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Η τουριστική πολιτική του τόπου είναι 
πλέον σαφές πως έχει στραφεί και 
στην ανάδειξη της ενδοχώρας, στο 
πλαίσιο εμπλουτισμού του τουρι-
στικού προϊόντος και μερικής απε-
ξάρτησής του από τον οργανωμένο 

τουρισμό του ήλιου και της θάλασσας. Η παρουσί-
αση, την Πέμπτη το βράδυ, της αυθεντικής διαδρο-
μής εμπειριών του έργου «Heartland of Legends», 
αποτελεί ίσως την επιτομή της όλης προσπάθειας, 
η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω και μέσω κονδυ-
λίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της Κύπρου.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Τουρισμού Σάβ-
βας Περδίος, μιλώντας στον «Φ», ένα από τα τέσσε-
ρα σχέδια χορηγιών, στο πλαίσιο αξιοποίησης των 
κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης που θα προκη-
ρυχθούν, θα αφορά την ενίσχυση του «Heartland 

of Legends», ενώ και ένα 
δεύτερο θα αφορά και 
πάλι αποκλειστικά την 
ύπαιθρο, τα ορεινά και 
τις ακριτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον 
υφυπουργό, για τη δι-
αδρομή αυθεντικών 
εμπειριών, που για την 
ώρα έχει τη μορφή μιας 

ιστοσελίδας – ομπρέλας και πλειάδας πληροφοριών 
για την ενδοχώρα της Κύπρου – θα δοθούν πέντε 
εκατομμύρια με τη μορφή κινήτρων και χορηγιών 
την επόμενη πενταετία, για να γίνουν αναβαθμίσεις 
σε χώρους οι οποίοι προσφέρουν αυθεντικές εμπει-
ρίες στο πλαίσιο του «Heartland of Legends», είτε 
πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε για κοινότητες.

Συνολικά, είπε, στο πλαίσιο αξιοποίησης των 
κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας της Κύπρου, το υφυπουργείο Τουρισμού θα 
προκηρύξει τέσσερα σχέδια, διαθέτοντας συνολικά 
31 εκατ. ευρώ, διευκρινίζοντας πως στο παρόν στά-
διο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πέντε εκατομμύρια 
θα διατεθούν για σχέδιο χορηγιών που θα αφορά 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων κι άλλων φορέων στο 
πλαίσιο της αυθεντικής διαδρομής διαδρομών και 
θα αφορά τα ορεινά, την ύπαιθρο και τις ακριτικές 

περιοχές. Τις ίδιες περιοχές θα αφορά και το σχέδιο 
χορηγιών/κινήτρων για αναβάθμιση υπηρεσιών 
ξενοδοχείων και αγροτουριστικών καταλυμάτων 
για το οποίο θα χρησιμοποιούν οκτώ εκατ. ευρώ. 
Το τρίτο σχέδιο θα αφορά  βελτίωση υποδομών 
παγκύπρια εστιατορίων αλλά και καταστημάτων 
που πωλούν και προωθούν κυπριακά προϊόντα 
με προϋπολογισμό γύρω στα οκτώ εκατ. ευρώ. Το 
δε τέταρτο σχέδιο, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευ-
ρώ, θα απευθύνεται και πάλι σε επιχειρηματίες 
κι άλλους φορείς παγκύπρια και θα επιχορηγεί 
σύμφωνα με τον υφυπουργό τη βελτίωση ή την 
εισαγωγή υποδομών υγείας και ευεξίας ώστε να γί-
νουν έμπρακτα κινήσεις για ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού και του τουρισμούς υγείας και ευεξίας.

Στήριξη πάντως της διαδρομής αυθεντικών δια-
δρομών, του «Heartland of Legends», θα υπάρξει, 
σύμφωνα με τον κ. Περδίο, και με άλλες δράσεις. 
Μία από αυτές, συμπλήρωσε, είναι μέσω του σχε-
δίου επιχορήγησης εργαστηρίων γαστρονομίας και 
χειροτεχνίας που το 2022 θα τρέξει για το σύνολο 
του χρόνου με πιο πολλά εργαστήρια, πιο πολλές 
κοινότητες και πιο πολλά λεφτά.

  
Οι θρύλοι στο επίκεντρο

Όσον αφορά τη διαδρομή των θρύλων της εν-
δοχώρας, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν και με ένα 
εντυπωσιακό βίντεο την περασμένη Πέμπη στο 
Πραστειό Αυδήμου, ο κ. Περδίος ανέφερε πως το 
όλο έργο θα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της 
τουριστικής προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό.

