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60

χρόνια εφημερίδας «νεολαία». 60 χρόνια στο πλευρό του ΕΔΟΝίτη και της
ΕΔΟΝίτισσας. Σύντροφος, συνοδοιπόρος, καθοδηγητής και διαφωτιστής.
Συμπληρώνονται τη χρονιά που διανύουμε, έξι δεκαετίες που η Οργάνωση
μας κυκλοφορεί το εκφραστικό της όργανο, την εφημερίδα νεολαία. Κατά
τη διάρκεια των 60 αυτών χρόνων η νεολαία αποτέλεσε για τους ΕΔΟΝίτες
πηγή άντλησης γνώσης, σε καιρούς που η πρόσβαση στην παιδεία
αποτελούσε προνόμιο (σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ΄ότι σήμερα). Υπήρξε
επίσης το μέσο για να διαδοθούν οι θέσεις της Οργάνωσης, σε περιόδους
που οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και της αντίδρασης προσπαθούσαν να
φιμώσουν την Αριστερά. Φυσικά, η «νεολαία» δεν αποτελεί μόνο το
χώρο από τον οποίο ο ΕΔΟΝίτης ενημερώνεται και αυτομορφώνεται αλλά
παράλληλα και βασικό μέρος της δράσης του.

Με αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων της εφημερίδας μας, η Συντακτική Επιτροπή της «ν» αποφάσισε να
προχωρήσει στην έκδοση ενός ειδικού τεύχους με ενδεικτικά άρθρα από όλη την ιστορία της. Έτσι, μέσα στις
24 σελίδες αυτού του τεύχους, υπάρχει τουλάχιστον ένα άρθρο από κάθε δεκαετία. Παράλληλα καλύπτονται
δράσεις και δραστηριότητες από όλα τα τμήματα της Οργάνωσης αλλά και θέματα από όλες της πτυχές της
δράσης μας. Παρά το ότι στις σελίδες που ακολουθούν, υπάρχουν άρθρα από τη δεκαετία του 60’, ωστόσο η
διάταξη των άρθρων δεν ακολουθεί χρονική σειρά.
Το τεύχος ανοίγει με τη διπλανή σελίδα 3, όπου παρατίθενται αποσπάσματα από δηλώσεις του ιστορικού ηγέτη
του κόμματος μας, Εζεκία Παπαϊωάννου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στη νεολαία το 1988 λίγες μέρες μετά τον
θάνατο του.
Στη σελίδα 4 συνεχίζουμε με ένα ντοκουμέντο μεγάλης ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για συνέντευξη που έδωσε
ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου στη «ν» ένα χρόνο περίπου πριν από τη δολοφονία του. Συνεχίζουμε στη σελίδα 5 με
αναφορές σε δύο τεράστιες προσωπικότητες του Διεθνούς Κομμουνιστικού-Αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος. Στο
αριστερά μισό της σελίδας, απόσπασμα από το άρθρο που γράφτηκε μετά τη δολοφονία του «Τσε» ενώ στο δεξιά
μέρος, υπάρχουν αναφορές του μεγάλου κομμουνιστή λογοτέχνη Λουί Αραγκόν, για την Κύπρο. Προχωρώντας
στη σελίδα 6 διαβάζουμε ένα από τα αφιερώματα που περιέχονταν στην εφημερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του
1982 με αφορμή τα 60 χρόνια της ΕΣΣΔ. Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας
και της δράσης μας. Η μορφωτική-ιδεολογική δουλειά αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα για την Οργάνωση.
Στην σελίδα 7 συναντούμε απόσπασμα σχετικά με τον διαγωνισμό αυτομόρφωσης του 1982.
Από μια τέτοια, επετειακή έκδοση, δεν θα μπορούσε να λείπει το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της ΕΔΟΝ
αλλά και όλης της Κύπρου. Σελίδα 8 με το 12ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών! Παραμένοντας
στον τομέα του πολιτισμού, στη σελίδα 9 φιλοξενούμε απόσπασμα από αποκλειστική συνέντευξη του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, το 1984. Οι ακόλουθες δύο σελίδες αποτελούν, πέραν από άρθρα ιστορικής
σημασίας και επιβεβαίωση σύγχρονων θέσεων του Κόμματος και της Οργάνωσης μας. Με ένα «επίκαιρο» άρθρο,
του 1991, η σελίδα 10 προειδοποιεί για την ανάγκη προστασίας του δάσους το Αμαζονίου ενώ στη σελίδα 11
μπαίνοντας στα ζητήματα υγείας, παρουσιάζεται η απαίτηση, εν έτει 1981, για άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ!
Συνειδητά στο «σαλόνι» αυτού του τεύχους, στις σελίδες 12-13, φιλοξενείται ένα άρθρο του 1979. Το άρθρο
υπογράφεται από τον άλλο ιστορικό ηγέτη του κόμματος μας, τότε Γενικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ, τον αείμνηστο
σύντροφο Δημήτρη Χριστόφια. Το άρθρο αυτό καθαυτό, διαθέτει από μόνο του σπουδαία σημασία καθώς
μέσα από την προσπάθεια του να απαντήσει σε κριτική που δεχόταν τότε το Λαϊκό Κίνημα, προχωρεί σε μια
ολόπλευρη, και σε βάθος ανάλυση της στρατηγικής και της τακτικής σε θεωρητικό επίπεδο, όπως και του
τρόπου που διαμορφώθηκαν στα κυπριακά δεδομένα την περίοδο του αντιαποικιακού αγώνα. Πέραν όμως από
το περιεχόμενο του, για τη δική μας γενιά, που έζησε τον Δημήτρη ως Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και ως Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, αξίζει επειδή μας επιτρέπει επίσης να δούμε τον Δημήτρη του τότε, τον ηγέτη της ΕΔΟΝ με τη
θεωρητική του συνεισφορά και τον δριμύ του λόγο.
Το δεύτερο μισό του τεύχους ανοίγουν τα ΕΔΟΝόπουλα, στη σελίδα 15. Παρατίθεται αυτούσια η σελίδα των
ΕΔΟΝόπουλων από τεύχος του 1985, με γράμμα από το Τοπικό Κίνημα Δαλιού, αρθράκι για την ιστορία της
οργάνωσης και πρόγραμμα καρναβαλίστικων εκδηλώσεων! Αμέσως μετά προχωράμε στο επόμενο (ηλικιακά)
τμήμα της Οργάνωσης, με δύο άρθρα για την ΠΕΟΜ. Ένα του 1978 και ένα του 1979.
Σχετικά με το φοιτητικό τμήμα, επιλέξαμε για τη σελίδα 17 ένα άρθρο από το 1996, λίγο μετά την ίδρυση
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τότε που η Δεξιά, δεν είχε ακόμα «χωνέψει» την επιτυχία του να ιδρυθεί Δημόσιο
Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και προσπαθούσε να του επιτεθεί και να αλλάξει τον χαρακτήρα του. Σελίδα 18 και
ψήφος στα 18! Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται αυτονόητο, ενηλικίωση και δικαίωμα ψήφου πάνε μαζί, δεν ήταν
όμως πάντα έτσι. Το δικαίωμα της ψήφου στα 18 κατοχυρώθηκε μόλις το 1986 και καταγράφεται μέσα από τα
φύλλα της «νεολαίας».
2006, βουλευτικές εκλογές και το ΑΚΕΛ πρώτο κόμμα! Διαβάστε τη σελίδα 19 και θα βρείτε τις πρώτες σκέψεις
του Κόμματος, λίγες μέρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Στη σελίδα 21 βρίσκεται ένα άρθρο που συνδυάζει,
πολιτισμό, πολιτική και κοινωνία. Πρόκειται για τη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε από την Κίνηση
Πολιτισμού το 2011 κάτω από το σύνθημα «Πάνω απ΄ όλα η Κύπρος». Εκείνη την περίοδο η Δεξιά στο νησί
καλλιεργούσε την πόλωση και τον διχασμό και η συναυλία με την παρουσία δεκάδων καλλιτεχνών και χιλιάδων
κόσμου έστελνε μηνύματα στήριξης στην τότε Κυβέρνηση Χριστόφια και μηνύματα ενότητας του λαού.
Το επετειακό αυτό τεύχος κλείνει όπως και κάθε τεύχος με ένα στοιχείο από τα διεθνή. Το 1986 διοργανώθηκε
στην Ανατολική Γερμανία Γενική Σύνοδος της ΠΟΔΝ. Στη σελίδα 22 θα βρείτε, ειδικό ψήφισμα για το Κυπριακό,
ρεπορτάζ για τις επαφές της ΕΔΟΝ με ξένους αντιπρόσωπους και απόσπασμα από την ομιλία του τότε Γ.Γ. της
ΕΔΟΝ.
Σαφώς ένα αρχείο 60 χρόνων περιέχει πολύ πλουσιότερο υλικό από αυτό που μας επιτρέπει η έκταση της
εφημερίδας μας να δημοσιεύσουμε. Ωστόσο προσπαθήσαμε στη βάση των κριτηρίων που αναφέρθηκαν στην
αρχή, να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη, σύντομη αναδρομή, σε σημεία σταθμούς της εφημερίδας μας.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από το αρχείο της «ν» μπορείτε πάντα να αποταθείτε στα τηλέφωνα του
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.
Εκ της Σύνταξης

προσωπικότητες

Νέοι χωρίς ιδανικά δεν είναι δυνατό να
προοδεύσουν. Και τα καλύτερα ιδανικά είναι αυτά για

τα οποία αγωνίζεται το Κόμμα μας. Δεν υπάρχουν στον
κόσμο υψηλότερα, πιο αγνά ιδανικά από τα ιδανικά του
Μαρξισμού-Λενινισμού, από τα ιδανικά του Κομμουνισμού.
Και η νεολαία του 1988, η νεολαία του 2000, η νεολαία του
νέου αιώνα – γιατί βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός νέου
αιώνα – πιστεύω ότι έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον,
αρκεί να συνειδητοποιήσει ότι με τα μέσα που έχει σήμερα
στη διάθεση της η σημερινή νεολαία μπορεί να κάνει θαύματα.
Αρκεί βέβαια να συνειδητοποιήσει ότι έχει να διαδραματίσει
ένα βαρυσήμαντο ρόλο σ’ αυτό τον κόσμο και να μην αφήσει
να γίνεται ουρά του κατεστημένου. Ουρά μιας κοινωνίας
καταναλωτικής. Εγώ πιστεύω έχει πάρα πολλά να προσφέρει
η νεολαία. Δεν συμμερίζομαι την απαισιοδοξία μερικών που
λένε ότι η σημερινή νεολαία δεν είναι η νεολαία της εποχής
της δικής μας. Πιστεύω ότι η σημερινή νεολαία είναι πολύ πιο
έξυπνη, έχει πολύ περισσότερα μέσα στη διάθεση της.
«Ο κομμουνιστής κατ’ εμέ πρέπει να πιστεύει. Άμα δεν
πιστεύει στην ιδεολογία του Μαρξισμού – Λενινισμού και του
Προλεταριακού Διεθνισμού, δεν μπορεί να είναι κομμουνιστής.
Το παν είναι η πίστη. Όταν πιστεύει όλα τα άλλα μπορούν να
γίνουν. Και οι γνώσεις μπορούν να κατακτηθούν και γενικά
όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά όταν δεν πιστεύει κανείς,
τότε δεν είναι δυνατό, ακόμα και να γνωρίζει απ’ έξω την
φιλοσοφία του Μαρξισμού – Λενινισμού, να μπορεί να λέγεται
κομμουνιστής. Δηλαδή θα έλεγα ότι το πιο βασικό είναι να
πιστεύει ότι ο Μαρξισμός – Λενινισμός, ο Σοσιαλισμός, ο
Κομμουνισμός είναι το ανώτερο κοινωνικό σύστημα σ’ αυτόν
τον κόσμο.»
…
To AKEΛ από της ίδρυσης του ήταν αποφασιστικά υπέρ της
κοινής πάλης Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων εναντίον της
αποικιοκρατίας και υπέρ της απελευθέρωσης της Κύπρου από
τον βρετανικό ζυγό. Σαν Κόμμα της εργατικής τάξης, το ΑΚΕΛ
είναι και το Κόμμα Τουρκοκυπρίων εργατών και εργαζομένων
και ως γνωστόν στις γραμμές του είχε και
Τουρκοκύπριους.

Αύγουστος
2020

3

Ο ήρωας της Ελληνοτουρκικής
φιλίας και συνεργασίας Ντερβίς
Αλή Καβάζογλου, ήταν μέλος της
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ

έκαμε το παν για
ν’ αποφευχθεί η διακοινοτική
σύγκρουση γιατί αυτό εξυπηρετούσε
τον ιμπεριαλισμό και τους εχθρούς
της Κύπρου γενικά. Και στις πρώτες
διακοινοτικές συγκρούσεις του 1958
και στις δεύτερες του 1963 και με
κάθε άλλη δεδομένη ευκαιρία το ΑΚΕΛ
πήρε αποφασιστικά θέση εναντίον των
διακοινοτικών συγκρούσεων και υπέρ
της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων στον
κοινό αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού και
υπέρ της ολοκλήρωσης της κυπριακής
ανεξαρτησίας.
Και
μετά
το
χουντοφασιστικό
πραξικόπημα και την εισβολή του
Αττίλα το ΑΚΕΛ υποστήριζε και
συνεχίζει να υποστηρίζει με συνέπεια
την επαναπροσέγγιση Ελλήνων και
Τούρκων Κυπρίων γιατί πιστεύει πως
αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την δημιουργία κλίματος αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο είναι
δυνατό να υπάρξει συνεννόηση για μια
πραγματικά δημοκρατική και δίκαιη
λύση του Κυπριακού.

Κομμουνιστής έγινα

τον Νοέμβριο,
του 1931 όταν ήμουν στο Λονδίνο,
που πήγα με το όνειρο να σπουδάσω
δουλεύοντας. Ήθελα μάλιστα να σπουδάσω ιατρική,
όχι γιατί μου άρεσε ιδιαίτερα σαν επιστήμη, ούτε γιατί ήθελα να
πλουσιέψω σαν γιατρός. Η επιθυμία μου δημιουργήθηκε όταν ήμουν ακόμα
μικρός και είδα τον πατέρα μου να πεθαίνει μέσα στα χέρια μου χωρίς να μπορώ να τον
βοηθήσω. Κι έλεγα πάντα: «αν ήμουν γιατρός θα μπορούσα να σώσω τον πατέρα μου...».
Μ ’ αυτό το όνειρο πήγα στην Αγγλία τον Ιανουάριο του 1930. Προηγουμένως είχα
τελειώσει στην Κύπρο την Αμερικανική Ακαδημία και στη συνέχεια δούλεψα σε
διάφορες δουλειές.
Η πρώτη δουλειά μου ήταν στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας, κάτω στις γαλαρίες
σαν μεταλλωρύχος. Δουλεύαμε δώδεκα ώρες την ημέρα, αρχίζαμε στις έξι το πρωί
ως τις έξι το βράδυ. Κι αν δουλεύαμε νυχτερινή βάρδια, μπαίναμε στις γαλαρίες
στις έξι το βράδυ και βγαίναμε στις έξι το πρωί, με μια ώρα διακοπή - κάτω πάλι
στις γαλαρίες - για φαγητό. Και τι φαγητό...! Ψωμί, ρέγγα του βαρελιού και μερικές
ελιές. Με ένα σελίνι μεροκάματο, για τις δώδεκα ώρες δουλειάς, ήταν αδύνατο να
καλυτερεύσουμε το γεύμα μας. Ήμουν, τότε, δεκαοχτώ χρόνων. Μετά από εννιά
μήνες δουλειάς έφυγα από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας χωρίς να έχω ούτε
ένα γρόσι στην τσέπη μου, αφού το μεροκάματο μόλις αρκούσε για φαγητό. Και να
σκεφτείτε ότι κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δούλευαν στο μεταλλείο πεντέμισι με έξι
χιλιάδες εργάτες, τόσο πάνω στην επιφάνεια όσο και κάτω στις γαλαρίες. Πολλοί απ
’ αυτούς, οι περισσότεροι, προέρχονταν από μακρινά χωριά, κι επειδή δεν μπορούσαν
να μεταβούν στα σπίτια τους, κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο, κάτω από τσίγκους, κάτω
από δέντρα, κάτω από σακκούλες.
Πραγματικά, ήταν μια απερίγραπτη αθλιότητα. Αυτός που έβλεπε τους εργάτες να
βγαίνουν από το μεταλλείο, νόμιζε πως έβλεπε... νεκρούς να βγαίνουν από τον τάφο
τους!
Ησαν ολόασπροι, χλωμοί, βρώμικοι, εξαντλημένοι... πραγματικά νόμιζε κανείς πως
έβλεπε φαντάσματα. Πρέπει να σας πω ότι στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας κάτω στις
γαλαρίες, τότε, δούλευαν και παιδιά των δώδεκα - δεκατριών χρόνων. Η δουλειά αυτών
των «tally boys» όπως τους έλεγαν, ήταν να μετρούν τα αμαξάκια από μετάλλευμα, που
οι διάφοροι εργολάβοι έριχναν στην καταπακτή, τη λεγόμενη «αβάτζια». Το μεροκάματο
τους ήταν τρία γρόσια την ημέρα. Ήταν μια απερίγραπτα άθλια κατάσταση. Θυμάμαι
ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, τα «τσιριλλιχτά» ενός παιδιού, που ο
εργολάβος του ήθελε να καταγράψει περισσότερα αμαξάκια για να τον
εκβιάσει τον άρπαξε από τα χέρια και τον κρατούσε αιωρούμενο πάνω
από την καταπακτή, απειλώντας ότι θα το ρίξει μέσα αν δεν του έδειχνε
περισσότερα αμαξάκια μεταλλεύματος στην καταγραφή.
Ό,τι και να σας πω δε θα μπορέσω να σας περιγράψω την αθλιότητα
που επικρατούσε».
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ι κι’ αν έριξαν τα φύλλα, κι’ αν
έκοψαν τους κλώνους, στέκει ολόρθος
ο κορμός και οι ρίζες βαθαίνουν
περισσότερα ν’ αναστήσουν αύριο πιο
περήφανο τον πληγωμένο πλάτανο.

Ντερβίς Καβάζογλου: Όταν το διαμάντι της καρδιάς δεν
έχει μαυρίσει, μπορείς να αντικρύσεις με θάρρος το φως της
πραγματικότητας και να μιλήσεις την γλώσσα της αλήθειας
Όπως είναι γνωστό μαζί με τον τουρκοκύπριο πολιτικό
δρ. Ιχσάν Αλή, ακούστηκε μια άλλη τίμια και στεντόρεια
φωνή ενός παλιού συνδικαλιστή ηγέτη του κ. Ντερβίς
Καβάζογλου. Ο τουρκοκύπριος συνδικαλιστής και
κοινωνικός παράγοντας αποτελεί σήμερα μια καθαρή
σαν κρύσταλλο φωνή, που η ηχώ έχει περάσει το τεχνητό
τείχος του διαχωρισμού και έχει εισχωρήσει βαθειά στις
καρδιές όλων εκείνων των τουρκοκυπρίων που η ωμή βία
της σοβινιστικής ηγεσίας τους έχει εγκλωβίσει, μακρυά
από τα χωριά και τα σπίτια τους. Δημοσιεύουμε πιο κάτω
αποκλειστική συνέντευξη του κ. Ντερβίς Καβάζογλου που
είχε την ευγενική καλοσύνη να παραχωρήσει προς την
εφημερίδα μας.

Σαν συνδικαλιστής ηγέτης και γενικά σαν κοινωνικός
παράγοντας θα μπορέσετε να αναφερθείτε σ’ ορισμένα
γεγονότα του παρελθόντος, όπου να διαφαίνεται καθαρά, η
ειρηνική, μα και αδελφική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων,
και συγκεκριμένα ανάμεσα στην νεολαία του νησιού μας;
Κείνοι που δεν θέλουν να κλείσουν τα μάτια τους στο φως
της πραγματικότητας, κείνοι που δεν έχασαν το ανθρώπινο
αίσθημα, κείνους που δεν μαύρισε το διαμάντι της καρδιάς
τους, έχουν πολλά να πουν, για τις αναμνήσεις της ζωής
τους, αναμνήσεις που άμεσα σχετίζονται με την ειρηνική
μα και την αδελφική συμβίωση των Ελλήνων και των
Τούρκων του νησιού μας.

