
Ουδείς Υποψήφιος Είπε

Ουδείς - μα ουδείς - Υποψήφιος είπε:
- Θα εργαστώ γιά την Αποποινικοποίηση της
Κάνναβης.

- Θα κάμω το παν γιά να εδραιωθεί η αίσθηση 
ασφάλειας και να εξομαλυνθούν οι συνθήκες ζωής 
όλων των ανθρώπων που διώκονται ή υπόκεινται 
διακρίσεις επειδή είναι ομοφυλόφιλα άτομα, 
μετανάστες, ανάπηροι, αιτητές ασύλου, ασθενείς, 
και γιά όλα γενικά τα άτομα που είναι ευάλωτα σε 
διακρίσεις, στερήσεις, ή καταπίεση λόγω 
κοινωνικού ρατσισμού με αφορμή την πολιτιστική 
ή εθνική τους ταυτότητα, τη γλώσσα, θρησκεία, 
το γένος ή την ερωτική τους ταυτότητα η 
προτίμηση.
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- Θα εργαστώ γιά την συμφιλίωση και συμμαχία 
με τους ΤουρκοΚύπριους με βάση την κοινή μας 
αντίθεση στον Ιμπεριαλισμό.

- Θα αγωνιστώ γιά την επιστροφή όλων των 
προσφύγων, ΤουρκοΚυπρίων και ΕλληνοΚυπρίων 
στις εστίες τους σε καθεστώς ασφάλειας, ισότητας 
και αρμονικής συνύπαρξης.

- Θα αγωνιστώ γιά την μετάβαση της κοινωνίας μας 
στο Σοσιαλισμό. Η ιδιοποίηση του καρπού της 
εργασίας των ανθρώπων από το Κεφάλαιο είναι 
οικονομικά και πολιτικά πεπερασμένη, άδικη, και 
καταστροφική γιά  τον τόπο μας. Δεν μπορεί να 
συνεχίσει. 

- Θα αγωνιστώ γιά την Κοινοκτημοσύνη των 
Μέσων Παραγωγής, Φυσικών και Κοινωνικών 
Πόρων. Κοινωνικοποίηση του Κρατικού, 
Εκκλησιαστικού και Ιδιωτικού Κεφαλαίου.

- Θα αγωνιστώ γιά τον πλήρη Διαχωρισμό 
Εκκλησίας και Κράτους.

- Θα εργαστώ γιά την Οικονομική Αυτάρκεια του 
τόπου, που θα είναι και η βάση γιά διπλωματική, 
στρατιωτική και εμπορική απεξάρτηση της 
Κύπρου από ξένα Εταιρειακά και Κρατικά 
συμφέροντα.
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- Θα εργαστώ γιά την αναδιοργάνωση της Άμυνας 
ώστε να τεθεί πάνω στις βάσεις ενός Λαϊκού 
Στρατού αποτελούμενου απο τους ένοπλους 
πολίτες συλλογικά, γυναίκες και άνδρες μαζί 
αυτο-οργανωμένους σε ένοπλες μονάδες στους 
χώρους εργασίας, τις γειτονιές και κοινότητες. 

