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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 



Θεωρώντας ότι το υφιστάμενο 
αυτοδιοικητικό μοντέλο έκλεισε 
τον κύκλο του αλλά και επειδή 
αφουγκραζόμαστε και τις ανησυχίες 
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την αναγκαιότητα 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η νέα εκσυχγρονισμένη τοπική αυτοδιοίκηση διοικητικά και λειτουργικά πρέπει να διέπεται 
από τις βασικές αρχές του Ευρωπαικού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων 
διαλαμβάνει συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση 
εξουσιών από το κεντρικό κράτος, θέσπιση συλλογικών συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη 
αποφάσεων αλλά και διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
Πρόσθετα υποστηρίζουμε τον καθορισμό με σαφήνεια, του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και 
των ευθυνών της αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο στη βάση της 
αρχής της επικουρικότητας όπως ακριβώς προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Με οδηγό τις εμπειρίες,  τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος θεωρούμε ότι το νέο 
μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει απαρέκκλιτα να περιλαμβάνει εξελιγκτική αλλά 
δραστική μείωση του αριθμού των Δήμων στη βάση μελέτης και κριτηρίων ώστε οι νέες 
μονάδες που θα προκύψουν να είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμες. 
Την ίδια ώρα προκρίνουμε την εισαγωγή αυστηρών μηχανισμών ελέγχου σε διάφορα 
επίπεδα, με τον εξωτερικό έλεγχο να ανατίθεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 
τον εσωτερικό έλεγχο να αποτελεί αρμοδιότητα μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου 
οργανισμού με δυνατότητα ενίσχυσης με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.   
Η απόδοση αρμοδιοτήτων σε επαρχιακό επίπεδο, όπως η πολεοδομική ανάπτυξη, η 
ύδρευση και αποχέτευση αλλά και τα στερεά απόβλητα καθώς και η συγκρότηση επαρχιακών 
και τοπικών συμπλεγμάτων μεταξύ όμορων δήμων, κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων είναι 
αδιαπραγμάτευτα συστατικά στοιχεία της νέας πρότασης.  
Σε τοπικό επίπεδο αποδίδονται αρμοδιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών και οι οποίες εφαρμόζονται μέσω συμπελγματοποιημένων 
υπηρεσιών.  Τέτοιες υπηρεσίες είναι η σύσταση τμημάτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, 
περιβαλλοντικής πολιτικής, διαχείριση πάρκων και χώρων πρασίνου, καθαριότητας, αλλά και 
η αναβάθμιση της δημοτικής τροχονομίας σε δημοτική αστυνομία. 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πρέπει να προαχθεί με την παροχή κινήτρων προώθησης της 
ενοποίησης των υπηρεσιών με ταυτόχορνο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων αλλά και 
αύξησης των δυνατοτήτων άντλησης ευρωπαικών κονδυλιών. 
Στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νέου μεταρρυθμιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου  
δεσπόζουσα θέση έχουν οι νέοι άνθρωποι. Η ενδυνάμωση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων 
Νεολαίας και η ενίσψυση του ρόλου τους σαν παρατηρητές στα Δημοτικά Συμβούλια είναι 
ιδιαίτερης σημασίας. 
Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους κατεχόμενους Δήμους και τις κατεχόμενες 
Κοινότητες μας, που αποτελούν σύμβολο του αγώνα μας μέσω της αύξησης των κρατικών 
επιχορηγήσεων και της επαρκούς διοικητικής υποστήριξής τους. 
Θέλουμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη, αυτοδιοικούμενη, ευέλικτη και οικονομικά ανεξάρτητη 
τοπική αυτοδιοίκηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες μας να αναπτύσσουν μέσω των 
συμπλεγμάτων ή και από μόνοι τους επιχειρηματικές δράσεις με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά 
και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις μέσω Ευρωπαικών προγραμμάτων. Θέλουμε το κράτος 
να αποδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα έσοδα που θα την καταστήσουν οικονομικά 
βιώσιμη ώστε να υπάρξει τερματισμός της σημερινής οικονομικής εξάρτησης.  
Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ακόμη την απεξάρτηση και των σχολικών εφορειών από τις δημοτικές 
και κοινοτικές αρχές ώστε απερίσπαστες να επιτελούν το δικό τους πολυσήμαντο έργο και ρόλο. 
Όραμα μας μια σωστά στελεχωμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γι΄αυτό τον λόγο που πρόθεση μας 
είναι η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατάρτισης όλων των στελεχών και παρακολούθησης 
προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Και θέλουμε και μπορούμε γιατi το αξiζουμε! 

