Eχοντας 

εργαστεί και ως εθελοντής σε φιλανθρωπική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για 12 χρόνια, 

έχω ακούσει ανθρώπους με κατάθλιψη, πολλές φορές με τάσεις αυτοκτονίας, που εύχονταν να 

μην είχαν δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά στο σχολείο]. 

7. Να διασφαλίσουμε ότι σε εθελοντική βάση, αναλόγως συμμετοχής, κάθε παιδί μαθαίνει βασικές 

τεχνικές πρώτων βοηθειών, διάσωση στη θάλασσα, πρόληψη και έλεγχο πυρκαγιών, ασκήσεις 

ετοιμότητας σε περιπτώσεις σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα η Κύπρος να 

καταστεί το πρώτο κράτος στον κόσμο, όπου το 90% των εφήβων άνω των 13 ετών έχουν τη 

δυνατότητα ανάνηψης ενός μέλους της οικογένειας, ενός φίλου, γείτονα, τουρίστα ή 

οποιουδήποτε, με ή χωρίς απινιδωτή. 

8. Σε συνεργασία με κορυφαίους Κύπριους σεφ που θα παρέχουν τις συνταγές, αγόρια από 13 ετών 

και άνω να μάθουν τέσσερα ή πέντε κυπριακά βασικά πιάτα, πώς να καθαρίζουν το χώρο τους και 

πώς να σιδερώνουν. Ας δημιουργήσουμε ένα κράτος ανδρών που θα λατρεύουν οι σύντροφοι 

τους και όχι κακομαθημένα αγόρια με συζύγους που φοράνε μονίμως την ποδιά της καμαριέρας. 

Προσωπική εμπειρία: Ήμουν μοναχοπαίδι. Η γιαγιά και η μητέρα μου με μεγάλωσαν στο Λονδίνο. 

Δεν θυμάμαι ποτέ να έπλυνα πιάτα ή να ξέρω πως σιδερώνεται ένα πουκάμισο, μέχρι να 

παντρευτώ. Ωστόσο, έμαθα βασική μαγειρική στο σχολείο. Και μάλιστα έπεισα τους φίλους μου 

να παρακολουθήσουν και αυτοί (τα προαιρετικά) μαθήματα μαγειρικής, ώστε το γυμνάσιο να μας 

βάλει στην ίδια αίθουσα με τα κορίτσια, και με αυτό τον τρόπο εμείς να φλερτάρουμε με άνεση, 
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χωρίς απαγορεύσεις και αποστάσεις. Ωστόσο δήλωσαν συμμετοχή τόσα πολλά αγόρια που δεν 

άφησαν χώρο για τα κορίτσια της τάξης μας. 

Ειδική Αγωγή 

Ως μέρος της υπόσχεσής μου να ενισχύσω την ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές προσαρμογές, θα 

υπάρξει μια ριζική αναθεώρηση με τη βοήθεια των ενδιαφερομένων. Θα εξετάσω επίσης, πώς 

ορισμένοι ενήλικες με νοητικές προκλήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ζουν με ασφάλεια στην 

κοινότητα σε προστατευμένα καταλύματα, αλλά να απολαμβάνουν και τις εγκαταστάσεις του 

κέντρου ημέρας. Σε σκοτεινές εποχές, παιδιά και ενήλικες με ειδικές ανάγκες ήταν καταχωνιασμένοι 

σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Εκτός από πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό δεν πρέπει να ισχύει 

ποτέ σε μια σύγχρονη Κύπρο που θέλει να φροντίζει τους πολίτες της. 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Πριν από 100 χρόνια, η Κύπρος ήταν ένα αγροτικό κράτος φτωχών πολιτών. Υπήρχε τόση πολλή 

ανάγκη ενίσχυσης της αγροτικής οικογένειας στις φάρμες, που δεν υπήρχε υποχρεωτική εκπαίδευση 

μέχρι τη δεκαετία του 1960. Αυτό θα διορθωθεί έστω και τώρα. Εάν ένας 80χρονος παππούς θέλει να 

μάθει για την αστροφυσική και το σύμπαν, την αστρονομία, τον Wagner ή τον τρόπο χρήσης 

υπολογιστή, το κράτος θα συνεργαστεί με εμπορικούς οργανισμούς, σχολεία και πανεπιστήμια για 

να επιδοτήσει εκπαίδευση μερικής απασχόλησης. Χώρες όπως η Δανία ακολουθούν με επιτυχία αυτό 

το μοντέλο. 

Εμπορική/Επιχειρηματική εκπαίδευση 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, δημιουργία θέσεων εργασίας και το 

ΧΑΚ» 

Σύνοψη 

Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας και αναδείξετε στην Προεδρία, είναι λόγος τιμής ότι θα καταβάλω 

το άπαν των δυνάμεων μου για ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε κανείς να μην 

τολμήσει ποτέ να ισχυριστεί ότι τα παιδιά στην Κύπρο ή όσοι τα διδάσκουν δεν έχουν την ανάλογη 

ευφυία, ευστροφία και ικανότητα σε σύγκριση με αυτούς στη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία ή τα υπόλοιπα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, στόχος μου είναι η Κύπρος να 

καταστεί διεθνές μοντέλο για τις βέλτιστες πρακτικές της εκπαίδευσης. 

29. Μια νέα προσέγγιση για τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

Μετά από τα βιώματα της οικογένειάς μου πριν από 100 και πλέον χρόνια, έπρεπε να κοιτάξω στον 

καθρέφτη πριν συντάξω αυτές τις γραμμές για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες. Ως 

συμπονετικός άνθρωπος και ως πρόεδρος, επιδιώκω την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς 

ετεροβαρή εκμετάλλευση της Κύπρου. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές χώρες άνοιξαν τις πόρτες τους 

στους Κύπριους το 1974 παρέχοντας καταφύγιο από την Τουρκική εισβολή. Και είμαι βέβαιος, ότι θα 

το έκαναν ξανά αν γίνονταν πραγματικότητα τα φρικτά σενάρια καταστροφής στα οποία αναφέρθηκα 

προηγουμένως. 
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Υπάρχουν δύο ακραίες απόψεις στο κοινό. Αυτοί που θέλουν να υποδεχθούν τους μετανάστες 

συμπονετικά με ανοικτές αγκάλες και μια μειοψηφία που θα τους έβλαπτε σωματικά και θα τους 

εκδίωκε υπό την απειλή όπλου, αν το επέτρεπε ο νόμος. 

Αν ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο έβρισκε μια οικογένεια να παλεύει σε ένα σκάφος που βυθιζόταν, 

η ανθρώπινη ευπρέπεια και οι διεθνείς νόμοι της θάλασσας θα οδηγούσαν σε διάσωση, φιλοξενία 

και φροντίδα. Ωστόσο, θα ήταν παράλογο για την οικογένεια που διασώθηκε να αναμένει 

μακροχρόνια διαβίωση στο κρουαζιερόπλοιο, να απαιτήσει αναβάθμιση καμπίνας με θέα στη 

θάλασσα ή να πει στον καπετάνιο πού πρέπει να αποβιβαστεί.  

Με βάση το ιστορικό της οικογένειάς μου, τρέφω απόλυτη συμπάθεια για όσους παλεύουν να 

γλυτώσουν από διώξεις ή πολέμους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης, 

που μπορεί να επιλυθεί μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να διαχειριστεί τόσες 

χιλιάδες πρόσφυγες. Το βάρος μπορεί να μοιραστεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και 

ανθρωπιστικούς λόγους, όχι όμως εις βάρος των πολιτών μας που χρειάζονται και αυτοί ιατρική 

περίθαλψη, πρόνοια και στέγαση. Ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι μετανάστες θα προτιμούσαν να 

ζουν στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τρέφω επίσης, κάποια συμπάθεια για όσους αναζητούν μια καλύτερη ζωή ως οικονομικοί 

μετανάστες, ωστόσο δεν μπορούν να μετακινηθούν σε χώρες παράνομα, ούτε να περιμένουν από τα 

κράτη-μέλη της Ενωσης να πληρώσουν για επιδόματα πρόνοιας. 

Δεν έχω καμία απολύτως συμπάθεια για τους «πρόσφυγες» που ψεύδονται για την κατάστασή τους, 

όπως προσποιούμενοι ότι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι ενώ δεν είναι. Ή αυτοί που δηλώνουν ψευδώς 

τη χώρα καταγωγής τους. Θα πρέπει να επαναπατριστούν με την πρώτη ευκαιρία μετά την παράνομη 

είσοδο τους στην Κύπρο. 

Η λύση μου στα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξεύρει 

συλλογικές απαντήσεις και να τις χρηματοδοτήσει, καθώς αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Πιστεύω 

ότι ένα ανεξάρτητο σώμα εκτός ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει τα ζητήματα κριτηρίων και το χώρο 

διαμονής των αιτητών ασύλου που εγκρίνονται. Ενώ αυτά τα ζητήματα στην Κύπρο υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ως προς την επιλεξιμότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση  μπορεί εύλογα να πληρώσει την 

Τουρκία ώστε να χρηματοδοτήσει την «ΤΔΒΚ» για να φροντίσει τους ανθρώπους αυτούς. Κανένας 

πρόσφυγας δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει σοβαρά ότι κινδυνεύει με την παραμονή του στα 

κατεχόμενα. Παράλληλα, με την επιφύλαξη εμπεριστατωμένης μελέτης και νομικών γνωμοδοτήσεων, 

η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι να ενθαρρύνουμε ικανούς αιτούντες άσυλο που λαμβάνουν 

κρατική βοήθεια ενώ το αίτημα τους βρίσκεται υπό επεξεργασία (όχι υπό κράτηση), να εργαστούν με 

μερική απασχόληση για την κοινότητά μας, σε εθελοντική βάση. Γιατί να μην το κάνουν; Αν με έσωζαν 

από ένα σκάφος που βυθιζόταν, ευχαρίστως θα βοηθούσα το πλήρωμα χωρίς να μου το ζητήσουν. 

Τα παραπάνω δεν πρέπει να ισχύουν για όσους διαφεύγουν προσωρινά από φυσική ή ανθρωπογενή 

καταστροφή, όπως οι εκατοντάδες χιλιάδες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω 

της Ρωσικής εισβολής. Εάν η ριζοσπαστική μου λύση στο Κυπριακό αποτελέσει αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης (υπόκειται σε δημοψηφίσματα), η Τουρκία και η «ΤΔΒΚ» δεν θα μπορούν να 

«αποβάλουν» αιτούντες άσυλο νότια της ουδέτερης ζώνης που επιτηρούν τα Ηνωμένα Εθνη ή να 

τους « οπλίσουν ». 
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30.  Βοηθώντας τους φτωχότερους της κοινωνίας με αξιοπρέπεια 

Είμαστε πολύ τυχεροί στην Κύπρο καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο μια οικογένεια ή ένα παιδί να πάει 

για ύπνο πεινασμένο. Εάν εκλεγώ πρόεδρος, θα αναθέσω στον Επίτροπο Εθελοντισμού (που θα 

εργαστεί για τη νέα φιλανθρωπική επιτροπή) να οργανώσει μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία 

τροφίμων με χωριά, αρτοποιεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπεραγορές, σε συνεργασία με 

φιλανθρωπικές οργανώσεις για να βοηθήσουν τους άπορους. Η φιλοξενία της Κύπρου είναι θρυλική 

και το φαγητό ακόμη καλύτερο, με τους καταπληκτικούς ψαρομεζέδες και κρεατομεζέδες που 

σερβίρονται στα εστιατόρια. Ωστόσο, υπάρχει τόσο μεγάλη σπατάλη τροφίμων που είναι ντροπή. Δεν 

εννοώ ό,τι μένει στο τραπέζι μετά από ένα γεύμα, αλλά ό,τι μένει στην κουζίνα, το αρτοποιείο, την 

υπεραγορά ή το εστιατόριο και το οποίο πετάμε καθημερινά. 

