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ια όποιον θέλει να ελπίζει πως αυτός ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος δεν
μπορεί να μην παρακολουθεί αυτά που βιώνουν οι πρόσφυγες στα σύνορα
ευρωπαϊκών χωρών και να μην νιώθει θυμό. Αυτός είναι ο ιδεατός κόσμος που
μας προσφέρουν οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού και του καπιταλισμού.
Άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, καθώς η χώρα τους δεν
μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την επιβίωσή τους, λόγω των πολεμικών
συρράξεων, να αντιμετωπίζονται με το χειρότερο τρόπο από τα ευρωπαϊκά
κράτη, λες και είναι η μεγαλύτερη απειλή. Τι ειρωνεία! Η ΕΕ που με την ανοχή
της στηρίχθηκε και εξοπλίστηκε η τρομοκρατική δράση των Τζιχαντιστών. Μαζί με τις
δυνάμεις του ΝΑΤΟ φέρουν βαρύτατες ευθύνες για την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση
Ανατολή.
Τελικά ποιον εξυπηρετεί η δράση των Τζιχατιστών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εξυπηρετούν αυτούς που για χρόνια προωθούσαν
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πόρων της
περιοχής. Οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται για τον έλεγχο της
Μέσης Ανατολής καταδεικνύουν ότι, οι πολεμικές συρράξεις δεν θα κοπάσουν σύντομα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΤΡΟΠΗΣ «Ν»:
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗΣ

πολιτική

13 ρεπορτάζ

12ρεπορτάζ

Συνεπείς στην επαναπροσεγγιστική
δράση
Ενώ μαίνεται όλη αυτή η κατάσταση μερικά χιλιόμετρα μακριά
μας, εδώ στην Κύπρο είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε μία
αντίστροφη πορεία από αυτήν της Μέσης Ανατολής. Είναι στο χέρι
μας να αγωνιστούμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις,
έτσι ώστε η Κύπρος να αποτελέσει χώρα ειρήνης, συνεργασίας
και αλληλεγγύης. Βέβαια αυτός ο δρόμος σίγουρα δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα. Αντιθέτως. Μπορεί από τη μία η
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων να αποτελεί θετικό στοιχείο,
αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Εάν όντως επιθυμούμε σε
αυτό τον τόπο να λύσουμε επιτέλους το κυπριακό πρόβλημα,
θα πρέπει και στις δύο κοινότητες να μιλήσουμε με ειλικρίνεια
και να αναγνωρίσουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Να
αναγνωριστούν από όλες τις πολιτικές δυνάμεις τα εγκλήματα που
συντελέστηκαν στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Αλλιώς πως
θα χτιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων; Είμαστε
έτοιμοι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας;
Ως ΕΔΟΝ, αλλά και ευρύτερα το Λαϊκό Κίνημα, συνεχίζουμε την
πολιτική της επαναπροσέγγισης, εντείνουμε τη δράση μας με
τις προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας των Τ/κυπρίων, ενώ
στηρίζουμε επαναπροσεγγιστικές δραστηριότητες, καλώντας
του νέους να συμμετέχουν μαζί μας. Παραμένουμε η συνεπής
δύναμη σε αυτό τον τόπο που ακολουθεί την πολιτική της
επαναπροσέγγισης, αναγνωρίζοντας πως ιστορικά λειτουργούσε
ως ανάχωμα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια διαμελισμού της πατρίδας
μας. Παραμέναμε αταλάντευτοι στις αρχές μας και στην πολιτική
της επαναπροσέγγισης την ώρα που εθνικιστικές και ακροδεξιές
δυνάμεις μας πολεμούσαν για την επιλογή μας αυτή.

Merhaba ΝΕΔΗΣΥ
Χαιρετίζουμε τις πολιτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα τις οργανώσεις
νεολαίας, που σήμερα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της
επαναπροσέγγισης. Αλήθεια η Οργάνωση Νεολαίας του ΔΗΣΥ
είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γενναία βήματα για την επίλυση
του Κυπριακού; Καταλαβαίνουμε πως μια οργάνωση που μέχρι
σήμερα χλεύαζε αυτούς που επιδίωκαν τη συνεργασία με τις
Τ/κυπριακές οργανώσεις και προωθούσαν την πολιτική της
επαναπροσέγγισης, να δυσκολεύεται να προχωρήσει σε ιστορικές
παραδοχές.
Εύλογα όμως γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Είναι έτοιμη
η ΝΕΔΗΣΥ, μαζί με την παράταξή της στους φοιτητές, ΦΠΚ
Πρωτοπορία και την οργάνωση της στους μαθητές, ΜΑ.ΚΙ, στις
επερχόμενες αντικατοχικές εκδηλώσεις για την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους να διαδηλώσουν χωρίς την ελληνική σημαία και
να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της Κύπρου; Είναι έτοιμη να
αναγνωρίσει τα εγκλήματα του ολετήρα Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’
σε βάρος Τ/κυπρίων. Είναι έτοιμοι να αποποιηθούν συνθήματα,
όπως «Ελλάς – Ελλάς σκέπασε και μας» και «η Κύπρος είναι
ελληνική»; Είναι έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί με άλλες
οργανώσεις νεολαίας Ε/κυπριακές και Τ/κυπριακές για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων ειρήνης και να φωνάξουμε όλοι μαζί
«Kibris’ ta baris engellenemez – Η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί
να εμποδιστεί»; Ως ΕΔΟΝ είμαστε έτοιμοι από καιρό.

