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      ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Βουλευτικές Εκλογές 2021	

Ομιλία		Βουλευτή	ΔΗΚΟ	Πάφου	κ.	Χαράλαμπου	Πιττοκοπίτη	

	
	
	
Φίλες και Φίλοι, 
 
 
 
Είναι με ταπεινότητα και αίσθημα ευθύνης που 
απευθύνομαι σήμερα σε σας τους συμπολίτες 
μου προσδοκώντας για άλλη μια φορά την 
συμπόρευση μαζί σας για ένα καλύτερο μέλλον 
για όλους μας, πρωτίστως για τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας. 
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Ζούμε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς 
καταστάσεις λόγω της πανδημίας του ιού Covid 
19  οι οποίες έχουν ανατρέψει την κανονικότητα 
και τον προγραμματισμό του καθενός μας. 
 
Η προχειρότητα και η έλλειψη προγραμματισμού 
στην λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του κορονοιού οδήγησε ΚΑΙ την 
δημόσια υγεία ΚΑΙ την οικονομία στο χείλος της 
καταστροφής.  
 
 
Όταν άλλες χώρες προετοιμάζοντο  για το 2ο 
κύμα της πανδημίας ενισχύοντας τις υποδομές 
υγείας σε προσωπικό και μέσα, παραγγέλλοντας 
τον αναγκαίο αριθμό εμβολίων, στην Κύπρο 
οι κυβερνώντες πανηγύριζαν και έδιδαν 
συγχαρητήρια στους εαυτούς τους. 
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Φίλες και Φίλοι, 
 
Παρακολουθούμε όλοι εμβρόντητοι την 
χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων των 
σκανδάλων διαπλοκής και διαφθοράς. 
 
Η πολιτική ευθιξία και η πολιτική ηθική είναι 
κουλτούρα και νοοτροπία που έχει καταντήσει 
θέσφατο στον τόπο μας. Σε άλλες χώρες οι 
πολιτικοί τους έχουν την τόλμη και το ηθικό 
ανάστημα να παραδέχονται τα λάθη τους, 
ηθελημένα ή όχι, να αναλαμβάνουν τις θεσμικές 
και προσωπικές τους ευθύνες αποδεικνύοντας 
έτσι έμπρακτα ότι διαθέτουν πολιτικά 
αντανακλαστικά και κοινωνική ευαισθησία. 
 
Τα σημάδια της κυβερνητικής αναλγησίας και 
προχειρότητας εμφανέστατα ΚΑΙ στην 
οικονομική δραστηριότητα της Επαρχίας μας. 
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και 
νοικοκυριά βρίσκονται σε απόγνωση και πλήρη 
διάλυση χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη από 
ένα κράτος που παραπαίει ανήμπορο να 
αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά. 
 
 
Ως Δημοκρατικό Κόμμα  συμπορευτήκαμε μαζί, 
τα τελευταία πέντε χρόνια δώσαμε ΜΑΧΕΣ μαζί, 
εντός και εκτός Βουλής για πρόληψη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των 
αρνητικών εξελίξεων που επηρεάζουν το σύνολο 
των συμπολιτών μας. 
 
Κορωνίδα των προτεραιοτήτων μου η νεολαία,  η 
παιδεία και ο πολιτισμός. Ο πραγματικός 
πλούτος του τόπου μας που επιβάλλεται να 
στηρίξουμε για να έχουμε μέλλον.  
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Μαζί δίνουμε στην Πάφο τη δύναμη να έχει την 
φωνή που χρειάζεται. 
 
Θεωρώ μεγάλη μου τιμή, που για 5 χρόνια 
μπόρεσα να προσφέρω στον τόπο μου.  
 
Δηλώνω παρών και έτοιμος να συνεχίσω αυτόν 
τον δρόμο της ευθύνης που χαράξαμε μαζί. 
 
Φίλες και Φίλοι, 
 
Ζητώ την στήριξη σας, καταθέτοντας το έργο μου 
για την Επαρχία μας. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι με ένα ισχυρό ΔΗΚΟ 
μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της 
αξιοκρατίας και της ευημερίας του τόπου μας. 
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Η Πάφος μας αποτελεί το σημείο αναφοράς μου, 
 
Πάντοτε  δίπλα από τον καθένα από εσάς, 
Για την Πάφο που μας αξίζει. 
 
Για να σηκώσουμε την Πάφο ακόμη πιο ψηλά, 
 
Μαζί Τολμήσαμε, Μαζί Συνεχίζουμε.  
 
Σας Ευχαριστώ! 
 
    
    
 
  


