ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ
4 Ιουλίου 1976
1 ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ
(α) Έδξα ηνπ Κφκκαηνο είλαη ε Λεπθσζία, παξαξηήκαηα δε, ηα παξαξηήκαηα
Λεπθσζίαο, Ακκνρψζηνπ, Λεκεζνχ, Πάθνπ, Λάξλαθαο, Κεξχλεηαο θαη νηαδήπνηε
άιια ην Κεληξηθφ Σπκβνχιην ζέιεη εθάζηνηε θαζνξίζεη.
(β) Έκβιεκα ηνπ Κφκκαηνο είλαη: Η «Νίθε» ηνπ Παηνλίνπ.
2 ΙΓΔΟΛΟΓΙΑ
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πξνέξρεηαη απφ ην ιαφ θαη ππέξ ηνπ ιανχ ηάζζεη
ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία, ηελ απνζηνιή ηνπ θαη φινπο ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο
ηνπ.
(β) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο παικνχο ηεο ζεκεξηλήο θαη
θάζε λέαο γελεάο.
(γ) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο είλαη θφκκα δεκνθξαηηθφ. Είλαη θφκκα ηδενινγηθφ
θαη φρη πξνζσπηθφ. Είλαη θφκκα αξρψλ. Σηεξίδεηαη ζε βαζηθέο ηδενινγηθέο αξρέο,
πηζηεχεη ζ' απηέο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ απηέο.
(δ) Tν θφκκα απνδέρεηαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ φζνπο αζπάδνληαη ηελ ηδενινγία ηνπ θαη
ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ θάησ απφ ηε ζεκαία ηνπ, ηα παλαλζξψπηλα ηδαληθά θαη ηηο
ζεκειηαθέο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.
(ε) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πξννξίδεη ηε ζπγγλψκε θαη ηε ιήζε γηα ην
παξειζφλ, ην ζεηηθφ ξεαιηζκφ γηα ην παξφλ θαη ηνπο επγελέζηεξνπο νξακαηηζκνχο
γηα ην κέιινλ.
(ζη) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο απαιιαγκέλνο απφ ζηείξεο πξνθαηαιήςεηο θαη
πνιηηηθά πάζε, αγλνεί θαη παξακεξίδεη ηηο δηελέμεηο θαη ηνπο δηραζκνχο ηνπ
παξειζφληνο, πνπ ηφζα δεηλά επεζψξεπζαλ ζηνλ ηφπν καο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη
πξνο ηα επξχηεξα εθηθηά ζρήκαηα εζληθήο ελφηεηαο θαη πνιηηηθήο ζπλαδειθψζεσο.
(δ) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε θαη ηε ιατθή
επηθξάηεζή ηνπ, ν Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά
δεκνθξαηηθέο κεζφδνπο θαη κέζα. Η παξνπζία ηνπ Δεκνθξαηηθνχ Σπλαγεξκνχ ζηελ
πνιηηηθή δσή ηεο Κχπξνπ, ππαγνξεχεηαη απφ ηελ πξνζήισζε ησλ νπαδψλ ηνπ ζηε
Δεκνθξαηία.
3 ΔΛΔΥΘΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑTΙΑ Δλευθεπία
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη αηαιάληεπηα θαη ακεηάθιεηα ζηελ
ειεπζεξία ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο έλλνηάο ηεο. Η ειεπζεξία είλαη γεληθά γη'απηφλ
πίζηεσο. Δελ ζα ινγαξηάζεη ηηο ζπζίεο, δε ζα δηζηάζεη, δελ ζα πηνεζεί πνηέ.
(β) Πηζηεχεη ζηε Δεκνθξαηία πνπ έρεη επηγξαθή ηεο ηελ ειεπζεξία , ηελ ηζφηεηα, ηελ
αδειθνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αξρή ηεο, ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ιανχ
απφ ην ιαφ θαη γηα ην ιαφ.

