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Η	 Κυπριακή	 Δημοκρατία,	 η	 προάσπιση	 και	 ενίσχυση	 της,	 αποτελεί	 βασική	
προϋπόθεση	για	τη	φυσική	και	εθνική	επιβίωση	του	Κυπριακού	Ελληνισμού.	

Η	Κύπρος	σήμερα,	έχει	μπει	σε	μια	κρίσιμη	πορεία	δοκιμασίας	η	οποία	μπορεί	
να	 αποβεί	 μακρά	 και	 μοιραία.	 Το	 κράτος	 και	 οι	 πολίτες	 αντιμετωπίζουν	
τεράστια	προβλήματα	και	προκλήσεις	που	επηρεάζουν	το	παρόν	και	το	μέλλον.		

Η	απόφαση	του	Γιούρογκρουπ	της	25ης	Μαρτίου	2013	και	το	Μνημόνιο	που	η	
Κυβέρνηση	 συμφώνησε	 με	 την	 Τρόικα,	 έχουν	 αλλάξει	 το	 χαρακτήρα	 της	
Κύπρου,	τη	δομή	της	οικονομίας,	τη	συνοχή	της	κοινωνίας	και	τον	τρόπο	ζωής	
των	Κυπρίων	πολιτών.	Το	Μνημόνιο	οδηγεί	σε	βαθειά	και	διαρκή	ύφεση,	στην	
οικονομική	 εξάρτηση	 της	 Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 και	 στην	 κοινωνική	
εξαθλίωση.	

Με	το	Κυπριακό	πρόβλημα	ανοικτό,	η	οικονομική	εξάρτηση	και	αποδυνάμωση	
εγκυμονεί	κίνδυνους.	 	Η	λύση	του	Κυπριακού	με	όρους	που	ικανοποιούν	την	
Τουρκία,	 ο	 έλεγχος	 των	 ενεργειακών	 	πόρων	 και	η	 κατάλυση	 της	Κυπριακής	
Δημοκρατίας	είναι	το	μεγάλο	διακύβευμα	των	εξελίξεων	που	έχουν	σχεδιαστεί	
και	δρομολογηθεί	από	τα	γνωστά	κέντρα	αποφάσεων.	Το	Μνημόνιο	αποτελεί	
το	εργαλείο	που	περιορίζει	την	Κρατική	Κυριαρχία	και	επιβάλλει	στην	Κύπρο	το	
νέο	 μοντέλο	 οικονομικής	 και	 πολιτικής	 αποικιοκρατίας,	 σε	 μια	 περίοδο	
ανασχεδιασμού	 του	 γεωπολιτικού	 χάρτη	 της	 Ανατολικής	 Μεσογείου.	 Η	
διατάραξη	και	αποδυνάμωση	των	σχέσεων	με	τη	Ρωσία	αποδυναμώνει	τη	θέση	
της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	στο	διεθνές	περιβάλλον	σε	μια	κρίσιμη	φάση	κατά	
την	οποία	θα	χρειαστεί	συμμάχους,	 ιδιαίτερα	στο	Συμβούλιο	Ασφαλείας	του	
ΟΗΕ.	
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Η	λύση	του	Κυπριακού	

Το	 κυπριακό	 δημιούργησε	 ο	 Τουρκικός	 επεκτατισμός	 και	 το	 διαιωνίζει	 η	
τουρκική	 αδιαλλαξία.	 Η	 σημερινή	 κατάσταση	 και	 η	 διχοτόμηση,	 υπό	
οποιαδήποτε	μορφή	και	σχήμα,	αποτελούν	αδικία	και	εγκυμονούν	κινδύνους,	
γι’	αυτό	και	δεν	αποτελούν	επιλογή.		

Η	επίλυση	του	Κυπριακού,	αποτελεί	τη	βασική	προϋπόθεση	για		να	μπορέσουν	
Ελληνοκύπριοι,	 Τουρκοκύπριοι,	 Αρμένιοι,	Μαρωνίτες	 και	Λατίνοι,	 να	 ζήσουν	
ειρηνικά,	σε	συνθήκες	ελευθερίας,	ασφάλειας	και	ευημερίας	σε	μια	Ελεύθερη	
κοινή	 πατρίδα	 απολαμβάνοντας	 ισότιμα	 όλα	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 και	
δημοκρατικές	ελευθερίες,	χωρίς	φυλετικές	διακρίσεις	και	αποκλεισμούς.	

