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Προγραμματικές Θέσεις 
 

Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από μία ιδέα 
της οποίας έχει έρθει ο καιρός της 

 
 
Οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος είναι το όραμα μας σε σχέση με τα ζώα, την 
σχέση του ανθρώπου και ζώα, και για το πώς χειριζόμαστε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. 
Το όραμα είναι οι  βασικές  αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται το Κόμμα για τα ζώα. 
 
Οι άνθρωποι αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος της Γης , αλλά  ως αποτέλεσμα της 
ψυχοπνευματικής ανάπτυξής τους , έχουν τη δυνατότητα  να αρνηθούν ή να 
προακαλέσουν την οποιαδήποτε περριτή ταλαιπωρία είτε στους ανθρώπους είτε στα ζώα.  
 
Αυτός ο σεβασμός για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα όλων των μορφών 
ζωής στη Γη παρέχει τη βάση για έναν πιο ειρηνικό τρόπο για τους ανθρώπους 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους , τα ζώα και τη φύση . 
 
Ωστόσο, η έλλειψη σεβασμού για τη ζωή εξακολουθεί να είναι παρούσα . Κατά συνέπεια , 
φυσικές περιοχές εξαφανίζονται γρήγορα , είδη ζώων εξαφανίζονται και το παγκόσμιο 
οικοσύστημα είναι σε  μεγάλο βαθμό υπερφορτωμένο και διαταραγμένο. 
 
Είναι ηθικά απαράδεκτο  το ανθρώπινο είδος να εκμεταλλεύεται την φύση τόσο έντονα με 
αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης στη Γη να έχουν αλλάξει δραματικά και οι οικότοποι 
των ανθρώπων όπως και άλλες μορφές ζωής να επιδεινώνονται, ή ακόμη και να 
εξαφανίζονται εντελώς. Οι μελλοντικές γενιές θα επηρεαστούν ακόμα περισσότερο και σε 
μεγάλο βαθμό από αυτές τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
  
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης , ο οποίος πηγάζει από μια πρωτοβουλία των 
Ηνωμένων Εθνών το 1987 ( Παγκόσμια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη : www.earthcharter.org ) , η προστασία της « 
βιωσιμότητας , την ποικιλομορφίας και την ομορφιά » της Γης θεωρείται ως « ιερή 
εμπιστοσύνη » για την ανθρωπότητα .  
 
Το άρθρο 15 διατυπώνει το σεβασμό και την συμπόνια και την αλληλεπίδραση με τα ζώα 
ως ένα ξεχωριστό στόχο . Η Κακομεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται από τον 
άνθρωπο θα πρέπει να αποτραπεί και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες που « προκαλούν 
ακραία , παρατεταμένη , ή άσκοπη ταλαιπωρία », θα πρέπει να απαγορευτούν. 
 
Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ζώων του Διεθνούς Συνδέσμου των 
Δικαιωμάτων των Ζώων το 1977 , όχι μόνο ισχυρίζεται ότι όλα τα ζώα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό , αλλά και το άρθρο 11 επίσης χαρακτηρίζει αναίτια την 
θανάτωση των ζώων και κάθε ενέργεια που οδηγεί σε αυτό ως ' έγκλημα κατά της ζωής » . 
Η θανάτωση ζώων για ψυχαγωγικούς σκοπούς απορρίπτεται ρητά , ενώ τα πειράματα σε 
ζώα είναι ανάλογα με την ποσότητα που θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα βασικό στόχο και θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την έρευνα και την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων . 
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Μετά από δύο αιώνες προστασίας των ζώων , είναι καιρός να επιβληθούν ακόμα πιο 
εκτενέστεροι περιορισμοί που να επιβάλλουν την χρήση των ζώων. Τα ζώα εξακολουθούν 
να θεωρούνται ως αντικείμενα , τα οποία είναι πάντα εξαρτώμενα από ανθρώπινα 
συμφέροντα . Είναι προφανές ότι αυτό ισχύει για την παραγωγή γούνας , τα τσίρκα , τις 
ταυρομαχίες  όπως και άλλες μορφές χρήσης των ζώων και αυτό εις το όνομα της 
λεγόμενης ψυχαγωγίας του ανθρώπου η οποία έχει ως αποτέλεσμα να πληγώνει ή να 
θανατώνει τα ζώα. Επίσης οι θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις οι οποίες βάζουν 
σε κίνδυνο την ευημερία των ζώων θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν πάνω σε αυτό το θέμα.   
 
