απόφοιτος
Έκτακτη Έκδοση, Μάιος 2016

Βουλευτικές εκλογές 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μήνυμα Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη

1

Υποψήφιοι
Αντωνίου Γεωργία, Συμμαχία Πολιτών

2

Γεάδη Γεάδης, ΕΛΑΜ

3

Γρηγορίου Ανδρέας, ΑΚΕΛ

4

Δανέζη-Πελεκάνου Μαρία, ΑΚΕΛ

5

Δημητρίου Αννίτα, ΔΗΣΥ

6

Δημητρίου Δημήτρης, ΔΗΣΥ

7

Δίπλαρος Κώστας, ΑΚΕΛ

8

Ζάουρα Αθηνά, ΑΚΕΛ

9

Θεολόγου Άννα, Συμμαχία Πολιτών

10

Ιορδάνου Ονησίφορος, ΔΗΣΥ

11

Ιωάννου Βαλεντίνος, ΔΗΣΥ

12

Κλεάνθους Πέτρος, ΑΚΕΛ

13

Κολά Μαρία, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

14

Κουλλά Ονούφριος, ΔΗΣΥ

15

Κωνσταντίνου Ξένια, ΔΗΣΥ

16

Ξάνθου Έφη, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

17

Οικονομίδης Γιώργος, ΕΔΕΚ

18

Σακαδάκη Αλεξία, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

19

Στυλιανού Στέλιος, Συμμαχία Πολιτών

20

Χριστοφίδης Χρίστος, ΑΚΕΛ

21

Μήνυμα Πρύτανη,
Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Η παρούσα ειδική έκδοση του περιοδικού «Απόφοιτος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσιάζει τις/
τους απόφοιτους του ιδρύματος οι οποίες/οι έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις επικείμενες βουλευτικές
εκλογές του Μαΐου 2016. Στην έκδοση παρατίθενται με αλφαβητική σειρά βασικά βιογραφικά στοιχεία
και οι απόψεις των αποφοίτων-μελών της πανεπιστημιακής οικογένειας που διεκδικούν έδρανο στη
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η πολιτική ζωή
του τόπου έχει φτάσει σε τέλμα με τους πολίτες να αισθάνονται ότι η ψήφος τους δεν μπορεί να αλλάξει
την πεπατημένη της πολιτικής συναλλαγής.
Διαπλοκή, διαφθορά και αποφάσεις βασισμένες στην εξυπηρέτηση συμφερόντων είναι η εικόνα που
έχουν οι πολίτες για τους πολιτικούς σήμερα. Είναι λοιπόν πρόκληση για τα πολιτικά κόμματα να πείσουν
τους νέους μας, αλλά και τους απογοητευμένους πολίτες γενικότερα, να συμμετέχουν στη διαδικασία του
εκλέγειν.
Πώς μπορούμε όμως να μεταπειστούμε και να τους μεταπείσουμε;
Η απελθούσα βουλή σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Είναι λοιπόν αναγκαιότητα η ανανέωση των προσώπων της βουλής. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους που να τους χαρακτηρίζουν η τόλμη και ο αληθινός πατριωτισμός, μακριά από μικροπολιτικές και ιδιοτελή συμφέροντα.
Όταν μιλώ για ανανέωση, αναφέρομαι σε νέα πρόσωπα, όχι ως προς την ηλικία, αλλά ως προς την αντίληψή τους για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος.
Γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους που να κατανοούν την ανάγκη ρήξης με το κατεστημένο. Πολιτικούς που
να είναι υπόλογοι στους πολίτες και που να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Ανθρώπους
που να ασκούν την πολιτική με ειλικρίνεια, που να λένε και να προασπίζονται την αλήθεια.
Ελπίζω ότι οι νέοι υποψήφιοι, ανάμεσά τους και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου από όλα τα κόμματα, θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά, ότι θα έχουν την ευκαιρία εκπροσώπησης της γενιάς τους
στη νέα βουλή, ότι θα βρουν τη δύναμη να δημιουργήσουν την Κύπρο που τους αξίζει και που αξίζει στη
νέα γενιά ασκώντας την πολιτική με ήθος, σύνεση, ευθιξία και σεβασμό στον πολίτη.
Με το αφιέρωμα αυτό αποσκοπούμε στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για το προφίλ
των αποφοίτων μας που αποφάσισαν να εμπλακούν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου και να θέσουν
την υποψηφιότητά τους – για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές - στην κρίση των πολιτών. Ελπίδα μας,
το εγχείρημά τους να είναι επιτυχές, γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι η πολιτική στην Κύπρο χρειάζεται
ανανέωση. Έχει ανάγκη η πολιτική από πρόσωπα που να εμπνέουν και που να μπορούν να πείσουν ότι
η πολιτική δεν είναι μόνο επάγγελμα, αλλά λειτούργημα.
Καλή επιτυχία στις/στους αποφοίτους μας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
Πρύτανης

απόφοιτος
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Ονομάζομαι Γεωργία Αντωνίου και κατοικώ στη Λευκωσία. Έχω
σπουδάσει γαλλική γλώσσα και φιλολογία στο πανεπιστήμιο
Lumi�re Lyon II στη Lyon της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με ένα μεταπτυχιακό (master)
στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εδώ και 11
χρόνια υπηρετώ τον τομέα της εκπαίδευσης διδάσκοντας γαλλικά
όλων των επιπέδων σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
καθώς και σε ενήλικες. Εργάστηκα σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα ως καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και συνεχίζω μέχρι σήμερα να
παραδίδω μαθήματα.
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Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Αντωνίου Γεωργία

Μήνυμα
Κατέρχομαι υποψήφια βουλευτής με τη Συμμαχία Πολιτών για να
δώσω το παρών μου στον αγώνα που δίνει ο τόπος μου για να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του που καταπατούνται εδώ και 42 χρόνια από την Τουρκία. Στις δύσκολες μέρες
μας, όπου οι θεσμοί και ιδιαίτερα οι πολιτικοί θεσμοί περνούν κρίση, προσδοκώ ως απλός πολίτης, χωρίς κέρδος και σκοπιμότητες,
να υπερασπιστώ τις αξίες και τα δικαιώματα τα δικά μου και των συμπατριωτών μου. Μέσα από αυτή την υποψηφιότητα θα ήθελα επίσης να εκφράσω την άμεση ανάγκη μιας βουλής, μια κυβέρνησης
και ενός πολιτικού συστήματος στην Κύπρο, η οποία θα επέτρεπε
να ακουστεί η φωνή του απλού πολίτη και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που έχουν ζήλο και αποφασιστικότητα να προσφέρουν ένα
καλύτερο αύριο γι’ αυτόν τον τόπο.

