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Υπάρχει Λύση – Επεισόδιο 2: Του Δρα Γρηγόρη Μακρίδη 

 

Το ΔΗΚΟ , όπως όλοι γνωρίζουμε, κρατά σταθερά ένα πυρήνα αρχών και αξιών 
με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής για όλους τους πολίτες.  
Η Κύπρος χρειάζεται μια ισχυρή Βουλή με ισχυρό ΔΗΚΟ. Χρειάζεται βουλευτές 
αλλά κυρίως ανθρώπους, με τέτοιαν εμπειρία ώστε να κάνουν τέτοιες 
προτάσεις νόμων που να φέρουν βελτίωση και αλλαγή στις λειτουργίες του 
κράτους για μια καλύτερη και ποιοτική ζωή των πολιτών. 
Ως Υποψήφιος του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λεμεσού σας διαβεβαιώ ότι έχω τις 
εμπειρίες και γνώσεις για να κατευθύνω λύσεις για την ευημερία τόσο της 
επαρχίας Λεμεσού όσο και ολόκληρης της Κύπρου. Προβλήματα υπάρχουν 
πολλά, σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Οφείλουμε να κτίσουμε το μέλλον 
των παιδιών μας σωστά και για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε 
το μέλλον με τα σημερινά μάτια και γνώσεις ... αυτό το λέμε όραμα και με 
όραμα θα διορθώσουμε τα κακά για μια καλύτερη ζωή των παιδιών και 
εγγονών μας, για μια καλύτερη πατρίδα. 
Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι νέοι και οι πολίτες του μέλλοντος στους 
οποίους οφείλουμε να παραδώσουμε ένα ασφαλές εθνικό χαρτοφυλάκιο ώστε 
να μπορέσουν οι ίδιοι να αναπτυχθούν σε γαλήνια νερά, με δημιουργικότητα 
και αυτοπεποίθηση. 
 
Την ψήφο σας στον αριθμό 4 θα την τιμήσω με προτάσεις νόμων μέσα από το 
ΔΗΚΟ που να δημιουργούν ΛΥΣΕΙΣ. Αναφέρω τουλάχιστο 10 βασικούς στόχους 
εν συντομία: 

1. Παιδεία με συνεχή και δια βίου μάθηση για όλους 
2. Κανείς άνθρωπος να μην γνωρίσει την πείνα, κανείς άνθρωπος με ειδικές 

ανάγκες να μην στερείται ποιότητα ζωής  
3. Να υπηρετούν όλοι την προστασία και ποιότητα του περιβάλλοντος 
4. Αξιοκρατία και πρόληψη της διαφθοράς ώστε να μην χρειάζεται η 

καταπολέμησή της 
5. Νομικά Κίνητρα για οικονομικές επενδύσεις ώστε να αναπτύσσεται η 

εκπαίδευση και οι θέσεις εργασίας μαζί με κέντρα δημιουργικότητας και 
καινοτομίας  

6. Μείωση στο ελάχιστο της εισφοράς στο ΓΕΣΥ και εφαρμογή αυστηρής 
αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από γιατρούς και 
νοσοκομεία 



7. Ενίσχυση της Άμυνας και ασφάλειας ώστε να μην τολμά κανείς να μας 
απειλεί, μαζί με στοχευμένη και έξυπνη διεθνή δικτύωση και 
συνεργασία. Δεν πρόκειται να γίνουμε και εμείς πρωτεργάτες του 
ενδοτικού ρεαλισμού και των εθνικών ταπεινώσεων.  

8. Πολιτισμός και Τέχνες που να καλλιεργούνται και να καλλιεργούν  
9. Αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών προς την υπηρεσία του πολίτη, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αξιοποίηση της ηλιακής και αιολικής 
ενέργειας, αξιοποίηση της ψηφιακής μάθησης  

10. Να κάνουμε το κράτος πλούσιο και όχι τους εαυτούς μας.  
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