Η	λύση	του	κυπριακού,	για	να	έχει	νόημα	θα	πρέπει	να	ανατρέπει	τα	δεδομένα	
της	εισβολής	και	της	κατοχής	και	όχι	να	τα	νομιμοποιεί	ή	να	εδράζεται	σε	αυτά.	
Θα	πρέπει	η	λύση	να	εμπνέεται	από	τις	σύγχρονες	αρχές	της	δημοκρατίας,	τα	
ανθρώπινα	δικαιώματα,	το	ευρωπαϊκό	δίκαιο	και	τις	προσδοκίες	των	νέων	που	
θα	 τη	 βιώσουν	 και	 θα	 την	 εφαρμόσουν.	 Η	 λύση	 θα	 πρέπει	 να	 επιτρέπει	 σε	
όλους	τους	νόμιμους	πολίτες	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	να	διακινούνται	και	
να	εγκαθίστανται	ελεύθερα	σε	όποια	γωνιά	της	Κύπρου	επιλέξουν.	Να	έχουν	
το	δικαίωμα	ιδιοκτησίας	και	εργασίας	σε	όποια	περιοχή	θελήσουν	να	ζήσουν	
και	να	ασκούν	τις	δημοκρατικές	ελευθερίες	του	εκλέγειν	και	εκλέγεσθαι	εκεί	
όπου	ζουν	και	εργάζονται.	Να	μπορούν	οι	δύο	κοινότητες	να	ζουν	μαζί	σε	μικτά	
χωριά	και	πόλεις	και	όχι	χωριστά	σε	δύο	γειτονικά	‘Συνιστώντα	Κράτη’.	Η	λύση	
του	 Κυπριακού	 θα	 πρέπει	 να	 δίνει	 συνέχεια	 στην	 Κυπριακή	 Δημοκρατία.	 Η	
όποια	λύση	οδηγεί	σε	κατάλυση	ή	σε	αμφισβήτηση	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	
αποτελεί	παγίδα	και	δεν	μπορεί	να	γίνει	αποδεκτή.	

	Όση	σημασία	έχει	η	εξεύρεση	λύσης	άλλη	τόση	και	μεγαλύτερη	σημασία	έχει	
η	επόμενη	μέρα	της	λύσης	να	οδηγεί	σε	πολιτική	σταθερότητα,	ασφάλεια	και	
οικονομική	ευημερία	και	όχι	σε	αδιέξοδα	και	νέες	προστριβές.	Για	να	γίνει	αυτό	
θα	 πρέπει	 η	 λύση	 να	 είναι	 λειτουργική,	 κάτι	 που	 προϋποθέτει	 το	 πολιτικό	
σύστημα	 να	 λειτουργεί	 με	 τους	 κανόνες	 της	 δημοκρατίας	 και	 όχι	 με	
δυσλειτουργικές	πρόνοιες	που	εξισώνουν	αριθμητικά	το	18%	του	πληθυσμού	
με	το	82%	σε	μια	ρατσιστική	και	διχοτομική	βάση.	Η	παραβίαση	των	αρχών	και	
των	κανόνων	της	δημοκρατίας,	θα	οδηγήσει	σε	αδιέξοδα	και	σε	παράλυση	του	
Κράτους	και	σε	κατάρρευση	της	λύσης.	
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Η	 Κυπριακή	 Δημοκρατία	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 απαλλαγμένη	 από	 ξένα	
στρατεύματα	 και	 εποίκους.	 Θα	 πρέπει	 να	 είναι	 πραγματικά	 Ανεξάρτητη	 και	
Κυρίαρχη	 σε	 όλη	 τη	 γεωγραφική	 έκταση	 του	 νησιού.	 Να	 διαθέτει	 μία	 και	
αδιαίρετη	κυριαρχία,	μια	διεθνή	οντότητα.	Εγγυήσεις,	επεμβατικά	δικαιώματα	
και	 ξένες	στρατιωτικές	βάσεις	 είναι	 κατάλοιπα	ενός	αποικιακού	συστήματος	
και	πρέπει	 να	 τερματιστούν.	 Το	διεθνές	δίκαιο	 και	 το	 Ευρωπαϊκό	 κεκτημένο	
αποτελούν	το	μόνο	πλαίσιο	που	διασφαλίζει	μια	δίκαιη	και	βιώσιμη	λύση.	

Από	 το	 1974	 μέχρι	 σήμερα	 έχει	 αλλάξει	 πλήρως	 το	 	 διεθνές	 περιβάλλον.	 Η	
προσκόλληση	και	η	εμμονή	σε	στόχους	και	δεδομένα	της	τότε	εποχής	είναι	και	
αντιπαραγωγική	 και	 επικίνδυνη.	 Επιβάλλεται	 αναθεώρηση	 και	 προσαρμογή	
στόχων	και	στρατηγικής		στα	νέα	δεδομένα	και	συνθήκες.	Η	συνεργασία	με	την	
Ελλάδα	 θα	 πρέπει	 να	 αναβαθμιστεί,	 να	 καλύπτει	 όλους	 τους	 τομείς	 και	 να	
εδράζεται	σε	μια	κοινή	και	ολοκληρωμένη	στρατηγική.	

