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Το Κίνημα προωθεί ανιδιοτελή ικανά, μη ελεγχόμενα από κανένα κόμμα, 
άτομα για να προταθούν σε ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές, 
του Μαΐου 2011 σε κάθε επαρχία της Κύπρου, των οποίων  σκοπός τους θα 
είναι η εξάσκηση πραγματικού ελέγχου στην εξουσία που σήμερα δεν 
υπάρχει. 
 
Το κίνημα στοχεύει στη εξασφάλιση ψήφων κυρίως από ψηφοφόρους που 
ρίχνουν λευκό ή εσκεμμένα άκυρο ψηφοδέλτιο και γενικά από όσους 
ψηφοφόρους αισθάνονται ότι τα υφιστάμενα κυπριακά κόμματα δεν αξίζουν 
πλέον την ψήφο τους και θεωρούν ότι ο ΖΥΓΟΣ είναι μια πραγματικά 
εναλλακτική επιλογή. 
 
Όλοι οι βουλευτές  του ΖΥΓΟΥ που ενδεχομένως θα εκλεγούν,  από κοινού 
δεσμεύονται στο εξής ελάχιστο πρόγραμμα δράσης: 
 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ. 
 
- Προώθηση της οριζόντιας ψηφοφορίας σε βουλευτικές και( δημαρχιακές 
κοινοτικές εκλογές) για την «απελευθέρωση» των κοινοβουλευτικών 
εκπροσώπων του κυπριακού Λαού, τους βουλευτές δηλαδή, από το «κομματικό 
δικτατορικό ζυγό» ως και την ευκαιρία σε μη κομματικά ελεγχόμενους 
υποψηφίους να εκλεγούν βουλευτές-για να υπάρχει η δυνατότητα 
πραγματικού «ελέγχου στην εξουσία», που σήμερα δεν υπάρχει. Τα κόμματα 
μας σήμερα έχουν μεταξύ τους την απόλυτη εξουσία και επέφεραν, σύμφωνα 
με την άποψη του 82% των πολιτών σε πρόσφατη δημοσκόπηση, την απόλυτη 
διαφθορά και απαξίωση των πολιτών.   
 
- Την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί εισφορών από ξένους οικονομικούς 
οργανισμούς σε Κυπριακά κόμματα, με εκείνη της Ε.Ε. που θα τις  καθιστά 
παράνομες.- Για να μην είναι δυνατόν να ξεπουλιούνται (ως αντάλλαγμα) 
δημόσια/εθνικά συμφέροντα του κυπριακού λαού σε ξένους. 
 
- Την δια νόμου υποχρέωση των κομμάτων να δέχονται έλεγχο από πού 
προέρχονται τα χρήματα τους και ποιού τις τσέπες καταλήγουν.- Για να 
περιορίζεται η  ενδεχόμενη  
 
«λαιμαργία» των κομμάτων και η αδικία /ασέβεια τους προς τους θεσμούς 
καιτον Κυπριακό Λαό και για να υπάρχει μηχανισμός για να εκτίθενται 
όσοι  δεν ελέγχουν την «λαιμαργία» τους. Σημείωση  Το νομοσχέδιο για 
την ρύθμιση της λειτουργίας και των οικονομικών των κομμάτων εκκρεμεί 
στην βουλή εδώ και επτά περίπου χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος νόμος για 
αυτό το θέμα. Αυτή η κατάσταση βολεύει τα κόμματα μια και τίποτε δεν 
είναι παράνομο. 
 
- Την απαγόρευση ενδεχόμενης φορολογικής αμνήστευσης  κερδών που 
προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και σκάνδαλα - για να μην 
επιβραβεύονται  οικλέφτες και οι εγκληματίες (αυτό έγινε πριν μερικά 
χρόνια με ομόφωνη απόφαση των κυπριακών κομμάτων !!!).  
 