Η χρήση των ζώων από την ανθρωπότητα αποτελεί την πιο σοβαρή απειλή για την 
οικολογία της γης . Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 30 % της απώλειας της 
βιοποικιλότητας . Ως εκ τούτου, το κόμμα για τα ζώα ‘Animal Party Cyprus’ θα 
υποστηρίξει και θα αγωνιστεί για εκείνες τις πολιτικές  όπου η συμπόνια και η βιωσιμότητα 
είναι το κλειδί. Για κάθε πολιτική επιλογή κανόνας θα πρέπει να είναι η ικανότητα της γης 
και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία. Αυτή θα είναι η επιλογή για την οποιαδήποτε 
πολιτική ή άλλη απόφαση. 
 
Να τολμάτε και να σκέφτεστε , να υψώσετε την φωνή σας και να είστε αληθινοί για τα 
ιδανικά και τα πιστεύω σας. Μην αφήσετε να καταπατηθείτε από τους ίδιους ανθρώπους 
οι  οποίοι κατ αρχήν προκάλεσαν τα σημερινά προβλήματα. Ο Αϊνστάιν είπε ότι ‘δεν 
μπορούμε να λύσουμε προβλήματα με τον ίδιο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιήσαμε όταν 
τα δημιουργήσαμε’ 
 
Χρειάζεται επειγόντως να εργαστούμε για τα ζώα και τους ανθρώπους , ας ενώσουμε την 
φωνή μας μαζί με όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη οι οποίοι νοιάζονται  
 
Το περιβαλλοντικό κίνημα δικαίως ανησυχούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη , 
μειώνονται οι πληθυσμοί των άγριων ειδών, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η έκρηξη 
στους ανθρώπινους πληθυσμούς και η ρύπανση των ωκεανών . Αλλά μια σημαντική 
διάσταση που λείπει από αυτήν την ατζέντα είναι η δεινή κατάσταση των χοίρων , των 
αγελάδων , γάτες, σκύλους , άλογα και άλλα ζώα , πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τον άνθρωπο . 
 
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου  ιδρύθηκε για να ενταχθούν στο διεθνές κίνημα των 
πολιτικών κομμάτων για τα ζώα , προκειμένου να εργαστούν για να συμπεριλάβουν τα 
δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής 
ατζέντας . Είναι καιρός να εργαστούμε για ένα τέλος στο ισμό των ειδών , ακριβώς όπως 
οι άνθρωποι εργάστηκαν για τον τερματισμό του ρατσισμού και του σεξισμού . 
 
Τα ζώα εξακολουθούν να θεωρούνται από την πλειοψηφία ως « εμπορεύματα » , και είναι 
μόνο για την ανθρώπινη χρήση, απόλαυση , διασκέδαση και κατανάλωση παρόλο που 
είναι ευαίσθητα όντα. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναγνωρίζει ότι όλα τα ζώα είναι 
προικισμένα με εγγενή αξία . Είναι καιρός να εργαστούμε για ένα τέλος στην κακοποίηση 
και την εκμετάλλευση αυτών των πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη 
μας , και να προχωρήσουμε προς ένα συμπονετικό τρόπο ζωής . 
 
Φιλοζωικές οργανώσεις διάσωσης  κάνουν μία αξιέπαινη εργασία, όμως αυτό δεν είναι 
αρκετό για να αλλάξει το καθεστώς των ζώων. Τα ζώα πρέπει και είναι καιρός να μπουν 
μέσα στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος.  
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Επίσης το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναγνωρίζει ότι η εντατική κτηνοτροφία και η σφαγή 
των ζώων είναι ένας βασικός τομέας κακομεταχείρισης τους , καθώς και η μεγαλύτερη 
πηγή ρύπανσης στον πλανήτη . Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναγνωρίζει επίσης την 
ανάγκη για τους ανθρώπους να ξεφύγουμε από αυτό τον αναχρονιστικό τρόπο που είναι 
σκληρός και απαράδεκτος.   
 
Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν επιλογές συμπόνιας που να βελτιώνουν τις  ζωές των 
ανθρώπων , των ζώων και την προστασία της Γης .  
 