Η	 πολιτική	 των	 μονομερών	 υποχωρήσεων	 έχει	 χρεοκοπήσει	 και	 οδήγησε	 το	
Κυπριακό	 σε	 επικίνδυνα	 μοντέλα	 λύσης.	 Η	 ικανοποίηση	 των	 Τουρκικών	
απαιτήσεων	δεν	οδήγησε	σε	εκλογίκευση	της	Τουρκίας	αλλά	ενθαρρύνει	την	
αδιαλλαξία	της.	Η	διαδικασία	των	διακοινοτικών	συνομιλιών	έχει	αποδειχθεί	
αναποτελεσματική	 αλλά	 και	 επιζήμια.	 Η	 διαδικασία	 αυτή	 επέτρεψε	 στην	
Τουρκία	 να	αλλοιώσει	 το	 χαρακτήρα	 του	 Κυπριακού,	 μετατρέποντας	 το	από	
πρόβλημα	 εισβολής	 και	 κατοχής,	 σε	 πρόβλημα	 κατανομής	 των	 εξουσιών	
ανάμεσα	στις	δύο	κοινότητες.	

Για	 να	 δημιουργηθούν	 προϋποθέσεις	 και	 συνθήκες	 για	 μια	 δίκαιη	 λύση	 θα	
πρέπει	να	εγκαταλειφθεί	η		πολιτική	των	μονομερών	υποχωρήσεων.	Πρέπει	να	
διαμορφωθεί	και	να	ακολουθηθεί	μια	διεκδικητική	στρατηγική,	με	τη	σύναψη	
στρατηγικών	 συμμαχιών	 που	 ενισχύουν	 την	 Κυπριακή	 	 Δημοκρατία.	 Για	 να	
υπάρξει	λύση	θα	πρέπει	η	Τουρκία	να	εξαναγκαστεί	να	αλλάξει	πολιτική.	Χωρίς	
αλλαγή	της	Τουρκικής	πολιτικής	είτε	δεν	θα	υπάρξει	λύση	είτε	η	λύση	θα	είναι	
Τουρκικών	προδιαγραφών.	Η	Τουρκία	δεν	πρόκειται	να	αλλάξει	πολιτική	ενόσω	
οι	 απαιτήσεις	 της	 ικανοποιούνται.	 Η	 Άγκυρα	 θα	 αλλάξει	 πολιτική	 όταν	 το	
πολιτικό	κόστος	που	θα	πληρώνει	για	την	κατοχή	θα	είναι	μεγαλύτερο	από	το	
όφελος	 που	 έχει	 από	 την	 κατοχή.	 Γι’	 αυτό	 πρέπει	 να	 αξιοποιηθούν	 οι	
δυνατότητες	που		προσφέρει	στην	Κυπριακή	Δημοκρατία	η	ιδιότητα	του	μέλους	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	αλλά	και	οι	ευκαιρίες	που	παρέχει	η	βούληση	της		
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Τουρκίας	για	ένταξη	στην	Ευρωπαϊκή	οικογένεια	ή	για	προνομιακή	σχέση	με	
την	Ένωση.		

Οι	 διαχρονικές	 μονομερείς	 υποχωρήσεις	 της	 Ελληνικής	 πλευράς	 	 έχουν	
παραβιάσει	 κάθε	 γραμμή	 ασφάλειας	 και	 επιβίωσης	 για	 τον	 Κυπριακό	
Ελληνισμό.	Η	συνέχιση	των	συνομιλιών		στη	βάση	των	λεγόμενων	συγκλίσεων	
δεν	 οδηγεί	 σε	 λύση	 αλλά	 σε	 κατάλυση	 της	 Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 	 και	 σε	
σταδιακό	εκτουρκισμό	της	Κύπρου	μέσα	από	ένα	νόμιμο	εποικισμό.	