Σκοπός μου είναι όπως ένας στρατός εθελοντών μοιράζει το πλεόνασμα τροφίμων κάθε απόγευμα 

με διαδικασία συντονισμού μέσα από ένα υπερσύγχρονο εθνικό διαδικτυακό σύστημα. Ίσως για ένα 

μόνο βράδυ κάθε δύο εβδομάδες. Και να το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Εμείς οι Κύπριοι είμαστε 

περήφανοι. Ακόμη και ένας μοναχικός συνταξιούχος ή μια οικογένεια που χρειάζεται βοήθεια 

παραμένει επιφυλακτική στη φιλανθρωπία, επομένως αυτό πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα. Η 

ευθύνη δεν είναι μείζον ζήτημα. Δεν δηλητηριάστηκα ποτέ από ένα γεύμα που μαγείρεψε η μητέρα 

και η γιαγιά μου και το καταναλώσαμε την επόμενη μέρα. Όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα 

τροφίμων θα πρέπει να τιμηθούν με ένα ψηφιακό και φυσικό σήμα για τη στήριξη τους, ανάλογα με 

αυτά του TripAdvisor. 

[Προσωπικές εμπειρίες: Γνώρισα σημαντικό πλούτο, οδηγώντας Lamborghini, Rolls Royce, Bentley και 

Aston Martin στη δεκαετία του '90. Παράλληλα, βίωσα όμως και οικονομικές δυσκολίες ως έφηβος 

σύζυγος και πατέρας, μόλις ξεκίνησα την καριέρα μου στον τομέα της πληροφορικής σε μια τράπεζα, 

αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τη φροντίδα ενός παιδιού με σοβαρή αναπηρία]. 

Η σύζυγος μου εκείνη την εποχή είχε την πιο απαιτητική ευθύνη. Ήταν η απεριόριστη αγάπη και 

αφοσίωσή της στον γιο μας, μια ευλογία που τον κράτησε στη ζωή, παρά τις πολυάριθμες επεμβάσεις 

και ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να τον ταΐζουμε στο σπίτι για 

περισσότερο από ένα χρόνο μέσα από ένα ελαστικό σωλήνα απευθείας στο στομάχι του. 

Αν εκλεγώ Πρόεδρος, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνες τις μέρες. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ασκώντας 

την επιρροή μου για να βοηθήσω τους φτωχότερους και λιγότερο τυχερούς μας στην κοινωνία με την 

αξιοπρέπεια που τους αξίζει. 

31.  Εξωτερική πολιτική 

Αν εκλεγώ, παρά τους γεωγραφικούς και πληθυσμιακούς περιορισμούς ενός μικρού κράτους, θα 

συνεχιστούν και προωθηθούν τα ακόλουθα: 

• Συνεργασία με σειρά διεθνών οργανισμών για την προώθηση των συμφερόντων και των θέσεων 

της Κύπρου στο εξωτερικό. 

• Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό. 

• Σεβασμός και προάσπιση του διεθνούς δικαίου. 

• Προστασία του πλανήτη μας και του περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, 

ξεκινώντας από το δικό μας όμορφο νησί. 
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• Θετικός ρόλος στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

• Εποικοδομητικός εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερασπίζοντας παράλληλα τα Κυπριακά 

συμφέροντα εντός του οργανισμού. 

• Κόμβος σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

• Απόρριψη πλήρους ένταξης στο ΝΑΤΟ, εκτός και αν παγκόσμια γεγονότα απαιτούν επανεκτίμηση. 

• Μελέτη συμμετοχής στο Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Ειρήνη του ΝΑΤΟ, με την επιφύλαξη 

εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης. 

• Εισηγούμαι πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για διδασκαλία σε κάθε χώρα για διδασκαλία 20-

30 φράσεων επείγουσας ανάγκης στη νοηματική γλώσσα. Φράσεις που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από ένα παιδί ή κάποιο ευάλωτο άτομο υπό απειλή. Και όταν η Κύπρος 

αποστείλει επείγουσα βοήθεια μετά από ένα σεισμό για παράδειγμα στο Ιράν, τότε οι Κύπριοι 

διασώστες θα μπορούν να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους από το Πακιστάν και τον 

τοπικό πληθυσμό για παράδειγμα. Εισηγούμαι σχεδιασμό εφαρμογής. 

Διαπραγμάτευση λύσης στο Κυπριακό 

Με βάση τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος, θα συνιστούσα: 

• Αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου, με παράλληλη διατήρηση μιας περιορισμένης, αλλά καλά 

εξοπλισμένης επαγγελματικής αμυντικής δύναμης. 

• Δυνητική μίσθωση τμήματος του Ακρωτηρίου στον ΟΗΕ και την ΕΕ ως κόμβο για διατήρηση της 

ειρήνης και φιλανθρωπική χρήση. Μια τέτοια ρύθμιση θα υπόκειται σαφώς στη συμφωνία με το 

Ηνωμένο Βασίλειο για τις Βρετανικές βάσεις, όπως εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών της 

Κυπριακής ανεξαρτησίας του 1960. Υπάρχει όμως και μια άλλη επιλογή στο πλαίσιο λύσης του 

Κυπριακού. Η Βρετανία να μεταστεγάσει τις βάσεις στην Ελλάδα ή να επεκταθεί η αεροπορική 

βάση Iντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, σε απόσταση 330 χιλιομέτρων από την Κύπρο; Υπάρχουν 

στρατιωτικά πλεονεκτήματα κοινής εγκατάστασης με ένα Νατοικό εταίρο, παρά την Κύπρο η 

οποία είναι πιο εκτεθειμένη. Επιπρόσθετα, ως θετική επίδραση μιας τέτοιας διευθέτησης μεταξύ 

Τουρκίας-Βρετανίας, ενδεχομένως να παρατηρηθεί βελτίωση στο προσφυγικό ζήτημα που 

αντιμετωπίζει η Βρετανία. 

• Επίσημη κατοχύρωση ουδετερότητας της Κύπρου στο σύνταγμα μας, αλλά να επιτρέπεται η 

συμμετοχή Κυπρίων στον Ελληνικό στρατό λόγω κοινής κουλτούρας και ευρύτερου Ελληνισμού. 
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32. Η ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό 
Ιστορική αναδρομή  

Ποια είναι λοιπόν η ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό πρόβλημα; Για να μπορέσουμε να 

απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο, κάνοντας μια 

αναδρομή σε πάνω από 400 χρόνια ιστορίας που αφορούν την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Αυτό θα μας εξηγήσει το έντονα συναισθηματικό ιστορικό που βασίζεται πίσω από το Κυπριακό 

πρόβλημα. 

Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ίσως η μεγαλύτερη και πιο οργισμένα γραμμένη πρόταση που έχει 

διατυπωθεί ποτέ σε κάποιο πολιτικό μανιφέστο:  

«Αν με τον όρο Κυπριακό πρόβλημα εννοείτε αν θέλω να διαπραγματευτώ με τους ηγέτες ενός λαού 

που εισέβαλε και κατέκτησε το νησί μου το 1570, δολοφόνησε τους προγόνους μας, βίασαν τις 

γυναίκες μας, και σκότωσε τους ιερείς μας, ένας λαός που νοίκιασε το νησί μας στους Βρετανούς το 

1878 χωρίς την άδειά μας σαν να ήταν «χωράφι με πατάτες», ενός λαού που ανάγκασε τη 17χρονη 

γιαγιά μου να φύγει από την Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας κατά των Ελλήνων 

της δεκαετίας του 1920, προκάλεσε δυστυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο για εκατοντάδες χρόνια, 

εισέβαλε ξανά στο όμορφο νησί μου το 1974, παραβίασε τη Σύμβαση της Γενεύης και άλλους διεθνείς 

νόμους μεταφέροντας τον δικό του πληθυσμό στην Κύπρο, βεβήλωσε τις εκκλησίες μας και τους 

τάφους των προγόνων μου, κατέκτησε τη γη μας, κατέκτησε τα ελαιόδεντρα και τα οπωροφόρα 

δέντρα μας, σκότωσε τα αρνιά και τα κοτόπουλά μας, κατέστρεψε την οικονομία μας, αγνόησε τα 

ψηφίσματα του ΟΗΕ, αγνόησε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και στη συνέχεια είχε και το θράσος να ανακηρύξει την ανεξαρτησία του λεγόμενου 

κράτους-μαριονέτας «ΤΔΒΚ» στη βόρεια Κύπρο, θα ήθελα ποτέ να διαπραγματευτώ με την κυβέρνηση 

και την ψευδοκυβέρνηση ενός τέτοιου λαού; Όχι.» 

Ωστόσο... 

«Αν, από την άλλη πλευρά, με τον όρο Κυπριακό πρόβλημα εννοείτε ότι θα ήθελα να διαπραγματευτώ 

για μια διευθέτηση με τους απογόνους των Οθωμανών και εκείνων που σχεδίασαν την εισβολή του 

1974, ανθρώπινα όντα που μοιράζονται παρόμοιο DNA και αίμα με εμένα, έναν λαό που είναι γείτονες 

μου, έτσι ώστε μετά από 50 χρόνια αποτυχημένων διαπραγματεύσεων να ελαφρυνθούν όλοι οι 

Κύπριοι, ειδικά οι πρόσφυγες του 1974, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των Βαρωσίων, με την 

πιθανή προϋπόθεση να βοηθήσω στην επίλυση της διαφοράς Ελλάδας/Τουρκίας στο Αιγαίο, έτσι 

ώστε Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι να μπορούν όλοι μαζί να ζήσουν ειρηνικά και ως ίσοι, τότε η 

απάντηση είναι ναι, αν με εκλέξετε θα το κάνω.»   

Οι μη-Κύπριοι που αναγιγνώσκουν το Προεδρικό μου Μανιφέστο και θα ήθελαν να μάθουν την 

ιστορία του Κυπριακού σε 15 λεπτά, παρακαλώ παρακολουθήστε το The Unsinkable Aircraft Carrier: 

the Cyprus Dispute Explained.  https://www.youtube.com/watch?v=WHlHnCwFp5c  

Πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη λύπη.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHlHnCwFp5c
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32.1 Πού βρισκόμαστε σήμερα 

Αριθμός ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε ισχύ μετά την 

Τουρκική εισβολή του 1974. Αυτό στο οποίο συχνά παραπέμπουμε είναι η αναφορά σε 

διαπραγμάτευση με στόχο λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Αν εκλεγώ, βεβαίως και θα συνεχίσω τη στήριξη των συγκεκριμένων ψηφισμάτων και θα είναι η 

σειρά μου να διαπραγματευτώ με την «ΤΔΒΚ», αν επιθυμούν να το πράξουν. 

Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω προσωπικά θέματα με τους Τουρκοκύπριους, τους Τούρκους ή με 

ανθρώπους οποιασδήποτε φυλής, εθνότητας ή πίστεως. Να διαβιώ ή να συνεργάζομαι μαζί τους. 

Ούτε έχω κάποιο, βέβαια, πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο νότο, αναγνωρίζουν την 

Κυπριακή κυριαρχία και εκλέγονται, όπως ο Ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Εχω συνοψίσει 

ανατροφοδότηση από τους Ελληνοκύπριους και τους Ελληνες πολίτες, μέσα από την πολυετή μου 

ενασχόληση και έρευνα σε σχέση με την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Κάποιες απόψεις είναι πιο 

πρόσφατες και ορισμένες με βρίσκουν σύμφωνο. 

• Δεν πιστεύω ότι είναι πλέον δυνατή μια διζωνική δικοινοτική Κύπρος. Μπορεί να ήταν εφικτό 

πριν από 20 χρόνια με μια παραλλαγή του Σχεδίου Ανάν σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 

προτάσεις, αλλά όχι τώρα σχεδόν 50 χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή.  

• Η λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν θα περνούσε ποτέ από δημοψήφισμα. 