Οι  υπερτιμολογήσεις  δημόσιων επενδύσεων υπολογίζεται ότι είναι στο 
πολλαπλάσιο του πραγματικού τους κόστους. Η εξοικονόμηση   δημόσιων 
χρημάτων με την εφαρμογή των πιο πάνω εισηγήσεων θα αντιστοιχούσε  σε 
εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία βεβαίως θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν όλα τα έργα και κοινωνικές παροχές για τα οποία γίνεται 
εισήγηση πιο κάτω.  
 
ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
 
- Την  χαλιναγώγηση της φοροδιαφυγής με την κήρυξη της σε ποινικό 
αδίκημα και την παράλληλη καλλιέργεια πνεύματος πειθαρχίας και σεβασμού 
στους νόμους από τον κάθε πολίτη. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος 
μπορεί να επιφέρει ακόμη και μείωση των φόρων για όλους τους πολίτες 
κυρίως εκείνους που δεν φοροδιαφεύγουν, ενώ ένας ακόμη κίνδυνος 
περαιτέρω κατάρρευσης της οικονομίας μας   θα αποσοβηθεί.   
 
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 
-Την συγκράτηση των διοικητικών εξόδων του δημοσίου έτσι που η αύξηση 
τους να είναι ανάλογη με την αύξηση (η μείωση) του ΑΕΠ. -Για να γίνει 
ίση καιδίκαιη η κατανομή του ετήσιου εγχώριου πλούτου μεταξύ της 
δημοσίας  και της ιδιωτικής πλευράς.  
 
- Μείωση του προσωπικού υπουργείων που διαθέτουν υπέρ πλεονάζοντα 
προσωπικό π.χ.  Υπ. Γεωργίας και η μείωση του κατώτατου αλλά ψηλού 
ορίου του μισθού πρόσληψης δημοσίων υπάλληλων τα οποία μαζί  θα 
περιόριζαν σαφώς τα διοικητικά έξοδα του κράτους. 
 
- Καταπολέμηση της αναξιοκρατίας στις προσλήψεις δημοσίων 
υπαλλήλων.Τώρα γίνονται αναξιοκρατικά κυρίως με παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις μεταξύ κομμάτων, ενώ οι διορισθέντες από κόμματα 
πιθανότατα είναι υπόχρεοι να προωθούν ακόμη και σκανδαλώδη απαιτήσεις 
των κομμάτων τους, εις αντάλλαγμα των  παχουλών  μισθών  και 
ωφελημάτων, που τα κόμματα τους εξασφαλίζουν αλλά ο ιδιώτης πολίτης 
πληρώνει. 
 
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι να συνεισφέρουν στο ταμείο κοινωνικών 
ασφαλίσεων όσα και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι .Τα χρήματα που το κράτος 
καταβάλλει στο Τ.Κ.Α γι' αυτούς ο κοσμάκης  και πάλιν αδίκως τα 
πληρώνει.  
 
- Καταπολέμηση όλων γενικά των κακώς εχόντων στην κρατική μηχανή και 
ειδικά των υπέρ-προνομίων, των πολυσυντάξεων, της διασπάθισης χρημάτων 
κ.τ.λ. που το κράτος ή καλύτερα ο κοσμάκης σήμερα επωμίζεται ολόκληρο 
το οικονομικό τους κόστος.  
 
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 
- Οι δημόσιοι λειτουργοί να είναι υπόχρεοι να απαντούν σε επιστολές και 
αιτήματα του κάθε πολίτη, μάλιστα θα πρέπει να το κάνουν σε μάξιμουμ 
ένα μήνα.    
 
- Οι αξιολογήσεις των δημόσιων υπάλληλων να γίνονται αντικειμενικά και 
να εφαρμόζονται οι διαδικασίες απόλυσης για κακούς λειτουργούς. ή/και 
για λειτουργούς εις βάρος των οποίων θα υπάρχουν τεκμηριωμένες και  
επώνυμες καταγγελίες από πολίτες.  
 



- Η απόρριψη προαγωγής δημόσιου υπαλλήλου από δικαστήριο να έχει 
χρονική διάρκεια. Σήμερα ισχύει μόνον για μερικές ώρες!!!  
 