Γεννήθηκα το 1984 στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Σπούδασα Computer
Science στο Cyprus College. Σήμερα σπουδάζω Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ παρακολουθώ πρόγραμμα
θέματος «Ισλαμισμός και τζιχαντιστική τρομοκρατία». Κατέχω πιστοποιητικά στο «Φυσικό Αέριο, Ενεργειακή Ασφάλεια και Πολιτική»
και στον αγώνα της ΕΟΚΑ 57-58. Είμαι Εκπρόσωπος Τύπου του
Ε.ΛΑ.Μ. και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
Μήνυμα

Κάποιοι όμως εντελώς αντιδημοκρατικά, αποφάσισαν ότι δεν χωράμε στην «παρέα» τους και αύξησαν το εκλογικό όριο, για να μας σταματήσουν. Είναι οι ίδιοι που οδηγούν τους συμπατριώτες μας στην
αποχή από τα πολιτικά δρώμενα.
Η αποχή όμως δεν αποτελεί λύση ούτε αλλάζει κάτι, αντιθέτως τους
επιτρέπει να διατηρήσουν τα σκήπτρα της εξουσίας.
Ας μην τους κάνουμε το χατίρι δηλώνοντας απών. Είναι καιρός να
τους κουρέψουμε τους ψήφους, να τους εκποιήσουμε τις καρέκλες,
και να περάσουμε στην αντεπίθεση, γιατί ο λαός και η πατρίδα, μας
χρειάζονται για να γλυτώσουν από τον κυκεώνα αδέξιων πολιτικών
χειρισμών και σκανδάλων.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Κατέρχομαι ως υποψήφιος στη Λευκωσία με τον αδιαμφισβήτητα
πιο ενεργό κομματικό σχηματισμό, το Ε.ΛΑ.Μ., αφού οι συνεχείς
δράσεις και ο ακτιβισμός για όλα τα πολιτικά ζητήματα, κυρίως όμως
το πλούσιο κοινωνικό μας έργο με διανομές τροφίμων σε άπορους
συμπατριώτες μας από το υστέρημα μας, μας έχει καθιερώσει στις
συνειδήσεις του λαού.

Γεάδη Γεάδης

Αποτελεί τιμή η φιλοξενία στο περιοδικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και δια μέσω αυτού του βήματος να στείλω το δικό μου μήνυμα.

Δεν κατέρχομαι στην πολιτική για προσωπικά οφέλη, άλλωστε δεν
είμαι καριερίστας, ούτε επιζητώ να διογκώσω τον τραπεζικό μου
λογαριασμό. Η υλιστική ικανοποίηση δεν έχει θέση στην δική μου
ιδιοσυγκρασία.
Συμμετέχω γιατί είμαι νέος άνθρωπος, έχω όρεξη και δηλώνω έτοιμος να αγωνιστώ για ένα καλύτερο αύριο, γιατί όπως έλεγε και ο
Παλαμάς «χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθούν, θα περάσουν».
Σε μια εποχή που η τιμιότητα και η καθαρότητα έχουν εκλείψει, σας
απαντώ ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. Ας πούμε επιτέλους τέρμα
στην ανοχή …

απόφοιτος
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Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Γρηγορίου Ανδρέας

Ο Ανδρέας Γρηγορίου γεννήθηκε το 1983 στο συνοικισμό Στρόβολος ΙΙ όπου και μεγάλωσε. Είναι νυμφευμένος με την Έλενα Παρασκευά και έχουν ένα παιδί. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΔΟΝ
Λευκωσίας-Κερύνειας από το 2012. Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Οικονομικών και του Τμήματος Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε ενεργό στέλεχος της
ΕΔΟΝ από τα μαθητικά του χρόνια. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του εκλέγηκε επανειλημμένα εκπρόσωπος των φοιτητών στο συμβούλιο του Τμήματος και στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος της Γενικής Γραμματείας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), μέλος της
Συγκλήτου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ από το 2009 και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας από το 2013.
Μήνυμα
Οι νέοι σήμερα είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι, είναι κουρασμένοι. Προσπαθούν να τους πείσουν ότι το καλύτερο που μπορούν
να πετύχουν είναι να απέχουν και να κοιτάξουν μοναχά τον εαυτό
τους. ΨΕΜΑΤΑ!!! Οι μόνοι που κερδίζουν με την αποχή των νέων
είναι αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί, που κερδίζουν με την σημερινή κατάσταση, αυτοί που είδαν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται. Αυτοί θέλουν την αποχή για να συνεχίσουν ανενόχλητοι τις
πολιτικές τους.
Το ερώτημα είναι εσύ τι θέλεις ή τι είσαι έτοιμος να ανεχθείς! Ανέχεσαι να μην έχεις δικαίωμα στην εργασία; Ή ακόμα και αν έχεις
δουλεία ο μισθός να μην φτάνει ούτε για τα βασικά; Να εργάζεσαι
σαν λάστιχο, με σπαστά ωράρια, χωρίς αργίες χωρίς εργασιακά δικαιώματα; Ανέχεσαι να υποσκάπτουν το δημόσιο σχολείο; Να κουτσουρεύουν την φοιτητική χορηγία; Να μετατρέπουν την μόρφωση
σε εμπόρευμα; Ανέχεσαι να μην έχεις το δικαίωμα έστω να ελπίζεις
για δικό σου σπίτι; Να είσαι καταδικασμένος μια ζωή στο ενοίκιο ή
να στριμώχνεσαι στο σπίτι των γονιών σου; Ανέχεσαι ακόμα και την
πρόσβαση στην υγεία να προσπαθούν να την ξεπουλήσουν; Ανέχεσαι μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια;
Σε αυτές τις εκλογές έχεις να επιλέξεις!
Είτε ανέχεσαι και στηρίζεις τις πολιτικές που σου επιβάλλονται σήμερα…
Είτε στηρίζεις εκείνους που οι πολιτικές και οι προτάσεις τους υπερασπίζονται τα δίκαια της νεολαίας, τα δίκαια του λαού, τα δίκαια
σου!
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!!! ΨΗΦΙΣΕ ΑΚΕΛ!!!
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Πιστεύω, λοιπόν, ότι η πολιτική διαδικασία δεν μπορεί πλέον και δεν
πρέπει να λειτουργεί σε παράλληλη πορεία με την κοινωνία, είναι
κομμάτι της εξελικτικής κοινωνικής διαδικασίας και γι’ αυτό οφείλει
να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και να μετουσιώνει
την απάντηση της με πράξεις. Η πολιτική διαδικασία πρέπει να είναι
εμπνευσμένη από την κοινωνία και την ίδια στιγμή αυτοί που την
υπηρετούν να εμπνέουν την κοινωνία με το ήθος, τη γνώση και την
προοδευτικότητα.

Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Μεγάλες υποσχέσεις ή δεσμεύσεις δεν έχουν ουσία. Άλλωστε αυτά
είναι που μας κούρασαν. Η αλλαγή πορείας γίνεται μόνο με την οργανωμένη αντίσταση σε όσα τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν
ως τετελεσμένα για τον τόπο και είναι δύσκολο να αντέξει ο λαός
μας για πολύ ακόμη. Πρέπει να γίνει συνείδηση και πράξη πως ο
καθένας, η καθεμιά, πληρώνει την κρίση, ανταποδίδει οφέλη στην
κοινωνία βάσει των δυνατοτήτων του και όχι βάσει των όσων ισχνές
πλειοψηφίες στην Βουλή επιβάλλουν, όπως δυστυχώς συνέβαινε
τα τελευταία χρόνια. Υπέρμετρα δηλαδή των δυνατοτήτων μας και
άδικα να πληρώνουμε. Με πολιτικές που διαιωνίζουν τον φαύλο
κύκλο της λιτότητας και βέβαια δεν φέρουν καμία ανάπτυξη, καμία
προοπτική.

Δανέζη - Πελεκάνου Μαρία

Οι νέοι, οι γυναίκες, όλοι, έχουν ρόλο στην πολιτική και δημόσια ζωή
του τόπου. Η πολιτική διαδικασία είναι κάτι που αφορά όλους μας.
Δυστυχώς, η τάση που τείνει να διαμορφωθεί ως στάση ζωής, ότι
δηλαδή η αποστασιοποίηση και η αποστροφή από τα κοινά είναι η
απάντηση στα κακώς έχοντα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα∙
μόνο ελλείματα δημοκρατίας δημιουργεί. Η θλιβερή εμπειρία των
προηγούμενων χρόνων καταδεικνύει το πιο ουσιαστικό: η απάντηση σ’ αυτά που βιώσαμε είναι η συμμετοχή. Διεκδικούμε και έχουμε
λόγο και ρόλο, γιατί το αύριο πρέπει να είναι μέλλον με ουσία και
προοπτική και όχι να μοιάζει με καταδίκη∙ ειδικά για τις νέες γενιές.

