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Στην κατάργηση της ανα-
γραφής των στοιχείων 
των γονέων από τις πο-

λιτικές ταυτότητες φαίνεται 
να συµφωνούν µέχρι τώρα ο 
Επίτροπος Προστασίας ∆ε-
δοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα αλλά και η Επίτροπος 
Νοµοθεσίας και Επίτροπος 
Προστασίας ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού. Έτσι, το ενδεχόµενο 
της διαγραφής των ονοµάτων 
των γονιών στην πολιτική 
ταυτότητα φαίνεται να είναι 
πλέον αρκετά µεγάλο και µά-
λιστα το θέµα έχει προωθηθεί 
από την περασµένη εβδοµάδα 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
το οποίο είναι και το αρµόδιο 
για την περίπτωση. Το όλο 
θέµα εξάλλου δεν αποκλείεται 
να προχωρήσει στις τελικές 
διαδικασίες πριν το τέλος του 

καλοκαιριού. Η υπόθεση ξεκί-
νησε από παράπονα µητέρων 
παιδιών µη αναγνωρισµένων 
από τον πατέρα τους, προς τη 
βουλευτή του ∆ΗΣΥ, Στέλλα 
Κυριακίδου. Με επιστολή της 
προς την Επίτροπο Νοµοθε-
σίας και Επίτροπο Προστασί-
ας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
Λήδα Κουρσουµπά, η κα Κυ-
ριακίδου ζητούσε τη διερεύνη-
ση του ενδεχοµένου διαγραφής 
του ονόµατος των γονιών από 
τις πολιτικές ταυτότητες καθώς 
τα παιδιά µη αναγνωρισµένων 
πατέρων, εκτίθενται κάθε φορά 
που παρουσιάζουν την ταυτό-
τητά τους, είτε στο σχολείο, ή 
στο φροντιστήριο ή αλλού. 

Η κα Κουρσουµπά υπεν-
θύµιζε ότι παρόµοια ρύθµιση 
έγινε και στην περίπτωση των 
σχολικών απολυτηρίων/ενδει-

κτικών προόδου. Έτσι το όλο 
θέµα προωθήθηκε από τον 
κ. ∆ανιηλίδη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε στον Τύποο 
κ. ∆ανιηλίδης, «την περασµένη 
εβδοµάδα στάλθηκε διά χειρός 
επιστολή προς το υπουργείο 
Εσωτερικών και την κα Κουρ-
σουµπά ενώ και στο γραφείο 
µας υπάρχουν λειτουργοί οι 
οποίοι ήδη ασχολούνται µε 
το θέµα». Βεβαίως, πρόσθεσε, 
«αυτό το ζήτηµα εµπίπτει στην 
αρµοδιότητα του υπουργείου 
Εσωτερικών, το οποίο θα λάβει 
και την τελική απόφαση και σε 
περίπτωση που θα προωθηθεί 
η κατάργηση των ονοµάτων 
των γονιών από τις πολιτικές 
ταυτότητες, θα υποδείξει και 
τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν».

∆ιήµερη επίσηµη επί-
σκεψη στην Κύπρο 
πραγµατοποιεί από 

χθες, ∆ευτέρα, ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός και υπουργός 
Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας 
της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάι-
τσακ, κατόπιν πρόσκλησης της 
υπουργού Εξωτερικών, Ερατούς 
Κοζάκου-Μαρκουλλή, ενόψει 
της επικείµενης ανάληψης της 
κυπριακής προεδρίας του Συµ-
βουλίου της ΕΕ. Σύµφωνα µε 
επίσηµη ανακοίνωση, οι προ-
τεραιότητες της κυπριακής προ-
εδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ, 

το Κυπριακό, διµερή θέµατα, οι 
απειλές της Τουρκίας κατά των 
κυριαρχικών δικαιωµάτων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να δι-
εξάγει έρευνες για υδρογονάν-
θρακες εντός της Αποκλειστικής 
Οικονοµικής της Ζώνης (ΑΟΖ), 
η ανασκόπηση των εξελίξεων 
στη Νότια Γειτονία και στα ∆υ-
τικά Βαλκάνια, η κρίση στην 
Ευρωζώνη, καθώς και η ∆ιεύ-
ρυνση της ΕΕ, βρίσκονται στο 
επίκεντρο της επίσκεψης του 
υπουργού Εξωτερικών της Σλο-
βακίας. Χθες η κα Μαρκουλλή 
θα παρέθετε δείπνο εργασίας 

προς τιµήν του οµολόγου της, 
ενώ σήµερα οι δύο υπουργοί 
Εξωτερικών θα έχουν κατ’ ιδίαν 
συνάντηση και εν συνεχεία θα 
διεξαχθούν διευρυµένες συνο-
µιλίες των δύο αντιπροσωπει-
ών. Μετά το πέρας της συνά-
ντησής τους, οι δύο υπουργοί 
θα παραχωρήσουν συνέντευξη 
Τύπου σε δηµοσιογράφους. Ο 
Σλοβάκος υπουργός Εξωτερι-
κών θα γίνει επίσης δεκτός από 
τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 
∆ηµήτρη Χριστόφια. Ο κ. Λάι-
τσακ θα αναχωρήσει από την 
Κύπρο σήµερα το απόγευµα.

Προς κατάργηση από τις ταυτότητες
των ονοµάτων των γονέων
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Στην Κύπρο για διήµερη επίσκεψη 
ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών
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