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Έντεκα υποψηφιότητες 
για τις προεδρικές εκλογές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΕΚΟΡ

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας Γιώργος Λιλλήκας πραγματοποιεί διήμερη 
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα κι αύριο, 22 
και 23 Ιανουαρίου 2013. 

Ο κ. Λιλλήκας θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξί-
μου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κά-
ρολο Παπούλια στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον πρό-

εδρο της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελο Μειμαράκη 
και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος θα παρουσιάσει τις θέσεις 
του σε πολιτική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και 
θα απαντήσει σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων. 
Την εκδήλωση στηρίζουν ο Ελληνικός Πολιτιστικός 
Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας και η Κίνηση Ελλήνων Δι-
κηγόρων για τα εθνικά θέματα.

Με την υποβολή των υποψηφιο-
τήτων, η Κύπρος εισήλθε από την 
περασμένη Παρασκευή στην τελική 
ευθεία για τις προεδρικές εκλογές, 
ένα μήνα πριν από την αναμέτρηση 
της 17ης Φεβρουαρίου.

Υποβλήθηκαν συνολικά έντεκα 
υποψηφιότητες, όλες έγκυρες. Πρό-
κειται για αριθμό ρεκόρ στην ιστο-
ρία των προεδρικών εκλογών στην 
Κύπρο.

Ο κατάλογος των υποψηφίων 
αναμενόταν να οριστικοποιηθεί 
ύστερα από εξέταση τυχόν ενστάσε-
ων και αφού μελετηθεί, χθες Δευτέ-
ρα, με εκπροσώπους των υποψηφί-
ων.

Βάσει νόμου που ψήφισε την πε-
ρασμένη Πέμπτη η Βουλή, η ψηφο-
φορία στις 17 Φεβρουαρίου θα λή-
ξει στις 18:00, αντί στις 17:00, για 
πρώτη φορά σε προεδρικές εκλογές.

Υποψηφιοτητες
Η πρόταση της υποψηφιότητας 

του Νίκου Αναστασιάδη έγινε από 
τον νομπελίστα καθηγητή Χριστό-
φορο Πισσαρίδη, με υποστηρίζο-
ντες τον γνωστό τραγουδιστή Μι-
χάλη Χατζηγιάννη, την αντιπρύτανη 
του ΤΕΠΑΚ Ανδριανή Ονουφρίου, 
τον λογιστή της Αρχιεπισκοπής 
Γιάννο Χαριλάου, τη λογοτέχνη-
επιχειρηματία Αλεξάνδρα Γαλανού, 
την καθηγήτρια Πανεπιστημίου και 
πρόεδρο στο Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, την 
πρώην πρόεδρο της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρη-
ματιών Έλενα Τάνου (Έλληνα), τον 
δικηγόρο Μιχάλη Μουσιούττα και 
τον γνωστό ψυχίατρο Γιάγκο Μικελ-
λίδη.

Η πρόταση της υποψηφιότητας 
του Σταύρου Μαλά έγινε από τον 
υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πό-
ρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλή 
Αλετράρη, με υποστηρίζοντες τους 
Νίκο Κατσουρίδη, κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ και επικε-
φαλής του εκλογικού επιτελείου του 
κυρίου Μαλά, Κίκη Καζαμία, πρώ-
ην υπουργό Οικονομικών, Ελένη 
Ευαγγέλου, μέλος της οικογένειας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Πα-
ντελάκη Πανταζή, αντιστράτηγο 
εν αποστρατεία, Μόνικα Μελέκη, 
ηθοποιό και δημοτικό σύμβουλο 
Λάρνακας, Θέμο Δημητρίου, μέλος 

Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών, Κούλη 
Αβραάμ, αντιπρόεδρο Κινήματος 
Ενωμένων Δημοκρατών και Τάσο 
Κυρμίτση, δικηγόρο και επικεφαλής 
της ομάδας «Νέα Γενιά με Σταύρο 
Μαλά».

