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Φόβους εκφράζει και για την διαφαινόμενη 
πορεία του ΓεΣΥ την οποία παρομοιάζει με τη 
φούσκα του χρηματιστηρίου και την κατάληξη 
του Συνεργατισμού. Από τα βέλη του δεν 
ξεφεύγει και ο φάκελος για το χαλούμι, τον 
οποίο θεωρεί την καταστροφή του κυπριακού 
τυριού αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το 
χαλούμι είναι θύμα της επιτυχίας του.

Η πανδημία άφησε το αρνητικό στίγμα 
της στην οικονομική ζωή του τόπου. 
Πιστεύετε ότι η διαχείριση της κρίσης 
μέχρι στιγμής ήταν η ενδεικνυόμενη;

Οι τρεις Κωνσταντίνοι , ο υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο 
υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου 
και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
Κωνσταντίνος Ηροδότου υπό την ηγεσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας έκαναν εξαιρετική 
διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία. Εξαιρετική δουλειά και από 
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου τόσο στην 
διαχείριση αλλά και στην υλοποίηση των 
μέτρων.

Άρθηκαν στο ύψος των 
περιστάσεων, δεδομένων των στενών 
οικονομικών περιθωρίων του κράτους 
αλλά και του χρονικού πλαισίου που 
υπήρχε για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αντίδραση. Έχοντας  πλήρη επίγνωση 
των οικονομικών του κράτους, τα 
σχέδια ήταν γενναιόδωρα. Μια θετικότατη 
διαφοροποίηση μας στον τρόπο αντίδρασης 
από τις άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα 
η Ελλάδα, ήταν πως ότι εξαγγέλθηκε από το 
κράτος προχώρησε άμεσα σε υλοποίηση και 
δόθηκαν τα λεφτά στην ώρα τους.  

Θεωρώ ότι τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν 
ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρα για κάποιους, 
όμως δεν είναι αρκετά για να καλύψουν  το 
επικείμενο μεγάλο χαστούκι στον τομέα 
του Τουρισμού και τις επιπτώσεις στους 
παρεμφερείς τομείς της οικονομίας, όπως 
για παράδειγμα αυτόν του HORECA. Αυτοί 
είναι που τώρα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης 
στήριξης.

Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η 
κατάσταση με τα εργασιακά όταν λήξουν 
οι δεσμεύσεις των εργοδοτών για μη 

απολύσεις;
Προβλέπω ότι από τον Νοέμβριο και 

μετά, και με την πάροδο των περιορισμών 
των σχεδίων, αναπόφευκτα η ανεργία θα 
εκτιναχθεί. Θα υπάρχουν απολύσεις και 
εκτός του τουριστικού τομέα αφού σχεδόν τα 
πάντα στην κυπριακή οικονομία συνδέονται 
σε κάποιο βαθμό με αυτόν. Μιλάμε για ένα 
domino effect που θα επισκιάσει ολόκληρη 
την οικονομία και θα πρέπει να προετοιμάσει 
έγκαιρα την αντίδραση της η Κυβέρνηση. 

Πότε χρονικά τοποθετείτε την πλήρη 
επάνοδο της οικονομίας σε προ πανδημίας 
εποχές;

Την επάνοδο της οικονομικής 
πραγματικότητας σε επίπεδα πριν την 
επέλαση της πανδημίας, την βλέπω σε βάθος 
τριετίας αν δεν έχουμε αρνητικές εκπλήξεις 
στον πολιτικό τομέα με την Τουρκία. Το 2021 
θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2020 αλλά 
δεν σημαίνει ότι μια καλή χρονιά θα μπορέσει 
να επαναφέρει την ισοπέδωση που επήλθε 
από τον Covid-19 ειδικά στην τουριστική 
βιομηχανία.

