
Άξονες Αλλαγής Πλεύσης ή και Ανατροπής 
 

Μόνο συλλογικά, µε συνεργασία ανάµεσα µας, µπορούµε να πραγµατώσουµε µια αλλαγή στην πορεία πλεύσης για τη 

χώρα µας. Τα κάτωθι είναι απαραίτητα ώστε να µπορέσει ο οποιοσδήποτε Πρόεδρος να αντισταθεί µε ΟΧΙ στην 

ρατσιστική ∆ιζωνική "λύση".  
 

Ακόµα και αν η Παράταξη του ΟΧΙ έβρει τον ιδανικό Προεδρικό της υποψήφιο, αυτή ή αυτός θα είναι άχρηστος και 

ανίκανος να αντισταθεί στην επιβολή της ρατσιστικής ∆ιζωνικής εκτός αν ενδυναµωθεί η Κύπρος στους κύριους 
άξονες: Άµυνα - Οικονοµία - Ενεργειακό. Χωρίς αλλαγή στους κύριους άξονες, οι δυνάµεις κατοχής και οι ξένες 

δυνάµεις πάντα θα έχουν τη δυνατότητα να µας επιβάλουν ό,τι θέλουν. Για οικονοµία χώρου δεν παρουσιάζοντα εδώ 

οι άλλοι άξονες όπως Παιδεία, Εξωτερική Πολιτική, Εσωτερική Πολιτική. 

 

Σε όλους τους άξονες, το πολιτικό πρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί µόνον αν προσανατολιστούµε σε λαϊκό κίνηµα 

µε τους στόχους: πολιτιστική και φυσική Προστασία και Επιβίωση του λαού µας ~ Απελευθέρωση. 

 

Πρέπει να διέπεται από τις αξίες Αυτάρκεια, Απεξάρτηση, ∆ιαχρονικότητα:  

Αυτάρκεια και Απεξάρτηση της Κύπρου στους άξονες Άµυνα - Οικονοµία - Ενεργειακό, και ∆ιαχρονικότητα στον 

αγώνα. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλλιέργεια και διαφύλαξη της Ενότητας του λαού µας, και ιδίως υπέρβαση του 
τεχνητού διαχωρισµού σε ψεύτικες εκδοχές της "Αριστεράς" και "∆εξιάς".  

 

Η Παράταξη του ΟΧΙ έχει το ηθικό κύρος και την πολιτική δύναµη να αρχίσει την υλοποίηση των κάτωθι προτάσεων 

ενδυναµώνοντας το λαό άµεσα, και να συµπαρασύρει ή να πιέσει το Κράτος, και τον Υποψήφιο ή και µελλοντικό 

Πρόεδρο να τα αγκαλιάσουν έµπρακτα. Επίσης, δεν υπάρχει εξαίρεση - πως αλλιώς θα προτάξουµε το ΟΧΙ αν δεν 

υπάρχουν οι αντικειµενικές συνθήκες;  

* * * 

 

Άµυνα  
Αναδιοργάνωση µε βάση τα εξής: 

ο- Εκπαίδευση των γυναικών στα όπλα και στρατιωτική οργάνωση. 

ο- Εµπλοκή ολόκληρου του λαού στην άµυνα. 
ο- Εδραίωση των θεµελίων ενός Λαϊκού Στρατού αποτελούµενου από τους ένοπλους πολίτες συλλογικά, γυναίκες 

και άνδρες µαζί αυτο-οργανωµένους σε ένοπλες µονάδες στους χώρους εργασίας, τις γειτονιές και κοινότητες. 

ο- Σύζευξη της παραγωγής µε την άµυνα, εµπλοκή παραγωγικών δυνάµεων στην άµυνα. Ήτοι: 
Κατασκευή στρ. ορυγµάτων, καταφυγίων για τους άµαχους, ραφή στρ. ρούχων και άλλων ειδών ένδυσης 

(στρ. ζωστήρες, παπούτσια και άρβυλα), παραγωγή ντόπιων καυσίµων για στρ. οχήµατα (πχ. ντήζελ από 

φυτικά έλαια, αλκοόλ από γεωργικά προϊόντα), αυτοσχέδια όπλα, ντόπια παραγωγή οπλισµού (πχ. Στεν)., 

ντόπια βιοµηχανία επιδιόρθωσης~ανακύκλωσης γεννητριών για φόρτιση µπαταριών ασυρµάτων, κοκ. 

Εναλλακτικές επικοινωνίες µέσω αγγελιαφόρων µοτοσυκλετιστών, στρ. µεταφορές µε εµπορικά οχήµατα. 