Γι’	 αυτό	 επιβάλλεται	 η	 απόσυρση	 όλων	 των	 διαχρονικών	 υποχωρήσεων	 της	
Ελληνοκυπριακής	πλευράς	και	η	διαμόρφωση	ενός	νέου	πλαισίου	λύσης	που	
να	 συνάδει	 με	 τα	 νέα	 διεθνή	 δεδομένα	 και	 συνθήκες.	 	 	 Πρέπει,	 ακόμα,	 να	
εγκαταλειφτούν	 μοντέλα	 που	 επινόησαν	 οι	 Βρετανοί,	 όπως	 η	 Διζωνική,	 που	
οδηγούν	στην	κατάλυση	του	κράτους	και	σε	συγκεκαλυμμένη	διχοτόμηση.	Η	
Διζωνική	η	οποία	απέκτησε	για	πρώτη	φορά		συγκεκριμένο	περιεχόμενο	με	το	
Σχέδιο	 Ανάν,	 προϋποθέτει	 γεωγραφική	 διχοτόμηση	 και	 διαχωρισμό	 των	
πολιτών	σε	εθνική	βάση,	ρατσιστικές	διακρίσεις	 και	 κατάργηση	ανθρώπινων	
δικαιωμάτων	και	δημοκρατικών	ελευθεριών	για	τον	Κυπριακό	Ελληνισμό.		

Η	διακοινοτικές	συνομιλίες	ως	διαδικασία	επίλυσης	του	Κυπριακού,	πρέπει	να	
αντικατασταθούν	από	μια	νέα	διαδικασία	η	οποία	θα	οδηγήσει	 την	Τουρκία	
ενώπιον	των	ευθυνών	της	και	θα	αναδείξει	το	Κυπριακό	ως	πρόβλημα	εισβολής	
και	 κατοχής.	 Επιβάλλεται	 να	 ακολουθηθεί	 η	 παράλληλη	 και	 ταυτόχρονη	
διαπραγμάτευση.	Παράλληλα	και	ταυτόχρονα	να	γίνεται	διαπραγμάτευση	και	
με	 τους	 Τουρκοκύπριους	 και	 με	 την	 Τουρκία.	 Με	 τους	 Τουρκοκύπριους	 η	
διαπραγμάτευση	να	αφορά	τη	διασφάλιση	των	δικαιωμάτων	και	ελευθεριών	
τους	μέσα	από	τη	λύση.	Η	διαπραγμάτευση	με	την	Τουρκία	πρέπει	να	καλύπτει	
τα	ζητήματα	της	απόσυρσης	των	κατοχικών	στρατευμάτων,	των	εποίκων,	την	
κατάργηση	των	εγγυήσεων	και	των	όποιων	επεμβατικών	δικαιωμάτων.	Άρνηση	
της	 Τουρκίας	 να	 παρακαθίσει	 σε	 διαπραγματεύσεις	 με	 την	 Κυπριακή	
Δημοκρατία	πρέπει	να	συνεπάγεται	αναστολή	της	ενταξιακής	της	πορείας	προς	
την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.	
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Οικονομία	και	Κοινωνικό	κράτος	

Η	οικονομική	κρίση	που	βιώνει	η	Κύπρος	είναι	η	χειρότερη	από	την	εποχή	της	
Τουρκικής	Εισβολής.	Το	κοινωνικό	κόστος	της	κρίσης	είναι	τεράστιο:	δεκάδες	
χιλιάδες	άνεργοι	στερούνται	της	δυνατότητας	να	υλοποιήσουν	τα	όνειρα	τους,	
οικογένειες	 και	 συνταξιούχοι	 υποχρεώνονται	 να	 προσφύγουν	 σε	 κοινωνικά	
συσσίτια	 για	 να	 εξασφαλίσουν	 τροφή,	 	 νέοι	 επιστήμονες	 αναγκάζονται	 να	
αναζητήσουν	εργασία	σε	χώρες	του	εξωτερικού,	στερώντας	την	Κύπρο	από	το	
δυναμισμό	και	τις	γνώσεις	τους		.	Οι	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις	οδηγούνται	σε	
συρρίκνωση	του	κύκλου	εργασιών	τους	και	σε	διακοπή	της	λειτουργίας	τους,		
ενώ	έχει	τερματιστεί	κάθε	αναπτυξιακή	επένδυση.	

Η	ένταξη	της	Κύπρου	στη	λογική	και	φιλοσοφία	της	Τρόικα;,	υποθηκεύει	την	
προοπτική	ανάπτυξης	και	οδηγεί	σε	βαθιά	οικονομική	ύφεση.	Η	αξιοπιστία	της	
Κύπρου	 ως	 Κέντρο	 παροχής	 χρηματοοικονομικών	 υπηρεσιών,	 έχει	 πληγεί	
ανεπανόρθωτα.	Οι	Κυπριακές	επιχειρήσεις	και	ο	Τραπεζικός	τομέας	βρίσκονται	
σε	 συνθήκες	 αβεβαιότητας	 και	 ανασφάλειας.	 Μέσα	 στο	 νέο	 οικονομικό	
περιβάλλον	που	δημιούργησε	η	απόφαση	του	Γιούρογκρουπ	και	το	Μνημόνιο	
της	 Τρόικας,	 επιβάλλεται	 η	 χώρα	 να	 αναστηλώσει	 το	 Χρηματοπιστωτικό	
σύστημα	 και	 να	 το	 ενισχύσει	 με	 την	 ταυτόχρονη	 επιβολή	 αυστηρών	
μηχανισμών	ελέγχου	και	διαφάνειας.	

