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Η Κύπρος είναι η χώρα της 
Ευρώπης που ξεχωρίζει 
για τις µεγάλες καθυστε-

ρήσεις στις εξετάσεις οδηγών 
για απόκτηση άδειας οδήγησης, 
αλλά και η µόνη χώρα όπου δεν 
γίνεται ούτε εκπαίδευση ούτε 
εξέταση των οδηγών µε γνώ-
µονα την περιβαλλοντική οδή-
γηση. Αυτό αποκαλύπτεται σε 
πρόσφατες έρευνες και στατιστι-
κά δεδοµένα, της Ευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας Σχολών Οδήγη-
σης (ΕFΑ). Τα αρνητικά για την 
Κύπρο δεδοµένα, επικαλείται σε 
δύο συναφείς κοινοβουλευτικές 
του επερωτήσεις προς το υπουρ-
γείο Συγκοινωνιών, ο βουλευτής 
των Οικολόγων, Γιώργος Περ-
δίκης. Όπως αναφέρει ο βου-
λευτής, σύµφωνα µε την πρό-
σφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Οµοσπονδίας Σχολών Οδήγη-
σης (ΕFΑ - benchmark 2012) 
η Κύπρος παρουσιάζεται να είχε 
τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις 
στην εξέταση των οδηγών για 
την απόκτηση της άδειας οδήγη-
σης. Στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εβδο-
µάδες αναµονής µεταξύ της αίτη-
σης για καθορισµό ηµεροµηνίας 
και της διεξαγωγής του ελέγχου 
(test) δεν ξεπερνούν τις δέκα 
βδοµάδες (από µία µέχρι δέκα 
βδοµάδες). Μόνο στην Κύπρο η 
διάρκεια αναµονής είναι είκοσι 
βδοµάδες.

Επίσης φαίνεται από τις ευ-
ρωπαϊκές στατιστικές ότι στην 
Κύπρο δεν διεξάγεται έλεγχος 
για τα θέµατα της άδειας οδή-
γησης σε θεωρητικό επίπεδο. 
Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια 

έρευνα, στις περισσότερες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
αρχές της οικολογικής οδήγη-
σης (ecodriving) διδάσκονται 
και ελέγχονται στη διαδικασία 
έκδοσης άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου. Όπως φαίνεται από 
τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας Σχολών Οδήγη-
σης η Κύπρος είναι η µοναδική 
χώρα στην οποία δεν διδάσκο-
νται ούτε ελέγχονται οι γνώσεις 
για οικολογική οδήγηση. 

Ο βουλευτής ζήτησε από τον 
υπουργό Συγκοινωνιών απα-
ντήσεις, για το εάν είναι ενηµε-
ρωµένος γι’ αυτή την κατάσταση 
που προσβάλλει την Κύπρο και 
επηρεάζει την οδική συµπεριφο-
ρά των Κυπρίων οδηγών και εάν 
προτίθεται να διορθώσει αυτή 
την οπισθοδροµική κατάσταση.

Ενώπιον του Κακουργιοδι-
κείου Λάρνακας ξεκίνησε 
χθες η πολύκροτη δίκη για 

τη φονική έκρηξη στη ναυτική 
βάση στο Μαρί, τον περασµένο 
Ιούλιο, στην οποία έχασαν τη 
ζωή τους 13 άνθρωποι. Μετα-
ξύ των οκτώ κατηγορουµένων 
είναι και οι τέως υπουργοί Εξω-
τερικών Μάρκος Κυπριανού και 
Άµυνας Κώστας Παπακώστας. 
Οι άλλοι κατηγορούµενοι είναι ο 
τέως αρχηγός της Εθνικής Φρου-
ράς Πέτρος Τσαλικίδης από την 
Ελλάδα, ο διευθυντής της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας 
Νικολάου, ο υποδιευθυντής της 
Πυροσβεστικής Πάµπος Χαρα-
λάµπους, ο διοικητής της Ειδι-
κής Μονάδας Αντιµετώπισης 
Καταστροφών (ΕΜΑΚ) Ανδρέ-

ας Λοϊζίδης, ο τέως υπαρχηγός 
του ΓΕΕΦ, Σάββας Αργυρού, 
και ο συνταγµατάρχης Γιώργος 
Γεωργιάδης. Οι κατηγορίες που 
αντιµετωπίζουν είναι οι ίδιες για 
όλους και αφορούν σε πρόκληση 
θανάτου από αµέλεια και ανθρω-
ποκτονία. Ο καθένας αντιµετω-
πίζει συνολικά 26 κατηγορίες µε 
διαφορετικά γεγονότα, τα οποία 
αναφέρονται στους 13 θανάτους 
κατά την έκρηξη των εµπορευ-
µατοκιβωτίων από τη Συρία, που 
βρίσκονταν στο Μαρί. Ωστόσο, 
στην έναρξη της δικασίµου ήταν 
πιθανό να υπάρξουν εκπλήξεις, 
καθώς ορισµένες πληροφορίες 
στον Τύπο ανέφεραν ότι ενδέχε-
το να µην εµφανιστεί ο αντιστρά-
τηγος Πέτρος Τσαλικίδης.

Σύµφωνα µε τα σχετικά έγ-

γραφα που εστάλησαν από τις 
ελληνικές Αρχές, έχει επιδοθεί η 
κλήση στον κ. Τσαλικίδη, οπότε 
και είχε υποχρέωση να εµφανι-
στεί ενώπιον του δικαστηρίου. 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι 
Αρχές στην Ελλάδα έχουν θυρο-
κολλήσει την κλήση στην τελευ-
ταία κατοικία που είχε δηλώσει 
ως διεύθυνση διαµονής ο τέως 
αρχηγός της Εθνικής Φρουράς 
στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που 
θεωρείται ότι ενηµερώθηκε πως 
είναι κατηγορούµενος και όφειλε 
να µεταβεί στην Κύπρο, για να 
εµφανιστεί στην πρώτη ακροα-
µατική διαδικασία. Η µη παρου-
σία Τσαλικίδη ενδέχεται να µην 
επιτρέψει ούτε καν την απαγγε-
λία του κατηγορητηρίου για τους 
υπόλοιπους επτά. 

Έναρξη χθες της δίκης 
για την τραγωδία στο Μαρί

Ρεκόρ αναµονής για εξετάσεις 
απόκτησης άδειας οδήγησης
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