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Τ ο μνημονιακό νομοσχέδιο για
τις εκποιήσεις όπως διαμορ-
φώθηκε μέχρι σήμερα είναι

στη βάση του αντικοινωνικό, πλήττει
άμεσα τους πολίτες – οφειλέτες
ενώ την ίδια ώρα διασφαλίζει τα
συμφέροντα των τραπεζών, αλλά
και άλλων μεγαλοεπενδυτών αφού
μέσα από τη διαδικασία εξπρές
των εκποιήσεων διασφαλίζουν και
νομοθετικά πλέον το 50% της αρ-
χικής εκτιμώμενης αξίας του ακι-
νήτου. Πέραν τούτου, υπάρχουν
πολλά κενά τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο τους οφειλέτες όπως είναι,
για παράδειγμα, το ζήτημα της
πρώτης κατοικίας, οι νομικές δια-
δικασίες, ο ρόλος του Κτηματολο-
γίου αλλά και η συζήτηση που υπει-
σέρχεται περί φερεγγυότητας των
οφειλετών, ενώ δεν γίνεται καθό-
λου συζήτηση για τη φερεγγυότητα
– για παράδειγμα -  του ίδιου του
τραπεζικού συστήματος που οδή-
γησε τη χώρα στη σημερινή της
κατάσταση. 
Πιο κάτω παραθέτω πέντε εργαλεία
– προτάσεις που θα πρέπει να αξιο-
ποιηθούν από τα κόμματα για ανα-
διαμόρφωση της φιλοσοφίας του
συγκεκριμένου νομοσχεδίου:
- Η προστασία της πρώτης κατοικίας
είναι ένα από τα φλέγοντα σημεία
του μνημονιακού νομοσχεδίου.
Μέσα από το υφιστάμενο νομο-
σχέδιο, όπως αυτό διαμόρφώθηκε
μέχρι σήμερα, η πρώτη κατοικία
όχι μόνο δεν προστατεύεται αλλά

βρίσκεται εκτεθειμένη στις ορέξεις
των τραπεζών. Μάλιστα, η διασύν-
δεση της πρώτης κατοικίας με το
παράπλευρο νομοσχέδιο περί φε-
ρεγγυότητας των οφειλετών ανοίγει
τον δρόμο και νομοθετικά πλέον
για εκποιήσεις πρώτων κατοικιών,
αφού δεν καθορίζονται καν τα κρι-
τήρια φερεγγυότητος. Η συζήτηση
για την πρώτη κατοικία θα πρέπει
να ανεξαρτοποιηθεί από την ευ-
ρύτερη συζήτηση των εκποιήσεων. 
- Ο ρόλος του Κτηματολογίου θα
πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να
εξαφανιστεί. Δυστυχώς, το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο καταργεί τον

ρόλο του Κτηματολογίου στη δια-
δικασία των εκτιμήσεων. Αυτό δη-
μιουργεί σοβαρά προβλήματα αξιο-
πιστίας όσον αφορά τις εκτιμήσεις
των ακινήτων εις βάρος των οφει-
λετών. Αυτό που θα πρέπει να γίνει
είναι η ένταξη του Κτηματολογίου
στο νομοσχέδιο ως ο επίσημος φο-
ρέας του οποίου θα λαμβάνονται
υπόψη οι εκτιμήσεις για σκοπούς
δανείων και όχι μόνο για σκοπούς
φορολογίας. Κάτι τέτοιο άλλωστε
είναι και νομικά άτοπο. 
- Αναδιάρθρωση των δανείων πριν
τη διαδικασία εκποιήσεως: Μια δια-
δικασία την οποία θα πρέπει να