  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΑΓΡOΤΟΥ 
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Χάρης

ΑΝΙΦΤΟΥ 
Τούλα

ΔΡAΚΟΣ 
Γ. Άριστος

ΑΠEΓΗΤΟΥ 
Κάτια   
 

ΑΠΟΣΤΟΛIΔΗΣ 
Πάμπος

ΚΕΤΩΝΗΣ 
Μάκης

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
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Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία. 
Εργάστηκε στις Κυπριακές 
Αερογραμμές. Εκτεταμένη 
μουσική παιδεία και συμμετοχή 

Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας. 
Η διπλωματική του έγινε με 
θέμα την αναζωογόνηση της 
νεκρής ζώνης στη Λευκωσία. 

Δικηγόρος. Υπήρξε μέλος 
Συμβουλίου Φυλακών, Παγκυπρίου 
Δικηγορικού  Συλλόγου, Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας, Επαρχιακού  

Κάτοχος κολλεγιακού 
διπλώματος στα Οικονομικά.
Μέλος Συνδέσμου Παλαιμάχων 
ΑΠΟΕΛ, πρώην αθλητής ΓΣΠ, 

Μέλος διοικητικών συμβουλίων 
οικογενειακών επιχειρήσεων. 
Με πλούσια κοινωνική, 
πολιτιστική και φιλανθρωπική 

Πολιτικός Μηχανικός. 
Δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη και διεύθυνση 
έργων στην οικοδομική / 

Απόφοιτος Πολυτεχνείου. 
Εργάστηκε στη Λαική Τράπεζα 
για 36 χρόνια. Εθελοντής, 
διετέλεσε μέλος στο Σύνδεσμο 

Ξενοδοχειακές σπουδές.  
Εργάστηκε στα Δημόσια Έργα, 
τώρα στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

σε χορωδιακά σύνολα. Διετέλεσε πρόεδρος σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις. Ενεργό στέλεχος Προσκοπισμού, μέλος ΔΗΣΥ, 
ΓΟΔΗΣΥ, Τοπικής Τρυπιώτη. Δημοτική Σύμβουλος.

Διατηρεί  δύο  σελίδες στο Facebook με τίτλο Inspiring Nicosia 
και Η Μακαρίου Ζεί.  

Συμβουλίου ΔΗΣΥ Λευκωσίας και ΦΠΚ Πρωτοπορίας Αθηνών. 
Διετέλεσε Γραμματέας Σωματείου Λένας, Πρόεδρος ΓΟΔΗΣΥ 
Παλλουριώτισσας.

Αντιπρόεδρος Ομίλου Αντισφαίρισης Field Club Λευκωσίας
και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Δημοτικός Σύμβουλος.

δράση, συμμετέχει ενεργά σε πολλούς συνδέσμους, οργανώσεις 
και σωματεία. Δημοτική Σύμβουλος.

κατασκευαστική βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Μέλος ΔΣ Αρχής Λιμένων 2000 - 2003.

Γονέων του A’ και B’ Δημοτικού Σχολείου Καϊμακλίου. Με έντονη 
δράση στα κοινά, μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Λευκωσίας. Μέλος ΔΗΣΥ Αγίων Ομολογητών,  Επαρχιακής 
Γραμματείας Λευκωσίας και Πανελληνίου Συνδέσμου Φιλάθλων 
ΑΠΟΕΛ. Ανήκει στην εθελοντική ομάδα Διάσωσης Κύπρου.



Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΚΟΝΤOΣ 
Βασίλης

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 
Λεώνη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Γεώργιος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Γιώργος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
Κωστάκης 

ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ 
Ελένη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Κουνναφή 
Γιώτα 

ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ 
Αντώνης 

9 13

10 14

11

12

15

16

Πτυχίο Business & Finance. 
Επιχειρηματίας και διευθυντής 
στην εταιρεία Astra Car Rental. 
Ενεργό μέλος ΝΕΔΗΣΥ και ΔΗΣΥ. 

Εκπαιδευτικός, Δημοτική 
Σύμβουλος, Πρόεδρος 
Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου 
Λευκωσίας και του Δικτύου 

Πολιτικός Επιστήμονας με 
μετεκπαίδευση σε Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Σχέσεις. 
Β΄ Περιφερειακός ΔΗΣΥ 

Σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες και Επικοινωνία 
ΜΜΕ. Μεταπτυχιακό Διεθνών 
Σχέσεων. Εργάστηκε ως 

Ηθοποιός, με σπουδές στο 
Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος. Καταγωγή από την 
Κλήρου. Δημοτικός Σύμβουλος 

Δικηγόρος, με μεταπτυχιακό σε 
International Commercial Law, 
Specialized on International 

Αντιδήμαρχος Λευκωσίας. 
Διετέλεσε Επίτροπος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΔΗΣΥ. Μέλος 
Εκτελεστικής Επιτροπής 

Με ενεργό συμμετοχή 
σε ΝΕΔΗΣΥ και ΔΗΣΥ, 

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας. Συμμετέχει στις επιτροπές 
Προσφορών, Πολεοδομικής, Αναζωογόνησης και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων.

Εθελοντών ΛευκωσιάΖω.

Λευκωσίας, Ακαδημαϊκός - Διευθυντής ΚΥΚΕΜ. 
Μέλος σε διοικητικά συμβούλια εθελοντικών οργανώσεων, 
Α΄ Αντιπρόεδρος Λέσχης Lions Λευκωσίας.

πολιτικός συνεργάτης του Ευρωβουλευτή Ιωάννη Κασουλίδη. 
Ειδικός Συνεργάτης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναπληρωτής 
Πρόεδρος ΝΕΔΗΣΥ. Διετέλεσε Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία 
ΗΒ και Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία. 

Λευκωσίας 1996 - 2001. Banking Law (LLM). Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και 
Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία.

Ένωσης Δήμων. Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων 
& Περιφερειών, Επικεφαλής Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, Πρώτη Αντιπρόεδρος Ομάδας 
ΕΛΚ, Μέλος Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης Δήμων & Περιφερειών, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Δήμου Λευκωσίας  

ποδοσφαιριστής και μέλος ΔΣ  Σωματείου Ολυμπιακός. Μέλος 
Συνδέσμου Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κύπρου,κοινοτάρχης 
ενορίας Τακτ Ελ Καλέ. Επιχείρηση με βιβλιοπωλείο και πρακτορείο 
ΟΠΑΠ στην Παλλουριώτισσα.
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ΤΣΕΚΟYΡΑΣ 
Χριστόφορος 

ΦΙΛΙΠΠIΔΗΣ 
Κωνσταντίνος

ΤYΜΒΙΟΥ 
Ισαβέλλα 
(Μπέλλα)

ΦΛOΓΑΣ 
Χάρης

ΦΑΚΑΣ 
Χρύσανθος

ΦΩΤΙAΔΗΣ 
Κυριάκος
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Απόφοιτος Νομικής, μέλος 
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 
και Παγκυπρίου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Εργάζεται σε δικηγορικό 

Εργάστηκε στο τμήμα 
μάρκετινγκ εταιρειών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και λογισμικού και ως 