Τα σχέδια για ρευστότητα αλλά και οι 
κινήσεις των τραπεζών για τόνωση της 
οικονομίας σας βρίσκουν ικανοποιημένους;

Είμαι εξ’ αυτών που υποστηρίζουν ότι 
η ρευστότητα θα πρέπει να δοθεί σε υγιείς 
επιχειρήσεις. Αν η ρευστότητα δοθεί και 
σε προβληματικές επιχειρήσεις τότε σε 2-3 
χρόνια οι τράπεζες θα βρεθούν με άλλο ένα 
σημαντικό φορτίο ΜΕΔ στην πλάτη τους 
το οποίο δεν θα μπορούν να το σηκώσουν. 
Από αυτήν την άποψη, θεωρώ πως καλώς οι 
τράπεζες δίνουν δάνεια πολύ προσεκτικά.

Από την άλλη, ο τραπεζικός τομέας ναι μεν 
θα πρέπει να προφυλαχθεί αλλά η υπερβολική 

αυστηρότητα στην παραχώρηση ρευστότητας 
στην αγορά θα έχει αρνητικότατα 
αποτελέσματα που θα έχουν αντίκτυπο και 
στις τράπεζες. Απογοήτευση υπάρχει επίσης 
για τα εργαλεία που εξήγγειλε το υπουργείο 
Οικονομικών προς αυτήν την κατεύθυνση 
αφού δεν έχουν μπει σε πρακτική εφαρμογή 
ακόμη πλην αυτού με την επιδότηση 
επιτοκίων. Εργαλεία όπως η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕΠ μέσω των κυπριακών 
τραπεζών φαίνεται ότι δεν προτιμάται και 
δεν προωθείται από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Όσον αφορά την παροχή ρευστότητας δεν 
είμαστε ικανοποιημένοι από τις ενέργειες που 
κάνουν οι τράπεζες. Θα προσπαθήσουμε να 
πιέσουμε τις τράπεζες  μέσω του υπουργείου 
Οικονομικών  για να χαλαρώσουν λίγο 
τις απατήσεις τους, μέχρι το σημείο που 

επιχειρήσεις που μπορούν να αντεπεξέλθουν, 
να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα χωρίς να 
δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ. Γιατί αν η ασφυξία 
που προκαλεί η μη ρευστότητα σκοτώσει 
την κότα, τότε οι τράπεζες θα χάσουν τα 
αυγά, είναι κύκλος η οικονομία, οι τράπεζες 
χρειάζονται τις υγιείς επιχειρήσεις για να 
επιβιώσουν και αυτό θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό.

Η πανδημία έφερε και ένα θετικό, 
τα βήματα προς τα εμπρός που έγιναν 
αναφορικά με την ψηφιοποίηση της 
οικονομίας. Ποια η άποψη του ΚΕΒΕ 
ούτως ώστε να μην διακοπεί η πορεία 
αυτή;

Η δημιουργία του υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής υπό 
την καθοδήγηση του Κυριάκου Κόκκινου, 
ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος και 
υπουργός και πολύ ικανός στο τομέα του, 
έδωσε ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κατά την γνώμη μου είναι ένα υπουργείο 
στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν περικοπές 
στον προϋπολογισμό του, αλλά αντίθετα, θα 
πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια, όπως και για  
το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Σήμερα δίδονται δεκάδες εκατομμύρια 
ετησίως σε ακαδημαϊκά ιδρύματα για έρευνες, 
οι οποίες καταλήγουν να είναι θεωρητικής 
υφής, που δεν εντάσσονται στην πραγματική 
οικονομία και δεν έχουν κάποια βιομηχανική 
εφαρμογή. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι 
από το ποσό αυτό θα πρέπει να κατευθυνθεί  
προς χρήση από το Υφυπουργείο και το 
ΙδΕΚ. Εκεί γίνεται η έρευνα και καινοτομία 
που πρακτικά εφαρμόζεται στο κυπριακό 
επιχειρείν. Αυτό το υφυπουργείο ιδρύθηκε 
στο και πέντε και αυτός είναι ο σκοπός του. 