υποχρεωθούν οι τράπεζες να ακο-
λουθήσουν σε συνεργασία με τους
οφειλέτες. Είναι σημαντικό να δω-
θεί ικανοποιητικός χρόνος – για
παράδειγμα ένας χρόνος – όχι μόνο
για να ενημερωθούν οι οφειλέτες
για τα νομικά δικαιώματά τους,
αλλά και για να αναδιαρθρώσουν
το δάνειό τους στη βάση των ση-
μερινών οικονομικών δυνατοτήτων
τους. Η εκποίηση περιουσίας θα
πρέπει να αποτελέσει το έσχατο
μέτρο και όχι προτεραιότητα. 
- Σε περίπτωση εκποίησης περιου-
σίας θα πρέπει να διασφαλίζεται
και νομοθετικά πλέον ότι παύει αυ-
τόματα και οποιαδήποτε άλλη υπο-
χρέωση του οφειλέτη προς την
τράπεζα. Το νομοσχέδιο υπό τη ση-
μερινή του μορφή δεν διασφαλίζει
κάτι τέτοιο. 
- Τέλος, είναι σημαντικό το νομικό
κομμάτι στην όλη συζήτηση. Θα
πρέπει οι πολίτες – οφειλέτες να
ενημερωθούν για τα δικαιώματά
τους από το ίδιο το Κράτος και στην
περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί
να προσφύγει σε δικηγόρο για οι-
κονομικούς λόγους να λαμβάνει
τη στήριξη της ίδιας της Πολιτείας.
Η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα
πρέπει να προσταυτεί με κάθε τρό-
πο και μάλιστα να τερματίζονται
αυτομάτως και οι τόκοι υπερημε-
ρίας σε περίπτωση έναρξης δικα-
στικής διαδικασίας. 

*Ακαδημαϊκός – Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου
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Οι υπερβολικά προστατευτι-
κοί και υπερβολικά ευσυ-
νείδητοι γονείς δημιουρ-

γούν για το παιδί τους ανελεύθερο
και αποπνικτικό κλήμα. Σχετικός
με την υπερβολή ευσυνειδησία
είναι ο δογματισμός ο οποίος πολ-
λές φορές οδηγεί στη δογματική
καταδίκη των παιδιών. Η πίστη ότι
αυτά είναι αδιόρθωτα ή καθυστε-
ρημένα ή ότι γενικά η νέα γενιά
είναι προβληματική συντελεί συχνά
στην εμφάνιση του συμπλέγματος
κατωτερότητας.
Εξάλλου οι μεροληπτικοί γονείς
οι οποίοι μόνο τις θετικές πλευρές
διαπιστώνουν στο παιδί τους, είναι
υπεύθυνοι για το σύμπλεγμα ανω-
τερότητάς του.
Αυτοί που δεν συμπεριφέρονται
με τον ίδιο τρόπο σ’ όλα τα παιδιά
τους συμβάλλουν στην παρουσία
του συμπλέγματος του κυνισμού
ή του συμ-
πλέγματος
της ζηλοτυ-
πίας .
Οι ναρκισ-
σ ο π α θ ε ί ς
ζητούν να
γίνουν τα
παιδιά τους
ότι είναι ή
ότι υπήρξαν
ή ότι θα
ήθελαν να
είναι οι ίδι-
οι, ενώ οι αποκρουστικοί γονείς
αδιαφορούν εντελώς γι’ αυτά.
Πολλές επίσης νευρωτικές κατα-
στάσεις των παιδιών οφείλονται
σε έλλειψη αγάπης μεταξύ των
γονέων και στη διάλυση της οικο-
γένειας (διαζύγιο, θάνατος, δεύ-
τερος γάμος).
Στην τελευταία περίπτωση κρίνεται
απαραίτητη η παροχή βοήθειας
του παιδιού για την υπεύθυνη αν-
τιμετώπιση του προβλήματος και
όχι η προσπάθεια ωραιοποίησης
ή παραποίησης, γιατί έτσι δέχεται
το τραυματικό γεγονός όπως ακρι-
βώς είναι χωρίς ναι προσπαθεί να
το απωθήσει με κίνδυνο να του
δημιουργηθούν κόμπλεξ. 
Επίσης οι αντιπαιδαγωγικές ενέρ-
γειες της οικογένειας σχετίζονται
με το σχολείο. Ο μαθητής αισθά-
νεται:
Α) Φόβο για τον δάσκαλο. Αυτό
συναντιόταν παλιότερα κυρίως σε
μεγάλο βαθμό, με συνέπεια η σχο-
λική ζωή να καταντά μαρτυρική.
Β) Φόβο για τη σχολική επίδοση.
Η φοβία αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί
στο δημοτικό σχολείο. Υπάρχει
όμως στη Μέση εκπαίδευση. Οι
γονείς κρίνουν τα παιδιά για τη
χαμηλή επίδοση. Αναπτύσσεται
έτσι η τάση της βαθμοθηρίας που
καταστρέφει το υγιές συναισθη-
ματικό κλίμα στην τάξη και πιέζει
ψυχικά τον μαθητή.
Γ) Φόβο για διάλογο. Ο ελλιπής
τρόπος έκφρασης οφείλεται πολ-
λές φορές στο ότι οι γονείς δεν
αφήνουν τα παιδιά να εκφράζονται
ελεύθερα. Αν αυτό συνεχιστεί και
στο σχολείο μειώνεται αισθητά η
δυνατότητα επικοινωνίας με το
περιβάλλον τους. Απελπιστική γί-
νεται η κατάσταση στις προφορικές
εξετάσεις ή στις συνεντεύξεις.