ο- Οι μεθόδοι, επιχειρήσεις, στρατιωτική 
τακτική και προσανατολισμός ενός τέτοιου 
Λαϊκού Στρατού θα πρέπει να 
προσαρμοστούν ανάλογα: θα εργαστώ ώστε 
να εναρμονιστούν με τη λογική και τις 
δυνατότητες της στρατηγικής του λαϊκού 
πολέμου και του παρατεταμένου αγώνα. 
ο- Βασικά του στοιχεία: εθελοντισμός, η 
συνύφανση της λαϊκής έννοιας του δικαίου 
και της απελευθέρωσης, η προστασία των 
κοινοτήτων, η αυτοδιοίκηση των μονάδων
με άμεση δημοκρατία, επιχειρησιακά σχέδια 
γιά ευέλικτες αυτόνομες μονάδες μικρού 
μεγέθους, αξιοποίηση απλής και χαμηλής 
τεχνολογίας (πολεμικές εφαρμογές υλικών 
και εργαλείων της καθημερινής ζωής, 
αυτοσχέδια όπλα, κλπ), με οδηγό τα στοιχεία 
και την τακτική του ανορθόδοξου πολέμου.
ο- Απεξάρτηση από τα ακριβά οπλικά 
συστήματα υψηλής τεχνολογίας που είναι 
άχρηστα γιά τη χώρα μας (δεν λειτουργούν 
στην απουσία ηλεκτρισμού ή καυσίμων). 
Απεξάρτηση από τις παγίδες του 
"επαγγελματικού" στρατού, και την 
στρατηγική του πολέμου "σταθερών θέσεων".
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- Μεταφορικό~Κυκλοφοριακό: Θα αφοσιωθώ 
στην απεξάρτηση της κοινωνίας μας από τις 
εταιρείες πετρελαιοειδών και αυτοκινήτων. 
Επαναπροσανατολισμός στα μέσα μαζικών 
μεταφορών και συγκοινωνίας όπως λεωφορεία, 
τραίνα, και μετρό. Βασικός σχεδιασμός των 
πόλεων και κοινοτήτων με κριτήριο την 
αποπύκνωση των αυτοκινήτων, έμφαση σε 
μελετημένη τοποθέτηση χώρων στάθμευσης σε 
κομβικά σημεία, περπάτημα και ποδήλατο, 
προσβάσεις και υπηρεσίες γιά ανάπηρους, 
ηλικιωμένους και παιδιά.

- Βιομηχανία: Θα εργαστώ γιά την αναδιοργάνωση 
των πάντων με κριτήριο την Οικονομική 
Αυτάρκεια. Η Κύπρος κατέχει την τεχνική 
δυνατότητα και το παραγωγικό δυναμικό, τούς 
πόρους και τη γνώση γιά να παράγει τις δικές της 
Τροφές, Καύσιμα, Ρουχισμό, Οικοδομικά Υλικά, 
Πρώτες Ύλες γιά διάφορες μεσαίες και ελαφριές 
βιομηχανίες, Βοτανικά, Ομοιοπαθητικά και Χημικά 
Φάρμακα, κλπ. Διεύρυνση της Βιομηχανίας σε 
εφικτές και προσιτές εφαρμογές όπως:

ο- Την προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων 
του Ιατρικού τομέα σε ξένους επισκέπτες. 
ο- Περιφερειακές υπηρεσίες Επικοινωνιών 
στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση 
Ανατολή γενικά. 
ο- Χειμερινό τουρισμό γιά επισκέπτες από 
κρύες ή βόρειες περιοχές και ολόχρονο 
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Οικολογικό τουρισμό. Έμφαση σε επισκέπτες 
με πολιτιστικά-αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, 
ή/και επισκέπτες γιά συνεδριακές υπηρεσίες 
γιά Εταιρείες, Κράτη, Οργανισμούς. 
ο- Διεύρυνση της Παιδείας ως κοινωνική 
Βιομηχανία, προσφορά εξειδικευμένων 
σπουδών σε ξένους και ντόπιους στην 
Τουρκική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, 
κοκ. 
ο- Διεύρυνση των δυνατοτήτων της χώρας να 
λειτουργεί ως κέντρο διαπραγματεύσεων, 
επαφών και συνομιλιών γιά εμπορικούς και 
διπλωματικούς σκοπούς,
ο- Διεύρυνση των δυνατοτήτων της χώρας να 
λειτουργεί ως περιφερειακό κέντρο 
διοίκησης, αφετηρεία και σταθμός γιά την 
οργάνωση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων 
(Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή).

- Παδεία: Θα εργαστώ γιά να προσανατολιστεί η 
Παιδεία στις αρχέγονες και σύγχρονες πηγές 
γνώσης και ατομικής καλλιέργειας που προσφέρει ο 
πολιτισμός μας, και στην εξουδετέρωση του 
εθνικισμού που δηλητηριάζει τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Επένδυση στη διάσωση και προστασία των 
πολιτιστικών καταβολών όλων των ανθρώπων που 
ζούν στη χώρα μας.