ο- Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών σχεδίων και οργανωτικού σχήµατος της ΕΦ. ώστε αν προκύψει αντιπαράθεση 

ή σύγκρουση να µπορεί να ανταποκριθεί ως τακτικός στρατός, αλλά εάν προκύψει κατάρρευση τµήµατος ή 

ολόκληρου του Κράτους ή της ΕΦ, να µπορούν από µόνες τους οι στρ. και λαϊκές δυνάµεις να ανασυνταχτούν στις 

βάσεις του Ανορθόδοξου Πόλεµου και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Πόλεµου. Τούτο συνεπάγεται οργάνωση και 
προετοιµασία από τώρα και όχι µετά που θα προκύψει κατάρρευση, όπως έγινε το '74.  

Άρα θα χρειαστεί από τώρα ή µια αναδιοργάνωση εκ των άνω, ή αυτο-οργάνωση του ένοπλου λαού από τη βάση:  

ο- Ένταξη του κόσµου σε διαδικασίες όπου συντρέχουν η στρ. πειθαρχία µε την άµεση δηµοκρατία. 
ο- Εφαρµογή σε επίπεδο χώρου εργασίας, γειτονιάς, σχολείου, δήµου και κοινότητας, αρχίζοντας από τις ακριτικές 

περιοχές. 

ο- Να καταστρωθούν σχέδια Πολιτικής Άµυνας που θα στοχεύουν είτε στην ασφαλή και αποτελεσµατική εκκένωση 

αµάχων των περικυκλωµένων πόλεων Λευκωσίας και Λάρνακας ή στην προετοιµασία του πληθυσµού για 

µακροπρόθεσµη άµυνα υπό πολιορκία. Συνεπάγονται προετοιµασία σε οργανωτικό επίπεδο κοινωνίας, αλλά και 

υλική προετοιµασία (εφόδια, οπλισµός, καύσιµα, φάρµακα, επικοινωνίες, επιτελικά σχέδια, καταφύγια, κοκ), και 

εκπαίδευση του πληθυσµού εν καιρώ ειρήνης για το πως θα εµπλακεί ορθά εν καιρώ συγκρούσεων. 

 

Ο παράγων Ελλάς στην άµυνα 
ο- Αν είναι εφικτό να εφαρµοστεί ενιαία στρατηγική, είτε σε βάση συνεργασίας τακτικών στρατών, ή σε συνδυασµό 
τακτικών και λαϊκών στρ. δυνάµεων. 

ο- Να προσκληθεί µε διεθνή διαφάνεια, η Ελλάς να σταθµεύσει δύο η τρία µεγάλα στρ. πλοία στην Κύπρο µαζί µε 

µερικά µικρά ευέλικτα σκάφη κυρίως για προστασία της ΑΟΖ και των ερευνών ή εγκαταστάσεων εξόρυξης 

υδατανθράκων. 



Σελίς 2 

 
ο- Να προσκληθεί η Ελλάς, µε διαδικασίες διεθνούς διαφάνειας, να σταθµεύσει στην Κύπρο µερικά πολεµικά 

αεροπλάνα επί µονίµου βάσεως. Είναι αδιανόητο το ότι συζητείται δηµοσίως µια τέτοια πιθανότητα πρόσκλησης προς 

το ρατσιστικό Κράτος του Ισραήλ και όχι µε την Ελλάδα. 
 

Οικονοµία και Ενεργειακή Οικονοµία 
 
Τα κάτωθι αφορούν Γενικά προς αναδιοργάνωση της Οικονοµίας αλλά και Ειδικά προς αντιµετώπιση της παρούσας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

 

ο- Να τεθεί δηµοσίως η θέση της προσωρινής ή και µόνιµης στάσης πληρωµών (δηλαδή µονοµερούς ακύρωσης του 

Κρατικού χρέους, άρνησης πληρωµών) ως λύση προτιµότερη από την στέρηση εισοδηµάτων στο λαό. Για την έξοδο 

από την κρίση να τεθεί ως κατεύθυνση η αύξηση απολαβών για τους εργαζόµενους (που θα επιφέρει και τον ανάλογο 

απεγκλωβισµό της αγοράς και ανανέωσης των αγοραπωλήσεων). 

ο- ∆ιερεύνηση για χαµηλότοκα µακροπρόθεσµα νέα δάνεια προς αποπληρωµή των παρόντων χρεών αλλά και δάνεια 

για µελλοντική χρήση από Κίνα και Ρωσσία, µε ανάλογες πολιτικές, στρατιωτικές και βιοµηχανικές συνεργασίες µαζί 
τους (λιµάνια, εξαγωγές προϊόντων σε Ευρώπη, συνεργασία στον ΟΗΕ, κλπ.) 