Εάν αυτό δεν είναι αυταρχισμός κύριε Καδή τότε τι είναι;
Ακόμη πιο δυναμικά ως ΕΔΟΝ, ξεκινήσαμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τον αγώνα στα
σχολεία και στα πανεπιστήμια, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται με
αρκετά προβλήματα και ελλείψεις. Οι κυβερνώντες αντί να επικεντρωθούν στα προβλήματα
και την αντιμετώπιση τους, προσπαθούν με επικοινωνιακά τεχνάσματα και μονολόγους
από τα ΜΜΕ να εξωραΐσουν την κατάσταση.
Η στάση του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα του ίδιου του υπουργού απέναντι στο
Μαθητικό Κίνημα της ΠΣΕΜ κρίνεται απαράδεκτη. Δεν φτάνει που προχωρούν χωρίς
διάλογο σε μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, δεν φτάνει που με προχειρότητα αντιμετωπίζουν
τα προβλήματα στα σχολεία, η προσπάθεια του να μην εισακουστούν τα αιτήματα
των μαθητών δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα. Απαράδεκτος ήταν και ο
τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τη μονόωρη αποχή από τα μαθήματα των μαθητών,
προσπαθώντας να την σταματήσει. Ο Υπουργός θέλοντας να αποσιωπήσει τους μαθητές
απέστειλε εγκύκλιο στα σχολεία που παρακινούσε τις διευθύνσεις να μην αφήσουν τους
μαθητές να διαδηλώσουν. Εάν αυτό δεν είναι αυταρχισμός κύριε Υπουργέ τότε τι είναι;
Και εάν κρίνεται ως αδικαιολόγητη την κινητοποίηση των μαθητών, τότε ποια είναι η
δικαιολογία η δική σας για την κατάσταση στα σχολεία; Είναι αδικαιολόγητοι οι μαθητές
που εξεγείρονται όταν βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες από τις αποκοπές κονδυλιών
και του κακού προγραμματισμού του Υπουργείου; Δικαιολογείται το Υπουργείο που μέχρι
και μερικές μέρες μετά που άνοιξαν τα σχολεία γίνονταν ακόμη μεταθέσεις καθηγητών;
Ποια είναι η δικαιολογία η δική σας που μέχρι και σήμερα υπάρχουν σχολεία χωρίς
διευθυντές; Είναι απαράδεκτοι οι μαθητές όταν πάνε στα σχολεία και υπάρχουν σοβαρά
κτιριακά προβλήματα; Είναι δυνατόν να θεωρείτε αδικαιολόγητη τη στάση των μαθητών
όταν ακόμη δεν υπάρχουν βιβλία για όλους τους μαθητές; Πώς να μην διαμαρτύρονται
μαθητές, όταν δεν γίνονται δεκτοί σε συγκεκριμένους κλάδους των Τεχνικών Σχολείων
γιατί δεν υπάρχουν θέσεις, λόγω κακού προγραμματισμού και στέλνονται σε άλλους
κλάδους εντελώς διαφορετικούς από αυτούς της επιλογής τους; Και σαν δεν έφταναν
όλα αυτά, δηλώνετε δημόσια πως θέλετε να επανεφέρεται το αναχρονιστικό μέτρο της
μαθητικής στολής.
Οι μαθητές φυσικά και είχαν κάθε λόγο να διαμαρτυρηθούν. Ως ΕΔΟΝ χαιρετίζουμε τους
χιλιάδες μαθητές που συμμετείχαν στην αποχή της ΠΣΕΜ παρά τους εκβιασμούς του
Υπουργείου. Συνεχίζουμε δυναμικά! Πιο αποφασιστικά για το Ανθρώπινο και Δημοκρατικό
σχολείο που οραματιζόμαστε.
•Χάρης Πασιάς
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Συνέντευξη Τουμάζου Τσιελεπή, μέλους
του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. ΑΚΕΛ στην
εφημερίδα «Νεολαία»

