
Πξνο Πξνέδξνπο, Δεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο, ΕΔΕΚ, Επξσπατθνύ Κόκκαηνο, 
Κηλήκαηνο Οηθνιόγσλ 

  

Κύξηνη, 

  

Θέκα: ΠΟΛΤ ΠΟΛΤΒΗΟΤ – Ζ ΠΗΟ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ  

  

Αλαθέξνκαη ζηελ απξηαλή ζαο ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεηε ην ελδερόκελν 
ζπλεξγαζίαο ζαο γηα ηηο επεξρόκελεο Πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 
2013 θαη επηζπκώ λα ζαο κεηαθέξσ ηελ αγσλία θαη ηελ ηεξάζηηα επηζπκία ρηιηάδσλ 
αλαγλσζηώλ θαη ιεπηώλ ησλ κελπκάησλ κνπ όπσο πξνθύςεη θάηη ζεηηθό από απηή 
ηελ ζπλάληεζε. 

  

Όπσο έρσ επαλεηιεκκέλσο αλαθεξζεί ζην παξειζόλ ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν 
όπσο ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία ρξόληα απνηειεί κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο 
δελ κπνξεί λα δώζεη ιύζεηο ζηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηόπνο 
καο. Ο ακαξησιόο δηπνιηζκόο πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ην ΔΗΣΥ, ην ΑΚΕΛ θαη 
ηνπο εγέηεο ηνπ, ππό ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα δώζεη ιύζεηο ζηα 
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηεο Κύπξνπ καο. Αλ ηειηθά  επηθξαηήζεη ζα επηθέξεη 
πεξηζζόηεξα δεηλά θαη ηνύην γηαηί απιά ιεηηνπξγεί κε θαθεληξερή, ξεκβαηζηζηηθό θαη 
πζηεξόβνπιν ηξόπν θαη πάληα κε γλώκνλα ην θνκκαηηθό θαη πξνζσπηθό ζπκθέξνλ. 

  

Η αλάδεημε ζηελ εμνπζία ελόο ππεξθνκκαηηθνύ ηθαλνύ θαη ηίκηνπ ηερλνθξάηε πνπ λα 
έρεη σο ερέγγπν αμηνπηζηίαο ηελ εληηκόηεηα ηνπ, ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηνπ δηαδξνκή, πξνβάιιεη πιένλ σο ε πην αμηόπηζηε επηινγή γηα δύν θπξίσο ιόγνπο: 
Πξώηνλ ζα ιεηηνπξγήζεη καθξηά από θνκκαηηθέο, πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη 
δηρόλνηεο πνπ καο πξνθάιεζαλ ηόζα δεηλά ζην παξειζόλ. Καηά δεύηεξν ιόγν ζα 
δώζεη ηελ επθαηξία ζηα θόκκαηα καθξηά από ιατθηζκνύο θαη δνγκαηηζκνύο πνπ 
ζπλππάξρνπλ κε ηελ εμνπζία λα ζηξαθνύλ ζηα ηνπ νίθνπ ηνπο λα εθζπγρξνληζζνύλ 
θαη λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ πνιίηε.  

  

Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζσπηθόηεηαο είλαη θαηά ηελ γλώκε κνπ πην ζεκαληηθή 
παξάκεηξνο ζε απηή ζαο ηελ πξνζπάζεηα από ηηο ζπγθιήζεηο πνπ επηθαιείζζε όηη 
πξέπεη λα πξνεγεζνύλ γηαηί νύησο ε άιισο νη ζέζεηο ησλ θνκκάησλ ζαο, ηόζν ζην 
θππξηαθό, όζν θαη ζηελ εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη πεξίπνπ ηαπηόζεκεο. 

  

ην πην θάησ κνπ κήλπκα πνπ έρσ ζηείιεη ζηηο 29/10/2011 είρα πξνηείλεη γηα 
ηελ ζέζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνέδξνπ ηνλ λνκηθό Πόιπ Πνιπβίνπ γηα πάξα 
πνιινύο θαη  δηάθνξνπο ιόγνπο κεξηθνύο από ηνπο νπνίνπο εμεγώ πην θάησ. 



