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Aίτηση πρέπει να υποβάλ-
λουν, το αργότερο µέχρι 
τις 2 Ιανουαρίου 2013, 

όσοι κάτοχοι εκλογικού βιβλι-
αρίου επιθυµούν να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωµα στο 
εξωτερικό στις προεδρικές εκλο-
γές της 17ης Φεβρουαρίου 2013, 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
Υπηρεσία Εκλογών. Σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση στις προσε-
χείς προεδρικές εκλογές και σε 
τυχόν επαναληπτική εκλογή «θα 
λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα 
στο εξωτερικό για τους εκλογείς 
που είναι ήδη εγγεγραµµένοι 
στον εκλογικό κατάλογο ή θα 
εγγραφούν µέχρι τις 2 Ιανουα-

ρίου, 2013». Αναφέρεται ότι για 
να καταστεί δυνατή η λειτουργία 
εκλογικών κέντρων στο εξωτερι-
κό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός 
κατάλογος, στον οποίο µεταφέρο-
νται τα στοιχεία των εγγεγραµµέ-
νων εκλογέων από τον µόνιµο 
εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, 
κατόπιν σχετικής δήλωσης που 
υποβάλλεται από τους ενδιαφερο-
µένους. Για τον σκοπό αυτό έχουν 
ετοιµαστεί ειδικά έντυπα δηλώσε-
ων, «τα οποία καλούνται οι κά-
τοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι 
οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωµα στο 
εξωτερικό, να τα συµπληρώσουν 
κατάλληλα και να τα υποβάλουν 

έγκαιρα, το αργότερο µέχρι τις 2 
Ιανουαρίου, 2013», προστίθεται.

Σηµειώνεται ότι έντυπα δηλώ-
σεων µπορούν να εξασφαλιστούν 
από τις Πρεσβείες/Προξενεία της 
∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό, τα 
κατά τόπους γραφεία των Επαρ-
χιακών ∆ιοικήσεων και των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 
από την Υπηρεσία Εκλογών και 
την ιστοσελίδα του υπουργείου 
Εσωτερικών. Στους ίδιους φο-
ρείς µπορούν και να υποβληθούν 
οι δηλώσεις. Υποβολή δήλωσης 
για τα εκλογικά κέντρα του εξω-
τερικού µπορεί να γίνει και µέσω 
διαδικτύου, από την ιστοσελίδα 
evars.elections.moi.gov.cy.

Tην ελπίδα όπως η κυπρια-
κή κυβέρνηση θα καταλήξει 
γρήγορα µε την τρόικα σε 

ένα συµβιβασµό σε σχέση µε το 
πρόγραµµα προσαρµογής, εξέ-
φρασε τη ∆ευτέρα, ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο, λέγοντας ότι 
αναγνωρίζει τη δύσκολη κατά-
σταση στην Κύπρο. Σε κοινή συ-
νέντευξη Τύπου µε τον πρόεδρο 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ∆η-
µήτρη Χριστόφια, µε αφορµή την 
επίσηµη ανακοίνωση της «∆ιακή-
ρυξης της Λεµεσού», ο κ. Μπαρό-
ζο είπε: «Ξέρω ότι η κατάσταση 
είναι δύσκολη, οι προκλήσεις εί-
ναι τεράστιες, χρειάζεται τεράστια 
προσπάθεια από το κυπριακό πο-
λιτικό σύστηµα, τα κόµµατα, την 
κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, 
τους κοινωνικούς εταίρους».

Από την πλευρά του, ο πρόε-
δρος Χριστόφιας εξέφρασε ικανο-
ποίηση από τη συζήτηση και την 
κατανόηση την οποία επέδειξε ο 
κ. Μπαρόζο. Τόνισε όµως ότι ο 
ίδιος δεν επιθυµεί να δηµιουργή-
σει «αυταπάτες στους Κύπριους».