«Θα

ασκήσουμε πίεση
στην Τουρκία

όταν επιλύσουμε επιλύσουμε
τις εσωτερικές πτυχές
του Κυπριακού με τους
Τουρκοκύπριους»
«Ν»: Πως βλέπει το ΑΚΕΛ την μέχρι σήμερα
πορεία των διαπραγματεύσεων;
Τουμάζος Τσιελεπής (Τ.Τ): Για να έχουμε σωστή
αντίληψη για την πορεία των διαπραγματεύσεων
πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Η σημερινή διαδικασία
συνιστά συνέχεια της προσπάθειας που είχε
αρχίσει από το 2008. Είναι η ίδια διαδικασία και
συνεχίζεται μέσα από διάφορα σκαμπανεβάσματα.
Πρώτα είχαμε τις συνομιλίες Χριστόφια-Ταλάτ,
όπου επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στα 3 από
τα 6 κεφάλαια του Κυπριακού.
Σε δεύτερη φάση είχαμε τις συνομιλίες ΧριστόφιαΈρογλου κατά τις οποίες ο τελευταίος τορπίλισε
τις συγκλίσεις σε βασικά θέματα. Στο τέλος
ουσιαστικά εγκατάλειψε και την τράπεζα των
διαπραγματεύσεων, περιοριζόμενος σε συζήτηση
θεμάτων της καθημερινότητας.
Είχαμε σε επόμενο στάδιο τις συνομιλίες
Αναστασιάδη-Έρογλου όπου αντιστραφήκαν οι
ρόλοι. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αρχικά δεν
υιοθετούσε τη θέση ότι οι συνομιλίες έπρεπε
να συνεχιστούν από εκεί που είχαν μείνει. Ως
αποτέλεσμα ο Έρογλου εκ του ασφαλούς έλεγε
ότι η διαδικασία έπρεπε να συνεχιστεί από εκεί
που έμεινε παίζοντας το εξεζητημένο παιχνίδι
της επίρριψης ευθυνών. Τελικά αυτό οδήγησε
σε έκθεση του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία ήταν
καταδικαστική για την δική μας πλευρά.

Για πάρα πολλά
χρόνια ήμασταν
μόνοι μας σε αυτό
τον αγώνα, μας
ειρωνεύονταν
κιόλας οι
υπόλοιπες
δυνάμεις για αυτή
την πολιτική.
Χαιρόμαστε που
σήμερα όλο και
περισσότερες
πολιτικές δυνάμεις
αναγνωρίζουν την
αναγκαιότητα της
επαναπροσέγγισης

Το σκηνικό άρχισε να αλλάζει με την ανάδειξη του Ακιντζί στην ηγεσία
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αφού ο τελευταίος επανήλθε στη
θέση ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που έμειναν.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Παράλληλα,
αποχώρησε και το Μπαρμπαρός και αυτό κάπου συνέπεσε με
την εκλογή Ακιντζί. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης άρχισε πλέον να αξιοποιεί τις συγκλίσεις, άνοιξε ένα
παράθυρο ευκαιρίας και είμαστε σε αυτό το σημείο. Βεβαίως, είναι
νωρίς να προδικάζουμε τι θα συμβεί γιατί όλα θα κριθούν στην τράπεζα
των διαπραγματεύσεων. Συνοπτικά, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα.
«Ν»: Έχετε αναφερθεί στο πισωγύρισμα που υπήρξε στις
διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Θεωρείτε το
γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκαν οι συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ
αρνητικό ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων; Χάθηκε
πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή τη διαδικασία;
Τ.Τ: Σίγουρα επηρέασε αρνητικά τη διαπραγματευτική διαδικασία,
αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη πως όλα αυτά γίνονταν όταν
διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν ο Έρογλου. Αυτό
απο μόνο του παρεμπόδιζε την πρόοδο, εμείς όμως πρέπει να κρίνουμε
και τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Είχαμε το πρόβλημα
ότι δεν υπήρχε μια σταθερή γραμμή διασφάλισης των συγκλίσεων.
Βεβαίως υπήρξε καθυστέρηση και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, είχαμε
και κάποιες απώλειες στην Κοινή Διακήρυξη. Είναι γνωστή η θέση
μας σε ότι δεν χρειαζόταν καν να εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, αφού
υπήρχαν τα κοινά ανακοινωθέντα Χριστόφια- Ταλάτ. Αλλά πρέπει να
πούμε ότι οι απώλειες δεν ήταν τέτοιες που να παρεμποδίζουν την
έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Δεν έγινε κάτι το οποίο
να άλλαζε ουσιαστικά τη βάση των διαπραγματεύσεων, οι απώλειες
εστιάζονταν κυρίως στο θέμα της αδιαίρετης κυριαρχίας. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι χάθηκε το παιχνίδι στο θέμα του αδιαίρετου της
κυριαρχίας, αλλά χάσαμε τη σύγκλιση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Χάθηκε χρόνος και στη διαδικασία που ακολουθείτο. Η ανασκόπηση
θέσεων, γνωστή ως screening, οδήγησε σε διεύρυνση του χάσματος
όπως είχαμε προειδοποιήσει. Το ίδιο συνέβη και με την ανταλλαγή
εγγράφων στη συνέχεια με τις θέσεις της κάθε πλευράς οι οποίες
διεύρυναν ακόμα περισσότερο το χάσμα. Αλλά επαναλαμβάνω πως με
την ανάδειξη Ακιντζί έχει αρχίσει να αντιστρέφεται αυτή η κατάσταση,
δημιουργείται μια συγκυρία και έχουμε καθήκον να προσπαθήσουμε
να την αξιοποιήσουμε. Βεβαίως όλα θα κριθούν στην τράπεζα των
διαπραγματεύσεων και στη συνέχεια στα μεγάλα θέματα όπου θα
κληθεί η Τουρκία να συνεργαστεί, όπως τα θέματα της ασφάλειας,
των εποίκων και των εγγυήσεων.