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ζητά από τους ανθρώπους να ανοίξουν τις καρδιές και το 
μυαλό τους και να αντιταχθούν στην  αδικία σε οποιαδήποτε μορφή και είναι αυτή. 
 
 
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 
ΣΚΥΛΟΙ 
 
Η κακομεταχερίση των ζώων στην Κύπρος εξαπλώνεται δραματικά, και αυτό συμβάλλει 
στην αρνητική εικόνα της χώρας , η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τουριστικό 
εισόδημα . Η εγγραφή και η τοποθέτηση Μικροτσίπ δεν εφαρμόζονται στην ολότητα τους . 
Για τα σκυλιά δεν υπάρχει η οποιαδήποτε πρόνοια για την στείρωση τους και επιτρέπεται 
να περιφέρονται ελεύθερα , με αποτέλεσματα την αναπαραγωγή και την αύξηση του 
υπερπληθυσμού . 
 
Δεν υπάρχουν εθνικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα ή οι ευθανασίες 
σκύλων.  Έτσι το πρόβλημα είναι καλά κρυμμένο και η πηγή του προβλήματος παραμένει 
χωρίς αντιμετώπιση . 
 
Τα σκυλιά συχνά παραμένουν μόνιμα δεμένα ή σε κλουβιά, και τους αρνείτε ακόμη και οι 
πιο βασικές τους ανάγκες , τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά , ζουν μια άθλια ζωή 
γεμάτα παράσιτα (όσο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά) και δεν του παρέχετε καμία 
κτηνιατρική φροντίδα και προσοχή. 
 
Χιλιάδες σκυλιά εγκαταλείπονται – κυρίως νεαρά και υγιέστατα, και τα περισσότερα από 
αυτά τα κοιμίζουν (ευθανασία). Σκυλιά σε ορισμένους δήμους θανατώνονται από 
ανειδίκευτο προσωπικό ή μη εξειδικευμένα άτομα, όπως για παράδειγμα των δια 
πυροβολισμού θανάτωση πράγμα το οποίο είναι παράνομο.  
 
Πολίτες δηλώνουν ότι αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες και με δικά τους χρήματα - ακόμα 
και οι άνθρωποι που ζουν μόνο με την σύνταξη τους – διάσώζουν ή φροντίζουν άστεγους 
και εγκαταλελειμμένους σκύλους. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δαπανώνται για την 
στείρωση , τη διατροφή και την κτηνιατρική φροντίδα για τα σκυλιά που διαζώσουν . 
Επιπλέον , χιλιάδες σκυλιά υιοθετούνται και αποστέλλονται στο εξωτερικό ( για 
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία) , με αποτέλεσμα την περαιτέρω μεγάλη 
δαπάνη εκ μέρους των πολιτών . 
 
Εν ολίγοις , οι πολίτες δηλώνουν ότι ο αριθμός των άστεγων και εγκαταλελειμμένων 
σκύλων στην Κύπρο έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, και ότι όλο το βάρος - από το άγχος , 
την χρηματική συνεισφορά τους κ. α - παραμένει στους ώμους τους . 
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Πρόστιμα και ποινές φυλάκισης δεν είναι συνήθως αποτρεπτικά για να τιμωρήσουν τους 
παραβάτες , όπως απαιτείται από το νόμο . Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις 
κακομεταχείρισης αυξάνονται , οι δράστες θα πρέπει να τους επιβάλλεται η ανάλογη και 
αυστηρή ποινή φυλάκισης ή μεγάλα πρόστιμα  Αυτό θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός 
παράγοντας και παράδειγμα για όλους μας. 
 
Οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να ενημερώνονται από την Αρμόδια Αρχή για τις 
βιολογικές και ηθολογικές ανάγκες των σκύλων και ταυτόχρονα η Αρμόδια Αρχή 
(Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες των σκύλων.  
 