• Τι θα συμβεί αν μετά από μια επανένωση, ο δημόσιος τομέας στο βορρά απαιτήσει ίσες 

αμοιβές, επειδή το «χωριστά αλλά ίσοι» ισοδυναμεί με διακρίσεις ή απαρτχάιντ; Τι γίνεται αν 

οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμφωνήσουν οι δικαστές; 

Ποιος θα το πληρώσει αυτό;  

• Δεν πιστεύω ότι η σημαντική κατανομή εξουσίας με λιγότερο από το 20% του πληθυσμού που 

έχει τον έλεγχο του άλλου 80% είναι δίκαιη. Αν η δημογραφική διάσπαση του πληθυσμού ήταν 

60-40, ίσως. Όχι όμως 80-20. Ίσως η Τουρκία να ακολουθήσει το παράδειγμα και δώσει 

επιπλέον δικαίωμα ψήφου και βέτο στο 18% των Κούρδων του πληθυσμού της. 

• Δεν πιστεύω ότι η εναλλαγή προέδρων μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι εφικτή, καθώς το μόνο 

που θα πετύχει είναι η απόλυτη σύγχυση. Θα εξέταζε η Τουρκία έναν εκ περιτροπής Κούρδο 

πρόεδρο κάθε λίγες εκλογές; 

• Δεν πιστεύω ότι η ουσιαστική κατανομή εξουσίας και η διακυβέρνηση με την «ΤΔΒΚ»3 θα 

λειτουργήσουν. Εμείς οι Ελληνοκύπριοι  δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τη δική 

μας πολιτική, πόσο μάλλον να προσθέσουμε άλλη μια στρώση σε ένα κρεμμύδι που θα μας κάνει 

να «κλάψουμε» ακόμη περισσότερο. 

• Θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα επιστροφής των Ελληνοκυπρίων στις περιουσίες τους ή 

αν αυτό δεν είναι δυνατό να καταβληθεί η ανάλογη αποζημίωση. 

 
3  Η έκφραση Ελληνοκύπριοι στην ολότητα του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνει γενικότερα και μειονότητες όπως 

Λατίνους, Ποντίους,  Αρμένιους και Μαρωνίτες Κύπριους που διαβιούν στη νότια Κύπρο. Ο όρος «ΤΔΒΚ» αναφέρεται 

στο παράνομο καθεστώς του κατεχόμενου βορρά, περιοχή που κατοικείται κυρίως από Τουρκοκύπριους και Τούρκους 

έποικους από την ηπειρωτική χώρα, στους οποίους παραχωρήθηκαν παράνομα Ελληνοκυπριακή γη και περιουσία. 
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• Θα ήθελα να αποτρέψω τον κίνδυνο βίαιης μελλοντικής κατάληξης μιας κακής διευθέτησης. 

Συνέβη το 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών προκάλεσε 

υπερπληθωρισμό στη Γερμανία και έμμεσα γέννησε τον φασισμό. Στη συνέχεια ο Χίτλερ ανήλθε 

στην εξουσία ως λαϊκιστής «σωτήρας», με πολιτικές που οδήγησαν στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ομοίως, η βάση για την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 είχε σαφώς συνταγματικά και πρακτικά 

κενά, διαφορετικά οι Τουρκοκύπριοι δεν θα είχαν παραιτηθεί από την κυβέρνηση, ούτε θα 

σημειώνετο η διακοινοτική βία της δεκαετίας του 60. Θέλω να αποφύγω οτιδήποτε θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μελλοντική αιματοχυσία. Μια διζωνική δικοινοτική διευθέτηση χωρίς ουσιαστικά 

«σύνορα», είναι μια βραδυφλεγής βόμβα, μια πορεία γεμάτη κινδύνους.  

• Ένα περιστατικό που θα αφορούσε για παράδειγμα ένα ΤΚ ή ένα ΕΚ που ανακτούσε την περιουσία 

του στη Λευκωσία ως μέρος μιας διευθέτησης, θα μπορούσε να φέρει λεκτικές προσβολές, 

πετροπόλεμο, διακοινοτική βία, θάνατο, ακόμη και πολεμική αναμέτρηση. 

• Αν η ειρηνευτική δύναμη του Οηέ αποχωρήσει και δεν υπάρχουν πλέον «σύνορα» ή νεκρή ζώνη, 

ποιος θα μας προστατεύσει από Τουρκική επιθετικότητα; H ένα ακόμη πρόσχημα που να 

αιτιολογήσει νέα εισβολή; 

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν δημοσιοποιηθεί από το 2004 για το καθεστώς των διαπραγματεύσεων 

με την «ΤΔΒΚ». Δεν επιρρίπτω την ευθύνη στις Κυπριακές κυβερνήσεις για την αποτυχία στις 

συνομιλίες, απλά αμφισβητώ όσα έχουν συζητηθεί τα τελευταία 18 χρόνια επί διζωνικής δικοινοτικής 

λύσης του Κυπριακού. Ακόμη και στους παπαγάλους μπορεί να διδάξει κανείς να επαναλαμβάνουν, 

«Θα μιλήσουμε με την «ΤΔΒΚ»», «Εχουμε μιλήσει» ή «Θα μιλήσουμε». 

Ποιο ήταν λοιπόν το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης επί διευθέτησης του Κυπριακού; Παραλλαγή 

του σχεδίου Ανάν; (διαβάστε το εδώ http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf).                        

Η μήπως κάτι νέο; Οι Κύπριοι φορολογούμενοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τους μισθούς τους και 

τις παχυλές τους συντάξεις, τα ταξίδια, τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία τους προς ένα σωρό 

προορισμούς. Τι ακριβώς έχει συζητηθεί σε 18 χρόνια συναντήσεων; H απλά συγκεντρώνουν μίλια 

για πτήσεις ώστε να εξασφαλίζουν δωρεάν διακοπές και να παίζουν τάβλι; 

Aν εκλεγώ, θα αποτελέσω τον 8ο Πρόεδρο μετά την Τουρκική εισβολή και θα πάρω τη σκυτάλη της 

διαπραγμάτευσης. Εγώ όμως θα επιχειρήσω κάτι ριζοσπαστικό, παράλληλα βέβαια με τη στήριξη των 

σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αν 

οι συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο, υποθέτω ότι και οι επόμενοι τέσσερις Πρόεδροι θα κρατάνε 

την ίδια σκυτάλη μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Αν όμως πετύχουν οι διαπραγματεύσεις που 

προτείνω, θα φθάσουμε επιτέλους στον τερματισμό του εξαντλητικού μαραθωνίου που άρχισε το 

1974. 

Αυτό μας αφήνει τρεις βασικές επιλογές 

1. Μιλήστε λοιπόν, μιλήστε ατελείωτα, μιλήστε για άλλα 20 χρόνια σαν παπαγάλοι χρησιμοποιώντας 

το επίσημο δόγμα μιας «διζωνικής δικοινοτικής» λύσης με την «ΤΔΒΚ». Και ας μην οδηγηθείτε 

πουθενά. Πολύ αμφιβάλλω ότι οι περισσότεροι ΕΚ θα δεχτούν ποτέ ένα ομόσπονδο νησί για τους 

πιο πάνω λόγους. 

http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf
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2. Ας επιμείνετε λοιπόν ότι μια μελλοντική ενωμένη Κύπρος πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο 

της εκλελεγμένης πλειοψηφίας, με κάποια βασική κατανομή της εξουσίας. Οι περισσότεροι 

Τουρκοκύπριοι δεν θα το δεχτούν ποτέ αυτό. Ακόμα κι αν το αποδέχονταν ως εκ θαύματος, η όλη 

διευθέτηση θα αποτελούσε πυριτιδαποθήκη στο στάδιο της δημιουργίας που θα ξεπερνούσε 

ακόμη και τη βία της δεκαετίας του 1960. 

3. Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε κάτι άλλο. Όλα στο τραπέζι. 

32.2 Το προτεινόμενο πλαίσιο συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού 

Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Διαβάστε με ανοικτό μυαλό μέχρι το τέλος 

Αξίζει να θυμηθούμε τη διάσημη παιδική ιστορία, « Τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα» του Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν. Είμαι το παιδί που τόλμησε να δείξει και να πει, «Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός». 

Το προτεινόμενο πλαίσιο λύσης είναι να μην υπάρχει αρχικά πλαίσιο για συνομιλίες . Πιστεύω ότι σε 

μια προσπάθεια οριστικής διευθέτησης, όλα πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι προς συζήτηση με την 

«ΤΔΒΚ» για 2 χρόνια. 

Με το «όλα» εννοώ οτιδήποτε πρέπει να ενταχθεί σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, κάτι που 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα: 

1. Δικοινοτικής, διζωνικής διευθέτησης όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας (παραλλαγή ίσως του Ελβετικού μοντέλου). 

2. Ομοσπονδιακό (το Αμερικανικό πολιτειακό σύστημα). 

3. Επαρχιακό (παρόμοιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με διαφορετικά επίπεδα αποκεντρωμένων 

εξουσιών, π.χ. Καναδάς). 

4. Συνομοσπονδιακό, αποκεντρωμένο ή ενιαίο (Αγγλία και Ουαλία, Αγγλία και Σκωτία). 

5. Απαρτχάιντ με συναίνεση (η Νότια Αφρική μέχρι το 1994 ήταν χωρίς συναίνεση). 

6. Διαχωρισμός κοινοτήτων αλλά ίσο με βάση την εθνικότητα ή τη γλώσσα (λειτουργεί με σχετική 

επιτυχία στο Βέλγιο. Δεν ‘κούμπωσε’ όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες). 

Όλα τα παραπάνω πολιτικά συστήματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μια κεντρική κυβέρνηση 

που λειτουργεί επίσημα ως ενιαίο κράτος με μία διεθνή φωνή και μία κυρίαρχη νομική οντότητα. Για 

παράδειγμα, η Καλιφόρνια παρά την ουσιαστική αυτονομία δεν αποτελεί μέλος του ΟΗΕ, την 

εκπροσωπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε το Ντουμπάι ή το Κεμπέκ έχουν αυτόνομη διεθνή 

εκπροσώπηση. Η Ουαλία δεν υπαγορεύει αμυντική πολιτική, λειτουργεί εκ μέρους της το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Αυτό αφήνει τρείς επιπρόσθετες επιλογές κατά τη διάρκεια των δύο προτεινόμενων χρόνων 

διαπραγμάτευσης με όλα στο τραπέζι: 

7. Να συζητήσουμε κάτι άλλο. 

8. Να συζητήσουμε λύση δύο κρατών με την προϋπόθεση της ανάλογης αποζημίωσης στους 

Ελληνοκύπριους, μέσα από δημοψηφίσματα.  

9. Αν αποτύχουν τα πιο πάνω, να αποσυρθούν προς μελλοντική συζήτηση και να επιστρέψουμε στο 

σημείο 1. 
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Σε περίπτωση εκλογής μου, θα ζητούσα από τους πολίτες να με εξουσιοδοτήσουν να συζητήσω κάθε 

πιθανή λύση του Κυπριακού με την «ΤΔΒΚ». «Συζήτηση» δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε σε μια λύση 

δύο κρατών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης. Αυτό θα εξαρτηθεί από μελλοντικό δημοψήφισμα 

και αφού δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες. Ωστόσο, ακόμη και η συζήτηση για το ενδεχόμενο 

διχοτόμησης δημιουργεί 4 γενικές αντιδράσεις από τους Ελληνοκύπριους, έστω και αν σπάνια 

εκδηλώνονται τόσο ωμά δημοσίως: 

1. «Ποτέ μα ποτέ δεν θα συμφωνήσω σε μια λύση δύο κρατών ως θέμα αρχής. Ακόμα κι αν η «ΤΔΒΚ» 

πλήρωνε 500 δισεκατομμύρια ευρώ και με αποζημίωνε με 100 εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα 

σε μετρητά για τις περιουσιακές απώλειες της οικογένειάς μου μετά την εισβολή του 1974, θα 

ψήφιζα πάντα ΟΧΙ». Ή, 

2. Όπως και παραπάνω,«…. και ο Ανδρόνικος θα πρέπει να μπεί στη φυλακή για μια τέτοια δημόσια 

συζήτηση». Ή,  

3. «Η άμεση οικογένειά μου δεν έχασε καμία περιουσία μετά την εισβολή του 1974. Ωστόσο αυτό 

συνέβη με την ευρύτερη μου οικογένεια μέσω γάμων. Αν και έχω συμπάθεια για τους 

Ελληνοκύπριους συμπατριώτες που έχασαν περιουσίες, κατά την άποψη μου οι διαδοχικές 

κυβερνήσεις ήταν υπερβολικά γενναιόδωρες μαζί τους. Πολύ φθηνά ενοίκια ακινήτων και γης, 

επιχορηγήσεις, διακρίσεις για θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα και κάθε είδους άλλα 

επιδόματα. Θα ψηφίσω ΟΧΙ στη μνήμη του παππού μου που έχασε τη ζωή του στην εισβολή. Εν 

πάσει περιπτώσει, η στενή μου οικογένεια δεν θα κερδίσει τίποτα από όλα αυτά και γιατί η 

«ΤΔΒΚ» ως ο επιτιθέμενος να επωφεληθεί δυνητικά εάν η άμεση οικογένειά μου δεν θα πάρει 

τίποτα;» Ή, 

4. «Πιθανότατα θα ψηφίσω ΟΧΙ στην αρχή, αλλά είμαι πρόθυμος να ακούσω όλες τις απόψεις».  

Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος των 2 ετών, εκτός και αν η «ΤΔΒΚ» παραχωρήσει κάτι θεαματικό, 

πιθανότατα θα καταλήξουμε ακριβώς όπως είμαστε τώρα. Ωστόσο οι συνομιλίες θα αποδείξουν στη 

διεθνή κοινότητα ότι οι ΕΚ προσπάθησαν να διαπραγματευτούν καλή τη πίστη παρά το γεγονός ότι 

δεν υπήρχε προηγούμενο, ούτε καμία νομική ή ηθική υποχρέωση να το πράξουν. 

32.3 Το αρχικό σχέδιο λύσης  
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«Ο ορισμός της παραφροσύνης είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις 

διαφορετικά αποτελέσματα» 
Αυτό που ακολουθεί δεν είναι επ ουδενί προσπάθεια να σας «πουλήσω» τη λύση δύο κρατών. Αντίθετα, το 

προτεινόμενο πλαίσιο είναι αρχικά να μην υπάρχει πλαίσιο για συνομιλίες για την «ΤΔΒΚ» με όλα στο τραπέζι. 

Όλα σημαίνουν οτιδήποτε. Ας δούμε τι προσφέρει η «ΤΔΒΚ». Θα είμαι έτοιμος να αποσύρω την επιλογή της 

λύσης δύο κρατών αν μια μελλοντική «ΤΔΒΚ» δεν έχει πιθανότητες να εγκριθεί σε δημοψήφισμα ή αν η «ΤΔΒΚ» 

συνεχίσει να διακηρύττει ότι αποτελεί ανεξάρτητο κράτος, ότι δεν αναγνωρίζεται η «ψευδο» Κυπριακή 

Δημοκρατία, ουτε τον λεγόμενο Πρόεδρο Ανδρόνικο. 

Είναι πολύ πιθανόν ότι η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία θα επιμείνουν σε αυτές τις θέσεις τουλάχιστον μέχρι το 

καλοκαίρι του 2023, ώστε ο Πρόεδρος Ερντογάν να πουλήσει μια σκληρή στάση στο Κυπριακό και την διαφορά 

με την Ελλάδα στο Αιγαίο, ενόψει προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο του 2023.         

Το σχέδιο μου απευθύνεται σε όσα σχετίζονται προσωπικά με τις αντιδράσεις στα σημεία (3) και (4) 

παραπάνω. Δεν θα προσπαθήσω να αλλάξω γνώμη όσων αναφέρονται στα σημεία (1) και (2). 

Ακολουθεί το αρχικό μου σχέδιο V1.0 για πιθανή λύση δύο κρατών, με τις επτά τρέχουσες κόκκινες 

γραμμές μου να αναφέρονται εκ των προτέρων: 

1. Κόκκινη γραμμή: Ουσιαστική αποζημίωση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στους 

Ελληνοκύπριους. Ανεξάρτητες μελέτες στο εξωτερικό μπορούν να δώσουν ένα σημείο 

αναφοράς για την εκτιμώμενη στις 31/12/2021 αξία της Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στα 

κατεχόμενα σε σύγκριση με την ιδιοκτησία των ΤΚ στο νότο. 

Δεν είναι πρόβλημα των ΕΚ από πού παίρνει τα χρήματα η «ΤΔΒΚ». Η Τουρκία δεν είχε νόμιμο 

δικαίωμα να παραχωρήσει γη σε εποίκους. Ίσως η Τουρκία, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα 

μπορούν να βοηθήσουν. Επιταγή ή δόσεις μεταγενέστερης ημερομηνίας δεν θα γίνονται 

δεκτές, εκτός αν τις εγγυηθεί η Ένωση ή ανάλογη αρχή. 

2. Κόκκινη γραμμή: Τα Βαρώσια και η περιοχή γύρω από την περίκλειστη πόλη, 

συμπεριλαμβανομένου του στρατώνα, θα μεταφερθούν στους ΕΚ. 

3. Κόκκινη γραμμή: Πρόσθετη γη θα παραδοθεί στους ΕΚ και επαναπροσδιορισμός των 

«συνόρων». 

4. Κόκκινη γραμμή: Το μεγαλύτερο μέρος της γης στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός που 

επιτηρούν τα Ηνωμένα Έθνη, θα επιστραφεί στους Ελληνοκύπριους. 

5. Κόκκινη γραμμή: Όλη η Τουρκοκυπριακή περιουσία στο νότο θα περάσει στους 

Ελληνοκύπριους, χωρίς αξιώσεις στο μέλλον. 

6. Κόκκινη γραμμή: Τα Τουρκικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν σταδιακά από το νησί. Ως 

προσωρινό μέτρο, η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, σε απόσταση μόλις 20 

λεπτών αεροπορικώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντ' αυτού, αν το επιθυμούν, αλλά αυτή 

είναι δική τους απόφαση και όχι δική μας. Τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ μπορούν αρχικά να 

εγγυηθούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. 

7. Κόκκινη γραμμή: Το νησί θα ξεκινήσει αποστρατιωτικοποιήσεις σταδιακά. Η στράτευση θα 

μειωθεί αρχικά και θα καταργηθεί. Θα επιτρέπονται μικρές αμυντικές δυνάμεις με 

προσυμφωνημένους αριθμούς. 
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8. Η έρευνα για τους αγνοούμενους του 1974 πρέπει να συνεχιστεί. Για να βοηθήσει σε αυτόν 

τον ευγενή σκοπό, θα μπορούσε να συσταθεί μια επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης 

παρόμοια με τη Νότια Αφρική της δεκαετίας του 1990 για αντιμετώπιση εγκλημάτων και 

φρικαλεοτήτων. Όσοι ΕΚ και ΤΚ θελήσουν να συμμετάσχουν θα εξαιρεθούν γενικά από τη 

δίωξη. Ωστόσο, τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν σε φρικαλεότητες είναι το 

πιθανότερο νεκρά ή σε ΄πολύ προχωρημένη ηλικία. 

9. Το 2004 προτάθηκε η μείωση του προσωπικού των Βρετανικών δυνάμεων κατά το ήμισυ. Θα 

επιδιώξω αποχώρηση όλων των στρατιωτικών βάσεων ως μέρος τελικής διευθέτησης, ώστε 

να γίνει αποστρατικοποίηση του νησιού. Δεν έχω κανένα θέμα αν τμήματα του Ακρωτηρίου 

μισθωθούν ως μόνιμη βάση του ΟΗΕ/ΕΕ για την παγκόσμια διατήρηση της ειρήνης και την 

ανθρωπιστική βοήθεια. 

10. Ο πληθυσμός των ΤΚ πριν από την εισβολή του 1974 ήταν 18,6% του συνόλου. Για να 

αντισταθμίσουν μέρος της παραπάνω αποζημίωσης σε μετρητά που θα καταβληθεί στους 

Ελληνοκύπριους, θα προτείνω όπως οι ΤΚ αποκτήσουν το 18,6% του καθαρού πλούτου 

υδρογονανθράκων του νησιού το οποίο θα αφαιρεθεί από τα μετρητά που θα οφείλει η 

«ΤΔΒΚ». Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους TΚ να αξιοποιήσουν ένα δάνειο αποζημίωσης προς 

τους Τουρκοκύπριους. 

11. Ανάλογα με τον όγκο του φυσικού αερίου που βρίσκεται στα Κυπριακά ύδατα, θα μπορούσε 

να κατασκευαστεί ένας αγωγός για τη μεταφορά του πλεονάζοντος φυσικού αερίου από την 

Κύπρο και το Ισραήλ, μέσω της βόρειας ακτής της Κύπρου, στη νότια Τουρκία. Αυτό θα 

συμβάλει στη διασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ. Ο έμμεσος έλεγχος αυτού του 

αγωγού βάσει διεθνών συνθηκών και εμπορικών εταίρων θα ανήκει στην ΕΕ, επομένως η 

Τουρκία δεν θα έχει τη δυνατότητα να τον απενεργοποιήσει μονομερώς. Αμοιβαία, ο νότος 

θα μπορούσε να επωφεληθεί από την παροχή νερού μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού που 

κατασκευάστηκε το 2015 από την Τουρκία προς την «ΤΔΒΚ», ή μέσω της κατασκευής ενός 

νέου αγωγού. 

12. Δεν θα ήθελα να επαναληφθεί η αιματοχυσία που προκλήθηκε από τον αναγκαστικό 

επαναπατρισμό μετά τη διχοτόμηση Ινδίας-Πακιστάν το 1947. Για να γράψουμε ιστορία 

πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία. Κανένας ΤΚ δεν θα εξυπηρετείται με υποχρεωτικές 

παραγγελίες αγοράς, εκτός από κατοικίες εντός ή γύρω από την περιοχή των Βαρωσίων. Θα 

είναι ευθύνη της «ΤΔΒΚ» να το κάνει αυτό πριν από τη διευθέτηση. Οποιαδήποτε οικογένεια 

TΚ που θα μετοικήσει στο νέο νότο, βάσει διαπραγματεύσεων επαναπροσδιορισμού των 

«συνόρων» θα επωφεληθεί οικονομικά, καθώς η περιουσία της πιθανότατα θα αξίζει 

περισσότερο. Κανένας TΚ δεν θα εκφοβιστεί ποτέ μακριά από τη νόμιμη παρουσία του. Το 

μικτό χωριό Πύλα μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και οι ηγέτες του να παρέχουν 

πρακτικές συμβουλές. 

13. Οι κλειστές περιοχές TΚ και ΕΚ, εάν υπάρχουν μετά την εγκατάσταση, θα προστατεύονται. Το 

ίδιο θα γίνει με τους χώρους λατρείας και τα κοιμητήρια. Οι ΕΚ γενικά το σέβονται αυτό από 

το 1974. Όχι όμως και η «ΤΔΒΚ». 

14. Η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία πρέπει να σταματήσουν να απορρίπτουν πρόσφυγες και μετανάστες 

ή/και να εργαλειοποιούν το ζήτημα. 
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15. Τα περισσότερα ακίνητα ΕΚ στο βορρά θα περάσουν σε ΤΚ χωρίς μελλοντικές αξιώσεις, με την 

επιφύλαξη όλων των αποζημιώσεων ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που θα 

καταβληθούν στους Ελληνοκύπριους με βάση τις αναφορές στο παρόν έγγραφο. 

16. Θέμα αποζημίωσης. Όσοι έχασαν περιουσία ως ενήλικες λόγω της εισβολής είναι πλέον 

συνταξιούχοι, ή έχουν αποβιώσει και η περιουσία πέρασε στους κληρονόμους τους. Όσοι 

είναι ζώντες, προφανώς και λαχταρούν να επιστρέψουν (υποθέτοντας ότι η περιουσία τους 

είναι ακόμα εκεί και σε καλή κατάσταση) αλλά απίθανο να επιθυμούν όπως περιτριγυρίζονται 

από ΤΚ μακριά από τις οικογένειές τους 50 χρόνια αργότερα, ούτε να έχουν κίνδυνο 

περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Κύπρου (ΓΕΣΥ). Ως εκ 

τούτου, δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα επιστροφής στην έκδοση 1 αυτού του σχεδίου. 

