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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα ειδική έκδοση του περιοδικού Απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, παρουσιάζει τους απόφοιτους του ιδρύματος οι οποίοι έχουν θέσει 

υποψηφιότητα για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2011, όπως 

είχαμε πράξει και στις ευρωεκλογές του 2009.

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στους απόφοι-

τους του Πανεπιστημίου Κύπρου να πληροφορηθούν, με αλφαβητική σειρά, 

τα βασικά βιογραφικά στοιχεία και τις απόψεις των αποφοίτων-μελών της πα-

νεπιστημιακής οικογένειας που διεκδικούν έδρανο στη Βουλή των Αντιπρο-

σώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος οργανι-

σμός, με ρόλο και λόγο στην κυπριακή κοινωνία και χαιρετίζει τις πρωτοβου-

λίες και δραστηριότητες των μελών του που μπορεί να έχουν έναν αντίκτυπο 

στα δρώμενα της χώρας μας. 

Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Μια εποχή που οι αξίες κλονίζονται, τα πι-

στεύω αναθεωρούνται, τα πρότυπα αμφισβητούνται, οι ιδεολογίες καταρ-

ρέουν και η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτειακούς θε-

σμούς έχει εν πολλοίς χαθεί. Το εφήμερο και το ευκαιριακό έχει αντικαταστή-

σει την ιερότητα των πάλαι ποτέ ιερών αγώνων. 

Δεν πρέπει όμως να δεχθούμε αυτή την άχαρη εποχή ως δεδομένη. Οφεί-

λουμε να εναποθέσουμε τις προσδοκίες μας σε νέους ανθρώπους με όνειρα 

και ελπίδες. Και αυτή η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο θα αποτελέσει το όχη-

μά μας για μια νέα εποχή. 

Ένα μέρος της «ελπίδας» μας, λοιπόν, για ανανέωση της πολιτικής θα βρεί-

τε στις σελίδες αυτής της ειδικής έκδοσης. Γιατί οι απόφοιτοι του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη δραστηριότητα των απο-

φοίτων-μελών της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

απόφοιτος2



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
του Υπουργού Παιδείας και Πόλιτισμού Ανδρέα Δημητρίου

To Πανεπιστήμιο Κύπρου βαδίζει 

σταθερά προς την ωριμότητά του. Η 

ακαδημαϊκή του οργάνωση έχει απο-

κτήσει το χαρακτήρα ενός σύγχρονου 

ώριμου ερευνητικού πανεπιστημίου. 

Η στελέχωσή του έχει συγκεντρώσει 

πρώτης γραμμής ακαδημαϊκό προσω-

πικό και οι υποδομές του μπορούν να 

υποστηρίξουν έρευνα σε πολύ υψηλό 

επίπεδο, περίπου σε  όλους τους το-

μείς της επιστήμης.  Η πολιτική όλων 

των κυβερνήσεων και η βούληση 

της  κυπριακής κοινωνίας ήταν πολύ 

υποστηρικτική για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου καθόλη την τελευταία 20ετία. 

Έτσι, έχουμε ένα Πανεπιστήμιο για το οποίο είμαστε υπερή-

φανοι. Η στάση αυτή της κοινωνίας προς το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου φαίνεται και στην υποδοχή που έχουν οι απόφοι-

τοί του στους επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, 

αλλά και στην αναγνώριση που τους προσφέρεται όταν 

πηγαίνουν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού για να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους.  Αναγνωρίζεται, δηλαδή, η 

υψηλή  επιστημονική  γνώση την οποία έχουν, η επαγγελ-

ματική τους ευσυνειδησία και οι δεξιότητες  που είναι ανα-

γκαίες για την εργασία τους ή τις μεταπτυχιακές τους σπου-

δές. Όμως, η Κύπρος βρίσκεται στα μισά του δρόμου για 

την ολοκλήρωση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών 

της ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέχει ακόμη 

από την προδιαγραμμένη  σταθερή του κατάσταση κατά  

την οποία θα έχει 8 με 10 χιλιάδες φοιτητές και σημαντικές 

νέες σπουδές, όπως είναι οι σπουδές στην ιατρική επιστή-

μη, που μόλις αρχίζουν και μεταπτυχιακές σπουδές σε νέα 

προγράμματα σπουδών κατάλληλα για την εποχή μας. Η 

πρόσφατη ίδρυση της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών 

θα συμβάλει πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας 

και των μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου όσο και στην Κύπρο γενικότερα. 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απέχει πολύ 

από τη σταθερή του κατάσταση.  Για πρώτη φορά θα έχει 

απόφοιτους τον προσεχή Ιούνιο και έχει μόλις δύο χιλιάδες 

περίπου φοιτητές έναντι των 6-7 χιλιάδων που προγραμ-

ματίζεται να έχει στην τελική του φάση. Το Ανοικτό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου προσφέρει πολλά χρήσιμα προγράμματα 

σπουδών σε νέους που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται. 