Το «Heartland of Legends», είπε, θα είναι η 
νέα εικόνα και νέα ταυτότητα της Κύπρου στο εξω-
τερικό. «Το λογότυπο που παρουσιάσαμε πριν δύο 
μήνες ήταν απλώς ένα λογότυπο, κάτω από το λο-
γότυπο πρέπει να έρθουμε να στήσουμε στο προϊόν 
ούτως ώστε να συνάδει με εκείνο που υπόσχεται 
το λογότυπο και αυτό το έργο της αυθεντικής δι-
αδρομής το «Heartland of Legends» είναι αυτό 
που έρχεται και βάζει κάτω από μια ομπρέλα ότι 
προσπαθούμε να χτίσουμε όσον αφορά τα ορεινά, 
την ύπαιθρο και τις ακριτικές περιοχές, δηλαδή 
αυθεντικές, τις βιωματικές εμπειρίες και την παρά-
δοση στην ύπαιθρο ούτως ώστε να αποκτήσει ξανά 
η ενδοχώρα της Κύπρου την αίγλη που της αξίζει 
και ούτως ώστε να υπάρχει ένας τρόπος προβολής 
ο οποίος θα είναι πιο δυναμικός για όλους», είπε 
ο υφυπουργός.

Όπως εξήγησε, έως σήμερα κάποιες αυθεντικές 
εμπειρίες υπήρχαν, αλλά ο καθένας πρόβαλλε τα 
δικά του από μόνος του, χωρίς ταυτότητα, εξηγώ-
ντας πως πλέον αυτό θα γίνεται συντονισμένα. Η 
διαδρομή και η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε 
δίνει το δικαίωμα σε κάθε χωριό και κοινότητα και 
σε επιχειρηματίες της ενδοχώρας, της υπαίθρου, 
των ορεινών και ακριτικών περιοχών να έρθουν να 
ενταχθούν κάτω από μια ομπρέλα».

Έτσι, επιτυγχάνεται μια πολύ πιο στοχευμένη 
προβολή της Κύπρου. «Είναι η έμπρακτη απόδειξη 
ότι, ναι, άλλαξε ο τρόπος προβολής της Κύπρου 
στο εξωτερικό», συμπλήρωσε. Ο ίδιος σημείωσε 
ότι αυτό που εγκαινιάστηκε την Πέμπτη με το έργο 

«Heartland of Legends» είναι το επιστέγασμα μιας 
προσπάθειας δύο ετών. Όπως εξήγησε, το υφυ-
πουργείο τα τελευταία δύο χρόνια «επισκέφθηκε 
επί τόπου γύρω στα 300 χωριά της Κύπρου για να 
δει τις κοινότητες, τους χώρους, τις επιχειρήσεις, 
να μιλήσει με τους κάτοικους, να μάθει τις ιστορίες 
τους, να δει πως δραστηριοποιούνται και να έρθει 
να τους εντάξει κάτω από την αυθεντική διαδρομή 
κάτω από το Heartland of Legends». Ο ίδιος ανέφε-
ρε πως μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη διαδρομή 
γύρω στις 500 επιχειρήσεις και πως στόχος είναι 
στο μέλλον να υπάρξουν χιλιάδες. Ήδη, είπε, το 
υφυπουργείο απηύθυνε επίσημα πρόσκληση για 
υποβολή αιτήσεων και εφόσον πληρούνται κάποια 
κριτήρια θα αυξάνεται ο αριθμός συνεχώς. Στόχος 
είπε, είναι τα επόμενα χρόνια, όχι εκατοντάδες αλ-
λά χιλιάδες να είναι οι επιχειρήσεις και οι εμπειρίες 
που θα έχει η αυθεντική διαδρομή γιατί αυτό είναι 
το πλεονέκτημα της Κύπρου - το unique selling 
point: «Δηλαδή το ότι είμαστε ένα μικρό νησί το 
οποίο, όμως, λόγω και των μικρών αποστάσεων έχει 
τη δυνατότητα να προσφέρει αμέτρητες αυθεντικές 
εμπειρίες για να μπορέσει να γεμίσει ένας επισκέ-
πτης το πρόγραμμα του».