17. Ομάδα επιλεγμένων αξιόπιστων και ουδετέρων μελών της Ελληνοκυπριακής και 

Τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ασχοληθούν με τη διευθέτηση προβλημάτων που 

επηρεάζουν τους φυσικούς πόρους της Κύπρου, όπως το περιβάλλον, η αλιεία, οι πυρκαγιές 

και το νερό. Και διακοινοτικά ζητήματα. Μπορεί να εκλεγεί άλλος «Πρόεδρος» του νησιού για 

αυτά τα ζητήματα. 

18. Μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ ΕΚ και ΤΚ, με την επιφύλαξη των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. Στο μέλλον, η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να αποτελέσει πύλη 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Günsel, δημιουργώντας πλούτο και 

για τις δύο κοινότητες. Και αντίστροφα για προϊόντα και υπηρεσίες της Ελληνοκυπριακής 

κοινότητας προς την «ΤΔΒΚ» και την Τουρκία. 

19. Οι Ελληνοκύπριοι θα ψηφίζουν πάντα με την πλειοψηφία της ΕΕ εάν η «ΤΔΒΚ» ή η Τουρκία 

επιθυμούν να ενταχθούν στην Ένωση. Η Κύπρος δεν θα ασκήσει ποτέ βέτο στην ένταξη εάν 

μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. (Είναι σχεδόν προκαθορισμένο 

συμπέρασμα ότι η Ελλάδα θα ασκεί πάντα βέτο στην ένταξη της Τουρκίας ή της «ΤΔΒΚ» στην 

ΕΕ εάν δεν επιλυθεί η διαφορά στο Αιγαίο. Επομένως, το πρόγραμμά μου μπορεί ενδεχομένως 

να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση αυτού του προβλήματος). 

20. Το πώς θα αποζημιωθούν οι ΕΚ είναι θέμα απόφασης των ιδίων (ανατρέξτε πιο κάτω). Ο 

τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται η αποζημίωση στην κοινότητα των ΤΚ είναι 

αντίστοιχα θέμα δικό τους. 

Σημείο κλειδί: Tο παραπάνω είναι το προσχέδιο 1. Δεν αποτελεί σύσταση για διχοτόμηση, αλλά 

εισήγηση ότι για 2 χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023 σε Κύπρο και Τουρκία, οτιδήποτε 

είναι δυνατό ώστε μια διευθέτηση να βρίσκεται πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Παράλληλα πάντα με την επιλογή λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως περιγράφονται 

στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το πιο πάνω προσχέδιο δύναται ανά πάσα 

στιγμή να διαφοροποιηθεί ή να αποσυρθεί πλήρως.   
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32.4 Ένα νέο « Varosha Garden City» 

Εάν καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση λύσης στο Κυπριακό και ως μέρος μιας διευθέτησης, η 

περιφραγμένη πόλη που εγκαταλείφθηκε από το 1974, γνωστή ως Βαρώσια και οι περιοχές γύρω από 

αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Τουρκικού στρατώνα, θα περάσουν στους Ελληνοκύπριους. Αυτό 

λαμβάνει κεντρική θέση στο σχέδιο αποζημίωσης του διακανονισμού που εισηγούμαι για τους ΕΚ. 

Η πόλη μπορεί να ανοικοδομηθεί εκ θεμελίων και να μετατραπεί σε μια φιλική προς το περιβάλλον, 

ενεργειακά αποδοτική κηπούπολη (οικονομικά αυτοτελής αστική περιοχή) μέσα σε λίγα χρόνια. Ένα 

μεσογειακό κόσμημα με μεγάλα εταιρικά γραφεία, τεχνολογικό πάρκο, ξενοδοχεία και κατοικίες. Ένα 

συνδεδεμένο τεχνητό νησί θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος αυτής της ειδυλλιακής νέας 

μητρόπολης. Κάποιοι χώροι γραφείων θα μπορούσαν να ενοικιαστούν σε νεοφυείς εταιρείες 

τεχνολογίας και πολυεθνικές, επιδοτούμενοι για ένα αρχικό χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να 

είναι ανοικτό προς όλες τις εταιρείες της ΕΕ αλλά και εταιρικούς οργανισμούς τρίτων χωρών που 

εγγυώνται τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ισραηλινή τεχνολογία και καταξιωμένες εταιρείες θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν την Κύπρο ως βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ορισμένα Υπουργεία θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν εκεί με τον υπάρχοντα χώρο γραφείων 

στη Λευκωσία να πωλείται με αξιοποίηση εσόδων. Η ΕΕ είναι ευπρόσδεκτη να ενοικιάσει γραφεία και 

να δημιουργήσει έναν περιφερειακό κόμβο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Γιατί οι 

περισσότεροι οργανισμοί της ΕΕ να έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες; Γιατί υπάρχουν τόσοι 

διεθνείς οργανισμοί που εδρεύουν στην Ελβετία και τη Νέα Υόρκη, όταν η Κύπρος έχει ένα τόσο 

εκπληκτικό φθηνότερο εργατικό δυναμικό και μάλιστα υψηλής ειδίκευσης; 

Σε διεθνείς και τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες θα ανατεθούν συμβάσεις για την κατασκευή της 

νέας πόλης με τη χρήση τοπικού εργατικού δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί ότι θα κατασκευαστεί 

έγκαιρα και εντός του προϋπολογισμού. Θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η 

χρηματοδότηση θα προέρχεται από ένα ποσοστό του χρηματικού διακανονισμού στους 

Ελληνοκύπριους, επιχορηγήσεις της ΕΕ και κατόχους εμπορικών μετοχών. Θα εξεταστεί το 

ενδεχόμενο αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών και η εγγραφή μιας εισηγμένης εταιρείας που θα 

διαπραγματεύεται σε μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και στο χρηματιστήριο της Κύπρου. 

32.5 Ουσιαστική αποζημίωση στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, στους κληρονόμους τους και στους 

υπόλοιπους Ελληνοκύπριους 

Στο προτεινόμενο προσχέδιο του μηχανισμού αποζημίωσης πιο* κάτω, ο όρος «Ελληνοκύπριος 

πρόσφυγας» περιλαμβάνει τους κληρονόμους του/της αν έχουν αποβιώσει. Όλα τα πολιτικά κόμματα 

θα κληθούν σε εποικοδομητικές απόψεις και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, η οποία θα 

οδηγήσει σε πολλές ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις. 

1. Όλες οι αποζημιώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται από ή μέσω της «ΤΔΒΚ» θα 

συγκεντρωθούν σε μια νέα κυβερνητική οντότητα, το «Ταμείο Αποζημιώσεων», η οποία θα 

ενεργεί ως διαχειριστής. 

2. Το 60% θα μοιραστεί στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες και το 40% θα κρατηθεί για λογαριασμό 

κάθε άλλου Ελληνοκύπριου. Αν ο επιμερισμός ήταν 100% για τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, 

δεν θα περνούσε δημοψήφισμα. Όσοι ΕΚ δεν έχασαν τίποτα θα καταψήφιζαν. Θα διερωτούνταν, 

ποιο είναι το νόημα; Το αντίθετο ισχύει. Αν οι ΕΚ που έχασαν περιουσία το 1974 δεν έπαιρναν το 

μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης, θα καταψήφιζαν και αυτοί. 
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3. Από το 60% που θα μοιραστεί στους ΕΚ πρόσφυγες, οι Βαρωσιώτες θα λάβουν ψηλότερο ποσοστό 

αποζημίωσης. Αυτό είναι και το δίκαιο καθώς η νέα πόλη θα οικοδομηθεί κυρίως στη γη τους. 

Αυτό επηρεάζει 6 χιλιάδες κατόχους τίτλων ιδιοκτησίας από το 1974. 

4. Για να αποτραπεί η απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας από νέα πρόσωπα που θα έχουν σκοπό 

απλά να επωφεληθούν οικονομικά από έναν διακανονισμό, θα εφαρμοστεί ημερομηνία λήξης 

κριτηρίων η οποία θα καθοριστεί πριν από το 2022. 

5. Για να αποτραπεί η τεχνητή αύξηση της περιουσιακής αξίας μεταξύ του σήμερα και της πολιτικής 

διευθέτησης, οι απώλειες γης και περιουσίας κάθε Ελληνοκύπριου πρόσφυγα θα αξιολογούνται 

ανεξάρτητα στην αξία της 31/12/2021. 

6. Κάθε πρόσφυγας του που χρησιμοποιεί επί του παρόντος Τουρκοκυπριακό ακίνητο ή γη θα 

εκτιμάται ανεξάρτητα από την αγοραία του αξία στις 31/12/2021 για τον ίδιο λόγο. 

7. Σε κάθε Ελληνοκύπριο πρόσφυγα θα προσφερθεί η κυριότητα ιδιοκτησίας της Τουρκοκυπριακής 

γης που νομίμως νοικιάζει ή χρησιμοποιεί επί του παρόντος. Αν υπερβεί την αξία της  απώλειας 

του 1974, θα τους δοθεί πολυετές άτοκο δάνειο. Αν ισχύει το αντίθετο, θα τους οφείλονται 

χρήματα από το Ταμείο Αποζημιώσεων. 

8. Ένα σύστημα λαχειοφόρου διαγωνισμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή 

αχρησιμοποίητων Τουρκοκυπριακών περιουσιών και εκτάσεων στο νότο, συμπεριλαμβανομένης 

της ουδέτερης ζώνης που επιτηρούν τα Ηνωμένα Έθνη και της επικράτειας των Βρετανικών 

Βάσεων. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος διαφθοράς, αυτό θα γίνει ανώνυμα και με διαφάνεια σε 

συνεργασία με τις 4 μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (PwC, Deloitte, EY και KPMG). Θα διεξαχθούν 

χωριστές λοταρίες ώστε να ευθυγραμμίζονται με διάφορες ζώνες αξίας ακινήτων. Για 

παράδειγμα, η απώλεια ενός ξενοδοχείου δεν θα βρίσκεται στην ίδια κλήρωση με την απώλεια 

ενός μικρού κομματιού γεωργικής γης. Τα λαχεία θα προβάλλονται ζωντανά στην τηλεόραση. Η 

σειρά που θα κληρωθεί θα είναι η σειρά που μπορεί να επιλεγεί η γη κατά σειρά ηλικίας *Είναι 

πιο δίκαιο ένας 80χρονος Ελληνοκύπριος πρόσφυγας να έχει προτεραιότητα επιλογής από ένα 

18χρονο που πρόσφατα κληρονόμησε γη από την γιαγιά του για παράδειγμα. 

9. Κανένας φόρος υπεραξίας ή φόρος μεταβίβασης δεν θα ισχύει για ακίνητα που περιγράφονται 

πιο πάνω και τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες ή στους κληρονόμους τους. Θα 

είναι ελεύθεροι να τα πουλήσουν, να αγοράσουν κάτι άλλο, να τα συγχωνεύσουν ή να τα 

ανταλλάξουν. Ως εκ τούτου, προτείνω τα ακίνητα όπως εγγράφονται στο κτηματολόγιο να 

δημοσιοποιηθούν, υπό τους όρους προσωπικού απορρήτου. 

10. Το νέο «Varosha Garden City» θα ανήκει κατά 60% σε όλους τους ΕΚ πρόσφυγες (με την επιφύλαξη 

του σημείου «3» πιο πάνω). Όλοι μεμονωμένα θα κατέχουν μετοχές στην εταιρεία της νέας πόλης. 

Φανταστείτε να έχετε μετοχές σε μια εταιρεία μιας μικρότερης έκδοσης του Ντουμπάι, προτού 

καν κατασκευαστεί. Αυτή θα είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που θα μπορούσε τελικά να 

αποπληρώσει κάθε σεντ οφειλής στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Ωστόσο, θα είναι προσωπική 

απόφαση εάν θα πουλήσετε μετοχές, θα δανειστείτε έναντι αυτών ή θα το διατηρήσετε 

μακροπρόθεσμα. 