Είμαστε πολλά χρόνια πίσω από τον 
ανταγωνισμό σ’ αυτό το κομμάτι και 
αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία 
μας ευκαιρία να τον προφτάσουμε. 

Το ΚΕΒΕ θέλει να υπάρξει 
γενναιόδωρη ενίσχυση της 
εφαρμοσμένης έρευνας και 

ψηφιοποίησης μέσω του Υφυπουργείου. 
Τα  χρήματα για την καινοτομία, την 
ψηφιοποίηση, την εφαρμοσμένη έρευνα 
προσφέρουν λύσεις δεν είναι δαπάνες χωρίς 
ουσία. Είναι επενδύσεις που έχουν άμεσο, 
πολλαπλασιαστικό και ανταποδοτικό όφελος.

Για να κλείσουμε το κεφάλαιο 
πανδημίας, δεν θα μπορούσα να μην σας 
ρωτήσω για την έντονη άποψη σας για 
μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των 
επιχειρηματικών υποστατικών στα οποία 
παρουσιάζονται κρούσματα του Covid-19.

Όσον αφορά το Name and Shame που 
γίνεται με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, 
θεωρώ πως η γνωστοποίηση των ονομάτων, 
δεν εξυπηρετεί τίποτα και κανένα. Δεν φταίει 
ο κάθε επιχειρηματίας αν βρεθούν κάποια 
κρούσματα στην επιχείρηση του. Το μόνο 
που επιτυγχάνεις με αυτόν τον τρόπο είναι να 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φ
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αποτρέπεις τον κόσμο από να πηγαίνει σε μια 
επιχείρηση. Δεν πρέπει να καταστρέφουμε 
επιχειρήσεις.

Από την άλλη πρέπει να υπάρχει αυστηρή 
τιμωρία επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα 
πρωτόκολλα. Στην συντριπτική πλειοψηφία 
υπάρχει συμμόρφωση και από τις επιχειρήσεις 
αλλά και τους πολίτες. Πληγή αποτελούν 
τα πάρτι αλλά και τα νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης όπου -όσο και να ενοχλεί τους 
επιχειρηματίες- εκεί τα πράγματα πρέπει 
να γίνουν πιο αυστηρά και συμφωνώ με την 
άποψη να κλείνουν στις 01:00 το βράδυ.

ΤΟ ΓΕΣΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΧΑΚ
Ποια είναι η άποψη σας για την 

πορεία που διαγράφει το ΓεΣΥ; Τώρα που 
ξεκαθαρίζει το σκηνικό με την πανδημία, 
που βλέπετε να οδηγείται το  Γενικό 
Σύστημα Υγείας;

Καταρχάς, στην Κύπρο διαχρονικά 
αλλά και ιστορικά υπήρξαν τρεις μεγάλες 
κοινωνικές κατακτήσεις, το ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο Συνεργατισμός και το 
ΓεΣΥ. Η ιστορία μας διδάσκει ότι εάν δεν 
υπάρχει μέτρο, επαγγελματική διαχείριση και 
ορθολογισμός αυτές οι κοινωνικές κατακτήσεις 
θα χαθούν. Πολύ φοβάμαι ότι το ΓεΣΥ, αυτή 
η τεράστια κοινωνική κατάκτηση, ενδέχεται να 

καταλήξει ένας ακόμα Συνεργατισμός.
Ως ΚΕΒΕ ήμασταν και είμαστε υπέρ 

ενός πολυασφαλιστικού σχεδίου, όταν 
όμως η Βουλή εν τη σοφία της ψήφισε το 
μονοασφαλιστικό το σεβαστήκαμε και είπαμε 
ότι θα το στηρίξουμε υπό κάποιους όρους: ότι 
θα είναι ένα αλληλέγγυο σύστημα υγείας που 
όλοι θα προσφέρουν και όλοι θα παίρνουν, θα 
παραμείνει εντός προϋπολογισμού και θα είναι 
ποιοτικό. 