Αντιστεκόμαστε οργανωμένα με το ΑΚΕΛ, με ξεκάθαρες πολιτικές
θέσεις, στοχευμένη δράση, για να δοθεί νέα κατεύθυνση προς όφελος των πολλών, προς όφελος του λαού μας σε μια απελευθερωμένη
και επανενωμένη Κύπρο.

απόφοιτος

Βουλευτικές Εκλογές 2016
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Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λαρνάκας

Δημητρίου Αννίτα

Ο χώρος της πολιτικής προσωπικά πιστεύω πρέπει πλέον να είναι
επιλογή ευθύνης. Οι πολίτες επιζητούν πράξεις και ουσιαστικές πολιτικές για να μπορέσουν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο. Ως
Πολιτικός Επιστήμονας, Νέα Πολιτικός και ενεργός πολίτης θεωρώ
ότι η δική μου γενιά πρέπει να είναι πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας και πρακτικοί μηχανισμοί και ενέργειες πρέπει να δρομολογηθούν για να αντιμετωπίσουμε επί ουσίας όλα τα ζητήματα όπως
η οριζόντια ψηφοφορία, το συνολικό ασυμβίβαστο, το πόθεν έσχες,
η διαδικτυακή πλατφόρμα άμεσης συμμετοχής του πολίτη στην
πολιτική σκηνή. Λειτουργικά, πρακτικά και συγκεκριμένα βήματα
πρέπει να τεθούν ως απαραίτητη βάση για να μπορέσουμε όλοι μαζί
να εδραιώσουμε ένα σύγχρονο πολιτικό ήθος και λόγο με στοιχεία
διαφάνειας, αντικειμενικότητας και με μοναδικό γνώμονα το κοινό
καλό του κάθε πολίτη.
Η δύναμη ανανέωσης είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί ειδικότερα
στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης, τομέα στον οποίο εργοδοτούμαι αρκετά χρόνια και θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω σημαντικά. Εξάλλου η ουσιαστική αλλαγή πρέπει να ισχύσει από κάτω
προς τα πάνω για να μπορέσει να μετουσιωθεί σε παρόν και μέλλον
και μαζί να διασφαλίσει τις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ως αναφαίρετες και επιβεβλημένες.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κτίζουμε με παλιές συνταγές και συνηθισμένα υλικά, ούτε και να ανακυκλώνουμε τις ίδιες φθαρμένες λέξεις και πολιτικές. Η δύναμη ανανέωσης πρέπει να εστιαστεί σε ένα σύγχρονο, τεκμηριωμένο και
ξεκάθαρο πολιτικό λόγο με φρέσκες ιδέες και αποφασιστικές πολιτικές στα μεγάλα ανοικτά θέματα, Κυπριακό και Οικονομία αλλά και
στα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη που θέλει να δεί τη ζωή
του και των παιδιών του να εξελίσσεται με ασφάλεια, δικαιοσύνη και
προοπτική.
Σε αυτή τη νέα εποχή πρέπει να δηλώσουμε όλοι ΠΑΡΩΝ και υπεύθυνα να επιλέξουμε αυτούς που πραγματικά μπορούν να εκπληρώσουν αυτό το στόχο. Οι νέοι άνθρωποι οφείλουμε να πάρουμε το
μέλλον στα δικά μας χέρια και μαζί με την πολιτική ωριμότητα να
επιλέξουμε την δυναμική νέων υποψηφιοτήτων που διεκδικούν ένα
καλύτερο αύριο για όλους μας.
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Είμαι ο Δημήτρης Δημητρίου. Είμαι υποψήφιος στη Λευκωσία με
τον Δημοκρατικό Συναγερμό και θέλω έναν σας σταυρό στις επερχόμενες εκλογές. Δεν θέλω την ψήφο σας επειδή είμαι νέος. Ούτε
επειδή είμαι Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων. Θέλω
να με ψηφίσετε επειδή πιστεύω αυτά που πιστεύετε κι εσείς. Δηλαδή,
τρία βασικά πράγματα:
Πρώτον, στην ανάγκη ανανέωσης, στο κόμμα και τη Βουλή. Όχι μόνο
σε πρόσωπα. Κυρίως σε ιδέες και αντιλήψεις.

Ξέρω ότι τα λόγια είναι εύκολα αλλά στην πράξη κρινόμαστε. Ήρθε,
λοιπόν, η στιγμή να επικεντρώσουμε σε πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν: την ανάπτυξη,
την απασχόληση, την προοπτική στον τόπο μας. Στην πολιτική κανείς
δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα μόνος του, χωρίς στήριξη και συμμαχίες. Εγώ τώρα ξεκινώ. Και εσείς είστε η στήριξή μου και η συμμαχία
μου. Στις 22 Μαίου, σας ζητώ έναν από τους πέντε σταυρούς σας.
Κάντε μια πράξη ανανέωσης. Δοκιμάστε με και κρίνετε με αυστηρά
στη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε.

Λίγα λόγια για μένα
Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1981. Αποφοίτησα από το Παγκύπριο
Γυμνάσιο το 1999. Σπούδασα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πάτρας (2001-2006). Το 2012 απέκτησα ΜΒΑ από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Τρίτον, στην ανάγκη να αφήσουμε στην άκρη τα κόλπα που έφεραν
πολιτικούς και κόμματα στην απαξίωση: Ούτε ρουσφέτια, ούτε υποσχέσεις, ούτε μεγαλεπήβολα οράματα.

Δημητρίου Δημήτρης

Δεύτερον, στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τη διαφάνεια και να πολεμήσουμε, ανοικτά και δημόσια, τη διαφθορά.

Εργάστηκα ως συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του Ιωάννη Κασουλίδη για 3 χρόνια (2006-2009). Από τον Ιανουάριο του 2010 εργάζομαι ως Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στον εκδοτικό
όμιλο SPPMEDIA. Από τον Οκτώβριο του 2013 είμαι Πρόεδρος της
Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πιστεύω στην ελευθερία, τον ορθό λόγο, τα ατομικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ανοχή, τις ελεύθερες ανταγωνιστικές
αγορές και την ανοικτή κοινωνία. Είμαι νυμφευμένος με την Ντίνα
Πέγκα και έχουμε μία κόρη, την Αθηνά.