Σε συνέχεια θα μπορούσατε να επεκταθείτε στις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα και
μελλοντικά για να γεφυρωθεί το χάσμα και συνεχισθεί αυτή η παράδοση ειρηνικής
και αδελφικής συμβίωσης;

Δεν έχει στην πατρίδα μας μικτό χωριό που στους γάμους – είτε ελληνικός ήταν, είτε τούρκικος – να μην
χόρεψαν αγκαλιασμένα κάποιος Ανδρέας και Μεχμέτης τον ελληνικό «συρτό» και το τούρκικο «ζεϊμπέκικο»,
που να μην έκατσαν μαζί στο ίδιο τραπέζι τραγουδώντας το ελληνικό «τσιαττιστό» και το τουρκικό «τσιφτετέλι»
ή τον «αμανέ»

Αφού εκφράζεται την επιθυμία να σας αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα, όπου
διαφαίνεται καθαρά η αδελφική συμβίωση της Ελληνικής και Τουρκικής
νεολαίας, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τ’ ακόλουθο:

Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου ράντισαν με τον ιδρώτα τους την ίδια τούτη γης ποτίζοντας την για να αποδώσει
ψωμί για όλα τα παιδιά της ίδια πατρίδας. Χέρι με χέρι εργάστηκαν στα εργαστήρια, στα μεταλλεία, στα λιμάνια,
στα γραφεία. Ενωμένοι αγωνίστηκαν για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής τους. Τους Ένωνε ο ίδιος σκοπός,
τους έδενε κοινή μοίρα.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα γέρικα πλατάνια που χρόνια συνήθιζαν να ακούν το μονιασμένο τραγούδι,
κάποιας μιχτής ομάδας Ελλήνων και Τούρκων, που το συνόδευε πάντοτε ο γλυκός ήχος, ενός ακορντεόν ή
κάποιας φυσαρμόνικας, με θλίψη ακούνε τώρα τις κλαγγές των όπλων.
Ποιος διάλυσε τούτη την όμορφη παρέα; Ποιος έχυσε το δηλητήριο του μίσους, και χώρισε τους χθεσινούς
φίλους σε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα; Γιατί στις βουνοπλαγιές μας να μην ακούγεται πια το φιλικό
τραγούδι, της μικτής συντροφιάς και το τσούγκρισμα του ποτηριού; Γιατί τώρα να βουίζει η φρικτή
κλαγγή του όπλου; Γιατί πριν αγωνιζόταν η νεολαία μας στον στίβο του αθλητισμού και τώρα μάχεται
στο πεδίο του πολέμου;
Ποιος θέλησε να υψώσει το τεχνητό μίσος ανάμεσα στα παιδιά της ίδιας μάνας γής;
Γνωρίζουμε πως τούτο το φαρμακερό βέλος δεν άγγιξε όλων τις καρδιές. Μερικοί ίσως να
παρασύρθηκαν ίσως να τυφλώθηκαν, από λόγια και υποσχέσεις. Όμως έμειναν οι πολλοί.
Κείνοι που αντίκρισαν κατάφατσα τον ήλιο και δεν θέλησαν να σβήσει από τα μάτια τους
το φως. Το τεχνητό μίσος του ξένου και ύπουλου εχθρού δεν μπόρεσε να αγγίξει όλων
τις καρδιές.
Ίσως το δέντρο της φιλίας να κλονίστηκε, ίσως οι κλώνοι και τα φύλλα να έγυραν
και να πέσαν. Όμως έμεινε ολόρθος ο κορμός, και βαθειά
στη γη οι ρίζες να απλωθούν για να στήσουν αύριο πιο
περήφανο τον πληγωμένο πλάτανο.
Δεν μπορούν και ούτε θα κατορθώσουν
οι αποικιστές και τα όργανα τους με μια
μονοκοντυλιά να καταλύσουν αιώνων
παράδοση ειρηνικής συμβίωσης και
αδελφικής φιλίας Τούρκων και
Ελλήνων. […]

Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία – πάντως ήταν καλοκαίρι του
1953. Ήμουν τότε υπεύθυνος του χορευτικού συγκροτήματος του
Τουρκικού Μορφωτικού Συλλόγου Λευκωσίας. Οι Έλληνες νεολαίοι
είχαν διοργανώσει Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και είχαν
καλέσει και τον σύλλογο μας να λάβει μέρος. Εμείς δεχτήκαμε την
πρόταση και πήγαμε με το συγκρότημα μας. Το Φεστιβάλ γινόταν
στο Βαρώσι, σε κάποιο κινηματοθέατρο της πόλης. Η αίθουσα ήταν
ασφυχτικά γεμάτη. Εχτός από τα καθίσματα είχαν καταλειφθεί όλοι
οι διάδρομοι. Υπελόγισα ότι υπήρχαν γύρω στους 2 χιλιάδες νέους και
νέες, ίσως και παραπάνω. Όταν ήρθε η σειρά του συγκροτήματος μας
να βγει στην σκηνή το τί έγινε δεν μπορεί να περιγραφεί

Όλη εκείνη η λαοθάλασσα ξέσπασε σε ουρανομηκείς ζητωκραυγές. Οι φωνές
και τα χειροκροτήματα είχαν την δύναμη να σπάσουν τους τοίχους και να ξεχυθούν
έξω. Δυο χιλιάδες Κύπριοι νέοι Ελληνες και Τούρκοι βροντοφώναζαν:
«Ζήτω η φιλία της Ελληνικής και Τουρκικής Νεολαίας», «Γιασασιν Ντοστλουκ»,
«Γιασασιν Μπαρις».

Τα χειροκροτήματα και οι ζητωκραυγές συνεχίζονται και μείς τόσο είχαμε συγκινηθεί που
δεν μπορούσαμε να βρούμε τα βήματα του χορού. Πολλοί από εμάς δάκρυσαν. Μετά το
τέλος του πρώτου, εκείνη η λαοθάλασσα ξέσπασε και πάλι. Οι φωνές και ο ενθουσιασμός
δεν μπορούσε να κρατηθεί σε εκείνο τον μικρό χώρο, ξέσχισε τους τοίχους και ξεχύθηκε σε
ολόκληρη την πολιτεία.

Τέλος όταν βγήκε μια Τουρκάλα 14 χρονών να χορέψει το «Χαρμάν νταλή» (γυναικείο τούρκικο
εθνικό ζεϊμπέκικο), ο ενθουσιασμός και τα ξεφωνήματα δεν είχαν όρια.

Όρθιοι όλοι τους χειροκροτούσαν ρυθμικά μέσα σε ένα παραλήρημα ενθουσιασμού. Πρώτη μια νεαρή
Ελληνίδα βγήκε στην σκηνή εκεί που χόρευε η νεαρή Τουρκάλα, την αγκάλιασε, την φίλησε και της πρόσφερε
ένα άσπρο περιστέρι. Η αρχή είχε γίνει. Τότε όρμησε (πως αλλιώς να το πώ), εκείνη η λαοθάλασσα και άρχισε
να μας αγκαλιάζει όλους και να μας φιλά. Κοντεύαμε να πνιγούμε από τα αγγαλιάσματα και τα φιλιά τους.
Τίποτα υπερβολικό δεν έχει αυτή η περιγραφή. Ακόμα και τώρα νοιώθω την ίδια συγκίνηση να με πνίγει όπως
και τότε. Αυτό με κάνει να πιστεύω ακράδαντα πόσο βαθειά έχει τις ρίζες της η φιλία ανάμεσα στους Έλληνες
και τους Τούρκους, και μου αναπτερώνει την ελπίδα πως πολύ σύντομα ο λαός μας θα σμίξει αδελφωμένος.[…]

προσωπικότητες
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τις 8 Οκτωβρίου, μια από τις πιο αγνές μορφές της παγκόσμιας επαναστατικής
ιστορίας, ο Ερνέστο Τσε Γκουεβάρα, έπεσε στις επάλξεις του αγώνα εκτελώντας
πιστά το διεθνιστικό του καθήκον. Οι προοδευτικοί άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο
άκουσαν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του, γιατί αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το
επαναστατικό κίνημα των λαών της Λατινικής Αμερικής. Οι βολιβιανές στρατιωτικές
αρχές μπορεί να δολοφόνησαν, όπως είναι βέβαιο, τον Γκουεβάρα, όχι όμως και τις ιδέες
για τις οποίες θυσιάστηκε. Γιατί με τον τραγικό θάνατο του ο περίφημος αυτός επαναστάτης
έδωσε ασύγκριτο παράδειγμα αυτοθυσίας προς τους νέους της αμερικάνικης ηπείρου και του
κόσμου ολόκληρου.
Όπως είπε σε λόγο του από τη τηλεόραση, στις 15 Οκτωβρίου, ο Κουβανός ηγέτης Φιντέλ
Κάστρο, «οι πραγματικοί επαναστάτες είναι εκείνοι που υπερπηδούν τα κτυπήματα και τις
αντιξοότητες χωρίς να αποθαρρύνονται». Ως γνωστό ο Γκουεβάρα υπήρξε το δεξί χέρι του
Κάστρο τόσο στη διάρκεια της κουβανικής επανάστασης, όσο και μετά, στη διάρκεια της
σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Πλέκοντας το εγκώμιο του αλησμόνητου φίλου και συνεργάτη
του ο Κάστρο τόνισε τα εξής:
«Ποιος μπορεί να αρνηθεί τη σοβαρότητα του κτυπήματος που επέφερε ο θάνατος του Τσε
στο επαναστατικό κίνημα, το γεγονός ότι αυτό το κίνημα δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στη
πείρα του, στην έμπνευση του, σ’ εκείνη τη δύναμη του κύρους του που έσπερνε τον φόβο
στους αντιδραστικούς;
Είναι ένα κτύπημα δυνατό, ένα κτύπημα πολύ σκληρό, όμως είμαστε βέβαιοι ότι εκείνος,
περισσότερο από κάθε άλλον, πίστευε ότι δεν είναι φυσική ζωή των ανθρώπων, αλλά η
συμπεριφορά τους, που αποτελούν το σημαντικότερο πράγμα. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί
να εξηγηθεί εκείνη η απόλυτη περιφρόνηση του προς τον κίνδυνο, που τόσο ταίριαζε με την
προσωπικότητα και τις πράξεις του.
Και δεν πρέπει να χάσουμε καιρό ούτε να επιτρέψουμε στους εχθρούς να αρχίσουν ιδεολογική
επίθεση ή να αναλάβουν ψυχολογική εκστρατεία για να αποκαρδιώσουν το επαναστατικό
κίνημα, αλλά αρχίζοντας από την αλήθεια και μετατρέποντας το παράδειγμα του σε ακατανίκητη
δύναμη, το επαναστατικό κίνημα πρέπει να πάει μπροστά, πιο σταθερό και πιο αποφασισμένο
παρά ποτέ προηγουμένως».

Σ

υνεργάτης της Ν.Ε. παράδωσε στην σύνταξη του περιοδικού τρία μικρά
κείμενα του Λουί Αραγκόν που αναφέρονται στην Κύπρο. Τα δύο είναι
πρόσφατα – του Σεπτέμβρη του 1974 και του Μάη του 1978. Το τρίτο είναι
παλαιότερο, του 1969. Πρόκειται για αφιερώσεις σε βιβλία που ο μεγάλος
Γάλλος ποιητής και στοχαστής έδωσε στον Κύπριο φίλο του, στις οποίες
είναι έκδηλο το θερμό ενδιαφέρον του Αραγκόν για το νησί μας και η ολόψυχη
του συμπαράσταση προς τον αγώνα μας. Γι’ αυτό και η δημοσίευση τους έχει την
σημασία της τις μέρες αυτές που επ’ αφορμή της δεύτερης επετείου του τραγικού
Ιούλη πραγματοποιήθηκαν παντού κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς την Κύπρο.
«Στους φίλους μας από την Κύπρο – λέει η πρώτη αφιέρωση τον Σεπτέμβρη του
1974 – για τους οποίους τόσο φοβήθηκα και φοβάμαι ακόμα για να ξέρουν καλά
ότι πιο πολύ από ποτέ η Κύπρος είναι κοντά στη καρδιά μου και η υπόθεση της
είναι υπόθεση της χώρας μου, των δικών μου ανθρώπων, που είναι δικοί τους
άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν ανάμεσα μας δεσμοί που δεν μπορεί κανείς να τους
σπάσει, ούτε ακόμη και ένας άγριος και σκληρός επιδρομέας όπως ήταν στην
περίπτωση της Γαλλίας ο Χίτλερ. Και γιατί ότι μεγάλο και αγνό υπάρχει σ’ αυτόν
το κόσμο δεν μπορεί να νικηθεί».
Η δεύτερη αφιέρωση, του Μάη 1976, ήρθε κατά κάποιον τρόπο σαν απάντηση σε
μια έκκληση για την πιο αποφασιστική συμπαράσταση απ’ όλους τους φίλους της
Κύπρου. Και τούτο απ’ αφορμή την προετοιμασία της Διεθνούς Συνδιάσκεψης της
Φρανκφούρτης για την Κύπρο.

«Μπορείτε, είπε, να χρησιμοποιήσετε παντού το όνομα μου»
Το όνομα του Αραγκόν το έχει δώσει ας σημειωθεί και σε μια προηγούμενη περίπτωση
όταν ομάδα Γάλλων φίλων της Κύπρου οργάνωσε την πώληση πινάκων για τους
πρόσφυγες μας.
Η αφιέρωση στο βιβλίο λέει:
«Στους…, ο φίλος τους που τόσο χρήσιμος είναι για να βοηθήσει να υπάρξει
δικαιοσύνη στην πατρίδα τους μα που τόσο συχνά ονειρεύεται όπως ο κόσμος
τους αποδώσει τελικά την ειρήνη και την ελευθερία».
Η Τρίτη και παλαιότερη αφιέρωση σχετίζεται και με το βιβλίο. Επρόκειτο για το
«Μπροστά στον θάνατο» («La mise a mort») ένα βιβλίο όπου η Κύπρος αναφέρεται
σε πολλές του σελίδες. Τα δραματικά γεγονότα του 1964 με την κλιμάκωση των
Ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών σε βάρος του νησιού είχαν προσελκύσει έντονο το
ενδιαφέρον του Λουί Αραγκόν προς την Κύπρο και την ιστορία της μέσα στους
αιώνες. Κι΄αυτό έδεσε με την γενικότερη σύλληψη του βιβλίου που δεν είναι φυσικά
της ώρας ν’ αναλυθεί γιατί είναι και αρκετά περίπλοκο.
Πάντως είναι γεγονός ότι ο Αραγκόν είχε διαβάσει τότε όλα τα ιστορικά κείμενα
που μπορούσε να βρεί και που αναφέρονταν στη Κύπρο. Έβλεπε στα σημερινά το
«αντικαθρέφτισμα μιας μεγάλης ιστορίας», όπως λέει και στο βιβλίο του.
Λέει στην αφιέρωση του:
«Στους… αυτό το βιβλίο για την Κύπρο που παίρνει τόσο
μικρό χώρο στη Μεσόγειο όσον και η καρδιά στο σώμα του
ανθρώπου μα που όπως και η καρδιά, έχει τόση σημασία»
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ο σοβιετικό σύστημα απορρίπτει το διακανονισμό της αγοράς. Πως
ικανοποιείται στη χώρα σας η καταναλωτική ζήτηση; Ποιος και πως
καθορίζει τον εφοδιασμό της αγοράς με τα είδη που χρειάζεται ο πληθυσμός;

- Για το σοσιαλιστικό σύστημα οικονομίας είναι το ίδιο ανεπιθύμητες και η
έλλειψη και η υπερπαραγωγή εμπορευμάτων. Η έλλειψη επιδρά αρνητικά στο βιοτικό
επίπεδο του πληθυσμού, ενώ η υπερπαραγωγή σημαίνει άδικη σπατάλη των πόρων και
των δυνάμεων της κοινωνίας. Ρυθμιστής της ζήτησης και της προσφοράς είναι το κρατικό
πλάνο, η εκπλήρωση του οποίου είναι νόμος για κάθε κλάδο, για κάθε επιχείρηση. Στη
βάση του πλάνου υπάρχει καταναλωτική ζήτηση.
Οι οργανώσεις σχεδιασμού μελετούν τη ζήτηση του πληθυσμού, των ομάδων και των
κατηγοριών του. Ειδικά ινστιτούτα εργαστήρια και τμήματα για τη μελέτη της ζήτησης
διεξάγουν κοινωνιολογικές έρευνες και δίνουν συμβουλές στη βιομηχανία. Τακτικά σε
διάφορες πόλεις της χώρας οργανώνονται εκθέσεις νέων καταναλωτικών αγαθών. Ειδικοί
των υπουργείων εμπορίου και των οργανώσεων χονδρικού εμπορίου στη βάση της ανάλυσης
της συζήτησης διαλέγουν σ΄ αυτές τις εκθέσεις τα εμπορεύματα από τα δείγματα και κάνουν
τις αντίστοιχες παραγγελίες στη βιομηχανία. Αυτές οι παραγγελίες αποτελούν τη βάση
για τα καθήκοντα που βάζει το πλάνο στις επιχειρήσεις. Υπηρεσίες μελέτης της ζήτησης
υπάρχουν και στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και στα καταστήματα. Καθήκον τους είναι να
προβλέπουν τη ζήτηση, να μελετούν τις απαιτήσεις των αγοραστών για την ποιότητα των
εμπορευμάτων. Μερικά μεγάλα εργοστάσια και φάμπρικες έχουν τα δικά τους καταστήματα
που είναι ιδιόμορφα «βαρόμετρα» της ζήτησης.
Στην ΕΣΣΔ για μια σειρά αντικειμενικές αιτίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε οξύτατη
έλλειψη πολλών κατηγοριών εμπορευμάτων. Ο καταναλωτής έπαιρνε ό,τι υπήρχε στα ράφια
των καταστημάτων. Και σήμερα δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για πλήρη αφθονία παρόλο
που είναι προφανείς οι σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο.
Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο λένε: «Χάλασαν οι αγοραστές, έγιναν πολύ εκλεκτικοί.» Αυτή
η ομολογία είναι ευχάριστη. Σημαίνει ότι η πολιτική του σοβιετικού κράτους οδήγησε στη
βελτίωση της ζωής του λαού, στην άνοδο της ευημερίας του. Και ο καταναλωτής τώρα
υπαγορεύει τη θέληση του στην παραγωγή: του χρειάζεται όχι απλά το πράγμα αυτό
καθεαυτό, αλλά το μοντέρνο, το ωραίο. Έτσι και η παραγωγή ψάχνει τώρα για μορφές και
μεθόδους γρήγορης αναδιάρθρωσης, άμεσης ανταπόκρισης στη ζήτηση του καταναλωτή.
Και το κράτος ενθαρρύνει την παραγωγή προωθώντας τον ευέλικτο σχεδιασμό, την αύξηση
των ειδών των εμπορευμάτων, τις πιο στενές σχέσεις με το εμπορικό δίκτυο και μέσα απ’
αυτό με τον καταναλωτή.

Πως σχεδιάζεται στη χώρα σας η ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας; Ποιος είναι ο
μηχανισμός αυτούς του σχεδιασμού;
Το σοσιαλιστικό σύστημα κοινωνικής ιδιοκτησίας της γης, του υπέδαφους και των βασικών
μέσων παραγωγής επιτρέπει το σχεδιασμό της ανάπτυξης της οικονομίας σε πανεθνική
κλίμακα. Οι αναλογίες ανάμεσα στους κλάδους και τις περιοχές, το μέγεθος των κοινωνικών
αλλαγών στη χώρα μας δε διαμορφώνονται αυθόρμητα, αλλά καθορίζονται από το πλάνο.
Στα πλάνα μας είναι ισοζυγισμένες οι ανάγκες της κοινωνίας και οι δυνατότητες ικανοποίησης
τους. Τα συντονισμένα μεταξύ τους καθήκοντα του πλάνου είναι υποχρεωτικά για εκπλήρωση.
Ύστερα από την έγκριση του από το ανώτατο όργανο κρατικής εξουσίας, το πλάνο γίνεται
νόμος.
Σημαντικότατη αρχή του σχεδιασμού είναι ο συνδυασμός των άμεσων καθηκόντων με τους
κύριους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας, ο βασικότερος από τους οποίους είναι
η διαρκής άνοδος του υλικού και πολιτιστικού επιπέδου ζωής του λαού.
Στα πλάνα, η λαϊκή οικονομία της χώρας εξετάζεται σαν ενιαίο σύνολο και όχι σαν συλλογή
ξέχωρων στοιχείων.
Με μια τέτοια τοποθέτηση του ζητήματος συνδυάζονται αρμονικά η κλαδική και η εδαφική
πλευρά. Η πρώτη υπολογίζει τις ανάγκες του κράτους στα διάφορα προϊόντα, η δεύτερη
τα συμφέροντα της ολόπλευρης ανάπτυξης της κάθε οικονομικής περιοχής. Από το πλάνο
συγκεντρώνονται και κατανέμονται οι πόροι, οι ανάγκες συνδέονται με τις δυνατότητες.
Η συγκέντρωση του εθνικού πλούτου, δίνει τη δυνατότητα να
λύνονται προβλήματα, που στη χώρα μας δεν δίνουν άμεσο
οικονομικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, να κατασκευάζονται με
κρατικές δαπάνες και να παραχωρούνται στους πολίτες
δωρεάν εκατομμύρια διαμερίσματα. Να συντηρούνται με
φανερή ζημιά, οι αστικές συγκοινωνίες, το τεράστιο
δίκτυο των δωρεάν ιατρικών και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων κ.τ.λ. Να διατίθενται τεράστια ποσά
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
να διεξάγονται μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα
κτλ.

Η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των
πλάνων γίνεται κατά κάποιο τρόπο σε δύο
αντίστροφες κατευθύνσεις: από τα πάνω προς
τα κάτω κι από τα κάτω προς τα πάνω. Με τον
υπολογισμό των προτάσεων από τους τόπους
δουλειάς, τα όργανα σχεδιασμού, (ειδικότερα η
κρατική επιτροπή σχεδιασμού του Υπουργικού
Συμβουλίου της ΕΣΣΔ) επεξεργάζονται το σχέδιο
του πλάνου, που δημοσιεύεται στον τύπο
για παλλαϊκή συζήτηση. Το διορθωμένο και
συμπληρωμένο στην πορεία αυτής της συζήτησης
σχέδιο εγκρίνεται από το κομματικό Συνέδριο
ύστερα απ’ την αντίστοιχη τελική επεξεργασία
συζητιέται στο Ανώτατο Σοβιέτ της ΕΣΣΔ.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε στη χώρα σας
την πειθαρχία στη δουλειά, αν οι άνθρωποι
δεν φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά
τους;
Θεωρούμε, ότι μπορούμε. Εμείς στηριζόμαστε
στη συνειδητή πειθαρχία, και όχι στην πειθαρχία
του φόβου. Δικαιώθηκε η γραμμή αυτή στην
πράξη; Ναι, παρόλο που η κατάσταση των
πραγμάτων σχετικά με την πειθαρχεία στη
δουλειά δεν μας ικανοποιεί ολόπλευρα.

