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Μέγιστον Όραµα
ο- Η πλήρης απελευθέρωση του Ελληνισµού της Κύπρου στο προσωπικό, κοινωνικό και
πνευµατικό επίπεδο, µε έµφαση και αφοσίωση σε αµφότερες: την συλλογική και την ατοµική
ελευθερία· όλα σε συνάρτηση µε το Ήθος και Πνεύµα του Ελληνικού πολιτισµού και έθνους, και
σε συνάρτηση µε τις αξίες και το πλαίσιο αγώνος του Σοσιαλιστικού ∆ιεθνισµού, του Φεµινισµού
και της Οικολογίας.
Αντιλαµβανόµαστε την ελευθερία µε πολυδιάστατες παραµέτρους που την ορίζουν µε
ταξικούς, πολιτιστικούς, εθνικούς, γλωσσικούς, θρησκευτικο-λατρευτικούς, ερωτικούς και
πνευµατικούς όρους.
ο- Η πλήρης απελευθέρωση της Κύπρου από όλες τις µορφές κατοχής και ιδίως της
στρατιωτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής κατοχής που έχουν επιβληθεί στον λαό µας και στη
γεωγραφία µας.
ο- Απελευθέρωση της Κύπρου από την εξουσία του Κεφαλαίου και από την αυταρχική
µορφή του Κράτους. Αντικατάσταση των µε νέους και αρχαίους κοινωνικούς θεσµούς και
συλλογικές οντότητες που αρµόζουν στον πολιτισµό µας και στην κοινωνική µας
πραγµατικότητα, αξιοποιώντας στοιχεία από ολόκληρο το φάσµα της κοινωνικής και πολιτικής
µας εξέλιξης που κυµαίνονται ιστορικά από τις πρωτο-Μητριαρχικές κοινοβιακές δοµές και την
Εκκλησία του ∆ήµου µέχρι και ως τις σύγχρονες µορφές του Κράτους ευηµερίας και τις
οντότητες της µετα-καπιταλιστικής Αυτονοµούµενης κοινωνίας.
Στην πράξη, τούτα συνεπάγονται αντικατάσταση του Κεφαλαίου και Κράτους και
αναδόµηση των µορφών ιδιοκτησίας και διοίκησης του τόπου µε αφοσίωση στις αρχές 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
δικτυωµένων κλιµακωτά σε όλα τα στρώµατα και βαθµίδες της κοινωνικής
οργάνωσης από τη βάση µέχρι και τους ανώτατους σχηµατισµούς και ανώτατα
αξιώµατα.
Οι Συνταγµατικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την θεσµοποίηση τέτοιου συστήµατος θα
πρέπει να ονοµάζουν τον ένοπλο και οργανωµένο λαό ως τον συλλογικά ιδιοκτήτη όλων
των Μέσων Παραγωγής, Φυσικών και Κοινωνικών Πόρων, και να εγγυούνται διαχρονικά
την αδιασάλευτη και αδιαµφισβήτητη του εξουσία µέσα από τέτοια Συµβούλια ως λαϊκά
όργανα συλλογικής διοίκησης και αυτοκυβέρνησης.
Είµαστε αφοσιωµένοι στην υλοποίηση µιας τέτοιας µορφής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας.
***
Αρχές και Αξίες
Η ενότητα πραγµατεύεται Τέσσερεις Άξονες µε τα εξής θέµατα:
Πνευµατική Πολιτική
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Θρησκεία, Ενότητα, Ελευθερία, "ανοχή" και "αποδοχή".
Ερωτική ~ Σεξουαλική Πολιτική
Ελευθερία, Αυταρχισµός, σεξουαλική και πολιτική ωριµότης, Ταξική Συνείδηση.
Κοινωνική Πολιτική
Τάξεις, Περιουσία, Ιδιοκτησία και Έλεγχος, Οικολογία
Ρατσισµός, Φαλλοκρατία (ανδρικός σωβινισµός), Οµοφυλοφοβία.
Προσωπική Πολιτική
Σχήµα ζωής, προσωπική εµφάνιση, σύµβολα, κατεστηµένη κουλτούρα και εναλλακτική
/ανατρεπτική κουλτούρα.

Πολιτική επί των Πνευµατικών Θεµάτων
Οι πνευµατικές και θρησκευτικές πρακτικές, και ιδίως οι θεµατολογίες και τα σύµβολα των θρησκειών
και της πίστεως, όλα, έχουν χρησιµοποιηθεί ως όπλα για να διχάζουν τους λαούς και να µας οδηγούν στις
αµοιβαίες σφαγές. Υπάρχει διέξοδος από αυτό;
Η απάντηση είναι "Ναι!", και βρίσκεται στον πυρήνα της αλήθειας που βρίσκεται στον πυρήνα του
Ισλάµ, του Χριστιανισµού, ακόµα και στις ανθρωποκεντρικές καταβολές της κοσµικής ("λαϊκής", µηθρησκευτικής) κουλτούρας. Επίσης βρίσκεται µέσα στην Καµπάλα, τον σαµανισµό, τους απανταχού
θρησκευόµενους Ιθαγενείς, τους µάγους, το Ζεν, τον Βουδισµό... :
είναι ο Πανθεϊσµός, η απόδοση τιµής και αγάπης προς κάθε µορφή ύπαρξης ως Θεϊκή, ως τµήµα και
ενσάρκωση µέρους των Αγίων Πάντων.