Επιβάλλεται	 η	 Κύπρος,	 να	 ξεφύγει	 το	 ταχύτερο	 δυνατόν	 από	 τις	 υφεσιακές	
δεσμεύσεις	 του	 Μνημονίου	 και	 αυτό	 μπορεί	 να	 γίνει	 μέσα	 από	 μια	
ολοκληρωμένη	αναπτυξιακή	στρατηγική	και	την	άμεση	αξιοποίηση	μέρους	των	
κοιτασμάτων	Φ.Α.		

Η	Κύπρος	χρειάζεται	μια	πιο	ισορροπημένη	ανάπτυξη	έτσι	ώστε	να	μην	υπάρχει	
υπερεξάρτηση	 της	 οικονομίας	 από	 ένα	 τομέα.	 Μια	 βιώσιμη	 ανάπτυξη	 θα	
πρέπει	να	αξιοποιεί	στο	μέγιστο	βαθμό	τις	Ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	που	
ο	καιρικές	συνθήκες	της	Κύπρου	ευνοούν.	

Το	 οικονομικό	 μοντέλο	 της	 Κύπρου,	 που	 οδήγησε	 με	 επιτυχία	 τη	 χώρα	 στις	
αρχές	του	21ου	αιώνα,	μετά	και	την	απόφαση	του	Γιούρογκρουπ,	χρειάζεται	
αναθεώρηση	και	προσαρμογή	στα	νέα	δεδομένα.	Επιβάλλεται	να	σχεδιαστεί		
ένα	νέο	οικονομικό	μοντέλο	το	οποίο,	πέραν	του	τομέα	των	υπηρεσιών	πρέπει	
να	 περιλαμβάνει	 και	 ανάπτυξη	 του	 παραγωγικού	 τομέα.	 Οι	 τομέας	 των	
υπηρεσιών	έχει	ανάγκη	από	εκσυγχρονισμό	και	εμπλουτισμό	για	να	συνεχίσει		
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να	είναι	ανταγωνιστικός.	Παράλληλα	απαιτείται	η	διαμόρφωση	των	αναγκαίων	
συνθηκών	για	τη	δημιουργία	βιομηχανίας	υψηλής	τεχνολογίας.	Να	αξιοποιηθεί		
το	 επιστημονικό	 προσωπικό	 της	 χώρας,	 τα	 πλεονεκτήματα	 και	 οι	 νέες	
δυνατότητες	που	θα	μας	προσφέρει	το	Φυσικό	Αέριο.	Βασική	προτεραιότητα	
και	άξονας	για	το	νέο	μοντέλο	οικονομικής	ανάπτυξης	πρέπει	να	είναι	η	έρευνα	
και	η	καινοτομία.		

Επιβάλλεται	 να	 δημιουργηθεί	 ένα	 ολοκληρωμένο	 σχέδιο	 κινήτρων	 για	 την	
προσέλευση	 ξένων	 επενδύσεων	 σε	 όλους	 τους	 τομείς,	 με	 έμφαση	 σε	
εξαγωγικού	χαρακτήρα	παραγωγικές	δραστηριότητες.		

Η	 Κύπρος	 πρέπει	 να	 διαφυλάξει	 το	 Κοινωνικό	 Κράτος,	 που	αποτελεί	 βασικό	
στοιχείο	του	πολιτικού	της	πολιτισμού	και	παράδοσης.	Για	να	μπορεί,	όμως,	το	
κράτος	να	προσφέρει	υψηλής	ποιότητας	κοινωνικές	υπηρεσίες	στήριξης	στις	
ευάλωτες	κοινωνικές	ομάδες,	πρέπει	να	διαθέτει	ισχυρή	και	υγιή	οικονομία.	

Οι	κοινωνικές	παροχές	για	να	είναι	αποτελεσματικές	πρέπει	να	προσφέρονται	
μόνο	 στους	 ανθρώπους	 που	 χρειάζονται	 τη	 βοήθεια	 και	 τη	 συνδρομή	 του	
κράτους.	