«Ν»: Βάσει των εξελίξεων, το ΑΚΕΛ
πως απαντά στις δυνάμεις που
προωθούν την εγκατάλειψη της
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας
και τι θα σήμαινε η εγκατάλειψη από
τις διαπραγματεύσεις της βάσης
λύσης της Δικοινοτικής Διζωνικής
Ομοσπονδίας;

Τ.Τ.: Πάγια θέση του ΑΚΕΛ είναι
ότι η εγκατάλειψη της βάσης της
διαπραγμάτευσης που είναι η
Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία
με πολιτική ισότητα, όπως αυτή
καθορίζεται από τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών θα οδηγήσει σε
κατάρρευση της διαπραγματευτικής
διαδικασίας. Περαιτέρω θα οδηγήσει
σε επίρριψη αποκλειστικών
ευθυνών στη δική μας πλευρά και
αντιλαμβάνεστε τι θα ακολουθήσει.
Το σημερινό status quo για εμάς
είναι η χειρότερη δυνατή κατάσταση
και μάλιστα δεν μένει σταθερό αλλά
αλλάζει καθημερινά σε βάρος μας.
«Ν»: Η θέση που έβαλε πρόσφατα ο κ. Σιζόπουλος,
ευσταθεί σαν επιχείρημα; Δηλαδή ότι οι δυνάμεις που
προωθούν τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία μέσα από
την πορεία των διαπραγματεύσεων, κατάφεραν έτσι ώστε,
η ελληνοκυπριακή πλευρά να μετατρέψει το πρόβλημα
του κυπριακού από εισβολής – κατοχής σε πρόβλημα
δικοινοτικό;

Έχουμε δοκιμάσει κατά επανάληψη στο παρελθόν τέτοιες
πολιτικές και είδαμε ότι δεν μας οδηγούν πουθενά.
Κατ΄ακρίβεια μας οδηγούσαν πάντα σε αδιέξοδο το οποίο
μάλιστα συνοδευόταν με επίρριψη ευθυνών στη δική μας
πλευρά. Θα επανέλθουμε σε εκείνες τις πολιτικές που
αποδειγμένα έχουν αποτύχει και έβλαψαν την πλευρά μας;
Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα.
«Ν»: Οι τελευταίες εξελίξεις στα εσωτερικά της Τουρκίας
πώς επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις ή και το μέλλον
των διαπραγματεύσεων στο κυπριακό;
Τ.Τ: Σίγουρα επηρεάζουν το Κυπριακό αφού η κατάσταση
στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ασταθής και ρευστή. Δεν
ξέρουμε τι κυβέρνηση θα προκύψει την 1η Νοεμβρίου όταν
θα έχουν εκλογές στην Τουρκία και το σίγουρο είναι ότι
μια τέτοια κατάσταση δεν ευνοεί σε τελευταία ανάλυση τις
προσπάθειες για συνολική λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία,
βρισκόμενη σε παρατεταμένη αστάθεια, λογικό είναι να μην
ασχολείται με το Κυπριακό. Αν προκύψει και κυβέρνηση
στην οποία θα συμμετέχουν ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα,
αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι σοβαρό εμπόδιο στις
περαιτέρω προσπάθειες για λύση του Κυπριακού.
«Ν»: Μιλώντας για τον παράγοντα λαϊκής πρωτοβουλίας
σε επίπεδο επαναπροσεγγιστικής δράσης. Πως πιστεύει
το ΑΚΕΛ ότι θα συμβάλουν το επόμενο διάστημα τέτοιες
εκδηλώσεις; Είναι καθοριστικές για την πορεία των
διαπραγματεύσεων αλλά και της επίλυσης του συνολικού
προβλήματος του κυπριακού;