Την υποψηφιότητα του Γιώργου 
Λιλλήκα πρότεινε η Ειρήνη Μά-
ντολες, κόρη της Χαρίτας Μάντολες 
και την υποστήριξαν οκτώ άνεργοι 
πολίτες, στην πλειονότητα νέοι 25-
35 ετών, η Δήμητρα Χριστοδούλου 
(άνεργη γραμματέας, μητέρα δύο 
παιδιών, 37 χρονών), η Μελίνα 
Χριστοφή (άνεργη κομμώτρια, μη-
τέρα δύο παιδιών, 26 χρονών), ο 
Γεώργιος Γεωργίου (άνεργος πτυ-
χιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφο-
ρικής, 28 χρονών), Κωνσταντίνος 
Μαρκίδης (άνεργος νομικός, 33 
χρονών), Γιάννης Οικονομίδης 
(άνεργος πτυχιούχος International 
Business, 25 χρονών), Κωνσταντί-
νος Πρατζιώτης (άνεργος, πρώην 
υπάλληλος του Συμβουλίου Ελαιο-
κομικών Προϊόντων, 55 χρονών), 
Ευάγγελος Φλουρέντζου (άνεργος, 
βοηθός χημικός ιατρικών εργαστη-
ρίων, 25 χρονών) και Ελεάνα Χα-
ραλάμπους (άνεργη φιλόλογος, 29 
χρονών).

Υποψηφιότητα υπέβαλαν επίσης 
οι: Πραξούλα Αντωνιάδου, Μακα-
ρία-Άντρη Στυλιανού, Λάκης Ιωάν-
νου, Κώστας Κυριάκου (Ούτοπος), 
Ανδρέας Ευστρατίου, Λουκάς Σταύ-
ρου (ΕΔΗΚ), Σόλων και Γεώργιος 
Χαραλάμπους (ΕΛΑΜ).

Οι υποψήφιοι αφού υπέβαλαν τα 
απαραίτητα έγγραφα για έλεγχο και 
κατέβαλαν το παράβολό των 1710 

ευρώ προέβησαν σε δηλώσεις στις 
οποίες παρουσίασαν τους λόγους 
που αποφάσισαν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα και καλούσαν τον 
κυπριακό λαό να τους εμπιστευθεί 
με την ψήφο του.

Στο χώρο υποβολής υποψηφιοτή-
των προσήλθε ακόμη ένας πολίτης, 
ο Ανδρέας Ανδρέου, ο οποίος προ-
σήλθε και επιθυμούσε να καταθέσει 
την δική του υποψηφιότητα, ωστό-
σο αυτό δεν κατέστη δυνατό επειδή 
δεν είχε συμπληρωμένα όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία των προεδρικών εκλο-
γών υπέβαλαν υποψηφιότητα και 
δύο γυναίκες.

Το επάγγελμα των υποψηφίων 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα προ-
σωπικά στοιχεία των υποψηφίων 
που είχαν αναρτηθεί σε ειδικό πίνα-
κα στο χώρο υποβολής της υποψη-
φιότητας τους.
Αναλυτικά, Νίκος Αναστα-

σιάδης (δικηγόρος-βουλευτής), 
Σταύρος Μαλάς (γενετιστής),  
Γιώργος Λιλλήκας (πολιτικός 
επιστήμονας), Πραξούλα Αντω-
νιάδου-Κυριάκου (οικονομολό-
γος),  Μακαρία-Άντρη Στυλιανού 
(βοηθός διευθύντρια Δημοτικής 
Εκπαίδευσης), Λάκης Ιωάννου 
(σύμβουλος Δικαιωμάτων Πολί-
τη), Κώστας Κυριάκου-Ούτοπος 
(γεωργός-συγγραφέας), Ανδρέ-
ας Ευστρατίου (επιχειρηματίας), 
Λουκάς Σταύρου (ζωγράφος-
συγγραφέας), Σόλων Γρηγορίου 
(γεωργός) και Γεώργιος Χαρα-
λάμπους (άνεργος).

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Στην Αθήνα ο Γιώργος Λιλλήκας
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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.


