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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

Διεκδικούμε μια
λύση που θα

δημιουργεί ένα
ελεύθερο,

ανεξάρτητο 
και 

δημοκρατικό
κράτος. Μια

λύση, όπως την
οραματιζόμαστε
εμείς. Όχι όπως

την
οραματίζονται οι

Τούρκοι
στρατηγοί

Μετατροπή της ΚΔ σε
συνιστών κρατίδιο
Εκ περιτροπής προεδρία 
Φυλετικά κριτήρια για τη
σύνθεση της κεντρικής
εξουσίας 
Εσωτερικά σύνορα &
εσωτερικές υπηκοότητες 
Μη επιστροφή
προσφύγων 
Παραμονή δεκάδων
χιλιάδων εποίκων και
τουρκικού στρατού
Διατήρηση τουρκικών
εγγυήσεων
Μια τουρκική ψήφος  
 για λήψη απόφασης 

"

Κανείς λογικά
σκεπτόμενος

πολίτης
 δεν θέλει να

καταλήξουμε 
ένα ανάπηρο

κράτος 
τύπου 

Βοσνίας και
Λιβάνου

"

Κανονικό ευρωπαϊκό
κράτος 
Άμεση κατάργηση
εγγυήσεων
Άμεση αποχώρηση του
κατοχικού στρατού 
Επιστροφή των
προσφύγων
Αποχώρηση των
εποίκων 
Εφαρμογή των τριών
βασικών ελευθεριών 
Εφαρμογή όλων των
ανθρώπινων
δικαιωμάτων -
Δημοκρατία, Ελευθερία,
Ισότητα 
Πλήρης διακρίβωση της
τύχης όλων των
αγνοουμένων.

Αλλαγή της βάσης συνομιλιών και
διαπραγμάτευση στο σωστό πλαίσιο 1
Άμεση απόσυρση όλων των
υποχωρήσεων που έγιναν τα τελευταία
δύο χρόνια και εγκατάλειψη ΜΟΕ που
προάγουν τη λογική των δύο κρατών 

Αξιοποίηση της απόφασης για τα
νησιά Τσάγκος ώστε να ανοίξουμε το
θέμα των αγγλικών βάσεων  

Επαναφορά εκθέσεων Γκλάξο και
Κουκό για παράνομο εποικισμό 

Αποκατάσταση και ενίσχυση του
κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας με
εξυγίανση των θεσμών    

Θεσμοθέτηση του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφαλείας με εγνωσμένου
κύρους εμπειρογνώμονες και
ακαδημαϊκούς 

Άμεση αφαίρεση κυπριακών
διαβατηρίων από όσους λειτουργούν
ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ενίσχυση τριμερών συνεργασιών και
προώθηση του αγωγού EastMed 

Για να πετύχουμε μια δίκαιη, δημοκρατική και
βιώσιμη λύση χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια
Στρατηγική Απελευθέρωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει 
να γίνουν άμεσα τα ακόλουθα: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Αναβίωση του Ενιαίου Αμυντικού
Δόγματος και ενδυνάμωση της Εθνικής
Φρουράς

Η ΔΔΟ δεν είναι  μια ταμπέλλα. Εμπεριέχει
στοιχεία που την καθιστούν μη λειτουργική,
αντιδημοκρατική και de facto διχοτομική.
Με βάση και τις υποχωρήσεις Αναστασιάδη,
μια λύση τύπου ΔΔΟ σημαίνει: 

Αγωνιζόμαστε για την πραγματική λύση, η
οποία δεν μπορεί να είναι ούτε η ΔΔΟ, ούτε 
τα δύο κράτη. Θέλουμε λύση που να 
οδηγεί σε: 

Άμεση αγορά ειδικών συστημάτων
ελέγχου της Πράσινης Γραμμής 

Αξιοποίηση του απόδημου Ελληνισμού  

Επιμονή για κυρώσεις κατά της
Τουρκίας αναφορικά με την
Αμμόχωστο

Προσαγωγή στη Δικαιοσύνη όσων
ενέχονται σε εγκλήματα αμάχων
εκτελέσεων 
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ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

Όσοι έσυραν το όνομα της Κύπρου 
στη λάσπη πρέπει να τιμωρηθούν. 

Μπορούμε να κτίσουμε θεσμούς που 
θα γονατίζουν ακόμα και τον πιο

διεφθαρμένο Πρόεδρο.
 
 
 

Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών
ανακριτών για διερεύνηση των μέγα-
σκανδάλων της κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήματος, του
Συνεργατισμού, των Κυπριακών
Αερογραμμών και των χρυσών
διαβατηρίων. Να διερευνηθούν όλοι οι
εμπλεκόμενοι μη εξαιρουμένου των
προηγούμενων μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου 

Πραγματική ενίσχυση της Ανεξάρτητης
Αρχής κατά της Διαφθοράς με
ανακριτικές εξουσίες

Εξονυχιστικός επανέλεγχος όλων των
δηλώσεων Πόθεν Έσχες πολιτικών
προσώπων των τελευταίων χρόνων και
εισαγωγή αυστηρών ποινών για τους
παρανομούντες 

Άμεση τροποποίηση του περί
Κομμάτων νόμου ώστε να υπάρχει
πλήρης έλεγχος και διαφάνεια στη
διαχείριση της κρατικής χορηγίας και
άμεσες αποκοπές σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης

Διακοπή της χορηγίας των κομμάτων
για προεδρικές εκλογές. Χορηγίες μόνο
σε υποψηφίους που πληρούν
συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια

Προώθηση νομοθεσίας για έκδοση
διατάγματος ανεξήγητου πλούτου σε
περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογες
υποψίες αδικαιολόγητου πλουτισμού 

Προώθηση της συνεργασίας και
εμπλοκής πραγματικά ανεξάρτητων
ΜΚΟ στη λειτουργία του κράτους ως
συνεργατών π.χ. Διαφάνεια Τώρα!
περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ. 

Αλλαγή του τρόπου διορισμού των
ανεξάρτητων αρχών όπως π.χ. στην
ΕΔΥ, με βάση αντικειμενικά ποιοτικά
κριτήρια και όχι με βάση τις
κομματικές λίστες 

Ανεξαρτητοποίηση και ενίσχυση των
ελεγκτικών μηχανισμών 

Εφαρμογή ανοικτής διακυβέρνησης
για να χυθεί άπλετο φως στους
αθέατους μηχανισμούς λήψης
κυβερνητικών αποφάσεων

Εμπλοκή των πολιτών στη λήψη
αποφάσεων. Θέσπιση του θεσμού του
δημοψηφίσματος για μείζονα εθνικά
και κοινωνικά θέματα, το αποτέλεσμα
του οποίου να έχει ισχύ νόμου και να
δεσμεύει την Πολιτεία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
"
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Επιτάχυνση της δικαστηριακής
μεταρρύθμισης12
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Κομματικός πατριωτισμός
δεν υπάρχει. Ένας μόνο

πατριωτισμός υπάρχει και
αυτός είναι ο πατριωτισμός

της πατρίδας.
 

Όλα τα άλλα,
περιλαμβανομένων 

των κομμάτων, είναι
αναλώσιμα 

και υποκλίνονται μπροστά
στην πατρίδα.

colocassides2023.com

"

8000 8900

pame@colocassides.com

Επικοινωνία

twitter.com/g_colocassides

facebook.com/gcolocassides

youtube.com/c/ΓιώργοςΚολοκασίδης

instagram.com/gcolocassides

Για μετάβαση
στην ιστοσελίδα
& περισσότερες
πληροφορίες,
σαρώστε τον
κωδικό QR.

Ακολουθήστε μας