* Ειδικός Παιδαγωγός 

T o ΡΙΚ2 λειτουργεί από το 1992.
Αφιερώνει περισσότερο από
50 ώρες εβδομαδιαίως σε παι-

δικά προγράμματα. Μεταδίδει πο-
λιτιστικές εκπομπές, σημαντικά ντο-
κιμαντέρ, καταξιωμένες ξένες σει-
ρές, ποιοτικές ταινίες του παγκό-
σμιου κινηματογράφου, αθλητικά
προγράμματα, δελτία ειδήσεων στην
τουρκική και στην αγγλική, εκπομπές
δικοινοτικού χαρακτήρα, προγράμ-
ματα με θέματα που ενδιαφέρουν
τόσο τους Τουρκοκύπριους όσο και
τους Ελληνοκύπριους κ.ά. Αναμε-
ταδίδει το δορυφορικό πρόγραμμα
της NERIT World καθώς και τα Eu-
ronews στα ελληνικά και αγγλικά.
Στο περιοδικό ΤV μανία ημερομηνίας
21-27/6/2014 δημοσιεύτηκε ένα
ενδιαφέρον άρθρο, του δημοσιο-
γράφου Μαρίνου Νομικού με τίτλο
«5 λόγοι που πρέπει, να κλείσει το
ΡΙΚ ΔΥΟ».
Συνηθίσαμε τις αυστηρές επικρίσεις
εναντίον του ΡΙΚ. Να βάλλεται παν-
ταχόθεν και αδιακρίτως, τις περισ-
σότερες φορές αναίτια. Είναι γεγο-
νός, ότι, από το ΡΙΚ2 λείπει η συγ-
κεκριμένη τηλεοπτική ταυτότητα.
Σίγουρα, χρειάζεται, να γίνουν ορι-
σμένες σοβαρές αλλαγές.  Άλλο
φυσικά, να προτάσσεται η ανάγκη
βελτίωσης της ποιότητας και του
περιεχομένου, του καναλιού και εν-
τελώς διαφορετικό να ζητείται η
βολική λύση του κλεισίματος με το
αιτιολογικό «πονάει δόντι… βγάζει
δόντι»… 
Με μεγάλη λοιπόν ευκολία διατυ-
πώνονται πέντε λόγοι, για τους οποί-
ους θα πρέπει, να κλείσει πάραυτα
το ΡΙΚ2! Θα μπορούσε όμως για χά-
ριν, έστω του διαλόγου να παρατε-
θούν δέκα άλλοι λόγοι για τους
οποίους το ΡΙΚ2 θα πρέπει όχι μόνο
να συνεχίσει τη λειτουργία του,
αλλά και να αναβαθμιστεί, ώστε να
συμβάλει ουσιαστικά στον αναγκαίο