Τα Καταστήματα κατοικίδιων ζώων ( ακόμη δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο που 
να ρυθμίζει την λειτουργία τους ) δεν πρέπει να επιτρέπεται να πωλούν σκυλιά . Αυτό 
οδηγεί σε παρορμητικές αγορές και με επακόλουθο την εγκατάλειψη χιλιάδων σκύλων, οι 
οποίοι υποφέρουν από την πείνα , κτυπιούνται από τα οχήματα, τραυματίζονται ή 
πεθαίνουν . Η γνωστή εικόνα την οποία όλοι μας γνωρίζουμε βλέποντας καθημερινά 
τροκοκρατημένους σκύλους στους δρόμους και στην ύπαιθρο, τραυματισμένους ή 
νεκρούς στους δρόμους δεν αρμόζει σε μία Ευρωπαϊκή χώρα τους 2014 και θα πρέπει η 
κάτασταση αυτή και κατά πρωταιρεότητα να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά.  
Το κόμμα για τα ζώα APC θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση 
 
Το κόμμα για τα ζώα APC  πιστεύει ότι το πρόβλημα  όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω 
μεταξύ του πληθυσμού των σκύλων , πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από όλους τους 
φορείς που εργάζονται από κοινού και χωρίς καθυστέρηση . 
 
 ΓΑΤΕΣ 
 
Ο πληθυσμός των άστεγων και εγκαταλελειμμένων γάτων  πρέπει να αντιμετωπιστεί 
άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς. 
Οι πολίτες που φροντίζουν για τις αποικίες άστεγων γάτων κάνουν αναφορές οι οποίες 
είναι πολύ ανησυχητικές και ότι  η κατάσταση στην Κύπρο εκτός ελέγχου και όπως πάντα 
το βάρος τις ευθύνης πέφτει σε αυτούς τους εθελοντές και ευαισθητοποιημένους πολίτες. 
Εδώ βλέπουμε και πάλι να επωμίζονται αυτοί οι πολίτες όλα τα έξοδα φροντίδας και ότι 
άλλο συνεπάγεται και κάθε χρόνο η συνεισφορά τους είναι τεράστια. Δηλώνουν ότι έχουν 
φτάσει στα όρια τους και ότι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν. Κάποιοι 
από αυτούς είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι  που ζουν μόνο με την σύνταξη τους. Η πολιτεία 
θα πρέπει να βρεί τρόπους για απαύλυνση αυτής της κατάστασης. 
 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια επηρεάζονται σημαντικά από τον ανεξέλεγκτο πληθυσμό των 
γάτων ενώ οι τουρίστες βρίσκουν το θέαμα των πεινασμένων και νοσούντων γάτων 
εξαιρετικά οδυνηρή εμπειρία στην Κύπρο.  
Θα πρέπει άμεσα αυτό το σοβαρό θέμα να αντιμετωπιστεί άμεσα από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Το κόμμα για τα ζώα είναι έτοιμο να προσφέρει την οποιαδήποτε 
βοήθεια και τεχνογνωσία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα και ριζικά. 
 
 
ΖΩΟΝΟΣΕΙΣ  
 
Για το συμφέρον της δημόσιας υγείας , και υπό το φως της πρότασης κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία των Ζώων ( COM92013 ) 260) το κόμμα για τα ζώα 
APC απαιτεί όπως δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για όλους τους σκύλους και τις 
γάτες , καθώς και για  όλα τα ζώα σε « ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ή δημόσιες εκθέσεις 
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ζώων , και ότι κάθε ζώο θα πρέπει να του τοποθετείται μικροτσίπ και να καταγράφεται 
αμέσως στην  εν λόγω βάση δεδομένων . Μορατόριουμ για την αναπαραγωγή 
 
 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ  
 
Κάθε χρόνο , χιλιάδες σκυλιά καταλήγουν σε καταφύγια ζώων . Η δράση της κυβέρνησης 
είναι ανεπαρκής . Τα καταφύγια λειτουργούν με εθελοντές και τα οικονομικά και άλλα 
προβλήματα αυξάνονται και μεγαλώνουν εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
παρέχει συνεχή βοήθεια και χρηματική υποστήριξη. 
Ο τομέας των κατοικίδιων ζώων και ο τομέας των κυνηγών ( βασικές πηγές προβλήματος ) 
θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά στη φροντίδα για τα εγκαταλελειμμένα ζώα και θα 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο για το σκοπό αυτό . 
 
Οι αρχές επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις νομικές τους 
υποχρεώσεις για τις οποιεσδήποτε κατασχέσεις ζώων που υπάρχουν σε υποβαθμισμένες 
συνθήκες διαβίωσης . Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει από κοινού να εργαστούν 
για μια λύση .  
 
