
                                     
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    29/3/2015    

 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

 

Τόσα και τόσα ζούμε στην καθημερινότητα μας, σκάνδαλα, 

πληροφόρηση αλλά ιδίως μεγάλη παραπληροφόρηση ! Προσπαθούν να 

μας συγχύσουν η να μας κατευθύνουν με χειρουργική ακρίβεια, 

υποτιμώντας την νοημοσύνη μας με αναίδεια και θράσος χιλίων πιθήκων. 

 

Ξεχάσαμε τα γκάζια και τα πετρέλαια, ξεχάσαμε ΠΑΛΙ και τις βασικές 

μας ανάγκες… 

 

Ασχολούμαστε με τα συμπτώματα και ΟΧΙ με την πραγματική ασθένεια. 

Τι σου είναι ο Κυπραίος τελικά ρε παιδί μου… 

 

Μιλάς τετ-α-τετ με οποιοδήποτε και είναι 100% βέβαιος ότι η 

βραχονησίδα μας χρειάζεται ΑΜΕΣΑ αλλαγή…ότι η κομματοκρατία και 

η διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθεί…Βγαίνει μετά ένας 

‘μετανοιωμένος’ αποθρασυμένος πολιτικάντης που έχει αναδειχθεί  από 

το κόμμα του και το διεφθαρμένο σύστημα και κροκοδείλεια ζητά και 

αυτός αλλαγή…!? Whaaaaaaaaaaat!! 

 

Απευθύνομαι στους Βουλευτές μας…που επέλεξε ο Λαός με την ψήφο 

του…που μας έπεισαν ότι κάτι μπορεί να κάνουν. Χωρίς την Οριζόντια 

ψηφοφορία (ελπίζω Νικόλας και ΔΗΚΟ να πεισθούν ΑΜΕΣΑ να την 

ψηφίσουν ) έπρεπε να επιλέξουμε τα πρόσωπα μόνο μέσα από ένα 

κόμμα…έτερον εκάτερον… 

 

Είμαστε τώρα στον 4ο τους χρόνο και αν εξαιρέσω 3-4 ανιδιοτελή άτομα, 

οι υπόλοιποι 50-τόσοι βουλευτές βάζουν ακόμα το προσωπικό και 

κομματικό τους συμφέρον ΠΑΝΩ από αυτό του Λαού  που τους 

εμπιστεύτηκε. 

 

ΚΥΡΙΟΙ, το είπα  και σε προσωπικό επίπεδο με κάποιους βουλευτές…ο 

κόσμος θα σας θυμάται  για την προσφορά σας στον τόπο σας και ΟΧΙ  



στο κόμμα σας…! Τα κόμματα θα πάψουν να υπάρχουν με τον τρόπο 

που γνωρίζουμε…ο κόσμος πάντα θα υπάρχει και όπως βλέπετε 

ελάχιστοι πλέον μένουν στις μάντρες με τα ματιά ερμητικά κλειστά… 

Δεν μπορείτε πλέον ούτε να βολέψετε σε δουλειές, ούτε σε 

χορηγίες…μόνο τους εαυτούς σας καταφέρατε να βολέψετε! 

 

Για μένα είσαστε ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ…απλά γιατί ΔΕΝ κάνατε 

κάτι να ταρακουνήσετε το κατεστημένο σας…! Δεν έχετε ίχνος 

φαντασίας και αυτογνωσίας για τα προβλήματα  της κοινωνία μας…ΔΕΝ 

έχετε όραμα…είστε κοντόφθαλμοι δεινόσαυροι και τραγικά για τον τόπο, 

σε λίγους μήνες θα ξεκινήσετε πάλιν την προεκλογική σας άρα βασικά 

ΤΙΠΟΤΑ δεν κάνατε ΤΙΠΟΤΑ δεν μάθατε! 

 

Είμαι  σίγουρος πως στην προεκλογική σας θα πείτε πως δεν είχατε 

χρόνο για τα βασικά και τις υποσχέσεις σας…είχατε τόσα άλλα 

προβλήματα… θα μας παρακαλέσετε να σας ΞΑΝΑ-τιμήσουμε με την 

ψήφο μας ώστε να κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε…λοιπόν έτσι απλά 

χάσαμε 5 χρόνια...ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ χρόνια…μήπως πρέπει ο 

Λαός να είχε ασφαλιστικές δικλείδες για να μαζέψουμε τους τόκους μας 

από τα 5 χρόνια που ΔΕΝ κάνατε  τίποτα..?  

