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Δημοκρατικός Συναγερμός 

Η επόμενη μέρα 

Ιδεολογικό και Πολιτικό Μανιφέστο 2022 

 

Προοίμιο  

Το παρόν κείμενο εδράζεται στο πιο διορατικό και διαχρονικό κείμενο της σύγχρονης 
κυπριακής πολιτικής ιστορίας, τη Διακήρυξη Αρχών του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως 
αυτή υιοθετήθηκε στο Ιδρυτικό του Συνέδριο το 1976.  

Μένει πιστό στο γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης, επιβεβαιώνει την κυριαρχία των 
αξιών και ιδεών της που οδήγησαν την Κύπρο μπροστά και παραμένουν αναγκαίες και 
επίκαιρες, ενώ μεταφέρει το νόημα και τη φιλοσοφία τους όπως αυτές αντανακλώνται στις 
σύγχρονες συνθήκες. Σκοπός του είναι όχι να υποκαταστήσει αλλά να συνοδεύει εφεξής τη 
Διακήρυξη Αρχών. 

Για τη συγγραφή του Ιδεολογικού και Πολιτικού Μανιφέστου της Επόμενης Μέρας, 
χρησιμοποιηθήκαν διακηρύξεις και κείμενα πολιτικής του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
του ευρωπαϊκού σχηματισμού του οποίου αποτελεί υπερήφανο μέλος, του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος. Ιδέες και εκφράσεις αντλήθηκαν επίσης από επίσημα κείμενα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 

Η Επόμενη Μέρα 

Στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Κύπρος βρίσκεται για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη 
με ιστορικές αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αλλαγές 
γεωπολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Αλλαγές, ακόμη, που 
απορρέουν από την ταχύτατη εξέλιξη και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναγνωρίζει ότι η υφήλιος έχει μπει σε ένα νέο κεφάλαιο της 
παγκόσμιας ιστορίας και οικονομίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποστολή μας είναι 
να καθορίσουμε το δρόμο μας σε ένα εντελώς νέο, ασταθές, αβέβαιο και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Να εξασφαλίσουμε με τις πολιτικές μας την ασφάλεια, την 
ευημερία και το επίπεδο ζωής των Κυπρίων, να αναβαθμίσουμε τη θέση της χώρας στην 
περιοχή, την Ευρώπη και τον κόσμο και να επιλύσουμε το εθνικό μας ζήτημα.  

Ο δρόμος που επιλέγει πάντοτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι αυτός της ελπίδας, της 
προοπτικής και της εξωστρέφειας. Για εμάς δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή ο φόβος και η 
περιχαράκωση, όπως και ούτε μπορεί να δώσει διέξοδο η εθελοτυφλία, η οποία δεν 
αντιλαμβάνεται τις πραγματικές προκλήσεις της εποχής. 
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 Οι Προκλήσεις Σήμερα 

Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι χώρες του πλανήτη αντιμετώπισαν 
ταυτόχρονα το ίδιο πρόβλημα. Η πλήρης έκταση των συνεπειών της πανδημίας θα 
διαπιστωθεί μετά από χρόνια στη χώρα μας και στον κόσμο. Το ανθρώπινο, ψυχικό και 
υλικό κόστος θα παραμένει για καιρό βαρύ. Νέες πολιτικές πρόληψης, δημόσιας υγείας, 
ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να σχεδιαστούν που να υπερβαίνουν τα 
κρατικά σύνορα. 

Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο απειλείται άμεσα η υπόσταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών που τη συναποτελούν ή γειτνιάζουν με αυτή. Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε ριζικά τα παγκόσμια δεδομένα και η αλλαγή 
αυτή θα έχει πολυεπίπεδες επιπτώσεις για δεκαετίες. Η απροκάλυπτη προβολή πολεμικής 
ισχύος, η καταπάτηση συνόρων και εδαφικής κυριαρχίας, η βίαιη ενθάρρυνση του 
αναθεωρητισμού στις διεθνείς σχέσεις και η εγγύτητα της σύρραξης με τα ευρωπαϊκά 
κέντρα αποφάσεων, ανατρέπουν το μεταπολεμικό σύστημα ασφάλειας. 

Από ενδεχόμενη επιτυχία του αναθεωρητισμού αυξάνονται δραματικά οι εθνικοί κίνδυνοι 
για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, λόγω ακριβώς της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής 
και επιθετικότητας.  

Η ενεργειακή κρίση οξύνθηκε δραματικά από τη ρωσική εισβολή αλλά ήδη σοβούσε με τη 
μορφή της κλιματικής κρίσης, ως μια παγκόσμια απειλή με καταστροφικές συνέπειες στον 
πλανήτη. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση φέρνει φυσικές καταστροφές, ακραίες καιρικές 
συνθήκες, επισιτιστική και υδατική ανασφάλεια, οικονομική αναστάτωση και συγκρούσεις. 
Η μετάβαση σε πιο φιλικές στο περιβάλλον μορφές ενέργειας, αλλά και η ανάγκη 
αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα τροποποιεί ριζικά το οικονομικό και παραγωγικό 
μοντέλο των χωρών. Η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν προκλήσεις που 
απαιτούν άμεσες απαντήσεις και δράσεις. 

Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές συνεχίζονται και σε πολλές περιπτώσεις 
αυξάνονται και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, λόγω της κλιματικής κρίσης 
και της απερήμωσης. Η ανάγκη θέσπισης κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών καθίσταται 
ολοένα και πιο επιτακτική. Οι λύσεις πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο για τους μετανάστες / πρόσφυγες, όσο και για 
τους αυτόχθονες κατοίκους, που έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια, ευνομία και 
να διατηρούν τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής τους.  