Άτοµα που αγκαλιάζουν αυτές τις πνευµατικές αλήθειες, που µπορούν να πλοηγούν έξω από το
"µονοπώλιο πίστεως" που σήµερα ασκούν όλες οι µεγάλες θρησκείες και θεσµοί των, µπορούν να µας
βοηθήσουν να ξανα-ανακαλύψουµε τις πνευµατικές αρχές που είναι κοινές σε Όλες τις θρησκείες και
πνευµατικές οδούς στην ευρύτερη µας γεωγραφική και πνευµατική περιοχή.
Τούτο µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε την κατανόηση της διαφοράς µεταξύ του "ανέχοµαι" όλες τις
θρησκευτικές πορείες, και του "αγκαλιάζω". Είναι µεγάλη διαφορά. Η ανοχή είναι µια ουδέτερη
αδιαφορία, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά µόνον εκείνοι που αγκαλιάζουν έµπρακτα τις πνευµατικές
αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα όλων των θρησκειών µπορούν να µας βοηθήσουν να καλλιεργήσουµε
καλύτερη αίσθηση Ενότητας ανάµεσα στους λαούς µας.
Ερωτική ~ Σεξουαλική Πολιτική
Θα υπάρξει ερωτική ελευθερία και ευτυχία µε τις "νέες διευθετήσεις" ανάµεσα στους λαούς µας που
επιζητούν οι πολιτικοί; Υπάρχει αληθινός ερωτισµός χωρίς Φεµινισµό; Υπάρχει αληθινός ερωτισµός
ενόσω συνθλίβεται µεταξύ των δύο συµπληγάδων: την αφ' ενός ολοκληρωτική απαγόρευση, αφ' εταίρου
την ολοκληρωτική εκµετάλλευση του ερωτισµού;
Τα µόνα βάσιµα κριτήρια για να ζυγίσουµε τού'ν τα ερωτήµατα είναι ο βαθµός στον οποίο υπάρχει (ή θα
υπάρξει) ελευθερία για τις λεσβίες, τα οµοφυλόφιλα, αµφισεξουαλικά και διαφυλικά άτοµα, επί πλέον
βέβαια, της απαραίτητης και αναγκαίας ελευθερίας για τον ερωτισµό στις ζωές των εφήβων, νεαρών
ενηλίκων, βρεφών, παιδιών και παντρεµένων ατόµων.
Για παράδειγµα, παρόλο που στην Κύπρο µετά από πολλά χρόνια αγώνων καταφέραµε να αλλάξουµε τη
νοµοθεσία προς αποποινικοποίηση της οµοφυλοφιλίας, ο οµοφυλόφιλος ερωτισµός ακόµα καταδιώκεται
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µε πολλούς τρόπους και αναγκαστικά κρύβεται. Όλα τα µεγάλα κόµµατα συµµετέχουν στην καταδίωξη
παρόλο που συµµετέχουν σε λογής λογής πολιτικές δραστηριότητες "εν ονόµατι της ισότητας και
ελευθερίας".
Χρειάζεται να ριζωθούµε στην κατανόηση του ρόλου που κατέχει η καταπίεση του ελεύθερου ερωτισµού
εις την δηµιουργία και συντήρηση αυταρχικών δοµών · τον ρόλο της στη θεµελίωση ψυχολογικών δοµών
εξουσίας και αυταρχισµού εντοιχισµένες µες την πραγµατικότητα που βιώνουµε ως φυσικά και
συναισθηµατικά όντα · τον ρόλο της στην καταστροφή της δυνατότητας µας για υγιή επανάσταση και
στη διοχέτευση της σκλαβωµένης ζωτικότητας µας σε τεχνητές µορφές αλλοτριωµένης θρησκοληψείας
και φασιστικές ιδεολογίες (όλων των αποχρώσεων, ιδίως του ερυθρού και του µαύρου φασισµού), και
τον ρόλο της εντός των κοινοτήτων και πληθυσµών µας ως καταστροφέας της δυνατότητας των
ανθρώπων για συνύπαρξη µες την καθηµερινή ζωή µε ισότητα και σεβασµό.
Και να απορρίψουµε κάθε µορφή υποκριτικής εκµετάλλευσης του ερωτισµού που εµφανίζεται µε
"σεξουαλικά απελευθερωµένη" πόζα.