απόφοιτος

Βουλευτικές Εκλογές 2016
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Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Πάφου

Δίπλαρος Κώστας

H νέα γενιά της Κύπρου διαθέτει εκτός από τις γνώσεις, το όραμα, τον
ενθουσιασμό αλλά και την ικανότητα να αγωνιστεί για μια καλύτερη
προοπτική για τον τόπο και τον Λαό μας. Δεν θα ήταν υπερβολή να
ισχυριστούμε ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί διαχρονικά τον γνήσιο εκφραστή της νέας γενιάς αλλά και τον συνοδοιπόρο στις διεκδικήσεις της.
Ένδειξη που επιβεβαιώνει τα πιο πάνω αποτελεί η στάση που τήρησε το ίδιο το κόμμα σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που
σχετίζονται με την νεολαία: η επιμονή του για την ίδρυση Κρατικών
Πανεπιστημίων, η θέσπιση επί προηγούμενης διακυβέρνησης ολοκληρωμένου πακέτου κρατικής φοιτητικής μέριμνας, η στάση που
τήρησε στο θέμα της φοιτητικής χορηγίας, η προσήλωση του στον
μεγαλόπνοο στόχο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η εκπόνηση
θέσεων και η κατάθεση σχετικών προτάσεων νόμου για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τον τερματισμό της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων, αποδεικνύουν την ξεκάθαρη στήριξη της Αριστεράς
προς τη νέα γενιά του τόπου.
Είναι κατανοητή η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση που μπορεί
να αισθάνεται ο κάθε νέος και νέα λόγω της οικονομικής κρίσης
και των συνεπακόλουθών της, παράλληλα όμως πρέπει να γίνει σε
όλους μας αντιληπτό ότι ούτε τα προβλήματα μας θα επιλυθούν αλλά
ούτε η προοπτική για τον τόπο και τον Λαό μας , δεν θα έρθουν μέσα
από την αποχή ή την αδιαφορία. Άλλωστε με το να απέχουμε από
τις εκλογές δίνουμε αυτόματα την «νομιμοποίηση» σε κάποιους να
αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Εάν δηλαδή θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση, και να σταματήσει η
θυματοποίηση της νέας γενιάς και των εργαζομένων, πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές στηρίζοντας την πρωταγωνιστική πολιτική
δύναμη, που διαχρονικά αντιτάσσεται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που πλήττουν ουσιαστικά τη νέα γενιά και τους εργαζομένους. Η
δύναμη αυτή δεν είναι άλλη από το ΑΚΕΛ.
Στις 22 Μαΐου μαζί κάνουμε τη διαφορά! Μαζί γυρίζουμε σελίδα!
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Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιαστώ στο περιοδικό του
Πανεπιστημίου Κύπρου που είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι
απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Το ψηλό του επιστημονικό επίπεδο μου έδωσε τις γερές βάσεις για
να αποκτήσω, στην συνέχεια, χωρίς δυσκολία δύο μεταπτυχιακά
στο Λονδίνο, στην Πολιτική Επικοινωνία από το Royal Holloway,
University of London και τη Διεθνή Πολιτική στο City University,
London.

Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Αριστερά γιατί με εκφράζει
με τις αρχές, τις αξίες, τις θέσεις και την πολιτική του, τόσο για το εθνικό θέμα όσο και για τα κοινωνικό οικονομικά ζητήματα.
Προέρχομαι από οικογένειες εγκλωβισμένων και προσφύγων. Από
παιδί οι προτεραιότητες μου ήταν η αποτίναξη της κατοχής, η απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκους, η επανένωση της πατρίδας μας με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συμβουλίου, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, χωρίς ξένα στρατεύματα, εγγυήτριες δυνάμεις και επεμβατικά δικαιώματα οποιασδήποτε χώρας.
Προσδοκώ να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για την επαναφορά των θρυμματισμένων οραμάτων της νέας γενιάς, που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνώντων την οδηγούν στην ανεργία, σε
μισθούς των 500 ευρώ, σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, στην μετανάστευση.

Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Αμμοχώστου

Από μαθήτρια είχα αδιάκοπη συμμετοχή στα κοινά, στο μαθητικό, και φοιτητικό κίνημα, ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της
ΕΔΟΝ, του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ, του Γραφείου Διεθνών
σχέσεων της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Ζάουρα Αθηνά

Η ακαδημαϊκή μου κατάρτιση μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για
να μπορέσω να προσφέρω στην κοινωνία αυτό που πάντα οραματιζόμουν, για την κοινωνική δικαιοσύνη και επανένωση της πατρίδας
μας.

Προσδοκώ στην επαναφορά των πληγωμένων, από τους κυβερνώντες, εργασιακών σχέσεων, την επαναφορά των κατακτήσεων, των
δικαιωμάτων και των οραμάτων, των φοιτητών, της νεολαίας, των
εργαζομένων, των προσφύγων, των εγκλωβισμένων και των συνταξιούχων μας, του κράτους πρόνοιας.
Με το ΑΚΕΛ, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά, για ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και ελπιδοφόρα προοπτική.

απόφοιτος

Βουλευτικές Εκλογές 2016
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Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Αμμοχώστου

Θεολόγου Άννα

Γεννήθηκα στη Λεμεσό το 1986 και κατοικώ στη Λευκωσία. Κατάγομαι από το κατεχόμενο Λευκόνοικο της Επαρχίας Αμμοχώστου
γενέτειρα του πατέρα μου, είμαι παντρεμένη και έχω μια κόρη.
Είμαι απόφοιτος του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ’ Δασούπολης με
άριστα, έχω σπουδάσει Οικονομικά (BSc) και έχω κάνει μεταπτυχιακό στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (MSc) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και σπουδές στην διαχείριση Ενεργειακών
Πόρων (ΜΒΑ) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με υποτροφία.
Εργάζομαι ως Οικονομικός Σύμβουλος και παρέχω επαγγελματικές υπηρεσίες τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις με
προοπτική την βιωσιμότητα και την ορθή διαχείριση των οικονομικών τους. Δραστηριοποιούμαι σε διάφορα κινήματα,
όπως το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις, το Κίνημα για Εκδημοκρατικοποίηση της Ευρώπης και τη Διεθνή Αμνηστία.
Επίσης αρθρογραφώ σε θέματα οικονομίας και παρουσιάζω τις θέσεις μου σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές.
Μήνυμα
Ως συνειδητοποιημένη πολίτης και ιδιαίτερα ως νέα, δεν μπορώ
να παραμείνω απαθής στα όσα συμβαίνουν σήμερα στον τόπο μας,
οφείλουμε να παίρνουμε θέση στα γεγονότα που ορίζουν το μέλλον
μας και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας.
Μέσα από τη Βουλή, που είναι ο κυριότερος πυλώνας της λειτουργίας της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να αντιπροσωπεύεται πάνω από
όλα η βούληση του λαού. Δυστυχώς η απερχόμενη Βουλή, βαρύνεται με τεράστιες ευθύνες για την οικονομική δυσπραγία του λαού,
επειδή σε κρίσιμες στιγμές που χρειαζόταν να ορθώσει το ανάστημα
της, απέτυχε παταγωδώς και προκάλεσε την πλήρη απαξίωση του
πολιτικού συστήματος, αποθαρρύνοντας όλους όσους θέλουν να παλέψουν για να επιλύσουν κάποια προβλήματα της κοινωνίας.
Η νέα γενιά θέλει να έχει ρόλο στην διαμόρφωση του μέλλοντός της,
όμως θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο και όχι να απαξιώνει μέσω
της αποχής την πολιτική και τους πολιτικούς χωρίς να βλέπει ελπίδα
για αλλαγή.
Η επόμενη Βουλή, θα έχει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο να παίξει,
αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, εφόσον θα κληθεί να νομοθετήσει για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του Κυπριακού λαού.
Ασκούσα και ασκώ έντονη κριτική, επιχειρηματολογώντας δημόσια
για την οικονομία του τόπου. Υπάρχουν λύσεις στα οικονομικά θέματα που μας ταλαιπωρούν, γι’ αυτό και αποφάσισα να μετουσιώσω τις
θέσεις μου σε πράξη και καλώ τους νέους να λάβουν μέρος στην σύνθεση της νέας πολιτικής σκηνής που θα προκύψει από τις εκλογές.
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Αγαπητοί και αγαπητές συμφοιτητές/τριες , και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία
να απευθυνθώ σε όλους εσάς
Το πανεπιστήμιο είναι ένας δυναμικός οργανισμός όπου μπορεί
και πρέπει να έχει ρόλο και λόγο στην κοινωνία, πόσο μάλλον στη
σημερινή εποχή όπου βιώνουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις όπου η
πολιτική και οι πολιτικοί έχουν απαξιωθεί. Η γνώση και η δια βίου
μάθηση αποτελούν και θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και σε μεγάλο
βαθμό θα διαμορφώσουν την καλύτερη Κύπρο του αύριο.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λεμεσού