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, 
συναλλασσόμαστε, μαθαίνουμε και ψυχαγωγούμαστε. Χιλιάδες ειδικότητες, εργασίες και 
συνήθειες καθίστανται παρωχημένες με σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές και ψυχικές 
συνέπειες. Εκατομμύρια άνθρωποι καλούνται να σκεφτούν, να ζήσουν και να εργαστούν 
διαφορετικά από ό,τι είχαν συνηθίσει στη ζωή τους, να ενταχθούν σε νέους τρόπους 
καθημερινής αλληλεπίδρασης με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πολίτες, εργαζόμενοι 
και επιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες δεξιότητες και υποδομές, τόσο για να 
ανταπεξέλθουν, όσο και για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και την τεράστια αξία που 
δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία. 
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Καθώς ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία, νιώθοντας ανασφάλεια και μη έχοντας επαρκή 
ερμηνευτικά σχήματα, πολίτες βρίσκουν καταφύγιο στον αυταρχικό και ισοπεδωτικό 
λαϊκισμό, τη συνωμοσιολογία, τις ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις ή σε 
απροκάλυπτα αντικοινοβουλευτικές δυνάμεις. Η απειλή αυτή, αντιστρατεύεται την 
επιστήμη και τη λογική, δυναμιτίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και καταρρακώνει την 
κοινωνική συνοχή με καταστροφικές προεκτάσεις. Η δημοκρατία έχει την υποχρέωση να 
προστατεύσει τον εαυτό της.  

Η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης παραμένει κρίσιμη παράμετρος για την Κύπρο. 
Μετά από μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από την οικονομική κρίση και τις θυσίες του 
κυπριακού λαού στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά και μια παγκόσμια 
υγειονομική κρίση που καθήλωσε την οικονομική δραστηριότητα και ανέκοψε την 
αναπτυξιακή πορεία.  

Σήμερα η Κύπρος έχει ήδη μπει, μαζί με όλο τον κόσμο, σε μια νέα κρίση, την τρίτη κατά 
σειρά των τελευταίων ετών. Μία κρίση πολυδιάστατη, οικονομική, ενεργειακή, κλιματική, 
μεταναστευτική και επισιτιστική, με αστάθμητους όρους. Βασικοί τομείς της οικονομίας 
της χρειάζονται άμεσα εξέλιξη και προσαρμογή, ενώ οι ανάγκες στήριξης της κοινωνίας 
αυξάνονται. Είναι προφανές ότι ένα νέο, υγιές, διαφανές και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, 
σε συνδυασμό με σειρά τολμηρών μεταρρυθμίσεων, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις 
για να γίνει το άλμα μπροστά. Σε μια εποχή ραγδαίων παγκόσμιων αλλαγών, κάθε 
ολιγωρία κρατά την Κύπρο και τους πολίτες της πίσω. 

Η ριζικότερη και πιο αποτελεσματική μεταρρύθμιση του κράτους μας είναι η επίλυση του 
εθνικού μας προβλήματος. Όσο περνά ο χρόνος, τα πολιτικά, κοινωνικά και δημογραφικά 
δεδομένα, όπως και τα τετελεσμένα επί του εδάφους, στενεύουν το μονοπάτι της λύσης. 
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό ένας ευρύς διάλογος που θα 
δημιουργήσει νέα δυναμική για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο συμφωνημένο πλαίσιο. Κάτι 
που μπορούμε να πετύχουμε μόνο εάν έχουμε στο πλευρό μας τη διεθνή κοινότητα, 
προκειμένου να επέλθει η απαιτούμενη μεταβολή της Τουρκικής στάσης.   

Μέχρι τότε, μέγιστη πρόκληση αποτελεί η ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής 
δυνατότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως και 
της διεθνούς και περιφερειακής της υπόστασης και εμβέλειας, έχοντας απέναντι μια 
απρόβλεπτη, επιθετική και παραβατική Τουρκία με ενθαρρυμένη αναθεωρητική 
στρατηγική στην περιοχή. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει το είδος της σχέσης της Κύπρου με την Ελλάδα και 
τους εταίρους και συμμάχους της, το ευρωπαϊκό και δυτικό σύστημα ασφάλειας, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.  

Η περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των περιφερειακών συνεργασιών είναι αναγκαία 
για λόγους ασφάλειας, ειρηνικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Η Κύπρος, με προνομιακή 
θέση στη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο, συνδράμοντας στην ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή αυτονομία.  
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Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική μας αποστολή 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, από την ίδρυσή του έως σήμερα, αποτελεί την ελπίδα και την 
ασπίδα των Κυπρίων. Υπήρξε ο καταλύτης για να εμπεδωθούν στην Κύπρο η δημοκρατία, η 
ελευθερία του λόγου και της επιλογής, η συμφιλίωση, η Εθνική συναίνεση και το υγιές 
πολιτικό κλίμα και παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένος στην προάσπισή τους. Συνιστά  
την πυξίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον πυλώνα της ασφάλειας, της σταθερότητας, 
της εξωστρέφειας και της ευημερίας της. Οι διακυβερνήσεις του Δημοκρατικού 
Συναγερμού αφήνουν ανεξίτηλη σφραγίδα στην πρόοδο και την εξέλιξη της πατρίδας μας.  
 