Δίνουμε συγχαρητήρια στους εμπνευστές 
και σ’ αυτούς που το έκαναν πράξη, 
συγχαρητήρια και στους δύο υπουργούς που το 
υλοποίησαν έστω και αν εμείς θεωρούμε ακόμη 
πως το πολυασφαλιστικό θα ήταν καλύτερο. 
Έστω και αν κατά την προσωπική μου άποψη 
θα έπρεπε να υπάρχει ακόμη μια υποχρεωτική 
εισφορά, μικρή, της τάξης του 0,5% με 1% 
από όλους η οποία να καλύπτει τις ευάλωτες 
ομάδες, χρόνιους ασθενείς και ανέργους για 
να μπορεί το όλο σύστημα υγείας να είναι 
ανταγωνιστικό, δηλαδή πολυασφαλιστικό.

Όμως πολύ φοβάμαι ότι η χωρίς μέτρο 
εκμετάλλευση του συστήματος από τους 
παρόχους και τους ασθενείς, θα οδηγήσει στην 
καταστροφή του. Οι σημερινές πρακτικές 
ασυδοσίας και η ευφορία που υπάρχει  

μου θυμίζουν την εποχή της φούσκας του 
χρηματιστηρίου όταν όλοι κέρδιζαν και 
ήταν ευχαριστημένοι  και μετά είδαμε τα 
αποτελέσματα. Το ίδιο συνέβη και με τον μη 
επαρκή έλεγχο των Συνεργατικών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων από τις εκάστοτε ανεύθυνες 
επιτροπές όπου χωρίς επαρκή έλεγχο είδαμε 
που κατέληξε αυτή η τεράστια κοινωνική 
κατάκτησης. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο 
σύστημα όλοι να κερδίζουν και όλοι να είναι 
ευχαριστημένοι σε υπέρμετρο βαθμό, κάπου 
θα υπάρχει ένα λάθος. Οι γιατροί που είναι οι 
κύριοι παρόχοι εισπράττουν πολύ περισσότερα 
από πριν, όπως και τα κλινικά/διαγνωστικά 
εργαστήρια, τα φαρμακεία κτλ. Στο τέλος 
της ημέρας κάποιος θα πληρώσει αυτό τον 
ευτραφή λογαριασμό. 

Τι φταίει για την πορεία που 
περιγράφετε; Που υπάρχουν ελλείψεις και 
που στρεβλώσεις;

Είναι αδιανόητο ένας οργανισμός όπως 
ο ΟΑΥ, ο οποίος ελέγχει ποσά αντίστοιχα 
του 6% του ΑΕΠ της χώρας,  1,2 δισ. ευρώ 
δηλαδή να μην έχει ακόμα Γενικό Διευθυντή, 
να έχει 100 μόνο άτομα προσωπικό και μόλις 
15 άτομα από αυτά για την εποπτεία και 
πληρωμές των παρόχων με ένα ανεπαρκές 
λογισμικό σύστημα.

Επίσης, το 50% της δημόσιας υγείας που 
είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια συνεχίζουν να 
είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, μια μαύρη τρύπα 
στους προϋπολογισμούς μεγαλώνοντας τα 
ελλείμματα τους. Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό 
που θα τα καθιστά ανταγωνιστικά, δεν 
έχουν αυτονομηθεί διότι έγινε ένα τραγικό 
λάθος στην αρχή δίνοντας μια πενταετία να 
καλύπτονται τα ελλείμματα τους, όποια και να 
είναι, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. 

