
Το κλειδί για την επίλυση 
των οικονοµικών προβλη-
µάτων της Κύπρου είναι η 

αναπτυξιακή αναδίπλωση, δήλω-
σε ο υποψήφιος για την Προεδρία 
της ∆ηµοκρατίας Σταύρος Μαλάς. 
Ο κ. Μαλάς, ο οποίος απαντούσε 
σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων 
στο περιθώριο επίσκεψής του 
ως Υπουργός Υγείας στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας, συνέ-
στησε υποµονή για το κατά πόσο 
και σε ποια χρονική στιγµή θα 
αποχωρήσει από το Υπουργείο 
Υγείας για να επικεντρωθεί στην 
προεκλογική του εκστρατεία. «Θα 
πάρουµε τις αποφάσεις µας την 
κατάλληλη χρονική στιγµή», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για 
την εξέλιξη της προεκλογικής 
εκστρατείας ανέφερε ότι «αναµφί-
βολα το θέµα της οικονοµίας θα 
κυριαρχήσει στη συζήτηση στις 
προεδρικές εκλογές».

Εξέφρασε την άποψη ότι τα 
προβλήµατα της οικονοµίας κι-
νούνται σε τρεις άξονες.

«Είναι το θέµα της ευρύτερης 
οικονοµίας και της ανάπτυξης», 
είπε, προσθέτοντας ότι «νοµίζω 
ότι εκεί έχουµε εστιάσει στο λιγό-
τερο και θα πρέπει να εστιάσουµε 
το περισσότερο».

Είναι, συµπλήρωσε, «το πρό-
βληµα µε την ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών, δεύτερο και το 
τρίτο είναι το δηµοσιονοµικό».

Ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι «δί-
νεται πολλές φορές η εντύπωση 
ότι µε την επίλυση του δηµοσιο-
νοµικού προβλήµατος δια µαγεί-
ας θα επιλυθεί το πρόβληµα της 
οικονοµίας», προσθέτοντας ότι 
«δεν έχει καµία σχέση το ένα µε 
το άλλο». Το δηµοσιονοµικό πρό-
βληµα, είπε, «είναι εκεί και αφο-
ρά κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα 
του κράτους να χρηµατοδοτηθεί», 
προσθέτοντας ότι «αυτό είναι που 
πρέπει να επιλύσουµε, να εξα-
σφαλίσουµε δηλαδή επάρκεια στη 
χρηµατοδότηση του κράτους». Και 
αν εξασφαλίσουµε αυτή την επάρ-
κεια, συνέχισε, «δεν θα επιλύ-
σουµε το ευρύτερο πρόβληµα της 

οικονοµίας, το οποίο πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε – όπως έχω πει 
πάρα πολλές φορές – µε εξωστρέ-
φεια και όχι µε εσωστρέφεια». 
∆ηλαδή, είπε, «να αντιληφθού-
µε ότι το κλειδί για την επίλυση 
των οικονοµικών προβληµάτων 
της Κύπρου είναι η αναπτυξιακή 
αναδίπλωση». Σύµφωνα µε τον 
κ. Μαλά, «οι µικρές χώρες έχουν 
τη δυνατότητα µε µικρές παρεµ-
βάσεις να ανακάµπτουν και θα 
πρέπει όλοι να προσανατολιστού-
µε προς εκείνες τις κατευθύνσεις 
που δίνουν τη δυνατότητα στην 
οικονοµία µας να ανακάµψει και 
όχι να θέτουµε το δηµοσιονοµικό 
ότι είναι αυτό καθεαυτό το πρό-
βληµά µας». Ερωτηθείς πώς θα 
αισθανόταν σε περίπτωση που 
από θέση του Προέδρου χρεια-
στεί να προχωρήσει σε φορολο-
γίες και περικοπές µισθών στους 
φτωχότερους πολίτες ή και σε 
περικοπές στον τοµέα της υγείας, 
είπε ότι «αυτό που θα πρέπει να 
σας υπογραµµίσω και το οποίο 
έχω πει και στην τρόικα και έχουν 
ξαφνιαστεί, είναι ότι στην Κύπρο 
έχουµε το µικρότερο δηµόσιο το-
µέα παροχής ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη». 
«Γι αυτό δεν τίθεται θέµα περικο-
πών στον τοµέα της υγείας», πρό-
σθεσε. Εξέφρασε την εκτίµηση ότι 
µε αύξηση της τάξης του 10% του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου 
Υγείας θα επιλυθούν πολλά προ-
βλήµατα. Πρόσθεσε ότι «ένας από 
τους βασικούς άξονες της δικής 
µας προσέγγισης, εύχοµαι µετά το 
Φεβρουάριο, θα είναι η πλήρης 
αξιοποίηση όλων των υποδοµών 
που παρέχονται και στο δηµόσιο 
τοµέα – γιατί κάποιες υποδοµές 
δεν αξιοποιούνται πλήρως – και 
φυσικά η συµπλήρωση αυτών 
των υποδοµών µέσω της εφαρµο-
γής του Γενικού Σχεδίου Υγείας 
(ΓεΣΥ) και της αξιοποίησης του 
ιδιωτικού τοµέα».