- Οι ετήσιες ώρες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων να εξισωθούν με όσες 
ώρες,εργάζονται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.- για να δικαιολογούν τον 
παχουλό μισθό τους, για να μειωθεί ο αριθμός τους και για να μην έχουν 
χρόνο για να «κλέβουν» δουλειές (με αφορολόγητα εισοδήματα) από ιδιώτες 
αλλά κυρίως για να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης  σε άνεργους 
ιδιώτες. 
 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
- Την χαλιναγώγηση της υπέρ-σπατάλης στους  ημικρατικούς  οργανισμούς 
(Κυπριακές Αερογραμμές, ΑΗΚ,CYTA κ.τ.λ.) - Για να μπορούμε να έχουμε 
δίκαιες και ανταγωνιστικά χαμηλού κόστους  εγχώριες ζωτικές υπηρεσίες 
για ένα ψηλού επιπέδου κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. 
 
  
 
- Τα αεροδρόμια και τα λιμάνια να λειτουργούν με σύστημα βάρδιας και 
όχι με υπερωρίες όπως όλα τα ανταγωνιστικά μας λιμάνια και αεροδρόμια. 
- Για λόγους οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και για να μην 
καταρρεύσουν.  
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ 
 
- Άρση της αδικίας στο θέμα ίσης κατανομής βαρών που επέφερε η εισβολή 
μεταξύ προσφύγων και μη προσφύγων και αναγνώριση των εκ μητρογονίας 
προσφύγων, όπως θα αναλύσουμε προσεχώς με λεπτομέρεια την θέση του 
Ζυγού σ΄ αυτό το καυτό θέμα. 
 
- Το δικαίωμα της χρήσης τουρκοκυπριακών περιουσίων να δίνεται μόνο σε 
δικαιούχους και μόνο για δική τους χρήση. Η οποιαδήποτε διαφοροποίηση 
που συνιστά αθέμιτο πλουτισμό να εξυπακούει την επιστροφή της στο 
κηδεμόνα για επαναδιανομή. 
 
- Οι κοινωνικές παροχές, ειδικά εκείνες που αφορούν την αξιοπρεπή 
διαβίωση, την υγεία και αποθεραπεία του κάθε πολίτη να καλύπτονται στο 
ΑΚΑΙΡΕΟ – για να μην έχουμε ούτε ένα δυσπραγούντα συνάνθρωπο μας. Η 
δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα είναι αστεία αν λάβουμε υπ' όψιν 
το μέγεθος της διασπάθισης δημοσίων χρημάτων. 
 
- Οι πληρωμές του κράτους προς τον κάθε πολίτη π.χ. για απαλλοτριώσεις, 
επιστροφές φόρου κ.τ.λ. να καταβάλλεται όσο έγκαιρα και με όσο τόκο και 
πρόστιμο, όσο με εκείνο που απαιτεί το κράτος για πληρωμές πολιτών προς 
το κράτος - για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης. 
 
- Οι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να εξαντλούν όλα τα νόμιμα μέσα 
εναντίον του πρωτοφειλέτη πριν να έχουν το δικαίωμα να ενοχλούν τους 
εγγυητές του. 
 
- Καταπολέμηση της (αδικαιολόγητης) φυγοστρατίας για να μειωθεί η 
θητεία για εκείνους  που υπηρετούν κανονικά. Η διάρκεια της θητείας να 
υπολογίζεται ως προϋπηρεσία στην μελλοντική εργασία του κάθε φαντάρου. 
 
- Θα πρέπει να σταματούν οι άστοχες κρατικές  επιχορηγήσεις που ευνοούν 



υμετέρους των κομμάτων (για εξαγορά ψήφων) εις βάρος των υπόλοιπων 
πολιτών π.χ. επιχορηγείται  η παραγωγή μπανάνας για να ξαναεπιχορηγηθεί 
ο ενταφιασμός της στις χωματερές, αντί να επιχορηγηθεί η υποκατάσταση 
της φυτείας με π.χ. χαλεπιανές. 
 