ο- Απόφαση για πρώτη χρήση των όποιων εσόδων τυχόν προκύψουν από τους υδατάνθρακες προς οικονοµική 

ενίσχυση της άµυνας, οικονοµική ενίσχυση των Κρατών Ελλάδος και Κύπρου. 
ο- Αύξηση της φορολόγησης του πολύ µεγάλου Κεφαλαίου και σκληρή πολιτική προς τους φοροφυγάδες  για 

είσπραξη και τιµωρία.  

 

ο- Αναδιοργάνωση της παραγωγής ώστε να απεξαρτοποιηθεί η Κύπρος από τον τουρισµό, από τα εισαγόµενα 

καύσιµα και τα εµπορικά προϊόντα.  

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για επένδυση σε ντόπιες βιοµηχανίες τροφίµων και ένδυσης για τις ανάγκες του λαού 

και όχι για εξαγωγή, ντόπιων καυσίµων, ντόπιων φυσικών και χηµικών φαρµάκων, ντόπιων υλικών και µεθόδων για 

τις οικοδοµές, ντόπιων οικολογικών µεθόδων αποκεντρωµένης και οικολογικής παραγωγής ενέργειας από άνεµο, τα 

θαλάσσια κύµµατα, τον ήλιο. Έµφαση στην καλλιέργεια ντόπιων γεωργικών προϊόντων για τοπική χρήση σε τροφές 
και βιοµηχανίες: φυτικές ίνες και έλαια από τη κάνναβη µπορούν να προµηθεύσουν την Κύπρο µε λεπτά και χοντρά 

υφάσµατα για κάθε χρήση, καύσιµα ντήζελ, φάρµακα, σχοινιά, χαρτί για γράψιµο, εκτύπωση και περιτύλιγµα, 

παπούτσια, και τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνες. 

 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κλιµάκωσης (διεύρυνσης) της παροχής λογιστικών, τραπεζικών και νοµικών υπηρεσιών 

σε ξένες εταιρείες, διευρυµένης χρήσης της Κύπρου ως περιφερειακού ή διεθνούς συνεδριακού κέντρου, κέντρου 

προσφοράς φτηνής και ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης σε πολίτες χωρών όπως τις ΗΠΑ και ΕΕ, και ως κέντρου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για διεθνείς ή περιφερειακές ανάγκες. ∆ιεύρυνση των δυνατοτήτων της χώρας να 

λειτουργεί ως περιφερειακό και διεθνές κέντρο διαπραγµατεύσεων, επαφών και συνοµιλιών για εµπορικούς και 

διπλωµατικούς σκοπούς. ∆ιεύρυνση των δυνατοτήτων της χώρας να λειτουργεί ως περιφερειακό κέντρο διοίκησης, 
αφετηρία και σταθµός για την οργάνωση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων (Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή). 

∆ιεύρυνση του τουρισµού σε χειµερινό τουρισµό και σε οικολογικό τουρισµό.  

 
ο- Αναδιοργάνωση των µεταφορών µε τουλάχιστον διπλασίαση ή και πενταπλασίαση των δηµόσιων λεωφορείων 

(πιθανώς και προσθήκη τρόλλευ) µε ανάλογο ανασχεδιασµό της τροχαίας κυκλοφορίας των κύριων δρόµων στις 

πόλεις και προάστια. Προσωρινή ή και µακράς διαρκείας παύση εισαγωγής νέων αυτοκινήτων (πιθανές εξαιρέσεις για 

στρ. οχήµατα και οχήµατα παραγωγής) και αναδιοργάνωση της οικονοµίας µε έµφαση στην επιδιόρθωση και 

µακροπρόθεσµη συντήρηση µηχανών, οχηµάτων και εργαλείων (πρότυπο Κούβας). 

 

* * * 

 

Όλα είναι εφικτά αν τα θελήσουµε. Μόνο συλλογικά  από όλους µας µπορούν να υλοποιηθούν. Χωρίς τούτες τις 
αλλαγές πλεύσης στους κύριους άξονες της πραγµατικότητας, το ΟΧΙ στη ∆ιζωνική θα παραµένει ανέφικτο. Αν δεν 

θέλουν οι κρατούντες, µπορεί ο λαός. Οι Προεδρικές εκλογές και η Προεδρία της ΕΕ µπορούν να αποτελέσουν 

αφετηρίες ώστε η Παράταξη του ΟΧΙ να οργανώσει εκστρατείες που να πραγµατώνουν µια τέτοια αλλαγή πλεύσης.  
 

Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net 

τηλ.  22-67-52-50 
 

Φιλική Εταιρεία Κύπρου: 

http://filiki.etaireia.org/ergasies.html  