Ο Πόιπο Πνιπβίνπ πνπ κε ην πόξηζκα ηνπ γηα ηελ έθξεμε ζην Μαξί είρε 
απνδείμεη ηνλ επαγγεικαηηζκό ηνπ, ηελ ηηκηόηεηα θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ 
πξέπεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα όινπο ηνπο πνιηηηθνύο. Σν γεγνλόο όηη 
απέδσζε, παξά ηηο όπνηεο ακθηζβεηήζεηο, κε αθξηβνδίθαην ηξόπν ηηο 
πξνθαλείο θαη αδηακθηζβήηεηεο επζύλεο ζηελ Κπβέξλεζε Υξηζηόθηα γηα ηελ 
έθξεμε ζην Μαξί απνηειεί έλδεημε όηη ν άλζξσπνο είλαη πξαγκαηηθά δίθαηνο. 
Γηα ηνλ απιό πνιίηε ν Πόιπο Πνιπβίνπ είλαη έλαο δσληαλόο ήξσαο γηα έλαλ 
αθόκα ιόγν, γηαηί ζην πόξηζκα ηνπ θαηέγξαςε κε ηνλ πην επίζεκν ηξόπν ηελ 
παζνγέλεηα ηνπ θνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ, ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 
γλσζηήο λνκεθιαηνύξαο πνπ θαηαζηξέςνπλ γηα ρξόληα ηνλ ηόπν καο. 

  

Εκείο έρνπκε αλάγθε ηελ παξνπζία ηνπ Πόιπ Πνιπβίνπ θαη όρη ν Πνιπβίνπ εκάο θαη 
ηνύην γηαηί θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε έρεη, θαη νηθνλνκηθή επηθάληα αιιά θαη 
παηξησηηζκό, ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ελεξγεί κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ 
ηνπ ηόπνπ θαη όρη ην πξνζσπηθό θαη θνκκαηηθό ζπκθέξνλ. Η επηινγή από κέξνπο 
ζαο ηνπ Πόιπ Πνιπβίνπ δελ ζεκαίλεη θαηά αλάγθε ηελ απηναλαίξεζε ζαο επεηδή 
θαηαθέξζεθε ζην πόξηζκα ηνπ θαηά ηνπ θνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ, ίζα ίζα απηό ζα 
θαηαδείμεη όηη απνδέρεζηε όηη είζηε κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνζπαζείηε λα 
αθήζεηε πίζσ ζαο ην παξειζόλ θαη λα έξζεηε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Απηή είλαη ε 
ηειεπηαία επθαηξία γηα εζάο λα απνδείμεηε όηη πάλσ από ην θνκκαηηθό θαη 
πξνζσπηθό ζπκθέξνλ βάδεηε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηόπνπ. Αλ ην πξάμεηε λα είζηε 
ζίγνπξνη όηη ν ιαόο ζα ην εθηηκήζεη  θαη ζα ζαο ην αληαπνδώζεη ζην κέιινλ κε ηελ 
ςήθν ηνπ . 

  

Όκεξνο Αιεμάλδξνπ 

-----Original Message----- 
From: Omiros Alexandrou [mailto:oalexandrou@cytanet.com.cy]  

Sent: Saturday, October 29, 2011 8:35 AM 
To: oalexandrou@cytanet.com.cy 

Cc: alom@cytanet.com.cy 
Subject: FW: Πόλσς Πολσβίοσ, ο ζωντανός ήρωας μας τιμά τοσς 13 ήρωες τοσ Μαρί 

 ΠΟΛΤ ΠΟΛΤΒΗΟΤ, Ο ΕΩΝΣΑΝΟ ΖΡΩΑ ΜΑ ΣΗΜΑ ΣΟΤ 13 ΖΡΩΔ ΣΟΤ 

ΜΑΡΗ 

  

Δελ βξίζθσ ιόγηα γηα λα ζαο πεξηγξάςσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ, όηαλ θάπνηνο θίινο 
κε πήξε ζήκεξα ην πξσί ηειέθσλν γηα λα κε πιεξνθνξήζεη όηη ν Πόιπο Πνιπβίνπ 
‘’έδξαζε’’ θαη πάιηλ θαη καο εμέπιεμε όινπο επράξηζηα. 

  

Ο Πόιπο Πνιπβίνπ έρεη ζηείιεη ζε θάζε κία νηθνγέλεηα ησλ 13 ζπκάησλ ηεο 
έθξεμεο ζην Μαξί, επηηαγή εθ €17000.00 ( 17000.00 ρ 13 = €221000.00) 
ζπλνδεπόκελε κε επηζηνιή ηνπ πνπ έγξαθε κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: 

  



‘’ Σν πην ιίγν πνπ έρσ λα θάλσ γηα λα ηηκήζσ ηνπο 13 ήξσεο ήηαλ λα 
επηζηξέςσ ζε εζάο ηελ ακνηβή κνπ γηα ην Πόξηζκα κνπ πνπ έρσ πάξεη από 
ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία’’ 

  

Αηζζάλνκαη πνιύ κηθξόο θαη αζήκαληνο αθόκα θαη λα ζρνιηάζσ ηελ κεγαιεηώδε 
πξάμε απηνύ ηνπ ζπνπδαίνπ από θάζε άπνςε αλζξώπνπ, γηα απηό θαη δελ ζα ζαο 
θνπξάζσ ζήκεξα κε ηελ θιπαξία κνπ γηα λα κελ ζαο απνζπάζσ από ην λόεκα θαη 
ηελ ζεκαζία ηεο.  