  
 
- Άρση της αδικίας που επιφέρει ο  τρόπος χρέωσης αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων. Ο συνταξιούχος και ο κάθε οδηγός που με σύνεση χρησιμοποιεί  
το αυτοκίνητο του πληρώνει τα ίδια τέλη όσα και ένας μη συνετός οδηγός 
ή και ένας επαγγελματίας οδηγός. Γι αυτό τα τέλη ίσως θα πρέπει να 
κατανέμονται στο κόστος αγοράς καυσίμων για λόγους στοιχειώδους 
δικαιοσύνης. 
 
- Άμεση εξέταση όλων των δικαστικών υποθέσεων με την αύξηση του ωραρίου 
των δικαστηρίων για να μην χάνεται στον χρόνο η δικαιοσύνη. Σήμερα 
εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις εκκρεμούν.   
 
- Αυστηρή εφαρμογή ωραρίου λειτουργίας των νυκτερινών κέντρων και 
εναρμόνιση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
 
- Τιμωρητικές ποινές και καμία ανοχή σε χούλιγκαν των γηπέδων. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ  
 
- Πέραν της ρύθμισης και φορολόγησης του ηλεκτρονικού τζόγου να 
δημιουργηθεί κρατικό καζίνο με διαχείριση από ειδικό φορέα, Όλα τα 
έσοδα να διοχετεύονται αποκλειστικά σε αναπτυξιακά κοινωφελή έργα και 
παροχές. Έτσι μερικά δισεκατομμύρια, που θα αντιστοιχούν σχεδόν  όσο 
και ο ετήσιος προϋπολογισμός του κράτους μας  θα σταματήσουν να 
χάνονται προς άλλους, κυρίως ξένους. 
Παράλληλα θα αποτελεί ένα επιπρόσθετο λιθαράκι στην βελτίωση  της 
ελκυστικότητας της τουριστικής μας υποδομής με τα όποια επιπρόσθετα 
οφέλη θα επιφέρει.  
 
ΔΙΚΑΙΩΤΕΡΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΑ 
 
- Η αναπροσαρμογή της ΑΤΑ με δίκαιο τρόπο, δηλαδή έτσι που οι χαμηλά 
αμειβόμενοι να παίρνουν ψηλότερα ποσοστά αυξήσεων από ότι οι ψηλά 
αμειβόμενοι, αλλά κυρίως για να δίνονται αυτόματες αυξήσεις που να 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επιπλέον κόστος διαβίωσης λόγω 
πληθωρισμού για όλους τους εργαζομένους. Για το κράτος και τις 
επιχειρήσεις θα μειωθεί έτσι το κόστος λειτουργίας τους. Έτσι θα 
μπορούν να παραμένουν και τα κυπριακά προϊόντα ανταγωνιστικά με τα 
εισαγόμενα, αλλά κυρίως θα αποφεύγεται η απώλεια θέσεων εργασίας από 
πτωχεύσεις κυπριακών εταιρειών. Παράλληλα θα χαλιναγωγηθεί ο 
πληθωρισμός και θα αναβαθμιστεί η οικονομία της χώρας μας. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
- Η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης της οποιασδήποτε είδους σπατάλης τόσο 
στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό αποτελεί πάντοτε τη καλύτερη 
πρακτική στήριξης της οικονομίας του τόπου μας. Μέτρα προς αυτή την 
κατεύθυνση έχουνπρο-αναφερθεί.  
 