Λαϊκή Κυπιαπχία - Γημοκπατικό Πολίτευμα
(γ) Πηζηεχεη ζηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ζην Δεκνθξαηηθφ Πνιίηεπκα, πνπ
είλαη ε πνιηηηθή έθθξαζε ηεο ειεπζεξίαο θαη παξακέλεη ε πγηέζηεξε θαη πην
απνδνηηθή κνξθή δηαθπβεξλήζεσο πνπ εγλψξηζε σο ηψξα ν θφζκνο θαη είλαη ην
κφλνλ πνιίηεπκα πνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ ρσξίο λα
ζπζηάζεη ηελ επηπρία ηνπ αηφκνπ.
(δ) Φηινδνμία ηνπ Δεκνθξαηηθνχ Σπλαγεξκνχ είλαη λα ζεκειηψζεη ζηνλ ηφπν απηφ
κηα Δεκνθξαηία πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ ηάμε θαη ηελ ηάμε κε ηελ
θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
Πολιτικό κλίμα
(ε) Πηζηεχεη φηη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δεκνθξαηίαο, είλαη απαξαίηεην
ην ήπην πνιηηηθφ θιίκα θαη ηα ήκεξα πνιηηηθά ήζε, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εηιηθξίλεηα
ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ζηελ πνιηηηθή ζπλέπεηα θαη ζηε βαζχηαηε πνιηηηθή επαηζζεζία
θαη αλνρή.
Γημοκπατία
(δ) Πηζηεχεη φηη ε Δεκνθξαηία απνηειεί πνιίηεπκα ππεξήθαλν, πνπ δέρεηαη θαη
εμππαθνχεη δηαθσλίεο ειεχζεξεο, δηαιφγνπο επνηθνδνκεηηθνχο, αληαγσληζκνχο
έληηκνπο, απνρξψζεηο. Έλα κνλάρα δελ επηδέρεηαη γηαηί ζα ήηαλ απηνδηάςεπζή ηεο:
ηελ ππνλφκεπζε. Η Δεκνθξαηία έρεη ρξένο λα πξναζπίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνπο
αθηεξσκέλνπο ηεο.
Πολιτική ππάξη
(ζη) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη ε πνιηηηθή πξάμε δελ επηηξέπεηαη πνηέ
λα θαηαξγεί ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη δε λα ππεξεηεί πηζηά ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ ιανχ.
4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑTΑ
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πξναζπίδεη ηα ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο
ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπ αηφκνπ θαη ζα αγσλίδεηαη πάληνηε γηα λα εμαζθαιίδεη
ζην άηνκν ηελ απφιαπζε ησλ θπζηθψλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Ο
Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ηηκά θαη ζέβεηαη φιεο ηηο δηαθεξχμεηο πξνζηαζίαο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
5 ΑΝTΙΘΔΗ ΠΡΟ TΗ ΒΙΑ, TΗ ΓΙΚTΑTΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ TΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩTΙΚΑ ΥTΗΜΑTΑ - ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ πξνο νξηζκέλεο ηδέεο θαη
θνζκνζεσξίεο απφ ηηο νπνίεο δηαθνξνπνηείηαη ζπλεηδεηά. Αληηηίζεηαη πξνο φιεο ηηο
κνξθέο νινθιεξσηηζκνχ θαη θαηαπίεζεο. Απνθξνχεη θάζε είδνο δηθηαηνξίαο
πξνζψπνπ, θφκκαηνο ή ηάμεσο, θάζε κνλνθνκκαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβεξλήζεσο,
θαζψο επίζεο θαη θάζε ηαχηηζε θφκκαηνο θαη θξάηνπο ή πξνζψπνπ θαη θξάηνπο.
Αληηηίζεηαη ζηνλ θνκκνπληζκφ, ην θαζηζκφ θαη ζηηο θάζε θχζεσο δηθηαηνξίεο θαη

ηνχην δηφηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ζπζηήκαηα ππνδνπιψζεσο ηνπ ιανχ, αξλνχληαη
ζ' απηφλ ηηο αηνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ηνπ θαη κεηαβάιινπλ ζε κεραλή ην
ιαφ θαη νδεγνχλ θαηά θαλφλα κε ηνλ ηπρσδηνθηηζκφ ηνπο, ζε ζπκθνξέο. Ο
Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο αληηηίζεηαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ αξλνχληαη ηε βαζηθή
αξρή θάζε Δεκνθξαηίαο, ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο.