Επίσης απέχει, όμως, από το να προσφέρει, αν είναι δυνα-

τόν, όλα τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο σε κάθε εργα-

ζόμενο νέο και νέα που θα ήθελε μια  

δεύτερη  ευκαιρία  ή για  πανεπιστημι-

ακές σπουδές.

Επίσης, τα ιδιωτικά μας πανεπιστή-

μια προσφέρουν τη δυνατότητα για 

σπουδές σε πολλούς νέους αλλά ακό-

μα απέχουν και αυτά από τους στόχους 

ως προς την τελική τους ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση έχει στρατηγική για 

τη στήριξη και την ανάπτυξη όλων 

των ιδρυμάτων. Ειδικότερα, σε συν-

θήκες οικονομικής κρίσης αναπτύσ-

σουμε και επεκτείνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια σε 

όλους τους τομείς. Επίσης, αναμορφώνουμε το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας  τόσο της ιδιωτικής όσο και της δη-

μόσιας εκπαίδευσης, ώστε τα πανεπιστήμια να μπορούν 

να εντείνουν τις αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες και τις 

διεθνείς τους σχέσεις με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

και ευελιξία. 

Επίσης, έχουμε αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα 

διμερών σχέσεων στην  πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

την έρευνα με χώρες που είναι σημαντικές για τη δική 

μας ανάπτυξη. Για παράδειγμα, αναπτύξαμε πολύ τις σχέ-

σεις μας με πολύ προηγμένες χώρες της Ευρώπης και της 

Β. Αμερικής και με πολύ  αναπτυξιακούς επιστημονικούς 

οργανισμούς, όπως είναι το Κέντρο Ερευνών CERN στη φυ-

σική των υψηλών ενεργειών, με σκοπό να κρατήσουμε τα 

κυπριακά ιδρύματα μέσα στα δίκτυα της μεγάλης διεθνούς 

επιστήμης.   Αναπτύξαμε, επίσης, τις σχέσεις  μας με  χώρες 

που μας ενδιαφέρουν για την προσέλκυση φοιτητών στην 

Κύπρο, όπως είναι η Κίνα και  οι χώρες της Αφρικής. Η πολι-

τική αυτή ήδη αποδίδει γιατί αυξάνουν τους αριθμούς  των 

Κυπρίων νέων που θέλουν να σπουδάσουν, προσελκύει ξέ-

νους φοιτητές για σπουδές στην Κύπρο και συμβάλει πολύ 

στην ανάπτυξη της έρευνας πολύ υψηλών προδιαγραφών. 

Όλη αυτή η ανάπτυξη ανοίγει νέες θέσεις εργασίας για επι-

στήμονες σε πολλούς κλάδους της επιστήμης σε διαφορε-

τικά επίπεδα από το επίπεδο του μεταπτυχιακού συνεργά-

τη μέχρι το επίπεδο του Καθηγητή.   Είναι  προφανές  για 

μας ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρουν 

τη θέση τους  σε  αυτή τη δυναμική ανάπτυξης την οποία 

δημιουργούμε.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Βιώ-

νουμε δύσκολες ημέρες και γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να γίνουν ακόμα δυ-

σκολότερες στο άμεσο μέλλον. Το κράτος και η κοινωνία οφείλουν να αντι-

μετωπίσουν τα γεγονότα και να αντιδράσουν θετικά με άμεσο, σύγχρονο και 

αποτελεσματικό τρόπο. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτή τη συγκυρία 

και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν τα επόμενα χρόνια θα είναι καθορι-

στικής σημασίας για την οικονομία, την εκπαίδευση και γενικότερα την ανά-

πτυξη της χώρας μας. Με λίγα λόγια, οι δράσεις του σήμερα θα καθορίσουν 

σε μεγάλο βαθμό τη Κύπρο του αύριο και τη θέση που θα καταλάβει στην Ε.Ε.

Ήρθε η ώρα να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να θέσουμε στην 

προμετωπίδα του αγώνα για καταπολέμηση της ανεργίας των Νέων, την 

εφαρμογή ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινωνία της Γνώσης. 

Η ΕΕ στο στρατηγικό έγγραφό της Ευρώπη 2020 εισηγείται την αποφασιστική 

στροφή στην οικονομία στηριγμένη στην εξειδίκευση, τις νέες τεχνολογίες, 

την έρευνα και την καινοτομία.

Με βάση αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο για 

μετατόπιση ισχυρών δαπανών του ΑΕΠ από παραδοσιακούς τομείς της οικο-

νομίας. Να βάλουμε επιτέλους τον εφικτό, κατά την άποψή μου στόχο του 1% 

του ΑΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία, δεσμευτικό για την παρούσα και 

την επόμενη κυβέρνηση, έως το 2013.

Πρέπει να ξεμπλοκάρουμε το σύστημα της αδράνειας που κυριαρχεί σή-

μερα στους κρατικούς φορείς και να βάλουμε μέσα τα μυαλά που έχουμε από 

το χώρο των Πανεπιστημίων μας.