- Ενεργειακό: Θα εργαστώ γιά την απεξάρτηση 
της Κύπρου από τις Εταιρείες πετρελαίων. Έμφαση 
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στην τοπική παραγωγή Ενέργειας και Καυσίμων 
με βάση στους εξείς άξονες:

ο- Εξικονόμηση ενέργειας: ελάττωση και 
μηδενισμός σπατάλης.
ο- Πολλαπλασιασμός των μηχανών τύπου 
ντήσελ και τροφοδότηση τους με ανάλογα 
καύσιμα έλαια τοπικής παραγωγής όπως 
εκείνα από ανακυκλωμένα μαγειρικά και 
φυτικά έλαια.
ο- Ελάττωση των εισαγωγών βενζίνης. 
Εμπλουτισμός της βενζίνης αρχικά με 
Μεθανόλη ντόπιας παραγωγής από 
γεωργικά προϊόντα (το μείγμα ονομάζεται 
Βενζινόλη) μέχρι και 9%. Σε δεύτερο στάδιο 
προσαρμογή των μηχανών ώστε να 
αξιοποιούν Βενζινόλη του 15%. 
ο- Ντόπια παραγωγή ηλεκτρισμού και 
λειτουργεία μηχανών από Αιολικές, Ηλιακές 
και Ποσειδώνειες εφαρμογές (αξιοποίηση 
της ενέργειας από θαλάσσια κύματα).
ο- Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας 
σε τοπικούς και περιφερειακούς σταθμούς 
ανάλογα με τις τοπικές δυνατότητες 
παραγωγής και τις ανάγκες χρήσης. 
ο- Τοπικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί 
ανάλογα με τους φυσικούς και κοινωνικούς 
πόρους (Ηλιακή, Αιολική, Ποσειδώνια, ή από 
μηχανές ντήσελ με ντόπια καύσιμα, μικροί 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί στα φράγματα και 
εποχιακοί στους χειμάρρους, κλπ.)
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- Υγεία: 
ο- Θα εργαστώ με αφοσίωση γιά την 
απεξάρτηση του λαού μας από το τσιγάρο 
και το οινόπνευμα. Άτομα και κοινότητες 
που έχουν χημικές εξαρτήσεις εμποδίζονται 
βιολογικά και ψυχικά από την διεκδίκηση της 
ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα 
εργαστώ γιά να αποκατασταθεί η φυσική και 
ψυχική ευχέρεια του λαού μας να κινείται 
προς την ισορροπία.
ο- Θα εργαστώ με αφοσίωση γιά την 
συνύφανση της σύγχρονης ιατρικής 
τεχνολογίας και επιστήμης με τις αρχαίες και 
παραδοσιακές αντιλήψεις γιά την 
θεραπευτική και την φυσική υγεία. 
Ουσιαστική επαναφορά του "νούς υγιής εν 
σώματι υγιεί" με κύριους άξονες την 
πρόληψη, εμπέδωση των βασικών εννοιών 
του τι είναι υγιές και ισορροπημένο σχήμα 
ζωής. Οι φυσικές μορφές θεραπείας πρέπει να 
είναι προσιτές στους πάντες και να υφίσταναι 
ως εφικτή επιλογή.

- Υδατικό: - Θα εργαστώ γιά την επαναφορά της 
κοινωνίας μας σε μια ισορροπημένη σχέση με τη 
Φύση. Η χώρα μας υποφέρει από μιά παράλογη, 
αχρείαστη και σπάταλη βιομηχανική και γεωργική 
σπατάλη του νερού που μόνο αυτοκαταστροφικές 
τάσεις υλοποιεί. Κύριοι άξονες:

ο- Βιομηχανία Δόμησης /οικοδομές. 
Αντικατάσταση των μεθόδων και υλικών 
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ώστε να περιοριστεί η αλόγιστη και 
αχρείαστη ποσότητα νερού που σπαταλείται 
με την μέθοδο δόμησης από σκυρόδεμα 
(κουγκρί, μπετόν). Επαναφορά των 
φυσικών ντόπιων υλικών οπως η πέτρα, το 
πλιθάρι, οι φυτικές ίνες (καννάβι), το πανί, 
το χώμα, εισαγωγή και ευρύτερη χρήση 
υλικών όπως το γυαλί και το ατσάλι, 
χρήση νέων υλικών όπως τα 
ανακυκλωμένα λάστιχα και ανεμοθώρακες 
από αυτοκίνητα, το τούβλο από 
ανακυκλωμένο χαρτί, κοκ. Ελαχιστοποίηση 
της αχρείαστης οικοδόμησης, αξιοποίηση των 
υπάρχοντων κτιρίων.
ο- Γεωργία /Κτηνοτροφία. Επαναφορά στις 
ξηρικές καλλιέργειες που απευθύνονται κατ' 
αρχάς στις ανάγκες του λαού μας γιά 
διατροφή, ένδυση, καύσιμα και φάρμακα: τα 
σιτηρά, τά αμπέλια, τις ελιές, την κάνναβη, 
τα αρωματικά φυτά (ιδίως εκείνα της 
βοτανικής οικογένειας των Χειλανθών, όπως 
το θυμάρι, λασμαρί, ρήγανι, κλπ). Η άρδευση 
γιά εξαγωγή, ιδίως των υδροβόρων 
προϊόντων όπως το αγγουράκι που 
προορίζεται γιά τις βόρειες χώρες είναι 
καταστροφική. Η Κτηνοτροφία που στοχεύει 
στην παραγωγή γάλακτος, αυγών και 
μαλλιού έχει θέση στην τοπική οικονομία
και δύναται να είναι αρμονική με την 
πραγματικότητα του Υδατικού μας, αλλά η 
παραγωγή κρέατος είναι υδροβόρα, 
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ανθυγιεινή και καταστροφική γιά τον τόπο 
μας αν δεν ελαχιστοποιηθεί.
ο- Υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα 
με διατρήσεις: δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
από την απαγόρευση. Σε συνδυασμό με την 
απαγόρευση της άρδευσης γιά γήπεδα του 
γκόλφ, γρασίδια και πισίνες σε ατομικές ή 
μονές κατοικίες, και την ελαχιστοποίηση στο 
αλόγιστο πλύσιμο αυτοκινήτων και τού 
ποτίσματος υδροβόρων καλλωπιστικών 
φυτών γενικά.
ο- Οικιακή χρήση. Εκτός από τα πιό πάνω, η 
χρήση νερού στο σπίτι άνκαι είναι ελάχιστη 
σε σπατάλη σε σύγκριση με τις βιομηχανίες 
οικοδομών, τουρισμού, γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, θα μπορούσε εύκολα να 
βελτιωθεί με την προσαρμογή της ποσότητας 
νερού στις τουαλέττες, χρήση 
ανακυκλωμένου νερού γιά τα αποχωρητήρια 
και γιά την άρδευση καλλωπιστικών, και με 
πιό προσεγμένη χρήση στις προσωπικές 
ανάγκες όπως το μπάνιο, ξύρισμα, κλπ.
ο- Σύστημα διανομής. Οι απώλειες νερού από 
διαρροές στο σύστημα διανομής είναι 
τεράστιες. Σε ορισμένεις περιοχές της χώρας 
αναφέρονται κατά καιρούς απώλειες μέχρι 
και 50%. Χρειάζονται άμεσες επισκευές των 
διαρροών και μαζί τους, αφαίρεση των 
σωλήνων αμιάντου όπου τυχόν ακόμα 
χρησιμοποιούνται.
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- Κοινωνική Διοίκηση: Θα αγωνιστώ γιά την 
αναδόμηση των μορφών διοίκησης του τόπου με 
αφοσίωση στις αξίες της λαϊκής εξουσίας, με 
σχήματα συλλογικής αυτοδιοίκησης και άμεσης 
δημοκρατίας εδραιωμένα σε όλα τα βήματα της 
ζωής: στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές και 
κοινότητες, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σχολεία 
μέσω Συμβουλίων Αυτοδιοίκησης, και 
κλιμακωτά σε όλα τα στρώματα και βαθμίδες 
της κοινωνικής οργάνωσης από τη βάση μέχρι 
και τα ανώτερα αξιώματα. Οι Συνταγματικές 
ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν γιά την 
θεσμοποίηση τέτοιου συστήματος θα πρέπει να 
ονομάζουν τον ένοπλο και οργανωμένο λαό ως 
συλλογικά κυριάρχο, ιδιοκτήτη όλων των Μέσων 
Παραγωγής, Φυσικών και Κοινωνικών Πόρων, και 
να εγγυούνται διαχρονικά την αδιασάλευτη και 
αδιαμφισβήτητη του εξουσία μέσα από τέτοια λαϊκά 
όργανα συλλογικής διοίκησης και αυτοκυβέρνησης. 
Θα εργαστώ γιά την υλοποίηση αυτής της μορφής 
Λαϊκής Δημοκρατίας.