Χάρη στη διορατικότητα και τη στρατηγική του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη, η Κυπριακή 
Δημοκρατία ενίσχυσε τη διεθνή θέση και την άμυνά της και πέτυχε την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή της εναρμόνιση.  

Χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη η Κύπρος διαχειρίστηκε με επιτυχία 
κορυφαίες παγκόσμιες κρίσεις, θεσμοθετώντας παράλληλα το πιο εκτεταμένο 
μεταρρυθμιστικό και κοινωνικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε ποτέ. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποτελεί το κόμμα των μεγάλων επιλογών για τη χώρα, τον 
σημαιοφόρο της προόδου, της εξέλιξης και των μεταρρυθμίσεων. Τον κύριο εκφραστή των 
διεξόδων και ευκαιριών που δικαιούται η κάθε νέα γενιά της κάθε νέας εποχής.  
 
Οι δικαιωμένες από την ιστορία και την εμπειρία ιδέες και θέσεις του για ελευθερία, 
δημοκρατία και αλληλεγγύη κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο. Τα πολιτικά προγράμματα 
και οι νομοθετικές του πρωτοβουλίες οδηγούν τα βήματα της ανάπτυξης και εγγυώνται την 
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου κάθε πολίτη. Ο πατριωτικός, διεκδικητικός του 
ρεαλισμός είναι ο μόνος δρόμος για μια ενωμένη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή Κύπρο. 
 
Σε συνέχεια της ιστορικής αποστολής του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ανοίγει σήμερα, 
μαζί με τους πολίτες, ένα νέο κεφάλαιο. Καλείται να διατυπώσει τις ιδέες και τα οράματα 
που θα οριοθετήσουν και να διαμορφώσουν τις συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επόμενη μέρα της Κύπρου, καθώς πιστεύει στις τεράστιες προοπτικές και ανεξάντλητες 
δυνατότητες της. 
 
Ανταποκρίνεται στο ρόλο του με πίστη και αισιοδοξία, με θεμέλιο τα πολλά και σημαντικά 
που ήδη έχει πετύχει. Πιστεύει ότι την επόμενη μέρα η Κύπρος μπορεί: 

 Να εκπληρώνει τις φιλοδοξίες των πολιτών της σε συνθήκες ελευθερίας και 
συνεργασίας. 

 Να παρέχει ίσες ευκαιρίες και εφόδια σε όλες και όλους ώστε να μπορούν να 
φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

 Να προσελκύει επενδύσεις και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με προοπτική, 
μέσα από ένα αξιοκρατικό, βιώσιμο και διαφανές παραγωγικό μοντέλο.  

 Να δημιουργεί εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης με αποτελεσματικά και σύγχρονα 
συστήματα δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών, κοινωνικής προστασίας και συνοχής. 
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 Να καταστήσει την Κύπρο υπόδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης, 
πράσινης ανάπτυξης.  

 Να αναβαθμίζει διαρκώς τη διεθνή θέση και ακτινοβολία της χώρας, με στόχο το 
αποτύπωμα της να μεγαλώνει.  

 

Οι ρίζες μας 

Πολλές από τις ιδέες που ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρεσβεύει, τις μοιράζονται 
εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, καθώς είναι συνυφασμένες με 
θεμελιακά ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Άλλες είναι βαθύτερα 
συνδεδεμένες με την εθνική και πολιτιστική μας ταυτότητα, την παράδοση και τον 
πολιτισμό μας.  

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό σημεία αναφοράς για το φιλοσοφικό - ιδεολογικό μας 
πλαίσιο μεταξύ άλλων είναι: 

Η ελληνική εθνική και πολιτισμική μας ταυτότητα και οι ιστορικές μας καταβολές: 

 Μας εμπνέει η πορεία των Ελλήνων στους αιώνες. Ο ελληνικός πολιτισμός με την 
μοναδική και πανανθρώπινη κληρονομιά του στη φιλοσοφία, τη γνώση, τη λογική 
και τη δημοκρατία.  

 Αποτελούν παράδειγμα οι αναρίθμητοι αγώνες του έθνους για ελευθερία και 
εθνική ανεξαρτησία με ορόσημα την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με τη 
δημιουργία του πιο δημοκρατικού και φιλελεύθερου Συντάγματος της εποχής, του 
Πολιτικού Συντάγματος της Γ’ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας. Αλλά και τον ηρωικό 
πόλεμο του 1940 με την αντίσταση στον φασισμό και τον ναζισμό. 

 Η αλληλεγγύη που εκπροσωπεί η χριστιανική ορθόδοξη θρησκευτική μας ταυτότητα 
και η πλούσια παράδοση αγώνων, πνευματικής, εθνικής καθοδήγησης και 
προσφοράς της Εκκλησίας της Κύπρου, της μοναδικής αρχαίας Αυτοκέφαλης 
Εκκλησίας από το 431 μ.Χ. 

Η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και κληρονομιά, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας: 

 Από την κλασική ελληνική, ρωμαϊκή και χριστιανική παράδοση έως τον ευρωπαϊκό 
ανθρωπισμό και τα επιτεύγματα του Διαφωτισμού, η Κύπρος πάντοτε επεδίωκε να 
αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 

 Η ιδέα της Ευρώπης για εμάς είναι ένας κοινός, γεωγραφικός, πολιτικός και 
πολιτισμικός χώρος, μια ανοικτή κοινωνία που συνδυάζει πλούσια ποικιλομορφία 
με σταθερές κοινές αξίες όπως ο σεβασμός του ατόμου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η 
ισότητα, ο πλουραλισμός, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, η αλληλεγγύη και η 
φροντίδα των αδυνάτων. 
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Η κυπριακή πολιτισμική παράδοση και κληρονομιά μας: 

 Είμαστε υπερήφανοι για την τοπική μας κληρονομιά, για την ιστορία και τους 
αγώνες των προγόνων μας που εντάσσονται στην ευρύτερη μακραίωνη ιστορία των 
Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

 Μας συγκινεί και μας εμπνέει ο αγώνας της ΕΟΚΑ και επιδιώκουμε να ζούμε με το 
πνεύμα ελευθερίας και αυταπάρνησης που έδειξαν οι ήρωες του 1955. 