Γιατί θέλουμε μια κοινωνία που χρησιμοποιεί τη γνώση ως τη βασική πρώ-

τη ύλη για την παραγωγή αποτελέσματος και μπορεί να κρατήσει τα παιδιά 

της που έρχονται από τα πανεπιστήμια και αποτελούν το εθνικό κεφάλαιό 

της. 

Η κοινωνία της γνώσης δημιουργεί περισσότερες και ποιοτικότερες θέ-

σεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι στην οικονομία της 

γνώσης αμείβονται καλύτερα γιατί προσφέρουν ένα πιο ανταγωνιστικό προ-

ϊόν στηριζόμενο στις γνώσεις και στο ταλέντο τους. 

Η Κύπρος, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, βρίσκεται στον κατα-

θλιπτικό πάτο της ΕΕ με τις συνολικές δαπάνες να υπολογίζονται στο 0,43% 

του ΑΕΠ (0,32% Δημόσιες Δαπάνες + 0,11% Ιδιωτικές). Σύμφωνα με τη Στρα-

τηγική 2020, το όραμα της ΕΕ διατυπώθηκε σχετικά με την κοινωνική οικο-

νομία της αγοράς, η οποία θα βασίζεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας, την 

έξυπνη ανάπτυξη, τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτο-

μία, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να επενδύεται 

στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Σήμερα η μηδαμινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται στα θέματα έρευ-

νας, τεχνολογίας και καινοτομίας χρειάζεται εξορθολογισμό και στόχευση. 

Ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία κα-

τανομής των όποιων κονδυλίων υπάρχουν, τον υποβαθμισμένο ρόλο που δι-

αδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην όλη προσπάθεια, την ανυπαρξία θεσμικής 

σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τον «Απόφοιτο» και εύχομαι στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου και τους απόφοιτους του να κερδίσουν τις μάχες του μέλλοντος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων Νίκου Τορναρίτη
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Λειτουργός Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος Πολιτικού Γραφεί-

ου ΝΕΔΗΣΥ, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 2009-2010, Πρόε-

δρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Δομημένο Διάλογο με τη Νεολαία 2009-

2010, Μέλος Δ.Σ. Ραδιοφωνικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μέλος Δ.Σ. 

Οργάνωσης Future World Center, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύ-

πρου 2005-2009, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου (1996-

2000), Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου Έσσεξ.

ΜΗΝΥΜΑ

Αγαπητοί και αγαπητές συμφοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο μάθαμε να σκεφτόμαστε, να μελετούμε, να 

διασκεδάζουμε, να αμφισβητούμε. Από την πολιτική είναι καιρός να αρχίσου-

με να απαιτούμε! Προσωπικά πιστεύω πως στην πολιτική μπαίνεις όχι για να 

γίνεις μέρος του συστήματος αλλά για να το αμφισβητήσεις και να το μετα-

τρέψεις με τρόπο διαλεκτικό και δημιουργικό σε κάτι καλύτερο.

Η ενεργός συμμετοχή μου όλα αυτά τα χρόνια είτε ήταν δια μέσω του 

βήματος που προσφέρει ο ΔΗΣΥ ή δια μέσω της Κοινωνίας των Πολιτών και 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τις οποίες έχω ασχοληθεί, είχε αυτό 

το χαρακτηριστικό. Δεν άφησα ποτέ το μυαλό μου να γίνει αιχμάλωτο της 

αντίληψης του «έτσι είναι» ή «τίποτα δεν αλλάζει». Μονίμως παρατηρούσα 

κριτικά, νιώθοντας ένα δημιουργικό θυμό να με εμπνέει και να με προκαλεί 

να σκέφτομαι συνεχώς και να είμαι δυναμικά παρούσα.

Για να διασχίσεις όμως τη θάλασσα δε μπορείς απλά να στέκεσαι και να 

την κοιτάς. Τα λόγια πρέπει να γίνονται πράξη για να έχουν υπόσταση, η από-

φασή μου να κατέλθω στις εκλογές έχει ως σημείο εκκίνησης αυτή τη σκέψη. 

Εξάλλου, ο δύσκολος δρόμος της πολιτικής συμμετοχής  με γοητεύει. 

Γιατί με σύνθημα Ανατροπή; Επειδή αιχμηρή πολιτική σκέψη σημαίνει να 

είσαι σε θέση να εξετάζεις κριτικά το παρελθόν σου, να αναγνωρίζεις με ρε-

αλισμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που έχεις στο παρόν 

και να επιχειρείς για το μέλλον να κερδίσεις περισσότερα από αυτά που έχεις 

σήμερα.

Ανατροπή λοιπόν, για νέα πρόσωπα στο πολιτικό προσκήνιο, για νέες ιδέ-

ες στον πολιτικό διάλογο και κυρίως για έναν νέο πολιτικό πολιτισμό, στηριγ-

μένο στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον καθαρό πολιτικό λόγο.

