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Συνοπτικά,  

οι θέσεις και οι λόγοι που στηρίζουµε τον Υποψήφιο Σενέρ Λεβέντ 

 
Οι θέσεις, αρχές και αξίες του Σενέρ Λεβέντ αναδύονται από όλα του τα κείµενα και τις παρουσιάσεις του: µε 
κίνδυνο της ζωής του αρθρώνει διαχρονικά και δηµόσια λόγο ενάντια στην κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και 

έχει αφιερώσει µεγάλο µέρος της ζωής του υπέρ της συµφιλίωσης των δύο κοινοτήτων και σε θέσεις, αρχές και αξίες 

που εµπνέουν και εµάς να τον υποστηρίζουµε.  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Ο Σενέρ τοποθετείται χωρίς ενδοιασµούς υπέρ της: 

• Επιστροφής όλων των προσφύγων και πλήρους αποκατάστασης των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, ελεύθερης 

διακίνησης, εγκατάστασης και εργασίας παντού, σε όλη την Κύπρο, για όλους. 

• Επαναφοράς σε ένα ενιαίο κράτος µε όλα τα ανθρώπινα, νοµικά και συνταγµατικά δικαιώµατα για όλους τους 

Κυπρίους εξ' ίσου.  

• Αποχώρησης του στρατού κατοχής. Αποχώρησης όλων των ξένων στρατευµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και 

αποχώρησης των αγγλο-αµερικανικών στρατευµάτων και βάσεων.  

• Αποχώρησης των εποίκων. Για πολιτικούς και ανθρωπιστικούς λόγους σέβεται το ενδεχόµενο κάποια από 

παιδιά αυτών που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εδώ, να έχουν το δικαίωµα να παραµείνουν στην Κύπρο. 
 

Λέει ότι πρέπει να εργαστούµε για να βοηθήσουµε τις δύο κοινότητες να αγκαλιάσουν την ειρήνη. Προς τούτο, 

υποστηρίζει: 

• Η Ελληνική και Τουρκική γλώσσα να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία. 

• Οι δύο κοινότητες να σταθούµε κατά πρόσωπο µε την ιστορία µας, και να εργαστούµε για την συµφιλίωση. 

Αυτό συµπεριλαµβάνει αναγνώριση και καταδίκη των εγκληµάτων ενάντια σε άµαχους που έγιναν 
εκατέρωθεν. Να καταδικαστούν τα σφάλµατα και των δύο πλευρών. Για παράδειγµα οι σφαγές αµάχων που 

έγιναν στην Αλόα, Σανταλάρι, Μάραθα, Παλαίκυθρο, Τόχνη.  

∆ιόρθωση των βιβλίων της ιστορίας ώστε να συµπεριλαµβάνουν πιο σφαιρικές αλήθειες.  

 

Για την ∆ιζωνική 
Ο Σενέρ είναι υπέρ της ουσιαστικής συνένωσης των δύο κοινοτήτων και της επιστροφής όλων στα σπίτια τους. 

"Ονειρεύοµαι", γράφει, "...µια πατρίδα όπου Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι να ζουν µαζί και να κουβεντιάζουν 

στις ίδιες γειτονιές, στις ίδιες βεράντες, στους ίδιους καφενέδες...  Η πρώτη µου επιλογή δεν είναι η διζωνική, 

διαιρεµένη Κύπρος."  

 

Για τις εγγυήτριες δυνάµεις  

Ο Σενέρ τίθεται ενάντια σε παρεµβατικά δικαιώµατα ξένων δυνάµεων. Χρειαζόµαστε µια λύση χωρίς εγγυήτριες 
δυνάµεις: "Οι τρεις εγγυήτριες δυνάµεις µας, έχουν όλες ποινικό µητρώο. ∆εν µπορούν να είναι εγγυητές µας και πάλι 

σε µια νέα λύση." Επιπλέον ο Σενέρ σηµειώνει ότι µέχρι τώρα ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση εµπνέει εµπιστοσύνη ως 

εγγυήτρια δύναµις. 
 

Εκλογές 
Η συµµετοχή του Σενέρ Λεβέντ στις Ευρωεκλογές είναι ένα βήµα για την επανένωση των κοινοτήτων και 

συγκεκριµένα για την συνένωση της πολιτικής ζωής ΤΚυπρίων και ΕΚυπρίων σε κοινές εκλογικές διαδικασίες υπό 

την διαχείριση και τον έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Προσβλέπουµε στην συνένωση µας σε ένα ενιαίο, κοινό 

εκλογικό σώµα. 