Τ.Τ: Όπως γνωρίζετε, η επαναπροσέγγιση είναι πάγια θέση
του ΑΚΕΛ. Πάντα υπογραμμίζαμε την ανάγκη να εργαστούμε
για επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Για πάρα
πολλά χρόνια ήμασταν μόνοι μας σε αυτό τον αγώνα, μας
Τ.Τ: Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Το Κυπριακό είναι ειρωνεύονταν κιόλας οι υπόλοιπες δυνάμεις για αυτή την
κυρίως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά δεν μπορούμε πολιτική. Χαιρόμαστε που σήμερα όλο και περισσότερες
να παραβλέπουμε ότι έχει και μια εσωτερική πτυχή, η πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της
οποία μάλιστα δεν άρχισε το 1974, άρχισε πολύ πιο πριν επαναπροσέγγισης. Η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών
και επιδεινώθηκε δραματικά με την εισβολή και κατοχή. Αν σε αυτές τις προσπάθειες είναι πάντα υποβοηθητική και
θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό πρώτα να απαλλαγούμε από καλοδεχούμενη. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε
τα κατοχικά στρατεύματα, να αποχωρήσουν οι έποικοι και ότι η πολιτική της επαναπροσέγγισης έχει κάποια όρια. Δεν
μόνο όταν γίνουν αυτά να αρχίσουμε
λύνει από μόνη της το Κυπριακό αλλά σίγουρα
συνομιλίες για τα εσωτερικά μας,
δημιουργεί ένα κατάλληλο κλίμα και στις δύο
αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο.
κοινότητες για να μπορέσει να προχωρήσει
Αν τα
Αλλά δεν μας εξηγεί κανείς πώς
επιτυχώς η διαπραγματευτική διαδικασία, ενώ
θα το επιτύχουμε, δεν είναι
παράλληλα δημιουργεί και ένα κλίμα άσκησης
καταφέρουμε
ρεαλιστικό. Γι αυτό συζητούμε με
πίεσης και επιρροής πάνω στις ηγεσίες για την
τους Τουρκοκύπριους, προσπαθούμε
ανάγκη λύσης του κυπριακού. Η πολιτική της
να επιλύσουμε
να λύσουμε το πρόβλημα μαζί τους.
επαναπροσέγγισης μπορεί να αποδείξει ότι οι
τις εσωτερικές
δύο κοινότητες μπορούν να συνυπάρξουν και
Ξέρουμε ότι για τις διεθνείς πτυχές
πρέπει να συνεργαστεί η Τουρκία
να ζουν μαζί στο νησί χωρίς κανένα πρόβλημα.
πτυχές του
αλλά αν τα καταφέρουμε να
επιλύσουμε τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού με τους
Πρέπει να πω ότι με το άνοιγμα των
Κυπριακού με τους Τουρκοκύπριους,
οδοφραγμάτων το 2003 το κυριότερο στοιχείο
Τουρκοκύπριους,
εκεί είναι που η πίεση στην Τουρκία
είναι το μήνυμα πως οι δύο κοινότητες μπορούν
να αναλάβει τις δικές της ευθύνες
να συμβιώσουν. Επομένως πρέπει να συνεχιστεί
εκεί είναι που
θα αυξηθεί κατακόρυφα. Ας μην
η πολιτική της επαναπροσέγγισης και να ενταθεί
η πίεση στην
ξεχνάμε το επιχείρημα της Τουρκίας
η προσπάθεια σε μια στιγμή που καταβάλλονται
ότι το πρόβλημα είναι μεταξύ
προσπάθειες για να φθάσουμε σε λύση.
Τουρκία, να
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Συνέντευξη – Επιμέλεια:
Ότι εκείνη βρίσκεται εδώ δήθεν
αναλάβει τις
•Χάρης Πασιάς
μόνο για να προστατέψει τους
δικές της ευθύνες,
Τουρκοκύπριους και όταν λύσουμε
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
το πρόβλημα θα αποχωρήσει.
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
θα αυξηθεί
Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι
κατακόρυφα
λογικοφανής η θέση που μου έχετε
μόλις περιγράψει αλλά δεν είναι
ρεαλιστική. Στην πραγματικότητα
είναι μια μορφή πρόταξης.

πολιτική
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πό την ίδρυση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
(ΟΝΕΚ), η ΕΔΟΝ πρωτοστατεί στο να καταστεί
μια έπαλξη διεκδίκησης για τη νεολαία μέσω της
συμμετοχής της στα κέντρα λήψης αποφάσεων του
ΟΝΕΚ, καθώς είναι ο φορέας που παρέχει ευκαιρίες
στους νέους για συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Με
συστηματική
δουλειά
πολλών ετών,
που φέρουν
ανεξίτηλη την
σφραγίδα της
ΕΔΟΝ, ο ΟΝΕΚ
κατάφερε να
δημιουργήσει
ένα ευρύ
φάσμα
δράσεων

Με συστηματική δουλειά
πολλών ετών, που φέρουν
ανεξίτηλη την σφραγίδα της
Οργάνωσης μας, ο ΟΝΕΚ
κατάφερε να δημιουργήσει
ένα ευρύ φάσμα δράσεων.
Δημιούργησε
και
λειτουργεί έργα υποδομής
για τη νεολαία μεταξύ
των οποίων είναι τα
Πολύκεντρα Νεολαίας και
οι Παιγνιοθήκες. Επίσης,
λειτουργεί τα Κέντρα
Πληροφόρησης Νέων (ΚΕ.
ΠΛΗ) με αναβαθμισμένες
υπηρεσίες,
καθώς
επίσης και το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Eurodesk, που
αφορά την πληροφόρηση
των νέων σε ευρωπαϊκά
θέματα και χρηματοδοτικά
προγράμματα.

Στον Τομέα Πρόληψης
και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών λειτουργεί το Κέντρο
Πρόληψης «Μικρή Άρκτος», το οποίο εφαρμόζει προγράμματα
πρωτογενούς πρόληψης για το γενικό πληθυσμό. Παρέχονται
επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες από το Πρόγραμμα του
ΟΝΕΚ «Πρόταση» σε νέους, ζευγάρια και οικογένειες γύρω
από προβλήματα και ανησυχίες που αντιμετωπίζουν,
καθώς επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού. Παράλληλα, λειτουργεί το πρόγραμμα
ασφαλούς νυκτερινής διασκέδασης – safer clubbing, σε
συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.
Επιπρόσθετα, συνεχίζει τη λειτουργία του από το 2011 ο
Ξενώνας Νέων και info-point στην εντός των τειχών πόλη της
Λευκωσίας. Συνεχίζεται η δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού
στις οργανώσεις νεολαίας αλλά και στους νέους γενικότερα,
για τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων. Ο
ΟΝΕΚ διαχειρίζεται επίσης το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus+» για το κομμάτι που αφορά την νεολαία, το οποίο
αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε
Δράση».
Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, όσο και της
Φοιτητικής Ταυτότητας τα τελευταία 2 χρόνια έχει ατονήσει
και είναι ένας τομέας που θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά
τον ΟΝΕΚ το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξεύρει τους
τρόπους που θα επαναφέρουν την δυναμική που είχε αυτός
ο θεσμός τα προηγούμενα χρόνια με παράλληλο στόχο την
επέκταση των ωφελημάτων που προσφέρει προς την νεολαία.
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«εκσυγχρονισμό» του ΟΝΕΚ, στη
βάση της έκθεσης που ετοίμασε η
Παγκόσμια Τράπεζα. Ο τρόπος με τον
οποίο προτείνει την αναδιοργάνωση
του ΟΝΕΚ η Παγκόσμια Τράπεζα,
καταδεικνύει και τον νεοφιλελεύθερο
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα
ζητήματα. Ουσιαστικά εισηγείται
την κατάργηση του τομέα έργων
υποδομής (Πολυκέντρα, Παιγνιοθήκες
κ.λπ.) με βασικό προσανατολισμό
την παραχώρηση τους στον ιδιωτικό
τομέα! Βασικό επιχείρημα είναι η
εξοικονόμηση που θα πετύχει ο ΟΝΕΚ
και το κράτος από την κίνηση αυτή.
Μια καθαρά οικονομίστικη προσέγγιση,
που δεν λαμβάνει υπόψη την κοινωνική
προσφορά των υπηρεσιών που παρέχει
ο Οργανισμός προς την κυπριακή
νεολαία.