(β) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο απερζάλεηαη θαη απνδνθηκάδεη ηε βία. Πηζηεχεη φηη
ζαλ κέζνδνο πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδηψμεσλ είλαη πεγή ζπκθνξψλ θαη πξέπεη
λα εμνζηξαθηζζεί απφ ηελ πνιηηηθή δσή.
(γ) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ζεσξεί ρξένο ηνπ λα κάρεηαη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ
Κξάηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ ππνλφκεπζε θαη ηε θζνξά πνπ επηθέξνπλ
ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ δπλάκεηο κε θαλεξνχο θαη θξπθνχο νινθιεξσηηθνχο ζηφρνπο.
(δ) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο θαηαδηθάδεη ην Πξαμηθφπεκα ηεο 15εο Ινπιίνπ
1974, σο άθξνλ, παξαλντθφλ θαη εγθιεκαηηθφλ.
6 Κομματική Γημοκπατία
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη ζηελ ειεπζεξία ηνπ πνιίηε θαη ηε
δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπκβάιεη ζην δεκφζην βίν, κέζα ζε έλα ζχζηεκα πνιπθνκκαηηθφ
θαη απφιπηα ειεχζεξν, κέζα ζε πιαίζηα θνκκαηηθήο Δεκνθξαηίαο, βάζεη ηεο αξρήο
φηη ε πιεηνςεθία θπβεξλά θαη ε κεηνςεθία ειέγρεη.
Πολιτικά Κόμματα
(β) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη ζηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ,
ζηελ έθθξαζε θαη δηακφξθσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο
πνιηηηθήο ζέιεζεο ηνπ ιανχ. Tα θφκκαηα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα δξνπλ
ειεχζεξα, ζεβφκελα ηηο αξρέο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη δεκνθξαηίαο. Η εζσηεξηθή
νξγάλσζε ησλ θνκκάησλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Tα
θφκκαηα νθείινπλ λα ινγνδνηνχλ δεκφζηα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πφξσλ ηνπο. Tα
πνιηηηθά θφκκαηα απνηεινχλ ην ζεζκφ επί ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην ζχγρξνλν
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Πολιτικοί
(γ) Γηα ηνπο πνιηηηθνχο, ν ζεβαζκφο ζηηο επηηαγέο ηεο εζηθήο αρσξίζηνπ απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο πνιηηηθήο απνηειεί ηνλ θαιχηεξν θαη ίζσο ηνλ βεβαηφηεξν ηξφπν
επηηπρίαο.
Ο πνιηηηθφο νθείιεη λα αθνινπζεί ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ιαφ, ηελ πνιηηηθή ηεο
αιήζεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο. Πξέπεη λα έρεη ην ζάξξνο λα ιέγεη ηελ αιήζεηα θαη λα
αθνχεη ηηο χβξεηο. Έξγν ησλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα είλαη ε αιήζεηα, έζησ θαη πηθξή.
Έρεη θαζήθνλ ν πνιηηηθφο λα αληηκεησπίδεη θαη ηηο πιάλεο ηνπ πιήζνπο θαη λα ην
δηαπαηδαγσγεί. Δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επεξεάδεηαη νχηε απφ ηα ζπλαηζζεκαηά ηνπ
νχηε απφ ηελ θνηλή γλψκε.
Tίπνηε δελ ππάξρεη σξαηφηεξν απφ ην λα αληηκεησπίδεη θαλείο ηελ θνηλή γλψκε, φηαλ
πξφθεηηαη αθξηβψο λα παηάμεη ηε δεκαγσγία γηα λα ζπκβνπιεχζεη ηα φξηα θαη φηαλ

αθφκα πξφθεηηαη λα δηαθηλδπλεχζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ γηα λα ππνζηεξίμεη ην
ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο.
7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑTΙΑ
Α.
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ηαπηίδεη ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία κε ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη πηζηεχεη φηη ε πνιηηηθή ειεπζεξία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε.