Η	Κοινωνική	Δικαιοσύνη	πρέπει	να	αποτελεί	την	πεμπτουσία	του	Κράτους.	Η	
έννοια	 της	 Κοινωνικής	Δικαιοσύνης	 και	 της	 Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	αποκτά	
ιδιαίτερη	 	αξία,	στις	σημερινές	συνθήκες	όπου	έχει	διαρρηχθεί	ο	κοινωνικός	
ιστός.	Η	κατανομή	των	βαρών	της	ύφεσης	πρέπει	να	είναι	δίκαιη	και	να	γίνει	με	
τέτοιο	 τρόπο	 που	 να	 διασφαλίζει	 ότι	 κάθε	 οικογένεια	 θα	 διαθέτει	 τους	
ελάχιστους	 πόρους	 για	 μια	 αξιοπρεπή	 διαβίωση.	 Το	 δικαίωμα	 στη	 δωρεάν	
παιδεία	 και	 στην	 ιατροφαρμακευτική	 περίθαλψη	 στα	 πλαίσια	 του	 Γενικού	
Σχεδίου	Υγείας,	πρέπει	να	διασφαλιστούν	ως	κόρη	οφθαλμού.		

Το	Κράτος	πρέπει	να	μεταρρυθμιστεί	με	στόχο	να	καταστεί		πιο	παραγωγικό,	
πιο	 αποτελεσματικό	 και	 πιο	 φιλικό	 προς	 τους	 πολίτες	 αλλά	 και	 προς	 τις	
ιδιωτικές	 πρωτοβουλίες	 για	 ανάπτυξη.	 Το	 κράτος	 που	 συστάθηκε	 και	
οργανώθηκε	 με	 βάση	 τις	 συνθήκες	 του	 1960	 δεν	 ανταποκρίνεται	 στο	
περιβάλλον	 του	 21ου	 αιώνα	 και	 στις	 ανάγκες	 της	 σημερινής	 κοινωνίας.	
Επιβάλλεται	να	αξιοποιηθούν	στο	μέγιστο	βαθμό	οι	δυνατότητες	που	παρέχει	
η	 σύγχρονη	 τεχνολογία	 για	 απλοποίηση	 των	 Κρατικών	 διαδικασιών	 και	
τερματισμό	 της	 γραφειοκρατίας	 που	 κοστίζει	 ακριβά	 και	 δυσκολεύει	 την	
οικονομική	ανάπτυξη.	
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Το	μέγεθος	και	το	κόστος	της	κρατικής	μηχανής	πρέπει	να	βρίσκεται	σε	αρμονία	
με	το	μέγεθος	της	κοινωνίας	και	της	οικονομίας.	Τα	διαρθρωτικά	προβλήματα	
που	οδηγούν	σε	μεγάλα	δημοσιονομικά	ελλείμματα	και	σε	σταθερή	αύξηση	
του	δημόσιου	χρέους,	πρέπει	να	αντιμετωπισθούν	με	σύγχρονες	διαρθρωτικές	
αλλαγές	 και	 μεταρρυθμίσεις.	 Μόνο	 έτσι	 θα	 διασφαλιστεί	 η	 αναγκαία	
δημοσιονομική	σταθερότητα,	που	απαιτείται	για	να	εδραιωθεί	η	ανάπτυξη	σε	
σταθερές	 βάσεις.	 	 Οι	 αλλαγές	 αυτές	 πρέπει	 να	 γίνουν	 με	 βάση	 ένα	
μεσοπρόθεσμο	σχεδιασμό	αλλά	και	με	κοινωνική	ευαισθησία.		

Η	αύξηση	των	εσόδων	του	κράτους	πρέπει	να	προέρχεται	κατά	κύριο	λόγο	από	
την	 ανάπτυξη	 και	 όχι	 από	 την	 αύξηση	 ή	 την	 επιβολή	 νέων	 φορολογιών.	 Το	
φορολογικό	 σύστημα	 και	 οι	 ελεγκτικοί	 μηχανισμοί	 του	 κράτους	 πρέπει	 να	
εκσυγχρονιστούν	 για	 να	 είναι	 αποτελεσματικοί	 και	 να	 προστατεύουν	 την	
κοινωνία.	 Αυστηρότερος	 πρέπει	 να	 είναι	 και	 ο	 έλεγχος	 επί	 του	 τραπεζικού	
συστήματος	 για	 να	 μην	 επαναληφθούν	 	 λάθη	 που	 ταλανίζουν	 	 σήμερα	 την	
κοινωνία	και	την	οικονομία.		Η	συνεργασία	και	η	ανάπτυξη	κοινοπραξιών	του	
Δημόσιου	 με	 τον	 Ιδιωτικό	 Τομέα,	 αποτελεί	 το	 σύγχρονο	 τρόπο	 οικονομικής	
προόδου	με	χαμηλό	κόστος	και	υψηλή	παραγωγικότητα.	