11. Οι οικογένειες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τελικά το μετοχικό 

τους κεφάλαιο Varosha για να βοηθήσουν τη νεότερη γενιά να ανέβει στη σκάλα ιδιοκτησίας. Θα 
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επιθυμούσα όπως κάθε Κύπριος έχει το δική του ακίνητη ιδιοκτησία και συμβολικά τη δική του 

κυψέλη, κατσίκι, αμπέλια και συκιά. 

Θετική επίδραση των πιο πάνω είναι ότι τα χωριά θα μεταμορφωθούν, ενδεχομένως με την πρόσθετη 

βοήθεια Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνητρο για την ανοικοδόμηση 

Τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών. Οι ΕΚ πρόσφυγες που νοικιάζουν Τουρκοκυπριακά ακίνητα στο νότο 

μέσω της Ελληνοκυπριακής κυβέρνησης θα ήταν απρόθυμοι να ξοδέψουν σε μια τέτοια επένδυση σε 

περίπτωση που οι TΚ έχουν ποτέ το δικαίωμα να επιστρέψουν. Άλλες πιθανές θετικές επιδράσεις: ο 

φόρος της «ειδικής εισφοράς για την άμυνα» θα μπορούσε να καταργηθεί και η υποχρεωτική 

στρατιωτική στράτευση να καταργηθεί σταδιακά. 

32.6 Σύγκριση με τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

Προσωπικά πιστεύω ότι η Ρωσική εισβολή δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με γεγονότα που συνέβησαν 

πριν από 50 χρόνια στην Κύπρο. Ωστόσο, δεν θα συμφωνήσουν όλοι. 

Το σχέδιο μου δεν ανταμείβει τους επιτιθέμενους «ΤΔΒΚ» και την Τουρκία για την εισβολή του 1974, 

καθώς μια νέα γενιά Τούρκων θα πρέπει να πληρώσει σημαντική αποζημίωση. Ως αναλογία, 

φανταστείτε- πριν από 50 χρόνια ο κακός γείτονάς έκλεψε το 40% της γης σας, σκότωσε συγγενείς 

σας, απέφυγε να λογοδοτήσει στα τοπικά δικαστήρια και διέφυγε της δικαιοσύνης.  

Αλλά τι θα γινόταν αν 50 χρόνια αργότερα, σήμερα, τα εγγόνια σου και εκείνα του κακού γείτονα 

συμφωνούσαν να συζητήσουν για αποζημίωση; Και θα είχε διαφορά αν ο κακός γείτονας δεν ζούσε 

πια; Το γεγονός είναι ότι οι Τούρκοι πολιτικοί και ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού που 

ενορχήστρωσαν την εισβολή του 1974 είναι πιθανότατα νεκροί. Η νεότερη γενιά της «ΤΔΒΚ», με την 

οποία θα διαπραγματευτώ, ενδεχομένως να συμμετείχε ως στρατεύσιμοι, αλλά δεν ήταν ο εγκέφαλος 

της εισβολής. 

32.6.1 Εκτίμησή για τη Ρωσική στάση στο Κυπριακό 

Δεν θα εκπλαγώ αν η Ρωσία αναγνωρίσει την «ΤΔΒΚ» ως κράτος σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον. 

Μπορεί να το κάνουν για δύο λόγους. Πρώτον, ως τιμωρία για την Κύπρο για την καταδικαστική θέση 

της Ένωσης στη Ρωσική εισβολή και την επιβολή κυρώσεων. Δεύτερον, ενδεχομένως να επιχειρήσει 

νομιμοποίηση προσάρτησης της Κριμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας χρησιμοποιώντας την 

«ΤΔΒΚ» ως «αιτιολόγηση» για την ανάγκη βίαιης παρέμβασης ώστε να «προστατεύσει» τη 

μειονότητα.  

Το σκεπτικό μου βασίζεται στο γεγονός ότι η Ρωσία προσέγγισε πρόσφατα οικονομικά την Τουρκία 

παρά την ένταξη της στο ΝΑΤΟ, και επιπρόσθετα διόρισε τον Murat Zyazikovan ως πρεσβευτή στην 

Κύπρο. Είναι μουσουλμάνος, πρώην KGB/FSB και σκληροπυρηνικός κυβερνήτης της Ρωσικής 

Δημοκρατίας της Ινγκουσετίας. 

Αν εκλεγώ, η Κύπρος θα συνεχίσει, επί γενικής γραμμής, να ακολουθεί την πλειοψηφική θέση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραμείνει στρατιωτικά ουδέτερη, θα καλωσορίσει τους Ρώσους που δεν 

υπόκεινται σε κυρώσεις και θα κάνει περισσότερα για ανθρωπιστική στήριξη του Ουκρανικού λαού. 
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32.7 Σύνοψη των προτεινόμενων σημείων δράσης 

Βήμα 1: Ψηφίστε με στις προεδρικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023. Αν κερδίσω, θα είναι 

δημόσια εντολή στη νέα μου κυβέρνηση και σε μένα να συζητήσω όλα τα πιο πάνω με την «ΤΔΒΚ». Ή 

με άλλο τρόπο, να προχωρήσουμε σε πλαίσιο συνομιλιών, χωρίς αρχικό πλαίσιο. Θα περιλαμβάνει 

συζητήσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για διαπραγματεύσεις με στόχο λύση διζωνικής 

δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θα είναι μια προσπάθεια οριστικής επίλυσης του Κυπριακού εντός δύο 

χρόνων με όλα στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διχοτόμησης με αντάλλαγμα 

ουσιαστικής αποζημίωσης, σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και την επιστροφή των Βαρωσίων. 

Βήμα 2: Αν εκλεγούμε, η κυβέρνησή μου και εγώ λαμβάνουμε την εντολή να διαπραγματευτούμε με 

την «ΤΔΒΚ» κεκλεισμένων των θυρών. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να ελέγχουν οι 

ίδιοι τη μοίρα τους. 

Βήμα 3: Μια διευθέτηση υπόκειται σε δημοψηφίσματα, με πλήρη δημοσιοποίηση των προνοιών. Δεν 

θα προτείνω δημοψήφισμα στους Ελληνοκύπριους αν η πρόταση της «ΤΔΒΚ» δεν είναι ικανοποιητική. 

Θα είμαι πλήρως προετοιμασμένος να αποσύρω τη λύση δύο κρατών αν δεν υπάρχει καμία 

πιθανότητα επιτυχίας, εξ ου και οι επτά κόκκινες γραμμές μου. Για παράδειγμα, εάν η «ΤΔΒΚ» 

παραχωρήσει μόνο τα Βαρώσια. Πώς μπορούν να δώσουν κάτι που ήδη ανήκει σε Ελληνοκύπριους; 

Βήμα 4: Σε συνεννόηση με όλα τα πολιτικά κόμματα, θα συμφωνήσει το Υπουργικό Συμβούλιο σε 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος. 

Βήμα 5: Χωριστά δημοψηφίσματα και στις δύο κοινότητες. [Προσωπικές εμπειρίες: Τα τελευταία 10 

χρόνια έχω συζητήσει τη σκοπιμότητα της διαίρεσης σε αντάλλαγμα με σημαντική αποζημίωση των 

Ελληνοκυπρίων, με ομάδες εστίασης, φίλους και συγγενείς μου. Παρατήρησα ότι οι πλούσιοι 

Ελληνοκύπριοι ήταν γενικά εντελώς αντίθετοι με την ιδέα (ακόμη και αυτοί που έχασαν περιουσίες), 

και το ίδιο ήταν σχεδόν όλοι οι Έλληνες ή Κύπριοι που ζούσαν στην Ελλάδα, έχοντας λίγες 

διασυνδέσεις με την Κύπρο. Όσοι ζουν στην Ελλάδα ήταν πιο ανοικτοί στο ενδεχόμενο, αν η 

διευθέτηση του Κυπριακού βοηθούσε στην επίλυση της Ελληνοτουρκικής διαφοράς στο Αιγαίο]. 

Βήμα 6: Αν και τα δύο αυτά δημοψηφίσματα εγκριθούν, θα υπάρξει λύση δύο κρατών. Αν έρθει ποτέ 

μια τέτοια μέρα, θα έχω μεγάλη κρίση συνείδησης. Θα στεναχωριέμαι που είμαι το έναυσμα για να 

δώσω πιθανώς σχεδόν το ένα τρίτο του νησιού μας στους απογόνους ενός επιτιθέμενου, αλλά 

περήφανος που βοήθησα στη διαμεσολάβηση της ειρήνης 50 χρόνια αργότερα, με αποζημίωση 

δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και την οικοδόμηση του Varosha Garden City. 

Οσοι άσκησαν επιρροή στην προώθηση ειρηνευτικών συμφωνιών ή μίλησαν υπερ. της δικαιοσύνης, 

η έχουν δολοφονηθεί. Ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Πρωθυπουργός Ραμπίν και ο 

Πρόεδρος Σαντάτ. Αν θα βοηθήσω στην εξασφάλιση αποζημίωσης για τους Ελληνοκύπριους 

πρόσφυγες του 1974, (μέσω δημοψηφισμάτων), είμαι έτοιμος να αψηφήσω αυτό τον κίνδυνο. 

Βήμα 7: Αν τα βήματα 3-5 αποτύχουν, ως έθνος θα διατηρήσουμε ψηλό ηθικό ώστε να 

προσπαθήσουμε τουλάχιστον να επιλύσουμε καινοτόμα ένα πρόβλημα 50 ετών. Ωστόσο, αν δεν 

εξευρεθεί λύση, είναι απίθανο οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες ή οι κληρονόμοι τους να λάβουν ποτέ 

αποζημίωση, και ο καθένας ενδεχομένως να αποχαιρετήσει οριστικά διευθέτηση, οικονομική 

αποζημίωση και Βαρώσια. 
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32.8 Ανοικτή επιστολή στον Ersin Tatar («πρόεδρο» της «ΤΔΒΚ»)  

 «Προεδρικό» Μέγαρο 

Σελαχατίν Οδός Sonat Sokak, 

Lefkoşa 99010,  

Kuzey Kıbrıs 

11 Νοεμβρίου 2022                                                                                                            

Αγαπητέ κύριε Tatar, 

Σας αποστέλλω αυτή την ανοικτή επιστολή ως ιδιώτης και υποψήφιος πρόεδρος, παρόλο που επί 

του παρόντος δεν έχω καμία κυβερνητική εξουσία να το κάνω, να το επιδιώξω ή να το αναμένω. 

Ως εκλεγμένος επικεφαλής της Τουρκικής κοινότητας στα κατεχόμενα, που περιλαμβάνει 

Τουρκοκύπριους και έποικους από την ηπειρωτική Τουρκία, έχω τέσσερις αξιώσεις: 

  1. Σταματήστε αμέσως την ανάπτυξη των Βαρωσίων ( Maraş ) ή τη χρήση του για «κυβερνητικά» 

κτίρια. 

  2. Να σταματήσουν αμέσως οι πρόσφυγες και παράτυποι μετανάστες να διασχίζουν την ουδέτερη 

ζώνη που επιτηρούν τα Ηνωμένα Εθνη. 

  3. Πείτε στην Türkiye να μην στείλει επιπρόσθετο στρατιωτικό προσωπικό στο νησί μας. 

  4. Η Τουρκία να σταματήσει να παρενοχλεί διερευνητικά και άλλα σκάφη στα Κυπριακά ύδατα. 

Αν τόσο εσείς όσο και η Türkiye συμφωνήσετε δημόσια με τα πιο πάνω, θα στείλετε ένα θετικό 

μήνυμα καλής θέλησης σε όποιον υποψήφιο για την προεδρία εκλεγεί σε τρεις μήνες. 

Δείξετε καλή πίστη κάνοντας τα παραπάνω τώρα με στόχο μελλοντικές διαπραγματεύσεις, 

ανεξάρτητα ποιος θα εκλεγεί στις 5 Φεβρουαρίου 2023, συμφωνώντας δημόσια με τα πιο πάνω στα 

μέσα ενημέρωσης. 