(β) Οη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ίζνη φρη κφλνλ έλαληη ησλ Νφκσλ αιιά θαη κε ίζα
δηθαηψκαηα απέλαληη ησλ βηνηηθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αλειίμεσο.
(γ) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη γηα λα ππάξμεη Δεκνθξαηία, πξέπεη
θάζε άλζξσπνο λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηελ αγσλία ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο
θαη λα αηζζάλεηαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα.
(δ) Μφλν κε ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο εμαζθαιίδεηαη νπζηαζηηθά
ε πνιηηηθή ειεπζεξία. Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη ζηελ αλάγθε ηεο
πιήξνπο ηθαλνπνηήζεσο ηνπ κφρζνπ ησλ ακέζσλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ησλ
αγξνηψλ θαη ησλ εξγαηψλ.
(ε) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη ε ειεχζεξε νηθνλνκία ζηελ νπνία
παξακέλεη βαζηθά πξνζεισκέλνο, δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηε δηεχξπλζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ηνκέα ηνλ νπνίν ειέγρεη ην Κξάηνο θαη φηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία δελ
κπνξεί λα βξεη ηε δηθαίσζή ηεο, ρσξίο παξάιιειε ζπκκεηνρή ησλ επξχηεξσλ ιατθψλ
ηάμεσλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο.
(ζη) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε
λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα, ηα κνλνπψιηα θαη ηα νιηγνπψιηα, πνπ λνζεχνπλ ην
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ππνλνκεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο ρψξαο. Επηπιένλ,
φπνπ ζπκθέξεη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ην ίδην ην
Κξάηνο, αθφκε θαη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Β.
(α) Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο έρεη ζαλ αξρή ηνπ ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ
ηάμεσλ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο θπιήο θαη
ζξεζθεχκαηνο, επηδεηθλχεη δε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ Μαξσληηψλ, ησλ Αξκελίσλ θαη Λαηίλσλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο κεηά ησλ ζπλνίθσλ Tνχξθσλ.
(β) Απνηειεί πξψηηζηνλ θαζήθνλ ηεο πνιηηείαο λα κεξηκλήζεη αθξηβνδίθαηα γηα ηελ
ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ εθ ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο πξνθπςάλησλ νηθνλνκηθψλ
βαξψλ.
Επηβάιιεηαη ε ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ, ε νπνία
πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηηθή αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
εθηνπηζζέλησλ ζε επίπεδα δηαβίσζεο αλζξψπηλα θαη αμηνπξεπή. Νεζηηθνί θαη

ρνξηαζκέλνη είλαη δχζθνιν λα αγσλίδνληαη καδί θαη λα έρνπλ ηελ ίδηα αληνρή. Η
επηηάρπλζε ηεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ε παξνρή φζνλ ην δπλαηφ
πεξηζζνηέξσλ σθειεκάησλ ζ' απηνχο, πξνβάιιεη πξψηηζηνο αλάγθε αγψλνο.
Μεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, ηνλ μεξηδσκφ θαη εγθισβηζκφ ησλ αδειθψλ καο θαη ηελ
θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο καο, βξέζεθαλ άλζξσπνη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, ζε
θαηάζηαζε πελίαο θαη πησρεχζεσο. Έραζαλ ηηο νηθίεο ηνπο, ηνπο γεσξγηθνχο ηνπο
θιήξνπο, ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη
παξέκεηλαλ άλεξγνη θαη άπνξνη.
Πξφζθπγεο θαη κε πξφζθπγεο, πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε φηη πξέπεη λα είκαζηε
πεξήθαλνη νη κελ γηα ηνπο δε θαη λα αηζζαλφκαζηε φηη απνηεινχκε κηαλ νηθνγέλεηα,
ηεο νπνίαο ε αξκνλία είλαη φξνο απαξαίηεηνο ηεο θνηλήο ζσηεξίαο θαη ηεο θνηλήο
επεκεξίαο.