Η	 Κύπρος	 χρειάζεται	 επείγοντος	 μιαν	 ολοκληρωμένη	 και	 ισορροπημένη	
μεταναστευτική	 πολιτική	 η	 οποία	 να	 συνάδει	 με	 τους	 αναπτυξιακούς	 της	
στόχους,	 τις	 δυνατότητες	 της	 για	 ομαλή	 ενσωμάτωση	 μεταναστών	 και	 το	
μέγεθος	της	κοινωνίας.		

Σύγχρονο	και	Δημοκρατικό	Κράτος	

Η	 Κύπρος	 βιώνει	 σήμερα	 μια	 βαθιά	 κρίση	 θεσμών	 και	 αξιών.	 Το	 πολιτικό	
σύστημα	έχει	απαξιωθεί	στα	μάτια	 των	πολιτών.	Απαιτούνται	ριζοσπαστικές	
τομές	για	να	κερδίσει	ξανά	την	εμπιστοσύνη	των	πολιτών.	

Πρέπει	 οι	 διαδικασίες	 στις	 προσλήψεις,	 προαγωγές	 και	 στις	 δημόσιες	
προσφορές	να	χαρακτηρίζονται	από	πλήρη	διαφάνεια.	Επιβάλλεται	ακόμη	να	
καθοριστούν	 συγκεκριμένες	 διαδικασίες	 κοινωνικού-δημόσιου	 ελέγχου,	
επιτρέποντας	 στους	 πολίτες	 να	 έχουν	 ουσιαστικό	 ρόλο	 και	 συμμετοχή	 στη	
διακυβέρνηση.	Ο	ρόλος	των	πολιτών	πρέπει	να	είναι	ενεργός.		

Για	να	μπορέσει	η	Κύπρος	να	περάσει	σ΄	ένα	ανώτερο	επίπεδο	οργάνωσης	και	
ανάπτυξης	απαιτείται	η	αξιοποίηση	όλων	των	πολιτών,	ανεξάρτητα	κομματικής		
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ή	 ιδεολογικής	 τοποθέτησης.	 Η	 κρισιμότητα	 των	 στιγμών	 επιβάλλει	 όπως	
απορριφθούν	 αναχρονιστικές	 αντιλήψεις	 που	 οδηγούν	 στον	 αποκλεισμό	
ικανών	 ανθρώπων.	 Μοναδικό	 κριτήριο	 πρέπει	 να	 αποτελεί	 η	 αξία,	 η	
δυνατότητα	και	η	βούληση	των	πολιτών	να	προσφέρουν	στα	δημόσια	και	όχι	η	
κομματική	 ταυτότητα.	 Η	 κουλτούρα	 της	 κομματικοποίησης	 του	 Κράτους	 και	
όλων	 των	 κοινωνικών	 θεσμών	 είναι	 καταστροφική	 και	 εξευτελίζει	 την	
αξιοπρέπεια	των	πολιτών.		

Η	έννοια	της	προσωπικής	αστικής	και	ποινικής	ευθύνης	πρέπει	να	εισαχθεί	σε	
όλα	 τα	 επίπεδα	αστικής	 εξουσίας	 και	 δημόσιας	διοίκησης.	Η	 κουλτούρα	 της	
ατιμωρησίας	αποτελεί	την	πηγή	οικονομικών	σκανδάλων	και	της	διαπλοκής,	γι΄	
αυτό	και	πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	την	αρχή	της	μηδενικής	ανοχής	και	της	
διαφάνειας.		

Ο	 συνεχής	 εκδημοκρατισμός	 του	 πολιτικού	 μας	 συστήματος	 αποτελεί	
κοινωνική	 απαίτηση.	 Τα	 πολιτικά	 πρόσωπα	 πρέπει	 να	 είναι	 υπόλογοι	 στους	
πολίτες	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	θητείας	τους	και	όχι	μόνο	στην	προεκλογική	
περίοδο.	 Η	 δημοκρατία	 δεν	 εξαντλείται	 κατά	 τη	 στιγμή	 της	 ψηφοφορίας.	 Η	
κυριαρχία	 του	 λαού	 πρέπει	 να	 είναι	 διαρκής	 για	 να	 ελέγχονται	 τα	 πολιτικά	
πρόσωπα	 ως	 προς	 την	 υλοποίηση	 του	 Κοινωνικού	 Συμβολαίου	 με	 βάση	 το	
οποίο	εξασφάλισαν	την	εμπιστοσύνη	και	τη	ψήφο	των	πολιτών.	Κι΄	αυτό	μπορεί	
να	 επιτευχθεί	 με	 την	 εφαρμογή	 της	 Αρχής	 του	 Ανακλητού,	 που	 δίνει	 το	
δικαίωμα	 και	 την	 εξουσία	 στους	 πολίτες	 να	 ανακαλούν	 τους	 εκλελεγμένους	
αντιπροσώπους	τους	(Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας,	Βουλευτές,	Δημάρχους	κτλ)	
με	δημοκρατικές	διαδικασίες.		