Όταν ο λογαριασμός για την υγεία 
παρουσιαστεί στην ολότητα του και σωστά, 
θα δούμε ότι πάει κακήν κακώς. Αν δεν 
προσέξουμε την ορθολογιστική διαχείριση 
του ΓεΣΥ θα οδηγήσουμε το κράτος το ίδιο 
σε περιπέτεια. Και προειδοποιώ πως δεν θα 
πρέπει καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή ούτε η 
επόμενη, να κάνει καν σκέψεις για αύξηση των 
εισφορών μας. Ήταν βασικός μας όρος για 
στήριξη του ΓεΣΥ η μη αύξηση των εισφορών. 
Ακόμη κι αν δεν υπάρξει αύξηση των 
εισφορών και προσπαθήσει η κυβέρνηση να το 
χρηματοδοτήσει από άλλους πόρους της, ποια 
θα είναι η κατάληξη; Δεν θα οδηγηθούμε και 
πάλι σε αύξηση άλλων φορολογιών;

Αν δεν μπει τάξη στο ΓεΣΥ παράλληλα 
με αυστηρή εποπτεία, τότε θα περάσουμε με 
μαθηματική ακρίβεια στη φάση ευφορίας της 
φούσκας του χρηματιστηρίου στην κατάληξη 
που είχε ο Συνεργατισμός.

Λάθη έχουν γίνει και στην προσπάθεια να 
προσελκύσουν τους γιατρούς, αφού ο ΟΑΥ 
έκανε κάποιες συμφωνίες που ουσιαστικά 
δίνουν δυνατότητα για τεράστια έσοδα στους 
συμβεβλημένους και στους παρόχους του 
ΓεΣΥ με νόμιμο τρόπο.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ

Εκλογική χρονιά για το 
Επιμελητήριο η φετινή και δεν θα 
μπορούσαμε να μην σας ρωτήσουμε 
αν θα διεκδικήσετε εκ νέου την 
Προεδρία.

Ναι θα θέσω εκ νέου υποψηφιότητα 
για την προεδρία του ΚΕΒΕ. Φέτος 
είναι εκλογική χρονιά για το KEBE και 
αναμένεται οι τοπικές συνελεύσεις 
των πέντε τοπικών Επιμελητηρίων 
να εκλέξουν Τοπικά Διοικητικά 
Συμβούλια κάτι που έχει ήδη γίνει 
στο ΕΒΕ Πάφου. Λόγω και της 
πανδημίας προτίθεμαι να εισηγηθώ 
να μην υπάρχει πανηγυρικό μέρος 
κατά τη διάρκεια των εκλογικών 
διαδικασιών αλλά να εξευρεθεί 
κάποιος τρόπος ούτως ώστε να γίνει 
σωστά η όλη διαδικασία τηρώντας και 
τα ανάλογα μέτρα. Τέλος Νοεμβρίου 
με αρχές Δεκεμβρίου θα γίνει η 
γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ και η 
πορεία της πανδημίας θα καθορίσει 
και τον χαρακτήρα της. 

Το έργο που παράξατε ως 
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ θα επιβραβευτεί 
με την επανεκλογή σας;

Το έργο που επιτελέστηκε κατά 
την διάρκεια της θητείας μου 
στην Προεδρία του Επιμελητηρίου 
δεν είναι έργο του ενός αλλά μία 
συλλογική προσπάθεια και δουλειά 
από όλους στο Διοικητικό Συμβούλιο 
αλλά και το Προσωπικό του ΚΕΒΕ 
και των τοπικών ΕΒΕ Παγκύπρια, και 
γι’ αυτό δεν αποδέχομαι τα εύσημα 
προσωπικά. Το ΚΕΒΕ διαχρονικά αλλά 
και κατά την διάρκεια της θητείας 
του παρόντος Συμβουλίου είχε 
συνέπεια, σοβαρότητα και νομιμότητα 
στις θέσεις του, συλλογικότητα στις 
αποφάσεις του με στοχοπροσήλωση 
για το καλό της Κύπρου και της 
οικονομίας. Είμαστε εδώ όχι για 
όλους αλλά για όσους επιχειρούν στα 
πλαίσια της νομιμότητας και βάζουν 
το συμφέρον της Κύπρου και της 
οικονομίας πάνω από το δικό τους 
συμφέρον. Δεν παίρνουμε αποφάσεις 
και θέσεις για να ικανοποιήσουμε 
τον κάθε σύνδεσμο μας αλλά προέχει 
το καλώς νοούμενο συμφέρον της 
οικονομίας του τόπου. Το ΚΕΒΕ είναι 
ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός 
οργανισμός της Κύπρου με 
διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο, 
μεταξύ άλλων πλήρες Μέλος των 
Eurochambers και του International 
Chamber of Commerce. 