8 Ι ΔΞΩTΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙTΙΚΗ
Tν θφκκα δηαθεξχηηεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηηο Αξρέο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Χάξηε ησλ
Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αξρή ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηεζλψλ
πξνβιεκάησλ, ηεο κή επεκβάζεσο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο άιισλ ρσξψλ, ηεο
εθαξκνγήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ.
Tν Κφκκα ππνζηεξίδεη πνιηηηθή ε νπνία ζα εληζρχεη ην ζεζκφ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ,
ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δηεζλψλ εληάζεσλ θαη
ηελ απνθπγή γεληθφηεξσλ ζπξξάμεσλ ιφγσ θιηκαθψζεσο πεξηθεξεηαθψλ
ζπγθξνχζεσλ.
Tελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ δελ θαηεπζχλνπλ ηα αηζζήκαηα αιιά ηα
ζπκθέξνληα θαη νη πεξηζηάζεηο ηεο ζηηγκήο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.
Η εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ θχθιν ζηνλ
νπνίν επξίζθεηαη εθάζηνηε πεξηζζφηεξε πξνζαξκνγή ησλ δηθψλ καο ζπκθεξφλησλ.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη ε Κχπξνο ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά θαη
πνιηηηζηηθά, αλήθεη ζηε Δχζε θαη ηδία ζηελ Επξψπε. Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο
πηζηεχεη ζηελ ελφηεηα ηεο Επξψπεο. Η Κχπξνο πξέπεη λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ηεο
κε ηε Δχζε θαη λα αμηνπνηήζεη ην Δπηηθφ παξάγνληα.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο επηδεηεί αλνηθηφθαξδα ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη
πέξα απφ απηφ, ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ιανχο, ζηνπο ηνκείο πνπ ε ζπλεξγαζία
απηή, είηε πνιηηηθή, είηε νηθνλνκηθή, είηε πνιηηηζηηθή, κπνξεί λα απνβεί γφληκε θαη
δεκηνπξγηθή, αλεμάξηεηα θαη αλεπεξέαζηα απφ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο ηεο θάζε
μέλεο ρψξαο, εθφζνλ εθείλε επηδεηθλχεη θαιή ζέιεζε θαη απνδέρεηαη ηελ
ακνηβαηφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ.
Tν Κφκκα πηζηεχεη ζηε δεκηνπξγία, ζχζθημε, δηαηήξεζε θαη δξαζηεξηφηεηα
εκπνξηθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ κε φια ηα θξάηε.

Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο απνξξίπηεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο μέλε επέκβαζε ή
ζπκκαρία, ζηελ νπνία δελ ππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ.
Tν Κφκκα εθηηκψληαο ξεαιηζηηθά ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, αλαγλσξίδεη φηη
πέξαλ ηνπ ζεξκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη ησλ Αξρψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Χάξηε,
πθίζηαληαη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ζπλαζπηζκνί, νη νπνίνη έρνπλ
αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, ηφζνλ κεηαμχ ηνπο φζνλ θαη κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπο. Σπλεπψο θαηά ην παξφλ ζηάδην, ε Κππξηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή επί ησλ
εθάζηνηε δηεζλψλ πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα ραξάζζεηαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο
Κχπξνπ θαη κε ζηάζκηζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ επί ηεο πνξείαο ηνπ Κππξηαθνχ
πξνβιήκαηνο ιακβαλνκέλσλ ππφςε, ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ζπλαζπηζκψλ ηνχησλ.
ΙΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο έρεη ζην επίθεληξν ησλ ζθέςεψλ ηνπ, φπσο θαη
νιφθιεξνο ν Κππξηαθφο ιαφο, ην Κππξηαθφ πξφβιεκα θαη ηε δίθαηε επίιπζή ηνπ.
Tν Κφκκα αλαγλσξίδεη φηη ην Κππξηαθφ πξφβιεκα δηέξρεηαη ζήκεξα κηα ιεπηή θαη
δχζθνιε θάζε, ε νπνία απαηηεί επηδέμην θαη ππεχζπλν ρεηξηζκφ, βαζηδφκελν ζηε
ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο θαη επίιπζήο ηνπ. Οηαδήπνηε
εθκεηάιιεπζε ηνπ εζληθνχ Κππξηαθνχ ζέκαηνο, γηα θνκκαηηθνχο ζθνπνχο είλαη
απαξάδεθηνο θαη αλίεξνο. Tν Κππξηαθφ, δελ πξέπεη λα θαηαζηεί αληηθείκελν
παηξηδνθαπειίαο ή δεκαγσγίαο.