Όταν ένας μεγάλος αριθμός εξωτικών ζώων εισάγονται στην χώρα μας και τα οποία 
καταλήγουν σε αδειοδοτημένους και μη ζωολογικούς κήπους θα πρέπει όταν υπάρχουν 
περιπτώσεις που θα πρέπει να κατασχεθούν για διάφορους λόγους αυτή την στιγμή δεν 
υπάρχουν τα οποιαδήποτε κυβερνητικά υποστατικά που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
αυτά τα ζώα.  Η παρούσα οικονομική κρίση η πιθανότητα των πτωχεύσεων τέτοιων 
δραστηριοτήτων το κάνει ακόμα πιο επείγον την δημιουργία τέτοιων υποστατικών.  
 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ 
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Η αρχή της συνετούς αποφυγής ή πρόληψης θα πρέπει να ακολουθείται στον τομέα του 
περιβάλλοντος και της γεωργικής πολιτικής . 
 
Η γενετική τροποποίηση και η κλωνοποίηση 
 
Η Γενετική μηχανική (ΓΜ ) βλάπτει την ακεραιότητα των φυτών και των ζώων . Επιπλέον , 
η τεχνολογία αυτή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους , τα ζώα και τη 
βιοποικιλότητα . Τα Γενετικά αποτελούν απειλή για τις συμβατικές και βιολογικές 
καλλιέργειες. Το κόμμα CPA απορρίπτει την οποιαδήποτε γενετική τροποποίηση . ΓΤ 
καλλιέργειες δεν πρέπει να καλλιεργούνται στην Κύπρο.  
 
Η κλωνοποίηση των ζώων είναι ηθικά απαράδεκτη και προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία των 
ζώων. Η πρακτική αυτή θα πρέπει να απαγορευτεί στην Κύπρο , όπως και η εισαγωγή 
κλωνοποιημένων ζώων . 
 
Πληροφόριση και διαφάνεια . Το κόμμα APC θέλει οι πολίτες να έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν μη γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.  Τα Προϊόντα που περιέχουν γενετικώς 
τροποποιημένα συστατικά θα πρέπει να εύκολα να επισημαίνονται και να ραφοποιούνται 
σε ξεχωριστά ράφια. 
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Ειδικοί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών , σε μια έκθεση-ορόσημο λένε : 
" Τα νοικοκυριά θα πρέπει να επιλέξουν διατροφικές συνήθειες κυρίως φυτικής 
προέλευσης πλούσια σε μια ποικιλία από λαχανικά όσπρια και φρούτα . " 
 
Μετά από μια σύντομη και άθλια ζωή μέσα σε κτηνοτροφικές μονάδες, χωρίς φυσικό φως , 
εκατομμύρια ζώα σφάζονται για να καταλήξουν ως φθηνό κρέας στις υπεραγορές . 
 
APC πιστεύει στην προώθηση των οργανικών προϊόντων, και την οικοκαλιέργεια. Οι 
επιδοτήσεις θα πρέπει να αντανακλούν τα πιο πάνω. Θα πρέπει να δίνεται στους αγρότες 
μια ειλικρινή τιμή για μια τίμια (ποιότητα) των τροφίμων επαρκεί για να καλύψει τις 
δαπάνες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κοινωνίας στους τομείς της καλής 
μεταχείρισης των ζώων και του περιβάλλοντος. 
 
APC υποστηρίζει την εφαρμογή όλων των νόμων προστασίας των ζώων και όλες τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους.. APC θέλει να 
δει το τέλος της εντατικής-βιομηχανικής  κτηνοτροφίας , και αντ 'αυτού να 
χρησιμοποιούντα πιο ανθρώπινα συστήματα τα οποία θα σέβονται  την ιδιότητα των 
ζώων ως ευαίσθητων όντων ( Η Συνθήκη της Λισαβόνας , 2009 ) . 
 