Κοινωνική Πολιτική
∆εν υπάρχει τρόπος να παρακάµψουµε τις κραυγαλέες πραγµατικότητες που αφορούν την ιδιοκτησία
περιουσίας, την ταξική πολιτική, µορφές διακυβέρνησης, τις πηγές και την άσκηση αρχής και εξουσίας.
Εάν πρόκειται να επιτύχουµε στη δηµιουργία µιας κοινωνίας κτισµένης πιό απτά πάνω στα θεµέλια της
ριζοσπαστικής Οικολογίας και Φεµινισµού, δεν έχουµε άλλη επιλογή παρά να αναζητήσουµε πλατειές
και βαθιές αλλαγές στις κοινωνικές µας δοµές. Υπάρχει τεράστια δύναµη στα χέρια (και στα πορτοφόλια)
του ιδιωτικού κεφαλαίου, κρατικού κεφαλαίου και εκκλησιαστικού κεφαλαίου. Σε όλα τα στρώµατα της
κοινωνίας µας, διεθνώς, περιφερειακά, τοπικά, αυτές είναι οι δυνάµεις που υπηρετούνται από τους
πολιτικούς, τα κόµµατα, και τον µηχανισµό του κράτους. Είναι η πηγή όλης της µιζέριας,
εκµετάλλευσης, ανισότητας, ρατσιστικής, θρησκευτικής και σεξουαλικής προκατάληψης,
περιβαλλοντικής και κοινωνικής καταστροφής.
Ποιά είναι η θέση µας ενώπιον της ύπαρξης αυτών των µορφών κεφαλαίου; Μήπως υπάρχει τρόπος να
καταργηθεί η δύναµις του κεφαλαίου χωρίς να καταργήσουµε αυτήν αφ' εαυτήν την ύπαρξη του; Τι άλλο
θα µπορούσε να σηµαίνει τούτο παρά επαναφορά αυτών των πόρων και πηγών πλούτου πίσω στην
ιδιοκτησία και τον έλεγχο της κοινότητας; Η κοινωνικοποίηση του κεφαλαίου είναι µια οδός
αναπόφευκτη αν θέλουµε να υλοποιηθεί ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία µας. Ταυτόχρονα, η
κοινωνικοποίηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την κρατικοποίηση και την εθνικοποίηση. Και δεν
µπορεί να διαχωριστεί από µια ριζική αναθεώρηση των όρων και εννοιών της ιδιοκτησίας.
Αναµφισβήτητα, ριζοσπαστική οικολογία σηµαίνει και κοινοκτηµοσύνη.
Μόνο µερικές από αυτές τις αλλαγές µπορούν να νοµοθετηθούν. Οι πιο σηµαντικές ανάµεσα τους
µπορούν να πραγµατωθούν µόνο µε το να βοηθήσουµε τις κοινότητες µας να ωριµάσουν πολιτικά και να
γίνουν ικανές όχι µόνο για κατάληψη όλων των παραγωγικών µέσων και φυσικών πόρων, αλλά και για
αυτοκυβέρνηση. Για παράδειγµα, µετά την ήττα της ηγεµονίας του κεφαλαίου, θα είναι απλό να
θεσµοθετηθεί νοµοθεσία ενάντια στην ιδιωτική ιδιοκτησία των κοινωνικών πόρων και πλούτου. Αλλά
στο εδώ και τώρα, πως σχηµατίζουµε κινητοποιηµένες κοινότητες µες τις οποίες µπορούµε να ασκούµε
την άµεση δηµοκρατία, ισότητα και συνεργασία ενώ ταυτόχρονα να απαγορεύουµε (ή ελαχιστοποιούµε)
την επίδραση του συστήµατος κέρδους ανάµεσα µας;
Προσωπική Πολιτική
Μπορεί να µοιάζει µε νότα που "ξεφουσκώνει" το να ασχοληθούµε µε θέµατα προσωπικής πολιτικής
µετά που καταπιαστήκαµε µε τις "υψηλές" αλλαγές που επιζητούµε στις κοινότητες µας. Μα η αλήθεια
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είναι πως δεν µπορούµε να πραγµατώσουµε τις πλατειές κοινωνικές αλλαγές εξωτερικά αν δεν
επιδιώξουµε ταυτόχρονα να αλλάξουµε και τους εσωτερικούς µας εαυτούς µέσα από µια διαδικασία που
να έχει νόηµα, στοχεύοντας στην πολιτική και πνευµατική προσωπική µας βελτίωση.
Για παράδειγµα, µήπως η αίσθηση Φεµινισµού που έχουµε είναι η ίδια µε εκείνον του εµπορικού
κόσµου;
Ή για παράδειγµα, θα ήταν έντιµο να πει κάποιος "κοίτα, αισθάνουµαι άβολα όταν µιλάς για τον
οµοφυλόφιλο ερωτισµό, είναι ένα βίωµα ξένο προς εµένα και µε φοβίζει λιγάκι, και δεν βλέπω τι έχει να
κάµει µε την παγκόσµια ειρήνη, ή ακόµα και µε την απλή ειρήνη εδώ στον τόπο µας. Μπορούµε να το
κουβεντιάσουµε;". Αλλά θα ήταν τελείως λάθος να πεί "εέ, άφησ' τα σεξουαλικά τώρα, συγχύζουν τον
κόσµο. Η λύση που ζητούµε είναι µόνο θέµα αποστρατικοποίησης και καλύτερου οικονοµικού
προγραµµατισµού."