Γηα λα επηηχρνπκε δίθαηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, νθείινπκε λα
εθηηκήζνπκε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα νξζψο, φρη γηα λα ηελ αλαγλσξίζνπκε,
αιιά γηα λα θαζνξίζνπκε εθηθηνχο ζηφρνπο. Οθείινπκε σζαχησο λα εμεηάζνπκε κε
αληηθεηκεληθφηεηα ηα δηεζλή πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα αλαδεηεζεί ιχζε ηνπ
Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, επί ηε βάζεη νξζήο εθηηκήζεσο, ησλ πξνζέζεσλ θαη
δπλαηνηήησλ εμαζθάιηζεο ππνζηήξημεο γηα ηε δίθαηε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο καο.
Tν Κππξηαθφ πξφβιεκα ζπδεηείηαη θαη εθαξκφδεηαη νξζά κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Εζλψλ, ηφζνλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο φζνλ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
Επηβάιιεηαη, ρσξίο λα εγθαηαιείςνπκε ηα ςεθίζκαηα, λα δηαπξαγκαηεπζνχκε ιχζε
ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο φπσο πξνλνείηαη θαη απφ ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα ησλ
Ηλσκέλσλ Εζλψλ, θηλνχκελνη ηαπηφρξνλα πξνο Δπηηθέο, Αλαηνιηθέο θαη Αδέζκεπηεο
ρψξεο, γηα λα εμαζθήζνπλ πίεζε επί ηεο Tνπξθίαο, νχησο ψζηε απηή λα πξνβεί ζε
ππνρσξήζεηο γηα κηα δίθαηε θαη βηψζηκε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.
Tο Κόμμα υποστηπίζει τη γπαμμή:
(α) ηεο αλαδεηήζεσο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, φρη ηεο
επηζπκεηήο αιιά ηεο δπλαηήο ιχζεο, κε πνιηηηθή δπλακηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
(β) ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηεο εμεχξεζεο δίθαηεο,
βηψζηκεο θαη πξαγκαηηθά εθαξκφζηκεο ιχζεο.

(γ) ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο Ειιήλσλ θαη Tνχξθσλ, νη νπνίνη
δηαηεξψληαο ηνλ εζληθφ ηνπο ραξαθηήξα, πξέπεη λα έρνπλ θνηλή ζεψξεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ ηφπνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ θαη ηελ θνηλή επηπρία ηνπ ζπλφινπ ηνπ
Κππξηαθνχ ιανχ θαη λα ακηιιψληαη πξνο ηνχην. Η Ιζηνξία νχηε ζα πιαζηνγξαθεζεί
νχηε ζα ιεζκνλεζεί, ζα ιείςνπλ κφλν νη ζσβηληζηηθέο παξακνξθψζεηο θαη νη
θαλαηηζκνί.
Tο Κόμμα υποστηπίζει:
(α) Tελ πνιηηηθή ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο επί ηνπ Κππξηαθνχ κε ηελ Ειιεληθή
Κπβέξλεζε, ηεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσλ ράξαμεο γξακκήο γηα ηνλ πεξαηηέξσ
ρεηξηζκφ ηνπ θαη ηεο απφ θνηλνχ αλάιεςεο επζχλεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Η ζχκπλνηα
Αζελψλ-Λεπθσζίαο, απνηειεί πξνυπφζεζε θαη εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ αγψλα.
(β) Tελ αλάγθε έγθξηζεο απφ ηνλ Κππξηαθφ ιαφ, νηαζδήπνηε πξνθαηαξθηηθήο
ζπκθσλίαο επί ηνπ Κππξηαθνχ.