  

ΑΡΧΕΣ - ΑΞΙΕΣ 

Ο Σενέρ Λεβέντ έχει χαράξει την πολιτική του πορεία µε θεµέλια την ανθρωπιά, την εντιµότητα, τον Σοσιαλισµό και 

τον αντι-ιµπεριαλισµό. Αυτές οι αρχές και αξίες εµπνέουν και σε µας κίνητρα και ενθουσιασµό για την υποστήριξη 
της προεκλογικής του εκστρατείας. Οι αρχές του Σοσιαλισµού και αντι-ιµπεριαλισµού διαµορφώνουν και διαποτίζουν 

όλες τις θέσεις της εκστρατείας µας. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
Ο Σενέρ Λεβέντ τίθεται κάθετα ενάντια στο Μνηµόνιο και την Τρόϊκα και τα "δώρα" της: ανεργία, περικοπές µισθών 

και ωφεληµάτων. Μαζί του, δηλώνουµε ενάντια στην εκχώρηση δηµοσίων πόρων και επιχειρήσεων στο ξένο και 

ντόπιο Κεφάλαιο. 

  
Το Μνηµόνιο και η κρίση πηγάζουν από ένα σύστηµα παραγωγής και κατανάλωσης που στοχεύει στη συσσώρευση 

των κερδών και αδιαφορεί για την ζωή των ανθρώπων και της φύσης.  

• Προτείνουµε µια οικονοµία που βασικό στόχο θα έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συµφερόντων 

του λαού µας. 

• Ο Σενέρ λέει όχι στα καζίνο, και γενικά στην βιοµηχανία στοιχηµάτων.  

 

Οικολογική πολιτική 

• Τερµατισµός της λατόµευσης στο βουνό, και αφαίρεση της σηµαίας από τον Πενταδάκτυλο.  

• Αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας από την καταστροφή που έφερε το µεταλλείο της Κυπριακής 

Μεταλλευτικής Εταιρείας (CMC) στην περιοχή Λεύκα - Ξερό - Καραβοστάσι - Σόλοι, και προστασία του 

πληθυσµού.  

• Προστασία από τους ρύπους του ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού στο Αλακάτι της Κερύνειας και εκείνου στην 

Αµµόχωστο, που λειτουργούν χωρίς φίλτρα. 

• Τερµατισµός της ανοµίας στην οικοδόµηση. 

 

Παράνοµες Ουσίες 

• Για την Κάνναβη: υιοθέτηση µιας πολιτικής για αποποινικοποίηση παρόµοιας µε εκείνη του Άµστερνταµ µε 

κρατική επίβλεψη και φορολόγηση.  

• Για τις επικίνδυνες ουσίες όπως κοκαΐνη και ηρωίνη: µεγαλύτερη έµφαση και υποστήριξη στα κέντρα 

θεραπείας και αποκατάστασης 

 

Υδρογονάνθρακες (Φυσικό Αέριο - Πετρέλαιο) 

Κανείς δεν µιλά για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πάνω στα οικοσυστήµατα στη στεριά και στη θάλασσα από τις 

δραστηριότητες για την εξόρυξη αυτών των καυσίµων. 

 

∆εδοµένου ότι ως λαός δεν έχουµε την πολυτέλεια, τις δυνάµεις ή τις εναλλακτικές επιλογές για να αντισταθούµε 

στην ανόρυξη και την παραγωγή των υδρογονανθράκων, ούτε και τα τεχνικά µέσα για να χειριστούµε ορθά αυτές τις 

δραστηριότητες, ο Σενέρ υπογραµµίζει: 

• Ότι πρέπει να ληφθούν οικολογικά µέτρα προστασίας από τώρα σε όλες τις διαδικασίες. 

• Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να επενδυθούν µε την απαραίτητη δύναµη και εξουσία ώστε να ασκούν 

ελεγκτικό ρόλο. Σε αυτό τον ρόλο εµείς προσθέτουµε και τα οργανωµένα κοινωνικά σύνολα. 
* * * 

 

Πιστεύουµε ότι η ψήφος των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου για τον Σενέρ Λεβέντ είναι σήµερα η πιο σηµαντική 

πολιτική πράξη των ψηφοφόρων ενάντια στην κατοχή της Κύπρου και αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην 

επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας µας.  

 
Η παρουσία του Σενέρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσώπου όλων των Κυπρίων, εκτός από τις θετικές 

ανατροπές που µπορεί να φέρει στην Κύπρο, αποτελεί και µήνυµα προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο ότι το 

"διαίρει και βασίλευε" δεν µας εξαπατεί πλέον, και ότι σαν λαός κατέχουµε πανανθρώπινες αρχές και αξίες που η 

εισβολή και κατοχή ακόµα δεν κατόρθωσαν να ξεριζώσουν. 

 

Κίνηση Στήριξης Σενέρ Λεβέντ 

Στοιχεία Επαφής 

 

Τηλέφωνα:  
Σόλων Αντάρτης, 96-897-199    

Ανδρέας Κυριάκου, 99-934-743    

Ιµπραχίµ Αζίζ, 99-64-44-62 
 

Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση / Email :  

Sener-Levent-2014@cyprus-org.net  

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
 

Σοφούλη 16 / Αρ. 207 

1096 Λευκωσία 
 

 