 
Έρχονται και δράκοι

Στο παρόν στάδιο, είπε, στην ιστοσελίδα 
«Heartland of Legends» υπάρχει η καταγραφή της 
βασικής διαδρομής, η οποία είναι κυκλική αλλά 
και με επί μέρους θεματικές διαδρομές, «δηλαδή 
υπάρχει η διαδρομή του ψωμιού, του μελιού, του 

γάλατος, των αρωμάτων, των φραγμάτων κτλ.». Άρα, 
συνέχισε ο υφυπουργός, «ο επισκέπτης, ανάλογα 
με τι θέλει, μπορεί να επιλέξει είτε μεμονωμένες 
εμπειρίες από την ιστοσελίδα είτε ένα σετ, ένα σύ-
νολο από εμπειρίες με βάση τις διάφορες θεμα-
τικές. Και μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με 
τις επιχειρήσεις για να επισκεφθεί να ζήσει την 
αυθεντική εμπειρία που θέλει ή μπορεί να το κάνει 
μέσω ντόπιων οργανωτών ταξιδίων. Άρα, ουσιαστικά 
παρέχεται μια διευκόλυνση, στην ουσία για να μπο-
ρεί ο επιχειρηματίας να προβάλλει και να προωθεί 
το προϊόν και την εμπειρία του και ο επισκέπτης 
να μπορεί εύκολα να βρει αυτές τις πληροφορίες, 
οι οποίες ήταν διάσπαρτες μέχρι τώρα και πλέον 
μπήκαν κάτω από αυτήν την ομπρέλα».

Γύρω στις 500 
επιχειρήσεις έχουν ήδη 
ενταχθεί στο έργο 
«Heartland of Legends», 
στην αυθεντική διαδρομή 
εμπειριών της Κύπρου

Οι σχεδιασμοί του 
υφυπουργείου Τουρισμού 
για την αυθεντική διαδρομή 
εμπειριών και για αξιοποίηση 
του Σχεδίου Ανάκαμψης

Έρχονται το gamification
και οι δράκοι!
ο Σάββας Περδίος εξήγησε, επίσης, πως 
θα υπάρξει περαιτέρω αναβάθμιση της δια-
δρομής, σημειώνοντας πως, μέσα στο πλάνο 
δράσης του υφυπουργείου για το 2022, είναι 
να αξιοποιηθεί και το gamification – παιχνιδο-
ποίηση- για περαιτέρω εμπέδωσή της. Αυτό, 
σημείωσε, θα προωθηθεί με δύο τρόπους, 
με την αρχή να γίνεται μέσω εφαρμογής για 
κινητά και έξυπνες συσκευές και θα υπάρξει, 
είπε, ένα loyalty app, που ανάλογα με την 
κατανάλωση και τις επισκέψεις των τουριστών 
και όχι μόνο στην αυθεντική διαδρομή θα 
μπορεί κανείς να εξαργυρώνει βαθμούς σε 
κάποιο άλλο σημείο της διαδρομής, θα του 
παρέχεται δηλαδή είτε έκπτωση ή αναλόγως 
και κάτι άλλο δωρεάν.

Η δεύτερη πτυχή, όπως εξήγησε, του 
gamification θα γίνεται και με ένα μοντέρνο 
κυνήγι θησαυρού. «Θα υπάρχουν διάφορα 
έργα τέχνης, πχ δράκοι, οι οποίοι θα είναι 
κρυμμένοι σε διάφορες βρύσες και σε άλ-
λα μέρη κατά μήκος της διαδρομής και θα 
μπορείς αν βρεις το κρυμμένο QR code να 
λαμβάνεις πάλι βαθμούς και πόντους που 
θα εξαργυρώνεις ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί 
να διαβάζεις ψηφιακά τις ιστορίες είτε της 
βρύσης που εντόπισες το έργο τέχνης ή της 
περιοχής, του βουνού κτλ. δηλαδή θα αποτε-
λεί ένα τρόπο αναβίωσης όλων των ιστοριών 
και των θρύλων της Κύπρου οι οποίοι μέχρι 
τώρα ήταν μόνο μέσα στα βιβλία».

Ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021

Ανάδειξη ενδοχώρας, με θρύλους, δράκους και 5 εκατ.