- Η αειφόρος  ανάπτυξη είναι η δεύτερη καλύτερη πρακτική και θα πρέπει 
κυρίως να επικεντρωθεί σε τομείς με ψηλό εγχώριο δυναμικό όπως π.χ. του 
ειδικού τουρισμού, των υπηρεσιών γενικά, των  ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (κυρίως της ηλιακής ενέργειας και των ενεργοκαλλιεργειών), 
την γεωργία και την κτηνοτροφία, την προστασία των φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος, την επιστημονική έρευνα, την πράσινη οικοδομική 
βιομηχανία και σε τόσες άλλες μικρότερης σημασίας επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 
 
- Την χαλιναγώγηση των τοκογλυφικών διαθέσεων των κυπριακών τραπεζών.- 
Για να μην πληρώνουμε τόκους διπλάσιους από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
και για να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά και πλουσιότεροι πολίτες. 
 
- Εάν δεν βρεθεί τρόπος να σταματήσει το φαινόμενο έκδοσης ακάλυπτων 
επιταγών, το Φ.Π.Α. να πληρώνεται με την έκδοση απόδειξης είσπραξης 
χρημάτων και όχι με την έκδοση τιμολογίων. 
 
- Κατάργηση  μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και κλειστών επαγγελμάτων-για 
να έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι οι πολίτες σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, υγιή ανταγωνισμό και χαμηλότερες  τιμές αγαθών για τον 
κάθε Κύπριο Πολίτη. 
 
 Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
  - Για να έχουμε αειφόρο ανάπτυξη και υγιές φυσικό περιβάλλον για τα 
παιδιά μας, με την προώθηση: 
 
α)  του περιορισμού της σπατάλης φυσικών πόρων κυρίως νερού, ενέργειας 
και πρώτων υλών δια της πιο εύστοχης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των 
φυσικών μας πόρων. 
 
β) Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων δια της ανάκτησης 
και μετατροπής τους σε νέα προϊόντα και  εγχώριους πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους. 
 
γ) σωστή διαχείριση αστικών λυμάτων και αστικών οργανικών απορριμμάτων 
με αναερόβια χώνεψη για την μετατροπή τους σε λίπασμα, φυσικό 
αέριο/ηλεκτρική ενέργεια(θα περισσεύει και νερό για άρδευση) καθώς θα  
μειώνετε η  ρύπανσητου περιβάλλοντος και των ευαίσθητων πόρων, κυρίως 
του πόσιμου νερού, του αέρα και των τροφίμων μας. Ίδη λειτουργούν δύο 
τέτοιες ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ μονάδες στην Κύπρο με παραγωγή 3000 κιλοβατώρων 
ηλεκτρισμού ανά ώρα. Η ΑΗΚ και το κράτος μας συνεχίζουν να προτιμούν τα 
εισαγόμενα και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα!!!    
 
δ) Από τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται ή θα ξοδευτούν στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ορυκτών καυσίμων και φυσικού αερίου, αν μικρό μέρος τους χρηματοδοτούσε 
ενεργοφυτείες (εγχώριο είδος κολοκυθιού) για την παραγωγή οργανικών 
πράσινων καυσίμων κίνησης (λάδι και αλκοόλη) θα είχαμε, μετά από μια 
δεκαετία, πλήρη 



επάρκεια καύσιμων για τα αυτοκίνητα μας που θα ανανεώνονται κάθε χρόνο, 
με αφάνταστου μεγέθους  οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφελήματα - ΝΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, αν σταματήσουν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας να 
αντιστρατεύονται (γιατί άραγε;) τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
Επιπρόσθετα οι φυτοζωούντες αγρότες μας θα γίνουν εύποροι 
«πετρελαιοπαραγωγοί» ενώ τεράστιες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις άγονης γης 
και το μέρος των επεξεργασμένων νερών  λυμάτων που θα επιστρατευτούν θα 
μετατρέπονται από σπαταλημένοι φυσικοί πόροι του σήμερα σε 
επιπρόσθετους πλουτοπαραγωγικούς εγχώριους πόρους του μέλλοντος. 
 
ε) Άμεση αναίρεση όλων των τεχνιτών και ίσως και σκόπιμων εμποδίων για 
την εντατικότερη  προώθηση της ηλιακής ενέργειας, χωρίς περιορισμούς, 
για ηλεκτρισμό, θέρμανση και κλιματισμό. Για ένα εύρωστο φυσικό 
περιβάλλον και για την σταδιακή  απεξάρτηση μας από ξένους προμηθευτές 
πετρελαιοειδών που αφαιμάσσουν την οικονομία του τόπου μας. 
 
