
                                     
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    5/4/2015    
 

ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ    

Με μεγάλη απογοήτευση και αυξημένη όμως αποφασιστηκότητα ακούμε τις 

ξεκάθαρα αρνητικές δηλώσεις του ΑΚΕΛ , μάλλον αρνητικές του ΔΗΚΟ και 

ανησυχίες της ΕΔΕΚ  για την Οριζόντια Ψηφοφορία. Τώρα βέβαια άρχισε και η 

επαναστροφή του ΔΗΣΥ !!! 

Τουλάχιστον ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ δέχονται να συζητήσουν το θέμα  με την 

Πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα, στην οποία το ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ συμμετέχει.  Η 

άρνηση όμως του ΑΚΕΛ να συζητήσει, η αμφισβήτηση εκ μέρους τους των 

αποτελεσμάτων δύο επαγγελματικών δημοσκοπήσεων που κατέδειξαν ότι 84% 

των πολιτών θέλουν την Οριζόντια και η δήλωση του κ. Α. Κυπριανού ότι η 

Οριζόντια είναι « παραμύθι της Χαλιμάς «  είναι το ελάχιστο γελοία και 

προσβλητική για τους πολίτες.  

Κύριοι κομματάρχες Παλαιών Εποχών και Δυνάμεων έχετε μήπως ρωτήσει τους 

Ψηφοφόρους σας γαι να δείτε τι θέλουν αυτοί οι που σας ψηφίζουν....διότι οι 

αριθμοί κάπως δεν γωνιάζουν: είχατε και τα τρία κόμματα μαζί  57 %  των        

( εγ-κάθετων ) ψήφων το 2011 και 45 % το 2014. Τώρα, το 16 % των πολιτών 

που δεν θέλουν την Οριζόντια σε ποιό κόμμα ανήκει άραγε ? Τούς θέλετε  και οι 

τρείς σας ? Νομίζω να διοργανωθεί ένας επίσημος αγώνας Ελληνορωμαικής 

πάλης μεταξύ των τριών σας και όποιος νικήσει ας τους πάρει, εμάς μας 

ενδιαφέρει το υπόλοιπο 29 %  που μεταφράζεται σε τουλάχιστον 2/3 των 

ψηφοφόρων σας που θέλουν την Οριζόντια και που εσείς αγνοείτε! 

 Εσείς λοιπόν φιλοι ψηφοφόροι του  ΑΚΕΛ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΔΗΚΟ και 

ΕΔΕΚ που βάλατε σταυρό προτίμησης σε αυτά τα κόμματα ακούστε μας διότι 

σταυρό προτίμησης τους δώσατε ΟΧΙ σταυρό για να μας σταυρώσουν όλους !  

Ισως για να σας/μας καταλάβουν θα ήταν καλά να βρεθούμε  έξω από τη Βουλή 

όλοι εμείς οι 509,040 Κύπριοι ψηφοφόροι που θέλουμε την οριζόντια  με ένα 

σταυρό,  ( έστω και σε Α4 χαρτί ) στην πλάτη, αύριο την Μεγάλη Πέμπτη και να 

ξαπλώσουμε οριζόντια επάνω στο σταυρό για να μας δώσουν σημασία? Ισως θα 

πρέπει να πάρουμε και ένα αυγό ο καθένας μας και να το καταθέσουμε ?  Σαν 

επαναστάτες του καναπέ που είμαστε όλοι ( μέχρι τώρα ) αυτό μπορεί να είναι 

δύσκολο, τουλάχιστον όμως πάρτε ένα τηλέφωνο το κόμμα σας, στείλτε ένα 

ήμειλ.. ελάτε να μας βοηθήσετε ! 



 Είναι απόλυτα επιτακτική ανάγκη η βελτίωση του επιπέδου των βουλευτών μας 

το 2016, οι άριστοι που γυρεύουν τα κόμματα και δεν βρίσκουν ( και ούτε θα 

βρούν )   δεν θα εγγραφούν σε κομματικούς κύκλους υπό τις παρούσες 

συνθήκες..... μόνο με την Οριζόντια θα βγουν μπροστά.  

Οσο αφορά τις  ανησυχίες ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ για πριμοδότηση υποψηφίων από τα 

μεγάλα κόμματα, η μελέτη της Πλατφόρμας Διαφάνεια Τώρα του Δεκ. 2013 

( αναρτημένη ) έχει καταγράψει διάφορες χώρες π.χ. Γερμανία, Αγγλία, Σκωτία, 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ όπου εφαρμόζονται διάφορες μορφές Οριζόντιας 

και τα κάποια  προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί. Ολα τα πιθανά προβλήματα  

λύνονται με τις κατάλληλες νομοθεσίες φτάνει να υπάρχει η πολιτική βούληση 

για να γίνουν οι αναγκαίες τομές. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ? 

Καλούμε όλους τους πολίτες και οργανωμένα σύνολα  να συνεχίσουν να πιέζουν 

τα τρία κόμματα για το καλό της πατρίδας μας και να στηρίξουν την προσπάθεια 

της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ ψηφίζοντας το e petition που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα μας  http://www.diafaniatora.com/ 
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