ΑΠΟΨΗ
Του Αντώνη Γλυκή*

Ο 
πιο πάνω τίτλος, ακόμη και σήμερα, για 
κάποιους φαντάζει αδιανόητος. Κι’ όμως, 
έπρεπε να προηγηθεί η έλευση μιας παν-
δημίας για να καθίσουμε, Πολιτεία, Ανώτα-

το Δικαστήριο και δικηγόροι και να κοιτάξουμε στα 
μάτια το τέρας της γραφειοκρατίας που μας κυνηγούσε 
και έβαζε νερό στον μύλο των τεράστιων καθυστερή-
σεων στην απονομή της Δικαιοσύνης και να προβούμε 

σ ε  α υ τ ονό ητ ε ς 
ενέργειες.

Αρκετοί συνά-
δελφοι ανακίνησαν το 
θέμα, έγιναν συζητή-
σεις επί συζητήσεων, 
πολλοί δεν πίστευαν 
πως θα μπορούσε μια 
τέτοια προσπάθεια να 
είχε μια θετική κατά-
ληξη, άλλοι έφεραν 
ενστάσεις και προ-

σκόμματα, πλην όμως εις το εξής -  και καλά κάνουν 
κάποιοι να το εμπεδώσουν -  ορισμένα πράγματα, ακό-
μη και στον δύσμοιρο αυτό τόπο, παίρνουν το δρόμο 
τους, όπως σε άλλες ευνομούμενες κοινωνίες.

Εν συντομία, σε σχέση με τις διατάξεις του πιο 
πάνω Διαδικαστικού Κανονισμού, εάν το Δικαστήριο 
το κρίνει πρόσφορο και τα μέρη συναινούν, μπορεί η 
υπόθεσή τους να γίνει στην απουσία τους. Ταπεινή μου 
άποψη, είναι υπερβολική η διακριτική ευχέρεια που 
δίνεται στο Δικαστήριο για το κατά πόσο αυτό θα ήταν 
πρόσφορο ή τουλάχιστον το ‘πρόσφορο’ θα πρέπει να 
ερμηνεύεται εποικοδομητικά και άλλο τόσο, η απαραί-
τητη συναίνεση των μερών, την οποία, ως ένα σημείο 

μπορώ να την αντιληφθώ, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να μην επιτυγχάνεται για αδικαιολόγητο 
λόγο.

Παρέχεται, λοιπόν, στον διάδικο η δυνατότητα 
να υποβάλει το αίτημα του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, δύο ημέρες πριν την ημερομηνία που η 
υπόθεση του είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου 
και να το κοινοποιήσει σε όλους τους διαδίκους.

Το Δικαστήριο, εφόσον οι ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις των διαδίκων είναι γνωστές στο Πρωτοκολλη-
τείο, μπορεί (δύναται) να επικοινωνήσει ή να εκδώσει 
οδηγίες προς τα μέρη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Ταπεινή μου εισήγηση είναι ότι οι δικηγόροι με την 
έκδοση της ετήσιας άδειας θα πρέπει να γνωστοποιούν 
τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στον Παγκύπριο 
Δικηγορικό Σύλλογο. Η έκδοση οδηγιών και ο χειρι-
σμός μιας υπόθεσης, η απόδοση δικαιοσύνης σε τελευ-
ταία ανάλυση, δεν μπορεί να εξαρτώνται από το εάν ο 
δικηγόρος γνωστοποίησε την ηλεκτρονική του διεύ-
θυνση στα αρμόδια σώματα.

Κατά τον ίδιο, δυστυχώς, τρόπο, επαφίεται και ο 
εν γένει χειρισμός μιας υπόθεσης χωρίς την παρουσία 
των μερών ενώπιον του Δικαστηρίου, στην ορθή υπο-
βολή του αιτήματος. Η έκδοση διαταγής πληρωμής των 
δικηγορικών εξόδων εναντίον της πλευράς του διαδί-
κου που υποβάλλει το αίτημα του, κατά παράβαση των 
προνοιών του Διαδικαστικού Κανονισμού, θα ήταν, 
ίσως, μία πιο ορθή θεώρηση της όλης διαδικασίας.

Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται τον χειρισμό των 
υποθέσεων, ηλεκτρονικά, και δίδει ανάλογες οδηγίες, 
μία ημέρα πριν την ημερομηνία που είναι ορισμένη 
υπόθεση ενώπιον του. Η δυνατότητα του Δικαστηρίου 
να δώσει οδηγίες σε διάδικο να καταχωρήσει γραπτή 

αγόρευση και να κοινοποιήσει ενδιάμεση ή τελική 
απόφαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διαδικα-
σία, η οποία υιοθετείται και σήμερα, εν μέρει, από κά-
ποιους δικαστές) είναι μία εξαιρετική προοπτική για να 
προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η πλήρης 
ακρόαση, μέσω ηλεκτρονικών μέσων που θα ανεβάσει 
πλέον την απονομή της δικαιοσύνης σε άλλα 
επίπεδα.