Υπό την αιγίδα μας λειτουργούν 
πέραν των 150 Επαγγελματικών 
Συνδέσμων εκ των οποίων 40 
διακρατικοί και έχουμε συνεργασία 
με πέραν των 100 Επιμελητηρίων 
άλλων χωρών.

Νιώθω τεράστια στους ώμους 
μου την ευθύνη για την τιμή που 
ο επιχειρηματικός κόσμος της 
Κύπρου με έκανε να ηγούμαι αυτού 
του κορυφαίου επιχειρηματικού 
οργανισμού και με το ίδιο σθένος θα 
συνεχίσω.

ΘΑ ΘΕΣΩ ΕΚ ΝΕΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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Δεν είναι όμως αργά ακόμα πρέπει να 
δούμε το θέμα οριστικά τώρα.

Μόνο αυτό θεωρείτε πως είναι το 
πρόβλημα; Ο μη ικανοποιητικός έλεγχος;

Όχι. Γνωρίζουμε πως στον ΟΑΥ φαίνεται 
να συζητούν το λεγόμενο Capacity Building 
δηλαδή να δημιουργήσουν ουσιαστικά κλειστά 
επαγγέλματα εντός του συστήματος υγείας. 
Το ξεκίνημα γίνεται με τους φαρμακοποιούς 
οι οποίοι δήλωσαν ότι τα φαρμακεία έχουν 
αυξηθεί και έπεσε η μονάδα που πληρώνονται 
, άρα δεν πρέπει να γίνει εγγραφή άλλων 
φαρμακείων γιατί μικραίνει το κομμάτι της 
πίττας των υφιστάμενων. Δηλαδή να γίνει 
προεπιλογή συνεργατών από τον ΟΑΥ ως αν 
να ήταν ιδιωτική επιχείρηση,  αποκλείοντας 
τους υπόλοιπους αλλά και αυτούς που θα 
ενταχθούν στην αγορά αργότερα μετά το 
πέρας των σπουδών τους. Δηλαδή λες σε 
κάποιο που θα τελειώσει τις σπουδές του 
ως φαρμακοποιός, ότι μόνο ως υπάλληλος 
μπορεί να δουλέψει, δημιουργώντας έτσι 
επαγγελματίες δύο ταχυτήτων. Δεν μπορεί ο 
ΟΑΥ να «ψωνίζει» από ένα μόνο μέρος αφού 
όλοι υποχρεωτικά πληρώνουμε το ΓεΣΥ. Το 
ίδιο σκέφτονται και για τα MRI. Δηλαδή αν 
το ζητήσουν, για παράδειγμα οι καρδιολόγοι 
θα γίνουν και αυτοί ουσιαστικά κλειστό 
επάγγελμα;

 Μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι μόνο 
όταν βρίσκεσαι στον ελεύθερο ανταγωνισμό, 
άμα είσαι κρατικό μονοψώνιο δεν μπορείς καν 
να το σκέφτεσαι.

Επειδή όλοι οι παρόχοι συμφωνούν σε 
αυτό που ονομάζεται Capacity Building και θα 
πιέσουν  να εφαρμοστεί, θεωρώ ότι θα υπάρξει 
καθολική αντίδραση. Σαν ΚΕΒΕ, είμαστε με 
θρησκευτική ευλάβεια εναντίον των κλειστών 
επαγγελμάτων ακόμη και αν μέλη μας πιέζουν 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΚΕΒΕ θα 
αντισταθεί σθεναρά σ’ αυτόν τον σχεδιασμό.