Σπουδές στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και 
μεταπτυχιακό στις Πολιτικές 

Σπούδασε Λογιστική. Πρόεδρος 
σε οργανώσεις και ομάδες 
πρωτοβουλίας γονέων και φίλων 

Πτυχίο Φυσικής, με κατεύθυνση 
την Αστροφυσική. Πρόεδρος 
της Αστρονομικής Εταιρείας 
Κύπρου. Επίσης, πτυχίο 

Πτυχίο στη διεύθυνση 
ξενοδοχείων, διευθυντικό 
στέλεχος αλυσίδας ξενοδοχείων 
και μέλος Επιτροπής Τουριστικής 

γραφείο στη Λευκωσία.  Διετέλεσε νομικός σύμβουλος σωματείου 
στήριξης σε άτομα με ειδικές ανάγκες Δικαίωμα Ζωής. 

αντιπρόσωπος πωλήσεων σε εταιρείες προμήθειας ιατρικού 
εξοπλισμού και καλλυντικών.

Εκστρατείες. Αντιπρόεδρος ΝΕΔΗΣΥ, μέλος ΔΣ Σωματείου ΑΠΟΕΛ. 
Επιστημονική συνεργάτης στο Υπουργείο Γεωργίας.

παιδιών με ειδικές ανάγκες. ΓΓ Φιλανθρωπικού Ομίλου Fiat 500. 
Πάρεδρος Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων (ΠΟΒΕΚ) Λευκωσίας.

Πολιτικού Μηχανικού και εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ. 
Δημοτικός Σύμβουλος.

Ανάπτυξης Λευκωσίας. Διετέλεσε πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, Γυμνασίου Αγλαντζιάς και Δημοτικού Αγίου 
Αντωνίου. Μέλος ΓΣΠ. Δημοτικός Σύμβουλος και Σχολικός Έφορος.



Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ι   Ε Φ Ο Ρ Ο Ι

ΚΑΚΟΥΛΛHΣ 
Κωστής 
(Κώστας)

ΠΑΣΤΕΛΛOΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτρης

ΜΕΓAΛΕΜΟΣ 
Νικόλαος

ΣΤΑΥΡAΚΗ 
Μιχάλης

2 5

3 6

ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗΣ 
Κωνσταντίνος 

ΜΙΧΑHΛ 
Ανδρούλλα

1 4

Σπούδασε Οικονομικά, 
με μεταπτυχιακό στα Διεθνή 
Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά. 
Λειτουργός στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Σπούδασε Οικονομικά.  Μέλος 
Σύνδεσμου Γονέων και Πρόεδρος 
Επιτροπής Εκδηλώσεων Λυκείου 
Ακροπόλεως. Υπήρξε πρόεδρος 

Οργανωτικός ΤΕ ΔΗΣΥ 
Καϊμακλίου. Με πλούσια 
δράση ως πρόεδρος και μέλος 

Απόφοιτος Λυκείου. Εργάστηκε 
πολλά χρόνια σε μεγάλα δομικά 
έργα στο εξωτερικό. Πολύχρονη 

Σπούδασε Φυσική Αγωγή. 
Επόπτης Αθλητικού Λυκείου 
Λευκωσίας, μέλος Εφορείας 

 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικού 
Σχεδίου. Εργάζεται στο Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων. Υπηρέτησε 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Διετέλεσε μέλος ΜΑΚΙ, 
στέλεχος ΦΠΚ Πρωτοπορία Θες/νίκης και ΗΒ, μέλος Επαρχιακής 
Γραμματείας ΝΕΔΗΣΥ Λευκωσίας. Σχολικός Έφορος, Γραμματέας 
ΟΝΕ ΔΗΣΥ.

Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του 293ου Συστήματος 
Προσκόπων. Αριστίνδην μέλος στην Επαρχιακή Προσκοπική 
Επιτροπή. Μέλος ΤΕ ΔΗΣΥ Αγίων Ομολογητών.

συνδέσμων γονέων και ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων σε 
Καϊμακλί, Παλλουριώτισσα και Λευκωσία, μέλος Φιλοαστυνομικού 
Συνδέσμου, Σχολικός Έφορος.

πείρα στους Συνδέσμους Γονέων. Μέλος του Ανωτάτου και 
Επαρχιακου Συμβουλίου ΔΗΣΥ. Πρώην πρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου 
Αποφοίτων Λυκείου Νεοκλεους. Μέλος ΤΕ ΔΗΣΥ Αγίων  Ομολογητών.

Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Πρόεδρος  Σχολικού Αθλητισμού 
Ευρώπης και μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού. Διετέλεσε πρόεδρος Ειδικών 
Ολυμπιακών Ευρώπης, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Special 
Olympics International.

σε συνδέσμους γονέων δημοτικών σχολείων και γυμνασίων. Πρόεδρος 
Επιτροπής Γονέων και Κηδεμόνων 71ου  Συστήματος Προσκόπων 
Καιμακλίου. 



ΓΙΩΡΚAΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ 

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φίλες και φίλοι,

Πριν από πέντε χρόνια σας ζήτησα να με εμπιστευτείτε 
για να μετατρέψουμε το κοινό μας όραμα για την πόλη 
μας σε πράξη. Για να αντιστρέψουμε την αρνητική της 
πορεία. Για να δημιουργήσουμε μια Λευκωσία που να 
μας ενθουσιάζει και να μας αντιπροσωπεύει.

Με σκληρή δουλειά, συναίνεση, θέληση και αποφασιστικότητα, 
καταφέραμε να  αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα και σύνθετα 

προβλήματα που προκάλεσε η κατάρρευση της οικονομίας μας. Με τη συμμετοχή και τη βοήθεια των 
συμπολιτών μας και των οργανωμένων φορέων της πόλης. Μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις. 

Διεκδικήσαμε τους στόχους μας. Αποδείξαμε ότι στα δύσκολα βρίσκουμε τις λύσεις. Γινόμαστε 
πιο δημιουργικοί. Τα καταφέρνουμε. 
Σήμερα, σας ζητώ να συνεχίσουμε μαζί αυτά που μαζί αρχίσαμε πριν 5 χρόνια για να κάνουμε 
την πόλη μας καλύτερη. 
Μια πόλη που να μας ενθουσιάζει, να μας αντιπροσωπεύει και να αντανακλά την κουλτούρα μας. 
Μια πόλη φιλική προς τους κατοίκους της και ελκυστική προς τους επισκέπτες της. 
Καθαρή, λειτουργική και δημιουργική. 
Με υπηρεσίες που όχι απλώς θα διευκολύνουν τη ζωή μας, αλλά θα την αναβαθμίζουν. 
Με ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και επαρκείς δημόσιες υποδομές. 
Μια πόλη που να διευκολύνει την μετακίνηση αλλά και την συναναστροφή των πολιτών της.
Μια πόλη του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Με οικονομική προοπτική.
Μια πόλη που να σέβεται το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα. Να στηρίζει και να 
προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της. Μια περήφανη Λευκωσία, που θα 
μας κάνει περήφανους.

Για να κάνουμε το όραμα μας πράξη, καλούμαστε να υλοποιήσουμε όλα τα έργα που σχεδιάσαμε 
και για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 130 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα μεγάλα και 
μικρά, όλα όμως ουσιαστικά. Έργα στο κέντρο αλλά και σε κάθε γειτονιά της Λευκωσίας. 

Πιστεύω στις δυνατότητες και τις προοπτικές της πόλης μας. Γι’ αυτό σας ζητώ να με εμπιστευτείτε  
για μία ακόμη, τελευταία, θητεία. 

Για να συνεχίσουμε πιο δυνατά την προσπάθεια για μια περήφανη Λευκωσία. 

Για κάθε δημότη, κάθε μέρα. 