 

Οι Βουλευτές που πιστεύουν ότι είμαι άδικος ας ανακοινώσουν  τι 

πέτυχαν μέχρι σήμερα για τα ΚΟΙΝΑ της Κύπρου… 

 

Σας θυμίζω τα βασικά που «ξεχάσατε» :- 

1.  ΠΑΙΔΕΙΑ – αναβαθμίστηκε? Βλέπουμε πιο χαρούμενα παιδιά να 

πηγαίνουν σχολείο? Τα ιδιαίτερα μαθήματα (φροντιστήρια) 

λιγόστεψαν?  Η Κύπρος ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις στην 

Ευρωπαϊκή βαθμολογία? Εγιναν μήπως... μυστικές μελέτες -  

έκπληξη για το πως η ΠΑΙΔΕΙΑ μας θα παράξει ανοικτά μυαλά 

στην κοινωνία για να επενδύσουμε σε αυτά το Μέλλον μας?  

Μήπως τελικά είστε ενάντια της Μόρφωσης διότι δεν βολεύει 

κομματικά η συντεχνιακά συμφέροντα ? 

 

2.  ΥΓΕΙΑ –  έχετε όλοι σας πολύ καλές ασφαλιστικές καλύψεις, 

πηγαίνετε όμως  στα κρατικά νοσοκομεία / υπηρεσίες  να δείτε 

από κοντά τι γίνετε – αλλά μην πάρετε τα κανάλια μαζί 

σας…βάλτε ένα τζιν και μια φανέλα και κάτσετε μαζί με τους 

υπόλοιπους θνητούς να δείτε τι ζουν!  

 



3. ΑΝΕΡΓΕΙΑ – εδώ διαφαίνεται η ανικανότητα και  έλλειψη 

φαντασίας όλων σας. Σκεφθήκατε πχ εάν μπορούμε να 

μειώσουμε τον εταιρικό φόρο (ή και να τον μηδενίσουμε) για 

καινούριες υπεράκτιες με αντάλλαγμα να προσλαμβάνουν 75%  

άνεργους Κύπριους ? Ένα σχέδιο ίσως για 3 χρόνια με 

αναθεώρηση μετά ? Εχουμε και πολλά άδεια κτίρια ... εγώ λέω 

δώστε σε αυτές τις εταιρίες και χαμηλά ενοίκια για 3 χρόνια! 

Τουλάχιστον θα τα συντηρούν αυτοί και όχι εμείς! Βέβαια το 

βασικό είναι  η ανάκαμψη του τραπεζικού μας συστήματος για να 

μας εμπιστεύονται οι εταιρείες…μιλάτε λοιπόν  μαζί τους και 

βρέστε τις λύσεις!  

Αυτά είναι τα φλέγοντα θέματα για μένα, αν στο μέλλον έχουμε Υγιή, 

μορφωμένα παιδιά με ευκαιρίες τότε τα πράγματα  θα παν καλά…αλλά 

πρέπει  να επενδύσουμε  σε αυτούς του τομείς. ΝΑΙ αν χρωστούμε για 

αυτούς τους λόγους δεν με ενοχλεί καθόλου…  θα τα πάρουμε πίσω και 

με το παραπάνω στο μέλλον. Με ενοχλεί όμως να διασώσω μια τράπεζα 

που τα έκανε σκατά…ακόμα πληρώνουμε και χωρίς ένα ‘σχέδιο’ θα 

πληρώνουν και τα εγγόνια μας ! 

 

Καταλήγω θυμίζοντας σας : είστε ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ και 

παντελώς κατευθυνόμενοι από τα κόμματα σας χωρίς να έχετε 

προσωπική άποψη και δυστυχώς ούτε όραμα παρά μόνο κομματικά και 

προσωπικά μικροσυμφέροντα… 

 

Ευτυχώς το πρώτο βήμα (55 % αποχή) έγινε…το 2ο (και πιο τρομαχτικό 

για εσάς) είναι η δραστηριοποίηση των οργανωμένων συνόλων και 

Κινημάτων που έχουν ήδη βρεί τα ελάχιστα  κοινά στοιχεία ( GRECO, 

Οριζόντια, Ευθυνοδοσία ) και σας έχουν κηρύξει τον πόλεμο.  

Ως Βουλευτές έχετε βαριές ευθύνες…! Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ…! 
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