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Με βάση πέντε πυλώνες 
αρχών και σύνθηµα 
«κόµµα µας η Κύπρος, 

ιδεολογία η σωτηρία της», η Μα-
καρία-Αντρη Στυλιανού εξήγγει-
λε την υποψηφιότητά της για τις 
προεδρικές εκλογές του 2013, 
δηλώνοντας ότι είναι η πρώτη 
φορά που απλοί πολίτες βγαί-
νουν µπροστά και παίρνουν την 
τύχη τους στα χέρια τους και κά-
λεσε τον κόσµο να στηρίξει αυτή 
την προσπάθεια.

Μιλώντας σε δηµοσιογραφική 
διάσκεψη, η κα Στυλιανού είπε 
ότι την τιµά η πρόταση που της 
έχει γίνει και µε πλήρη συναί-
σθηση ευθύνης θα ηγηθεί της 
προσπάθειας για αυτόνοµη κά-
θοδο στις επερχόµενες προεδρι-
κές. Οι λόγοι που ώθησαν στη 
διεκδίκηση του αξιώµατος, ανέ-
φερε, είναι η πλήρης αποδιοργά-
νωση του κράτους σε όλους τους 
τοµείς και η καταστροφική πο-
ρεία του Κυπριακού. «Για πρώτη 
φορά στην ιστορία της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας απλοί πολίτες 
βγαίνουν µπροστά, τα βάζουν µε 
το σάπιο σύστηµα, µε τη διαπλο-
κή και τις πελατειακές σχέσεις. 
Παίρνουµε την τύχη µας στα χέ-
ρια µας και καλούµε όλους τους 

συµπατριώτες µας, ανεξαρτήτως 
κοµµατικής προέλευσης και ιδε-
ολογίας να στηρίξουν τον αγώνα 
αυτό για αλλαγή, κάθαρση των 
θεσµών και ανάκτηση της εθνι-
κής µας αξιοπρέπειας», τόνισε.

Το σύνθηµά µας, ανέφερε η κ. 
Στυλιανού, είναι «κόµµα µας η 
Κύπρος, ιδεολογία µας η σωτη-
ρία της». Στηρίζουµε, συνέχισε, 
την προσπάθεια αυτή σε πέ-
ντε βασικούς άξονες και ζητάµε 
πρώτα απ’ όλα άµεσες και ριζικές 
αλλαγές µε απώτερο στόχο την 
κάθαρση των θεσµών και την 
εξυγίανση της πολιτικής, οικονο-
µικής, εκπαιδευτικής και κοινω-
νικής ζωής του τόπου. Ζητάµε, 
επίσης, άµεση επανατοποθέτηση 
του Κυπριακού στην πραγµατική 
του βάση ως πρόβληµα εισβολής 
και κατοχής. Τρίτον, συνέχισε, 
επικέντρωση στην οικονοµική 
ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την 
συνετή οικονοµική πολιτική για 
αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων 
ελληνικού τύπου. Ζητάµε ακόµη, 
επανασχεδιασµό και ενίσχυση 
των ενόπλων δυνάµεων αλλά 
και αυστηρή εφαρµογή των οδη-
γιών της ΕΕ για το µεταναστευτι-
κό και προστασία του δηµογρα-
φικού χαρακτήρα του ελληνικού 

πολιτισµού και της ελληνικής 
γλώσσας, της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας. Λεπτοµέρειες για το 
πρόγραµµα θα δοθούν, ανέφε-
ρε, αργότερα.

Ερωτηθείσα εάν θα έχει επα-
φές µε ανθυποψηφίους της ή 
κόµµατα, η κ. Στυλιανού απά-
ντησε ότι εάν κάποιο κόµµα συµ-
φωνεί µε τα όσα ζητούν οι ίδιοι 
ως πολίτες και τα βρίσκει ορθά 
και δίκαια «και θέλει για πρώτη 
φορά κόµµα να στηρίξει απλούς 
πολίτες σε αυτή την προσπάθεια, 
εµείς δεν µπορούµε να τους το 
αρνηθούµε το δικαίωµα να το 
κάνουν αυτό. Αλλά εµείς δεν 
πρόκειται να εµπλακούµε στη 
διαδικασία των συγκλίσεων και 
των διαπραγµατεύσεων πίσω 
από κλειστές πόρτες». Σε ερώτη-
ση εάν έχει κεντρικό επιτελείο, 
απάντησε ότι υπάρχουν διάφο-
ρες οµάδες, αποτελούµενες από 
εξειδικευµένους εµπειρογνώµο-
νες, ειδικοί για το κάθε θέµα, 
ελεύθεροι, απλοί πολίτες - όπως 
είπε - που συνδράµουν σε αυτή 
την προσπάθεια.

Εκπρόσωπος Τύπου της υπο-
ψηφίας είναι ο Αγις Παναρέτου, 
ο οποίος ήταν παρών στη δηµο-
σιογραφική διάσκεψη.

Για τρίτη συνεχή χρονιά η… 
ρωσική επέλαση τουριστών 
δίνει σηµαντικές ανάσες 

στην οικονοµία της ελεύθερης 
Αµµοχώστου, καθώς το ρωσικό 
στοιχείο στην Αγία Νάπα και τον 
Πρωταρά, είναι κάτι περισσότερο 
από αισθητό. Ειδικά σε εποχές, 
που σύµφωνα µε ξενοδόχους και 

επιχειρηµατίες της περιοχής η αγ-
γλική αγορά φαίνεται να υποχω-
ρεί και φέτος, ενώ οι Ευρωπαίοι 
τουρίστες και κυρίως οι Γερµανοί, 
παρουσιάζονται κουµπωµένοι στις 
δαπάνες τους εντός και εκτός ξε-
νοδοχείων.  Αντιθέτως, οι Ρώσοι 
τουρίστες χαρακτηρίζονται ολοένα 
και περισσότερο ως τουρίστες που 

ξοδεύουν σηµαντικά χρήµατα στις 
διακοπές τους, τόσο για διασκέδα-
ση όσο και για αγορές. 

Ήδη αυτές τις µέρες η Αγία 
Νάπα θυµίζει κάτι από προάστιο 
της Μόσχας καθώς η ρωσική πα-
ρουσία και η ρωσική οµορφιά, 
κατακλύζουν κάθε γωνιά του του-
ριστικού θέρετρου.

Υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές
εξήγγειλε η Μακαρία-Αντρη Στυλιανού  

Κύπρος..., η νέα µόδα 
για τους Ρώσους εύπορους τουρίστες
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