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Σίγνπξα ηα πξνβιήκαηα καο ζα εηαλ θαηά πνιύ κεησκέλα αλ είρακε εθαξκόζεη πξν θαηξνύ ηελ
Οξηδόληηα Ψεθνθνξία. Αο ην θάλνπκε ηώξα δελ είλαη αθόκα πνιύ αξγά.
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Αριζηείνδην σποψήθιοι Βοσλεσηές
Απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή είζαζηε ην πην πνιύηηκν αλζξώπηλν αγαζό πνπ δηαζέηεη ε ρώξα καο.
Σθεθηείηε θαιά. Γηα λα εθιεγείηε δελ εηλαη πιένλ αλάγθε λα ζπκβηβαζηείηε θαη λα ππεξεηήζεηε ηα
θνκκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ δελ εηλαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηόπνπ καο. Επηιέμεηε ηελ νξηδόληηα
ςεθνθνξία κεζσ ηνπ Ζπγνύ θαη δνπιέςεηε κόλν γηα ην θαιό ηεο Κύπξνπ.
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ΠΔΣΤΥΑΙΝΩ

ΠΡΟΚΛΗΗ
Δίκαζηε ην Κίνημα Ανεξάπτητων Πολιτών. Δίκαζηε νη ελεξγνί αιιά αγαλαθηηζκέλνη πνιίηεο
απηήο ηεο ρώξαο πνπ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο καδί κε ηα θόκκαηα, ζηαδηαθά αιιά ζίγνπξα,
καο απαμίσζαλ θαη καο έθαλαλ λα ληώζνπκε ζαλ πνιίηεο δεύηεξεο δηαινγήο.
Οη πνιηηηθνί, ηα θόκκαηα, νη βνπιεπηέο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, όινη απηνί νη δήζελ
πξναζπηζηέο ησλ δεκνζίσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Κππξηαθνύ Λανύ έρνπλ δηαρξνληθά
θαηαβαξαζξώζεη ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ηνπ ιανύ πνπ ηνπο παξαθνινπζεί λα ρνξεύνπλ ζην
ξπζκό ηεο δηαπινθήο πξνσζώληαο πξώηα από όια ηα ζπκθέξνληα ηνπο.
Ζ ρώξα καο από δεκνθξαηία έρεη θαηαληήζεη κηα λνζεξή νιηγαξρία ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ
ζπκθέξνληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη, αθελόο από παληειή έιιεηςε νξάκαηνο θαη ρξεζηήο
δηνίθεζεο θαη, αθεηέξνπ, από ζπλερή ζθάλδαια θαη θαηαρξήζεηο,
ρσξίο πνηέ λα
αλαγλσξίδνληαη θαη λα ηηκσξνύληαη νη έλνρνη. Χο απνηέιεζκα, ν κέζνο πνιίηεο, εδώ θαη πνιιά
ρξόληα, ληώζεη έξκαην ησλ θαηαζηάζεσλ, αλίθαλνο λα αληηδξάζεη θαη θπζηθά αλίθαλνο λα
θπβεξλήζεη ηε ρώξα ηνπ. Αιιά, θηάλεη πηα.
αλ Κίνημα Ανεξάπτητων Πολιτών, αξλνύκαζηε πιένλ λα παξαθνινπζνύκε παζεηηθά ηε
δηάβξσζε ηεο παηξίδαο καο θαη ησλ αμηώλ ηεο. Απνξξίπηνπκε ηα πθηζηάκελα θόκκαηα, δηόηη ηα
ζεσξνύκε δηαρξνληθά ζπλεξγνύο ζηελ απαμίσζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο παηξίδαο καο. Ζ ηζηνξία
ησλ θνκκάησλ καο απνδεηθλύεη όηη ζέηνπλ πάλσ από όια ηελ «θαξέθια», ηελ εμνπζία, ην
θνκκαηηθό ή πξνζσπηθό όθεινο θαη ύζηεξα ηελ παηξίδα. Δλεξγώληαο ζπιινγηθά, ηα θόκκαηα
ειέγρνπλ δπζηπρώο όρη κόλν ηελ εμνπζία αιιά βεβαίσο θαη ηε Βνπιή ( ηνλ ππνηηζέκελν έιεγρν
ηεο εμνπζίαο ). Σν απνηέιεζκα είλαη κηα κόληκε δηαπινθή κεηαμύ ηνπο θαη κε ηα θέληξα
εμνπζίαο, όπνπ ην πξώηηζην δεηνύκελν είλαη ην δηθό ηνπο όθεινο είηε ζε ςήθνπο είηε ζε ρξήκα
είηε άιισο πσο θαη ην ηειεπηαίν ε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ε θνηλσληθή πξνζθνξά.
