
                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17 ΙΑΝ. 2013  

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2013 : ΣΤΗΡΙΞΗ  κας. ΜΑΚΑΡΙΑΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   

 

Το ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ  έχει ταχθεί από τον Οκτώβρη του 2010 ανοικτά εναντίον της 

κομματοκρατίας θεωρώντας την σαν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο για την 

χώρα μας διότι εδραίωσε το ρουσφέτι, την διαπλοκή, την διαφθορά και την 

ατιμωρησία. Τα αποτελέσματα είναι πλέον ενώπιον όλων μας,  επίκεινται τα χείριστα 

και φυσικά  ( όπως και οι πλείστοι πολίτες )  θεωρούμε όλα τα κόμματα συνυπεύθυνα 

για την άθλια κατάσταση στη χώρα μας. Το ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ υποστήριξε από την πρώτη 

μέρα  την  Οριζόντια Ψηφοφορία ως τον  πιο σίγουρο τρόπο μειώσεως της 

κομματοκρατίας και αυτοκάθαρσης του συστήματος. Για την προώθηση αυτής της 

ιδέας  αυτοπροταθήκαμε σαν πλατφόρμα Οριζόντιας Ψηφοφορίας με την συμμετοχή 

μας στις Βουλευτικές εκλογές του 2011. Το ίδιο θα πράξουμε  και στις επόμενες  

Βουλευτικές διότι ο  ΖΥΓΟΣ είναι μεν ένα Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών  με ευρύ 

φάσμα απόψεων,  είναι όμως και μια πλατφόρμα  Οριζόντιας Ψηφοφορίας και 

σίγουρα δεν είναι απλά  ακόμα ένα κόμμα . Επίσης από τις 22/7/2011 έχουμε 

προτείνει σε  δημόσια ομιλία έξω από το Προεδρικό την ανάγκη επιλογής  

υπερκομματικού  Προέδρου  και έχουμε δημιουργήσει στις 15/1/2012 το σχετικό 

μπλόγκ  http://yperkommatikosproedros2013.blogspot.com/ μέσω του οποίου σχεδόν  

90% των πολιτών έχουν ψηφίσει υπέρ αυτής της ιδέας.  

 

Κατόπιν αναλύσεων των θέσεων των διαφόρων υποψηφίων,  ιδίως όπως έχουν 

εμφανιστεί στις πρόσφατες συνεντεύξεις της Δεξαμενής Σκέψης Θουκυδύδης ( ίδε 

http://www.thoukidides.com/  ) θεωρούμε ότι η καλύτερη επιλογή για τον πρώτο γύρο 

των εκλογών είναι η κα. Μακαρία Στυλιανού διότι : 

1. Είναι   μια καθαρή υπερκομματική υποψηφιότητα του Πολίτη. 
2. Την χαρακτηρίζει πατριωτισμός και ανιδιοτέλεια 
3. Εχει λογικές,  ξεκάθαρες θέσεις που στα πλείστα θέματα συνταυτίζονται με 

τις θέσεις του Πολίτη πχ στο Εθνικό θέμα,  στο  θέμα  του Φυσικού Αερίου 

της  κομματοκρατίας,  της Οριζόντιας Ψηφοφορίας και των αλλοδαπών. 
4.  Είναι αποφασισμένη να πολεμήσει το διεφθαρμένο κατεστημένο. 
5.  Απαντά ευθέως,  σύντομα, απλά και χωρίς υπεκφυγές στα ερωτήματα που τις 

θέτουν,  έχει ομως παράλληλα το γνώθι σ’ αυτόν και κρίνουμε ότι θα διορίσει 

και θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με τεχνοκράτες για την επίλυση των  

κρίσιμων προβλημάτων μας. 

 

 

http://yperkommatikosproedros2013.blogspot.com/


6. Εχει το θάρρος να θέσει εαυτήν στην υπηρεσία του Λαού υπό  εξαιρετικά  

δύσκολες συνθήκες και να εργαστεί μακροπρόθεσμα για το μέλλον των 

παιδιών της και των παιδιών όλων μας.  

 

Καλούμε λοιπόν τους φίλους και μέλη του ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ να μελετήσουν τις δηλώσεις 

της  Μακαρίας και αν συμφωνούν με την εκτίμηση μας, να την υποστηρίξουν 

σθεναρά  και να πιστέψουμε όλοι  οι Πολίτες ότι  τώρα και στο μέλλον πρέπει να 

ΕΝΩΘΟΥΜΕ  και να ψηφίζουμε σωστά με βάση τις αρχές μας για να αλλάξουμε τα 

κακώς έχοντα. Ελπίδα υπάρχει μόνο αν το θέλουμε. Χαμένη ψήφος δεν υπάρχει. 

 

Με αυτή την ευκαιρεία καταδικάζουμε έντονα την αντισυνταγματική απόφαση του 

ΡΙΚ να μην προβάλει την Μακαρία με την βλακώδη δικαιολογία ότι δεν μπορούν να 

την θεωρήσουν σαν Προεδρικό Υποψήφιο με βάσει τον νόμο περί ΡΙΚ που είναι 

βέβαια  ένα από τα αποτελέσματα της άθλιας κομματοκρατίας. ΑΙΣΧΟΣ  κύριοι ,  

διότι για ακόμα μια φορά έχετε θέσει το κομματικό συμφέρον υπεράνω του Εθνικού. 
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