  

Από ηελ έθδόζε ηνπ Πνξίζκαηνο θαη εληεύζελ, θαζεκεξηλά πξνβιεκαηηδόκνπλα αλ 
ζα έπξεπε λα ζαο κεηαθέξσ θάπνηεο ζθέςεηο πνπ έρσ θάλεη ζε ζρέζε κε ην κέιινλ 
απηνύ ηνπ ηόπνπ. Η ζεκεξηλή πξάμε όκσο ηνπ Πόιπ Πνιπβίνπ δελ κνπ αθήλεη 
θαλέλα δηζηαγκό λα ζαο ηηο κεηαθέξσ. 

  

Καζεκεξηλά όινη βηώλνπκε ην θαηλόκελν ηεο πνιηηηθήο θαη εζηθήο θαηάπησζεο θαη 
ησλ θάζε ινγήο ζπλαιιαγώλ ηνπ θνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ. Μέζα ζε απηό ην 
θαηαζιηπηηθό πεξηβάιινλ ν πνιίηεο αηζζάλεηαη κηα πιήξε αδπλακία παξέκβαζεο κε 
απνηέιεζκα ηνλ επλνπρηζκό ηνπ θαη ηελ αλαγθαζηηθή ηαύηηζε ηνπ κε ην θνκκαηηθό 
θαηεζηεκέλν. Παξ’ όια απηά όκσο ν πνιίηεο εμαθνινπζεί θαη δηαηεξεί αθέξαηα ηελ 
εζηθή ηνπ θαη ηελ θηινπαηξία ηνπ θαη ρξεηάδεηαη κόλν θάπνηα γεγνλόηα όπσο ην Μαξί 
θαη κεγάινπο άλδξεο όπσο ηνλ Πόιπ Πνιπβίνπ γηα λα ηνλ εκπλεύζνπλ θαη λα ηνπ 
θινγίζνπλ ηελ ζπίζα θαη ηελ ειπίδα πνπ θξύβεη κέζα ηνπ. 

  

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία έθαλα έλαλ κνλαρηθό αγώλα αζθώληαο εληνλόηαηε θξηηηθή ζην 
θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν κε ην αλάινγν πξνζσπηθό θόζηνο πνπ έλαο ηέηνηνο αγώλαο 
ζπλεπάγεηαη. Μεξηθνί αλαγλώζηεο κνπ αλ θαη ζπκθσλνύζαλ κε απηή κνπ ηελ 
θξεηηθή, δηθαηνινγεκέλα κε ξσηνύζαλ ‘’ Τη έρεηο λα πξνηείλεηο γηα λα αιιάμνπλ ηα 
πξάγκαηα πξνο ην θαιύηεξν;’’ Σαλ ιύζε πάληα πξνέβαια ηελ απνρή από ηηο 
εθινγέο, ηελ νξηδόληηα ςεθνθνξία θαη ηελ θαηακέηξεζε ηεο ιεπθήο ςήθνπ ζαλ 
πνζνζηό, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε απαμίσζε ηνπ θνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ. Η 
πξώηε επηινγή, απηή ηεο απνρήο, αλαδείρζεθε πεξίηξαλα ζηηο ηειεπηαίεο 
βνπιεπηηθέο εθινγέο, γηα ηηο ππόινηπεο δύν επηινγέο ν πνιίηεο δελ κπνξνύζε λα 
παξέκβεη γηαηί απιά ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν δελ ηηο πξνώζεζε πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεπζεί. 

  

Μεηά ηελ έθξεμε ζην Μαξί πξνβάιιεη όζν πνηέ άιινηε ε αλαγθαηόηεηα γηα αιιαγή 
πνξείαο, γηαηί ν ηόπνο δελ κπνξεί πιένλ λα πνξεπηεί κε ην ππάξρνλ πνιηηηθό θαη 
θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν. Η πξνζπάζεηα γηα κηα ηέηνηα αιιαγή πνξείαο κπνξεί λα 
θαληάδεη δύζθνιε, γηαηί ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν θαη θπξίσο ηα θόκκαηα εμνπζίαο 
έρνύλ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ππόθνζκνπ θαη θπξίσο ησλ δηεθζαξκέλσλ ΜΜΕ, 
αιιά δελ είλαη αθαηόξζσηε. 