Μήνυμα

Ιορδάνου Ονησιφορος

Ο Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου γεννήθηκε στη Πάχνα της Επαρχίας
Λεμεσού to 1963. Έχει Διδακτορικό και Μάστερ στα Οικονομικά και
τα χρηματοοικονομικά, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης. Μάστερ στα Οικονομικά από το LIU (USA). Πτυχίο στα Οικονομικά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως και
Πτυχίο στα Νομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα είναι
Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής και Χρηματοοικονομικών στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, από το 2006 μέχρι σήμερα. Επίσης διδάσκει ως Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο
ΤΕΠΑΚ. Πριν επιστρέψει στη Κύπρο το 2006 δίδασκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY) όπως και στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκης (NYU). Είναι μέλος του Ανώτατου συμβουλίου του ΔΗΣΥ και μέλος του Διοικητικού συμβούλιο του ΚΟΑΓ
κατόπιν διορισμού του από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Διετέλεσε,
ιδρυτικό μέλος της ΝΕΔΗΣΥ, αντιπρόεδρος των φοιτητών στην Αμερική (ΕΦΟΚΑ), μέλος του συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αμερικής, μέλος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΠΣΕΚΑ, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΔΗΣΥ
Λεμεσού, του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ ως σύμβουλος του
Προέδρου Αναστασιάδη όπως και Πρόεδρος στην ΣΠΕ Τροόδου.

Στις μέρες μας της υποβάθμιση θεσμών και αξιών, όπου η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα έχει καταρρακωθεί, η κοινωνία χρειάζεται πολιτικούς με νέες ιδέες, με ήθος, γνώση και νέο ύφος στη
πολιτική για να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τον κάθε απόφοιτο και κάθε φοιτητή
του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία
στη ζωή τους και τον καλώ στις 22 Μαΐου να μην απέχει από την
κάλπη αλλά με τη ψήφο του να δώσουμε ΜΑΖΙ τη μάχη που θα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ.

απόφοιτος

Βουλευτικές Εκλογές 2016
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Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λεμεσού

Ιωάννου Βαλεντίνος

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Κατέχω Πτυχίο Αρχιτεκτονικής και Δίπλωμα Αρχιτέκτονα
Μηχανικού με άριστα. Ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στο
UCL (Λονδίνο) στην Πολεοδομία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό με εξειδίκευση σε θέματα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του κράτους καθώς και σε αειφόρο ανάπτυξη που συνδυάζει κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές αρχές.
Μέσα από τη μέχρι σήμερα πορεία μου (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά) επιδιώκω να συνδέσω την αρχιτεκτονική και πολεοδομική
διάπλαση του χώρου με τη διαμόρφωση υγιών, ευφυών και δημιουργικών κοινωνιών καθώς και στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη
της πατρίδας μας. Επιθυμώ να βοηθήσω ώστε να αποκαταστήσουμε
το όποιο σαθρό κομμάτι της πολιτικής και να γίνουμε αρχιτέκτονες
μιας νέας Κύπρου με ισχυρά ιδεώδη και οράματα.
Αντλώντας ερείσματα μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες, με ρεαλιστικό προγραμματισμό και με σκληρή δουλειά να προσφέρουμε πρακτικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν
σήμερα το σύνολο των πολιτών.
Επιθυμώ να συμμετέχω στη συλλογική προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός της
πατρίδας μας, η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, η ανεργία, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η ισχυροποίηση της υπαίθρου, η
αναζήτηση μιας ευέλικτης, αποδοτικής δημόσιας υπηρεσίας, μιας
σύγχρονης, ισχυρής, ευρωπαϊκής παιδείας που θα προωθεί τον
επαγγελματικό προσανατολισμό.
Να προωθήσουμε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες
θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία προς το πολιτικό προσωπικό
όπως: η οριζόντια ψηφοφορία, ο περιορισμός θητειών, το ασυμβίβαστο μεταξύ πολιτικής και επαγγελματικής απασχόλησης, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης του έργου των εκάστοτε πολιτικών προσώπων και η ρύθμιση της Βουλευτικής Ασυλίας,
μόνο για τοποθετήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου.
Μπορούμε μέσα από σωστή και μεθοδική εργασία, να προωθήσουμε κατάλληλες προτάσεις και πολιτικές. Κάθε μέρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας, τώρα γνωριζόμαστε, και εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι
παίρνω γερές δόσεις συμπυκνωμένης αισιοδοξίας και δύναμης.
Νέα παιδιά, φοιτητές, νέοι επιστήμονες, επαγγελματίες με σπουδές,
με ουσιαστική μόρφωση, αλλά και απλοί πολίτες από κάθε γωνιά
της πόλης μας με ευγένεια, με γνώσεις, με όρεξη, συναντηθήκαμε με
στόχο να κτίσουμε την Κύπρο που μας αξίζει.
Η ευθύνη μας είναι μεγάλη να εργαστούμε προς κάθε κατεύθυνση
και να ενώσουμε τις δυνάμεις της κυπριακής κοινωνίας.
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Γεννήθηκα το 1977 στη Λεμεσό όπου και διαμένω. Είμαι παντρεμένος με την Λειτουργό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, Μαριάννα
Οράτη και έχουμε δύο γιους. Αποφοίτησα από το Λανίτειο Λύκειο
με το βραβείο του πρώτου για το ήθος και την επίδοση.

Διετέλεσα μέλος του Εκτελεστικού και του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ, Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος και μέλος της
Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Λεμεσού. Η περίοδος που
ήμουν Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος σημαδεύτηκε από
την Ολοκλήρωση της Ενοποίησης του Φοιτητικού Κινήματος μέσω
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων, εξέλιξη στην
οποία είχα σημαντική συμβολή.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λεμεσού

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ενεπλάκηκα στην Προοδευτική
Κίνηση Φοιτητών. Διετέλεσα διαδοχικά, Υπεύθυνος του Γραφείου
Τύπου, Οργανωτικός Γραμματέας και Πρόεδρος. Την ίδια περίοδο
διετέλεσα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου, μέλος
της Συγκλήτου ενώ ήμουν εκπρόσωπος των Φοιτητών στο Συμβούλιο της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Χημείας και
μέλος σε άλλες επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά την
αποφοίτησή μου, βραβεύτηκα με το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς του Πανεπιστημίου.

Κλεάνθους Πέτρος

Είμαι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Χημεία από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχω, επίσης, πτυχίο στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου διατριβής,
εξειδικεύτηκα στο θέμα της «Ομοσπονδίας ως μορφή πολιτειακής
οργάνωσης»

Από το 2006 εκλέγομαι στο αξίωμα του Σχολικού Εφόρου Λεμεσού. Σήμερα εργάζομαι στο Τμήμα Γεωργίας ως Προϊστάμενος του
Εργαστηρίου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών. Είμαι μέλος της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών, του Συνδέσμου Πολιτικών Επιστημόνων Κύπρου και άλλων συνδέσμων. Έχω διατελέσει
Έφορος Τύπου της ΑΕΖ Ζακακίου και είμαι μέλος του Σωματείου
ΑΕΛ Λεμεσού.
Καταληκτικά στέλλω το μήνυμα στους νέους ανθρώπους ότι επιβάλλεται να έχουν άποψη και να την εκφράζουν μέσω της ψήφου τους
γιατι «τί σημασία θα έχει το μέλλον αν δεν το καθορίζουν αυτοί που
θα το ζουν».