Είναι γι αυτό, είπε, «που έχουµε 
προωθήσει το ΓεΣΥ για να συ-
γκρατήσουµε τις ανεξέλεγκτες δα-
πάνες στον τοµέα της υγείας που 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
τα έξοδα των πολιτών απευθείας 
‘από την τσέπη τους’». Σύµφωνα 
µε τον κ. Μαλά, η Κύπρος είναι 
η µοναδική χώρα στην Ευρώπη 
που τέτοιου είδους δαπάνες ανέρ-
χονται στο 58% των συνολικών 
δαπανών υγείας.

«Αντιλαµβάνεστε ότι οι πολίτες 
όταν ξοδεύουν απευθείας οι ίδιοι 
δεν έχουν διαπραγµατευτική δυ-
νατότητα µεγάλη και υπάρχει και 
µεγάλο κόστος και αύξηση των 
τιµών», ανέφερε, προσθέτοντας 
ότι «το ΓεΣΥ έχει ακριβώς αυτό το 
στόχο, να περιορίσει τις εθνικές 
δαπάνες στον τοµέα της υγείας, οι 
οποίες τα τελευταία χρόνια είναι 
ανεξέλεγκτες».

Ερωτηθείς κατά πόσο θα πα-
ραµείνει στο υπουργικό αξίωµα 
µέχρι το τέλος της θητείας της 
Κυβέρνησης, ο κ. Μαλάς είπε ότι 
«αυτό θα το αποφασίσουµε σε µε-
ταγενέστερο στάδιο».

«Θα το αποφασίσουµε όταν 
προκύψει η ανάγκη να συζητή-
σουµε αυτό το θέµα και όπως 
αντιλαµβάνεστε αυτές τις αποφά-
σεις τις παίρνει αποκλειστικά ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας».

Σε επιπρόσθετη ερώτηση δηµο-
σιογράφου για το γεγονός ότι θα 
είναι δύσκολο να ανταποκριθεί 
ταυτόχρονα στις υποχρεώσεις της 
προεκλογικής και του υπουργικού 
αξιώµατος ο κ. Μαλάς ανέφερε 
ότι «κατανοώ το ενδιαφέρον σας 
και την πρακτική ανάλυση που 
έχετε κάνει για τις υποχρεώσεις 
της προεκλογικής εκστρατείας, 
έχουµε αρκετές υποχρεώσεις 
αντιλαµβάνεστε στο Υπουργείο 
Υγείας που απορρέουν και από 
την Προεδρία του Συµβουλίου 
της ΕΕ». «Ολα αυτά θα συνυπο-
λογιστούν και η προεκλογική εκ-
στρατεία φυσικά, και θα πάρουµε 
τις αποφάσεις µας την κατάλληλη 
χρονική στιγµή», είπε.

«Να κάνετε λίγη υποµονή», συ-
νέστησε, ενώ κληθείς να εκφρά-
σει τη δική του άποψη για το θέµα 
επανέλαβε «υποµονή, υποµονή, 
υποµονή».
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Η οικονοµία θα κυριαρχήσει 
στην προεκλογική εκστρατεία  

ΜΑΛΑΣ:

Η λεία των διαρρηκτών από 
το κοσµηµατοπωλείο στη 
Λεµεσό εκτιµήθηκε και 

σύµφωνα µε την Αστυνοµία ξε-
περνά το ένα εκατοµµύριο ευρώ.

Η διάρρηξη του κοσµηµατο-
πωλείου έγινε προχθές το από-
γευµα και ο τρόπος δράσης των 
διαρρηκτών είναι πρωτοφανής 
για τα σηµερινά δεδοµένα.

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, 
η αξία των κλαπέντων ρολογιών 

εκτιµάται στα 1.051.300 ευρώ. 
Στο µεταξύ, καταγγέλθηκαν στην 
Αστυνοµία, άλλες δύο διαρρή-
ξεις οικιών από τις οποίες κλά-
πηκαν χρυσαφικά.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ εκ-
πρόσωπος του Γραφείου Τύπου 
της Αστυνοµίας, 55χρονη από τη 
Λεµεσό κατήγγειλε στην Αστυνο-
µία ότι µεταξύ των ηµεροµηνιών 
10 Ιουνίου και 16 Αυγούστου 
άγνωστοι έκλεψαν από την οικία 

της στη Λεµεσό διάφορα χρυσα-
φικά συνολικής αξίας 22.900 
ευρώ. Καταγγέλθηκε επίσης δι-
άρρηξη κατοικίας και κλοπή στη 
Λευκωσία, που σύµφωνα µε την 
καταγγελία του ιδιοκτήτη, αυτή 
διενεργήθηκε µεταξύ των ηµερο-
µηνιών 10 και 16 Αυγούστου.

Από την κατοικία οι διαρρή-
κτες έκλεψαν χρυσαφικά και 
χρυσά συλλεκτικά νοµίσµατα 
αξίας 10.000 ευρώ.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ  

Έκλεψαν ρολόγια ενός εκατομμυρίου! 