Σε μια εποχή όπου η πολιτική (και οι πολιτικοί) έχουν απαξιωθεί, πιστεύω 

ότι υπάρχει χώρος για νέο σύγχρονο πολιτικό λόγο, ο οποίος θα μπορεί να 

ξεφεύγει από τα στεγανά, να ανατρέπει προκαταλήψεις και να δίνει ελπίδα.

Στόχος μας, να καταστήσουμε τον ΔΗΣΥ την πιο σύγχρονη, την πιο αξιό-

πιστη και την πιο αισιόδοξη πολιτική παράταξη. Η πρόκληση να αναδείξουμε 

και να συζητήσουμε με τόλμη καίρια ζητήματα που τίθενται σήμερα μπροστά 

μας όπως το κυπριακό, το μεταναστευτικό, το συνταξιοδοτικό, η απασχόλη-

ση των νέων, οι διακρίσεις, τα θέματα έρευνας και καινοτομίας με βρίσκουν 

δυναμικά παρούσα.

Σας ζητώ, λοιπόν, να με κρίνετε στη βάση αυτών που θα θέλατε να δείτε, 

όχι στη βάση αυτών που συνηθίσαμε να βλέπουμε. 

Φιλικά, Ξένια
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Η Έφη Ξάνθου γεννήθηκε το 1981. Είναι Πολιτική Επιστήμονας και συνερ-

γάζεται με καθηγητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών ως ερευνήτρια μέ-

χρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της είχε ενεργό συμμετοχή στα 

κοινά της πανεπιστημιακής κοινότητας και διετέλεσε μέλος πολλών φοιτητι-

κών ομίλων, μεταξύ των οποίων του Μουσικού, Φωτογραφικού και Επιβίω-

σης. Εργάζεται από τα 18 της χρόνια σε διάφορες εργασίες αλλά τα τελευταία 

δύο χρόνια είναι κοινοβουλευτική συνεργάτιδα του Βουλευτή του Κινήματος 

κ. Γιώργου Περδίκη. Είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος Αγλαντζιάς από το 

2007. Είναι παντρεμένη με τον Λάμπρο Λάμπρου, εκπαιδευτικό δημοτικής 

εκπαίδευσης από την Άσσια, επίσης απόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Έχουν ένα νεογέννητο παιδί, τον μικρό Αντωνάκη. 

ΜΗΝΥΜΑ

Η πιο συχνή ερώτηση που δέχομαι ως νέα γυναίκα που δραστηριοποιείται 

πολιτικά είναι γιατί επέλεξα να μπλέξω με έναν τέτοιο χώρο. Βλέπετε, το πολι-

τικό πεδίο θεωρείται ως ένα βρώμικο πεδίο που μόνο κόντρες και αντιπαλό-

τητα γεννά και που ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον πολίτη και 

στην κοινωνία μας. Η απάντησή μου είναι πως η συνεργασία που έχει προκύ-

ψει με τους συνοδοιπόρους μου στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

είναι επί το πλείστον εποικοδομητική και παραγωγική. Βλέπετε, οι περισσότε-

ροι είμαστε οικολόγοι εθελοντές και όχι επαγγελματίες πολιτικοί. Έτσι, ο χρό-

νος που αφιερώνουμε στα κοινά είναι πολύτιμος, αφού στερούμαστε τόσο 

τις οικογένειές μας όσο και προσωπικό ποιοτικό χρόνο για να βελτιώσουμε 

το περιβάλλον μας, τόσο το φυσικό όσο και το κτιστό και κοινωνικό που μας 

περιβάλλει. Είναι σημαντικό λοιπόν για όλους να δίνουμε τον καλύτερό μας 

εαυτό και να λειτουργούμε ομαδικά και αποτελεσματικά προς τους στόχους 

που θέτουμε.  

Η πολιτική λοιπόν μπορεί να είναι και ένας πολύ καθαρός και ενδιαφέ-

ρον χώρος για να δραστηριοποιείται κανείς, ελεύθερος από πολλές από τις 

προκαταλήψεις και ακρότητες που βλέπουμε γύρω μας. Και αυτή είναι η υπό-

σχεση που δίνω ως υποψήφια βουλευτής: ότι θα συνεχίσω ακατάπαυστα να 

εργάζομαι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και για εξυγίανση του πο-

λιτικού βίου του τόπου μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. 

Πιστεύω πως ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, και θα παλεύω πάντα για αυτό.