 Είμαστε υπερήφανοι για τον πολιτισμικό πλούτο του τόπου μας. Σεβόμαστε 
απόλυτα τη θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των Τουρκοκυπρίων και όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Ο 
αλληλοσεβασμός των κοινοτήτων που συναποτελούν την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη. 

 

Το Κυπριακό πρόβλημα 

Πρώτη προτεραιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, από την ημέρα της ίδρυσής του, 
είναι η επίλυση του εθνικού προβλήματος.  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν συμβιβάζεται ούτε με την κατοχή, ούτε με τη διχοτόμηση, 
ούτε με οποιασδήποτε μορφής κυριαρχικό διαχωρισμό. Κάτι τέτοιο, είναι εθνικά 
απαράδεκτο, παραχωρεί εδάφη, νομιμοποιεί την εισβολή και θέτει σε κίνδυνο την 
επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο.  

Γι’ αυτό και ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα δεσμευμένος στον αγώνα για 
δικαίωση, τον οποίο και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει όσες θυσίες και αν απαιτηθούν.  

Εμπνεόμενοι από την Διακήρυξη Αρχών του 1976 αναγνωρίζουμε ότι η λύση πρέπει να 
αναζητηθεί με πολιτική δυναμικού και αμοιβαία επωφελούς συμβιβασμού. Πρέπει να είναι 
έντιμη, βιώσιμη και λειτουργική, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ελευθερίες, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και όσα απορρέουν από αυτό.  

Πρέπει να σέβεται τον εθνικό χαρακτήρα τόσο των Ελλήνων όσο και των Τούρκων της 
Κύπρου. Κάθε πολίτης πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος να συμμετέχει με την πολιτισμική 
και εθνική του ιδιαιτερότητα στην ειρηνική συνεργασία και τη συλλογική ευημερία της 
Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί πλούτο και όχι βάρος. 

Τόσο οι απόψεις που θέλουν να αποξενώσουν τις κοινότητες από την εθνική τους 
ταυτότητα, όσο και εκείνες που καλλιεργούν τον εθνικισμό της μίας κοινότητας έναντι της 
άλλης, λειτουργούν εις βάρος όλων των Κυπρίων και υπονομεύουν τις προοπτικές 
επίλυσης του Κυπριακού.  

Σκοπός της λύσης του Κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να είναι η άρση των συνεπειών 
της εισβολής και της κατοχής και η ευημερία όλων των Κυπρίων πολιτών μέσα από τις 
τεράστιες δυνατότητες που η ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρος μπορεί να τους προσφέρει.  
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Για να πετύχει ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίζει τις έντονες ανησυχίες και των δύο 
κοινοτήτων. Να απαντά στην ανασφάλεια που αισθάνονται οι Ελληνοκύπριοι έναντι της 
Τουρκίας, αλλά και την ανασφάλεια που αισθάνονται οι Τουρκοκύπριοι έναντι της 
Ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας.  

Έχουμε συμφωνήσει από το 1976 με μια σειρά διεθνών συμφωνιών στον συμβιβασμό της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η οποιαδήποτε δική μας παρασπονδία από αυτό το 
πλαίσιο, πιστεύουμε ότι θα «χαρίσει» την κατεχόμενη Κύπρο στην Τουρκία.  

Αντιθέτως, σε ένα ομοσπονδιακό πολιτειακό σχήμα μπορούν να υπάρξουν τα 
χαρακτηριστικά μιας έντιμης και λειτουργικής πολιτείας. Από την ώρα που διασφαλίζεται 
απόλυτα η μία κυριαρχία, η μία διεθνής προσωπικότητα, η μία ιθαγένεια και οι φυσικοί 
πόροι, αλλά και η ενιαία οικονομία σε σημαντικό βαθμό.  

Σε μια λύση που θα εντάσσει τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους με την πολιτική 
ισότητα που καθορίζει ο ΟΗΕ και αυτονομία στα θέματα της καθημερινότητας. Αλλά και θα 
απαλλάσσει την Κύπρο από εγγυήσεις και κατοχικούς στρατούς. Με ένα νέο σύστημα 
ασφάλειας και συνεργασίας, που θα μπορεί να βασίζεται στους ευρωατλαντικούς θεσμούς 
και τις δομές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη αποκλειόμενης της ένταξης της 
Κύπρου στο ΝΑΤΟ.    

Μέχρι την επίτευξη λύσης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει ψηλά στις προτεραιότητές 
του και θα εργάζεται για την ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής δυνατότητας της 
Κύπρου. Πάντα σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό με την Ελλάδα, αλλά και μέσα από  
τη διαρκή αναζήτηση συνεργασιών με άλλα κράτη και τη συμμετοχή της στους θεσμούς και 
τα όργανα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και 
μετά τη λύση, η Κύπρος θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες αμυντικές ικανότητες, για 
να μπορεί να ανταποκρίνεται στις διεθνείς προκλήσεις και υποχρεώσεις.  