Η πεµπτουσία του θέµατος ενυπάρχει στο πως αντιµετωπίζουµε την πολιτική επί προσωπικών θεµάτων
µες τις κοινότητες µας, και τούτο αντικατοπτρίζεται εις το βαθµό στον οποίο το απελευθερωτικό κίνηµα
έχει ρίζες ή όποιες συνδέσεις µε τις υπάρχουσες εναλλακτικές και ριζοσπαστικές κοινότητες οι οποίες
αποτελούν τη ζωντανή, απτή έκφραση του µέλλοντος, κάποτε κρυµµένες µυστικά µες τα ενδιάµεσα
διαστήµατα, ή κάποτε εκδηλωµένες ανοικτά αλλά παλεύοντας µε την καταπίεση ή την απειλή
στραγγαλισµού από την κουλτούρα του κατεστηµένου και συµβατικού σχήµατος ζωής.
Τα εναλλακτικά και ριζοσπαστικά σχήµατα ζωής βρίσκονται σε διαρκή αλλαγή (εσωτερικά και
εξωτερικά), αλλά συχνά είναι η εξωτερική τους σηµειολογία που γίνεται γνωστή ως σύµβολο ελευθερίας
και εποµένως οι φορείς των συµβόλων στοχεύονται από το σύστηµα. Τα µακριά µαλλιά την δεκαετία του
1960, τα µόχωκ νωρίς την δεκαετία του '80, είναι παραδείγµατα αυτού του φαινόµενου σε διεθνές
επίπεδο. Γενικά, αυτά τα σύµβολα και οι συναφείς δραστηριότητες είναι µέρος µιας προσωπικής
συµπεριφοράς, ντυσίµατος, εµφάνισης και σχήµατος ζωής συχνά συνδεδεµένες µε (ή µεταµφιεσµένες σε)
µια κουλτούρα ψυχαγωγίας. Οι φίλοι της µουσικής "Ρέγκεη", "Πανκ" ή " Έθνικ" στην
Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Λευκωσία και Νέα Υόρκη σήµερα είναι πιθανό να αισθάνονται πιό κοντά
ανάµεσα τους, και να επιζητούν το κτίσιµο δεσµών ανάµεσα τους πιό πολύ παρά µε τους µακρυµάλληδες
µη-πολιτικοποιηµένους γειτόνους τους στην κάθε χώρα.
Κάθε νέος χρόνος φέρνει και αλλαγές στο σκηνικό. ∆εν µπορούµε να καθοδηγούµαστε µόνο από τα
σύµβολα - εφ' όσον γνωρίζουµε πως καπελλώνονται από τον εµπορισµό πολύ γρήγορα - αλλά η στάση
µας προς εκείνα κάτι λέει για το ποιοί είµαστε και τι κάµνουµε.
Έτσι λοιπόν, αν τα κινήµατα µας συµπεριλαµβάνουν υποστήριξη και αγκάλιασµα προς τις ανύπαντρες
µητέρες, αποδοχή και υποστήριξη για την πνευµατική και ιατρική χρήση της κάνναβης καθώς και χρήση
της για αναψυχή, αποδοχή και υποστήριξη προς τους ανθρώπους που συγκατοικούν σε κοινόβια ή
εργάζονται σε συνεργατικές διευθετήσεις, υποστήριξη για συλλογικές εργασίες στις κοινότητες µας, τότε
είναι πιό σίγουρο πως έτσι θα κτίζουµε πιό γνήσιες µορφές ελευθερίες παρά εκείνες που κτίζουν το
κεφάλαιο ή το κράτος προωθώντας πόζες "χειραφέτησης", οι οποίες αντίθετα από το να απελευθερώνουν
και να ενώνουν, µας διχάζουν και σκλαβώνουν µε νέους τρόπους.
Καταληκτικά...
Με αυτό το πνεύµα µπορούµε να πάµε µπροστά αντί να παγιδευόµαστε επαναλαµβάνοντας τα
τετριµµένα της πολιτικοποιηµένης κοινότητας και κοµµατικοποιηµένης κοινωνίας.
Στοχεύουµε στην επανένωση όλων των λαών της Γής, στην ακύρωση όλων των συνόρων και τον
αφοπλισµό των στρατών που τα φρουρούν, και στην τελική ανατροπή όλων των κρατών που τους
οπλίζουν και εκπαιδεύουν για αυτό το σκοπό.