Στη χώρα όπου οι άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει
πλήρη απασχόληση, όπου οι θέσεις εργασίας
είναι περισσότερες από τα εργατικά χέρια, ο
άνθρωπος δε φοβάται πραγματικά να μη χάσει τη
δουλειά του. Τον παροτρύνει να δουλεύει καλά
άλλο πράγμα: η άμεση εξάρτηση της υλικής
ευημερίας της οικογένειας του εργαζόμενου
από τα αποτελέσματα της δουλειάς του, τα
ηθικά κίνητρα, η κατανόηση του γεγονότος
ότι με την αύξηση του εθνικού πλούτου της
χώρας καλυτερεύουν και οι συνθήκες ζωής των
ανθρώπων. Όλα αυτά εννοείται, χρειάζονται
υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης. Μπορούμε
να πούμε ότι, δυστυχώς, ο βαθμός αυτός για
έναν αριθμό ανθρώπων δεν είναι πάντοτε
ευθυγραμμισμένος με το επίπεδο δημοκρατισμού
της κοινωνίας μας.
Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την αντίθεση
αυτή όχι με τη μείωση των δημοκρατικών
δικαιωμάτων (εγγυημένο δικαίωμα στη δουλειά)
και ελευθεριών (ελευθερία από την ανεργία),
μα με το ανέβασμα της συνειδητοποίησης των
μαζών. Θεωρούμε το δρόμο αυτό σαν τον
μοναδικά αποδεκτό για το σοσιαλιστικό κράτος.

ιδεολογία

H

Η ΕΔΟΝ, στην προσπάθεια της για ενθάρρυνση των μελών και φίλων
της να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο αύτο-μορφωνώμενοι,
έχει επεξεργαστεί διάφορους τρόπους και πλάνα. Ένας απ΄ αυτούς
τούς τρόπους είναι και ο Διαγωνισμός Αύτομόρφωσης πού έχει
ήδη γίνει παράδοση για την οργάνωση μας. Ο χρονιάτικος αυτός
θεσμός μπαίνει φέτος στην 13η χρονιά. Στόχος του και πάλι να
υποβοηθήσει την νεολαία μας ν’ ασχοληθεί με χρήσιμα θέματα,
να πλουτίσει τίς γνώσεις της να φανεί ακόμα πιο χρήσιμη στο
κοινωνικό σύνολο. Την ίδια στιγμή οι νέοι και νέες πού θα έχουν
την καλύτερη επίδοση θα βραβευτούν με διάφορα έπαθλα.
Ο φετινός, 13ος Διαγωνισμός Αύτομόρφωσης αφιερώνεται στον
αγώνα της παγκόσμιας νεολαίας για ύφεση, ειρήνη και αφοπλισμό. Σέ
σχέση με τα θέματα γίνεται προσπάθεια να καλύπτουν το Κυπριακό,
την ιστορία τού νεολαιίστικου και συνδικαλιστικού κινήματος, την
ιστορία της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, οικονομικά θέματα,
σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα καί λογοτεχνία.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με βάση τρεις κατηγορίες ως έξης:

Όπως όμως και να
προσεγγίσουμε το θέμα και
σε όποιο σημείο του φάσματος
και αν αναφερθούμε η
σημασία και η προσφορά
της αυτομόρφωσης είναι
αναμφίβολη. Είτε σαν
συμπλήρωμα είτε σαν μόνη
μέθοδος μόρφωσης.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σ’ αυτήν μπορούν να πάρουν μέρος απόφοιτοι μέχρι 25 χρόνων
και γενικό βαθμό 15 1/2 και άνω και τελειόφοιτοι μαθητές και
μαθήτριες πού έχουν γενικό βαθμό στο Α’ εξάμηνο 15 1/2 και άνω.
* Ο νικητής κερδίζει πλήρη πανεπιστημιακή υποτροφία στην
Σοβιετική ‘Ένωση, πού παραχωρείται από την Λενινιστική Κομσομόλ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Λεύκωμα 35χρονων AON—ΕΔΟΝ (Έκδοση ΕΔΟΝ)
2. «Τουρκοκυπριακή Κοινότητα» και «Η ΠΕΟ και οι Τούρκοι
εργάτες».
3. Προβλήματα στρατηγικής και τακτικής (Έκδοση ΑΚΕΛ)
4. Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα.
5. Πληθωρισμός: Τί είναι, ποιοι τον προκαλούν, ποιους ωφελεί
και ποιους ζημιώνει.
6. Ειρήνη, ύφεση, αφοπλισμός: Πώς έχει σήμερα το θέμα.
7. «Κάτω από τον ίδιο ουρανό» — 25 Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι ποιητές (έκδοση ΕΔΟΝ)
8. «Μακρύς δρόμος» (Κώστα Γραικού)

Μεταφέροντας τώρα αυτή
την γενική θεώρηση στα δικά
μας κυπριακά πλαίσια και
εντοπίζοντας την κύρια στο
χώρο που μας απασχολεί,
τον νεολαιίστικο, μπορούμε
να κάνουμε τις εξής γενικές
παρατηρήσεις:

Β) Στη βάση της προηγούμενης
παρατήρησης γίνεται φανερό πως
θα πρέπει να μιλούμε πλέον για
αυτομόρφωση – συμπλήρωμα της
μόρφωσης ή για αυτομόρφωση που θα
επανατοποθετήσει σωστά την μόρφωση
(θα εξηγηθεί πιο κάτω αυτή η πτυχή).
Γ) Στις σημερινές συνθήκες παρατηρείται
και το φαινόμενο της «υποχρεωτικής»
αυτομόρφωσης. Εννοούμε ότι ο θεατής
της τηλεόρασης ή ακροατής του
ραδιοφώνου δεν έχει την ευχέρεια να
επιλέξει το αντικείμενο της μόρφωσης
και ψυχαγωγίας του. Είναι υποχρεωμένος
να δει και να ακούσει αυτό που του
προσφέρουν. Είναι εκ των πραγμάτων
αναγκασμένος να αυτομορφωθεί στο
επίπεδο και στα θέματα που η άρχουσα
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Ο 13ος διαγωνισμός αυτομόρφωσης
τής νεολαίας
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

αυτομόρφωση
είναι αναμφίβολα
μ έ θ ο δ ο ς
μάθησης που
έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά
αλλά που αυτά συναρτώνται
από παράγοντες που δεν
είναι οι ίδιοι σ’ όλους τους
ανθρώπους. Η έκταση του
φάσματος αυτού ξεκινά
από την αυτομόρφωση –
συμπλήρωμα της μόρφωσης
και φτάνει στην αυτομόρφωση
σαν μόνη μέθοδο μόρφωσης.
Και αυτό το μεγάλο
φάσμα είναι συνάρτηση
των πολιτικοκοινωνικών
συνθηκών του συγκεκριμένου
χώρου, του επιπέδου της
παιδείας και της κουλτούρας
ενός τόπου.

Α) Η αυτομόρφωση δεν
αποτελεί πλέον για τον τόπο
μας, για τη νεολαία μας, την
μόνη μέθοδο μόρφωσης.
Σε παλιότερες εποχές
ίσως να ήταν. Τότε που το
εκπαιδευτικό μας σύστημα
ήταν ανύπαρκτο ή υποτυπώδες. Τότε
που οι ευκαιρίες για οργανωμένη μάθηση
περιορίζονταν σ’ εκείνους που είχαν την
οικονομική ευχέρεια να τις αξιολογήσουν.
Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ταυτόχρονα
πως η απουσία εκπαιδευτικού συστήματος
δεν είναι μόνο εμπόδιο για την μόρφωση
αλλά και σοβαρός ανασταλτικός
παράγοντας για την αυτομόρφωση.
Δεν είναι πολλές δεκαετίες πριν που ο
αναλφαβητισμός – ουσιαστικό εμπόδιο
στην προσπάθεια για αυτομόρφωση –
ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά της
κυπριακής κοινωνίας.

Αύγουστος
2020

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Μπορούν να πάρουν μέρος νέοι και νέες (μαθητές ή εργαζόμενοι)
ηλικίας από 15 μέχρι 30 χρόνων.

τάξη κρίνει ότι την εξυπηρετούν.
Το ίδιο περίπου ισχύει και με τον
κινηματογράφο, την περιορισμένη και
κατευθυνόμενη έκδοση και κυκλοφορία
βιβλίων, περιοδικών κτλ.
Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με
την ανάγκη για σωστή μόρφωση και
αυτομόρφωση της νεολαίας, στη βάση
που την καθορίζουν οι καταστατικές
αρχές και οι σχετικές αποφάσεις, η ΕΔΟΝ
επεξεργάστηκε διάφορα προγράμματα.
Με στόχο την αυτομόρφωση –
συμπλήρωμα της μόρφωσης, την
αυτομόρφωση – επανατοποθέτηση της
μόρφωσης. Για το τελευταίο η ανάγκη
γίνεται πιο επιτακτική από τη στιγμή που
το σύστημα της εκπαίδευσης και τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης διαδραματίζουν
το ρόλο που αναφέραμε προηγούμενα.
Δηλαδή, εκείνο της εξυπηρέτησης της
άρχουσας τάξης. Της διαστρέβλωσης των
γεγονότων, της παρασιώπησής άλλων,
της αναφοράς σε ότι εξυπηρετεί την
πορεία που χαράκτηκε.
Αυτά τα προγράμματα αναφέρονται σε
συζητήσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, σχολές,
κινηματογραφικές προβολές, έκδοση
βιβλίων, μπροσούρων, φυλλαδίων
κτλ. Και για να δώσει ό,τι δεν έδωσε το
σχολείο, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο
αλλά και για να πει την άλλη άποψη σ’
ό,τι δεν δόθηκε σωστά.

Σ’ όλη την προσπάθεια που στόχευε
στην σωστή μόρφωση αλλά και στην
προσπάθεια της αυτομόρφωσης
επιλέγηκε και η μέθοδος του Διαγωνισμού
Αυτομόρφωσης που έχει ήδη γίνει θεσμός
για την Οργάνωσή μας.
Ποια η σημασία αυτού του θεσμού και
πού στοχεύει;
Στοχεύει πρώτα στην οργανωμένη
αυτομόρφωση. Με την διανομή
συγκεκριμένου υλικού και με παράλληλη
προσπάθεια αυτό να καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα ενδιαφερόντων η καθοδήγηση
για αυτομόρφωση παίρνει συγκεκριμένη
μορφή. Δεν αφήνεται ακαθοδήγητος ο
νέος στο τι να διαβάσει.
Με την στρωματοποίηση σε ηλικίες
ενθαρρύνονται για αυτομόρφωση παιδιά
από 11 χρονών μέχρι και ώριμοι νέοι των
30 χρονών.
Με τα σχετικά βραβεία που δίνονται
δημιουργούνται επιπρόσθετα κίνητρα.
Και πάλι τα βραβεία σχετίζονται με τη
μόρφωση της νεολαίας: Υποτροφίες,
ταξίδια στο εξωτερικό, βιβλία.[...]

Ό νικητής κερδίζει δωρεάν ταξίδι στη Σοβιετική ‘Ένωση, πού
παραχωρείται από την Λενινιστική Κομσομόλ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Λεύκωμα 35χρόνων AON — ΕΔΟΝ
2. «Τουρκοκυπριακή Κοινότητα» και «Η ΠΕΟ και οι Τούρκοι
εργάτες>
3. Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα
4. Ειρήνη, ύφεση, αφοπλισμός: Πώς έχει σήμερα το θέμα
5. «Κάτω από τον ίδιο ουρανό»
6. «Μακρύς δρόμος»

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά από 11 μέχρι 14 χρόνων. Οι νικητές
(ένας από κάθε επαρχία) θα σταλούν σέ παιδικές κατασκηνώσεις
του εξωτερικού, το καλοκαίρι του ‘82.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Λεύκωμα 35χρόνων AON — ΕΔΟΝ (Επιλογή κεφαλαίων)
2. Ειρήνη, ανεκτίμητο αγαθό
3. Διηγήσεις για τον Λένιν
4. «Το κάστρο» (Μαρίας Πυλιώτου)
Στην Α’ και Β’ κατηγορία θα γίνει πρώτα
επαρχιακός διαγωνισμός και στη συνέχεια
ό νικητής κάθε επαρχίας θα διαγωνιστεί
κεντρικά για την ανάδειξη του
Παγκύπριου νικητή.
Στην Γ’ κατηγορία ό διαγωνισμός
θα γίνει μόνο σέ επαρχιακή βάση
και οι πρώτοι κάθε επαρχίας θα
έχουν το δικαίωμα συμμετοχής
στις κατασκηνώσεις
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Αύγουστος
2020

Τ

ο 12ο Παγκύπριο φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ ασφαλέστατα δεν
αποτελεί μια τυποποιημένη,
εθιμοτυπική καλλιτεχνική
εκδήλωση που πραγματοποιείται
κάθε δύο χρόνια. Ο ρόλος
που διαδραματίζει το φεστιβάλ είναι
λειτουργικότατος και άρρηκτα συνδεδεμένος
με την κυπριακή πραγματικότητα. Το
φεστιβάλ σε καμμιά περίπτωση δεν είναι
αυτοσκοπός. Η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί αυτό
το μαζικό φόρουμ γιατί έχει συγκεκριμένα
μηνύματα να δώσει στον κυπριακό λαό και
ειδικώτερα στη νεολαία. Η ΕΔΟΝ έχει τι να
πει και για τα πολιτικά πράγματα, και για
τα κοινωνικά μας ζητήματα, αλλά και για
τις πολιτιστικές υποθέσεις του τόπου μας.
Η μαζικότητα των φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
είναι ενδεικτική. Κάθε φορά χιλιάδες νέοι
ενσωματώνονται οργανικά στη διαδικασία
πραγματοποίησης αυτών των φεστιβάλ.
Τούτη η πλατιά συμμετοχή δεν έχει ούτε
μηχανιστικό, ούτε φορμαλίστικο, αλλά
ούτε και παθητικό χαρακτήρα. Οι νέοι
μας συμμετέχουν στα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
οργανωμένα και συνειδητά με ζήλο και
ενθουσιασμό. Οι νέοι μας κάθε άλλο παρά
προσκεκλημένοι νοιώθουν στο φεστιβάλ.
Είναι οι αφέντες του, οι οργανωτές του.
Το φεστιβάλ δεν είναι κάτι που γίνεται για
τους νέους. Πραγματοποιείται από τους
ίδιους τους νέους για τον εαυτό τους και
για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Τις τελευταίες μέρες είχαμε την ευκαιρία να
συνομιλήσουμε με αρκετούς νέους αναφορικά
με το 12ο φεστιβάλ. Το βασικό ερώτημα που
τους θέσαμε είναι να πουν με δύο λόγια
τις αιτίες που τους κάμνουν να νοιώθουν
την αναγκαιότητα της παρουσίας τους στο
φεστιβάλ. Τούτες οι συνομιλίες απόδειξαν
ότι οι νέοι μας όχι μόνο θα παρευρεθούν
μαζικά στο φεστιβάλ αλλά γνωρίζουν και
τους λόγους που επιβάλλουν αυτή την μαζική
και δυναμική παρουσία.
Αναφέρουμε παραδειγματολογικά μερικά
από τα λεγόμενα των νέων που συνομίλησαν
μαζί μας.
Χαρακτηριστικά ο οικοδόμος Αντρέας
Γεωργίου μας είπε:«Τα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
πάντοτε προσφέρουν στη νεολαία σωστή
ψυχαγωγία. Οι νέοι που θα παρευρεθούν
στο 12ο παγκύπριο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
οπωσδήποτε έχουν πολλά να κερδίσουν.
Αυτές οι εκδηλώσεις της ΕΔΟΝ είναι μια
σωτήρια λύση μπροστά στα αδιέξοδα
των σφαιριστηρίων, των μπαρ και των
δισκοθηκών».
Ο φοιτητής Γιώργος Κωσταράς ήταν
κατηγορηματικός στις δηλώσεις του: «Ο
αποπροσανατολισμός της νεολαίας της
εργατικής τάξης και γενικά του εργαζόμενου
λαού δεν είναι σημερινό φαινόμενο
στον καπιταλισμό. Η ΕΔΟΝ χρόνια τώρα
αντιπα¬λεύει τη μαζική κουλτούρα της
άρχουσας τάξης και
του ιμπεριαλισμού.
Κάθε δύο χρόνια
το φεστιβάλ της
ΕΔΟΝ είναι το
αποκορύφωμα
αυτών των
αγώνων της
εργαζόμενης

φεστιβάλ

και προοδευπκής νεολαίας ενάντια σ ’ αυτή
την υποκουλτούρα που καλλιεργεί την
απολιτικοποίηση, τον ατομικισμό, της ηθικής
και κοινωνικής αξίας. Πάω στο φεστιβάλ για
να ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με τις χιλιάδες
των άλλων νεολαίων που αγωνίζονται για
το δικαίωμα στη μόρφωση, τη δουλειά,
για μια πατρίδα ενωμένη μαζί με τους
Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους
να ζουν αδελφωμένα και να οικοδομούν την
νέα κοινωνία του σοσιαλισμού».
Η μαθήτρια λυκείου ‘Ελενα Λαζάρου
στάθηκε ιδιαίτερα στην ηθική σημασία του
φεστιβάλ. Χαρακτηριστικά ανάφερε: «Όλα
όσα θα γίνουν εκείνες τις τέσσερεις μέρες στη
Λευκωσία μας εκφράζουν σαν προοδευπκούς
ανθρώπους και προβληματιζόμένους νέους.
Ένας νέος που νοιάζεται για το καλό του
τόπου και για το καλό του εαυτού του δεν
μπορεί να μένει αδιάφορος μπροστά σ’
αυτή την μαζική κινητοποίηση της ΕΔΟΝ.
Το φεστιβάλ μας βοηθά να κατανοήσουμε
καλύτερα τον τοπο μας, τον εαυτό μας και
τον αγώνα μας».
Ο φοιτητής Ανδρεας Σοφοκλέους μας
ανάφερε: «Μόνο η ΕΔΟΝ έχει την τέχνη και
τη δύναμη να οργανώνει φεστιβάλ που μέσα
τους να περικλείουν τέτοιο παλμό και νόημα.
Η ΕΔΟΝ είναι η πιο σωστά τοποθετημένη
οργάνωση νεολαίας του τόπου μας. Η
ΕΔΟΝ με όλους τους τρόπους και τις μορφές
αγωνίζεται για να διατηρήσει μέσα στον κάθε
νέο και νέα τη θέληση για αγώνα μέχρι την
τελική δικαίωση του λαού και του τόπου.
Στο 12ο Φεστιβάλ για ακόμη μια φορά θα
βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί το δίκαιο της
πατρίδας μας, να ζήσουμε όλοι μαζί ειρηνικά,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μακριά
από ξένους στρατούς και ξένα συμφέροντα.
Στο φεστιβάλ θα βροντοφωνάξουμε για τα
δίκαια του κάθε νέου εργάτη, του κάθε νέου
φοιτητή. Είναι γ’ αυτούς τους λόγους που
στο φεστιβάλ θα είμαι παρών.
Η πωλήτρια Άντρη Ευσταθίου μας τόνισε τα
εξης: «Σήμέρα που η ακροδεξιά αντίδραση
έχει χάσει κάθε ίχνος ντροπής, σήμερα
που οι καταστροφείς αυτού του τόπου
αποθρασύνθηκαν πλήρως, επιβάλλεται
οι προοδευτικές- αριστερές δυνάμεις να
συσπειρωθούν ακόμα περισσότερο. Το
φεστιβάλ είναι μια καλή ευκαιρία για να
δώσουμε μια γερή απάντηση σε όσους
ασχημονούν πάνω στην ιερή μνήμη των
λαϊκών μας αγώνων. Πέρα από τη σωστή
πολιτική γραμμή αγώνα, το φεστιβάλ μας
προσφέρει και υγιή ψυχαγωγία. Οπωσδήποτε
θα παρευρεθώ».
Πολύ περιεκτικός και συγκεκριμένος στις
απόψεις του ο φοιτητής Κώστα Κώστας μας
είπε: «Το 12ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
αποτελεί πιστεύω την κορυφαία πολιτική
και πολιτιστική εκδήλωση της πρωτοπόρας
νεολαιιστικης οργάνωσης. Το κύριο σύνθημα
του φεστιβάλ «Ψηλά τη σημαία για την
λευτεριά και τα δικαιώματα της νέας γενιάς»
αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό που
πρέπει να έχει ο κάθε νέος. Στις σημερινές
δύσκολες συνθήκες απαιτείται η συσπείρωση
και ενότητα της νεολαίας μας στη βάση
διεκδίκησης των δικαιωμάτων της για μια
καλύτερη και δημιουργική ζωή, καθώς και
στη προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη
λύση του κυπριακού προβλήματος. Για την
εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων συμμετέχω
κι εγώ στο Φεστιβάλ».

