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Λευκωσία, 11 Mαϊου 2016  
 

ΕΙΚΟΣΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Πρύτανης: «Ελπίζω οι νέοι υποψήφιοι, ανάμεσά τους και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου από 
όλα τα κόμματα, να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να 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» 
 
 
Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι οι 20 από τους 494 υποψήφιους βουλευτές στις επικείμενες 
Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2016. Mε μια έκτακτη έκδοση του περιοδικού «Απόφοιτος» το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει στην πανεπιστημιακή κοινότητα τους απόφοιτους του Ιδρύματος που 
ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, διεκδικώντας μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
επικείμενες εκλογές.  
 
Στην ειδική έκδοση, τα έξοδα της οποίας καλύφθηκαν από τα Ίδια Έσοδα του Γραφείου Αποφοίτων,  
παρατίθενται, μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, και 
με αλφαβητική σειρά, σύντομα βιογραφικά στοιχεία και οι απόψεις των αποφοίτων-μελών της 
πανεπιστημιακής οικογένειας που διεκδικούν έδρανο στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  
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Πρόκειται για τους: 
 

 Αντωνίου Γεωργία, Συμμαχία Πολιτών  

 Γεάδη Γεάδης, ΕΛΑΜ  

 Γρηγορίου Ανδρέας, ΑΚΕΛ  

 Δανέζη-Πελεκάνου Μαρία, ΑΚΕΛ  

 Δημητρίου Αννίτα, ΔΗΣΥ  

 Δημητρίου Δημήτρης, ΔΗΣΥ  

 Δίπλαρος Κώστας, ΑΚΕΛ  

 Ζάουρα Αθηνά, ΑΚΕΛ  

 Θεολόγου Άννα, Συμμαχία Πολιτών  

 Ιορδάνου Ονησίφορος, ΔΗΣΥ  

 Ιωάννου Βαλεντίνος, ΔΗΣΥ  

 Κλεάνθους Πέτρος, ΑΚΕΛ  

 Κολά Μαρία, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  

 Κουλλά Ονούφριος, ΔΗΣΥ  

 Κωνσταντίνου Ξένια, ΔΗΣΥ  

 Ξάνθου Έφη, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  

 Οικονομίδης Γιώργος, ΕΔΕΚ  

 Σακαδάκη Αλεξία, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  

 Στυλιανού Στέλιος, Συμμαχία Πολιτών  

 Χριστοφίδης Χρίστος, ΑΚΕΛ 
 
 
Στο μήνυμά του ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημειώνει ότι  
«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».   
 
Ο Πρύτανης εκφράζει, επίσης, την ελπίδα, οι νέοι υποψήφιοι, ανάμεσά τους και απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Κύπρου από όλα τα κόμματα, να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά, να έχουν την 
ευκαιρία εκπροσώπησης της γενιάς τους στη νέα Βουλή και να 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», καταλήγει ο κύριος Χριστοφίδης. 
 

 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