Σε μια πιο προσωπική νότα, χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να απευ-

θυνθώ στους απόφοιτους του πανεπιστημίου μου. Αν και έχουν περάσει 7 

χρόνια από την αποφοίτησή μου, νιώθω ότι δεν έχω χάσει την επαφή μου με 

το ακαδημαϊκό μου ίδρυμα. Είμαι πολύ περήφανη για το πανεπιστήμιό μας 

γιατί κατάφερε να μου προσφέρει παράλληλα τόσο μια πολύ ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική εμπειρία όσο και ευκαιρίες για γεμάτη και περιπετειώδη φοιτη-

τική ζωή. Ελπίζω να είχατε και εσείς παρόμοια εμπειρία και να νοσταλγείτε 

μέσα-μέσα τα φοιτητικά μας χρόνια! 
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Ο Νίκος Ραφίδιας γεννήθηκε το 1975 στη Λευκωσία. Οι γονείς του είναι 

πρόσφυγες από την Πάνω Ζώδια. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νομικών, Οικο-

νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τώρα πα-

ρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δραστηριοποιείται  στον τομέα της αυτοματοποίη-

σης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προ-

βολής. Εντάχθηκε στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών το 2007, είναι 

μέλος της Κεντρικής Επιτροπή και συντονίζει την Επιτροπή Συγκοινωνιών και 

Έργων του Κινήματος. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης 

Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, συμμετέχει σε επιτροπές της Ομοσπονδί-

ας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, στην Ποδηλατοκίνηση 

και στην Ομάδα Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου του Υπουργείου Συγκοινω-

νιών και Έργων. 

ΜΗΝΥΜΑ

Αρνούμαστε να δεχτούμε τα μηνύματα των καιρών;

Κάθε μέρα που κυκλοφορώ στους δρόμους βλέπω τα ίδια χαρακτηριστικά 

της φρενοβλάβειας της κοινωνίας μας. Βλέπω την τροχαία κίνηση που πήζει, 

την ώρα που εμείς ξοδεύουμε εκατομμύρια σε διαπλατύνσεις δρόμων για να 

πήζουν δίπλα μας άλλοι τόσοι. Βλέπω τα κομμένα δέντρα που μας εξασφάλι-

ζαν τη σκιά για δεκαετίες να αντικαθίστανται από κλιματιστικά την ώρα που 

κλαίμε ότι ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος και της βενζίνης. Βλέπω την Τουρκία 

να σχεδιάζει πυρηνικά εργοστάσια τη στιγμή που στην Ιαπωνία οι καμπάνες 

του θανάτου ήχησαν ήδη. Βλέπω τους Κύπριους να έχουν παράπονο από τους 

κυβερνώντες τους και την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις να τους εξασφαλίζουν 

ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Βλέπω τους απολυμένους να διαμαρτύρονται 

για την παντοδυναμία των επιχειρηματικών κολοσσών την ίδια ώρα που με-

ταφέρουν το μονοπώλιο της εκλογικής δύναμης στα δύο μεγάλα κόμματα για 

να αφανίσουν τις μικρές δυνάμεις που επιτρέπει (ακόμα..) η απλή αναλογική. 

Πού είναι ο Κύπριος την ώρα της κρίσης; Μπροστά στην τηλεόραση ή 

στην καφετέρια;  Ο σημερινός Κύπριος είναι πλασμένος ίδιος με αυτόν που 

τον κυβερνά. Να διαμαρτύρεται για την αναξιοκρατία αλλά να ξαναψηφίζει 

τους ανάξιους. Να διαμαρτύρεται για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του 

από τους τρίτους αλλά να καταπατά ο ίδιος τα δικαιώματα των συμπολιτών 

του, των πεζών, των τυφλών, των αναπήρων.. Να κόπτεται για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εννοώντας όμως μόνο τα δικά του ανθρώπινα δικαιώματα. Να 

πιστεύει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην επιτυχία, την ισονομία και την ισότητα 

αλλά να ψηφίζει για άλλη μια φορά τα μονοπώλια που του υπόσχονται να 

ικανοποιήσουν τα προσωπικά του μικροσυμφέροντα, ασχέτως αν έτσι παρα-

βιάζονται αυτά του παραδίπλα. 

Στις 22 του Μάη, δώσε την ευκαιρία σε νέο κόσμο, στο μέλλον του τόπου 

σου, να διορθώσει (επιτέλους..) το παρόν σου. Διαφορετικά μείνε να κοιμάσαι, 

έτσι ακριβώς όπως έστρωσες..
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Η Αλεξία Σακαδάκη γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1982. Κατάγεται από 

το Παλαιχώρι και μεγάλωσε στη Λακατάμια, στη Λευκωσία. Σπούδασε Κοι-

νωνικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πτυχίο Κοι-

νωνιολογίας και δευτερεύον πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Στη συνέχεια 

παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπι-

στήμιο Λευκωσίας. Είναι Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) 

και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος Οικολόγων Περι-

βαλλοντιστών. Από το 2008 εργάζεται στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντι-

στών στη θέση της Οργανωτικού Λειτουργού.