Σάββας Στέφου εργαζόμενος: Νοιώθω υποχρέωση μου
να παρω μέρος στο μεγαλύτερο ΠολίΏσπκό φόρουμ
της Νεολαίας του τόπου μας. Νοιώθω υποχρέωση μου
να βάλω και εγώ το δικό μου λιθάρι στην επιτυχία του
Φεστιβάλ: Διαφημίζοντας το, προ-πουλώντας εισιτήρια
και κάρτες του 12ου Παγκύπριου Φεστιβάλ».
Ανδρεας Προδρόμου, Φοιτητής: «Σαν προοδευτικοί
νεολαίοι και φοιτητές πρέπει να νοιώθουμε ιδιαίτερη
υποχρέωση όχι μόνο όσον αφορά την συμμετοχή μας στο
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, που για μένα είναι το μεγαλύτερο
πολιτιστικό γεγονός του τόπου μας, αλλά και στην
όσο το δυνατό πιο δημιουργική προσφορά μας για το
ποιοτικό του ανέβασμα. Από την δική μου πλευρά θα
κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρω τόσο
στην προετοιμασία του Φεστιβάλ όσο και στην επιτυχή
διεξαγωγή του».
Κάλλια Χριστοδούλου:
«Θα συμμετέχω στο 12ο Παγκ. Φεστιβάλ γιατί είναι το
μεγαλύτερο πολίτικο - πολιτιστικό γεγονός στα Κυπριακά
δεδομένα. Διοργανώνεται από μια πολιτική οργάνωση
με παράδοση στην Κυπριακή πραγματικότητα. Από
την ΕΔΟΝ την καταξιωμένη οργάνωση της Κυπριακής
Νεολαίας. Θέλω με τη συμμετοχή μου να προσφέρω
και εγώ σ’ αυτή τη διοργάνωση που είναι αποτέλεσμα
της δουλειάς όλων των μελών και φίλων της ΕΔΟΝ
και γιατί πιστεύω ότι κάθε Κύπριος νέος με σωστούς
προσανατολισμούς που θέλει να ζήσει σε μια Κύπρο
ανεξάρτητη χωρίς ξένους στρατούς και βάσεις που να
δημιουργεί τις προϋποθέσεις πολύπλευρης ανάπτυξης
της Νεολαίας πρέπει να συμμετέχει δραστήρια σ’ αυτό το
μεγάλο γεγονός. Γιατί με τη συμμετοχή του διαδηλώνει
αυτά τα πιστεύω και τους στόχους του».
[…]
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κάθοδος στην Κύπρο του μεγαλύτερου Έλληνα
μουσικοσυνθέτη, του Μίκη Θεοδωράκη αποτελούσε
πάντα ένα σημαντικό πολιτιστικό και πολιτικό
γεγονός, γιατί ο Μίκης εκτός από ένας μεγάλος
συνθέτης είναι και ένας μεγάλος αγωνιστής, ένας δοκιμασμένος φίλος
της Κύπρου και του αγώνα του λαού μας.
Το γεγονός αυτό γίνεται πιο σημαντικό σήμερα που το κοινό μας κατακλύζεται στη
κυριολεξία από διάφορα μουσικά σχήματα, από διάφορα τραγουδιστικά αλλά και
θεατρικά αστέρια του ελληνικού χώρου που μας προσφέρουν θέαμα και ακρόαμα
χαμηλής ποιότητας χάρη της «πολιτιστικής μας ανύψωσης και διαμόρφωσης».
Στη σημερινή μας λοιπόν εποχή της «συναυλιομανίας» και του εμπαιγμού του κοινού, στη σημερινή εποχή της παραδεχόμενης
απ’ όλους κρίσης στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι θελήσαμε να έχουμε μια συνομιλία με τον Μίκη Θεοδωράκη, για να ακούσουμε
τις δικές του κρίσεις, τις δικές του απόψεις, τις δικές του προτάσεις, τα δικά του σχέδια.
Στη συνομιλία μας αυτή, που έγινε στις πρώτες μέρες το ερχομού του στη Κύπρο συζητήσαμε για πολλά θέματα που
απασχολούν τον ελληνικό μουσικό χώρο και μας δόθηκε για μια ακόμα φορά η ευκαιρία να καταλάβουμε ότι ο Μίκης
εκτός από ένας μεγάλος συνθέτης και αγωνιστής είναι και ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης ανθρώπινος,
προοδευτικός, λαϊκός…
«N»: Μέσα σε ποιες συνθήκες και για ποιους λόγους αποφασίσατε να ξεκινήσετε την κοινή σας αυτή παρουσία στον χώρο
τον συναυλιών με τον Μ. Χατζηδάκη με τον οποίο πολλά σας ενώνουν αλλά και πολλά σας χωρίζουν.
ΑΠ: Οπωσδήποτε είμαι πάντα υποχρεωμένος από την μια μεριά να παίρνω υπόψη μου το τι υπάρχει σήμερα στη χώρα και από
την άλλη μεριά τις δικές μου ανάγκες για εξέλιξη.
Στη δεκαετία του ’60 υπήρξε μια ομαλή πορεία, όταν είχαμε κατορθώσει αυτό το παλλαϊκό κίνημα, όπου υπήρχε ένας άμεσος
διάλογος με τον λαό και ιδιαίτερα με την νεολαία, και όποτε προχωρούσα και εγώ σε νέες μορφές, σε νέα τραγούδια, χέρι
με χέρι με τον λαό. Το πραξικόπημα που ακολούθησε και η δικτατορία μας έφερε ένα κενό επτά ετών.
Μετά την μεταπολίτευση υπήρξε μια πολύ σκληρή ιδεολογική σύγκρουση, ιδιαίτερα τον χώρο της αριστεράς, ανάμεσα
στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα του ΚΚΕ και των αναθεωρητών, των αριστερών, των αναρχικών, των εξτρεμιστών.
Τα χρόνια που ακολούθησαν ήτανε αγώνες που απορρόφησαν κατά 100% την επαναστατική, πολιτική, νεολαία. Η
Οι συναυλίες που κάναμε όλο το
χρησιμοποίηση σε αυτόν τον σκληρό ιδεολογικό αγώνα του τραγουδιού, έφεραν σαν αποτέλεσμα το να χάσουμε
καλοκαίρι
στην Ελλάδα μας αναπτέρωσαν
ίσως μια ολόκληρη γενιά. Μια ολόκληρη γενιά που πήγαινε να ακούσει τα τραγούδια όχι με τα αυτιά αλλά
τις ελπίδες ότι δεν χάθηκε ο αγώνας μας. Και το
τ’ άκουγε σύμφωνα με την λογική της σχέσης τους. Έτσι χάθηκε ο διάλογος και άλλοτε επικρατούσε ένα
λέω αυτό γιατί σε αυτές τις συναυλίες κυριαρχούσε το
ρεύμα ενός Α’ συνθέτη που το προτιμούσε μια Α νεολαία και που το κτυπούσε μια Β νεολαία και άλλοτε
στοιχείο της νεολαίας. Τα νέα παιδιά που τραγουδούσαν τα
ένας Β συνθέτης και ούτε καθ’ εξής. Έτσι δεν υπήρχαν κριτήρια πολιτιστικά, υπήρχαν κριτήρια
τραγούδια μας μας έδωσαν την ελπίδα ότι μπορούμε να βασιστούμε
ιδεολογικά. Σήμερα βέβαια αυτά έχουν περάσει και όλες οι νεολαίες ανακαλύπτουν την ανάγκη
στην
νέα γενιά. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο οι δικές μας συναυλίες δεν πρέπει,
μιας καθαρά πολιτιστικής στροφής. Αυτό όμως γίνεται σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση δηλ.
δεν μπορεί να ταυτίζονται με τις συναυλίες των βιομηχανοποιημένων ειδώλων.
έχουμε 7 χρόνια δικτατορία και 10 μετά την μεταπολίτευση 17 ολόκληρα χρόνια. Ένα τεράστιο
[…]
χρονικό διάστημα.
«N»: Πως βλέπετε τις συναυλίες σας στην Κύπρο σε σχέση με το γενικότερο πρόβλημα
κατακλυσμού συναυλιών από Έλληνες καλλιτέχνες;
Έτσι σε αυτή την κατάσταση
που βρισκόμαστε τώρα,
ΑΠ: Οι συναυλίες στην Κύπρο δεν προετοιμάστηκαν σωστά και αρκετά και έπεσαν σε μια
μπορούμε να πούμε ότι
περίοδο
όπου πλέον νομίζω το πρόβλημα των συναυλιών έχει κορεσθεί με τραγουδιστές από
οι συναυλίες μας με τον
την Ελλάδα εδώ στην Κύπρο. Κύρια αιτία γι’ αυτό είναι η πολύ μεγάλη σήμερα ανάπτυξη του
Χατζηδάκη έχουν έναν
εμποριοβιομηχανοποιημένου ελληνικού τραγουδιού που έχει κατακλύσει την ελληνική αγορά και
χαρακτήρα αμυντικό.
έτσι συγκροτήματα βγαίνουν στον εκτός της Ελλάδας χώρο όπου βρίσκονται Έλληνες (Αυστραλία,
Καναδά, ΗΠΑ, Κύπρο). Βέβαια δεν είναι όλα αρνητικά διότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν και άξιοι
Πάμε δηλαδή να
καλλιτέχνες εκπρόσωποι του Ελληνικού τραγουδιού και δεν μπορούμε με μια μόνο μονοκοντυλιά
περισώσουμε ότι
να τα διαγράψουμε όλα. Ωστόσο είναι φυσικό μέσα στη τεράστια ανάπτυξη να μπερδευτούν πολλά
μπορούμε να
πράγματα
όπως κατ’ αρχήν τα είδη μουσικής, η ποιότητα, η ουσία. Για αυτόν τον λόγο παρουσιάζεται
περισώσουμε.
και το σημερινό απαράδεκτο φαινόμενο. Γιατί θα έπρεπε κανονικά όταν άνθρωποι σαν κι εμάς έρχονται
Πάμε
να
στην Κύπρο αυτό να αποτελούσε τεράστιο πολιτιστικό γεγονός. Διότι χωρίς να περιαυτολογούμε ξέρουμε
διατηρήσουμε
πολύ καλά ότι εμείς οι δύο δημιουργήσαμε όλο αυτό το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και διαπλάσαμε 2-3 γενιές
αυτό τον
νέων. Και το ότι γίνεται και μπαίνουμε κι εμείς στην ίδια σειρά όπως οι άλλοι γίνεται λόγω αυτής της αναρχίας
διάλογο με
που επικρατεί στο θέμα των συναυλιών, γίνεται διότι υπάρχει μια γενικότερη κρίση στα μουσικά πράγματα.
τον κόσμο.
«N»: Μιλήσατε προηγούμενα για ένα μπέρδεμα στα είδη μουσικής. Θα θέλατε να μας καθορίσετε τη διαφορά
ανάμεσα στο ελαφρύ και το λαϊκό τραγούδι;
ΑΠ: Το ελαφρύ λαϊκό τραγούδι μας βοηθάει να ξεχάσουμε ενώ το λαϊκό μας βοηθάει να θυμηθούμε. Είναι γεγονός
ότι μπορεί και τα δύο να είναι απαραίτητα διότι ο άνθρωπος θέλει να θυμάται και να ξεχνάει. Αλλά ωστόσο είναι
δύο διαφορετικά πράγματα. Ψυχαγωγία από την πνευματική άποψη και ψυχική ανάσταση που πρέπει να είναι, δίνει
μόνο το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι που οι ρίζες τους
πηγάζουν από την ελληνική παράδοση, την ελληνική κοινωνική παράδοσης και τους αγώνες
του ελληνικού λαού.
[…]
«N»: Ποιο μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε μέσω της εφημερίδας μας στην ΕΔΟΝίτικη
και γενικά την Κυπριακή νεολαία;
ΑΠ: Θα ήθελα κατά αρχή να στείλω να στείλω θερμό, αγωνιστικό μήνυμα στην
ΕΔΟΝίτικη νεολαία που επικεφαλής της δημοκρατικής νεολαίας της Κύπρου
αγωνίζεται πλάι στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου με επικεφαλής το ΑΚΕΛ
για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα
επίσης να συγχαρώ και να συμφωνήσουμε με τη γενναία και αποφασιστική
στάση που τήρησε το ΑΚΕΛ στο θέμα της αποδοχής της νέας πρωτοβουλίας του
Γ.Γ του ΟΗΕ κ. Κουεγιάρ.
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Του Α.Ζ Αχιλλίδη, Ανώτερου Λέκτορα Φυσικής ΑΤΙ

T

ο δάσος του Αμαζονίου είχε κάποτε χαρακτηρισθεί σαν μια
«πράσινη κόλαση για τον άνθρωπο» όπου δεν μπορούσαν
να επιζήσουν παρά ελάχιστες μόνον ψυχές Ινδιάνων.
Οι εξερευνητές περιέγραψαν το τροπικό δάσος σαν μια
αδιαπέραστη ζούγκλα εντυπωσιακής βλάστησης και το μόνο
που κατάφερναν ήταν να εξερευνήσουν μόνον τις παραποτάμιες
περιοχές του δάσους. Τα τελευταία όμως χρόνια το δάσος του Αμαζονίου
άρχισε να αποψιλώνεται συστηματικά. Η αλόγιστη εκμετάλλευση του
δάσους από τον άνθρωπο και η φωτιά, καταστρέφουν 1,5 εκατ. Εκτάρια
δάσους το χρόνο, ένας αριθμός δέκα φορές μεγαλύτερος από αυτόν που
υπολόγισε η FAO. Η αποψίλωση όμως των τροπικών δασών με αυτό το
ρυθμό θέτει σε τρομερό κίνδυνο τα διάφορα οικοσυστήματα. Πρώτα
απ΄ όλα όταν λιγοστεύουν τα δέντρα το διοξείδιο του άνθρακα που
αποδεσμεύεται στην ατμόσφαιρα αυξάνει κατά 15 έως 30 τοις εκατόν διότι
τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπουν σε
οξυγόνο. Μετά, η εξαφάνιση των τροπικών δασών θα στερήσει από τα
διάφορα είδη ζώων το χώρο κατοικίας τους. Έχει υπολογιστεί ότι το 50%
των ειδών που υπάρχουν στη Γη, ζουν σε τροπικά δάση.
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί στο
θέμα της διάσωσης του Αμαζονίου και των διάφορων ειδών που ζουν
σ’ αυτό. Ακριβώς επειδή το δάσος αυτό περιέχει περισσότερα είδη από
οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη μας ο εντοπισμός τους, η κατάταξη
τους και η προστασία τους είναι καθήκον πολύ μεγάλης σημασίας για την
οικολογική ισορροπία της περιοχής αλλά και γενικότερα του πλανήτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πυκνά φυλλώματα των δέντρων του δάσους
επιτρέπουν τη διέλευση μόνο του 2% του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω
τους. Για το λόγο αυτό ένα 80% περίπου των ειδών, κυρίως εντόμων
που ευδοκιμούν εκεί, ζουν στις κορυφές των δέντρων όπου εκτίθενται
άμεσα στην έντονη ηλικιακή ακτινοβολία και επηρεάζονται έμμεσα από
την ψηλή βροχόπτωση. Τα ανώτερα δηλαδή τμήματα του δάσους που
χωρίζουν την χλωρίδα της περιοχής από την ατμόσφαιρα είναι αυτά
που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη βιολογική ποικιλία. Για αυτό και έχον
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών οι οποίοι έχουν σαν κύριο
στόχο τους τη μελέτη των κορυφών των δέντρων που υψώνονται μέχρι
και 30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ενώ παράλληλα
διάφορες «τολμηρές» εξερευνητικές ομάδες εισχωρούν όλο και βαθύτερα
μέσα στην πυκνή ζούγκλα.

Πάνω στις… άκρες των άκρων
Ο πιο επαναστατικός τρόπος για τη μελέτη ειδών που ζουν στις κορυφές
χρησιμοποιήθηκε από τη Γαλλική εξερευνητική ομάδα του καθηγητή Francis Halle, του Πανεπιστημίου Monpelier, ο οποίος σχεδίασε το ερευνητικό
πρόγραμμα «Σχέδιο των κορυφών». Στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε
ένα αερόστατο θερμού αέρα όγκου 7500 κυβικών μέτρων το οποίο
μπορούσε να ανυψώσει μιαν εξέδρα βάρους 750 κιλών και εμβαδού 600
τετραγωνικών μέτρων. Το αερόστατο μεταφέρει την εξέδρα μέχρι την
προς μελέτη περιοχή. Όταν φτάσει στην περιοχή η εξέδρα τοποθετείται
στην κορυφή των δένδρων και η εξερευνητική της αποστολή αρχίζει τη
δουλειά της. Όταν συμπληρωθούν οι μετρήσεις η εξέδρα μεταφέρεται
αλλού και η εξερεύνηση συνεχίζεται. Οι επιστήμονες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις της βάσης της αποστολής
και με σχοινένιες σκάλες ανεβαίνουν στην εξέδρα που χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα σαν χώρος εργασίας, αλλά και σαν χώρο διαβίωσης. Η
περίμετρος της είναι 82 μέτρα ενώ στο κέντρο της μια σκηνή εμβαδού
12 τετραγωνικών μέτρων προστατεύει τα μέλη της αποστολής από την
έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή τις βροχές. Οι συνθήκες που επικρατούν στις
κορυφές των δέντρων είναι πραγματικά εκπληκτικές. Τη μέρα ο Ήλιος
πυρπολεί την βλάστηση και η θερμοκρασία φτάνει στους 40 βαθμούς
κελσίου. Επιπλέον καταιγίδες διάφορων εντάσεων εμφανίζονται εντελώς
ξαφνικά και απομακρύνονται επίσης ταχύτατα.

Εναέριο εργαστήριο
Εκτός όμως από τη μελέτη
του ζωικού βασιλείου,
οι
ερευνητές
πραγματοποιούσαν
μετρήσεις της
σύστασης του αέρα
σε διάφορα ύψη,
των μεταβολών
της φωτεινής
ενέργειας, της
περιεκτικότητας
του αέρα σε διοξείδιο
του άνθρακα και
της
πυκνότητας
των φυλλωμάτων.
Τα δεδομένα από
τις μετρήσεις αυτές
επέτρεψαν τον καθορισμό
της
ονομαζόμενης
«βαθμίδας φωτοσύνθεσης»,
η οποία περιγράφει τη σχέση
ανάμεσα στην παραγωγή
χλωροφύλλης και την ένταση
της ηλιακής ακτινοβολίας, την
υγρασία, τη θερμοκρασία και
την περιεκτικότητα σε διοξείδιο
του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
Άλλα αποτελέσματα των ερευνών
βοήθησαν στην κατανόηση της
διαδικασίας ανάπτυξης των δέντρων
και ερμήνευσαν το γεγονός ότι
μερικά από αυτά δεν μπορούν να
ξεπεράσουν ένα μέγιστο ύψος και
αυτό διότι η ενέργεια που μπορεί να
δεσμεύσει ένα δέντρο σε ένα τροπικό
δάσος δεν είναι αρκετή για να του
επιτρέψει την ανάπτυξη του σε ένα
ύψος μεγαλύτερο από τα 40 μέτρα.
[…]

S.O.S
Η ανθρωπότητα, έστω και καθυστερημένα άρχισε να
αντιλαμβάνεται ότι η συστηματική καταστροφή των
τροπικών δασών, που γίνεται κάτω από την αδήριτη
ανάγκη της οικονομικής ανάπτυξης και του κέρδους, θα
έχει ολέθριες συνέπειες όχι μόνον πάνω στην οικολογία της
περιοχής αλλά και πάνω στις κλιματολογικές συνθήκες του
πλανήτη. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους άρχισε πριν μερικά
χρόνια μια διεθνής συνεργασία με την εξαγγελία του σχεδίου
δράσης για τη διάσωση των τροπικών δασών (Tropical
Forest Action Plan). Με το σχέδιο αυτό θα εξευρεθούν τα
κατάλληλα κονδύλια που χρειάζονται για να προστατευτούν
τα δάση από την αλόγιστη εκμετάλλευση τους από το
κράτος και τις πολυεθνικές εταιρείες.

Για να κατανοηθεί το μέγεθος του κινδύνου, αρκεί να
αναφερθεί ότι η Αγγλική τράπεζα Barkley είναι ο ιδιοκτήτης
και χρηματοδοτεί δύο μεγάλες γεωργοκτηνοτροφικές
μονάδες κοντά στον Αμαζόνιο, που καίνε κάθε χρόνο μισό
εκατομμύριο εκτάρια τροπικού δάσους, προκειμένου να
Οι έρευνες στις κορυφές των δέντρων οδήγησαν στην αναθεώρηση του χρησιμοποιήσουν την εκχερσωμένη γη για κτηνοτροφικούς
αριθμού των ειδών του ζωικού βασιλείου στον πλανήτη μας. Πριν από λίγα και γεωργικούς σκοπούς! Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι
χρόνια οι ειδικοί πίστευαν ότι ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά την οριακή τιμή το Διεθνές Συνέδριο προστασίας του περιβάλλοντος που
του ενάμισι εκατομμυρίου και ότι η τιμή αυτή δε θα αύξανε στο μέλλον. θα γίνει το 1992 στη Βραζιλία θα έχει τη βούληση και
Από τις πρώτες όμως μελέτες των ειδών την αποφασιστικότητα ώστε να πάρει τις κατάλληλες
συνελέγησαν με το «σχέδιο κορυφές των αποφάσεις που θα προστατεύουν για πάντα τα τροπικά
δέντρων» φαίνεται ότι ο αριθμός των ειδών δάση από την εκμετάλλευση και τον αφανισμό.
που ζουν στον πλανήτη μας θα πρέπει να
πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια (!) κάτι που Πρέπει και είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει από όλους
προβληματίζει σοβαρά τους ζωολόγους αντιληπτό ότι τα τροπικά δάση δεν αποτελούν πολύτιμο
και ταξονόμους διότι είναι αδύνατος κεφάλαιο μόνο για τις χώρες που τα κατέχουν αλλά ότι είναι κάτι
ο διαχωρισμός και η κατάταξη τους. παραπάνω από βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του
πλανήτη μας.
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Η ΙΔΕΑ
Την πατρότητα της ιδέας αυτής για εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας την διεκδικεί το
συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου. Όταν το 1956 προτάθηκε ο πρώτος Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος,
μια από τις επικρίσεις μας ήταν ότι ο Νόμος εκείνος ενώ θα παρείχε χρηματικά ωφελήματα, δεν θα παρείχε
ωφελήματα σε είδος. Και μ’ αυτό εννοούσαμε την ιατρική περίθαλψη και τα φάρμακα. Πριν ακόμα από το
1956 το συνδικαλιστικό κίνημα είχε στρέψει την προσοχή του στο μεγάλο κενό που υπήρχε όσον αφορά την
ιατρική περίθαλψη λαού. Η ίδρυση των Συντεχνιακών Ταμείων Ιατρικής Περίθαλψης και των Συντεχνιακών
Φαρμακείων είχε σαν σκοπό να καλύψει όσο ήταν δυνατό αυτό το κενό.
Έτσι όταν θα έλθει αυτό το Σχέδιο, πρώτα και κύρια γιατί το ζητά το συνδικαλιστικό κίνημα και άλλες μαζικές
κοινωνικές οργανώσεις του τόπου.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η ίδια λοιπόν κατάσταση κάμνει απαραίτητη την εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που χρηματοδοτείται
από συνεισφορές. Επιδίωξη του Σχεδίου θα πρέπει να κάμει την δωρεάν περίθαλψη των πολιτών δικαίωμα.
Ξεκινούμε δηλαδή από την αρχή, ότι κάθε πολίτης περιμένει από την κοινωνία μέσα στην οποία ζει να του
δίνει όλη την βοήθεια που χρειάζεται για τη διατήρηση της υγείας του και όλη τη φροντίδα που χρειάζεται
όταν είναι άρρωστος. Να απαλλάξει τους πολίτες από το αβάσταχτο βάρος του κόστους της ιδιωτικής ιατρικής
και να εξαλείψει την προσβολή που γίνεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια από το σημερινό σύστημα των
Κρατικών Ιατρικών Υπηρεσιών.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Είναι φανερό ότι για να δημιουργηθεί η ανάγκη για ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας, για να υπάρχει τόσο πλατιά
διαδομένη η απαίτηση για ένα τέτοιο Σχέδιο, αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση δεν ικανοποιεί
τον λαό. Με το σημερινό σύστημα, ο κρατικός τομέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, παρέχει τέτοιες
υπηρεσίες στους δημόσιους υπαλλήλους και στους άπορους ή όσους είχαν εισοδήματα κάτω από ένα
ορισμένο επίπεδο. Αν εξαιρέσουμε τους Δημόσιους Υπαλλήλους και όσους μπαίνουν στα κρατικά
Νοσοκομειακά ιδρύματα σαν ιδιωτικοί άρρωστοι με πληρωμή, για όλους τους άλλους το σύστημα
είναι εξευτελιστικό και προσβλητικό της αξιοπρέπειας τους σαν πολιτών.