εκσυγχρονισμό του ΡΙΚ ειδικά και
του τηλεοπτικού πεδίου γενικά.
1. Δεν είναι μόνο το ΡΙΚ που ως δη-
μόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει πέ-
ραν του ενός καναλιού, αλλά και
πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμπεριλαμβανομένων της
Αγγλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας
κ.ά.
2. Οι πολλαπλές υποχρεώσεις της
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (ορι-
σμένοι επιμένουν να την αποκαλούν
κρατική… για δικούς τους λόγους),
της επιβάλλουν ανάγκες για πολ-
λαπλάσιο τηλεοπτικό χρόνο, σε σύγ-
κριση με τα ιδιωτικά κανάλια.
3. Η επίτευξη των σκοπών και της
αποστολής της Δημόσιας Ραδιοτη-
λεόρασης επιτυγχάνεται καλύτερα
–αν όχι απαραίτητα- με ένα δεύτερο
κανάλι.
4. Η εξυπηρέτηση του τηλεθεατή
γίνεται πολύ ευκολότερα, αφού του
προσφέρεται ευρύτερη επιλογή προ-
γραμμάτων και ώρες παρακολού-
θησης.

5. Βάσει του Συντάγματος το ΡΙΚ
υποχρεούται, να εκπέμπει προγράμ-
ματα και σε άλλες γλώσσες για τις
κοινότητες της χώρας.
6. Ορισμένα γεγονότα (συνεδρίες
Βουλής, συνέδρια κομμάτων, θρη-
σκευτικές λειτουργίες κ.ά.) μεταδί-
δονται από το ΡΙΚ2 χωρίς να επη-
ρεάζεται το πρόγραμμα του κυρίως
καναλιού.
7. Το ΡΙΚ2 είναι το πολύτιμο κανάλι
που εμπλουτίζει και συμπληρώνει
το γενικότερο πρόγραμμα του ΡΙΚ
και χωρίς αυτό, θα ήταν αδύνατο
να πραγματοποιηθεί.
8. Με το ΡΙΚ2 μπορεί, να αναπτυχθεί
ο προγραμματισμός σε σημαντικά
και απαραίτητα εκπαιδευτικά και
πολιτιστικά θέματα, που μας λείπουν
τόσο πολύ.
9. Ο πολύτιμος τηλεοπτικός χρόνος
του ΡΙΚ2 ως δημόσιο αγαθό, θα
πρέπει να αξιοποιηθεί και όχι να
χαραμιστεί ή να χαριστεί.
10. Το ΡΙΚ2 εκπέμπει από το 1992,
εδώ και 22 χρόνια. Μετά από εμ-

πειρογνωμοσύνη και στρατηγικές
επιλογές, θα πρέπει να συνεχίσει,
να εκπέμπει στοχευμένα προγράμ-
ματα αποκτώντας το δικό του πρό-
σωπο και ταυτότητα.
Κακά τα ψέματα, το άναρχο τηλεο-
πτικό πεδίο στην Κύπρο χρειάζεται,
να μπει σε τροχιά τάξης. Δεν μπορεί,
να αντικριστεί το θέμα του ΡΙΚ2
αποσπασματικά και απομονωμένα,
αλλά ως ενιαίο θέμα που αφορά τη
λειτουργία του ΡΙΚ και ολόκληρο
το τηλεοπτικό πεδίο στην Κύπρο.
Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω,
ότι μία από τις κατευθύνσεις που
πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθή-
σουμε αναφορικά με το ΡΙΚ είναι
όχι η ισοπέδωσή του, αλλά η ριζική
του ποιοτική αναβάθμιση και η αξιο-
κρατική αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, που είτε ανήκει σε αυτό
είτε το πλαισιώνει. Με λογικές ου-
σίας που δεν έχουν κατ’ ανάγκην
υπερβολικό ή αδικαιολόγητο κό-
στος.

* Πρώην μέλος Δ.Σ. ΡΙΚ

Δέκα λόγοι γιατί το ΡΙΚ2 
πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί
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Του ΑΝΔΡΕΑ  
Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Ο ρόλος του
Κτηματολογίου 
θα πρέπει να
αναβαθμιστεί και 
όχι να εξαφανιστεί

“ “
Του ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΜΑΣΟΥΡΑ*

Εκποιήσεις: Πέντε εργαλεία
για το νομοσχέδιο

Επιβάλλεται
η ποιοτική αναβάθμιση
του ΡΙΚ και η
αξιοκρατική αξιοποίηση
του ανθρώπινου
δυναμικού, που είτε
ανήκει σε αυτό είτε το
πλαισιώνει

“ “

Του ΦΟΙΒΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ*