στ) Η οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής της ατομικής ενέργειας για 
παραγωγή ηλεκτρισμού στην Κύπρο θα πρέπει να μας βρει κάθετα  
αντίθετους. Οιελλείψεις σε ορυκτά καύσιμα/ενέργεια που θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε μετά από ένα, ίσως δυο χρόνια, θα πρέπει να είμαστε σε 
θέση να τις καλύπτουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως εξηγήθηκε 
προηγουμένως και σίγουρα όχι με ατομική ενέργεια.  
 
ζ)Εντονότερη προώθηση των οργανικών καλλιεργειών χωρίς συνθετικά 
λιπάσματα,ούτε και ψεκασμούς. Για να μην δηλητηριάζουμε το νερό, τον  
αέρα και τα τρόφιμα μας. 
 
η) Δενδροφυτεύσεις σε μη αξιοποιημένη ιδιωτική και κρατική γη (όχι μόνο 
στην δασική κρατική γη), για όμορφο υγιές περιβάλλον, καθαρό αέρα, 
νερό, γη. 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 
 
- Όπως εξηγούμε και στην λεπτομερή θέση του Ζυγού για το εθνικό μας 
θέμα, τα μεγάλα κόμματα να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη, με την 
συνεργασία μιας επιτροπής έμπειρων τεχνοκρατών για να καταλήξουν σε  
περίγραμμα λύσης . Όπου δεν υπάρχει ομοφωνία να προταθούν οι 
διαφορετικές απόψεις λύσης σε λαϊκό δημοψήφισμα. 
 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να καταστεί η Κύπρος ένα ευνομούμενο κράτος που 
να σέβεται τον πολίτη του. Έτσι που θα μας σέβονται (και να 
εμπιστεύονται) τόσο οι ξένοι αλλά και οι τουρκοκύπριοι και άλλοι 
συμπατριώτες μας. Με αυτό τον τρόπο και μόνο θα καταφέρουμε να 
καταλήξουμε στην ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ δυνατή λύση του εθνικού μας προβλήματος που 
σαν τέτοια θα εγγυάται την ειρηνική συνύπαρξη/συνεργασία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων.  
 
  Το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών - ΖΥΓΟΣ, θέτει σαν πρώτο μέλημα του το 
«ζύγισμα» των εκάστοτε δεδομένων που θα προωθούν το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΟ και 
την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και υπόσχεται την συνεχή επαγρύπνηση της διασφάλισης των 
δημοσίων και εθνικών συμφερόντων του Κυπριακού Λαού.  
 
Η δικαιοσύνη μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, είτε μεταξύ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ, ή ακόμα και  μεταξύ κρατών είναι πάντοτε το κλειδί και η 
προϋπόθεση για την μεταξύ τους μακροχρόνια ομαλότητα και ειρηνική 
συνύπαρξη καισυνεργασία. 
 



Συμβαδίζοντας με τον ΖΥΓΟ, προωθείται την Δικαιοσύνη και κατ' επέκταση 
την Ειρήνη για ένα καλύτερο μέλλον για μας, τα παιδιά μας και την 
πατρίδα μας Κύπρο. 
 
Καταλήγω λέγοντας ότι χωρίς καμία αμφιβολία τα υφιστάμενα κόμματα όχι 
μόνο απέτυχαν να επιφέρουν τις πιο πάνω αλλαγές, παρά τις κατά καιρούς 
εκκλήσεις προς αυτά αλλά και επιδίδονται περίπου προς το αντίθετο. 
Είναι γι αυτό που κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση του Ζυγού και η διεκδίκηση 
βουλευτικών εδρών.  
 
Δια το ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΥΓΟΣ 
 
Δημήτρης Π. Λόρδος (ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) -12/3/2011 
 
 