Αν εκλεγώ, θα λάβω εντολή από τους Κύπριους πολίτες να αντιμετωπίσω το μακροχρόνιο Κυπριακό 

πρόβλημα, όπως περιγράφεται σε αυτό το προσχέδιο. 

Δεν υπάρχει λόγος να επικοινωνήσετε μαζί μου τώρα, καθώς σαφώς δεν έχω ακόμη τη δημόσια 

εντολή ή εξουσία. Και επιπρόσθετα γιατί τα τηλέφωνα και τα email μου είναι πιθανό να 

παρακολουθούνται από ένα κατεστημένο που επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο, φοβούμενο τις 

ριζικές αλλαγές. 

Εν κατακλείδι, είμαι βέβαιος ότι τόσο εσείς όσο και ο Πρόεδρος Ερντογάν συμφωνείτε ότι από την 

αυγή του πολιτισμού, το όπλο που πυροδότησε πολέμους, βία, αιματοχυσία και γέννησε το μίσος 

είναι η γλώσσα. Μπορεί όμως εξίσου να χρησιμοποιηθεί για την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων 

ανάμεσα σε πολλές φυλές της Γης, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας. 

Με εκτίμηση, 

Andronicos (Mr)   

CC Πρόεδρος Ερντογάν , Türkiye Cumhuriyeti 
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Μια απόφαση που πρέπει να λάβετε για τις προεδρικές εκλογές 

Είναι προσωπική σας επιλογή αν θα με ψηφίσετε ως πρόεδρο, οπότε μπορώ τουλάχιστον να 

προσπαθήσω. Από τώρα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 θα δεχτώ την άποψη της πλειοψηφίας, και 

σίγουρα όχι τις θέσεις εκείνων που φωνασκούν. Κάποιοι μπορεί ακόμη και να με κατηγορήσουν 

κακόβουλα ότι είμαι Τουρκόφιλο , προδότης ή Τούρκος κατάσκοπος, κάτι που δεν είμαι. Τέτοιοι 

αβάσιμοι ισχυρισμοί είναι τόσο παράλογοι όσο κάποιος που ισχυρίζεται ότι ο διακεκριμένος 

Ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ διενεργεί κατασκοπεία υπερ της Τουρκίας. 

Άλλοι μπορεί να με επικρίνουν που προχώρησα σε μια αιμοδοσία στο νοσοκομείο «ΤΔΒΚ» ως «δώρο» 

την ημέρα των Χριστουγέννων πριν από 20 χρόνια, μια συμβολική εξόφληση τιμής για ένα 

οικογενειακό «χρέος αίματος» 100 ετών. 

Εάν είστε απολύτως εναντίον μου ακόμη και να συζητήσω το θέμα με την «ΤΔΒΚ», επειδή φοβάστε 

ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ευοδωθούν και ενδεχομένως να περάσουν σε ένα 

δημοψήφισμα, τότε μην με ψηφίσετε. Το μόνο που ζητάω είναι κανείς, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ, να μην διαστρεβλώσει ή να παραποιήσει τη ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό. Τα 

Κυπριακά μέσα ενημέρωσης επηρεάζονται πολύ από τα τρία κύρια πολιτικά κόμματα και την 

κυβέρνηση. Θα ήταν ασύστολο ψεύδος να δηλώσω ότι προτείνω λύση δύο κρατών. Το προτεινόμενο 

πλαίσιο λύσης είναι να μην υπάρχει αρχικά πλαίσιο για συνομιλίες με όλα στο τραπέζι. Επομένως, 

στο όλα θα πρέπει να συμπεριλάβω τη συζήτηση λύσης δύο κρατών με την «ΤΔΒΚ». Δεν θα το 

προσφέρω. 

Εάν είστε αντίθετοι στη συζήτηση του θέματος με την «ΤΔΒΚ», αλλά πιστεύετε ακράδαντα ότι αυτές 

οι διαπραγματεύσεις θα αποτύχουν, πόσο μάλλον θα περάσουν ένα δημοψήφισμα, αλλά συμφωνείτε 

με τις περισσότερες από τις άλλες πρωτοβουλίες μου στο μανιφέστο για τη μεταμόρφωση της 

Κύπρου, τότε ψηφίστε με. Παραμερίστε τους πολιτικούς «δεινόσαυρους» και επιλέξτε ένα νέο 

πρόσωπο, με καινοτόμες ιδέες για να μεταμορφώσουμε την Κύπρο μαζί. Έχω διευκρινίσει με 

διαφάνεια ποια ακριβώς είναι τα σχέδιά μου. 

Μετά από 50 χρόνια, θεωρώ ότι είναι πατριωτικό μου καθήκον, παρά τον κίνδυνο προσωπικού 

φυσικού κινδύνου από αυτοδιορισμένους «πατριώτες», να βοηθήσω στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης, 

συμπεριλαμβανομένης ουσιαστικής αποζημίωσης για όλους τους Ελληνοκύπριους, με πιθανώς το 

60% να διανεμηθεί στους πρόσφυγες του 1974 ή τους κληρονόμους τους. Αυτό ποτέ δεν θα 

αντισταθμίσει την απώλεια των αγαπημένων μας ή των αγνοουμένων, αλλά ίσως απαλύνει λίγο τον 

πόνο τους. 

Μήνυμα προς όλους τους υποψηφίους προέδρους, πολιτικά κόμματα και συντεχνίες 

Το  προσχέδιο πολιτικού μανιφέστου περιλαμβάνει ουσιαστικές επικρίσεις κατά του συστήματος και 

όχι συγκεκριμένων προσώπων. Σέβομαι όλους τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των 

λεγόμενων «ανεξάρτητων». Ωστόσο, ζητώ από όλους να αποχωρήσουν από τη διεκδίκηση με την 

Προεδρία μετά από συνεννόηση με τα κόμματα τα οποία τους στηρίζουν και να αφήσουν ελεύθερο 

το δρόμο σε μένα να κατέλθω χωρίς αντίπαλο. Μπορείτε να αναμένετε μέχρι το 2026 ή το 2028 στις 

επόμενες προεδρικές εκλογές. Να είστε βέβαιοι, ότι αν εκλεγώ θα συνεργαστώ μαζί σας και ελπίζω 

ότι θα αποδεχθείτε και εσείς να αποτέλεσε έμπιστους συμβούλους της διακυβέρνησης μου. Όλοι 

έχετε μεγάλη εμπειρία για να βοηθήσετε όπως φτιάξουμε τη χώρα μας μαζί. Ας ενωθούμε σε μια 

κοινή πορεία. Ζητώ από τον δημόσιο τομέα και τις συντεχνίες του να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. 
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Ας μεταμορφώσουμε μαζί την Κύπρο. Μόνη η δική μου πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα έχει 

τη δυνατότητα να πετύχει κάτι τέτοιο. 

Η Κύπρος χρειάζεται έναν ισχυρό ανεξάρτητο Πρόεδρο. Διαφανή και έντιμο Πρόεδρο 

Ένα Πρόεδρο έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς, αλλά όχι βυθισμένο στην πολιτική βρωμιά ούτε 

ελεγχόμενο από πολιτικά κόμματα ή ομάδες ειδικών συμφερόντων. 

Τον Φεβρουάριο του 2023, η απόφαση είναι δική σας. Εγγραφείτε τώρα για να λάβετε ένα αντίγραφο 

της τελικής μορφής του μανιφέστου μου που θα δημοσιευτεί έως τις 22 Ιανουαρίου 2023, δύο 

εβδομάδες πριν από τις Προεδρικές εκλογές. Σας προτρέπω να εγγραφείτε για να ψηφίσετε. Ας 

μεταμορφώσουμε την Κύπρο μαζί σε 24 μήνες. Ας απαλλαγούμε από τους πολιτικούς 

«δεινόσαυρους» μαζί, γιατί: «Οι ερασιτέχνες εξασκούνται μέχρι να το κάνουν σωστά, αλλά οι 

επαγγελματίες εξασκούνται μέχρι να μην το κάνουν λάθος». 

Και θυμηθείτε την υπόσχεσή μου: Αν αποτύχαινα για λόγους πέραν από τον έλεγχό μου, θα 

παραιτούμουν και θα ζητούσα πρόωρες εκλογές ή θα ανέμενα τις βουλευτικές μας εκλογές τον Μάιο 

του 2026.  

Όπως εξελίσσονται σήμερα τα δεδομένα, αποτελεί σχεδόν μαθηματική βεβαιότητα ότι ο Νίκος 

Χριστοδουλίδης θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χαίρει της ευρύτατης 

μου εκτίμησης και θα ήταν χαρά μου να αποτελεί στενό μου σύμβουλο σε περίπτωση εκλογής μου. 

Παρόλα αυτά δεν θα τον ψηφίσω, ούτε και τους άλλους δύο βασικούς διεκδικητές, καθότι δεν 

επιθυμώ πέντε επιπρόσθετα χρόνια κατεστημένου, ελεγχόμενου από τα τρία μεγαλύτερα πολιτικά 

κόμματα, με την ίδια ελίτ και τις ομάδες συμφέροντος που τους υποστηρίζουν. 

Να είστε βέβαιοι ωστόσο, ότι αν εκλεγώ θα συνεργαστώ με όλα τα πολιτικά κόμματα και ελπίζω ότι 

θα με βοηθήσουν με δικούς τους συμβούλους. Αυτό περιλαμβάνει και το ΕΛΑΜ, καθώς συμφωνώ με 

ορισμένες από τις θέσεις του. Οι δεσμεύσεις στο μανιφέστο μου είναι αυτό που χρειαζόμαστε προς 

συλλογική μεταμόρφωση της Κύπρου. 

Οι πολιτικές μου είναι τόσο αριστερών όσο και δεξιών τάσεων. Αν η Κυπριακή πολιτική σκηνή 

αποτελούσε ποδοσφαιρική ομάδα, θα ήμουν και αριστερός και δεξιός και κεντρώος παίκτης, θα 

κτυπούσε όλα τα πέναλτι και θα ήμουν και τερματοφύλακας.  Το θέμα σήμερα με την Κυπριακή 

πολιτική και ορισμένους ανώτατους διευθυντές στο δημόσιο τομέα, είναι ανάλογο με το παράδειγμα 

της δαπάνης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για αγορά των 11 καλύτερων ποδοσφαιριστών του κόσμου. 

Αν όμως δεν μπορούν να παίξουν συλλογικά ως ομάδα, ή δεν έχουν καλό προπονητή, δεν θα πάρουν 

τρόπαια. Ας αλλάξουμε την ομάδα μας μαζί. Ως αρχιπροπονητής, θα αποτελούσα ένα συνονθύλευμα 

Μαχάτμα Γκάντι και Νέλσον Μαντέλα, με το επιχειρηματικό καινοτόμο μυαλό και το ηγετικό 

δυναμικό στυλ-τολμώ να πώ-του Ντόναλντ Τράμπ. 

Πολλοί από τους υποψηφίους Προέδρους διαθέτουν μεγάλη εμπειρία ώστε να συνεισφέρουν στην 

αλλαγή των κακώς εχόντων στην Κύπρο. Ας ενωθούμε προς αυτό το σκοπό. Ζητώ από τη βουλή, τα 

πολιτικά κόμματα, το δημόσιο τομέα και τις συντεχνίες να κοιτάξουν στον καθρέφτη και να με 

στηρίξουν. Ας μεταμορφώσουμε την Κύπρο, δρώντας ως ομάδα. Μόνο ένας ανεξάρτητος Πρόεδρος 

μπορεί να πετύχει αυτή την ενότητα και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να το κάνω, ώστε η ομάδα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας να κερδίσει το Champions League σε τρία χρόνια. 
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Ειλικρινά, θα προτιμούσα να απολαύσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την οικογένεια μου, ξεκινώντας 

σήμερα ως συνταξιούχος, παρά να έχω το άγχος της Προεδρίας. Αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει 

την ηγεσία, και προσφέρομαι να το κάνω για εσάς αν το θέλετε, γιατί έχω πραγματικά αρρωστήσει 

και κουραστεί με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα στην Κύπρο. 