ΜΗΝΥΜΑ

Πρώτο και κύριο θέμα στο οποίο θα ήθελε να δώσει βαρύτητα είναι η πά-

ταξη της αναξιοκρατίας που ωθεί τους νέους στην απογοήτευση, στην απα-

ξίωση και στην απόγνωση. Συνεπακόλουθα ενδιαφέρεται για την εξεύρεση 

τρόπων αντιμετώπισης της ανεργίας και θεωρεί ότι μέσω της πράσινης οικο-

νομικής ανάπτυξης θα δοθεί μια νέα δυναμική στην οικονομία μας, τον του-

ρισμό μας, την ακαδημαϊκή μας παρουσία στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, 

αλλά κυρίως θα ανοιχτούν θέσεις εργασίας για τους νέους μας και όχι μόνο. 

Ακόμα, κύρια είναι τα θέματα που αφορούν την εξασφάλιση προσφυγικής 

ταυτότητας για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, την προώθηση των δημο-

σίων μέσων συγκοινωνίας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, την πλήρη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, τη στή-

ριξη νέων ζευγαριών για στέγαση και απόκτηση παιδιών, την καταπολέμηση 

των δηλητηριάσεων και κακοποιήσεων των ζώων, την αποκάλυψη της αλή-

θειας για τους αεροψεκασμούς, τη δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατο-

δρόμων στις πόλεις μας και την επιβίωση του ταμείου συντάξεων, την ανα-

κούφιση των συνταξιούχων για μια αξιοπρεπή ζωή, την πάταξη της εμπορίας 

προσώπων και πολλά άλλα. 

Η ανεργία μεταξύ των νέων είναι το θέμα που πρώτιστα πρέπει να αντι-

μετωπιστεί. Οι τεχνοκράτες αποδίδουν την αύξηση της ανεργίας μεταξύ των 

νέων στην οικονομική κρίση, όμως με τη συνέχιση της αναξιοκρατίας και της 

ευνοιοκρατίας δίνεται μεγαλύτερη ώθηση στην αύξηση της ανεργίας. Η οικο-

νομική πολιτική οφείλει να έχει στόχο τη σταθερότητα. Κύκλοι  ραγδαίας με-

γέθυνσης και συρρίκνωσης, επαναλαμβανόμενες περίοδοι κρίσης, με εξάρ-

σεις της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας, υπονομεύουν βαθύτατα 

τη συνοχή των κοινωνιών μας και δημιουργούν αίσθημα διαρκούς ανασφά-

λειας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η πράσινη απάντηση ξεκινά με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της 

μακροοικονομικής πολιτικής. Η Πράσινη Στροφή έχει δύο στόχους: τη μείω-

ση της πίεσης που ασκεί η οικονομία μας στο περιβάλλον και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων του πλανήτη.  Η μακροοικονομική πολιτική 

πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων, οι οποίοι 

συνδέονται μεταξύ τους, καθώς η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται σε με-

γάλο βαθμό από τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.

Στις Βουλευτικές Εκλογές ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν φωνή στο 

πράσινο και στην ελπίδα με τη δύναμη που τους δίνεται μέσα από το Κίνημα 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αλλά και φωνή στους νέους ανθρώπους για 

να διεκδικήσουν με το δικό τους όραμα και γνώση μια δίκαιη κοινωνία. 
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Γεννήθηκα στις 25 Φεβρουαρίου 1971, στο Τορόντο του Καναδά από γο-

νείς μετανάστες. Είμαι παντρεμένος με την Ανδρούλλα Ιωάννου από την Αγία 

Μαρίνα Χρυσοχούς της Πάφου και έχουμε δύο παιδιά, την Ελευθερία (13) και 

τον Νικόλαο (8). Ολοκλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία στην Ελλάδα, στο 

11o Σύνταγμα πεζικού. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κοινω-

νικών και Πολιτικών Επιστημών: ΜΑ και διδακτορικές σπουδές, Πανεπιστή-

μιο Τορόντο, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: HonBA, Toronto Bloor Collegiate 

Institute: OAC Ontario Scholar

Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Ιούλιος 2009, 

(εξελέγη από την Πολιτική Συνέλευση του ΕΛΚ το Φεβρουάριο του 2010), Ex 

officio συμμετοχή στο Προεδρείο του ΕΛΚ και στενός συνεργάτης του Προ-

έδρου του ΕΛΚ και πρώην Πρωθυπουργού του Βελγίου Wilfried Martens, 

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΛΚ, Ιούνιος 2005-Ιούνιος 2009 (εξελέγη από 

την Πολιτική Συνέλευση του ΕΛΚ το Σεπτέμβριο του 2006), Ανώτερος Σύμ-

βουλος ΕΛΚ, Μάρτιος 2004-Μάιος 2005, Σύμβουλος ΔΗΣΥ για Ευρωπαϊκά 

θέματα από το 2002, Σύμβουλος ΝΔ για Ευρωπαϊκά θέματα από το 2000, Μέ-

λος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (CES) του ΕΛΚ, Μάρτιος 2008, Μέλος 