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Στοχεύουµε στην ανατροπή του συστήµατος κέρδους και αυταρχικής εξουσίας, και στην αντικατάσταση
του µε τις απλές διαδικασίες της Άµεσης ∆ηµοκρατίας: ένα σύστηµα αυτοδιαχείρισης και
αυτοκυβέρνησης µέσα σε όλες τις κοινότητες µας που να λειτουργούν µε εθελοντικά Λαϊκά Συµβούλια
σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης στα σχολεία, τους χώρους εργασίας, τις γειτονιές, τους δήµους
και τις πόλεις.
Πιστεύουµε πως όταν το σύστηµα κέρδους και αυταρχικής εξουσίας θα έχει αφαιρεθεί από αµφότερους
τον εξωτερικό και τον εσωτερικό (ψυχολογικό) µας κόσµο, οι απανταχού άνθρωποι είναι ικανοί να
ζήσουν ως ίσοι που σέβουνται και τιµούν αλλήλους, και πως είναι ικανοί και πρόθυµοι για τις συλλογικές
µικρές και µεγάλες αποφάσεις που καθορίζουν την καθηµερινή µας ζωή ως γείτονες, συνάδελφοι, φίλοι,
εραστές, σύντροφοι.
Πιστεύουµε πως η απελευθέρωση και επανένωση της χώρας µας έχει νόηµα και είναι εφικτή µόνο µέσα
από τους αγώνες για αντικατάσταση του πολιτικο-οικονοµικού συστήµατος κέρδους. Ο λαός µας δύναται
να απελευθερωθεί µόνο µέσα από το πλαίσιο των συλλογικών προσπαθειών για την αντικατάσταση του
παρόντος συστήµατος που τώρα λειτουργείται από το αυταρχικό κράτος και το κεφάλαιο, µ' ένα σύστηµα
ισότητος και δικαίου για όλους βασισµένο στην συνεργασία (εν αντιθέσει προς τον κεφαλαιϊκό
ανταγωνισµό και την εκµετάλλευση), θεµελιωµένο στην αυτοκυβέρνηση µες τις κοινότητες µας, αντί σε
διακυβέρνηση που αποτελείται από τοπικές νεο-αποικιακές "οµάδες διαχείρισης" που διορίζονται από το
τοπικό και περιφερειακό κεφάλαιο.
***
Αφετηρίες
Κύπρος, Ελλάς, ∆ιεθνής και Περιφερειακή Πραγµατικότητα · Ιστορικοί Κόµβοι ∆ράσης και Θεωρητικές
Εξελίξεις
Αγκαλιάζουµε τον Σοσιαλιστικό ∆ιεθνισµό όπως τον αντιλαµβανόµαστε µέσα από τις έννοιες και την
πρακτική που απορρέουν από τα λαϊκά κινήµατα των εργαζοµένων των τελευταίων δύο αιώνων. Πιό
συγκεκριµένα, µέσα από τα εξής κοµβικά σηµεία:
ο- Το βάθος και εύρος της εργασίας των Καρλ Μάρξ και Φρέντερικ Έγκελς, και η Κοµµούνα του
Παρισιού.
ο- Το βάθος και εύρος της εργασίας του Β. Ι. Λένιν, και η µεγάλη Σοβιετική Επανάσταση.
ο- Τα περί "Πολιτικής Επανάστασης" εντός του Σοσιαλισµού, και τα περί της ∆ιαχρονικής (∆ιαρκούς ή
Συνεχούς) Επανάστασης του Λέων Τρότσκυ.
ο- Μερικοί από τους καρπούς της Κινεζικής Σοσιαλιστικής Επανάστασης έχουν άµεση αξία και χρήση
για µας στην Κύπρο του σήµερα:
ο- Τα περί ενσωµάτωσης της αγροτικής διάστασης και του πατριωτικού απελευθερωτικού
πολέµου στην Σοσιαλιστική Επανάσταση συνδυάζοντας την ταξική και εθνική συνείδηση στον
αγώνα, όπως αρθρώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τον Μάο Τσετούγκ (Τσε Τούνγκ, Ζετόνγκ).
ο- Τα περί µακροχρόνιου Λαϊκού Πολέµου και οι θεωρητικές καινοτοµίες Περί Τακτικής εις τον
Ανταρτοπόλεµο και ανορθόδοξο πόλεµο, που θεµελίωσε ο Μάο. Μαζί τους και οι πολιτική του
διατριβή "Περί Αντιπαραθέσεων", που βοήθησε να πλοηγηθεί το Κίνηµα µε τέτοιο τρόπο ώστε ο
λαός να συνενούται αντί να δηλητηριάζεται µε διχόνοια.
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ο- Οι συνεισφορές του στην αντίληψη περί ανανέωσης του Κινήµατος και εξουδετέρωσης του
κοµµατικού~κρατικού αυταρχισµού µέσω της Πολιτιστικής Επανάστασης.
ο- Τα Ενωτικά πατριωτικά Σοσιαλιστικά κινήµατα του Βιετνάµ και της Κορέας.
ο- Το κίνηµα και οι αγώνες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ∆ηµοκρατικού Στρατού της Ελλάδος.