«∆ιότι δεν πρέπει να ζούµε µε 
αυταπάτες, έχουµε προβλήµατα 
σοβαρά τα οποία πρέπει να αντι-
µετωπίσουµε από κοινού µε την 
Ένωση», είπε, προσθέτοντας ότι 
τα προβλήµατα αυτά «είναι και 
κυπριακής καταγωγής και ελληνι-
κής καταγωγής». «Θα προσπαθή-
σουµε από κοινού να τα αντιµε-
τωπίσουµε έχοντας υπόψη ότι θα 
χρειαστούν θυσίες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την 
περίοδο 2014-2020, τόσο ο κ. 
Μπαρόζο όσο και ο πρόεδρος 
Χριστόφιας τόνισαν ότι στόχος 
είναι η συµφωνία επί του κοινο-
τικού προϋπολογισµού στη Σύνο-
δο Κορυφής του Νοεµβρίου.

Ο κ. Μπαρόζο τόνισε ακόµη ότι 
η οµάδα κρατών που ονοµάζεται 
«Φίλοι της Συνοχής» που ζητούν 

περισσότερα κονδύλια στα κράτη-
µέλη και η οµάδα «Φίλοι για την 
πιο σωστή πολιτική δαπανών της 
Ένωσης» θα πρέπει να µετατρα-
πούν σε «Φίλους της Ευρώπης», 
προκειµένου να υπάρξει ένας 
συµβιβασµός επί της πρότασης 
της Κοµισιόν.

Αναφερόµενος στην οικονοµι-
κή κατάσταση της Ευρώπης, ο κ. 
Μπαρόζο είπε ότι η Ευρώπη έκα-
νε πρόοδο και αναφέρθηκε στη 
συνάντηση των ∆ιοικητών του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθε-
ρότητας στο Λουξεµβούργου και 
υπογράµµισε ότι αυτός ο µηχα-
νισµός θα ήταν «αδιανόητος» στο 
παρελθόν. Εξάλλου, ο πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας χαρακτήρισε 
ιστορικό γεγονός την υιοθέτηση 
της «∆ιακήρυξης της Λεµεσού», 
ενώ ο κ. Μπαρόζο είπε ότι η 
υπογραφή αποτελεί µια σηµα-
ντική στιγµή για τη ναυτιλία και 
πρόσθεσε ότι η θαλάσσια πολι-

τική µπορεί να συνεισφέρει στην 
οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώ-
πης. Σε ερώτηση για το τουρκικό 
εµπάργκο στην κυπριακή ναυ-
τιλία, ο πρόεδρος Χριστόφιας 
υπενθύµισε ότι επικρίνει συνε-
χώς την Τουρκία για την πολιτι-
κή της και ότι από τη στιγµή που 
εξελέγη πρόεδρος επικοινωνεί 
συνεχώς µε τον κ. Μπαρόζο για 
αυτό το θέµα. «Ελπίζω να µην µε 
έχει βαρεθεί» είπε και πρόσθεσε 
ότι «όντως υποκείµεθα σηµαντι-
κότατη ζηµιά και το υποδεικνύου-
µε αυτό στην ΕΕ».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπα-
ρόζο έκανε λόγο για ένα «πολύ-
πλοκο ζήτηµα» που αφορά τις 
κυπρο-τουρκικές σχέσεις. Επα-
νέλαβε τη θέση της Κοµισιόν για 
λύση του Κυπριακού και για µια 
επανενωµένη Κύπρο, σηµειώνο-
ντας ότι «για να γίνει αυτό θα πρέ-
πει και οι δύο πλευρές να δείξουν 
πολιτική βούληση».

Αίτηση μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2013 
πρέπει να κάνουν όσοι θα ψηφίσουν στο εξωτερικό 

Σε συµφωνία Κύπρου-τρόικας 
ελπίζει ο Μπαρόζο

Από την κοινή συνέντευξη Τύπου 
των κ.κ. Μπαρόζο και Χριστόφια.
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