Μέχρι την επίτευξη λύσης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα εργάζεται προκειμένου να 
αμβλύνονται οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η εισβολή και η κατοχή κατά κύριο λόγο στον 
προσφυγικό κόσμο, αναγνωρίζοντας ότι το βάρος των συνεπειών πρέπει να επιμερίζεται.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό μας μέλλον 

Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοναδικό και επιτυχημένο εγχείρημα στην 
ιστορία και είμαστε υπερήφανοι που ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρωτοστάτησε στην 
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Πιστεύουμε ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει θέση στην Ένωση και ότι Κύπρος και Ελλάδα 
ορίζουν τα νοτιοανατολικά σύνορά της. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται αποτελεσματικά από εξωτερικές απειλές από άλλα κράτη, την 
τρομοκρατία, καθώς επίσης και από την παράνομη μετανάστευση που αποτελεί κορυφαία 
και αυξανόμενη πρόκληση για την Κύπρο και την Ευρώπη. 

Σταθερά υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εμβάθυνση δηλαδή του κοινού 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος και την εξέλιξη, τη διεύρυνση και αναβάθμιση των 
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ευρωπαϊκών δομών και θεσμών. Πιστεύουμε στην ανάγκη άμεσων και δραστικών 
πολιτικών αποφάσεων ώστε να αποκτήσει η Ένωση τις δομές που θα εγγυώνται την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την προοπτική των πολιτών της.  

Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τολμήσει τα επόμενα βήματα στα θέματα της 
οικονομικής ενοποίησης, της κοινής άμυνας και ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. 
Να υλοποιήσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις  της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.  

Πιστεύουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, προϋπόθεση για το οποίο 
είναι η απαραίτητη μεγαλύτερη και βαθύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμών της, 
που θα φέρει τον Ευρωπαίο πολίτη πιο κοντά της.  

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και 
τον πολιτισμικό πλούτο των λαών της και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεται τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες. 

 

Η Κύπρος στον κόσμο 

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της Κύπρου 
είναι αδιαπραγμάτευτος. Αποτελούμε μέρος της Δύσης, όπως αυτή έχει περιγραφεί 
ιστορικά και θέλουμε να ενισχύουμε διαρκώς τους δεσμούς μας με τις υπόλοιπες χώρες 
της. Η επιλογή μας αυτή, μας έχει προσδώσει δυνατότητες που πρέπει διαρκώς να 
αξιοποιούμε προς όφελος της χώρας, του εθνικού ζητήματος, της άμυνας, της κοινωνίας 
και της οικονομικής ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος πρέπει διαρκώς να αναζητεί εμβάθυνση των τοπικών και 
περιφερειακών συνεργασιών της με κάθε χώρα που σέβεται την Κυπριακή Δημοκρατία, 
στην Ανατολή και τον αραβικό κόσμο. Συνεργασίες που την καθιστούν αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς και κόμβο ειρήνης, συνεργασίας και ευημερίας για την ανατολική Μεσόγειο.  

 

Οι αξίες μας 

Ατομική και συλλογική ελευθερία 

Πιστεύουμε στην ατομική ελευθερία. Την ελευθερία της συνείδησης, της γνώμης και της 
έκφρασής της, την ασφάλεια της ιδιοκτησίας. Την προσωπική επιδίωξη της ευτυχίας, αλλά 
και την αναγνώριση της ατομικής προόδου και αριστείας.  

Κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει όπως ο ίδιος επιθυμεί, στο μέτρο που δεν παραβιάζει την 
ελευθερία του άλλου να κάνει το ίδιο. Προασπίζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής και τα 
ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεωρούμε θεμέλιο της λειτουργίας μιας 
ευνομούμενης πολιτείας. 
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Αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίζουμε στο άτομο την απόλαυση των φυσικών και 
απαράγραπτων δικαιωμάτων του. Σεβόμαστε κάθε διαφορετικότητα και ανεχόμαστε τη 
διαφορετική άποψη και στάση. 

Την ατομική ελευθερία συνοδεύει πάντοτε και η ατομική ευθύνη.  

Δικαιώματα για όλους, σημαίνει και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Δικαιώματα χωρίς 
υποχρεώσεις, δεν είναι «δημοκρατικά δικαιώματα» αλλά «αντιδημοκρατικά προνόμια». 

Πιστεύουμε στη συλλογική ελευθερία, την ελεύθερη βούληση κάθε λαού να ορίζει τη 
μοίρα του. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας έκφρασης. 

Δεν θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να έχει λόγο σε κάθε απόφαση στη ζωή των 
ανθρώπων. Το σοσιαλιστικό πείραμα υπήρξε υπεύθυνο για πολλές δεκαετίες οικονομικού 
πατερναλισμού που έφερε δυστυχία, καταπίεση της ατομικής ελευθερίας και της 
ελεύθερης βούλησης,  μαζικές διώξεις, καθώς και συστηματική περιφρόνηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Η ελευθερία είναι αναγκαία συνθήκη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την οικονομική 
ευημερία, όπως έχει αποδειχθεί από την εμπειρία των δυτικών, ανεπτυγμένων κοινωνιών. 

Ο σεβασμός της μειοψηφίας και η ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων της είναι στον 
πυρήνα της αξιακής πλατφόρμας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Νοουμένου ότι αυτή δεν 
επιφέρει ασυδοσία από οργανωμένες μειοψηφίες.  