επετειακά

Οκτωβρίου 1940! Ο δικτάτορας
Μεταξάς βλέπει τον μεγαλύτερο του
εφιάλτη να γίνεται πραγματικότητα.
Ενώ ο ίδιος, ούτε που το σκέφτηκε
να αρνηθεί την είσοδο στην χώρα,
στον ομοϊδεάτη του Ιταλό φασίστα
Μουσολίνι, ο Ελληνικός λαός σύσσωμος
ξεσηκώνεται και συνοδεύει τους Έλληνες φαντάρους
που ξεκινούν για το μέτωπο, για την ανακοπή της
εισβολής του Ιταλικού φασισμού στην Ελλάδα. Μετά
από γενναίες μάχες του Ελληνικού στρατού στα βουνά
της Πίνδου, το 1941 έρχεται η κατάκτηση της χώρας
από το γερμανοϊταλικό και βουλγάρικο φασισμό.
Αποτέλεσμα της κατοχής ήταν η περεταίρω όξυνση
τον αντιθέσεων στην ελληνική κοινωνία, αφού ο λαός,
μόνος πλέον, είχε να αντιμετωπίσει την σκλαβιά και την
φυγή πολλών από την άρχουσα τάξη, τη σιωπή, την
απάθεια, την προδοσία και το βόλεμα όσων έμειναν
πίσω. Όσων, ανοικτά δηλαδή, συνεργάστηκαν με τον
κατακτητή, διαπρέποντας στα «τάγματα ασφαλείας».
Εκεί διέπρεψε και ο ολετήρας της Κύπρου, Γεώργιος
Γρίβας. Μόνο, άφησαν τον λαό και η τότε αστική
κυβέρνηση με τον βασιλιά, αφού βέβαια έτρεξαν να
τον πείσουν για τάχατες μηδενική αντίσταση προς τους
κατακτητές. Δεν δίστασαν, εξάλλου, να παραδώσουν
στις ναζιστικές αρχές, όσους πατριώτες κομμουνιστές
αντιστάθηκαν.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
είναι σαφές ότι επιδιώκει συρρίκνωση
των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων και
δράσεων του Οργανισμού. Επιδιώκει
περιορισμό της δράσης του στο
συμβουλευτικό κομμάτι, μέσω της
επικέντρωσης στον τομέα της έρευνας
και της καινοτομίας, στον τομέα
επιχορηγήσεων των οργανωμένων
συνόλων της νεολαίας από εθνικά
προγράμματα, καθώς και μέσω
της διαχείρισης του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+.
Η δική μας προσέγγιση έχει ξεκάθαρα
διαφορετική αφετηρία. Ο ΟΝΕΚ έχει
δημιουργηθεί για να συνδιαμορφώνει
και να υλοποιεί ολοκληρωμένες και
ενίοτε εξειδικευμένες πολιτικές σε
θέματα νεολαίας που θα υποβοηθούν
στην άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η νεολαία. Πολιτικές
που να προάγουν την ευημερία όλων
των νέων της Κύπρου. Να παρέχει
ίσες ευκαιρίες στους νέους και στις
Οργανώσεις τους για συμμετοχή και
συμβολή στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και
του λαού μας. Πολιτικές που να δίνουν
διέξοδο για δημιουργική απασχόληση
και ψυχαγωγία της κυπριακής νεολαίας.