ο- Η διεθνής επανάσταση νεολαίας της δεκαετίας του 1960-70 που αναδύθηκε ταυτόχρονα στον Πρώτο
και ∆εύτερο Κόσµο, ήτοι στις ∆υτικές χώρες του καπιταλισµού και στις Ανατολικές χώρες του
"υπαρκτού" τότε Σοσιαλισµού.
ο- Η σοσιαλιστική διάσταση της διεθνούς επαναστατικής κινητοποίησης των απελευθερωτικών αγώνων
του Τρίτου Κόσµου κατά την ίδια εποχή ενάντια στον αποικισµό, ιµπεριαλισµό, ρατσισµό και νεοαποικισµό.
ο- Η ιδεολογική και κινηµατική αφύπνιση του Τέταρτου Κόσµου, ήτοι των Ιθαγενών λαών και
πολιτισµών εντός και εκτός των χωρών-βάσεων του ιµπεριαλισµού και η προέκταση τους από το
Wounded Knee στους Ζαπατίστας.
ο- Η διαχρονική σηµασία της επιβίωσης και αντίστασης του λαού της Κούβας.
ο- Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της οργάνωσης Weather Underground που θεµελίωσε το ότι τα
επαναστατικά κινήµατα εντός των ιµπεριαλιστικών χωρών παίρνουν καθοδήγηση από τα
απελευθερωτικά κινήµατα των κατακτηµένων ή καταπιεσµένων λαών. Μαζί µε τούτα και ο
επαναπροσανατολισµός της τακτικής στον ένοπλο αγώνα ώστε το κίνηµα να καλλιεργεί και διατηρεί
στους αγωνιστές το ηθικόν ύψος και ηθικές αρχές, και απελευθερωµένη συνείδηση. Και η υλοποίηση του
διδάγµατος ότι ένοπλος αγώνας δεν σηµαίνει πάντα και σκοτωµούς.
ο- Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ανατρεπτικού επιστήµονα Wilhelm Reich, του οποίου η
εργασία απεκάλυψε την ουσία του υποκειµενικού παράγοντα στην ιστορία, ήτοι την σχέση της ταξικής
πραγµατικότητας µε την ψυχολογία του ερωτισµού και του υποσυνειδήτου. Και τη διασύνδεση του
υποκειµενικού µε τον αντικειµενικό παράγοντα, δηλαδή τις πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες στην
παραγωγή και βιοµηχανία. Η εργασία του για την Θωράκιση και τον Αυταρχισµό, και για το πως
λειτουργεί η διαδικασία ενσωµάτωσης του Αυταρχισµού εντός του ψυχισµού και της βιολογίας µας
άνοιξε νέες οδούς για τον Σοσιαλισµό και για την συλλογική και ατοµική απελευθέρωση µε βάση την
βιωµατική προσέγγιση στην Συνείδηση. Η εργασία του προδιέγραψε - δεκαετίες πρίν! - όλα όσα
τελέσθηκαν και βιώθηκαν από τα κινήµατα της δεκαετίας του 1960-70.
ο- Μας προβληµατίζει εκείνο που µοιάζει µέχρι στιγµής ως το "άλυτο" πρόβληµα των
επαναστατικών κινητοποιήσεων που είναι η πολιτική ανετοιµότητα (ανωριµότητα) του λαού για
αυτοκυβέρνηση /αυτοδιαχείριση. Στις εµπειρίες µας µε την πρόσφατη εξέγερση των
Αγανακτισµένων βιώσαµε ότι µαζί µε τα πιο όµορφα δηµοκρατικά αισθήµατα και πράξεις του
λαού µας, η κινητοποίηση έφερε στο πολιτικό προσκήνιο και τον αυταρχισµό, την ψυχική
δυσκαµψία, ατοµικισµό, καταπιεστικές συµπεριφορές, τον εγωισµό και την αλαζονεία που
Κεφάλαιο και Κράτος καλλιεργούν µες τον ψυχισµό του λαού, καθιστώντας την αυτο-οργάνωση
και την άµεση δηµοκρατία πολύ δύσκολη υπόθεση.
Αγκαλιάζουµε τις λύσεις που έδωσαν ο κλασσικός Μαρξισµός, ο Λένιν και ο Β. Ράϊχ σε αυτό το
πρόβληµα:
ο- Μάρξ: οι συνθήκες συλλογικής παραγωγής υπό την εξουσία του Κεφαλαίου
εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στην ανάγκη για συνεργασία, στην αντίληψη της
ισότητος, κατανόηση της συλλογικής µοίρας.
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ο- Λένιν: η ένταξη ατόµων στους αγώνες για τον Σοσιαλισµό µέσα από συγκεκριµένα
καθήκοντα, συνεργασία µε συναγωνιστές, διεκπεραίωση αποστολών και καθηκόντων,
εκπαιδεύει τους αγωνιστές στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και στις µορφές
δηµοκρατικής οργάνωσης που απαιτεί ο αγώνας. Επίσης, καλλιεργεί την αντίληψη της
αυτοπειθαρχίας, ως τον αντίποδα της αυταρχικά επιβεβληµένης πειθαρχίας εκ των έξω και
άνω.