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, εδώ δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της προσβολής της αξιοπρέπειας, υπάρχει
όμως το στοιχείο του κόστους. Μια επίσκεψη σε ιδιωτικό γιατρό μαζί με φάρμακα και τα εργαστηριακά
σημαίνει διάθεση δύο, κάποτε και τριών ημερομισθίων ενός ειδικευμένου εργάτη, μπορεί να σημαίνει
ολόκληρο το εβδομαδιαίο μισθό μιας εργάτριας ή ενός ημιειδικευμένου εργάτη. Μια ολιγοήμερη παραμονή
σε κλινική μαζί με χειρουργική επέμβαση, φάρμακα και εργαστηριακά, μπορέι να σημαίνει δύο μηνιαίους
μισθούς ενός ειδικευμένου εργάτη.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μερικοί ίσως νομίζουν ότι το Σχέδιο Υγείας γίνεται για να εξυπηρετήσει τους γιατρούς, τους χημικούς και
τους φαρμακοποιούς. Ότι γίνεται για να λύσει τα προβλήματα του ιατρικού και παραϊατρικού κόσμου. Αυτή
η αντίληψη δεν είναι ορθή. Το Σχέδιο θα γίνει για να εξυπηρετήσει το λαό για να λύσει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο λαός σχετικά με την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.
Θα επιδιωχθεί όμως αυτό το δεύτερο δηλαδή η λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, με την
κήρυξη ενός εξοντωτικού πολέμου ενάντια στους γιατρούς;
Σε καμία περίπτωση. Αν ο σκοπός του Σχεδίου είναι η υγεία του λαού, η θεραπεία των ασθενών, η περιποίηση
των ασθενών, αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με πόλεμο κατά των γιατρών ή των άλλων στελεχών του
παραϊατρικού προσωπικού, αλλά με την εξασφάλιση της συνεργασίας τους.

ΠΡΟΝΟΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Σχεδίου (με βάση το προσχέδιο) θα είναι: τα υποχρεωτικά μέλη, τα προαιρετικά μέλη που
θα έχουν πληρώσει εισφορά για δώδεκα τουλάχιστο μήνες, συγγενείς των υποχρεωτικών ή προαιρετικών
μελών, οι οποίοι δεν καθίστανται υποχρεωτικά μέλη, άτομα που παίρνουν ανεργιακό επίδομα βάση του Νέου
Σχεδίου και Κ.Α. Συγγενείς που είναι δικαιούχοι ωφελημάτων βάση του σχεδίου είναι: η σύζυγος, παιδιά
ηλικίας μέχρι 18 χρονών και μεταξύ 18-21 αν αυτοί φοιτούν, και παιδιά ηλικίας άνω των 18 χρονών αν είναι
σωματικά ή πνευματικά ανάπηρα, ανίκανα να συντηρούν των εαυτό τους και ανύπαντρα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όλα τα άτομα που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων θα είναι υποχρεωτικά μέλη του Σχεδίου Υγείας. Υποχρεωτικά
μέλη θα είναι επίσης όλα τα πρόσωπα που παίρνουν σύνταξη ανικανότητας,
σύνταξη χηρείας ή σύνταξη γήρατος από τα Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κυβερνητικοί συνταξιούχοι.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για σκοπούς εξωτερικής παρακολούθησης οι δικαιούχοι θα μορούν να
διαλέξουν το γιατρό τους και θα εγγράφονται κοντά του. Η εγγραφή θα
ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το Συμβούλιο θα ρυθμίζει πιθανές αλλαγές κατά
τη διάρκεια του χρόνου. Η εκλογή του γιατρού θα περιορίζεται γεωγραφικά
– θα οριστούν ιατρικές περιφέρειες ή επαρχίες (σε σχέση με τη κατανομή
πληθυσμού, τα μέσα συγκοινωνίας κ.λπ..). Αν ο θεράπων ιατρός θεωρήσει
ότι ο ασθενής έχει ανάγκη από παρακολούθηση ειδικού γιατρού τότε θα
εκδίδει «σημείωμα παραπομπής» που θα αναφέρει τη σχετική ιατρική
ειδικότητα, ο δικαιούχος θα μπορεί να εκλέξει τον ειδικό γιατρό ανάμεσα
σε όλους τους γιατρούς της σχετικής ειδικότητας.
Η παρακολούθηση μητρότητας, οι οφθαλμολογικές και ψυχιατρικές
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται χωρίς παραπομπή. Για την εσωτερική
παρακολούθηση των ασθενών θα απαιτείται παραπομπή μετά από εξέταση
από γιατρό εξωτερικής παρακολούθησης με εξαίρεση τις επείγουσες
περιπτώσεις. Το Συμβούλιο θα θέση κανονισμούς πάνω στη χρήση των
νοσοκομείων και κλινικών. Για οδοντιατρική παρακολούθηση ο δικαιούχος
θα μπορεί να εκλέξει τον οδοντίατρο του, το ίδιο και
τον προμηθευτή για ματογυάλια και προσθετικά
που θα γράφονται στις συνταγές – μεταξύ εκείνων
βέβαια που θα συμβάλλονται στο Σχέδιο.
[…]
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(Το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε από τον τότε Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, Δημήτρη Χριστόφια, ως
απάντηση σε μια κριτική που ασκείτο στο ΑΚΕΛ για την στάση του απέναντι στην ΕΟΚΑ και
τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Το πλήρες άρθρο είναι πολύ μεγαλύτερης έκτασης
από το απόσπασμα που παρατίθεται και εκτείνεται πέραν από ιδεολογική, και σε ιστορική
προσέγγιση του ζητήματος.)
[…]

Η βάση για τον καθορισμό της στάσης του ΑΚΕΛ

Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΤΙΚΗ
Για την επιτυχή έκβαση της πάλης
του κόμματος της εργατικής τάξης,
συγκεκριμένου κινήματος ή ακόμα
ολόκληρου του λαού σε ένα ιστορικό
στάδιο, σοβαρή προϋπόθεση, ακρογωνιαίο
λίθο θα λέγαμε αποτελεί ο καθορισμός
ορθής στρατηγικής και τακτικής.

Μήπως όμως το ΑΚΕΛ καθόρισε την στάση του έναντι της ένοπλης μορφής πάλης ενάντια
στην αποικιοκρατία γιατί ΑΡΧΗΓΟΣ της ΕΟΚΑ ήταν ο κουμμουνιστικοφάγος φασίστας
Γρίβας; Ή μήπως γιατί τόσον ο Γρίβας, όσο και αυτοί που προηγήθηκαν της ΕΟΚΑ
(ΕΜΑΚ βλ. άρθρο Μ. Πέρδιου «Χαραυγή» 19.6.79( δεν θεωρούσαν του κομμουνιστές
άξιους να πολεμήσουν τους Άγγλους αποικιστές; Ασφαλώς όχι. Αυτό δεν ήταν και
Όταν κανείς αναφέρεται στην στρατηγική του
δεν μπορούσε να ήταν ούτε το μοναδικό μα προπάντων ούτε το κύριο κριτήριο στον
κόμματος ή ολόκληρου του κινήματος, έχει
καθορισμό της θέσης του Κόμματος έναντι της μορφής αγώνα που χρησιμοποίησε
υπόψη του κατά κανόνα τη βασική πολιτική
η ΕΟΚΑ. Αν υποστηρίζαμε κάτι τέτοιο θα έλεγε κάποιος ότι το ΑΚΕΛ θα μπορούσε
γραμμή για ένα ολόκληρο ιστορικό στάδιο,
κάλλιστα να κάμει το δικό του αντάρτικο και να πολεμήσει με μεγαλύτερη συνέπεια
γραμμή που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του
τους αποικιοκράτες. Στην τέτοια περίπτωση το επιχείρημα μας για τον κίνδυνο
βασικού στόχου του δοσμένου σταδίου. Στον
εμφυλίου πολέμου, παρά το γεγονός ότι τέτοιος κίνδυνος ήταν πραγματικός
τομέα της στρατηγικής υπάγονται ο υπολογισμός
θα ήταν το μοναδικό και ίσως να μην ήταν και πλήρως πειστικό. Η ουσία της
του συσχετισμού και της διάταξης των ταξικών
όλης υπόθεσης, βρίσκεται κάπου αλλού. Στην ίδια τη ζωή. Την αντικειμενική
δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας, στον περίγυρο
πραγματικότητα. Στις συνθήκες της Κύπρου. Στις συνθήκες που όποιος δεν τις
της και στον παγκόσμιο στίβο, ο καθορισμός της
λαμβάνει υπόψιν, όποιον ενεργά αντίθετα μ’ αυτές τον τιμωρούν αδυσώπητα
κατεύθυνσης του κυρίου πλήγματος, ο καθορισμός
κι ας έχει τις καλύτερες, τις πιο αγαθές και αγνές προθέσεις.
των βασικών συμμάχων της εργατικής τάξης.
Να πού στηρίχτηκε ο ΑΚΕΛ στον καθορισμό της στρατηγικής και της ταχτικής
του και των μορφών πάλης που υπάγονται στην ταχτική και που δεν είναι
αυτοσκοπός, για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων του λαού μας.

Και πάλιν για την στρατηγική και ταχτική

Η τακτική απορρέει από την στρατηγική, υποτάσσεται σ’
αυτή αποβλέπει στη λύση των τρεχόντων καθηκόντων του
κινήματος και γι’ αυτό είναι περισσότερο ευλύγιστη. Στη
σφαίρα της τακτικής υπάγονται ο καθορισμός της τρέχουσας
πολιτικής του κόμματος στη δοσμένη συγκεκριμένη
κατάσταση, ο υπολογισμός των αλλαγών στο συσχετισμό
των ταξικών δυνάμεων, η εκλογή των μορφών και των μεθόδων
πάλης και η χρησιμοποίηση τέτοιων συνθημάτων που ν’ αντιστοιχούν
στις συγκεκριμένες αντικειμενικές συνθήκες και να εξασφαλίζουν κατά τον
καλύτερο τρόπο την επίτευξη των στρατηγικών καθηκόντων.

Οι κλασσικοί του Μαρξισμού επιμένουν και
η ζωή έχει επιβεβαιώσει χιλιάδες φορές την
ορθότητα αυτής της επιμονής, ότι οι μορφές
πάλης δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέσο για
την νίκη του προλεταριάτου και δεν μπορούν
να απολυτοποιούνται. Δεν μπορεί να υπάρξει
συνταγή για όλες τις περιπτώσεις. Η εργατική
τάξης και το Κόμμα της πρέπει να είναι σε θέση
να κρίνουν πότε οι συνθήκες επιβάλλουν την
χρησιμοποίηση της ένοπλης μορφής πάλης ή
της ειρηνικής μαζικής πολιτικής μορφής πάλης,
της παράνομης ή της νόμιμης ή ακόμα και τον
συνδυασμό διαφόρων μορφών.
Ο Μαρξ μιλώντας γι’ αυτό το θέμα τόνιζε «Ο
εργάτης πρέπει με τον καιρό να κατακτήσει
την πολιτική εξουσία…όμως ποτέ δεν
ισχυριστήκαμε ότι για να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος πρέπει να χρησιμοποιηθούν παντού
τα ίδια μέσα» Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς,
Άπαντα τ.18 σελ. 154.
Οι κλασσικοί του Μαρξισμού
επεξεργαζόμενοι τα κριτήρια για τις μορφές
πάλης τις οποίες εκάστοτε χρησιμοποιά
η επαναστατική τάξη εξαρτούσαν την
χρησιμοποίηση της μίας ή της άλλης μορφής
από τις συγκεκριμένες συνθήκες, από την
αντικειμενική πραγματικότητα και όχι
από τις επιθυμίες και τα συναισθήματα.
«…Ο Μαρξισμός – υπογράμμιζε ο
Λένιν – απαιτεί οπωσδήποτε ιστορική
εξέταση του προβλήματος των μορφών
πάλης… Στις διάφορες περιόδους της
οικονομικής ανάπτυξης, σε εξάρτηση
από διάφορες συνθήκες, πολιτικές,
εθνικο-πολιτιστικές, της καθημερινής
ζωής κλπ, μπαίνουν στο πρώτο πλάνο
διαφορετικές μορφές πάλης, γίνονται
κύριες μορφές πάλης. Να προσπαθείς
να απαντήσεις με ένα ναι ή ένα όχι
στο πρόβλημα για ένα καθορισμένο
μέσο πάλης, χωρίς να εξετάζεις
λεπτομερειακά τις συγκεκριμένες
συνθήκες του δοσμένοι κινήματος
στο δοσμένο στάδιο ανάπτυξης του
– σημαίνει ότι εγκαταλείπεις τελείως
το έδαφος του μαρξισμού»… Λένιν.
Άπαντα Τόμος 14, σελ. 1,2 Ρως.
Έκδοση.

Θα μιλήσουμε και πάλιν για το μέρος εκείνο της
Μαρξιστικής – Λενινιστικής διδασκαλίας που
ονομάζεται στην στρατηγική – ταχτική
και την δημιουργική εφαρμογή του
στην πράξη όχι γιατί προσπαθούμε να
πείσουμε την ηγεσία της ΕΔΕΚ που ούτε
αναγνωρίζει μα πολύ περισσότερο με την
πολιτική της αναθεματίζει καθημερινά
Ο Μαρξισμός – Λενινισμός διδάσκει ότι για τον καθορισμό της στρατηγικής και της ταχτικής
τον Μαρξισμό. Θα ασχοληθούμε σύντομα
είναι αναγκαίο να παίρνεται υπόψη η διάταξη των δυνάμεων στον διεθνή χώρο, να παίρνουνται
με το θέμα αυτό γιατί πιστεύουμε πως
υπόψη όλες οι δυνάμεις, οι ομάδες, τα κόμματα, οι τάξεις και οι μάζες που δρουν μέσα στη
υπάρχουν απλά μέλη της ΕΔΕΚ που δεν
δοσμένη χώρα και όχι απλώς να καθορίζεται η πολιτική με βάση μόνο τις επιθυμίες και τις
συμβιβάζονται με τις διακηρύξεις του
αντιλήψεις, το βαθμό συνειδητότητας και διάθεσης για αγώνα μιας μόνο ομάδας ή ενός μόνο
αρχηγού ότι δημιουργεί δική του θεωρία
κόμματος.
για τον σοσιαλισμό, προωθεί γραμμή
έξω από δεσμεύσεις και ορολογίες που
«Η ταχτική – έγραφε ο Λένιν – πρέπει να χαραχτεί πάνω σε έναν ψύχραιμο υπολογισμό όλων
συγχύζουν, ότι ψάχνει για τον τρίτο δρόμο
των ταξικών δυνάμεων στο δοσμένο κράτος (και στα κράτη που το περικυκλώνουν και σ’ όλα
και προσπαθούν να αναζητήσουν εξηγήσεις
τα κράτη σε παγκόσμια κλίμακα) και επίσης της πείρας του επαναστατικού κινήματος». Λένιν
για τα κοινωνικά φαινόμενα από την
Αυτά τα λίγα για τις αρχές της
Διαλεχτά έργα, Τόμος ΙΙ, σελ. 371.
Μαρξιστική Λενινιστική κοσμοθεωρία. Ας
στρατηγικής και της ταχτικής
μας επιτραπεί μια μικρή παρένθεση. Πρέπει
νοουμένου ότι και άλλοι σύντροφοι
Η αντικειμενική εκτίμηση της διάταξης των ταξικών δυνάμεων στο δοσμένο στάδιο αγώνα,
να παραδεχτούμε πως είναι τρομερά μεγάλη
έχουν
ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
δίνει τη δυνατότητα να καθορίζονται σωστά οι σύμμαχοι της εργατικής τάξης στη κοινή
τιμή για την Κύπρο που γέννησε τέτοιο γιό
πάλη για την εκπλήρωση κοινών στόχων.
ο οποίος στο τελευταίο τέταρτο του 20ου
αιώνας και όταν το ένα τρίτο του πλανήτη
Με το πρόβλημα του υπολογισμού της διάταξης των ταξικών δυνάμεων είναι άμεσα
μας οικοδομεί τον σοσιαλισμό του Μάρξ,
συνδεδεμένο επίσης και το πρόβλημα της επισήμανσης του κύριου εχθρού και
του Ένγκελς και του Λένιν, που δημιουργεί
του καθορισμού της κατεύθυνσης του βασικού κτυπήματος των δυνάμεων που
την θεωρία του Κυπριακού σοσιαλισμού.
έχουν συμφέρονται αντίθετα προς αυτόν.
Ας δούμε τώρα πώς το ΑΚΕΛ εφάρμοσε εκείνη
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να προειδοποιήσουμε
την περίοδο μέσα στις Κυπριακές συνθήκες τις
πως τέτοιες απόπειρες επιχείρησαν στην
Ο ορθός καθορισμός του ιστορικού σταδίου που περνά μια χώρα είναι
Μαρξιστικές Λενινιστικές αρχές περί στρατηγικής
διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα ο
βασικό καθήκον για το κόμμα της εργατικής τάξης, που πιστεύει στην
και περί ταχτικής.
Μπερστάιν, ο Κάουτσκι, ο Τρότσκι, ο Μάο,
ιστορική κοινωνική εξέλιξη. Είναι απαραίτητος όρος για τον ορθό
ο Μαρκούζε και πολλοί σοσιαλδημοκράτες
καθορισμό των καθηκόντων που πρέπει να εκπληρωθούν στο
Πρώτα η διάταξη των δυνάμεων διεθνώς. Είναι ανάγκη
της Διεθνούς του Βίλλυ Μπράντ της Γόλτα
δοσμένο στάδιο για τον καθορισμό των συμμάχων της εργατικής
να ξεκινήσουμε από το περιεχόμενο της εποχής που
Μέγιες και του κ. Λυσσαρίδη που η ιστορία
τάξης και προπαντός για την αποφυγή δεξιών και αριστερών
διερχόμασταν τότε και διερχόμαστε και σήμερα σε παγκόσμια
και η ζωή αδισώπητες όπως είναι πάντα τους
παρεκκλίσεων, ταλαντεύσεων και τυχοδιωκτισμών.
κλίμακα. Η νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής σοσιαλιστικής
καταδίκασαν με την βοήθεια της εργατικής
επανάστασης εγκαινίασε την εποχή του περάσματος από τον
τάξης στην αφάνεια και τους ίδιους και τις
Ο Λένιν καταδίκαζε πάντοτε της υποκειμενική
καπιταλισμό στον σοσιαλισμό σε παγκόσμια κλίμακα. Με τον
θεωρίες τους.
ανυπομονησία των τυχοδιωκτικών μικροαστικών
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την νίκη μιας σειράς σοσιαλιστικών
στοιχείων να «υπερπηδήσουν» το ιστορικό στάδιο
επαναστάσεων και την δημιουργία του Παγκόσμιου σοσιαλιστικού
Φύγαμε όπως
αγώνα και να φτάσουν μονομιάς στο τέλος.
στρατοπέδου το προτσές αυτό εντάθηκε και διευρύνθηκε. Η αλλαγή του
από το θέμα.
ισοζυγίου δυνάμεων έδωσε νέα ώθηση και στην πάλη των λαών για εθνική
Επανερχόμαστε
απελευθέρωση. Εντάθηκαν οι διαδικασίες της κατάρρευσης του αποικιακού
σ
τ
η
ν
συστήματος του ιμπεριαλισμού. Ταυτόχρονα είναι και η περίοδος του
στρατηγική
«ψυχρού» πολέμου που εξαπόλυσε ο ιμπεριαλισμός, είναι η περίοδος
και
την
Ένα άλλο κεφαλαιώδες θέμα με το οποίο ο Μαρξισμός
που ο επικρατέστερος Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός αντικαθιστά τον
ταχτική.
ασχολείται επισταμένα και που έχει σχέση με την
Βρεττανικό και επικρατεί με την δημιουργία του ΝΑΤΟ και το δόγμα
ταχτική είναι εκείνο των μορφών πάλης για την
του Τρούμαν, το σχέδιο Μάρσιαλ, «ψυχρό» πόλεμο, στον χώρο του
επίτευξη των επιδιώξεων της εργατικής τάξης.
Δυτικού κόσμου και των δορυφόρων του.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΑΛΗΣ

Εδώ πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο παράγοντας διάταξη δυνάμεων
διεθνώς συνηγορούσε βασικά ευνοϊκά για τον αγώνα του
Κυπριακού λαού.
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Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι η διάταξη
των δυνάμεων στην περιοχή ιδιαίτερα λαμβανομένης υπόψιν
μιας σοβαρότατης, με αποφασιστική σημασία ιδιομορφίας.
Εκείνης της ιστορικής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και
του «ενδιαφέροντος» που αναζωογόνησαν οι ιμπεριαλιστές
αποικιοκράτες στην Τουρκία για την Κύπρο.
Είναι γενικά παραδεχτό ότι η πλειοψηφία του λαού της
Κύπρου, οι Ελληνοκύπριοι, συνδέονταν Εθνικά, πολιτιστικά
και συναισθηματικά ακόμα με την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως
μετά την ήττα του δημοκρατικού κινήματος στον εμφύλιο
πόλεμο ήταν μια χώρα στρατοκρατημένη, στην οποία
πατάσσετο κάθε τι το προοδευτικό.
Εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, υποτάχθηκε πλήρως στα κελεύσματα
του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Το ίδιο ισχύει και για την
Τουρκία. Είναι φανερό ότι ο περίγυρος δεν ήταν ευνοϊκός.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΌ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ας δούμε τώρα την διάταξη των δυνάμεων και τις συνθήκες
στο εσωτερικό τής χώρας. ’Από τη μια βρίσκονται οι Βρεττανοί
αποικιοκράτες με 30 χιλ. καλά εξοπλισμένο στρατό.
’Από την άλλη ό Κυπριακός λαός. Πού χωρίζεται αντικειμενικά
με βάση την ιστορική εξέλιξη σέ τάξεις και στρώματα πού
εκπροσωπούνται από πολίτικά κόμματα, και πού δεν είναι
ομοιόμορφος ούτε και στην εθνική του καταγωγή.
Ή δεξιά την περίοδο μετά τον πόλεμο δεν ήταν τόσο δυνατή
όμως είχε όλη την υποστήριξη τής εκκλησίας και των
αντιδραστικών δυνάμεων τής ‘Ελλάδας. Λέμε ή δεξιά γιατί
είναι όρος πλατύτερος από τον όρο αστική τάξη που από
κοινωνικοοικονομική άποψη ήταν τότε ακόμα και ολιγάριθμη
και αδύνατη και κύρια έμπορομεσιτική. Στο χώρο τής δεξιάς
υπάγονται και οι τσιφλικάδες αριστοκράτες και οι λόγιοι
πολιτικάντηδες τής εποχής όπως και στοιχεία τής μικρής και
μεσαίας αγροτιάς πού ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης, τόσο
οικονομικής όσο και πολιτικής, από τους τσιφλικάδες, τούς
πολιτικάντηδες και τούς εμπορομεσίτες, ακόμα και εκείνη την
μικρή μερίδα της εργατικής τάξης πού δεν απόκτησε ταξική
συνείδηση. Περισσότερη επίδραση ή δεξιά είχε ανάμεσα
στους αγρότες.
Ή δεξιά. λοιπόν αρχίζει να οργανώνεται μετά τον πόλεμο
με την βοήθεια, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση τής
αντιδραστικής ξενόδουλης δεξιάς στην Ελλάδα πού στο
μεταξύ επικράτησε μετά από ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
Ή ηγεσία τής δεξιάς ακολουθεί εθνικιστική πολιτική αγνοώντας
πλήρως τούς Τουρκοκύπριους. Συνθηματολογεί για την
Ένωση, κινείται όμως στα «συμμαχικά» ελληνοβρετανικά
πλαίσια «φιλίας». ’Αναμένει από τον «ελεύθερο» δυτικό
κόσμο αναγνώριση και δικαίωση των πόθων τού κυπριακού
λαού. Στο μεταξύ όπως ήδη σημειώσαμε έρχεται το 1948
στην Κύπρο ό Γρίβας και οργανώνει τούς τραμπούκους
Χίτες ενάντια στους κομμουνιστές. Προηγούμενα ή δεξιά
δημιουργεί τις δεξιές συντεχνίες και διασπά το εργατικό
κίνημα. Γενικά ή δεξιά με καθοδήγηση των αντιδραστικών
ακροδεξιών δυνάμεων στην Ελλάδα εξαπολύει ολομέτωπη
αντικομμουνιστική, άντι—Άκελική επίθεση με αποτέλεσμα
την όξυνση των σχέσεων δεξιάς και Αριστεράς.
Η Τουρκοκυπριακή δεξιά με επικεφαλής σωβινιστές ηγέτες
γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τον
Βρετανικό Ιμπεριαλισμό. ’Αρχίζει να προβάλλει σοβινιστικά
συνθήματα σέ αντιπαράθεση προς τήν Ελληνοκυπριακή
κοινότητα, αρχίζει να προβάλλει και το δικαίωμα προστασίας
από την Τουρκία. Εξαπολύει και, αυτή επίθεση ενάντια στις
προοδευτικές δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων και γενικά
τούς κομμουνιστές — Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Δημιουργεί δεξιές συντεχνίες και οργανώσεις πάνω στην
κοινοτική εθνική, βάση.
Ή άλλη πλευρά ήταν ή αριστερά. Το ΑΚΕΛ πού διαδέχτηκε το
1941 το παράνομο Κ. Κ. Κ. πού με την συμμετοχή τής ηγεσίας
και των μελών τους στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα των
λαών, με την συνέπεια στη πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία,
με την συνέπεια και την ταξική θέση του έναντι των
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων, με την πρωτοποριακή δράση
του για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος ανάμεσα στους
εργάτες, τούς αγρότες, τούς εργαζόμενους γενικότερα,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. ‘Αναπτύσσεται
ταυτόχρονα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα τής ΠΣΕ-ΠΕΟ
πού καθοδηγεί τούς μεγαλειώδεις απεργιακούς αγώνες
— πολλές φορές αιματηρούς — τής εργατικής τάξης της
Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση. ’Αναπτύσσεται
το νεολαιίστικο κίνημα με την AON πάνω στην ίδια βάση,
το αγροτικό, το γυναικείο. Το ΑΚΕΛ επικεφαλής του λαϊκού
κινήματος με την συνέπεια τούς αγώνες και τις θυσίες και

παρά τούς κατατρεγμούς των Εγγλέζων και την εχθρική στάση τής δεξιάς, μετατρέπεται σέ πρωτοπορία
του αντιαποικιακού αγώνα τού Κυπριακού λαού.
Αυτή ήταν σέ αδρές γραμμές ή γενική διάταξη των δυνάμεων διεθνώς, στον περίγυρο τής
Κύπρου, και εσωτερικά στο βαθμό πού μπορεί να σκιαγραφηθεί στον χώρο ενός σύντομου
σημειώματος. Αυτοί είναι δασικοί παράγοντες και Ιδιομορφίες χωρίς να αποκλείονται και
άλλοι δευτερεύουσας σημασίας.
[…]
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ΕΔΟΝόπουλα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΟΝ-ΕΔΟΝ
Για την ιστορία της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ σας μιλήσαμε ξανά πέρυσι
όταν τιμούσαμε τα 40 χρόνια ζωής της οργάνωσης μας.
Έτσι σήμερα, θα περιοριστούμε σε λίγες γραμμές απλώς
για να σας βοηθήσουμε να θυμηθείτε.
Το δημοκρατικό νεολαιίστικο κίνημα του τόπου μας
δεν γεννήθηκε χτές. Είναι δεμένο με τις κινητοποιήσεις,
τους αγώνες και τις κατακτήσεις του κυπριακού
λαού εδώ και 60 περίπου χρόνια. Ξεκινώντας από
τις λίγες μονάδες, τους πρωτοπόρους ιδρυτές της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Κύπρου προχώρησε στην ΑΟΝ
την Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας – και αργότερα
στην ΕΔΟΝ.
Η ίδρυση της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας
(ΑΟΝ) έγινε το 1944. Η Κυπριακή νεολαία από την
πρώτη στιγμή αγκάλιασε με ενθουσιασμό την ΑΟΝ και
οι πρώτοι πυρήνες (ομάδες) άρχισαν να εργάζονται
δραστήρια στις πόλεις και τα χωριά και να δημιουργούν
τοπικές οργανώσεις.
Μια από τις πρώτες φροντίδες της ΑΟΝ ήταν και
η οργάνωση των παιδιών τα ΑΕΤΟΠΟΥΛΛΑ που
συγκεντρώνονταν τακτικά και ασχολούνταν με
συζητήσεις, τραγούδια, χορούς, εκδρομές, αθλητισμό
και πολλές άλλες δραστηριότητες.
Τα χρόνια περνούν και η ΑΟΝ με την δράση της
αγκαλιάζει ολοένα και περισσότερους νέους και
νέες, που πρωτοστατούν σ’όλες τις κινητοποιήσεις
του λαού μας ενάντια στην αγγλική αποικιοκρατία.
Σαν αποτέλεσμα, χιλιάδες νέοι μέλη της ΑΟΝ
συλλαμβάνονται και στέλλονται στα κρατητήρια της
Πύλας και της Κοκκινοτριμιθιάς στη περίοδο 55-59 και
η ΑΟΝ κηρύσσεται παράνομη.
Μετά την υπογραφή των συμφωνιών ΖυρίχηςΛονδίνου το Φεβράρη του 1959 με τις οποίες η Κύπρος
ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος, τα στελέχη
της ΑΟΝ, που ήταν ακόμα παράνομη, αποφάσισαν να
διαλύσουν την ΑΟΝ και στην θέση της να ιδρύσουν μια
νέα. Νόμιμη, μαζική, πολιτική και πολιτστική οργάνωση
νεολαίας. Έτσι στις 12 του Απρίλη του 1959, γίνεται το
ιδρυτικό συνέδριο της ΕΔΟΝ, της Ενιαίας Δημοκρατικής
Οργάνωσης Νεολαίας.
Σ’ εκείνο το Συνέδριο έκαμαν για πρώτη φορά την
εμφάνιση τους και τα ΕΔΟΝόπουλλα.
Για την ΕΔΟΝ όμως, θα μιλήσουμε την άλλη βδομάδα.
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Την περασμένη Κυριακή τα ΕΔΟΝόπουλλα του Αη Γιάννη της Λεμεσού
και του Δαλιού είχαν μια πολύ ευχάριστη και χρήσιμη συνάντηση
γνωριμίας με συμμετοχή γύρω στα 100 παιδιά και από τους δύο
τομείς. Η συνάντηση έγινε στον Αη Γιάννη όπου διοργανώθηκε
πλούσια φιλοξενία των ΕΔΟΝόπουλλων του Δαλιού.
Τα παιδιά του Δαλιού έφθασαν στον σύλλογο «Πρόοδος» γύρω στις
10.30 π.μ. Μετά την πρώτη γνωριμία διοργανώθηκε εκδήλωση
με αναφορά στην δουλειά των ΕΔΟΝόπουλλων του Αη Γιάννη
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Δάλι.
Ακολούθησε επίσκεψη στον Κήπο της Λεμεσού όπου τα παιδιά
διασκέδασαν με τα ζώα και ομαδικά παιχνίδια. Ακολούθησε
πλούσιο γεύμα στην «Πρόοδο» που πρόσφεραν οι συναγωνιστές
του Αη Γιάννη και στη συνέχεια επίσκεψη στον καινούργιο
σύλλογο «Πρόοδος» όπου στήθηκε αυθόρμητο διασκεδαστικό
πρόγραμμα.
Τα ΕΔΟΝόπουλλα του Δαλιού θέλουν να
ευχαριστήσουν θερμά τα ΕΔΟΝόπουλλα
του Αη Γιάννη για την φιλοξενία και
να τους ξαναθυμίσουν ότι τους
περιμένουν στο Δάλι.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ

Φίλοι μας,
Σας θυμίζουμε ότι η ΕΔΟΝ
διοργανώνει επαρχιακούς
καρναβαλίστικους χορούς για
τα παιδιά, με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, χορό και πολύ
κέφι
Οι χοροί θα γίνουν:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 16 του
Φεβράρη (1985), Σάββατο
3.30 μ.μ. Οίκημα Π.Ε.Ο.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 23
του Φεβράρη (1985),
Σάββατο 3.00 μ.μ.
Κινηματοθέατρο ΡΕΞ
ΛΕΜΕΣΟΣ: 24 του
Φεβράρη (1985),
Κυριακή 10.00 π.μ.
Οίκημα ΠΕΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ: 24 του
Φεβράρη (1985),
Κυριακή 10.00
π.μ. Δισκοθήθη
ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ

ην Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των
πιστοποιητικών Green Office στους διαχειριστές των στελεχωμένων
κτιρίων της Cyta Παγκύπρια.

Η εκδήλωση έγινε στο νέο κτίριο της Δασούπολης, παρουσία του
Ανώτερου Διευθυντή Στρατηγικής και Χονδρικής Αγοράς κ. Γιάννη
Κουλία, του Διευθυντή Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών κ.
Νίκου Νικολάου, Προϊστάμενου Υποδομής Κτιρίων κ. Πανίκου Αμιαντίτη, και του
Προϊστάμενου Εταιρικών Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης κ. Ανδρέα Πολεμίτη.
Παρόν ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Cymepa
κ. Μιχάλης Ιερίδης, που μαζί με τους κυρίους Γιάννη Κουλία και Νίκο Νικολάου,
παρέδωσαν τα 31 πιστοποιητικά Green Offices στους διαχειριστές των κτιρίων.
Τα κτίρια αυτά επιθεωρήθηκαν για πρώτη χρονιά και πέτυχαν τους στόχους των
κριτηρίων που χρειάζεται για να καταστούν ως Green Offices. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, εκφράστηκαν ευχαριστίες προς τους διαχειριστές για τη συνεργασία
τους προς επίτευξη του στόχου.
Η Cyta έχει λάβει το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής ποιότητας Green Offices σε
συνολικά 53 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των καταστημάτων της. Αυτό την
κατατάσσει ως τον πρώτο οργανισμό που έχει καταφέρει να πιστοποιήσει όλα τα
στελεχωμένα κτίριά του.
Τα Green Offices είναι ένα πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτίρια
και γραφεία. Η κατάκτησή του προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών
κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση

απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και
ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα τυγχάνει διαχείρισης από
την Κυπριακή Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Cymepa) και είναι υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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Σ

το πλευρό του Υπουργού Παιδείας

Η ΠΕΟΜ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ν

α λυθούν τα προβλήματα των προσφύγων μαθητών

Νέες επιτυχίες της οργάνωσης
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η 15η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΠΕΟΜ. Στη συνδιάσκεψη
παρευρέθηκαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλες τις Επαρχιακές Οργανώσεις. Οι
αντιπρόσωποι, αφού άκουσαν την έκθεση δράσης της ΠΕΟΜ, για το διάστημα, από την
προηγούμενη 14η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, που κατέθεσε ο Γ.Γ. και μετά από τη διεξοδική
συζήτηση, την ενέκριναν ομόφωνα. Η έκθεση δράσης, ασχολείται τόσο με τις πολιτικές
εξελίξεις, διεθνείς και εσωτερικές, όσο και με όλες τις πτυχές της δράσης της οργάνωσης, με
γενικά και ειδικά προβλήματα των μαθητών, της εκπαίδευσης και των σχολείων μας. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στα οργανωτικά προβλήματα και τις επιτυχίες των μελών και στελεχών της
Οργάνωσης, σ’ όλους τους τομείς της δράσης της ΠΕΟΜ.
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι ΠΕΟΜίτες και οι ΠΕΟΜίτισσες έθιξαν όλα τα σοβαρά πολιτικά,
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα τονίσθηκε η ανάγκη για
εκδημοκρατισμό της Παιδείας μας με την αναγνώριση του δικαιώματος των μαθητών, να
εκλέγουν και να εκλέγονται στα Μαθητικά Συμβούλια, με την θεσμοποίηση των καθηκόντων και
υποχρεώσεων των Συντονιστικών, και την αναγνώριση τους, με την κάθαρση και εξυγίανση,
τόσο στα σχολεία όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, από όλα τα αμετανόητα πραξικοπηματικά
στοιχεία, η παρουσία των οποίων στα σχολεία προκαλεί τα δημοκρατικά αισθήματα των
μαθητών μας.
Στις ομιλίες των αντιπροσώπων, υπογραμμίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη προώθησης και λύσης
όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες μαθητές, όπως και οι μαθητές που
οι γονείς τους είναι εγκλωβισμένοι. Εκφράστηκε επίσης από τους αντιπροσώπους η ανησυχία
του μαθητικού κόσμου της Κύπρου για τις πολύ ψηλές τιμές των βιβλίων και της σχολικής ύλης
γενικότερα.
Οι αντιπρόσωποι υπογράμμισαν στις ομιλίες τους την αποφασιστικότητα των δημοκρατικών
πατριωτικών μαθητικών δυνάμεων, να συνεχίσουν να αγωνίζονται δίπλα στον υπόλοιπο
Κυπριακό λαό, για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ακέραιη, δημοκρατική και
αποστρατικοποιημένη για όλους τους Κύπριους Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιδες και Μαρωνίτες.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα υλικά της 15ης Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης: Διακήρυξη, Απόφαση, Ψήφισμα και Μήνυμα προς τη Τουρκοκυπριακή Μαθητική
Νεολαία.

Μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους
Τουρκοκύπριοι Συμμαθητές και Συμμαθήτριες,
Εδώ και τέσσερα χρόνια οι εχθροί της κοινής μας πατρίδας ο διεθνής ιμπεριαλισμός και τα
όργανα του τόσο μεταξύ της Ελληνοκυπριακής, όσο και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας,
ματόβαψαν το νησί μας δημιουργώντας μια πρωτοφανή για τον τόπο μας τραγωδία. Εδώ και
τέσσερα χρόνια μας αναγκάζουν να ζούμε χωριστά η μια κοινότητα από την άλλη και απειλούν
να διχοτομήσουν την κοινή μας πατρίδα. Η δημοκρατική, προοδευτική μαθητική νεολαία,
πιστεύει πως είναι στο χέρι μας να αγωνιστούμε μαζί, δίπλα σ’ ολόκληρο τον Κυπριακό λαό,
Έλληνες και Τούρκους, ενάντια στον κοινό μας εχθρό τον Ιμπεριαλισμό
και τα όργανα του στην Κύπρο, για να μην περάσουν τα εγκληματικά
τους σχέδια ενάντια στο λαό μας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως με
τον κοινό μας αγώνα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε την Κύπρο
ελεύθερη, ενιαία, ακέραιη, κυρίαρχη και αποστρατικοποιημένη,
ευτυχισμένη για όλους τους κατοίκους, Έλληνες, Τούρκους,
Αρμένιδες και Μαρωνίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΟΜ, που συνήλθε πρόσφατα, εκτίμησε σαν πολύ θετική
τη δουλειά της οργάνωσης στο σχολικό χρόνο 1978-79. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο πλάνο
δουλειάς και τους στόχους για το 1979-80 που φέτος αφιερώνονται στα 25χρονα της ΠΕΟΜ
και την 16η Παγκύπρια της Συνδιάσκεψη. Το Δ.Σ. εξέτασε τα μαθητικά προβλήματα και
προγραμμάτισε τρόπους για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων αυτών. Το Δ.Σ.
αφού εξέτασε την εσωτερική πολιτική κατάσταση, εκφράζει την ανησυχία του για την
επαναδραστηριοποίηση των πραξικοπηματικών στοιχείων και την δραστηριότητα που
παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό. Ιδιαίτερα εκφράζει την ανησυχία του μαθητικού
κόσμου για ότι η νέα επίθεση των αντιδραστικών δυνάμεων ξεκίνησε στοχεύοντας το
Υπουργείο Παιδείας και τη σωστή πολιτική του. Επίσης εκφράζει την ανησυχία της
οργάνωσης για τις ρωγμές που εκφράστηκαν στο εσωτερικό μέτωπο πάλης του λαού
μας, που οφείλονται στην αμφιταλάντευση ορισμένων κύκλων πάνω στη σωστή γραμμή
και τακτική λύσης του Κυπριακού. Το Δ.Σ. εκφράζει τέλος, την ευαρέσκεια του για ότι
έχει προσφέρει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας Δρ. Σοφιανός στην εκδημοκρατικοποίηση
της Παιδείας και γενικά στην Παιδεία και δηλώνει ότι θα σταθεί συμπαραστάτης στο
έργο του για πλήρη εκδημοκρατικοποίηση της Παιδείας. Η ΠΕΟΜ θα παραμείνει και
φέτος πρώτη στον αγώνα για εκδημοκρατικοποίηση της Παιδείας και στην επίλυση των
μαθητικών προβλημάτων.
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o Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε πολλές φορές - στα τέσσερα ακόμη χρόνια λειτουργίας
του - στόχος ανελέητης επιθέσεων, διαφόρων κύκλων, είτε εθνικιστικών, είτε
πολιτικοί, οι οποίοι είχαν το σκοπό τους: Το πλήγμα της αυτονομίας του, στην αλλαγή
του χαρακτήρα του, τη χειραγώγηση του. Την περασμένη εβδομάδα, μια <<ομάδα
πρωτοβουλίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου>>, σε δημοσιογραφική της διάσκεψη, εξέθεσε
τις απόψεις της, για την <<δομή και το πρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου>>. Κύριο αίτημα
της ομάδα πρωτοβουλίας είναι η αναθεώρηση της περί Πανεπιστημίου Κύπρου νομοθεσίας, ώστε αυτοί
<<να καταστεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθαρός ελληνικό>>. Επιπλέον η ομάδα πρωτοβουλίας,
όπως η ίδια αναφέρει στην διακήρυξη της, κατηγορεί το Πανεπιστήμιο ότι: -Από την άποψη της εθνικότητας,
της θρησκείας και της πολιτιστικής παράδοσης είναι ένα ίδρυμα ολότελα ουδέτερο, γι’ αυτό δεν έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει αυτό που ιστορικώς οφείλει στην ελληνική κοινότητα και αδυνατεί να στρατευθεί
στον αγώνα του ελληνισμού της Κύπρου για δικαίωση και επιβίωση. -Είναι <<ανεξάρτητο >> και αποκομμένο
από την υπόλοιπη εκπαίδευση. -Δεν ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα που το οραματίσθηκε και το συντηρεί.
Η διακήρυξη της <<ομάδας Πρωτοβουλίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου>> δε μας εκπλήττει. Αποτελεί για
ακόμα μια φορά την προσπάθεια γνωστών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων να υποσκάψουν και να
αλλοιώσουν το χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ας θυμηθούμε για μια ακόμη φορά, τις σκοταδιστικές
και σοβινιστικές επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν εναντίον του Κυπριακού Πανεπιστημίου, της αυτονομίας
του, του ακαδημαϊκού του προσωπικού, των φοιτητών του. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης, ότι αυτό οι ίδιοι
οι κύκλοι, όταν απέτυχαν στο στόχο τους για μη ίδρυση Πανεπιστημίου, επικέντρωσαν τώρα την προσοχή
τους στο πως το Πανεπιστήμιο θα εξυπηρετεί τις σοβινιστικές επιδιώξεις τους. Γι’ αυτό και κατά καιρούς μέσα
σε κλίμα εθνικιστικών εξάρσεων επιτίθενται στο Πανεπιστήμιο, προσπαθούν να το υποσκάψουν, παίζοντας
ουσιαστικά το παιγνίδι του Ντεκτάς που έχει ως στόχο την αποκοπή των δεσμών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων και την εξίσωση του Πανεπιστημίου με τα ψευδοπανεπιστήμια στα κατεχόμενανα, ακόμα
βήμα για διχοτόμηση της Κύπρου. Ο κ. Αντρέας Φιλίππου πρώην υπουργός Παιδείας, βουλευτείς του ΑΚΕΛαριστερά Νέες Δυνάμεις και πρωτεργάτης για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου μας αναφέρει: <<Ως
Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας είχα την τιμή και την ευθύνη να καταθέσω στην Βουλή των
Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 8 Νοεμβρίου
1988. Το νομοσχέδιο στηρίχθηκε στην ομόφωνη έκθεση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ίδρυση
του Πανεπιστημίου Κύπρου και όλες οι πτυχές του συζητήθηκαν επισταμένα στην Βουλή για οκτώ περίπου
μήνες.
Στην Βουλή εκλήθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών, Ο Γενικός
Γραμματέας και το Γραφείο Προγραμματισμού. Στην Βουλή ζήτησαν να παραστούν και ανέπτυξαν τις απόψεις
τους οι ακόλουθοι: Η ΕΔΕΚ, η ΕΔΟΝ, οι καθηγητές που υπηρέτησαν στην παιδαγωγική ακαδημία Κύπρου,
η Κλασσική Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥΑΠ, το ΚΥΚΕΜ, η ΝΕΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΚ, Η ΟΕΛΜΕΚ, η ΠΟΦΕΝ, Ο Σύνδεσμος
Αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων ,οι Σύνδεσμοι Γονέων Ιδιωτικών Σχολών, η Συνομοσπονδία Γονέων
Κοινωνικών Σχολείων Μέσης Παιδείας και οι Φίλοι του Πανεπιστημίου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το
νομοσχέδιο ομόφωνα σε Νόμο (144/89) στις 13 Ιουλίου 1989. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο 144/89. 1)
Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (προσθήκη που έγινε από
τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ. Το ΑΚΕΛ εισηγήθηκε να προστεθεί η αγγλική και μειοψήφησε.) 2) Σκοπός του
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της Παιδείας με την
διδασκαλία και την έρευνα και ειδικότερα, ανάμεσα σε άλλα: α) παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες
που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και της Κύπρου
ως σύνολο. β) Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης
και διακίνησης ιδεών. γ) Η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η
καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους.
Σε ερώτηση μας, πως σχολιάζει τις απόψεις-εισηγήσεις έτσι όπως εκφράζονται στην διακήρυξη ομάδας
Πρωτοβουλίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Φιλίππου είπε τα εξής: <<Με την προεκλογική διακήρυξη
της , η Ομάδα Πρωτοβουλίας, ζητά από την Βουλή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία. Ώστε το Πανεπιστήμιο
Κύπρου να καταστεί καθαρά ελληνικό. Επειδή θεωρώ και τον εαυτό μου, αποδέκτη της διακήρυξης, μαζί
με το σύνολο των βουλευτών όλων των κομμάτων που ψήφισαν ομόφωνα τον ιδρυτικό νόμο, επιθυμώ να
τονίσω ότι, ενδεχόμενη μετατροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Πανεπιστήμιο
της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, όπως
εισηγείται η ομάδα Πρωτοβουλίας
θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς
την νομιμοποίηση και μονιμοποίηση
της διχοτόμησης της Κύπρου. Αντί να
ασχολείται με ελληνική καθαρότητα,
θα μπορούσε η Ομάδα να ασχολείται
με τα πραγματικά προβλήματα του
Πανεπιστημίου Κύπρου μερικά από τα
οποία είναι: Η έναρξη ανέγερσης της
Πανεπιστημιούπολης η άμεση ανέγερση
φοιτητικής εστίας. Επίσης το Συμβούλιο
η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Κύπρου με ανακοίνωση του εξέθεσε
αναφορικά με τις δηλώσεις της
ομάδας Πρωτοβουλίας μεταξύ
άλλων: <<Τα επιχειρήματα
με τα οποία αιτιολογείται η
παραπάνω <<απαίτηση>>,
δεν είναι μόνο νομικώς και
ιστορικώς
ανυπόστατα
αλλά και παραπλανητικά
για την κοινή γνώμη. Κατά
αρχήν δεν υφίσταται
συνταγματική ανάγκη
αναθεώρησης
του
σχετικού Νόμου ο
οποίος
ρυθμίζει
τη
λειτουργία
του νόμου που
ψηφίστηκε
ομοφώνως
από
την
Βουλή των

Αντιπροσώπων. Το Πανεπιστήμιο από τον πρώτο χρόνο ίδρυσης απέδειξε ότι
αποτελεί σταθερότατo παράγοντα προώθησης του ελληνικού πολιτισμικού
προσώπου της Κύπρου, όχι μόνο μέσα στην ίδια την Κύπρο αλλά και στο
διεθνή χώρο. Απόδειξη για αυτό είναι τα προγράμματα σπουδών του
που υλοποιούνται με απόλυτη επιτυχία προσφέροντας στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, στο πλαίσιο πάντα της Ευρώπης
και του κόσμου. Η συμμετοχή των πανεπιστημιακών διδασκάλων του
Πανεπιστημίου Κύπρου σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια
προσφέρει από την άποψη αυτή ύψιστη υπηρεσία για την προβολή όχι
απλώς του επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου αλλά της ίδιας της χώρας
και των εθνικών της θεμάτων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρεμβαίνει στην
κοινωνική και πολιτιστική ζωή την Κύπρου και του ευρύτερου Ελληνισμού
με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα πραγματικά Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, δηλαδή με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αίσθηση χρέους. Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναζωογονήσει την πνευματική ζωή της Κύπρου
και αυτό προκύπτει τόσο από την ακμαία του παρουσία σε ποικίλες
ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πρόβαλαν την Κύπρο
ανά τον κόσμο, όσο και από την πλούσια και αποτελεσματική συνεργασία
του με πολλούς φορείς ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να υπηρετήσει το δίκαιο αγώνα του
Κυπριακού Ελληνισμού ως πανεπιστήμιο πρέπει πρώτα από όλα να είναι
Πανεπιστήμιο.
[…]
…Τελειώνοντας…
Τελειώνοντας, θέλουμε να αναφέρουμε τα εξής:
- Οι υβριστικές κατηγορίες που εξαπέλυσε η «Ομάδα Πρωτοβουλίας για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου» θίγει όχι μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά
και τους 2000 φοιτητές του οι οποίοι με τις αντικατοχικές τους εκδηλώσεις,
τις κινητοποιήσεις και ευρύτερα τη δραστηριότητα τους απέδειξαν ότι
αγωνίζονται για το μέλλον και τα δίκαια αυτού του λαού.
- Ο περί πανεπιστημίου νόμος 144/89 ψηφίστηκε ομόφωνα από τη βουλή
των αντιπροσώπων και από τότε το πανεπιστήμιο
έγινε το σύμβολο της κρατικής οντότητας της
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της ενότητας της
πατρίδας μας, γι΄αυτό το λόγο και οι επίσημες
γλώσσες του είναι και η ελληνική και η τούρκικη.
Η κάθε αλλαγή στο δικοινοτικό χαρακτήρα
του πανεπιστημίου, όπως προαναφέρθηκε,
εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τη διχοτομική
πολιτική του Ντεκτάς και εξαφανίζει
κάθε ίχνος επαναπροσέγγισης των δύο
κοινοτήτων.
[…]
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χει εγκριθεί και ψηφιστεί πριν λίγο
καιρό από τη Βουλή, παροχή ψήφου
στους 18χρονους. Ο λαός μας και
ιδιαίτερα η νεολαία μας δέχτηκαν με
ιδιαίτερη χαρά την παροχή ψήφου στους
18χρονους, γιατί αυτή ήταν αποτέλεσμα ενός
μακρόχρονου αγώνα που χρονολογείται από την
ίδρυση της ΑΟΝ εδώ και 40 χρόνια. Η ΑΟΝ και
στη συνέχεια ΕΔΟΝ και ολόκληρο το λαϊκό Κίνημα,
είχαν σαν πάγιο αίτημα τους την ψήφο στα 18.
Τώρα παρ΄ όλο που υπάρχουν μερικά Συνταγματικά
κωλύματα ελπίζουμε βέβαια να επικυρωθεί τελικά
το δικαίωμα μας για ψήφο στα δεκαοκτώ.

Ωριμότητα και υπευθυνότητα
Στη συνέχεια μπήκε στη συζήτηση ο Πέτρος, μαθητής της Β’ Λυκείου: «Νομίζω πως ξεφύγαμε κάπως από το θέμα μας. Έχω
τη γνώμη πως η ψήφος στα 18 ήταν μια ανάγκη. Η κοινωνία μας όταν φθάσει ο νέος στα 18 έχει πολλές απαιτήσεις απ’
αυτόν (να εργαστεί για να προσφέρει στην οικονομία του τόπου, στρατό κ.λ.π.) και συνάμα ενώ τον θεωρεί αρκετά ώριμο
και υπεύθυνο γι’ αυτά, δεν τον θεωρεί αρκετά ώριμο για να ψηφίζει».
Μίλησε μετά ο Μιχάλης, μαθητής της Γ’ Λυκείου:
«Συμφωνώ με τον Πέτρο θα ήθελα μόνο να προσθέσω πως η ψήφος στα 18 είναι το πρώτο βήμα. Τώρα οι ευθύνες
όλων μας είναι μεγαλύτερες. Εφόσον θα μας δοθεί ελπίζουμε το δικαίωμα να ψηφίζουμε, θα πρέπει να υπάρξει
και η κατάλληλη πολιτική παιδεία. Να επιτραπεί ο ελεύθερος μαθητικός συνδικαλισμός – πιστεύω πως σήμερα
υπάρχουν όλες οι προυποθέσεις γι’ αυτό.»

Το θέμα της ψήφου στα 18 πιστεύουμε πως αφορά
ιδιαίτερα τη μαθητική νεολαία και ιδιαίτερα τους
μαθητές των Λυκειακών τάξεων, που τελειώνοντας το
σχολείο θα πρέπει να ψηφίζουν. Έτσι αυτοί θα πρέπει
να έχουν μια σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση
από το σχολείο πρώτα και μετά από την κοινωνία
γενικότερα. Με αυτές τις σκέψεις, και στην προσπάθεια
μας να παρουσιάσουμε όσο το δυνατό πιο αντικειμενικά
τις απόψεις των μαθητών, παραθέτουμε στη συνέχεια μια
συνομιλία που έγινε κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, σε
γυμνάσιο της Λευκωσίας.
Η συζήτηση άρχισε από ένα αστείο περιστατικό, όταν παιδιά
της παρέας ενοχλούσαν μερικούς συμμαθητές τους και στη
συνέχεια ο λόγος για την ωριμότητα των μαθητών. Μετά τις
πρώτες σκέψεις, ρωτήσαμε πρώτα το Χρίστο να μας πει τη
γνώμη του για τη ψήφο στα 18.
«Κοίτα, ποτέ προηγουμένως δεν είχα την ευκαιρία να το
καλοσκεφτώ αλλά τώρα που το λες δεν νομίζω να αξίζει
τον κόπο ή να έχει ιδιαίτερη σημασία μας. Φυσικά το μόνο
αρνητικό που βρίσκω στην όλη υπόθεση, είναι το γεγονός
ότι θα δημιουργούταν μεγάλο χάος. Βλέπουμε λίγες μέρες
πριν τις εκλογές αρκετούς φοιτητές να έρχονται στην Κύπρο
για να ψηφίσουν. Φανταστείτε να υπάρχουν μαθητές που να
είναι ήδη 18 χρονών και θα πρέπει να ψηφίζουν. Σκεφτείτε
τι θα γινόταν μέσα στα σχολεία. Θα ακούαμε συνεχώς
πολιτικές συζητήσεις, πράγμα που δεν εγκρίνω.»
«Ναι αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα με το οποίο μπορείς να μας
πείσεις ότι δεν είναι σωστή ενέργεια η παροχή ψήφου στους
18χρονους.» Είπε αμέσως η Άννα, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου και
συνέχισε. «Και γω φυσικά δεν είμαι απόλυτη, διατηρώ απλώς
ορισμένες επιφυλάξεις κι’ αυτό γιατί αμφιβάλλω για το βαθμό
ωριμότητας των συμμαθητών μου. Για παράδειγμα, πόσοι
από μας είναι πραγματικά ώριμοι και αντικειμενικοί για να
ψηφίζουν σωστά και να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους;
Νομίζω πως στην ηλικία μας το μόνο που θα γίνεται είναι να
ψηφίζουμε ότι μας λένε οι γονείς μας.»

Ποιος ευθύνεται;
«Κι όμως Άννα, ποιοι ευθύνονται για το ότι δεν είμαστε ακόμα
ώριμοι;» τη ρώτησε η συμμαθήτρια της η Μαρία. «Εγώ νομίζω
πως τη μεγαλύτερη ευθύνη γι’ αυτό τη φέρει το σχολείο. Όλα
αυτά τα χρόνια εγώ ποτέ δεν άκουσα να συζητούνται πολιτικά
στο σχολείο και οι πολιτικές συζητήσεις θεωρούνταν σαν
απαγορευμένος καρπός. Πως τώρα μας λένε ψηφήστε; Σίγουρα
θα αναγκαστούμε να πάρουμε μια βεβιασμένη απόφαση και
όπως είπα και προηγούμενα το μόνο που θα κάναμε είναι
αυτό που θα μας πουν οι γονείς μας ή επηρεαζόμενοι από το
περιβάλλον μας».
«Εν μέρη έχεις δίκαιο», παρατήρησε η Μαρία.
«Εγώ πιστεύω όμως πως πραγματικά υπεύθυνοι είμαστε εμείς.
Όλοι οι μαθητές στο σχολείο έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να
ασχοληθούν με πολιτικά δηλαδή πολύ ελάχιστες και δεν γίνονται
τέτοιες συζητήσεις στο σχολείο. Άρα μένει το περιβάλλον μας
που μπορεί να μας επηρεάσει και η δική
μας η επιθυμία και όρεξη να μάθουμε.
Αν δεν διαβάζεις εφημερίδες, αν δεν
παρακολουθείς την επικαιρότητα
και αν δεν διαβάζεις άλλα βιβλία,
αν δεν ενδιαφέρεσαι ο ίδιος. Αυτό
που μπορεί και πρέπει να γίνει
στο σχολείο είναι η ελεύθερη
εποικοδομητική συζήτηση.»

Μ’ αυτές τις σκέψεις τελείωσε η συζήτηση μας. Η ψήφος στα 18 ήταν σίγουρα ένα θετικό βήμα και συνάμα βγάζει
μπροστά σ’ όλους μας περισσότερες ευθύνες. Θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα – φαίνεται πως το κυριότερο
σχετίζεται με την ωριμότητα των μαθητών. Αλλά αν όλοι δείξουν την απαιτούμενη καλή θέληση (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί, πολιτεία0 τότε όλα θα ξεπεραστούν. Αυτό που πρέπει και απαιτείται από μέρους όλων να γίνει,
είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα που όχι μόνο να επιτρέπει, αλλά και να ενδιαφέρει τους μαθητές να
συνδικαλίζονται και να πολιτικοποιούνται.
•Ε.Χ.Π. Λευκωσία
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ο 20ο Συνέδριο του Κόμματος μας αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές έθεσε στόχο «να
διατηρήσει το ΑΚΕΛ τον πρωταγωνιστικό του ρόλο με ψηλά ποσοστά, ως η μεγαλύτερη πολιτική
δύναμη. Μπορούμε να διαπιστώσουμε με ικανοποίηση ότι έχουμε υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό
το στόχο παίρνοντας το 31,13%. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να κριθεί μέσα στις συγκεκριμένες
συνθήκες της Κύπρου αλλά και μέσα στις γενικότερες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν ανά το
παγκόσμιο για την Αριστερά. Το Κόμμα μας παραμένει το μεγαλύτερο συγκριτικά κόμμα της Αριστεράς στην
Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ούτε να το υποτιμούμε.
Γ. Κολοκασίδης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ

Όπως απέδειξε και η εκλογή του συν. Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Βουλής το
ΑΚΕΛ και μετά τις βουλευτικές εκλογές παραμένει εκείνη η μεγάλη πολιτική και κοινωνική
δύναμη η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα κυπριακά δρώμενα. Παραμένει η δύναμη
από την οποία ο λαός έχει μεγάλες προσδοκίες και σε ότι αφορά τη λύση του Κυπριακού
προβλήματος, αλλά και σε ότι αφορά την περαιτέρω προώθηση μιας φιλολαϊκής εσωτερικής
κοινωνικό – οικονομικής πολιτικής.
Όπως γίνεται μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει σε εκτίμηση
των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών. Ήδη αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει
με συζήτηση των αποτελεσμάτων στις Συμπλεγματικές Επιτροπές και τα Γραφεία των
Κομματικών Ομάδων, που φυσιολογικά θα επικεντρωθούν στη δουλειά που έγινε και στις
ιδιαιτερότητες του χώρου που καλύπτουν. Στη συνέχεια θα κάνουν τις εκτιμήσεις τους οι
Επαρχιακές Επιτροπές του ΑΚΕΛ και τέλος η Κεντρική Επιτροπή. Η εκτίμηση της Κεντρικής
Επιτροπής θα συζητηθεί στις Κομματικές Ομάδες. Έτσι όπως γίνεται σε κάθε σημαντικό
θέμα που απασχολεί το ΑΚΕΛ θα υπάρξει ένας ευρύς διάλογος ανάμεσα στη βάση και την
καθοδήγηση του Κόμματος.
Το αποτέλεσμα που φέραμε στις εκλογές
οφείλεται βέβαια στις σωστές θέσεις
και τη σωστή πολιτική του ΑΚΕΛ,
οφείλεται ταυτόχρονα σε μεγάλο
βαθμό και στη ακούραστη, σκληρή
δουλειά των μελών και στελεχών
του κόμματος και του Λαϊκού
Κινήματος. Σημαντική ήταν επίσης η
συμβολή των ίδιων των υποψηφίων,
κομματικών και προερχόμενων
από τις Νέες Δυνάμεις. Κατά την
προεκλογική περίοδο ήρθαμε
σε επαφή με δεκάδες χιλιάδες
ψηφοφόρους σε όλη την ελεύθερη
Κύπρο, μεταδώσαμε τα μηνύματα του
Κόμματος, υποδείξαμε την ανάγκη
το ΑΚΕΛ να παραμείνει κόμμα
ισχυρό για να είναι η εγγύηση και
για σωστή λύση του Κυπριακού
και για την υλοποίηση του
κυβερνητικού προγράμματος.
Στην
προεκλογική
εκστρατεία επισημάναμε και
προσπαθήσαμε να λύσουμε
προβλήματα, ακούσαμε τους
επαίνους, την κριτική αλλά
και τους προβληματισμούς
των πολιτών. Αναζητήσαμε
τους αναποφάσιστους και όσους

από τον κόσμο
της Αριστεράς
για διάφορους
λ ό γ ο υ ς
δήλωναν ότι θα
ρίξουν λευκό ή
θα ψηφίσουν
άλλο κόμμα.
Μιλήσαμε επανειλημμένα
μαζί τους και πολλούς από
αυτούς τους πείσαμε τελικά να
ψηφίσουν το Κόμμα τους.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να
γίνει στο ρόλο της νεολαίας της
Αριστεράς. Και σ’ αυτή την εκλογική
μάχη αποδείχθηκε ότι η νεολαία της
Αριστεράς, η ΕΔΟΝίτικη νεολαίας,
κυριολεκτικά αποτέλεσε την αιχμή
του δόρατος στην προεκλογική μας
εκστρατεία. Με τον ενθουσιασμό
που τη διακρίνει, την αφοσίωση
στα ιδανικά και τις αξίες του
ΑΚΕΛ, την προσήλωση στην πολιτική αρχών που
το Κόμμα μας ακολουθεί σε όλα τα μεγάλα αλλά
και τα λιγότερο σημαντικά θέματα που αφορούν τον τόπο και το λαό μας, η νεολαίας
της Αριστεράς κινητοποιήθηκε δραστήρια και οργανωμένα. Έθεσε τη σφραγίδα της στο
εκλογικό αποτέλεσμα. Δίκαια δέχτηκε τον έπαινο του Γ.Γ. της Κ.Ε. το βράδυ των εκλογών
και δίκαια ο κάθε ΑΚΕΛιστής αισθάνεται υπερηφάνεια για τα νιάτα της Αριστεράς.
Εκτιμώντας ως θετικό το αποτέλεσμα των εκλογών δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε
το γεγονός ότι σε σύγκριση με το 2001 υπήρξε ορισμένη μείωση των ποσοστών
μας. Οι λόγοι της μείωσης απασχολούν με πνεύμα ρεαλιστικής προσέγγισης
των αντικειμενικών δεδομένων αλλά και αυτοκριτικής διάθεσης τα σώματα
και το κομματικό σύνολο. Στόχος μας δεν είναι η εσωστρέφεια και η
μεμψιμοιρία. Στόχος μας είναι να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι κάνοντας
τις σωστές εκτιμήσεις και αντιπαλεύοντας τις όποιες αδυναμίες.
Όσο ενισχύουμε το Κόμμα μας, όσο το καθιστούμε και αξιόμαχο, όσο
ενδυναμώνουμε την ενότητα στις γραμμές μας, τόσο περισσότερο
το ΑΚΕΛ γίνεται η εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου,
του λαού, των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων.