Διαφωνούμε λοιπόν, πλήρως με
την φιλοσοφία και την ουσία των
εισηγήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας
για τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο
ΟΝΕΚ. Οι τομείς δραστηριοποίησης του
ΟΝΕΚ που έχουν καθοριστεί με βάση τη
νομοθεσία, αποτιμώνται μέχρι σήμερα
Όσον αφορά στο Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων», αποτελεί ένα ως θετικοί. Περιθώρια βελτίωσης πάντα
πολύ επιτυχημένο θεσμό που ενισχύει σημαντικά Οργανώσεις,
υπάρχουν. Και η ΕΔΟΝ μέσα και έξω από
άτυπες ομάδες νέων και σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα
τον ΟΝΕΚ για αυτό θα αγωνίζεται, χωρίς όμως να χάνεται ο
άτομα να αναπτύσσουν δράσεις σε διάφορα ζητήματα. χαρακτήρας του. Ο ΟΝΕΚ αποτελεί κατάκτηση της κυπριακής
Ωστόσο, η πρόσφατη αναθεώρηση του Οδηγού του έργου νεολαίας και ως τέτοια πρέπει να περιφρουρηθεί. Την ίδια
έχει δημιουργήσει υπερβολικές σε κάποιες περιπτώσεις προσπάθεια πρέπει να καταβάλει και το νεοδιορισμένο
απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσκολίες τόσο Δ.Σ. του Οργανισμού, ώστε να μην επιτρέψει στη
στην αξιολόγηση των δράσεων
φιλοσοφία της λιτότητας
όσο και στην εκταμίευση
και των περικοπών που
η Κυβέρνηση στηρίζει, να
κονδυλίων. Το θέμα πρέπει
να απασχολήσει άμεσα το Δ.Σ.
περιορίσει τις δράσεις του
Η έκθεση της Παγκόσμιας
του Οργανισμού, ούτως ώστε να
ΟΝΕΚ.
παρθούν εκείνα τα διορθωτικά
Τράπεζας είναι σαφές ότι επιδιώκει
Τα επόμενα χρόνια είναι
μέτρα για να ξαναγίνει το έργο
συρρίκνωση των μέχρι σήμερα
πάρα πολύ σημαντικά για την
πραγματικά χρήσιμο.
αρμοδιοτήτων και δράσεων του
Όλα τα πιο πάνω τίθενται
πορεία που θα ακολουθήσει
ο ΟΝΕΚ, γι’ αυτό και η στάση
υπό αμφισβήτηση λόγω της
Οργανισμού
που θα κρατήσει το Δ.Σ.
μνημονιακής δέσμευσης
είναι κριτικής σημασίας.
που ανέλαβε η κυβέρνηση
για αναδιάρθρωση και

Οκτώβρης 2015

Το ΚΚΕ, παρόλη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία
βρισκόταν, με τη φυλάκιση πολλών μελών και στελεχών
του κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την οργάνωση
και την επέκταση της δράσης της Εθνικής Αντίστασης.
Έτσι, με διακήρυξη του τον Ιούλη του 1941 καλεί όλα
τα πολιτικά κόμματα της τότε εποχής, να ενώσουν τις
δυνάμεις τους και να συστρατευτούν σε κοινό αγώνα,
για απαλλαγή της χώρας από τον κατακτητή. Στο
κάλεσμα τους, όμως, δεν ανταποκρίθηκα τα αστικά
κόμματα, από φόβο ότι μια νίκη από ένα παλλαϊκό
κίνημα, θα σηματοδοτούσε αυτόματα την επικράτηση
του λαού.