του Συντακτικού Συμβουλίου του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού του 

CES “European View”, Επιμελητής της ετήσιας έκδοσης του CES ‘European 

Factbook’, Συγγραφική επιμέλεια της πολιτικής αυτοβιογραφίας του Wilfried 

Martens “Europe: I Struggle, I Overcome”, Υποδιευθυντής του Κέντρου Αρι-

στείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2003), Βοηθός Καθη-

γητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπι-

στημίου Αθηνών (1998-2000), Επικεφαλής του κέντρου τεκμηρίωσης ΚΕΔΙΠ 

του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

(1997-2000), Μεταπτυχιακός Συνεργάτης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου (1993-1996)

ΜΗΝΥΜΑ

Οραματίζομαι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Κύπρο. Εάν αξιοποιήσουμε τον γε-

ωπολιτικό, γεωοικονομικό, και γεωστρατηγικό μας ρόλο, εάν δραστηριοποι-

ηθούμε πολιτικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των Βρυξελλών, εάν το 

κράτος αρχίσει να λειτουργεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, 

τότε η Κύπρος θα αναδειχτεί ως ένα κράτος-πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οραματίζομαι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Κύπρο:

Για να έχουμε κύρος στις Βρυξέλλες, και όχι την ανοχή των Βρυξελλών

 Για να είμαστε στο κέντρο των πολιτικών αποφάσεων της Ευρώπης, και 

όχι στο περιθώριο

 Για να συνδιαμορφώνουμε με τους εταίρους μας τις πολιτικές της Ευρώ-

πης, και όχι να μας αιφνιδιάζουν διαρκώς

 Για ν’ αναδείξουμε και ν’ αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία της 

Κύπρου, και όχι ν’ αυτοπεριοριστεί ως μια εξάμηνη τεχνοκρατική άσκηση

 Για να λειτουργούμε ως ισότιμο κράτος-μέλος της ΕΕ με το ειδικό βάρος 

που μας αναλογεί!
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Γεννήθηκα στη Λεμεσό το 1985. Αποφοίτησα από το Λύκειο Αγίου Ιωάν-

νη Λεμεσού με άριστα. Αφού εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, 

σπούδασα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και αποφοίτησα το 2009 με βαθμό άριστα. Παράλληλα βραβεύτηκα με το 

βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης και προσφοράς στα κοινά. Κατά 

τα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσα Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του 

Παν. Κύπρου και τη περίοδο 2008-2010 κατείχα την θέση του Αντιπροέδρου 

της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ). Σήμερα είμαι 

Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον είμαι μέλος 

του Κεντρικού Συμβουλίου Νεολαίας ΕΔΕΚ και Γραμματέας Φοιτητών στην 

Επαρχιακή Επιτροπή Νεολαίας ΕΔΕΚ Λεμεσού.

ΜΗΝΥΜΑ

Στις αρχές αυτής της προεκλογικής εκστρατείας ένας νεαρός δημοσιο-

γράφος απόρησε που βάζω υποψηφιότητα σε τόσο μικρή ηλικία. Τότε τον 

ρώτησα και ’γω γιατί απορεί. Η απάντησή του ήταν πως «αυτά είναι για τους 

μεγάλους». Τότε τον ρώτησα πόσο μισθό παίρνει και μου είπε επί λέξη «φίλε 

μου καλύτερα να μην σου πω γιατί όταν λέω το μισθό μου εκνευρίζομαι». 

Τότε και γω του απάντησα πως γι’ αυτό το λόγο βάζω υποψηφιότητα. Γιατί και 

’γω εκνευρίζομαι που νέοι επιστήμονες παίρνουν χαμηλούς μισθούς, την ίδια 

στιγμή που κάποιοι χρυσοπληρώνονται με παχυλούς μισθούς και συντάξεις. 

Γιατί και ’γω αγανακτώ που χιλιάδες νέοι στην Κύπρο αναλώνουν χρόνο, κόπο 

και χρήματα για να σπουδάσουν και παρόλα αυτά μένουν άνεργοι. Γιατί και 

γω θέλω να εφαρμοστεί στο νησί μας μια σωστή μεταναστευτική πολιτική. 

Γιατί και ’γω θέλω να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας για να έχουμε μια 

ουσιαστική δωρεάν υγεία. Διότι και ’γω θέλω δωρεάν δημόσια παιδεία με 

αναβαθμισμένα δημόσια Πανεπιστήμια και φοιτητές που αναπτύσσουν την 

κριτική σκέψη. Διότι και ‘γω θέλω να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά, να 

εκλείψουν οι σπατάλες από το κράτος και να φορολογηθεί ο αδρανής πλού-

τος. Διότι και ’γω αρνούμαι να υποθηκεύεται το μέλλον μου στις ορέξεις του 

τουρκικού ιμπεριαλισμού.