"Ευαίσθητα όντα  είναι αυτά που τα αισθήματα έχουν σημασία. " 
John Webster , Ομότιμος Καθηγητής , Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ 
 
Ως εκ τούτου , οι χώροι κράτησης των ζώων αλλά και τα σφαγεία θα πρέπει να τεθούν 
υπό συνεχή παρακολούθηση CCTV . Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται , 
όπως  επίσης και η καταγραφή των αποθεμάτων αντιβιοτικών 
 
ΜΕΓΑΛΟΦΑΡΜΕΣ εργοστάσια « ΦΑΡΜΑΚΕΔΟΝ»  θα πρέπει να απαγορευτούν τέτοιους 
είδους μονάδες στην Κύπρο, και ιδιαίτερα στις αγελάδες, την παραγωγή σούπερ μεγέθους 
κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και την θανάτωση πουλερικών με την μέθοδο αερίων (γκάζι) 
ή τον τεμαχισμό ζωντανών αρσενικών νεοσσών.  
 
Η ανθρώπινη υγεία και η υγεία των ζώων είναι ζωτικής σημασία και αρχής και δεν 
μπορούν να διαχωριστούν. 
 
ΑΓΡΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 
 Η έκταση της γης που διατίθενται για βιολογική γεωργία πρέπει να αυξηθεί μέσω της 
επιδότησης 
 Η χρήση τεχνητών λιπασμάτων και επικίνδυνων χημικών ουσιών θα πρέπει να μειωθεί 
δραστικά και να αντικατασταθεί από τις βιολογικές και οργανικές εναλλακτικές λύσεις . 
 Οι κανόνες για την αδειοδότηση χημικών φυτοφαρμάκων πρέπει να ενισχυθούν . 
 Η χρήση των νεονικοτινοειδών θα πρέπει να απαγορεύεται , προκειμένου να 
αντιστραφεί μαζικός θάνατος των μελισσών 
 
ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 
 
Η Κύπρος είναι μια πολύ μικρή χώρα ,  με πολύ περιορισμένη άγρια ζωή, αυτή που έχει 
επιβιώσει βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή όπως το ανεξέλεγκτο κυνήγι ή παράνομο κυνήγι, 
δηλητηριάσεις , η μαζική ανάπτυξη , οι δασικές πυρκαγιές , η ξηρασία και την κλιματική 
αλλαγή . Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας  μας δεν θα πρέπει να υποκλαπεί από τα 
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παιδιά μας προτού καν την γνωρίσουν. Χαίρει αμέριστο σεβασμό πολιτιστική κληρονομιά 
της Κύπρου όπως είναι τα αρχαίο, η εκκλησίες, τα μοναστήρια και οι εικόνες. Αλλά είναι η 
ζωντανή κληρονομιά που συνεχώς εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια μας.  
 
Το Κυπριακό Αγρινό. Η όμορφη φρουτονυχτερίδα (νυχτοπάππαρος), (Η Κύπρος είναι η 
μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει την τιμή να φιλοξενεί αυτό το είδος νυχτερίδας)  
έχει αφεθεί στην τύχη (εγκατάλειψη, κακοποίηση και δυσεδεμονίες). Επίσης του είδους 
κάβουρα  Potamious Potamious με απίθανα και σκαλωτά χρώματα ο υπέροχος 
τσαλαπετεινός , και το νερόφιδο Natrix natrix ( τα λίγα που επιβιώνουν κολυμπούν μέσα 
στα σκουπίδια και μολυσμένα νερά ) – οι απαράμιλλοι μελισσοφάγοι (Merops apiaster ) με 
τα πολύχρωμα φτερά τους και οι αλεπούδες. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα είναι μέρος του 
τι σημαίνει να ζεις σε αυτό το νησί - μέρος του γιατί το αγαπάμε . 
 
Το κόμμα για τα ζώα της Κύπρου APC αποδίδει στη φύση την προτεραιότητα που της 
αξίζει . Δίνουμε σημασία για  ένα υγιή πλανήτη την Γη  και όχι στα βραχυπρόθεσμα 
οικονομικά ωφέλει . Το κόμμα πιστεύει ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα 
καταπράσινο περιβάλλον και αυτό είναι άμεσα απαραίτητο για την ανθρώπινη ψυχική 
υγεία, όπως βεβαιώνεται στο νέο πεδίο της Οίκοψυχολογίας.  
 
 

 
 

Γραφεία: Ιωάννη Κυριακίδη 12, Απ. Ανδρέας, Τ.Κ. 56986, 3311 Λεμεσός, 
www.animalpartycyprus.com, FB: ANIMAL PARTY CYPRUS, Email: 

info@animalpartycyprus.org, Tel. 0035799416852 