 

Ανδρόνικος: Οικογενειακό ιστορικό και καταγωγή 1910-2022 

1910-1923 

Θα ήθελα να μοιραστώ το οικογενειακό μου ιστορικό και τις εμπειρίες μετανάστευσης. Τρεις από 

τους παππούδες μου ήταν Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία, την Αμμόχωστο και το Δάλι. 

Μετακόμισαν νόμιμα στην Αίγυπτο για μια καλύτερη ζωή τη δεκαετία του 1910 - 1923. Αν ήταν 

παράνομο, είμαι σίγουρος ότι θα είχαν επιλέξει άλλη χώρα. Αυτό που δεν έκαναν κατά την άφιξή τους 

ήταν να διεκδικήσουν προνομιακά επιδόματα από το Αιγυπτιακό κράτος. Και οι δύο παππούδες μου 

έπιασαν δουλειά στο Κάιρο επειδή ήταν νόμιμο. Ο ένας ήταν σερβιτόρος, ο άλλος εργαζόταν σε ένα 

μικρό εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής που κατέληξε να διευθύνει μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του. 

Δυστυχώς, και οι δύο απεβίωσαν το 1956, πριν από τη γέννηση μου. 

Η γιαγιά μου από πλευράς της μητέρας μου έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και μετοίκησε νόμιμα 

στην Αίγυπτο στις αρχές της δεκαετίας του 1920, σε ηλικία 17 ετών, λόγω της γενοκτονίας της 

Ανατολίας κατά των Ελλήνων. Αν η Αίγυπτος είχε εκδιώξει τη γιαγιά μου, η μητέρα μου και εγώ δεν 

θα είχαμε γεννηθεί ποτέ. ούτε τα τέσσερα παιδιά και ο εγγονός μου. Οφείλουμε τη ζωή μας στην 

Αίγυπτο. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που η Αίγυπτος δεν απέρριψε την οικογένεια μου γιατί ήταν 

σχετικά φτωχή, έμοιαζαν διαφορετικοί, ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έτρωγαν «περίεργα» 

Ελληνικά/Κυπριακά φαγητά και ντύνονταν Ευρωπαικά. 

Δεκαετία του 1960 

Οι χήρες γιαγιάδες μου έπρεπε να ξεριζωθούν για 2η φορά. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε από την 

Αίγυπτο για λόγους ασφαλείας σε μια εποχή αντιδυτικού και αντιχριστιανικού λαϊκιστικού 

παναραβισμού, ειδικά μετά την κρίση του Σουέζ το 1956. Για να περιπλέξει τα πράγματα, ο πατέρας 

μου που είχε προσηλυτιστεί πρόσφατα σε ένα απαγορευμένο μικρό χριστιανικό δόγμα, διέτρεχε 

σοβαρό κίνδυνο. Προς απογοήτευση της Ορθόδοξης μητέρας μου, κινδύνευσε με φυλάκιση ή και 
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χειρότερα για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Έτσι, η ευρύτερη οικογένειά μου μετακόμισε νόμιμα 

στην Αγγλία, την Ελλάδα, τον Καναδά και την Κύπρο. 

Εγώ μεγάλωσα στο Λονδίνο και ως ενήλικας έζησα σε πολλές χώρες. Ήξερα μόνο δύο αγγλικές λέξεις 

την πρώτη μου μέρα στο σχολείο («αστυνομικός» και «όχι») και έπρεπε να φορέσω μια ετικέτα με το 

όνομα μου σαν κουτάβι. 

1976 – σήμερα 

Ξεκίνησα την καριέρα μου δουλεύοντας στο τμήμα πληροφορικής μιας μεγάλης τράπεζας και στη 

συνέχεια σε άλλους δύο διεθνείς οργανισμούς. Ανέβηκα γρήγορα στη σκάλα των προαγωγών, καθώς 

βρισκόμουν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, όταν ανθούσε η τεχνολογία. Μετά από ουσιαστική 

εκπαίδευση και απόκτηση εκτεταμένης εμπειρίας, ακολούθησα ένα εξειδικευμένο τομέα της 

πληροφορικής, έγινα σύμβουλος και τελικά απέκτησα τη δική μου εταιρεία λογισμικού 10 χρόνια 

αργότερα. Διαθέτω δεκαετίες τεχνογνωσίας, μέσω των εταιρειών μου στην αυτοματοποίηση της 

διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών και στον μετασχηματισμό των εργασιακών πρακτικών για 

πολυεθνικούς οργανισμούς σε πολλές χώρες. Διαθέτω επίσης εμπειρία στο VC, κατέχω ουσιαστική 

πνευματική ιδιοκτησία και είμαι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στην εναλλακτική επίλυση 

διαφορών. 

Μέχρι τον περασμένο μήνα είχα το προνόμιο να είμαι προστάτης και εθελοντής για τους Cyprus 

Samaritans, μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση. (Σύνδεσμος στο 

https://www.cyprussamaritans.org/greekhome/ ) Για 12 χρόνια, ήταν ταπεινό να ακούω και να 

παρέχω εμπιστευτική συναισθηματική υποστήριξη σε δυσπραγούντες συμπατριώτες μου, πολλές 

φορές με τάσεις αυτοκτονίας. 

Το επώνυμό μου είναι Ζερβίδης, αλλά σπάνια το χρησιμοποιώ. Γενικότερα με αποκαλούν 

«Ανδρόνικο/Andronicos » ή «κύριο Ανδρόνικο/Mr Andronicos». Του χρόνου, με την υποστήριξή σας, 

ελπίζω να γίνω γνωστός ως «Πρόεδρος Ανδρόνικος/President Andronicos». 

2003 

Τα Χριστούγεννα του 2003 διέσχισα την πράσινη γραμμή προς τα κατεχόμενα για ένα «δώρο» 

αιμοδοσίας. Όχι από αγάπη για το ψευδοκράτος, ή από σεβασμό προς τη λεγόμενη «κυβέρνησή», 

αλλά για να ξεπληρώσω συμβολικά ένα ληξιπρόθεσμο οικογενειακό χρέος «αίματος» τιμής. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920 με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο, Τούρκοι φίλοι της οικογένειάς μου, 

τους βοήθησαν να διαφύγουν με μια βάρκα (συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου θείου μου) που 

τελικά έφτασε στον Πειραιά. Έσωσαν τη ζωή αυτού του εφήβου και έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. 

 

https://www.cyprussamaritans.org/greekhome/
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Η αιμοδοσία μου έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα δείτε κάτι που κάποιοι ίσως 

βρουν παράξενο: το Ελληνοκυπριακό, το Τουρκοκυπριακό, το Ρωσικό και το Ουκρανικό αίμα έχει το 

ίδιο χρώμα. Είμαστε όλοι άνθρωποι που αιμορραγούν. 

2022 

Η Ελληνική προφορά και ο λόγος μου είναι πλέον ένα μείγμα από Greeklish , Κυπριακά Ελληνικά, 

Πολίτικα, Αιγυπτιακά Ελληνικά και Βρετανικά/Αμερικανικά Ελληνικά. «English, the language of 

business, international negotiations and politics is my first language». Για άγνωστους λόγους μερικές 

φορές με ρωτούν αν είμαι ηπειρώτικος Έλληνας, δηλαδή «Καλαμαράς» που ζούσε στην Αυστραλία.  

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια σειρά γεγονότων που επηρέασαν την οικογένειά μου από το 1910, μέχρι 

σήμερα σε ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση με τα κυβερνητικά τμήματα της Κύπρου όπου με 

οδήγησαν στην απόφαση μου να εμφανιστώ από το πουθενά και να διεκδικήσω τις προεδρικές 

εκλογές του 2023 από θυμό. Θέλω να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα και να 

προσπαθήσω να φτιάξω τη χώρα μας με τη βοήθειά σας. 

Αν εκλεγώ, θα είναι ένα θαύμα, και υπόσχομαι να προσθέσω μερικές μπλε ανταύγειες στα μακριά 

μαλλιά μου κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Αυτό απλά για να αποδείξω ότι ένας άγνωστος μπορεί 

να εκλεγεί σε 90 ημέρες με βάση τις ικανότητες και το πάθος του, και όχι την εμφάνισή, την περίεργη 

προφορά, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα ή την ανάγκη να προσκυνούν το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. 

Είτε εκλεγώ είτε όχι, αν πολλές από τις ιδέες μου διαβαστούν από τους κατέχοντες την εξουσία και 

έχουν το μυαλό και το όραμα να αλλάξουν τα πράγματα, τότε η οικογενειακή μου ιστορία, ενός αιώνα 

και βάλε, θα έχει αίσιο τέλος για όλους μας. 

Ευθύνες 

Δεν ισχυρίζομαι ότι λαμβάνουν χώρα παράνομες ενέργειες οποιουδήποτε τύπου από άτομα τα οποία επί του 

παρόντος επιβλέπουν τα μέτρα κατά της διαφθοράς. Είμαι βέβαιος ότι είναι έντιμοι και αξιοπρεπείς 

άνθρωποι. Ωστόσο, οι νέοι προτεινόμενοι νόμοι και αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές θα παρέχουν ένα 

επιπλέον επίπεδο εποπτείας, προσφέροντας περισσότερη εμπιστοσύνη στους πολίτες μας, αλλά και 

προστασία από όσους επί του παρόντος επιβλέπουν τα παραπάνω, από κινδύνους αβάσιμων ή δύσκολων να 

διαψευσθούν ισχυρισμούς. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι βουλευτές, οι Υπουργοί, οι διευθυντές ή οι υπάλληλοι 

είναι ή ήταν ποτέ διεφθαρμένοι. Ποτέ! 

Καμία πρόνοια του παρόντος εγγράφου ή μανιφέστου δεν θα πρέπει να λαμβάνεται προσωπικά. Είναι το 

σύστημα που προσπαθώ να διορθώσω και όχι να επικρίνω συγκεκριμένα άτομα. Και μάλιστα για την ιστορία,  

διατηρώ ύψιστη εκτίμηση προς τέσσερις νυν και πρώην υπουργούς: τον Χάρη Γεωργιάδη, τον Γιώργο 

Λακκοτρύπη , τον Κυριάκο Κόκκινο και τον Κωνσταντίνο Πετρίδη. Ομοίως, η κριτική μου για τα πολιτικά 

κόμματα αφορά τη δομή του συστήματος, όχι τα μέλη τους ή τους πολίτες που ψηφίζουν ένα συγκεκριμένο 

κόμμα. Εάν υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής διακήρυξης, η αγγλική 

έκδοση είναι η πιο ακριβής.     

Με ευχαριστίες και εκτίμηση 

Το απόσπασμα «Ο ορισμός της παραφροσύνης» συνιστά παραλλαγή ενός σχετικού κομματιού από τον 19ο 

αιώνα, με άγνωστη πηγή. Το απόσπασμα «Ερασιτέχνες» αποτελεί τη δική μου ερμηνεία και εκδοχή ενός 

άρθρου από το 1902 που αποδίδεται στον George W. Loomis, Αμερικανό εκπαιδευτικό και διευθυντή 

σχολείων. 
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Cyprus Mail, Philenews και Καθημερινή 

για τα επικαιρικά ρεπορτάζ, άρθρα και απόψεις τους. Αποτέλεσαν ουσιαστική παραπομπή στην έρευνα μου 

για αριθμό ετών. Ιδιαίτερες επίσης ευχαριστίες απευθύνω σε εμπιστευτικές ομάδες εστίασης (focus groups) 

και ερευνητές των οποίων αξιοποίησα την γνώση και εμπειρία από το 2017. Όλοι ήταν Κύπριοι, οι 

περισσότεροι με ανώτατα διπλώματα, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε διάφορους τομείς ή ακαδημαϊκοί. 

Εκφράζω δε απέραντη ευγνωμοσύνη στη σύζυγο μου Triona και την πλήρη στήριξη στην απόφαση μου να 

ασχοληθώ με την πολιτική, παρά τον όποιο αντίκτυπο που ενδεχομένως θα έχει στα έξι ενήλικα παιδιά μας 

και τον πιθανό σωματικό κίνδυνο και για τους δύο μας, από τους λεγόμενους «Κύπριους πατριώτες».  
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