πολιτισμός
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άτω από το σύνθημα «Πάνω απ’ όλα η Κύπρος»
χιλιάδες Κύπριοι ένωσαν τις φωνές τους στο
στάδιο «Ελευθερία – Τάσσος Παπαδόπουλος»
σε μια μεγαλειώδη συναυλία που διοργάνωσε η
Κίνηση Πολιτισμού στις 24 Οκτωβρίου. Με την
παρουσία τριάντα και πλέον καταξιωμένων καλλιτεχνών,
μουσικών, ηθοποιών και ανθρώπων του πολιτισμού,
από την Κύπρο και την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μια
εκδήλωση για την ενότητα και για τη στήριξη στους
θεσμούς της δημοκρατίας. Στις δύσκολες στιγμές που
περνά σήμερα η πατρίδα μας χιλιάδες συμπολίτες μας
έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας για ένα
καλύτερο αύριο.
Συγκινητική ήταν η παρουσία μεγάλων ανθρώπων της
τέχνης, που ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία στο
κάλεσμα της Κίνησης Πολιτισμού, και συμμετείχαν σε
αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού παρά τους εκβιασμούς
και τις απειλές που δέχθηκαν. Έδειξαν έμπρακτα τη
συμπαράστασή τους στον κυπριακό λαό στις δυσκολίες
που περνά και έστειλαν το μήνυμα πως ο πολιτισμός
πρέπει να ενώνει κι όχι να ξεχωρίζει τους λαούς. Με μια
φωνή τραγούδησαν πως «δεν θα περάσει ο φασισμός»,
γιατί θα βρει τον κυπριακό λαό να αγωνίζεται ενωμένος
απέναντι σε όσους επιθυμούν το διχασμό και την
αποσταθεροποίηση.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Δημήτρης Χριστόφιας, θύμισε πως η μοίρα όλων στο
βασανισμένο μας νησί είναι κοινή, γι’ αυτό και πρέπει
να παραμένουμε ενωμένοι. Κάλεσε τον κυπριακό λαό
να σταθεί δίπλα στην κυβέρνηση και να στηρίξει τις
προσπάθειες που γίνονται τόσο στο Κυπριακό όσο και
στα θέματα της οικονομίας. Τόνισε πως η ενότητα και
η ομοψυχία είναι το κλειδί, χωρίς αυτό να σημαίνει
ομοφωνία, αλλά σεβασμός και υπεράσπιση των θεσμών
και της δημοκρατίας.
Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες
κάθε δημοκρατικής κίνησης ή οργάνωσης που
υπερασπίζεται και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς
και την ενότητα του κυπριακού λαού στο σύνολό του,
ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που γίνονται
μεθοδευμένες προσπάθειες για κατάρριψή τους. Γιατί
εμείς τραγουδάμε, όχι για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου,
αλλά για να σμίξουμε τον κόσμο.

Κώστας Καζάκος:
Παίρνω μέρος σε αυτή την
εκδήλωση, που είναι
τρομερή. Γέμισε το στάδιο
και αν ήταν και διπλάσιος
ο χώρος πάλι θα γέμιζε.
Είναι μία μεγάλη νότα
αισιοδοξίας σε αυτή
τη φάση που ζούμε.
Ανοίγεται για τον
κυπριακό λαό και για
όλο τον Ελληνισμό μια
μεγάλη προοπτική. Με τις
πρωτοβουλίες της σημερινής
κυβέρνησης
και με τη διορατικότητα, τη σύνεση και
την ευφυΐα που έχει ο Δημήτρης Χριστόφιας, ανοίγεται
ένας καινούριος ορίζοντας για την επίλυση μεγάλων
προβλημάτων της Κύπρου.

Θάνος

Μικρούτσικος:

Γίνεται μια επιχείρηση να
πληγούν θεσμοί και η
δημοκρατία και οφείλουμε
να στηρίξουμε και
τους θεσμούς και
τη δημοκρατία και
στηρίζουμε και την
ενότητα των Κυπρίων σε
μια κρίσιμη καμπή και για
τη λύση του Κυπριακού,
αλλά και για την επιβίωση
της χώρας, δεδομένης της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Επίσης, πρέπει να σας πω εγώ ότι το
τραγικό δυστύχημα στο Μαρί, με τα 13 θύματα, για
τα οποία και εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου εδώ
εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας, αλλά δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται με πολιτικά ελατήρια, για να πληγεί
η δημοκρατία, το ΑΚΕΛ και ο Πρόεδρος Χριστόφιας.
Επίσης, να σας πω ότι είναι μεγάλο ευτύχημα που αυτή
τη στιγμή, με αυτή την οικονομική κρίση είναι στο τιμόνι
της χώρας ο Δημήτρης Χριστόφιας, γιατί οποιοδήποτε
άλλο σχήμα θα οδηγούσε τμήματα του κυπριακού λαού,
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, στην ανέχεια.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου:
Πάνω απ’ όλα το μήνυμα της εσωτερικής καταρχήν ενότητας και ήρθαμε να συμπαρασταθούμε
στην προσπάθεια αυτής της ενότητας που γίνεται από την πλευρά του Δημήτρη Χριστόφια και
να τονίσουμε ότι τους νεκρούς τους τιμούμε και τους θρηνούμε δεν τους εκμεταλλευόμαστε.

Διονύσης Τσακνής:
Η συμμετοχή μου εδώ ήταν αυτονόητη. Με τον Πρόεδρο πέραν από μια
πολιτική εκτίμηση που υπάρχει προς το πρόσωπο του υπάρχει και μια
φιλία. Δεν θα μπορούσε να είμαι μακριά από έναν άνθρωπο που νιώθω δικό
μου, που νοιώθω χρήσιμο στις δύσκολες στιγμές που περνάει όλη η Ευρώπη.

Θανάσης Χουλιαράς (KollektivA):
Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι γενικά ένα μαζικό
«ψηλά το κεφάλι», ενωμένα και αγωνιστικά. Θεωρούμε ότι ο
κυπριακός λαός και η Κύπρος γενικά, περνάει μια πάρα πολύ
κρίσιμη φάση, ενδεχομένως και επικίνδυνη περίοδο και ακριβώς
γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται, όλοι μαζί, ενωμένα, αποφασιστικά, αλλά και αγωνιστικά, χωρίς
διάθεση υποχώρησης, είτε ενσωμάτωσης και υπεκφυγής από τις δυσκολίες που υπάρχουν,
και κόντρα σ’ όλα τα κέντρα ή συμφέροντα που μια ζωή μαίνονται και καταδυναστεύουν τον
κυπριακό λαό, να σηκώσουμε ανάστημα και να πάρουμε θέση. Ενωμένα,
μαζικά, αποφασιστικά. Γι’ αυτό το λόγο ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της
Κίνησης Πολιτισμού.

Παντελής Θαλασσινός:
Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι στηρίζω τον Δημήτρη Χριστόφια από παλιά από το
2008 και από πιο πριν όταν ήταν αντιπολίτευση. Έρχομαι στις συναυλίες της ΕΔΟΝ, σαν
αριστερός, πιστεύω ότι μετουσιώθηκε το νερό μας τουλάχιστον στην Κύπρο πήρε σάρκα
και οστά, μετουσιώθηκε η λαϊκή βούληση και έγινε κυβέρνηση γι’ αυτό στηρίζουμε τον
Δημήτρη Χριστόφια. Αρκεί εκείνος να στηρίζει τους μικρούς, τους άστεγους και τους άστεγους
πραγματικά. Η τελευταία τάξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη, να μην βάλει χέρι καθόλου
στο μεροκάματο τους και στα χρήματα τους και ενδεχομένως αν περάσει και η
Κύπρος την κρίση που περνάει όλη η Ευρώπη να μην την πληρώσουνε οι φτωχοί
να την πληρώσουν οι πλούσιοι. Αυτονόητο είναι ότι τον στηρίζω.

Κώστας Θωμαΐδης:
Το μήνυμα είναι ένα: Είναι η ενότητα που πρέπει να βρεθεί γιατί οι εποχές είναι πολύ δύσκολες,
οι εποχές είναι πολύ πονηρές. Θεωρώ λανθασμένη την τακτική της αντιπολίτευσης ενάντια
στην κυβέρνηση του Προέδρου Χριστόφια, η οποία εκμεταλλευόμενη με τον χειρότερο τρόπο
ένα τραγικό γεγονός, προσπαθεί για μικροπολιτικούς λόγους, να φέρει μεγάλα προβλήματα
στην κυβέρνηση και κατ’ επέκταση στην ίδια την πατρίδα, στην Κύπρο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι
επιβεβλημένη η παρουσία μου εδώ, με τις λίγες μου δυνάμεις, έστω και με το ένα τραγούδι να είμαι
παρών και να διαλαλήσω για το κυριότερο απ’ όλα, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!

Δέσποινα Μπεμπεδέλη:
Στέλνω μήνυμα αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Στήριξη
στον Πρόεδρο μας, πίστη σ’ αυτόν και στους στόχους που έχει θέσει
για το καλό της πατρίδας μας.
[…]
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ΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΔΟΝ ΜΕ ΞΕΝΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ειδικό ψήφισμα για την Κύπρο εγκρίθηκε κατά το
κλείσιμο των εργασιών της 10ης Γενικής Συνόδου της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας.
Με το ψήφισμα, που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
της Ομοσπονδίας, εκφράζεται αλληλεγγύη και
υποστήριξη στον αγώνα του κυπριακού λαού για
μια λύση μέρα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Στο μεταξύ το Κυπριακό πρόβλημα αναλύθηκε
σ’ όλη του την έκταση από την αντιπροσωπεία της
ΕΔΟΝ τόσο από το βήμα της συνόδου όσο και κατά τις
ιδιαίτερες επαφές με διάφορες ξένες αντιπροσωπείες.
Κατά τα συνεδρίες που έγιναν στις διάφορες κλαδικές
Επιτροπές της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ εξελέγη σαν μέλος
του Προεδρείου της Οργάνωσης για την εθελοντική
εργασία και επανεκλέγει σαν Πρόεδρος της Διεθνούς
Επιτροπής του Κινήματος Παιδιών και Εφήβων
(CIMEA).
Επίσης η ΕΔΟΝ επανεξελέγη σαν μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για τον
Τουρισμό και σαν γραμματέας της Επιτροπής
Προγραμματισμού του Τουριστικού Τμήματος.
Συνεχίζοντας τις επαφές της η αντιπροσωπεία μας
πραγματοποίησε νέες συναντήσεις με τις οποίες έγινε
αλληλοενημέρωση.
Τέτοιες συναντήσεις έγιναν με την Κομμουνιστική
Νεολαία του Ισραήλ, με τον Γ.Γ. της Κομμουνιστικής
Νεολαίας της Βουλγαρίας, με την Κομμουνιστική
Νεολαία Ουγγαρίας και τον Πρόεδρο της Ένωσης
Νεαρών Κομμουνιστών Εργατών των Η.Π.Α., καθώς
και τον Γραμματέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας
του Καναδά.
Οι ξένες αντιπροσωπείες επέδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον για το Κυπριακό πρόβλημα και εξέφρασαν
την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση και το λαό
της Κύπρου.
Στα πλαίσια της διαφωτιστικής δουλειάς για το
Κυπριακό η αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ έδωσε
συνεντεύξεις προς την
«Κομσομόλσκαγια
Πράβδα»
και
την εφημερίδα
της
Ένωσης
Σοσιαλιστικής
Νεολαίας της
Πολωνίας.
Εξ άλλου,
μέλη
της

διεθνή

αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ μίλησαν στις συνόδους διαφόρων κλαδικών
οργανώσεων και επιτρόπων της ΠΟΔΝ: Ο συν Κυρ. Τιαμπάζης, μέλος
της Γραμματείας της ΕΔΟΝ και υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις
της οργάνωσης, μίλησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Συνόδου,
συν. Ντίνα Στυλιανού, μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ μίλησε στη σύνοδο
της CIMEA και στην Επιτροπή Μέσης Ανατολής, ο συν. Στ. Ρέγγινος,
εκπρόσωπος της Εργατικής Νεολαίας ΠΕΟ μίλησε σε υποεπιτροπή της
συνόδου για τα δικαιώματα της νεολαίας στις καπιταλιστικές χώρες.
Οι ομιλίες των αντιπροσώπων της ΕΔΟΝ χαιρετίστηκαν από τους
αντιπροσώπους των άλλων οργανώσεων, οι οποίοι εκφράστηκαν με
ευμενή σχόλια για τον θετικό και εποικοδομητικό τρόπο αντίκρουσης
των διαφόρων ζητημάτων εκ μέρους της.

επιδιώκουν να διαμελίσουν την Κύπρο και να την μετατρέψουν
σε πολεμικό προγεφύρωμα της Ατλαντικής Συμμαχίας».
«Ωστόσο, τόνισε ο ομιλητής, ο λαός της Κύπρου δεν θα ενδώσει.
Θα συνεχίσει τον αγώνα, ανεξαρτήτως χρόνου και θυσιών, για
να αποκτήσει την ελευθερία του».
Με την ευκαιρία αυτή ο Κύπριος αντιπρόσωπος εξέφρασε
ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη προς την ΠΟΔΝ και τις
αδελφικές οργανώσεις- μέλη της για την αλληλεγγύη και
υποστήριξη που παρέχουν προς το δίκαιο αντιιμπεριαλιστικό
αγώνα για ελευθερία του λαού και της νεολαίας της Κύπρου.

Ο συν. Μιχ. Μιχαηλίδης, Ε. Γ. της ΕΔΟΝ και μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της Οργάνωσης μετέβη στη Γενεύη σαν μέλος
αντιπροσωπείας της ΠΟΔΝ, οποία θα λάβει μέρος σε διάσκεψη κατά
της βόμβας νετρονίου.

Ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ διαβεβαίωσε τους συνέδρους, ότι η οργάνωση
του δεν έχει ξεχάσει τα άλλα αγωνιζόμενα έθνη. «Κατά την
περίοδο που ανασκοπούμε είπε, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις
και εκκλήσεις της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ οργάνωσε εκατοντάδες
συγκεντρώσεις και πινακιδοφορίες αλληλεγγύης σ’ όλη την
Κύπρο, υπέρ του αγώνα των λαών της Χιλής, της Ελλάδας,
της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου,
υπέρ των λαών της Ινδοκίνας, της Αγκόλα, Μοζαμβίκης, Γουινέα
Μπισσάου, Ιρλανδίας, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε. Η ΕΔΟΝ οργάνωσε
επίσης εκδηλώσεις φιλίας με τους λαούς και τη νεολαία της Σοβ.
Ένωσης, της Κούβας και άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Παράλληλα
τίμησε τα 60 χρόνια της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής
Επανάστασης με διάφορες εκδηλώσεις σ’ όλη την Κύπρο».

Από την ομιλία του Γ.Γ. της ΕΔΟΝ

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κυπριακό πρόβλημα τότε μόνο μπορεί να λυθεί ειρηνικά και
δημοκρατικά αν οι τουρκικές δυνάμεις εγκαταλείψουν την Κύπρο
όταν όλοι Τούρκοι έποικοι αποσυρθούν, όταν οι πρόσφυγες
επιστρέψουν στα σπίτια τους, όταν η τύχη όλων των αγνοουμένων
προσώπων διακριβωθεί. Το Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί
σύμφωνα με τα αποφάσεις του ΟΗΕ, στη βάση που να προνοεί
για μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, αδέσμευτη
Κύπρο, στην οποία Έλληνες και Τούρκοι θα μπορούν να ζουν
αδελφωμένοι και να δημιουργούν τη ζωή της εκλογής τους.

Ο συν. Χριστόφιας διαβεβαίωσε την ΠΟΔΝ και τις άλλες αδελφές
οργανώσεις, ότι η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει και στο μέλλον την επίμονη
κινητοποίηση αλληλεγγύης της νεολαίας της Κύπρου προς
τον αγώνα των λαών και της νεολαίας. Σε άλλο σημείο της
ομιλίας του ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ επεσήμανε τις μηχανορραφίες και
την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού που απορρέει από την
προσπάθεια του να βγει από την κρίση που τον μαστίζει και τόνισε
ότι το κύριο καθήκον της ΠΟΔΝ είναι η ανάγκη για επαγρύπνηση
και η ένταση του αγώνα για στερέωση της ειρήνης και επίτευξη
γενικού και πλήρους αφοπλισμού.

Οι ξένες αντιπροσωπείες με τις οποίες έρχεται σ’ επαφή η αντιπροσωπεία
της ΕΔΟΝ επιδοκιμάζουν την αποφασιστική στάση της κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα πρόσφατα αιματηρά γεγονότα στη
Λάρνακα και επιρρίπτουν την ευθύνη στην κυβέρνηση Σαντάτ και στους
ιμπεριαλιστικούς κύκλους που τα προκάλεσαν. Ταυτόχρονα εκφράζουν
τη λύπη τους γι’ αυτά τα γεγονότα καθώς αι την αλληλεγγύη τους
προς την κυβέρνηση και το λαό της Κύπρου.

Τα πιο πάνω διακήρυξε από του βήματος της 10ης Γενικής Συνόδου
της ΠΟΔΝ ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ συν. Δημ. Χριστόφιας
στη διάρκεια ομιλίας του που κάλυψε τόσο το
Κυπριακό όσο και άλλα διεθνή προβλήματα. Ο
συν. Χριστόφιας αφού αναφέρθη εκτεταμένα το
ιστορικό της κυπριακής τραγωδίας, είπε, ότι η
Η απόφαση της ΠΟΔΝ για το Κυπριακό αναφέρει:
ανεξαρτησία, η κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα
και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας
πρέπει να εξασφαλιστούν με διεθνείς εγγυήσεις,
«Η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει μόνιμη πηγή κινδύνου, απειλή για
οι οποίες θα απορρέουν από μια διεθνή διάσκεψη
την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Οι
μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ, όπως έχει προτείνει
απόπειρες μελών του ΝΑΤΟ να επιβάλουν «λύση» στο πρόβλημα της Κύπρου
η Σοβ. Ένωση.
και η συνεχιζόμενή παρουσία ξένων στρατευμάτων και στρατιωτικών βάσεων
στην Κύπρο, αποτελούν όπως και πρωτύτερα, τα βασικά εμπόδια για τη λύση
Και πρόσθεσε:
του προβλήματος.
«Το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει ακόμα
άλυτο και συνιστά σοβαρή εστία έντασης και
Εκ μέρους των οργανώσεων- μελών της ΠΟΔΝ από περισσότερες Από 130
διαρκής απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια
χώρες η ΠΟΔΝ απαιτεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών
στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και διεθνώς,
για την Κύπρο, που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική
διότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ
ακεραιότητα της νήσου και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας καλεί για τερματισμό ξένων
επεμβάσεων στα εσωτερικά προβλήματα της Κύπρου και την απομάκρυνση
όλων των ξένων στρατευμάτων και στρατιωτικών βάσεων από την Κύπρο»

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ευρω πα ϊ κά θέμ α τα
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ν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας που έπληξε
ιδιαίτερα χώρες όπως το Ιράν, και με τη Γερμανία
να αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της
ΕΕ, η πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Ιράν Cornelia Ernst, προτρέπει για
διάλογο και μεγαλύτερη συνεργασία με την Ισλαμική
Δημοκρατία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όσον αφορά
το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα:
«Μας ανησυχεί πολύ η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο Ιράν. Προτρέπουμε τη γερμανική Προεδρία της ΕΕ να εργαστεί
για την άρση των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται
από τις ΗΠΑ, ώστε η έγκαιρα και ευέλικτα να εξουσιοδοτηθεί
η αποστολη βασικού ιατρικού εξοπλισμού και προμήθειών.
συμπεριλαμβανομένων και αποστολών από την ΕΕ.
Επίσης καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν το INSTEX,
ιδίως παρέχοντάς του τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και
πολιτική υποστήριξη για να επιτρέψουν το εμπόριο με το Ιράν.
Τα κράτη μέλη να εργαστούν για την αποδέσμευση δανείου του
ΔΝΤ, όπως ζήτησε το Ιράν.»
Σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες του για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Λυπάμαι που οι διάλογοι μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν δεν
έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει
να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους διπλούς υπηκόους και τις μειονότητες.
Καλούμε επίσης τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν τη χρήση εκφοβισμού, δίωξης ή βίας κατά την
αντιμετώπιση της διαφωνίας. Προτρέπουμε τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους
αντιρρησίες συνείδησης, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με βραβείο «Ζαχάρωφ Πρίζα»,
Nasrin Satoudeh. Βαθιά προβληματισμένοι είμαστε επίσης για την καταδίκη του γαλλο-ιρανού
ανθρωπολόγου Fariba Adelkhah, η οποία βασίζεται σε ασαφείς ή απροσδιόριστες κατηγορίες
«εθνικής ασφάλειας» και «κατασκοπείας».
Τέλος, ο εκφοβισμός και η καταστολή που ασκείται εναντίον των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως
της Μπαχάι κοινότητας, πρέπει επίσης να σταματήσουν. »
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