απόφοιτος

Βουλευτικές Εκλογές 2016

13

Γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1990. Φοίτησε στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, από όπου και απέκτησε πτυχίο το 2014. Από το 2011 εργάζεται ως αναλύτρια δεδομένων στην IAS Sinopsis Ltd. Οργανωτική
Γραμματέας Νεολαίας Οικολόγων (2013-2015), Γενική Γραμματέας
Νεολαίας Οικολόγων (2015-σήμερα), Αντιπρόεδρος Β’ Συμβουλίου
Νεολαίας Κύπρου (2013-2015).

Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Κολά Μαρία

Μήνυμα
Αγαπητές και αγαπητοί συμφοιτήτριες και συμφοιτητές, απόφοιτοι
και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ώρα για δράση. Είμαστε πολίτες αυτού του κράτους και μέχρι στιγμής δεχόμαστε, χωρίς να αμφισβητούμε, οτιδήποτε μας λένε. Αφεθήκαμε στις βουλές
των μεγάλων.
Τη δεδομένη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται αμετάβλητη, σε ένα ρευστό πολιτικό και οικονομικό τοπίο. Πανηγυρίζουμε για μία έξοδο
από το μνημόνιο, χωρίς όμως να υπάρχει ολική αντίληψη πως για να
εξασφαλίσουμε ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον, είναι απαραίτητη η συνέχεια των μέτρων. Η πάταξη της διαφθοράς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση, χρειάζονται
βιώσιμες λύσεις που να στέκουν δίπλα στους συνανθρώπους μας.
Οι θεσμοί, θα πρέπει να προλαμβάνουν μελλοντικά ζητήματα, αντιμετωπίζοντάς τα. Ενημερώνοντας παράλληλα τους πολίτες μέσα από
διαφανείς διαδικασίες.
Οι φορείς της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να παρέχουν τα θεμιτά εργαλεία στη νεολαία του τόπου, με τέτοιο τρόπο ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Οι σωστές βάσεις στην
τυπική μάθηση σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ιδέες της νεανικής
επιχειρηματικότητας, μεταβάλουν σημαντικά τα ποσοστά της ανεργίας. Για να γίνουν όλα αυτά, η χώρα χρειάζεται να κρατήσει τη φωνή
της νεολαίας δυνατή. Εμείς οι ίδιοι, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να βγει η Κύπρος μπροστά
σε όλους τους τομείς.
Οι κρίσιμες αποφάσεις για τον τόπο που θα ληφθούν πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνουν τη γενιά μας, όπως και τη γενιά του
μέλλοντος. Δείχνοντας σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη διαφορετικότητα, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο
παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
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Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1974 και κατάγεται από την Αγία
Τριάδα Γιαλούσας. Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Νικολάου, με
την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την Όλγα (14 ετών) και τον Κωνσταντίνο (18 μηνών). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
από το London School of Economics (Msc in Economics). Επίσης,
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή Τραπεζική και τη Χρηματοοικονομική με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης (MBA
in International banking and Finance). Από το 2001 εργάζεται ως
οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικονομικών. Την περίοδο Ιουνίου
2013 έως και τον Μάρτιο του 2015 εκτελούσε τα καθήκοντα του
Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων της Δημοκρατίας.

Φρονώ, ωστόσο, ότι στις παρούσες συνθήκες που διάγει η πατρίδα
μας απαιτείται η ενεργοποίηση όλων μας. Χρειαζόμαστε ξανά εκείνο
τον ενθουσιασμό που θα φέρει την ελπίδα για την καλύτερη Κύπρο.
Η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η λύση στο μεγάλο ταρακούνημα
που είναι επάναγκες σήμερα.
Είναι για τούτο ακριβώς τον λόγο που, κατόπιν σοβαρότατου προβληματισμού, αποφάσισα να διεκδικήσω μία από τις 56 θέσεις στο
Κοινοβούλιο. Αποφάσισα να εγκαταλείψω το δρόμο ενός ήσυχου,
πολλά υποσχόμενου και εξασφαλισμένου εφ’ όρου ζωής δημοσιοϋπαλληλικού βίου και να εισέλθω σε ένα στίβο δύσκολο, επίπονο
και αβέβαιο. Γιατί τώρα είναι μια ώρα ευθύνης. Γιατί τώρα, όποιος
πιστεύει ότι δύναται να προσφέρει έχει και το χρέος να το πράξει.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Αμμοχώστου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συνάμα μεγάλη συγκίνηση που απευθύνομαι στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναπολώντας
πολλές από τις υπεροχές στιγμές του τότε, ενθυμούμαι νοσταλγικά
το νεανικό μας ενθουσιασμό να παράγει ιδέες, να κάνει σκέψεις, να
αντιδρά. Να αναζητά και να πιστεύει στο καλύτερο. Έκτοτε έγιναν
πολλά, που προκάλεσαν την απογοήτευση και την αποστροφή.

Κουλλά Ονούφριος

Μήνυμα

Η τεράστια –συσσωρευμένη- απογοήτευση για όλα τα κακώς έχοντα στον τόπο μας έχει μετατραπεί ταυτόχρονα και σ’ ένα ενισχυμένο
πάθος για αλλαγές. Ζούμε στην εποχή των προοπτικών για μεγάλες
αλλαγές, και σ’ αυτήν την εποχή οφείλουμε να είμαστε παρόντες.
Είναι καιρός να επανέβρουμε τις απολεσθείσες αρχές και αξίες που
μας δίδαξαν οι γονείς και οι πρόγονοί μας. Η πολιτική θα πρέπει να
συνδεθεί με την εντιμότητα, την αρετή, την ηθική, την πνευματικότητα και την ανιδιοτέλεια.
Όλοι εμείς διαμορφώνουμε το αύριο.

απόφοιτος
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Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Κωνσταντίνου Ξένια

Η Ξένια γεννήθηκε το 1979 στη Λάρνακα. Ζει στη Λευκωσία από το
1996. Σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1996-2000) και έκανε μεταπτυχιακό στις Διεθνείς
Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (Η.Β.). Ακολούθως, εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Από το
2005 εργάζεται στην Υπηρεσία Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου με ευθύνη τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι
στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα μαθητικά της χρόνια. Υπήρξε μέλος και στέλεχος στη ΜΑ.ΚΙ, στην Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία,
στη ΝΕΔΗΣΥ και στην Οργάνωση Νέων Επιστημόνων. Διετέλεσε
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Σήμερα, είναι μέλος του Εκτελεστικού και του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού
και Πρόεδρος της ΓΟΔΗΣΥ. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη.
Μήνυμα
Πιστεύω ότι, η Κύπρος για να προχωρήσει μπροστά πρέπει να αλλάξει. Να κάνει τομές και να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα και θεω
ρώ ότι σε αυτή την προσπάθεια έχω τη γνώση, τις δεξιότητες και
την απαιτούμενη πολιτική τόλμη για να συνεισφέρω ουσιαστικά. Ο
στόχος μου είναι να συμβάλω στην προώθηση μίας νέας πολιτικής
κουλτούρας που θα σέβεται τον κάθε πολίτη, που θα διέπεται από
τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Οι βασικές αλλαγές που επιδιώκω είναι η στήριξη της ανοικτής οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού, η προώθηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις λειτουργίες της δημόσιας υπηρεσίας και βεβαίως, η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων κάθε
πολίτη και δη των λιγότερο προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού.
Απευθύνομαι στις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, που πιστεύουν ότι η Κύπρος μπορεί να πετύχει περισσότερα λύνοντας τα
προβλήματά της, που πιστεύουν ότι η Κύπρος μπορεί να μας κάνει
περήφανους, που πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε μαζί το
αύριο, για να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε
εμείς και τα παιδιά μας.
Ζητώ την υποστήριξή σας για να σας εκπροσωπήσω στη Βουλή των
Αντιπροσώπων εκφράζοντας φιλελεύθερες απόψεις και εκσυγχρονιστικές ιδέες, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμούς
και χωρίς συνθηματολογίες.
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Η Έφη Ξάνθου γεννήθηκε το 1981. Είναι πολιτική επιστήμονας και
2η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της είχε ενεργό συμμετοχή στα κοινά
της πανεπιστημιακής κοινότητας και διετέλεσε μέλος πολλών φοιτητικών ομίλων, μεταξύ των οποίων του Μουσικού, Φωτογραφικού
και Περιβαλλοντικού/Επιβίωσης.
Εργάζεται από τα 18 της χρόνια σε διάφορες εργασίες αλλά τα τελευταία εφτά χρόνια είναι κοινοβουλευτική συνεργάτιδα. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αγλαντζιάς την περίοδο 2007-2010.