 

Δημοκρατία 

Η πολιτική έκφραση της ελευθερίας είναι η αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία. Βασίζεται στο κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και τη διοργάνωση 
ελεύθερων εκλογών. Αποτελεί την αποτελεσματικότερη μορφή διακυβέρνησης που 
γνώρισε ο κόσμος και το μόνο πολίτευμα που προωθεί την ευημερία του συνόλου, χωρίς 
να θυσιάζει την ευτυχία του ατόμου. 

Η συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο βίο και τη λήψη αποφάσεων και η πολιτική 
κριτική, όσο σκληρή κι αν είναι, αποτελούν συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Είναι 
χρέος μας να κινητοποιούμε τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση διαφυλάσσοντας 
παράλληλα το ήπιο πολιτικό κλίμα που ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο και την 
ανταλλαγή επιχειρημάτων στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού. 

Έργο των πολιτικών πρέπει να είναι η αλήθεια. Οι πολιτικοί έχουν καθήκον να 
αντιμετωπίζουν τις πλάνες του πλήθους και να το διαπαιδαγωγούν. Ο ενημερωμένος 
πολίτης είναι η δύναμη της δημοκρατίας. 

Θεωρούμε τα κόμματα ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας. Υποστηρίζουμε 
ένα σύστημα πολυκομματικό και απόλυτα ελεύθερο που λειτουργεί με βάση την αρχή ότι η 
πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει. Στεκόμαστε απέναντι στον αυταρχισμό που 
εμφανίζεται με το μανδύα της δημαγωγίας και του ισοπεδωτικού λαϊκισμού. 
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Είμαστε αντίθετοι στον κομμουνισμό, το φασισμό και σε κάθε φύσεως δικτατορίες, 
αυταρχικά, απολυταρχικά και ολοκληρωτικά συστήματα, καθώς αρνούνται στον άνθρωπο 
τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες του, τη δυνατότητά του να προοδεύσει. 

Απορρίπτουμε τον σωβινισμό, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη 
μισαλλοδοξία. Ο σεβασμός στη δική μας εθνική ταυτότητα και πολιτισμική κληρονομιά 
είναι η αναγκαία προϋπόθεση για τον σεβασμό όλων των υπολοίπων κουλτουρών και 
εθνών. Η εθνική ταυτότητα υπονομεύεται όταν εκλαμβάνεται ως υπεροχή έναντι άλλων.  

Η αντιπροσωπευτική, κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να είναι η βάση και στην 
αυριανή, μετά την λύση, κυπριακή πολιτεία. Μια δημοκρατία που θα στηρίζεται στην 
ειρηνική συμβίωση, στον αλληλοσεβασμό και στη συμφιλίωση. 

 

Ισότητα 

Κάθε άνθρωπος είναι ίσος απέναντι στον νόμο. Όλοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα τα 
οποία εκπορεύονται από την ανθρώπινη φύση τους. Η αξία του ανθρώπου και της 
ανθρώπινης ζωής είναι μία και δεν κατηγοριοποιείται.  

Υποστηρίζουμε θεσμούς και μέτρα που προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
απορρίπτουμε κάθε μορφής διάκριση ή περιθωριοποίηση λόγω φύλου, καταγωγής, 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής 
ή νοητικής αναπηρίας. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό. 

Ειδικότερα, υποστηρίζουμε θεσμούς και μέτρα που προάγουν την έμφυλη ισότητα, 
εφαρμόζοντας τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση και την εργασία. Εργαζόμαστε για την άρση των έμφυλων διακρίσεων, 
στερεοτύπων και συμπεριφορών, καθώς και την εξάλειψη της έμφυλης βίας. 

Δεσμευόμαστε για τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση της πλήρους και 
ισότιμης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
ατόμων κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού, επιλογής και έκφρασης. Κάθε άτομο 
δικαιούται να γίνεται κοινωνικά αποδεκτό και να εκτιμάται γι' αυτό που είναι, ζώντας σε 
μια συμπεριληπτική κοινωνία που προνοεί για την ασφάλεια και την ευημερία του. 

Δίνουμε έμφαση στα άτομα με αναπηρίες και χρόνια προβλήματα υγείας. Προασπιζόμενοι 
το δικαίωμά τους για αυτονομία, επαγγελματική ένταξη και πλήρη συμμετοχή τους στην 
κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

 

Κοινωνική οικονομία της αγοράς 

Πιστεύουμε ότι προϋπόθεση για να δημιουργείται ευημερία στη σύγχρονη κοινωνία είναι η 
ελευθερία των ανθρώπων να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να δημιουργούν, να παράγουν, να 
καινοτομούν και να εργάζονται με τις γνώσεις, το ταλέντο και τις ικανότητές τους. 
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Η ιδιωτική πρωτοβουλία, η ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα και ο - βασισμένος σε 
ίσους όρους - ελεύθερος ανταγωνισμός είναι το καλύτερο σύστημα που διασφαλίζει 
ευημερία και άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πολίτη. 

Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών και απορρίπτουμε την ισότιμη κατανομή της 
φτώχειας. Η ελεύθερη αγορά και το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των χωρών φέρνουν μείωση 
της ακραίας φτώχειας στον πλανήτη μειώνουν τις οικονομικές ανισότητες και αυξάνουν 
δραστικά το εισόδημα των λιγότερο ευνοημένων.    