Εάλ ε δη' εηξεληθψλ κέζσλ αλαδήηεζε δίθαηεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο
απνηχρεη, ν αγψλαο ηεο Κχπξνπ απφ Ειιεληθήο πιεπξάο ζα ζπλερηζζεί θαη ζα
ζπλερηζζεί κέρξη δηθαίσζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαη ηηο ζπζίεο πνπ ζα
απαηηεζνχλ.
Πξνυπφζεζε επηηπρίαο θάζε κνξθήο ηνπ αγψλα καο, είλαη ε χπαξμε εζσηεξηθνχ
κεηψπνπ ηζρπξνχ θαη αξξαγνχο. Δελ είλαη δπλαηφ λα επδνθηκήζεη αγψλαο δηραζκέλνπ
ιανχ.
ΙΙΙ ΑΜΥΝTΙΚΗ ΙΚΑΝΟTΗTΑ
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη ε αλεμαξηεζία θαη ε επηβίσζε ηεο Κχπξνπ,
ν δπλακηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο, ζηεξίδεηαη
ζηελ ακπληηθή ηθαλφηεηά ηεο. Χξεηάδεηαη ακπληηθή ζσξάθηζε κε άξηην, επαξθή θαη
εληειψο ζπγρξνληζκέλν εμνπιηζκφ θαη ηθαλά ζηειέρε κε πςειφ θξφλεκα.
9 ΠΑΙΓΔΙΑ
Η Παηδεία ησλ Ειιήλσλ ηεο Κχπξνπ πξέπεη λα είλαη ειιεληθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παηδείαο ν
Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε αθνκνίσζε ηεο πνιχηηκεο
πλεπκαηηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο επνρήο καο, ψζηε λα
είλαη ε παηδεία θαη αλζξσπηζηηθή, αιιά θαη δεκηνπξγηθφο ζπληειεζηήο ηεο
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ζέιεη ζην κεγάιν ηνχην αγαζφ ηεο παηδείαο, λα
κεηέρνπλ φινη νη Έιιελεο, ηζφηηκα. Θέιεη λα κελ είλαη γηα θαλέλα εκπφδην πξνο
ηνχην, ε νηθνλνκηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή δηαθνξά. Μφλν θξηηήξην
δηαθνξνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη ε αμία θαη ε έθεζε γηα κάζεζε.
Χσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ είδνπο ηεο κφξθσζεο πνπ θαζέλαο
πξνθξίλεη, ε Πνιηηεία νθείιεη λα βνεζά ηνπο λένπο λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην

επάγγεικα πνπ πεξηζζφηεξν ρξεηάδεηαη ν ηφπνο ή αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο.
Με ηελ παηδεία, ηελ νπνία ην Κξάηνο πξέπεη λα παξέρεη δσξεάλ, πξέπεη πξν παληφο
λα δηαπιάζνληαη ειεχζεξνη άλζξσπνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο. Έηζη νη πνιίηεο ζα
είλαη ηθαλνί λα αζθνχλ ππεχζπλα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα, αιιά
θαη πξφζπκνη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ζα απνδίδεη πάληα πξσηαξρηθή ζεκαζία ζην
πνιχπιεπξν πξφβιεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο παηδείαο. Η
δπζθνιία ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ, δελ είλαη απιψο νχηε θπξίσο νηθνλνκηθή.
Χξεηάδνληαη πξνπαληφο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη καθξφπλννο
πξνγξακκαηηζκφο.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πάλησο, ππφζρεηαη φηη ζα επελδχεη φρη κφλν απφ ην
πεξίζζεπκα αιιά θαη απφ ην πζηέξεκα ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ
επηκφξθσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Γηαηί πηζηεχεη φηη νη πλεπκαηηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο αμίεο είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνληκφηεξα ηε κνίξα θάζε Έζλνπο
θαη ιανχ.
Γιψζζα ησλ Ειιήλσλ ηεο Κχπξνπ είλαη ε δεκνηηθή.
Η παηδεία νθείιεη λα εκπλέεη, λα πξνσζεί θαη λα αμηνπνηεί θάζε άμην λέν πνιίηε,
ψζηε ε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο λα επηβιεζεί ζηελ θνηλσλία καο.