Τα προβλήματα είναι πολλά και κάποιοι αρνούνται να τ’ αγγίξουν. Θεωρώ, 

όμως, πως είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει επιτέλους να παρθούν 

μέτρα ουσιαστικά και πρακτικά και πιστεύω πως η ΕΔΕΚ έχει εκείνες τις προ-

τάσεις που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

Φίλοι και φίλες ζητώ την ψήφο των πολιτών διότι θεωρώ πως εμείς οι νέοι 

είμαστε ένα δραστήριο και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, με νέες ιδέες, με 

ριζοσπαστικές προτάσεις και «καθαρά» χέρια που μπορούν να φέρουν την 

πολυπόθητη αλλαγή. Με ψήφο στους νέους, λοιπόν, ας δώσουμε μια γροθιά 

σ’ όλα τα στραβά και τα ανάποδα που μας χαλούν τη ζωή.
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Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 1974. Κατάγεται από τη Λύση και 

το Λευκόνοικο. Σπούδασε Οικονομικά, Τουρκικές Σπουδές και Πολιτικές Επιστή-

μες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνέχισε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διδάσκει πολιτικές επιστήμες 

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της 

ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γραμματέας του Συμβουλίου Νε-

ολαίας και Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ. Ανέπτυξε πλούσια δράση ως Γραμματέας Δι-

εθνών Σχέσεων της ΝΕΔΗΣΥ και  ως Εκπρόσωπος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Σήμερα συμμετέχει 

στις συνόδους των Campaign Managers του ΕΛΚ. Ανέλαβε το 2009 τη θέση του 

Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ. Είναι 

μέλος του Εκτελεστικού και Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

ΜΗΝΥΜΑ

Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.

Είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά που απευθύνομαι στους απόφοιτους του Πα-

νεπιστήμιου Κύπρου. Γιατί ήταν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που διαμόρφωσα ουσι-

αστικά την πολιτική μου φυσιογνωμία. Θυμάμαι, όταν είχα ενταχθεί στην Πρωτο-

πορία, δεν θεωρούσα ότι ήταν πολιτική αυτό που έκανα. Για μας τότε, η έννοια της 

πολιτικής-όπως και για περισσότερους ίσως σήμερα- είχε μάλλον αρνητική χροιά. 

Νιώθαμε περίπου σαν επαναστάτες εντός του κόμματος. Βασική πηγή έμπνευσης 

και κίνητρο ήταν, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την ενεργό δράση, να 

αλλάξουμε τα πράγματα αρχίζοντας από την ίδια μας την παράταξη. Έκτοτε έχουν 

περάσει 15 και πλέον χρόνια. Στο διάστημα αυτό είχα την ευκαιρία να αναλάβω 

διάφορες πολιτικές θέσεις. Με το ίδιο όμως πνεύμα συνεχίζω να προσεγγίζω και 

σήμερα την πολιτική. Ως μια αέναη μάχη μεταξύ του παλιού και του νέου. Μάχη 

όχι προσώπων αλλά ιδεών. Θα παραμείνω στην πολιτική όσο αισθάνομαι ότι μπο-

ρώ να εκφράσω το νέο. Έχω απόλυτη επίγνωση πως πολλά από τα μεγαλύτερα 

κατεστημένα προήλθαν από άλλοτε επαναστάτες. Γι’  αυτό και πιστεύω βαθιά στην 

ανάγκη για διαρκή ανανέωση. Η αλλαγή και η ανανέωση, άλλωστε,  είναι έννοιες 

σύμφυτες με την ίδια τη ζωή. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν- και στην εποχή μας 

αλλάζουν με πολύ γρηγορότερο ρυθμό απ’ ότι ποτέ στο παρελθόν- πρέπει και η 

πολιτική να αλλάζει. Να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Διαφορετικά, αποκό-

πτεται από την κοινωνία και απαξιώνεται. Μια ανάλογη τάση απαξίωσης αρχίζει 

να γίνεται έντονη και στην Κύπρο σήμερα. Είναι γι’ αυτό που πιστεύω πως το μεγα-

λύτερο στοίχημα για την πολιτική και τους πολιτικούς είναι να αποκαταστήσουμε 

την τραυματισμένη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Να συμφιλιώσουμε την 

ηθική με την πολιτική. Να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, των επιχειρη-

μάτων και της λογικής. Μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και ανέξοδα συνθή-

ματα. Μακριά από φαινόμενα διαφθοράς, αναξιοκρατίας και διαπλοκής. Για να το 

πετύχουμε όμως αυτό, υπάρχουν πιστεύω δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, 

η  πολιτική να στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, έτσι ώστε κυρίαρχο στοιχείο 

στη λήψη αποφάσεων να είναι ο ορθολογισμός. Και δεύτερον, να εργαστούμε στα 

βασικά ζητήματα περισσότερο ως πολιτικοί εταίροι παρά ως πολιτικοί αντίπαλοι. 

Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τις εθνικές συναινέσεις που απαιτούνται και 

που θα υπηρετούν το συμφέρον του τόπου και του πολίτη.  
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