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Οµιλία στο απογευµατινό τσάι του ∆Η.ΚΟ. Μέσα Γειτονιάς 
22 Νοεµβρίου 2006 – Ξενοδοχείο Kanika Pantheon 

 
 
Ονοµάζοµαι Ολύµπιος Μάριος 
 
Σπούδασα στο Ηνωµένο Βασίλειο ηλεκτρονικός αεροπλοΐας και είµαι κάτοχος όλων των 
απαιτούµενων πτυχίων για την συντήρηση όλων των τύπων αεροσκαφών 
 
Εργάζοµαι σαν Αρχιεπιθεωρητής στο τεχνικό τµήµα ηλεκτρονικών αεροπλοΐας (Avionics) 
των Κυπριακών Αερογραµµών στο Αεροδρόµιο Πάφου 
 
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή, χαρά και περηφάνια που συγκαταλέγοµαι στο ψηφοδέλτιο του 
∆ηµοκρατικού Κόµµατος για το ∆ήµο µας. Οι επικείµενες ∆ηµοτικές εκλογές είναι 
ιδιαίτερης σηµασίας γιατί έχουµε όλες τις προϋποθέσεις και πρέπει να εργαστούµε σκληρά 
για την ενδυνάµωση του κόµµατος µας και της κοµµατικής οµάδας στο ∆ήµο µας.   
 
Το ∆ηµοκρατικό Κόµµα αποτελεί την ελπίδα και την έπαλξη για το µέλλον της πατρίδας 
µας. 
 
Ο πατριωτισµός, οι δηµοκρατικές αρχές και αξίες, η σύνεση και η διαχρονική εθνική του 
γραµµή, είναι η εγγύηση της σωστής πορείας για την ελευθερία και τη δικαίωση της 
αγωνιζόµενης πατρίδας µας. 
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα για την οµαλή λειτουργία και 
την πρόοδο της κοινωνίας. Η σύγχρονη τάση και η Ευρωπαϊκή προοπτική είναι η ενίσχυση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την εκχώρηση σε αυτήν από την πολιτεία περισσοτέρων 
ευθυνών και αρµοδιοτήτων. 
 
Εάν µε τιµήσετε µε τη ψήφο σας, σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ σκληρά, υπό την 
καθοδήγηση του άξιου και καταξιωµένου ∆ηµάρχου µας κ. Χρίστου Μέση, για να 
ανταποκριθεί ο ∆ήµος µας σε όλες τις ανάγκες των ∆ηµοτών, ώστε η Μέσα Γειτονιά να 
αναδειχθεί σε ένα πρότυπο ∆ήµο που θα βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των ∆ηµοτών µας. 
 
Μοναδική έγνοια µου είναι ο άνθρωπος και όραµα µου η προσφορά σ’ αυτόν και το 
κοινωνικό σύνολο.  
 
Θα διαθέσω όλες τις δυνάµεις και δυνατότητες µου µε τη νεανική µου όρεξη και διάθεση, 
και θα δουλέψω µε ενθουσιασµό ώστε να τιµήσω τη ψήφο σας, δηµιουργώντας τις πιο 
αγαθές και αρµονικές προσωπικές σχέσεις, µε τον καθένα σας. 
 
Όλοι µαζί να δουλέψουµε για µια δυνατή παρουσία του ∆Η.ΚΟ. στη Μέσα Γειτονιά και για 
τη δηµιουργία ενός ∆ήµου για τον οποίο όλοι να είµαστε περήφανοι. 
 
Σας Ευχαριστώ 


