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Μετά τα όσα πέρασε η κυπριακή κοινωνία μέσα από την οικονομική 
κρίση και όσα δυσάρεστα ήρθαν στο φως, ελπίζω ότι έχουν 
πεισθεί πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι είναι η ώρα για να 
αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, 

Με μεγαλύτερη ευθύνη έναντι του δημόσιου χρήματος και σεβασμό έναντι του δημότη, με 
λιγότερα συνθήματα και ξεπερασμένες  αντιλήψεις. Με αναβάθμιση των υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και για μια σύγχρονη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει στο 
επίκεντρο της την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι εκλογές ανάδειξης σχολικών εφορειών, είναι 
εκλογές στις οποίες τον πρώτο και καθοριστικό λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Η δύναμη 
ανήκει στην κοινωνία να αποφασίσει για αυτά που την αφορούν άμεσα και επηρεάζουν την 
καθημερινότητα της.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς στον κάθε δήμο και 
κοινότητα, έχει επιλέξει άτομα ικανά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους δημότες. 
Άτομα που μοιράζονται το κοινό μας όραμα για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Φίλες και φίλοι, 
Αυτές οι εκλογές διεξάγονται στη σκιά των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι αποδεκτό ότι έχει 
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και έχει καλυφθεί μεγάλη απόσταση συμβάλλοντας στην 
επίτευξη συγκλήσεων σε σημαντικό αριθμό κεφαλαίων.  

Η ώρα που η Τουρκία πρέπει να αποδείξει έμπρακτα την στήριξη της με πράξεις προς μια 
βιώσιμη λύση έχει έρθει. Και αυτό θα κρίνει πόσο κοντά πραγματικά είμαστε στην επίτευξη 
συμφωνίας για οριστική επίλυση του κυπριακού.

Οι επόμενες βδομάδες θα είναι δύσκολες αλλά και καθοριστικές. Καθήκον όλων είναι να 
σταθούμε στο πλευρό του Προέδρου Αναστασιάδη στην τιτάνια προσπάθεια να απαλλαχτούμε 
από την τουρκική κατοχή. Αυτός είναι ο μεγάλος εθνικός στόχος και ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός είναι δίπλα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον στηρίζει. 

Πολλοί βλέπουν το μέλλον με επιφύλαξη και σκεπτικισμό. Χωρίς να υποτιμούμε τους 
κινδύνους, εμείς επιλέγουμε να το βλέπουμε με αισιοδοξία και ελπίδα.

Aβέρωφ Νεοφύτου

Πρόεδρος 
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Σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Διευθυντής Εργασιών στη εταιρία 
JCC. Πιστοποιημένος Διευθυντής  

Νομικός με μεταπτυχιακές 
σπουδές, υποψήφια διδάκτωρ.  

Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές.  

Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές.  

Κατάγεται από την Κερύνεια. Εργάζεται 
σε δικηγορικό γραφείο ως προσωπική 
βοηθός του διευθυντή. Ανέπτυξε ενεργό 

Πρώην διευθυντικό στέλεχος EUROCYPRIA. Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων. Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Σχολικής Εφορείας 
Κερύνειας. Μέλος Λέσχης LIONS Κερύνειας και Ανωτάτου 
Συμβουλίου ΔΗΣΥ. Τέως Πρόεδρος Οργανισμού Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κερύνειας.

Έργων (PMP –PMI). Σπούδασε με υποτροφία στην Αμερική. 
Πτυχία στη Λογιστική και στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 
Διεκδικεί ΜΒΑ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Οργανισμού Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κερύνειας. 
Διετέλεσε μέλος ΔΣ Νεολαίας Κερύνειας.

Μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Κερύνειας Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας 
Κερύνειας και Λέσχης LIONS Κερύνειας.

Μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Κερύνειας Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας 
Κερύνειας και Λέσχης LIONS Κερύνειας.

δράση σε ότι αφορούσε την κατεχόμενη Κερύνεια. Όραμα της μια 
κοινωνία νέων με αρχές, ηθικές αξίες και επιστροφή στην Κερύνεια.



Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Διεκδικώ τη θέση του Δημάρχου Κερύνειας με πλήρη 
αίσθηση της ευθύνης και των υποχρεώσεων έναντί σας.

Είναι γεγονός ότι αυτές οι δημοτικές εκλογές είναι 

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

διαφορετικές από τις προηγούμενες γιατί τα προβλήματα των συνδημοτών μας αυξάνονται 
λόγω της οικονομικής κρίσης και κυρίως της μη λύσης στο πολιτικό μας πρόβλημα. 

Έχουν περάσει τέσσερεις και πλέον δεκαετίες  προσφυγιάς και τα προβλήματα των Κερυνειωτών 
παραμένουν άλυτα. 

Πρόθεσή μου είναι η δημοτική αρχή της πόλης να έχει σχέδια δράσης για να είμαστε έτοιμοι 
να ανταποκριθούμε σε κάθε είδος προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας. 

Ενόψει των καθημερινών εξελίξεων στο Κυπριακό είναι ανάγκη να καταθέσουμε μια 
ολοκληρωμένη πρόταση που να εξασφαλίζει πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, 
των τεσσάρων ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τον καταστατικό χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών. 

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εκστρατεία να πείσουμε, τόσο τη δική μας πολιτική ηγεσία 
όσο και τα ξένα κέντρα αποφάσεων πως η δική μας πρόταση, η οποία δεν στρέφεται 
εναντίον κανενός, δημιουργεί καλή προοπτική λύσης και θέτει την Κερύνεια ως απαρχή της 
συνύπαρξης Ε/Κ και Τ/Κ με συνθήκες ασφάλειας και αίσθημα δικαιοσύνης. 

Κερυνειώτισσα, Κερυνειώτη,

Σήμερα καλείσαι να πάρεις την κρίσιμη απόφαση για κατάθεση μιας ολοκληρωμένης 
κερυνειώτικης πρότασης που θα εξασφαλίζει την παραμονή όλων των επόμενων γεννεών με 
ασφάλεια, χωρίς εγγυήσεις, σε συνθήκες οικονομικής ευμάρειας.

Ένα δυνατό αποτέλεσμα σ’ αυτές τις εκλογές θα έχει αντίστοιχη βαρύτητα στην επιτυχία 
των προσπαθειών που κάνουμε για την πόλη μας. Με βάση αυτό το συμβόλαιο τιμής και με 
πλήρη αντίληψη της ευθύνης, ζητώ την εντολή σας  ώστε δυναμικά και με αποφασιστικότητα 
να στηρίξω τα συμφέροντα σας από την πρώτη μέρα της εκλογής μου. 

Αρχίζουμε δουλειά με πίστη στο στόχο μας: την επιστροφή μας στην Κερύνεια. 

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 
Γρηγόρης