ο- Ράϊχ: η σεξουαλική χειραφέτηση αποκαθιστά τις φυσιολογικές βιολογικές και ψυχικές
λειτουργίες σε βαθµό όπου ο οργανισµός (άτοµο και κοινωνία) µπορεί να αποβάλει τον
αυταρχισµό, την δυσκαµψία, τον δογµατισµό. Επίσης, ανοίγει τον δρόµο για νέες µορφές
αυτοπειθαρχίας που παρακάµπτουν τις εµµονές, παράγουν ηδονή, χαρά και νόηµα για τα
άτοµα που εµπλέκονται σε επαναστατικές διαδικασίες και κινητοποιήσεις.
ο- Η ανάλυση και πρακτική της ριζοσπαστικής σχολής θεωρητικών και ακτιβιστών της ΑντιΘέασης.
Πρόκειται για τους λεγόµενους "Situationists" (που δυστυχώς έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως
"Καταστασιακοί"). Άρθρωσαν για πρώτη φορά τη µεγάλη σηµασία που έχει το Θέαµα και η Εικονική
πραγµατικότητα στην κοινωνία µας ως παράγοντες ιδεολογικής ηγεµονίας, και ως η υπέρτατη απόληξη
της αλλοτριωµένης µας ύπαρξης. Ανέλυσαν την ενσωµάτωση της Εικονικής πραγµατικότητας και του
Θεάµατος εις την αποξενωµένη ύπαρξη των κυβερνώµενων "παραγωγών - καταναλωτών" (που είναι η
σύγχρονη τάξη εργαζοµένων) υπό την κυριαρχία του προηγµένου καπιταλισµού, και έδωσαν χειροπιαστή
καθοδήγηση για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων τους στην ανατρεπτική δράση.
Αντιλαµβανόµαστε την απελευθέρωση του Ελληνισµού της Κύπρου λαµβάνοντας ως σηµεία
αφετηρίας τα στοιχεία αγώνος και αυτο-οργάνωσης του λαού µας που προκύπτουν από συγκεκριµένες
ιστορικές στιγµές όπως:
ο- Η εξέγερση του 1931 γνωστή ως τα Οκτωβριανά.
ο- Ο υπέροχος και ανεπανάληπτος αγώνας της ΕΟΚΑ.
ο- Η ενστικτώδης κινητοποίηση και συσπείρωση του λαού µας για αυτοάµυνα ενάντια στην
ένοπλη εξέγερση της ΤΜΤ και Τουρκικής ΜΙΤ το 1963, καθ' ην ο λαός µας υλοποίησε όχι µόνο
ηρωισµό αλλά και αυτοσυγκράτηση και εγκράτεια χωρίς να κατολισθήσει σε ρατσιστικές και
φυλετικές εξάρσεις όπως ήλπιζαν οι εχθροί µας.
ο- Η παλλαϊκή κινητοποίηση για ένοπλη αυτοάµυνα και απώθηση του εχθρού που έτρεξε να
υλοποιήσει ο λαός µας αµέσως µετά την εισβολή του 1974. Προς τούτο, οι απλοί ανθρώποι του
λαού όλων των παρατάξεων, έκαµαν τα πάντα για την πραγµάτωση µιας λαϊκής ενότητας
επιλέγοντας µέχρι και την υπέρτατη θυσία: άτοµα που ως εκείνη τη µέρα ήταν αντίπαλοι σε µια
ένοπλη εµφυλιακή σύγκρουση στάθηκαν δίπλα ο ένας από τον άλλο µε αλληλεγγύη και
συντροφικότητα, και έδωσαν τις ζωές τους µαζί στην άµυνα υπέρ βωµών και εστιών εις πείσµα
των διεστραµµένων και έκφυλων πολιτικών του τόπου που για πενήντα χρόνια τώρα επενδύουν
τα πάντα στην καλλιέργεια διχόνοιας στο λαό µας.
ο- Η ειρηνική εξέγερση των ΤουρκοΚυπρίων του 2000-2003 ενάντια στις δυνάµεις κατοχής στον
βορρά, και η συνεχιζόµενη αντίσταση των προοδευτικών και ανατρεπτικών ΤουρκοΚυπρίων
ενάντια στο καθεστώς.
ο- Η σχεδόν παλλαϊκή απόρριψη της νοµιµοποίησης της Κατοχής µέσω του σχεδίου Αννάν µε το
ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα του 2004.
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ο- Η ειρηνική παλλαϊκή εξέγερση των Αγανακτισµένων του 2011 ενάντια στο άνοµο σταλινικό
κυπριο-εθνικιστικό καθεστώς, η οποία είναι οµολογουµένως η µεγαλύτερη αυτόνοµη και
εξωκοµµατική εξέγερση του λαού µας εδώ και πολλές γενεές.