  



Σν πξόβιεκα καο ζήκεξα δελ είλαη ν Υξηζηόθηαο. Σν πξόβιεκα καο είλαη ν 
θάζε Υξηζηόθηαο, ν θάζε Αλαζηαζηάδεο, ν θάζε Κάξνγηαλ θαη ν θάζε  Οκήξνπ, 
όπνηνο θαη λα εθιεγεί ζηηο επόκελεο Πξνεδξηθέο εθινγέο ηα πξάγκαηα ζα 
παξακείλνπλ ηα ίδηα θαη ίζσο γίλνπλ ρεηξόηεξα ιόγσ ηεο αηώληαο θόληξαο θαη 
ησλ λνζεξώλ λννηξνπηώλ πνπ ηνπο δηαθξίλεη. ηηο επόκελεο πξνεδξηθέο 
εθινγέο ην δηαθύβεπκα έλα πξέπεη λα είλαη, ε πξνβνιή κηαο ππεξθνκκαηηθήο 
ππνςεθηόηεηαο, πνπ ζα ελώζεη ηνλ ιαό γύξσ ηνπ, ζα ηνπ δώζεη πξννπηηθή 
θαη ειπίδα θαη ηαπηόρξνλα ζα ελζαξξύλεη λένπο θνκκαηηθνύο ζρεκαηηζκνύο 
θαη θηλήκαηα. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα αζθήζνπλ πίεζε ζηα θόκκαηα γηα λα 
πεηζζνύλ νη πνιηηηθνί όηη ζα πξέπεη λα ηηζαζεύζνπλ ηηο όπνηεο πνιηηηθέο ηνπο 
θηινδνμίεο γηα ράξηλ ηνπ θαινύ ηνπ ηόπνπ. Ζ εθινγή κηαο ππεξθνκκαηηθήο 
πξνζσπηθόηεηαο ζα απνβεί θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θνκκάησλ γηαηί εθηόο 
ηνπ όηη ελ κέξεη ζα εμηιεσζνύλ, ζα δώζεη ζηα ίδηα ηελ επθαηξία, καθξηά από 
αληηπαξαζέζεηο, ιατθηζκνύο θαη αληηπνιηηεπηηθέο θόληξεο λα βάινπλ ηάμε ζηα 
ηνπ νίθνπ ηνπο θαη λα εθζπρξνληζζνύλ.   

  

Σν θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ θαη ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ πξέπεη λα 
εθκεηαιιεπηεί ηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία θαη ηελ ακεραλία ηνπ θνκκαηηθνύ 
θαηεζηεκέλνπ θαη λα επηβάιεη ζε απηό κηα ππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα, 
εθείλνπ ηνπ ηερλνθξάηε, πνπ ζα δηαζέηεη σο ερέγγπν αμηνπηζηίαο, ηελ 
εληηκόηεηα ηνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή θαη πξσηίζησο ηελ αλεμαξηεζία 
ηεο ζθέςεο ηνπ. 

  

Γελ γλσξίδσ αλ ν Πόιπο Πνιπβίνπ επηζπκεί λα εκπιαθεί ζηα θνηλά. Μηιώληαο 
όκσο κε πνιινύο πνιίηεο, αλεμάξηεηα ζε πνην θνκκαηηθό ρώξν αλήθνπλ, 
απνθόκηζα ηελ εληύπσζε όηη κηα ηέηνηα πξννπηηθή ηνπο βξίζθεη ζύκθσλνπο 
θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηνπο ελζνπζηάδεη. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ 
άπνςε ν Πόιπο Πνιπβίνπ δηαζέηεη ηα πην πάλσ ερέγγπα αμηνπηζηίαο θαη ζηνλ 
ίδην ελαπόθεηηαη λα καο θάλεη απηή ηελ κεγάιε ράξε. Αλ πξάγκαηη ν ίδηνο 
επηζπκεί θάηη ηέηνην, ηόηε ζα είκαζηε πξαγκαηηθά άμηνη ηεο ηύρεο καο αλ δελ ηνλ 
επηβάινπκε εκείο νη ίδηνη ζηνπο πνιηηηθνύο.  

  

Όκεξνο Αιεμάλδξνπ 

Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο - Ειεγθηήο 

  

  

  

  

  

  



  

 