Αυτές είναι οι πολιτικές ~ κοινωνικές αξίες που με 
καθοδηγούν. Είναι διάσπαρτες μες τους διάφορους 
άξονες που βρίσκονται μές το Πολιτικό Πρόγραμμα 
που με εμπνέει και καθοδηγούν επίσης τις 
συγκεκριμένες εφαρμογές και λύσεις που 
αναφέρονται στις Προγραμματικές θέσεις. Αν το 
υποστηρίζετε, παρακαλώ δώστε τη ψήφο σας και 
βοηθήστε την εκστρατεία μας να πετύχει.
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* * *

Ουδείς των Υποψηφίων λέει οτιδήποτε που να 
πλησιάζει έστω και κατά παρασάγκας τις πολιτικές 
επιθυμίες και θέσεις που περιγράφονται πιό πάνω. 
Ούτε σε τεχνοκρατικές λεπτομέρειες πλησιάζουν οι 
Προγραμματικές τους τοποθετήσεις (ας πούμε στο 
Ενεργειακό, γιά παράδειγμα), ούτε βέβαια κατά 
διάνοια αγγίζουν οτιδήποτε που να μυρίζει καν από 
απόσταση κάποια από τις αξίες, τα ιδανικά ή τις 
αρχές που διέπουν τις ως άνω τοποθετήσεις.

Ακόμα πιό  εκπληκτικό, ούτε μία από τις Αριστερές 
και πατριωτικές οργανώσεις ή συσπειρώσεις που 
δραστηριοποιούνται έξω από το Κοινοβούλιο ή που 
βρίσκονται ενεργές μέσα σε κάποιο από τα κόμματα 
δηλώνει την οποιαδήποτε επιθυμία ή πίεση προς 
τους Υποψηφίους να λάβουν κάποια θέση παρόμοια 
με τις ως άνω τοποθετήσεις. Ουδεμία! Ουδεμία!

Ούτε και οι Αναρχικές ομάδες ή τα άτομα "του 
χώρου" που κινούνται μέσα και γύρω από την 
ανατρεπτική ~ εναλλακτική κοινότητα, ούτε οι 
Σοσιαλιστικές Πτέρυγες ή οι Κομμουνιστικοί 
Πυρήνες των κομμάτων εκφράζουν οποιαδήποτε 
επιθυμία να πιεστούν οι Υποψήφιοι ή τα κόμματα 
τους να τοποθετηθούν. Είναι σαν να τελούνται όλα 
τα προεκλογικά σ' ένα "άλλο κανάλι" όπου οι 
πολιτικές αξίες ή οι συγκεκριμένοι άξονες των 
Πολιτικών Προγραμμάτων των Υποψηφίων και των 
κομμάτων τους ουδεμίαν απολύτως σημασία ή 
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συσχετισμό έχουν ως προς την πολιτική 
πραγματικότητα. 

Το οποίο μπορεί να είναι τελικά και η τραγική 
αλήθεια.

Πέτρος Ευδόκας, Νοέμβριος 2007,    
petros@cyprus-org.net 
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