Στην ευρύτερη γεωγραφία όπου κατοικεί ο λαός µας και συνυπάρχει µε γείτονες, φίλους και εχθρούς,
σηµειώνουµε ως σηµεία αναφοράς και αφετηρίες για µας:
ο- Την αντίσταση του Ελληνισµού ενάντια στην δικτατορία της χούντας 1967-1974 που ξεπέρασε τα
αυταρχικά κόµµατα και τις ηγεσίες µπαίνοντας πιό µπροστά τους στον αγώνα, πολεµώντας για την
δηµοκρατία και την ελευθερία µε κάθε µέσο, ατοµικό και συλλογικό, συµπεριλαµβανοµένων:
ο- των µορφών αντίστασης που εµφανίστηκαν µε σάτυρα και χιούµορ µέσα από τα αντιστασιακά
ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν τότε µες την καθηµερινή ζωή,
ο- τις Τέχνες, Μουσική και Θέατρο που έγιναν φορείς της αντίστασης,
ο- την δηµοκρατική αντίσταση µέσα από το στράτευµα,
ο- τις "απάτητες" γεωγραφίες σε Κρήτη και Κύπρο, και
ο- την υπέροχη Μεγάλη Εξέγερση του Πολυτεχνείου που έδωσε νέο νόηµα στην µαζική
αντίσταση και ξεκίνησε την αρχή του τέλους της χούντας.
ο- Την ∆εκεµβριανή εξέγερση του 2008 µε αφορµή τον φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
ο- Την συνεχιζόµενη παλλαϊκή αντίσταση των εργαζοµένων στα "µέτρα λιτότητος" που επέβαλαν οι
ντόπιοι και ξένοι φορείς του Κεφαλαίου στην Ελλάδα.
ο- Την συνεχιζόµενη διαχρονική αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού σε ένα αγώνα επιβίωσης και
απελευθέρωσης σχεδόν παντελώς παράλληλο µε τον δικό µας, µε µόνη εξαίρεση το ότι ο δικός µας λαός
υποφέρει από την διαστροφική επίδραση πιό πολλών, αριθµητικά, οπισθοδροµικών και προδοτικών
πολιτικών ηγετών που φθείρουν, διαφθείρουν και διαβρώνουν το ήθος και ηθικό του λαού µας.
ο- Την αυτόνοµη Λιβανική λαϊκή αντίσταση, που στον πόλεµο του Θέρους 2006 κατάφερε να νικήσει
τον εισβολέα επιφέροντας του την µόνη, ιστορικά, στρατιωτική ήττα που υπέστη ποτέ, την ίδια στιγµή
που ο Λιβανικός στρατός µε διαταγή της Κυβερνήσεως του απήχε από τις µάχες και δεν έλαβε µέρος
καθόλου στον πόλεµο για άµυνα της πατρίδος. Αφ' ενός τρέµουµε πως η µοίρα της Κύπρου σε πιθανή
νέα ένοπλη σύρραξη µπορεί να λάβει παρόµοια µορφή - υπάρχουν ήδη πάµπολλα τεκµήρια πως η
αποτρεπτική και αµυντική δύναµις της Εθνοφρουράς µειούται, υποσκάπτεται και εξουδετερώνεται
συνειδητά από την πολιτική ηγεσία της Κύπρου σε βαθµό που δεν είναι καθόλου απίθανο να διαταχθεί
αποχή από την άµυνα της χώρας, όπως διετάχθη και ο Λιβανικός στρατός. Αφ' εταίρου, η αυτόνοµη
λαϊκή ένοπλη αντίσταση του Λιβανικού λαού που κατάφερε εκείνο που απέτυχαν προηγουµένως να
κάµουν οι στρατοί της Αιγύπτου, Συρίας, Λιβάνου, και Ιορδανίας λέει πολλά για το τι µπορούµε να
επιτύχουµε µε την αυτο-οργάνωση της κοινότητας µε βάση τις πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευµατικές
αρχές και αξίες του ίδιου του λαού αντί τις εισαγόµενες ιδέες και "αξίες" που ασπάζεται η τοπική
άρχουσα τάξη.
ο- Την συνεχιζόµενη λαϊκή αντίσταση των Κούρδων και αφοσίωση στον αγώνα για την απελευθέρωση.
Αγκαλιάζουµε την ανάλυση του ήρωα Θεόφιλου Γεωργιαδη ότι η ελευθερία του Πενταδάκτυλου
διέρχεται µέσα από τα βουνά του Κουρδιστάν: "Η δική µας απελευθέρωση" έγραψε, "η απελευθέρωση
της σκλαβωµένης Κύπρου, έχει άµεση σχέση µε την απελευθέρωση του Κουρδιστάν από το ρατσιστικό,
φασιστικό, αποικιοκρατικό καθεστώς της Άγκυρας".
***