10 ΓΙΚΑΙΟΥΝΗ
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη φηη ε δηθαζηηθή ιεηηνπξγία είλαη εμαηξεηηθά
επαίζζεηε θαη φηη είλαη θαζήθνλ ηεο Πνιηηείαο λα ηελ πξνζέρεη ζαλ θφξε νθζαικνχ
θαη λα κελ ηε θέξεη πξν δηιεκκάησλ, γηα λα κπνξεί λα εθπιεξψλεη πάληνηε ηελ ςειή
ηεο απνζηνιή, ρσξίο λα θζάλνπλ κέρξη ηνπ βάζξνπ ηεο νη θξαδαζκνί πνιηηηθψλ θαη
πνιηηεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ.
Η πνιηηηθή δεκνθξαηία βξίζθεη ηελ θχξσζή ηεο ζηελ πξαγκαηηθά αλεμάξηεηε, εζηθά
αδέζκεπηε θαη νπζηαζηηθά θαηνρπξσκέλε δηθαηνζχλε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνάγεη ην
ιατθφ δίθαην, ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ λφκσλ, αιια θαη ηελ ηζνπνιηηεία
ησλ λφκσλ έλαληη ησλ πνιηηψλ θαη πνπ ζα αξλείηαη λα εθαξκφδεη άληζν ή έθζεζκν
«δίθαην».
11 ΔΝΔΡΓΟ ΥΜΜΔTΟΧΗ TΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο αγψλαο γηα ηελ πιήξε θαη ηζφηηκε αλάδεημε ησλ γπλαηθψλ ζ' φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, ζηελ νηθνλνκία,
ζηελ επηζηήκε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, απνηειεί ηζηνξηθήλ αλαγθαηφηεηα θαη ζηφρν ηνπ
Δεκνθξαηηθνχ Σπλαγεξκνχ.
12 ΝΔΟΛΑΙΑ

Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ηηκά ηνπο λένπο, εκπηζηεχεηαη ηνπο λένπο, πξνζβιέπεη
πξνο ηνπο λένπο θαη ζηεξίδεηαη ζ' απηνχο.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο ηηκά βαζεηά ηε λέα γελεά, ηελ αγλνηεηά ηεο, ηε
δεκηνπξγηθή ηεο νξκή θαη δσληάληα θαη ηνπο αγψλεο ηεο, ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ
ππεπζπλφηεηά ηεο. Παξαθνινπζεί κε θαηαλφεζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο. Όζνη
ζθέπηνληαη κε ην ξπζκφ ηεο επνρήο καο, φζνη ελεξγνχλ θαηά ηξφπν ζχγρξνλν, φζνη
πξσηνπνξνχλ ζηε δξάζε, απηνί φινη νη λένη, ζα βξνπλ ζην Δεκνθξαηηθφ Σπλαγεξκφ
ηελ αξκφδνπζα γη' απηνχο δηέμνδν γηα δξάζε θαη έξγα κεγάια θαη δεκηνπξγηθά γηα
ηελ παηξίδα καο.
Σηνλ ειεχζεξν ζηίβν ηεο Δεκνθξαηίαο αλνίγνληαη φινη νη δξφκνη γηα ηνπο λένπο.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο πηζηεχεη πσο ν λένο ηεο Κχπξνπ θηινδνμεί λα είλαη
δεκηνπξγφο θαη νηθνδφκνο θαη φηη δελ ηνλ εκπλέεη ην γθξέκηζκα ηεο θνηλσληθήο
δνκήο νχηε ζαλ ζθνπφο, νχηε ζαλ κέζνλ.
Η δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηεο λενιαίαο ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ πξσηνπνξηαθνχ
ξφινπ ηεο, απνηειεί θεληξηθφ κέιεκα ηνπ Δεκνθξαηηθνχ Σπλαγεξκνχ.
Ο Δεκνθξαηηθφο Σπλαγεξκφο απεπζχλεηαη πξνο ηνπο λένπο θαη ηνπο θαιεί λα
ηαρζνχλ πξσηνπφξνη ζηνπο αγψλεο ηνπ.