Τι άποψη έχετε για κάποιους 
υπουργούς που άπτονται περισσότερο σε 
θέματα που αφορούν το ΚΕΒΕ;

Με τον κίνδυνο να θεωρηθώ θετικά 
προδιατεθειμένος πιστεύω ότι η νέα Υπουργός 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας,  
Νατάσα Πηλείδου  θα εκπλήξει θετικά και 
τους πιο κακόπιστους και ότι σύντομα ο κάθε 
Κύπριος επιχειρηματίας θα νιώθει περήφανος 
και ασφαλής με την πολιτική προϊστάμενο του 
κυπριακού επιχειρείν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής 
είναι ικανότατος και εξαιρετικά ευσυνείδητος 
Υπουργός, έχει κληρονομήσει το τεράστιο 
πρόβλημα του μεταναστευτικού. Όσο και 
αν θέλουμε να το αγνοήσουμε είναι εκεί. 
Δεν είναι μόνο η κοινωνική προέκταση του 
προβλήματος  αλλά εμπεριέχει και τεράστια 
οικονομικά συμφέροντα και διαφθορά. Ο 
χειρισμός του είναι δύσκολος και ο αγώνας 
είναι άνισος και δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί 
να κερδηθεί. Έχουν γίνει κάποια σωστά 
βήματα ελέγχοντας τους πολιτικούς γάμους 

και τους «ψευδοφοιτητές» αλλά αυτά είναι 
μόνο η άκρη του παγόβουνου. 

Το κύριο πρόβλημα είναι η οργανωμένη 
λαθρομετανάστευση από όλο το μήκος της 
πράσινης γραμμής.

Όσον αφορά τα θέματα πολεοδομίας και 
κτηματολογίου, ο κ. Νουρής, προσπαθεί να 
βρει καινοτόμες λύσεις. Έχουν γίνει κάποιες 
ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τις οποίες 
χαιρετίζουμε, αλλά περιμένουμε να τις δούμε 
και στην πράξη. Θεωρώ ότι έχει το σθένος και 
τη δύναμη να αντισταθεί στη Λερναία Ύδρα 
της γραφειοκρατίας, στη δημόσια υπηρεσία 
και θα βρει συμπαραστάτη σ’ αυτήν την 
προσπάθεια το ΚΕΒΕ. 

Υπάρχει και η μεταρρύθμιση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει να περάσει και 
από τη Βουλή και για την οποία δεν είμαστε 
και τόσο αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει 
κανονικά. Ιδιαίτερα από την στιγμή που 
πλησιάζουν εκλογές.

Ο Υπουργός της Γεωργίας, ένας πολύ 
ποιοτικός άνθρωπος, όπως έχω πει ήδη, 
έχει κληρονομήσει το τεράστιο πρόβλημα 
χαλουμιού, προσπαθεί να τετραγωνίσει τον 
κύκλο εν μέσω συγκρουόμενων συμφερόντων. 

ΤΟ ΧΑΛΟΥΜΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ
Ξαναήρθε στη επικαιρότητα το 

Χαλούμι. Τι πιστεύετε για τον τρόπο 
αντιμετώπισης του θέματος από την 
κυβέρνηση;

Για τον φάκελο χαλούμι, θεωρώ πως η 
κυβέρνηση έχει κάνει κατ’ επανάληψη και 
κατά συρροή λάθη. Αρχής γενομένης από 
την κατάθεση του φακέλου ο οποίος για 
χίλιους λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Όταν -και ο μη γένοιτο- ο φάκελος εγκριθεί 

θα είναι η απαρχή του κύκνειου άσματος του 
τομέα του χαλουμιού για την Κύπρο.  Γιατί 
είναι ουσιαστικά αδύνατο να παράξουμε 
χαλούμι που να συνάδει με τις προδιαγραφές 
και τα πρότυπα του εν λόγω φακέλου και θα 
ανοίξουμε την όρεξη των ανταγωνιστών μας, 
οι οποίοι ήδη μας περιμένουν στη γωνία. Το 
χαλούμι είναι θύμα της επιτυχίας του. 