Η ψήφος σας είναι τρομερά σημαντική σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Αλλά ειδικά σε αυτές τις εκλογές, που κάποιοι μεγάλοι προσπαθούν
να μας κρατήσουν μακριά από τα έδρανα της βουλής, είναι τρομερά
σημαντικό να προσέλθετε να ψηφίσετε και να δώσετε την ψήφο σας
σε ένα μικρό πολιτικό κόμμα όπως το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Άλλα 6 ενεργά κινήματα πολιτών ήρθαν να στηρίξουν
την παράταξή μας ακριβώς για να μην περάσει αυτή η κατάφωρη
αδικία που στοχεύει στο να σωπάσουν οι φωνές που υπερασπίζονται την διαφάνεια, την οριζόντια ψηφοφορία, τα δικαιώματα του
κάθε πολίτη. Είμαστε το μόνο κόμμα που διαχρονικά αναδεικνύει
άξιες γυναίκες πολιτικούς, που δίνει βήμα στους νέους ανθρώπους
και σε νέα πρόσωπα. Έχουμε προσφέρει πάρα πολλά με την ενεργό
πολιτική μας συμμετοχή τα τελευταία 20 χρόνια ύπαρξής μας. Τόσο
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για πάρα πολλά
άλλα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Με την ψήφο και την στήριξή σας θα πετύχουμε την επανεισδοχή στην Βουλή και ανανεωμένοι
θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για ένα καθαρό, δίκαιο, υγιές
πολιτικό και φυσικό περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε.

Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Μήνυμα

Ξάνθου Έφη

Είναι παντρεμένη με τον Λάμπρο Λάμπρου, εκπαιδευτικό δημοτικής εκπαίδευσης από την Άσσια, επίσης απόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου, και έχουν ένα μικρό αγόρι.

Σε μια πιο προσωπική νότα, χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία
να απευθυνθώ στους αποφοίτους του πανεπιστημίου μας. Είμαι
πολύ περήφανη για το πανεπιστήμιό μας γιατί πέραν από μια πολύ
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, είχα πολλές ευκαιρίες για
γεμάτη και περιπετειώδη φοιτητική ζωή. Ελπίζω να είχατε και εσείς
παρόμοια εμπειρία και να νοσταλγείτε μέσα-μέσα τα φοιτητικά μας
χρόνια!
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου απέκτησε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Κατά
τη διάρκεια των σπουδών του, μεταξύ άλλων, διατέλεσε Πρόεδρος

απόφοιτος
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της Δημοκρατικής Κίνησης Φοιτητών ΑΓΩΝΑΣ και Προεδρεύων
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.ΠΑΝ. Από το 2014 είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του Ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη
Παπαδάκη στις Βρυξέλλες.
Μήνυμα

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Οικονομίδης Γιώργος

Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου απευθύνονται σε μας. Σε μας,
που γίναμε θύματα του συστήματος, των επιλογών και της ανευθυνότητας ορισμένων. Σε μας, που πριν να ανοίξουμε τα φτερά μας
προσπαθούν να μας τα τσακίσουν. Γι αυτό λοιπόν, πρέπει να δράσουμε. Νικητής στον πόλεμο βγαίνεις μόνο όταν αγωνιστείς και συγκρουστείς. Δεν υπάρχει επιλογή αποχής, αυτοί που απέχουν από
την πολιτική, συμμετέχουν στην πολιτική που τους επιβάλλεται.
Μέσα σε λίγα χρόνια είδαμε τον τόπο μας να καταστρέφεται, τα όνειρα μας να γκρεμίζονται, οικογένειες να πεινούν και χιλιάδες συμπατριώτες μας στην ανεργία. Έχουμε βαρεθεί τα μεγάλα και κούφια λόγια. Έχουμε χορτάσει από δεσμεύσεις που δεν υλοποιούνται. Έχουμε
σιχαθεί τη σαπίλα του κατεστημένου. Αρνούμαστε να μας βάζουν το
πιστόλι στον κρόταφο. Δεν δεχόμαστε να κουρεύουν τα όνειρα και
τις ελπίδες μας.
Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα τα αλλάξω όλα αυτά μόνος μου.
Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ο αγώνας μου. Η σύγκρουση με όλα αυτά που μας έχουν κουράσει. Η γροθιά στο σύστημα που
μας υποχρεώνει να συμβιβάσουμε τα όνειρά μας, με τις απαιτήσεις
του, στο σύστημα που λειτουργεί με αναξιοκρατία, με αδιαφάνεια και
με κοινωνική ανισότητα.
Ζητούμε την αλλαγή. Όμως την αλλαγή δεν την ζητάς, δεν την διεκδικείς, την φτιάχνεις, με τους αγώνες και την σύγκρουση με τα κατεστημένα. Τέτοιοι έντιμοι αγώνες μπορούν να γίνουν μόνο από καθαρές
φωνές στο Κοινοβούλιο. Με σεβασμό στο παρελθόν αλλά με όραμα
και τόλμη για το σήμερα και το αύριο.
Το βουλευτικό αξίωμα δεν είναι επάγγελμα για βιοπορισμό, είναι
βήμα για να πετύχουμε τις αλλαγές που ζητάμε, είναι αποδοχή ευθύνης και προσφοράς προς το λαό και τον τόπο. Ζητώ τη στήριξη
σας, γιατί θέλω να προσφέρω, ζητώ τη στήριξη σας για να αγωνιστώ
για το σήμερα και για το αύριο, μαζί με εσάς, για όλους εσάς.
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Η Αλεξία Σακαδάκη γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1982. Κατάγεται
από το Παλαιχώρι και μεγάλωσε στη Λακατάμια, στη Λευκωσία.
Σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, με πτυχίο Κοινωνιολογίας και δευτερεύον πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Έχει μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις.

Μήνυμα
Αποφάσισα να είμαι υποψήφια βουλευτής, στις επερχόμενες εκλογές με αίσθημα χρέους και ευθύνης. Πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου μας με έμφαση
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Είναι καιρός να γίνει
αλλαγή των προσώπων και να σταματήσει η ανακύκλωση βουλευτών. Τα πολιτικά σκάνδαλα που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια δεν
μας αφήνουν περιθώρια. Πρέπει να αντιδράσουμε στην πολιτική
ασυδοσία και να πάρουμε την τύχη μας και των παιδιών μας στα χέρια μας. Ζητώ λοιπόν την ευκαιρία να γίνω μέρος της αλλαγής για
τερματισμό της πολιτικής κουλτούρας που μας κατέστρεψε.