Δύο μικρές παρατηρήσεις. Δεν είναι δυνατόν ή 
καλυτέρα δεν είναι εποικοδομητικό, να συνδέεις τον 
ηλεκτρονικό χειρισμό μιας υπόθεσης με την ανάρτηση 
των οδηγιών του Δικαστηρίου στο πινάκιο, ό,τι αυτό 
και να σημαίνει. Ούτε, βεβαίως, ότι θα είναι υποχρεω-

τική η παρουσία των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρί-
ου, εάν συγκεκριμένος δικαστής δεν ανταποκριθεί στο 
αίτημα που υπέβαλαν ηλεκτρονικά οι διάδικοι. Δεν 
νομίζω να είναι αντιπροσωπευτικό ή να εκφράζει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο το Ανώτατο Δικαστήριο μας, η μη 
ανταπόκριση ενός Δικαστή σε συγκεκριμένο αίτημα 
δικηγόρων.

Πέραν της θετικής αυτής εξέλιξης, ας μην γελιό-
μαστε, υπάρχει ακόμη αρκετός και δύσβατος δρόμος 
για να καταλήξουμε στην ημέρα, όπου, μέσω της σύγ-
χρονης τεχνολογίας, θα απονέμεται γρήγορα και ορθά 
η δικαιοσύνη. Η βελτίωση της πρόσβασης σε πληρο-
φορίες στον τομέα της δικαιοσύνης, όπως αναφέρθηκα 

και σε παλαιότερο άρθρο μου, η συνέχιση της ψηφιο-
ποίησης των δικαστικών αλλά και εξωδικαστικών δια-
δικασιών, η εξασφάλιση της τεχνικής υλοποίησης και 
της διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύ-
νης για ευκολότερη διασύνδεση και διαλειτουργικότη-
τα μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων κρατών, είναι 
μια επιβεβλημένη και συνεχής προσπάθεια.

Χαίρομαι γιατί σε μια παλαιότερη εισήγησή μου, 
σε σχέση με τη χρήση και τη χρησιμοποίηση φορητών 
υπολογιστών από την πλειοψηφία των δικαστών ή την 
απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού με κρατική 
ή άλλη βοήθεια, η οποία για κάποιους φάνταζε μη 
πρακτικά δυνατή, σήμερα, με την έκδοση και του πα-
ρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού αλλά και την επερ-
χόμενη τροποποίηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομί-
ας, ίσως, να δημιουργούνται οι συνθήκες και η κουλ-
τούρα για την γρηγορότερη εκδίκαση των πρώτων 
εμφανίσεων και των ακροάσεων.

Καταληκτικά, θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή, έστω 
και εάν σε κάποιους φαντάζει ως μια διαδικασία που 
θα έπρεπε να ήταν σε εφαρμογή εδώ και αρκετό καιρό, 
είναι ένα θετικότατο βήμα προς τα εμπρός. Είμαι, όμως, 
της άποψης ότι ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός, 
μολονότι, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, θα πρέ-
πει να αναθεωρηθεί σε κάποια σημεία, ώστε να μην 
δημιουργεί στρεβλώσεις, μη δεκτικές διορθώσεων, που 
μπορεί να δημιουργούνται από την απραξία ή την 
απροθυμία διαδίκων ή δικαστών, ούτως ώστε επιτέλους 
όλα τα πλεονεκτήματα που αναμένουμε από την ηλε-
κτρονική δικαιοσύνη να γίνουν μια πραγματικότητα.

* Δικηγόρος/Συνεταίρος, Δικαστηριακό Τμήμα, 
ELIAS NEOCLEOUS & Co LLC 

Ο Διαδικαστικός 
Κανονισμός, μολονότι 
κινείται προς την ορθή 
κατεύθυνση, θα πρέπει  
να αναθεωρηθεί σε κάποια 
σημεία, ώστε να μην 
δημιουργεί στρεβλώσεις, 
μη δεκτικές διορθώσεων

Του Αδάμου Αδάμου
adamos@phileleftheros.com
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