Λόγσ απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ, νη θηιόηηκεο θαη εηιηθξηλείο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ άξηζησλ
πνιηηηθώλ πξνζώπσλ απν όιεο ηηο παξαηάμεηο ( πνπ βεβαίσο πάληνηε ππάξρνπλ ) θαηαληνύλ
λα είλαη αζήκαληεο.
Ρσηνύκε ινηπόλ επζέσο ηα θόκκαηα θαη ηνπο βνπιεπηέο:
-

-

Γηαηί αξλνύληαη ηελ νξηδόληηα ςεθνθνξία ;
Γηαηί αξλνύληαη λα εθαξκόζνπλ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία πνπ απαγνξεύεη ζε ηνπηθά
θόκκαηα ηελ απνδνρή ρξεκάησλ από μέλνπο παξάγνληεο θαη νξγαληζκνύο ;
Γηαηί αξλνύληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη απν πνπ
πξνέξρνληαη ηα εθαηνκύξηα επξώ ησλ θεξδώλ ηνπο;
Πσο δηθαηνινγνύλ ηα δηθά ηνπο ππέξ-πξνλόκηα, πνπ νη ηδηνη λνκνζέηεζαλ θαη επηκέλνπλ
λα δηαηεξνύλ ελ κέζσ ηεο θξίζεο πνπ πεξλνύκε : (ςεινύο κηζζνύο θαη επηρνξεγήζεηο,
αζπιία, ζπληάμεηο ρσξίο εηζθνξέο πνπ ππνινγηδνληαη ιακβαλνληαο ππνςηλ αθνκα θαη
ηνπο κηζζνύο ησλ γξακκαηέσλ ηνπο, πνιπηειή αδαζκνιόγεηα απηνθίλεηα, θηι.);
Πσο ηνικνύλ λα δηαηεξνύλ ηα νλνκαηα ηνπο ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ησλ
ππνςήθησλ βνπιεπηώλ, νηαλ ζρεδόλ νινη ηνπο αλαιακβάλνπλ δεκόζηα επζύλεο γηα
ηελ θαηάληηα ηνπ ηόπνπ καο;

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
αλ Κίνημα Ανεξάπτητων Πολιτών, ζεσξώληαο όηη ε Κύπξνο αμίδεη θάηη θαιύηεξν πξηλ λα
είλαη πνιύ αξγά, απνθαζίζακε λα πξνζθέξνπκε ζηνλ ελεξγό πνιίηε κηα ξεαιηζηηθή
ελαιιαθηηθή πξόηαζε ε νπνία ζα θαηαζηήζεη ηνλ πνιίηε πξσηαγσληζηή θαη ηα θόκκαηα θαη ηiο
θπβεξλήζεηο ππεξέηεο ηνπ Λανύ. Γηα απηό ην ζθνπό, πξνηηζέκεζα ζηηο πξνζερείο θαη βέβαηα ζε
κειινληηθεο βνπιεπηηθέο εθινγέο λα δηεθδηθήζνπκε αληηπξνζώπεπζε καο ζηε βνπιή κε
αληδηνηειείο θαη ηθαλνύο ππνςήθηνπο πνπ ζα εηλαη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ απν ηα πθηζηάκελα
θόκκαηα. Με ηνλ θάζεην ζπλδπαζκό απηώλ ησλ ππνςεθίσλ, θακηά ςήθνο ηνπ πνιίηε δελ ζα
πάεη ρακέλε θαη ζα αληηκεησπίζνπκε ηα θόκκαηα επί ίζνηο όξνηο, όρη ζαλ έλα λέν θόκκα αιιά
ζαλ έλα πξσηνπνξηαθό θίλεκα ζην νπνίν πνηέ δελ ζα ππάξμνπλ επαγγεικαηίεο
πνιηηηθάληεδεο θαη ην νπνίν δεζκεύεηαη θαηαζηαηηθά νηη :
- Γελ ζα πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε αληηκηζζία ή άιιν όθεινο ζηα ζηειέρε ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ.