Δηλαδή υπάρχουν λάθη στον φάκελο 
του χαλουμιού;

Τα πρότυπα που αναγράφονται 
στον φάκελο, όπως για παράδειγμα η 
ποσόστωση του 51% με αιγοπρόβειο 
γάλα, δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί. 
Διευκρινίζω ότι το πρότυπο του χαλουμιού 
δεν μιλά για ποσόστωση αλλά μιλά για μείγμα 
αιγοπρόβειου γάλακτος με αγελαδινό, έγινε μια 
αυθαίρετη επεξήγηση του προτύπου αργότερα 
και βγήκε αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχουν 
αρκετά αιγοπρόβατα που προέρχονται από 
κυπριακές γηγενείς φυλές , κάτι που είναι 
προαπαιτούμενο, για να παράξουν αυτήν 
την ποσότητα γάλακτος.  Εκτός αυτού, στον 
φάκελο γίνεται λόγος πως τα εν λόγω ζωντανά 
θα πρέπει να είναι εξωτερικής βοσκής και 
όχι σταβλιζόμενα. Σημαντικό επίσης ότι θα 
πρέπει να τρέφονται από κάποια είδη θάμνων 
εκ των οποίων οι τρεις είναι προστατευόμενοι.  
Δεν μπορείς να καλύψεις εξαγόμενο χαλούμι 
αξίας 240 εκατομμυρίων ευρώ  ετησίως 
διατηρώντας όλα αυτά και όχι μόνον. Θα 
περιοριστείς εκ των δεδομένων μόνο στα 60 
εκατομμύρια ευρώ. 

Είναι δε οξύμωρο η Κυβέρνηση να δίδει 
κατ’ έτος πολλά εκατομμύρια χορηγίες για 
δημιουργία, για επέκταση τυροκομείων, 
μονάδων μηρυκαστικών κτλ ενώ το μέλλον του 
τομέα δεν στηρίζεται σε γερές βάσεις.

Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι 
η λύση ή αντίδραση για τη μη κατάρρευση 
της βιομηχανίας του χαλουμιού;

Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αποφάσεις οι 
οποίες ελήφθησαν λανθασμένα υπό την πίεση 
συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων. Ο 
υπουργός Γεωργίας έχει κληρονομήσει αυτό 
το πρόβλημα και δυστυχώς δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις εδώ που φτάσαμε. Από το 
χαλούμι ζουν σήμερα 12,500 άνθρωποι, 
κυρίως αγελαδοτρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι, 
τυροκόμοι, γεωργοί και έμποροι. Χρειάζονται 
θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις οι οποίες 
σίγουρα δεν θα ικανοποιήσουν τους πάντες 
και σίγουρα θα έχουν πολιτικό κόστος, αλλά 
δυστυχώς δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε 
τον κύκλο. 

Το χειρότερο που μπορεί να γίνει για το 
χαλούμι είναι να κληρονομεί το πρόβλημα 
η μια κυβέρνηση στην επόμενη. Έχουμε 
αποστείλει γραπτώς συγκεκριμένες προτάσεις 
και στον ΠτΔ αλλά και στον Υπουργό 
Γεωργίας  επί αυτού του θέματος και το ΚΕΒΕ 
είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να προσέλθει και 
να συνεισφέρει με τις απόψεις του, τις γνώσεις 
του και τις διασυνδέσεις του επί του θέματος.

ΧΑΛΟΥΜΙ: ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ 
ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ


