“

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό
μας ενώνει πρώτα και κύρια,
η αγωνία για την απελευθέρωση
και επανένωση του τόπου μας.

”

Φίλες και Φίλοι,
Η ΜΕΓAΛΗ
ΕΙΚOΝΑ

Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό είμαστε περήφανοι. Γιατί, χωρίς
τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη,
η Κύπρος δεν θα ήταν σήμερα µέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας.
Αυτή είναι η µμεγάλη εικόνα και αυτήν είναι που καλούμαστε να
περιφρουρήσουμε. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε. Να κρατήσουμε
την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ενωμένη και δυνατή.

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚOΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜOΣ

Είμαστε μια μεγάλη παράταξη. Ουδέποτε περιορίσαμε τον εαυτό
µας σε µικρά όνειρα και σε μικρές πράξεις. Είμαστε η παράταξη των
μεγάλων στόχων γι’ αυτή τη μικρή χώρα.
Και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό:
Η παράταξη µας είναι, που έφερε στην Κύπρο την αντιπροσωπευτική
δημοκρατία, την ανεκτικότητα, την εθνική συμφιλίωση, τον εκσυγχρονισμό
κοινωνίας και πολιτικής.
Είναι η παράταξή µας, που µε μπροστάρη τον Γλαύκο Κληρίδη,
µας οδήγησε στη μοναδική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 2013 ο Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε τα οικονομικά συντρίμμια
της Κύπρου και πέτυχε την ανάκαμψη.

“

Το κράτος μας μπορεί
πλέον να ασκεί
πιο αποτελεσματική
κοινωνική πολιτική.

”

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ Η μεσαία τάξη αποδείχθηκε, για μια ακόμη φορά, η ραχοκοκαλιά
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάκαμψη και η ανάπτυξη της
Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ οικονομίας.
Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Και σ’ όλους τους πολίτες. Στους σοβαρούς,
τους μετρημένους, τους παραγωγικούς Κύπριους, αλλά ιδιαίτερα
στους γεμάτους δημιουργικότητα και φιλοδοξία νέους μας.
Ακόμα και μέσα στη μεγάλη κρίση, πετύχαμε να μειώσουμε
φόρους. Καταργήσαμε το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, μειώσαμε
φόρους στα καύσιμα, θα μηδενίσουμε το φόρο κατανάλωσης στα
οχήματα και θεσπίζουμε σειρά κινήτρων για να ενισχύσουμε την
επιχειρηματικότητα.

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
Η ΣΥΝΕΧΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ

Στην δεκαετία διακυβέρνησης Κληρίδη, το Κυπριακό κράτος πέτυχε
την πλήρη εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, βάζοντας την
Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη θητεία του Νίκου Αναστασιάδη,
δημιουργείται επιτέλους το σύγχρονο κράτος που αξίζει να έχει ο
κάθε Κύπριος πολίτης.
Πάνω από 240 μεταρρυθμίσεις προωθήθηκαν την προηγούμενη πενταετία.
Μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τη μείωση της στρατιωτικής θητείας
και την αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς, τη θέσπιση του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, την δημιουργία σημαντικών
υφυπουργείων, την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού, τη
σταδιακή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, τη δρομολόγηση
του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.
Σήμερα, προωθούνται κορυφαίες αλλαγές. Μεταρρυθμίσεις στη
Δικαιοσύνη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Δημόσια Υπηρεσία,
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Γεωργική Ασφάλιση, την
Προσφυγική Πολιτική, την Περιφερειακή και Οικοδομική Ανάπτυξη.

“

Χρειαζόμαστε ένα
εκπαιδευτικό σύστημα
που να απελευθερώνει
τις δημιουργικές
δυνατότητες
των παιδιών μας.

”

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣYΣΤΗΜΑ

Στην αγωνία μας να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που
συζητούνται στην Κύπρο για δεκαετίες, ίσως κάναμε και λάθη. Ίσως
δεν λάβαμε υπόψη, όσο θα έπρεπε, τις απόψεις των ανθρώπων
που καλούνται να εφαρμόσουν κάποιες από τις σχεδιαζόμενες
πολιτικές. Αυτό συνέβη στην εκπαίδευσή μας. Αν κάναμε κάποιους
λάθος χειρισμούς, δεν ήταν από πρόθεση. Αντιθέτως, υπήρξαν
προϊόν της αγωνίας μας να προχωρήσουμε στις αλλαγές που έχει
ανάγκη ο τόπος μας.
Σήμερα, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που η συμμετοχή
και ο σεβασμός στο εκπαιδευτικό λειτούργημα θα αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο.
Μόνο έτσι θα πετύχουμε η παιδεία μας να φέρει τους μαθητές στο
επίκεντρο.
Χρειάζεται να οριοθετήσουμε τους στόχους μιας ευρείας εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης που θα αναβαθμίζει δραστικά το εκπαιδευτικό μας
σύστημα.
Και θα απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνατότητες των παιδιών μας.
Και αν χρειαστεί να επενδύσουμε περισσότερα, να το κάνουμε.
Διότι η παιδεία ενός τόπου είναι επένδυση, δεν αποτελεί έξοδο!

ΜΕΓΑΛYΤΕΡΗ
ΣΥΝΑIΝΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY
ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ
ΥΓΕIΑΣ

Κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων, πρέπει να έχει
πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας και να επιλέγει
ελεύθερα τον γιατρό του.
Όλοι έχουμε ψηφίσει τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση.
Παρά τις μεγάλες διαφορές στη φιλοσοφία που είχαμε, δώσαμε
όλα τα εφόδια και εγκρίναμε τους σχεδιασμούς που προώθησαν
οι αρμόδιοι φορείς. Οι εισφορές έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν.
Επιστροφή, δεν υπάρχει και το έχω ξεκαθαρίσει από καιρό. Ούτε
αναβολές, ούτε αναστολές.
Το ΓΕΣΥ όμως, η μεγαλύτερη σύγχρονη κοινωνική μεταρρύθμιση, δεν
θα πετύχει, εάν συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης.
ΓΕΣΥ χωρίς γιατρούς δεν γίνεται. Και αλίμονο αν από το σημερινό
πεπαλαιωμένο σύστημα καταλήξουμε σ’ ένα άλλο, όπου ο πολίτης
θα καλείται να πληρώνει διπλά και να μην απολαμβάνει τις υπηρεσίες
που δικαιούται.
Γι’ αυτό χρειάζεται όλοι να χαμηλώσουν τους τόνους. Να συνεχιστεί
ένας παραγωγικός διάλογος αντί της δημόσιας διαμάχης. Και όσοι
πραγματικά νοιάζονται για το ΓΕΣΥ και την υγεία των πολιτών, ας
πάψουν να στήνουν την αντίθετη άποψη στο εκτελεστικό απόσπασμα.

“

Το ΓΕΣΥ αποτελεί
τη μεγαλύτερη,
σύγχρονη κοινωνική
μεταρρύθμιση.

”

Η ΕΘΝΙΚΉ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΉ

Μας ενώνει ο καλώς νοούμενος πατριωτισμός και ο πατριωτικός
ρεαλισμός. Η διαρκής μάχη για να ζει ο λαός μας ελεύθερος,
ανάμεσα σε άλλους, ελεύθερους λαούς.
Κάποιοι έχουν μπερδέψει τον υγιή πατριωτισμό με τον εθνικισμό και
την πατριδοκαπηλία.
Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, υγιής πατριωτισμός είναι ο
σεβασμός στην ιστορία και την παράδοσή μας.
Η αναζήτηση της εθνικής προόδου. Η σύνδεση με την πατρίδα και
τα χώματά μας.
Και οι Ελληνοχριστιανικές μας αξίες. Αυτά συνθέτουν το DNA του
Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ

Ο επικίνδυνος φανατισμός των ακραίων και η ανιστόρητη αδιαφορία
των απάτριδων, αποτελούν τους εχθρούς του υγιούς πατριωτισμού.
Κανένας λαός δεν προόδευσε βρισκόμενος στην εθνική απομόνωση
και κανένα έθνος δεν επέζησε όταν απαρνήθηκε την ταυτότητά του.
Είναι υποχρέωση μας να σταθούμε απέναντι και στις δύο αυτές
προσεγγίσεις.
Και απαντούμε σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να αφαιρέσουν την
εθνική καταγωγή και την Ελληνικότητα του Κυπριακού Ελληνισμού,
ότι η προσπάθεια τους όχι μόνο είναι μάταιη, αλλά είναι και εις βάρος
της δυνατότητας να ζήσουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί
σ’ αυτό τον τόπο.
Η ειρηνική συμβίωση που πηγαία επιθυμούμε, μόνο στον αλληλοσεβασμό
του ενός προς τον άλλο μπορεί να στηριχθεί.
Απαντούμε επίσης και στους ακραίους, που οραματίζονται μια
Κύπρο εχθρική προς τον έξω κόσμο, μια Κύπρο περιχαρακωμένη
και μίζερη.
Βλέπουμε το κακό που προκάλεσαν οι προσεγγίσεις ομοίων τους σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακολουθούμε την οπισθοδρόμηση,
την εχθρότητα και την έλλειψη δημοκρατικότητας που τους διακατέχει.
Δεν μπορούμε εμείς, του Δημοκρατικού Συναγερμού, να αφήσουμε
την Κυπριακή κοινωνία - ειδικά τους νέους μας - να παρασύρονται
από πατριωτικά καθρεφτάκια που σήμερα πλασάρονται, με
αποτέλεσμα να κάνουν την πατρίδα μας μικρότερη. Να θέτουν την
πατρίδα μας στο περιθώριο.
Πραγματικός πατριώτης είναι εκείνος που δεν θέλει να παραδώσει
τη χώρα του μικρότερη στις επόμενες γενιές!

“

Για τον Δημοκρατικό
Συναγερμό,
υγιής πατριωτισμός
είναι ο σεβασμός
στην ιστορία και την
παράδοσή μας.

”

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό μας ενώνει πρώτα και κύρια, η
αγωνία για την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας.
Ειδικά αυτή την περίοδο, που η διεθνής συγκυρία δημιουργεί ένα
νέο παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό.
Ειδικά σήμερα, που αναστηλώσαμε την αξιοπιστία μας. Που αποκτούμε
ξανά κύρος σε όλο τον κόσμο. Που στήνουμε την ισχυρή συμμαχία
της ενέργειας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουμε
τον ορυκτό μας πλούτο.
Έχουμε μάθει στο Κυπριακό να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον
φόβο. Και παράλληλα να προβάλλουμε πάντα τα προβλήματα μιας
πιθανής λύσης.
Τώρα όμως είναι η ώρα να πετύχουμε με αυτοπεποίθηση τους
διαχρονικούς μας στόχους.
Δεν υπάρχει ασφαλές μέλλον για τον Κυπριακό Ελληνισμό όταν
εντός της νήσου βρίσκονται τουρκικά στρατεύματα και ξένα κυριαρχικά
δικαιώματα.
Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, το τονίζω και το επαναλαμβάνω,
είναι το μόνο προσφερόμενο μοντέλο για να απαλλαγούμε από την
κατοχή.
Και με την αποκέντρωση εξουσιών που έχει προτείνει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα της λειτουργικότητας.
Νοουμένου, πάντα, ότι θα διασφαλίζεται η μία κυριαρχία, η μία
διεθνής προσωπικότητα, η μία ιθαγένεια, η μία οικονομία, η μία
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και ο ενιαίος εναέριος χώρος.
Η ασφάλεια μας, αποτελεί την κυρίαρχη μας προτεραιότητα.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κύπρος, αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφάλεια
για όλους τους πολίτες της. Σεβόμαστε την όποια ανασφάλεια
αισθάνονται οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας. Απαιτούμε όμως
και τον σεβασμό στη δική μας ανασφάλεια έναντι της Τουρκίας. Και
γι’ αυτό τους καλούμε σε αναζήτηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών
εκείνων μηχανισμών, που θα προκαλούν αίσθημα ασφάλειας σε
όλους. Χρειάζεται όμως να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψιν μας πως
η σημερινή Τουρκία, με τις συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τις συνεχείς παραβιάσεις της ΑΟΖ μας και με τον
προκλητικό τρόπο που παραγνωρίζει και παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στεκόμαστε δίπλα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην προσπάθεια
να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, για ν’ αρχίσει το συντομότερο
ο διάλογος. Και το πλαίσιο Γκουτέρες αποτελεί την καλύτερη βάση
που είχαμε πετύχει ποτέ, για να φτάσουμε στην απαλλαγή από την
κατοχή και τις αβάστακτες συνέπειες της παρουσίας της Τουρκίας
στην Κύπρο.
Και εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού γνωρίζουμε πολύ καλά,
πως η αναζήτηση του ιδεατού, χειροτερεύει και το εφικτό.

“

Στον μετανάστη,
που οι ακραίοι
θέλουν να
αντιμετωπίζουμε
χωρίς ανθρώπινα
συναισθήματα, εμείς
συμπαραστεκόμαστε.

”

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Στην Ευρώπη, όπου καταργήθηκαν τα εσωτερικά σύνορα, δεν μπορεί
παρά να είναι καλά προστατευμένα τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Στην
Ευρώπη, που ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι δεδομένος, αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί εις
βάρος της φυσικής και οικονομικής ασφάλειας των ίδιων των
Ευρωπαίων πολιτών.
Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της μετανάστευσης, δεν είναι
εργαλείο κατά του μετανάστη, όπως προσπαθεί η αριστερά να
μας πείσει. Αντιθέτως, είναι εφόδιο για τον αληθινό μετανάστη, που
έρχεται για να αποφύγει πραγματικούς και όχι ψεύτικους προσωπικούς
κινδύνους.
Σ’ αυτόν τον μετανάστη, που οι ακραίοι θέλουν να τον αντιμετωπίζουμε
χωρίς ανθρώπινα συναισθήματα, εμείς συμπαραστεκόμαστε. Σ’
αυτόν όμως και μόνο. Όχι σε όσους έρχονται για να εκμεταλλευθούν
το Ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος.
Και είναι αλήθεια, πως η Κύπρος και σήμερα αλλά και τα τελευταία
χρόνια, έχει δυσανάλογα πολύ μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές
σε σχέση και με το μέγεθος της χώρας μας και με τον πληθυσμό
μας. Και χρειάζεται να ζητήσουμε και να πάρουμε στήριξη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό.
Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν έχει πάρει τη θέση που της αξίζει στην
καρδιά των πολιτών. Είναι αλήθεια, πως η αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών μελών δεν έχει λειτουργήσει όπως έπρεπε να λειτουργήσει,
δεν μοιράστηκε ανάλογα το βάρος αυτού του ζητήματος.
Είναι όμως η καταστροφή της, αυτό που οραματίζονται οι λαϊκιστές
και οι δημαγωγοί των δύο άκρων, η απάντηση;
Η δική μας απάντησή είναι μία και ξεκάθαρη. Δεν θα αφήσουμε
τους λαϊκιστές να καταστρέψουν αυτό που με τόσο κόπο
η κυπριακή κοινωνία έχει κτίσει. Και αν η Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια δεν προχώρησε όσο έπρεπε, ήρθε τώρα η ώρα να το κάνει.
Να προχωρήσει, πιο ενωμένη, πιο δυνατή, να παρέχει ακόμα
μεγαλύτερες ευκαιρίες στα έθνη και τους πολίτες. Μια Ευρώπη
ασφάλειας εσωτερικής, αλλά και εξωτερικής. Με τη δημιουργία
των δικών της αμυντικών μηχανισμών που δεν θα την αφήνουν να
εξαρτάται από τρίτους.
Αυτό το νέο κεφάλαιο για την Ευρώπη μπορούν να το ανοίξουν
μόνο όσοι πιστεύουν στην Ευρώπη. Όπως πιστεύουμε εμείς,
ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η μεγάλη Ευρωπαϊκή παράταξη της
Κύπρου.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1
ΤΖΩΡΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1980 και ζει στη Λευκωσία από
το 2005.
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος
μεταπτυχιακού (LLM) στο Ευρωπαϊκό (Εμπορικό) Δίκαιο
από το Πανεπιστήμιο του Leicester.
Ολοκλήρωσε επιτυχώς δύο αξιολογημένες σειρές μαθημάτων
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στα Εγκλήματα πολέμου,
γενοκτονίες και δικαιοσύνη και Διεθνείς Σχέσεις/Παγκόσμια
Πολιτική (DCE).
Διετέλεσε ενεργό στέλεχος της ΦΠΚ Πρωτοπορία και
εκπρόσωπος στην ΕΦΕΚ Αθήνας. Μετέπειτα, μέλος της
Επαρχιακής Γραμματείας ΝΕΔΗΣΥ Λεμεσού.
Το 2014 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως
μέλος των Ομάδων Εργασίας για το Κυπριακό.
Διαθέτει 15ετή εμπειρία, στο Δίκαιο των Συμβάσεων, στο
Εταιρικό Δίκαιο, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο
των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και στο Ιδιωτικό Διεθνές
Δίκαιο. Από το 2011 μέχρι το 2015 δίδαξε στο τμήμα Νομικής
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
Γραμματέας Πολιτικού Εκσυγχρονισμού ΔΗΣΥ.
Διευθύνουσα συνέταιρος δικηγορικού οίκου.

Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΣΥ.

2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΝΤΩΝΑΣ

Γεννήθηκε στη Λάρνακα και κατάγεται από το χωριό Τρούλλοι.
Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
Διετέλεσε Πρόεδρος της ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου
Κύπρου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΠΚ
Πρωτοπορία, Αντιπρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και της ΟΝΕ
ΔΗΣΥ.
Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής
και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αντιπρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
Νόμιμος Εκπρόσωπος στην Κύπρο και Επικεφαλής του
προγράμματος Erasmus+ για τη Νεολαία, του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Εκπροσωπεί την Κύπρο στις επίσημες συνόδους της ΕΕ για
θέματα νεολαίας, σε διεθνείς συσκέψεις και συνέδρια του
ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών θεσμών.
Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε θέματα διεύθυνσης
ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, θέση στην οποία
διορίστηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

3
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ

Γεννήθηκε το 1975 στη Λευκωσία και ζει στη Λεμεσό.
Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
με Μεταπτυχιακό Τίτλο στον τομέα των Μεσογειακών Σπουδών
και Πολεμολογίας και Διδακτορικό στο θέμα των Σχέσεων
Κύπρου και Ελλάδος με το Ισραήλ και τις Αραβικές Χώρες
του King’s College, με άριστα.
Σπούδασε και δίδαξε στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών
του Τελ Αβίβ, με υποτροφία μεταδιδακτορικού επιπέδου
από την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Μιλά 4 ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αραβικά.
Το 2012 μελέτησε επί τόπου τον Πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς.
Για τέσσερα χρόνια δίδαξε σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην
Κύπρο.
Διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας,
των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και Δημοσίας Τάξεως
και ως Μέλος του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών.
Συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών,
Άμυνας, Θεσμών και Περιβάλλοντος.

Βουλευτής ΔΗΣΥ Λεμεσού από το 2016.

4
ΝΙΚΟΣ
ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ
Γεννήθηκε το 1964.
Απόφοιτος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατέχει Δίπλωμα Senior Managers in Government του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Εντάχθηκε στη ΝΕΔΗΣΥ από τα μαθητικά του χρόνια.
Με την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα διέκοψε τη
λειτουργία του δικηγορικού του γραφείου υποστηρίζοντας
έμπρακτα την αρχή του ασυμβίβαστου ανάμεσα στη
βουλευτική ιδιότητα και το δικηγορικό επάγγελμα.
Εκπροσωπεί τον ΔΗΣΥ στις Συνόδους των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων του ΕΛΚ από το 2013.
Ηγείται της Αντιπροσωπείας της Βουλής στην Ασιατική
Κοινοβουλευτική Συνέλευση από το 2013. Εκλέγηκε Αντιπρόεδρος
της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης το 2017
και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και
Αειφόρου Ανάπτυξης.
Μέλος αντιπροσωπείας της Βουλής στον Κοινοπολιτειακό
Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο από το 2016.
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας από
το 2004 μέχρι το 2013.
Συμμετέχει στις Συνόδους των Προέδρων των Επιτροπών
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών
Μελών της ΕΕ και στις Τριμερείς Συναντήσεις των Επιτροπών
Εξωτερικών των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ.
Επίτιμος πρόξενος της Κένυας στην Κύπρο.
Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ από το 2006 μέχρι το 2013.

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ.

5
ΛΟΥΚΑΣ
ΦΟΥΡΛΑΣ

Γεννήθηκε το1969 στη Λεμεσό.
Απόφοιτος Οικονομικών και Πολιτικών
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επιστημών

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΦΠΚ Πρωτοπορία και Πρόεδρος
της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης.
Παρακολούθησε με υποτροφία το 2006 μαθήματα
διερευνητικής δημοσιογραφίας και κάλυψης διεθνών
κρίσεων στα πανεπιστήμια Columbia και Georges Washington στις ΗΠΑ.
Εργάστηκε για 23 χρόνια ως πολιτικός συντάκτης,
αρχισυντάκτης και παρουσιαστής επικαιρικών εκπομπών και
κεντρικών δελτίων ειδήσεων στην κρατική και στην ιδιωτική
τηλεόραση, ενώ είχε συνεργασία και με τη Νέα Ελληνική
Τηλεόραση.
Για 7 χρόνια παρουσίαζε τη βραβευμένη από το κοινό
εκπομπή Έχεις Μέσον η οποία έδινε καθημερινά δημόσιο
βήμα στους πολίτες.
Εκπρόσωπος τύπου του υποψηφίου κ. Ιωάννη Κασουλίδη,
στις προεδρικές εκλογές του 2008.
Πρεσβευτής φιλανθρωπίας του Ιδρύματος «Ελπίδα» και
εμπνευστής της Πρωτοβουλίας «Κολυμπώ με τους ΟΥΚ για
τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες».
Εκπρόσωπος τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων από το
2017 μέχρι το 2019.

Κατ’ επιλογήν υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ.

6
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γεννήθηκε το 1963 στο κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου.
Απόφοιτος Οικονομικών με Άριστα στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με Μεταπτυχιακό Τίτλο στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Μέλος της MAKI και της ΝΕΔΗΣΥ από το 1976. Στέλεχος
της ΦΠΚ Πρωτοπορία, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Επαρχιακός Γραμματέας ΝΕΔΗΣΥ Αμμοχώστου, 1993 -1996.
Βουλευτής ΔΗΣΥ, 1996 - 2014.
Συμμετέχει στη Διεθνή Αντιπροσωπεία της Βουλής στη
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθόδοξων Βουλευτών.
Εκλέγηκε στη Διεθνή Γραμματεία της Οργάνωσης όπου μαζί
με βουλευτές από άλλες χώρες ανέλαβε σημαντικές αποστολές
για στήριξη των Ορθόδοξων λαών σε ολόκληρο το κόσμο.
Το 2004 ορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο Ευρωκοινοβούλιο συμμετέχει στις σημαντικές επιτροπές
του Προϋπολογισμού και της Ενέργειας, Βιομηχανίας και
Έρευνας.
Συμμετέχει στο Προεδρείο της Ομάδας του ΕΛΚ (EPP Group).

Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ από το 2013 και
Ευρωβουλευτής από το 2014.

“

Μας ενώνει η προσήλωση
στο κοινωνικό κράτος
που λειτουργεί ως ρυθμιστής
απέναντι σε κάθε ασυδοσία.
Με τρόπο που το κράτος
να αποτελεί ασπίδα προστασίας
των πολιτών, ιδιαίτερα των αδύναμων
και ευπαθών ομάδων...

”

