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Διαφθορά

• H διαφθορά στην Κύπρο ξεπερνά το €1 δις ετησίως.
• Τα πλείστα σκάνδαλα διαφθοράς συγκαλύπτονται.
• Στα πλείστα σκάνδαλα διαφθοράς εμπλέκονται κόμματα και πολιτικοί.
• Έχουμε δημιουργήσει τη diafania.org, την πρώτη του είδους της εξειδικευμένη
ιστοσελίδα, η οποία αναδεικνύει και παρακολουθεί μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς.
• Προτείνουμε τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής πάταξης της διαφθοράς, την
παροχή κινήτρων για καταγγελία υποθέσεων διαφθοράς και τη διαφάνεια στα
οικονομικά των κομμάτων και των πολιτικών.

Κυπριακό

• Απορρίπτουμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, επειδή στηρίζεται σε
ρατσιστικές αρχές, καταπατεί βασικές ελευθερίες, είναι οικονομικά μη βιώσιμη και
λειτουργικά αναποτελεσματική και εξυπηρετεί το στρατηγικό στόχο της Τουρκίας
για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.
• Πιστεύουμε σε μία Κύπρο ενιαία, αδιαίρετη, κυρίαρχη και ευρωπαϊκή, χωρίς
εγγυήσεις και εποίκους.
• Έχουμε ετοιμάσει λεπτομερή πρόταση στρατηγικής που να διασφαλίζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε
συνθήκες ασφάλειας, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Οικονομία

• Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας ήταν
προσχεδιασμένη με στόχο την υφαρπαγή του εγχώριου πλούτου, τον έλεγχο των
υδρογονανθράκων και την επίλυση του Κυπριακού.
• Οι κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη συνέδραμαν στην υλοποίηση των
σχεδίων των ξένων κέντρων αποφάσεων.
• Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει αποζημιώσεις από το Eurogroup και
την ΕΚΤ για τις προσχεδιασμένες, παράνομες και καταστροφικές αποφάσεις τους.
• Πρέπει να αποδοθούν ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους.
• Πρέπει να αποζημιωθούν όλοι όσοι έχουν υποστεί ζημιά άνευ δικής τους
υπαιτιότητας.
• Πρέπει να αποτραπούν οι εκποιήσεις πρώτης κατοικίας, εξαιρουμένων των
πολυτελών οικιών.
• Υποστηρίζουμε την αποκρατικοποίηση των ΗΜΚΟ, τη διατήρηση του μετοχικού
ελέγχου από το κράτος, την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών και την
ανάθεση της διοίκησης σε στρατηγικούς επενδυτές και την απεμπλοκή των
κομμάτων.
• Υποστηρίζουμε την εναρμόνιση των όρων απασχόλησης του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα.

Ενέργεια

• Η ενέργεια μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ευημερία και στην απελευθέρωση
της πατρίδας μας.
• Η απουσία νομικού πλαισίου για διασφάλιση της διαφάνειας και της
αποτελεσματικής διαχείρισης των υδρογονανθράκων (π.χ. κυρίαρχο ταμείο
ευημερίας, ανεξάρτητη επιτροπή οικονομικού ελέγχου) εγκυμονεί τεράστιους
κινδύνους διαφθοράς από την ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους από το διεφθαρμένο
πολιτικό κατεστημένο.
• Υποστηρίζουμε τις στρατηγικές συνεργασίες με γειτονικές χώρες για εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων και δημιουργία περιφερειακού συστήματος ασφάλειας.
• Υποστηρίζουμε τη δημιουργία κυριάρχου ταμείου ευημερίας το οποίο θα
διαχειρίζεται τα καθαρά έσοδα των υδρογονανθράκων και στο οποίο ιδιοκτήτες
θα είναι ονομαστικά όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πολίτευμα

• Υποστηρίζουμε την απόλυτα οριζόντια ψηφοφορία, την μία θητεία των αιρετών
πολιτειακών αξιωματούχων και το ανακλητό τους όταν χαθεί το λαϊκό έρεισμα.
• Υποστηρίζουμε τα δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα και την ηλεκτρονική
δημοκρατία.

Κοινωνία

• Τασσόμαστε κατά του συμφώνου συμβίωσης, της νομιμοποίησης
των εκτρώσεων και των αποτεφρώσεων των σορών.
• Υποστηρίζουμε την παροχή κινήτρων για τεκνογονία για αντιμετώπιση της
υπογεννητικότητας.

Υγεία

• Τασσόμαστε υπέρ του σχεδίου υγείας αυτοχρηματοδοτούμενου με σχέδιο
εισφορών και καθολική κάλυψη στη βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Υποστηρίζουμε την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και την ανάπτυξη
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.
• Προτείνουμε την κλινική διακυβέρνηση (ποιότητα, ασφάλεια ασθενών,
ενδυνάμωση του ρόλου των ασθενών, ανάπτυξη ηλεκτρονικής υγείας).

Παιδεία

• Υποστηρίζουμε την διοικητική αυτονόμηση των δημόσιων εκπαιδευτηρίων,
την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, την ανάθεση των προσλήψεων στις
σχολικές μονάδες και την ανταμοιβή των εκπαιδευτικών βάσει απόδοσης (ατομικής
και συλλογικής).
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Πρεσβυτέρα Νίκη Γιόκκα
ΚΕΡΥΝΕΙΑ

∆ηµήτρης Τριµιθιώτης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Άθως Κοιρανίδης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κωνσταντίνος
Αναστασίου
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Μιχάλης Μιχαήλ
ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευστάθιος (Στάθης)
Χριστοφόρου
ΠΑΦΟΣ

Πέτρος Παναγιώτου
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΟΡΑΜΑ
Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη
δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι
να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου
σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής
ευημερίας.

ΑΞΙΕΣ
«πίστη – πατρίδα – τιμιότητα»
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