Υποψήφια Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Συμμετείχε ενεργά σε δράσεις για την ανεργία, το ρατσισμό και τη μετανάστευση στην Κύπρο και στο εξωτερικό (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία). Ασχολήθηκε ερευνητικά με την τρομοκρατία,
την κοινωνική απόκλιση των φυλακισμένων στην Κύπρο, την εμπορία προσώπων, την πορνεία και τη βία στην οικογένεια. Διεξήγαγε
εργαστήρια (workshops) σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, την κοινωνική απόκλιση, την επιρροή της οικονομικής κρίσης στο θεσμό
της οικογένειας και το ρατσισμό στα κοινωνικά παντοπωλεία.

Σακαδάκη Αλεξία

Είναι μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και
μέλος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου. Είναι η Οργανωτική Λειτουργός του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών από το
2008. Υπηρέτησε την Νεολαία Οικολόγων από τη θέση της Γενικού
Γραμματέα από το 2009 μέχρι το 2014.

Ως έγγαμη μητέρα, βιώνοντας και η ίδια τα οξυμένα προβλήματα της
καθημερινότητας, έχω πλήρη συνείδηση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, και θέλω με
ανιδιοτέλεια να συμβάλω στην πάταξη της διεφθαρμένης πολιτικής
κουλτούρας.
Τώρα, και ιδίως στα δύσκολα, είναι η στιγμή που ο τόπος έχει ανάγκη την συμβολή μας για το μέλλον, με ασφάλεια, σταθερότητα και
δημοκρατική προοπτική.
Μέσα από τη διαρκή προσφορά στα κοινωνικά κινήματα και τα πολιτικά δρώμενα, υπηρέτησα και συνεχίζω να στηρίζω τις αξίες της
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

απόφοιτος
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Ο Στέλιος Στυλιανού γεννήθηκε το 1979 στη Λευκωσία. Η οικογενειακή καταγωγή είναι από την περιοχή Τηλλυρίας και συγκεκριμένα τον Κάτω Πύργο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος του City University του Λονδίνου στον
κλάδο της Κοινωνιολογίας. Αυτή την περίοδο είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Στυλιανού Στέλιος

Από το 2006 εργάζεται σε ιδιωτικό οργανισμό που ειδικεύεται στην
Έρευνα και την Ανάπτυξη. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια
στην Κύπρο και το εξωτερικό, με θέμα το Θεσμικό πλαίσιο για την
Έρευνα και την Καινοτομία στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.
Η ενασχόληση του με τα κοινά χρονολογείται από τα φοιτητικά του
χρόνια όπου υπήρξε στέλεχος της Ανεξάρτητης Φοιτητικής Έπαλξης Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα ξεκίνησε τη πολυετή
του δράση και ενεργό συμμετοχή σε οργανώσεις που διεκδικούν τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει κατά καιρούς παρακολουθήσει σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό με θέμα τα Άτομα με Αναπηρίες και οι υπηρεσίες προς αυτά. Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου
Μυοπαθών Κύπρου, του ΔΣ του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, του ΔΣ του European Alliance of Neuromuscular
Disorders Associations και Αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου για
την Τρίτη Ηλικία.
Ο Στέλιος Στυλιανού τον Ιούνιο του 2015 εκλέγηκε στη θέση του
Αντιπροέδρου της Συμμαχίας Πολιτών.
Μήνυμα
Εάν κάτι έχω μάθει καλά στη ζωή μου, είναι το να παλεύω και να
διεκδικώ όλα όσα θεωρώ ότι ως πολίτες και ως κοινωνία αξίζουμε.
Να προσπαθώ με όσες δυνάμεις διαθέτω στο να τίθεται ο άνθρωπος
πάντα στο επίκεντρο και όχι στο παρασκήνιο της ιεραρχίας των κοινωνικών και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Με αυτά ως εφαλτήριο ξεκινάω την προσπάθεια αυτή. Χωρίς πολυδάπανες εκστρατείες, χωρίς μεγαλόστομες εξαγγελίες, χωρίς κούφιες
υποσχέσεις. Με μοναδικά εφόδια τα επιχειρήματα, την αγωνιστικότητα και την επιθυμία για προσφορά. Μια προσπάθεια η οποία θα
πλαισιωθεί με όλους όσους επιθυμούν εθελοντικά να την στηρίξουν
και με όλους όσους πιστεύουν ότι ΑΞΙΖΟΥΜΕ μια καλύτερη Κύπρο.
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Για κοινωνική στήριξη και ευαισθησία. Σήμερα η Κύπρος διαθέτει
μια από τις πιο σπουδασμένες νεολαίες στην Ευρώπη. Με το χαμηλότερο όμως ποσοστό απασχόλησης. Διαθέτουμε νέους μορφωμένους αλλά άνεργους. Υποαπασχολούμενους. Χαμηλά αμειβόμενους.
30.000 Κύπριοι έφυγαν τα τελευταία 3 χρόνια από την Κύπρο. Κυρίως νέοι και νέες. Κυρίως σπουδασμένοι. Συμβασιούχοι, έκτακτοι,
«Αγορά υπηρεσιών», εκμετάλλευση και υπερκέρδη σε βάρος τους.
Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Με καινοτομία και ποιότητα. Για πραγματική και όχι εικονική ανάπτυξη και επανεκκίνηση.
Για να ξαναπροσδιορίσουμε αρχές και ιδανικά. Για μια κοινωνία της
ανοχής και της αποδοχής. Ενάντια στο ρατσισμό, την ομοφοβία, το
φασισμό, τον εθνικισμό, το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Να πάψει το
χρήμα να είναι η υπέρτατη «αξία». Να δώσουμε ώθηση στον Πολιτισμό. Να καθαρίσουμε τον αθλητισμό. Να μεταρρυθμίσουμε την
Παιδεία μας σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Με βήματα προς τα
εμπρός και όχι προς τα πίσω. Να ζήσουμε σε αρμονία και με ανθρωπιά με ό,τι μας περιβάλλει. Τίμια. Με καθαρά χέρια. Σοβαρά. Υπεύθυνα. Μια νέα, ανανεωμένη πορεία. Μια καινούρια αρχή.

Υποψήφιος Βουλευτής Επαρχίας Λευκωσίας

Για μια σωστή λύση του κυπριακού. Χωρίς την απελευθέρωση και
επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, κινδυνεύει η επιβίωση
μας σε αυτό τον τόπο. Η κατάσταση στην περιοχή μας πρέπει να πείθει όλους ότι με ανοιχτά εθνικά προβλήματα πάντα θα υπάρχουν
κίνδυνοι. Ο χρόνος περνά, τα τετελεσμένα εδραιώνονται. Δεν θέλουμε την οποιαδήποτε «λύση». Θέλουμε λύση στηριγμένη σε αρχές.
Και έχουμε ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές». Χρειαζόμαστε μια καινούρια αρχή. Για Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, το λαό μας στο
σύνολο του. Σοβαρά και υπεύθυνα.

Χριστοφίδης Χρίστος

Στο πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, οι
επιλογές μας θα κρίνουν πολλά. Πρέπει να ξανασκεφτούμε την πορεία μας. Τους στόχους και τις επιδιώξεις μας. Τις αξίες και τα ιδανικά
μας. Να προχωρήσουμε μπροστά με την αναγκαία ποιότητα και επίπεδο. Να προχωρήσουμε μπροστά με την αναγκαία ανανέωση και
εκσυγχρονισμό. Σε συμπεριφορές, αντιλήψεις και προτεραιότητες.

Μπορείς, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μαζί.

απόφοιτος
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