Πιστεύουμε στην απελευθέρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την απενοχοποίηση 
της επιχειρηματικότητας και του κέρδους, την υπέρβαση του παρασιτισμού και την εξέλιξη 
και διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου. Η υγιής, ανθεκτική και αναπτυσσόμενη 
οικονομία αποτελεί προϋπόθεση για κοινωνική ευημερία.  

Πιστεύουμε σε ένα κράτος που ρυθμίζει, στηρίζει και ελέγχει την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και εξασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στεκόμαστε απέναντι σε μονοπώλια και ολιγοπώλια 
που νοθεύουν την αγορά και υπονομεύουν την οικονομική συνοχή.  

Θεωρούμε ότι τα κοινωνικά συμφέροντα και οι δυνάμεις της αγοράς πρέπει να είναι σε 
ισορροπία. Από το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να ωφελούνται όλοι: οι επιχειρήσεις, οι 
εργαζόμενοι, η κοινωνία. Και να στηρίζονται οι πιο αδύναμοι και ευάλωτοι. 

Γι’ αυτό προωθούμε και υποστηρίζουμε σαφείς κανόνες για τη λειτουργία των αγορών που 
βασίζονται στο άτομο, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την πρόοδο, την αλληλεγγύη και την 
κοινωνική συνοχή. 

Με ένα κράτος προσηλωμένο στη δημοσιονομική υγεία και ισορροπία του 
προϋπολογισμού του, την ανάγκη μείωσης των φόρων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Που έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη 
ραχοκοκαλιά της κάθε υγιούς οικονομίας.  

Που δημιουργεί υποδομές και συνθήκες αειφόρου ευημερίας για όλους τους πολίτες και 
εξασφαλίζει την πρόσβαση στις μεγάλες ευκαιρίες που παρέχει η παγκοσμιοποιημένη 
αγορά και το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.  

 

Εξέλιξη, Επιστήμη και Ψηφιακή Εποχή 

Πιστεύουμε στην εξέλιξη του ανθρώπου, της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως και στις 
νέες δυνατότητες που αυτές παρέχουν σε κάθε κοινωνία. 

Ο βαθμός αξιοποίησης της ψηφιακής εποχής σηματοδοτεί την πρόοδο και την ποιότητα της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Καθορίζει ευκαιρίες απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας, όπως και την ποιότητα του κράτους και των υπηρεσιών που παρέχει 
στον πολίτη. Προωθεί μια πιο ανοικτή, πιο αξιοκρατική και πιο δημοκρατική κοινωνία.   
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Μια σύγχρονη πολιτεία προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία και κτίζει την κοινωνία της 
γνώσης. 

Η πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί για μας νέο ανθρώπινο δικαίωμα 
που αφορά όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό και θέλουμε ένα κράτος που θα ορίζει τους 
κανόνες και θα φροντίζει προκειμένου η πρόοδος να είναι συμπεριληπτική.  

Το κράτος και υπερεθνικοί φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν την 
ιδιωτικότητα, τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα. Εξασφαλίζουν ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη αναπτύσσεται με τρόπο ευθυγραμμισμένο με τις ανθρώπινες αξίες, σέβεται τα 
δικαιώματα των πολιτών και χρησιμοποιείται για το κοινό καλό.  

Φροντίζουν ώστε η επιστήμη και η τεχνολογία δεν καταπατούν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την ελευθερία της επιλογής και τους κανόνες βιοηθικής. Καταπολεμούν την 
παραπληροφόρηση, τον προσηλυτισμό και την παρενόχληση στο διαδίκτυο. Εξασφαλίζουν 
την κυβερνοασφάλεια για τους πολίτες και για την πολιτεία την ίδια. 

 

Βιωσιμότητα και πράσινη ανάπτυξη 

Αναγνωρίζουμε την κλιματική κρίση και το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές να 
μειώσουμε δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ανθρώπου στον πλανήτη. 

Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια νέα, δυναμική, πράσινη και κυκλική οικονομία με 
καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιστρέφοντας τις αρνητικές 
επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή. Μόνο έτσι θα 
παραδώσουμε περιβάλλον και φυσικές συνθήκες καλύτερες από αυτές που παραλάβαμε. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις, παράλληλα με το κέρδος, θα 
πρέπει να στοχεύουν στην βιώσιμη και μακροπρόθεσμη οικονομική αξία, αξιολογώντας 
συστηματικά την επίδρασή τους στην οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και ο πρωτοπόρος για έναν καλύτερο και καθαρότερο κόσμο. 

 

Αλληλεγγύη, προστασία, υγεία κοινωνική συνοχή και παιδεία 

Υποστηρίζουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, όπου όλοι οι πολίτες ζουν με 
αξιοπρέπεια και απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, 
κοινωνική ασφάλιση, σύστημα υγείας και υπηρεσίες πρόνοιας. 

Πιστεύουμε ότι το κράτος, την ίδια στιγμή που περιφρουρεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό 
πρέπει να προστατεύει και τους κοινωνικά αδύναμους με ένα αποτελεσματικό δίκτυ 
κοινωνικής προστασίας, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν ξανά τις ευκαιρίες που τους 
αναλογούν. 
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Δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια γιατί αυτή αποτελεί μορφή ανελευθερίας. Η κοινωνική 
συνοχή είναι για μας μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας.  

Πιστεύουμε σε ένα σύστημα υγείας που να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ισότιμα 
ανοικτό και προσβάσιμο σε κάθε πολίτη. 

Πιστεύουμε στην αξιοπρεπή σύνταξη για όλους, στο μέτρο των δυνατοτήτων του κράτους.   

Πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να εγγυάται ένα ελάχιστο κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο 
διαβίωσης για τα άτομα και τις οικογένειές τους και ένα ελάχιστο εισόδημα σε κάθε άτομο 
εάν οι οικονομικοί του πόροι δεν επαρκούν για τις βασικές και ειδικές του ανάγκες. 

Οι οικογένειές μας είναι οι ρίζες μας, τα σπίτια μας, το δίκτυ ασφάλειάς μας. Οι 
οικογενειακοί δεσμοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των κοινωνιών μας και τον πυλώνα του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας που πρέπει να διατηρείται και να ενδυναμώνεται.  

Σε περιόδους δημογραφικών αλλαγών, πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να ενισχύει το 
θεσμό της οικογένειας, οποιαδήποτε μορφή κι αν αυτή έχει, και να προωθεί την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 

Πιστεύουμε σε μια υψηλής ποιότητας παιδεία, σύγχρονη, ανοικτή στον κόσμο και το 
μέλλον, που αφομοιώνει την εθνική, πολιτισμική και πνευματική μας κληρονομιά, είναι 
εξωστρεφής και αναδεικνύει τον σεβασμό σε κάθε άνθρωπο. Που προάγει την ελευθερία, 
τα δικαιώματα και τις ευθύνες του. Από το επίπεδο της παιδείας εξαρτάται η ποιότητα της 
κοινωνίας και της δημοκρατίας μας. 

Πιστεύουμε σε μια σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση 
που να φέρνει σε επαφή το ανθρώπινο δυναμικό με τις ανάγκες και εξελίξεις κάθε εποχής. 

Ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό και θεωρούμε ότι, με τα σωστά μέσα και δυνατότητες, 
μπορεί να γίνει σημαντικά αποτελεσματικότερος από το κράτος, τόσο στην ανάληψη 
κοινωνικών δράσεων όσο και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών. 

 

Κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, ασφάλεια και διαφάνεια 

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να αισθάνονται ότι ο νόμος και η δικαιοσύνη τους 
προστατεύει. Να νοιώθουν ασφάλεια στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Ελευθερία 
δεν υπάρχει χωρίς ασφάλεια.  

Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά και να απονέμει τα 
δέοντα ενισχύοντας διαρκώς το κύρος της. Δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι 
πραγματική δικαιοσύνη.  

Η διαφθορά απειλεί την εσωτερική συνοχή της κοινωνίας, υποσκάπτει την αξιοπιστία των 
θεσμών και κατατρώει τα θεμέλια της δημοκρατικής μας πολιτείας. Πιστεύουμε ότι ο 
μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς είναι η διαφάνεια που εφαρμόζεται με πλήρη 
σεβασμό στο δικαίωμα του πολίτη να ενημερωθεί και στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου 
για αξιοπρέπεια.   
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Η αμερόληπτη εφαρμογή της νομοθεσίας καθιστά όλους τους πολίτες της Κύπρου ίσους 
απέναντι στον νόμο, οι οποίοι εξελίσσονται διαρκώς σε συνάρτηση με τη δυναμική του 
πολιτισμού και της προόδου. 

Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη και σε καμία περίπτωση να συγχέεται με την 
εκάστοτε επικρατούσα πλειοψηφική άποψη στην κοινωνία. Πρέπει να είναι τυφλή και 
δίκαιη. Και να απονέμεται έγκαιρα και με τρόπο που θα είναι πειστική και προσηλωμένη 
στο γράμμα και το πνεύμα των νόμων.  

 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η πολιτική παράταξη που ιστορικά ταυτίστηκε και 
πρωτοστάτησε στους αγώνες του λαού για εθνική ελευθερία. Αγωνίζεται για μια Κύπρο 
ελεύθερη, ειρηνική και ενωμένη, που λειτουργεί στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παράταξη δημοκρατική, λαϊκή, φιλελεύθερη και 
πατριωτική. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει πρώτα και κύρια στη συλλογική και ατομική 
ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση και το δημοκρατικό πολίτευμα, με όλα τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι κόμμα δημοκρατικό. Στηρίζεται σε βασικές ιδεολογικές 
αρχές και από αυτές προσδιορίζει τις πολιτικές του. Δεν είναι κόμμα προσωποπαγές. Είναι 
παράταξη αρχών και αξιών που στηρίζεται στον πλουραλισμό και την σύνθεση των ιδεών 
και τάσεων που συμπεριλαμβάνει. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι κόμμα ευρωπαϊκό και δυτικό. Έδωσε πρώτος και για 
χρόνια μόνος την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου.  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται για την εθνική δικαίωση και τη λύση του 
κυπριακού προβλήματος, με τρόπο ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, διατηρώντας 
τον εθνικό τους χαρακτήρα, συμβιώνουν και συνεργάζονται με αλληλοσεβασμό για την 
κοινή πρόοδο και ευημερία ολόκληρου του λαού. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει στο ευρωπαϊκό όραμα και υποστηρίζει μια 
Ομοσπονδιακή Ευρώπη με σταθερά σύνορα. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παράταξη μεταρρυθμιστική, σύγχρονη και πρωτοπόρα. 
Πιστεύει στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι πάντοτε ανοικτή στην κοινωνία, 
ανοικτή στην οικονομία, ανοικτή στην εξέλιξη. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα του 
κάθε ατόμου να επιδιώξει την πρόοδο και ευημερία του.   

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εδράζεται στην κληρονομιά και τις αξίες του για να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κάθε νέας γενιάς και της κάθε νέας εποχής.  