Μόνο	 με	 τη	 συνεχή	 εμβάθυνση	 της	 δημοκρατίας,	 τη	 συνεχή	 διεύρυνση	 των	
δικαιωμάτων	του	πολίτη,	τη	συνεχή	αναβάθμιση	του	ρόλου	των	πολιτών,	θα	
υλοποιηθεί	το	όραμα	της	συμμετοχικής	δημοκρατίας.	Θα	κρατηθεί	ζωντανό	το	
ενδιαφέρον	 των	 πολιτών	 για	 τα	 πολιτικά	 δρώμενα	 	 και	 θα	 υπάρχει	 ενεργός	
συμμετοχή	στις	πολιτικές	διαδικασίες	ανατρέποντας	την	τάση	της	αποχής.	

Οι	αρχές	αυτές	πρέπει	να	αποτελούν	αναπόσπαστο	μέρος	της	παιδείας	η	οποία	
πρέπει	να	καλλιεργεί	την	εθνική	συνείδηση,	την	αγάπη	προς	την	πατρίδα,	την	
προσήλωση	στις	αρχές	και	ιδεώδη	της	δημοκρατίας.		
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Ευρωπαϊκή	Ένωση		

Η	 Ένταξη	 της	 Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 στην	 Ε.Ε.	 αναβάθμισε	 το	 κύρος	 και	
ενίσχυσε	 τη	 διεθνή	 	 οντότητα	 του	 κράτους.	 Επιβάλλεται	 η	 αναβάθμιση	 του	
ρόλου	και	της	αξίας	της	Κύπρου	εντός	της	Ε.Ε.	αξιοποιώντας	τη	γεωστρατηγική	
της	θέση	προς	όφελος	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.			

Η	εμπειρία	από	την	απόφαση	του	Γιούρογκρουπ	της	25ης	Μαρτίου	2013,	αλλά	
και	 ο	 τρόπος	 αντιμετώπισης	 της	 Ελλάδας	 και	 των	 άλλων	 χωρών	 του	
Ευρωπαϊκού	Νότου	από	την	Ε.Ε,	δημιουργεί	πολλά	ερωτηματικά	ως	προς	τις	
πραγματικές	 αρχές	 και	 αξίες	 που	 διέπουν	 τη	 λειτουργία	 της	 Ένωσης.	 Είναι	
εμφανές	ότι	η	Γερμανία	διεκδικεί	ηγεμονικό	ρόλο	επί	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	
σε	βάρος	των	άλλων	εταίρων	και	της	κοινοτικής	αλληλεγγύης.	Η	συμπεριφορά				
της	 Γερμανίας	 αποδεικνύει	 πως	 τα	 στενά	 Εθνικά	 οικονομικά	 συμφέροντα	
επιβάλλονται	 σε	 βάρος	 των	 κοινών	 Ευρωπαϊκών	 αρχών	 και	 οραμάτων.	
Συνέχιση	αυτής	της	συμπεριφοράς	θα	θέσει	σε	κίνδυνο	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
και	το	αγαθό	της	ειρήνης	που	επικράτησε	μετά	το	Β΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο	στην	
Ευρώπη,	και	εδραιώθηκε	στην	ανάπτυξη	κοινών	συμφερόντων.		

Ο	 τρόπος	 λειτουργίας	 του	 Γιούρογκρουπ,	 απέδειξε	 τα	 μεγάλα	 κενά	 που	
υπάρχουν	 από	 τη	 δημιουργία	 ενός	 κοινού	 νομίσματος	 χωρίς	 τη	 δημιουργία	
κοινού	 κράτους.	 Η	 εξυπηρέτηση	 πολιτικών	 και	 εθνικών	 σκοπιμοτήτων	 έχει	
υποσκάψει	την	προοπτική	του	Ευρώ.	Η	Κύπρος	θα	πρέπει	να	μελετήσει	σοβαρά	
και	σε	βάθος	εναλλακτικές	επιλογές,	μεταξύ	αυτών	και	την	επιστροφή	της	στο	
Εθνικό	Νόμισμα	της	Λίρας.		

	