- Σα ζηειέρε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζα έρνπλ κόλν παηξησηηθέο θαη θαζόινπ πνιηηηθέο
θηινδνμίεο.
- Γελ ζα επηηξέπεη ζε ζηειέρε ηεο Κίλεζεο πνπ ηπρόλ λα εθιεγνύλ ζηε βνπιή λα
δηεθδηθήζνπλ επαλεθινγή πέξαλ ηεο δεύηεξεο ζεηείαο,
εθηόο εμαηξεηηθώλ
πεξηπηώζεσλ .
- Σα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλήκαηνο ζα είλαη πάληνηε αλνηθηά γηα δεκόζην
έιεγρν.
- Θα ππνζηεξίμεη ηελ νξηδόληηα ςεθνθνξία, ηελ Δπξσπατθή Οδεγία πνπ απαγνξεύεη ζηα
θόκκαηα ηελ απνδνρή ρξεκάησλ από μέλνπο παξάγνληεο θαη νξγαληζκνύο, ηε
δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ θνκκάησλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ
ππεξπξνλνκίσλ πνπ απνιακβάλνπλ θξαηηθνί θαη πνιηηηθνί αμησκαηνύρνη.
- Θα ππνζηεξημεη ηα πνιιά άιια πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα λα θαηαζηεί ε παηξίδα καο
έλα δειεπηό επλνκνύκελν θξάηνο.
Ζ πξνζπάζεηα καο ελαληίνλ ηνπ πνιύ ηζρπξνύ θαηεζηεκέλνπ ζα είλαη καθξνρξόληα,
αλεμάξηεηα απν ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ Λανύ ζην θάιεζκα καο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
επηθείκελσλ εθινγώλ δηόηη ζεσξνύκε ηελ δεκηνπξγία ελόο θηλήκαηνο νπσο ηνλ Επγό σο κηα
απόιπηα επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ ηόπν καο. Θα ππάξμνπλ πνιιέο δπζθνιίεο, θαρππνςία θαη
εκπόδηα αιιά είκαζηε ζίγνπξνη όηη ν Κππξηαθόο Λαόο ζα πηνζεηήζεη ζηαδηαθά ηελ πξνηαζή
καο γηα ηελ επηινγή αλεμάξηεησλ Βνπιεπηώλ θαη ηελ νξηδόληηα ςεθνθνξία θαη ζα απνβάιεη
ηαπηόρξνλα ηελ καταστπουική πόλωση που του έχει επιβληθεί για να τόν ελέγχουν.
Γηα λα κπνξέζνπλ απηνί νη Βνπιεπηέο λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην πνιύ δύζθνιν έξγν πνπ
ηνπο πεξηκέλεη, ζα ππνζηεξίδνληαη θαη ζα θαζνδεγνύληαη από άξηζηνπ επηπέδνπ επηζηεκνληθό
θαη ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Επγνύ πνπ αξρηθά ζα είλαη εζεινληέο πνιίηεο θαη πνπ ζα
κειεηνύλ δηεμνδηθά ηα ζνβαξά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο καο γηα λα κπνξέζνπλ λα
πξνηείλνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ιύζεηο. Απώηεξνο θαη ακεηάθιεηνο ζθνπόο καο είλαη λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα πνιύ ηζρπξή νκάδα απν αληδηνηειείο εκκηζζνπο ηερλνθξάηεο νη νπνίνη ζα
αζρνινύληαη κόληκα κε ηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ ηόπνπ καο θαη ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί ν
Κύπξηνο πνιίηεο να εμπιστευτεί γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρώξαο.