Η ΕΔΟΝ βέβαια θα πρωτοστατήσει ,ώστε με
τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για
περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του και όχι
αλλοίωσης του χαρακτήρα του, ο Οργανισμός
να συμβάλει ώστε οι νέοι να οδηγηθούν στο
προσκήνιο, με αναβαθμισμένο τον κοινωνικό
τους ρόλο.
• Κώστας Χαραλάμπους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύεται, στις 27 Σεπτεμβρίου
1941, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), με
την συνυπογραφή και άλλων τριών μικρών κομμάτων
της ιδρυτικής του διακήρυξης, η οποία απευθυνόταν
«προς όλους τους έλληνες που η καρδιά τους χτυπάει
για το ξεσκλάβωμα της πατρίδας...». Το ΕΑΜ, καλούσε
σε ξεσηκωμό εναντίον του στρατού κατοχής. Έθεσε
ως στόχους τον αγώνα για απελευθέρωση της χώρας,
την περιφρούρηση των ελευθεριών του λαού, εναντίον
κάθε επιβουλής και την εξασφάλιση της τάξης μέχρι
την διεξαγωγή εκλογών, όπου ελεύθερα ο λαός θα
εξέφραζε τη θέληση του. Το ΕΑΜ, δημιούργησε τον
ΕΛΑΣ (Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό),
ο οποίος κατάφερε μεγαλειώδη χτυπήματα στον
κατακτητή, αναγκάζοντάς τον να διατηρεί στην
Ελλάδα, πάνω από 12 μεραρχίες. Το ΕΑΜ, κατάφερε
να απελευθερώσει πολλές περιοχές της Ελλάδας και να
κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη μεγάλης πλειοψηφίας
του Ελληνικού λαού. Κατά την αντίσταση, η Ελλάδα των
7 εκατομμυρίων, είχε πέραν του μισού εκατομμυρίου
απώλειες από τις μάχες, την πείνα και τις εκτελέσεις.
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Το 1943, το ΕΑΜ ιδρύει την νεολαία της ΕΠΟΝ, που
δημιουργήθηκε μετά την συγχώνευση έξι νεολαιών,
με στόχο την ενίσχυση του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα, με μεγάλη συμβολή.
Μέχρι το 1944 είχε καταφέρει να απελευθερώσει
μέχρι και τα 2/3 της χώρας. Ίσως η σημαντικότερη
ιστορική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε, ήταν η
ανατίναξη της γέφυρα του Γοργοποτάμου, που είχε
γίνει σε συνεργασία του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Η ενέργεια
αυτή ήταν υψίστης σημασίας, καθώς είχε αποτρέψει
τον ανεφοδιασμό των ναζιστικών δυνάμεων προς τη
Βόρεια Αφρική.
Το κλίμα φουντώνει και στις απεργίες του Ιούλη του
1944, χιλιάδες Αθηναίοι υψώνουν πλακάτ εναντίον
της επέκτασης του βουλγάρικου φασισμού, ενώ οι
ιαχές «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ» ακούγονται παντού. 30
νεκροί, 300 και πλέον τραυματίες είναι τα θύματα. Η
επέκταση της βουλγαρικής επέκτασης ματαιώνεται… Η
απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου το 1944,
βρήκε την Αθήνα πλημμυρισμένη από μία λαοθάλασσα,
σημαιοστολισμένη, με τον λαό να φωνάζει συνθήματα
υπέρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Οι μέρες της σκλαβιάς από
το φασισμό είχαν τελειώσει και οι μαχητές του ΕΛΑΣ,
κατέβασαν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία,
για να υψώσουν την ελληνική. Οι αγώνες του ΕΑΜ, οι
θυσίες των Ελλήνων κομμουνιστών για την ελευθερία
της χώρας, έμειναν χαραγμένες στις συνειδήσεις του
ελληνικού λαού.
Παρόλη την αποτίναξη του ναζιστικού ζυγού από την
Ελλάδα, εντούτοις δεν επήλθε ηρεμία στη χώρα. Η
ανάμειξη των βρετανών συμμάχων και τα σχέδια του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού δεν άφησαν ήσυχη τη
χώρα. Η σύμπραξη τους με την ελληνική αστική τάξη,
δημιούργησε νέα προβλήματα στη χώρα, που έμελλε
να την ταλανίσουν για χρόνια ακόμη, οδηγώντας σε
εμφύλιο πόλεμο.
Η αυταπάρνηση και η μεγάλη αποφασιστικότητα των
τότε αγωνιστών, μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να
ακολουθήσουμε. Η ΕΑΜική αντίσταση, θα παραμένει
πάντα φάρος για την νέες γενιές, για τις στρατιές
των εργατών που παλεύουν για το νέο κόσμο, για τις
καινούργιες μάχες που έρχονται!
• Μαρία Δίπλαρου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Βιβλιοπρόταση:
Ο Ελλάς της Αθήνας,
Ορέστης Μακρής

πολιτική
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H εγκυρότητα των θέσεων
ενός πολιτικού κόμματος
κρίνεται ανάμεσα σε άλλα
από την σύμπνοια απόψεων
των στελεχών του και από
την πρόθεση που έχουν
για την υλοποίηση τους.
Στον ΔΗΣΥ το τελευταίο
διάστημα παρατηρείται
κάθε άλλο παρά σύμπνοια
απόψεων σε μια σειρά από
ζητήματα τα οποία είναι
ψηλά στην πολιτική ατζέντα
του κόμματος. Αυτό, δεν
περιορίζεται μόνο εντός του
κόμματος καθώς μεταφέρεται
και σε επίπεδο κυβέρνησης.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα
κυβερνητικά στελέχη, πολλά
εκ των οποίων είναι και
στελέχη του κυβερνώντος
κόμματος, έρχονται σε ρήξη
με την επίσημη θέση του
κόμματος τους αλλά και της
προεδρίας της Δημοκρατίας.
Την ώρα που θυματοποιούν
τον λαό επιβάλλοντας
σκληρά μέτρα λιτότητας,
που ξεπουλούν το δημόσιο
πλούτο, που προχωρούν
σε ιδιωτικοποιήσεις, την
ίδια ώρα εμπαίζουν τον
λαό καθημερινά με το
αλαλούμ των απόψεων που
προβάλουν προς τα έξω.
Ας μας απαντήσουν στην
Πινδάρου ποιο από τα πολλά
πρόσωπα που κατά καιρούς
χρησιμοποιούν προτίθενται
τελικά να υιοθετήσουν;

Θεμιστοκλέους vs ΔΗΣΥ πράξη πρώτη
Θα υιοθετήσουν τις δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ,
Αντρέα Θεμιστοκλέους σχετικά για τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤ ατόμων και το Σύμφωνο Συμβίωσής ή τη θέση του
ΔΗΣΥ; Συγκεκριμένα ο κύριος Θεμιστοκλέους, βουλευτής
του ΔΗΣΥ αναφερόμενος στο Σύμφωνο Συμβίωσης δήλωσε:
«Επειδή συναντάμε στην κοινωνία μας και παιδόφιλους,
κτηνοβάτες, νεκρόφιλους και εγκληματίες, θα πρέπει
το κράτος να προσδώσει στις πράξεις τους έννομες
συνέπειες;». Ωστόσο, ο ΔΗΣΥ, που είναι σύμφωνα με το
πολιτικό του γραφείο, υπέρ του Συμφώνου Συμβίωσης και
τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων, έτρεξε
να διαχωρίσει τη θέση του από αυτή του βουλευτή του
λέγοντας ότι οι απόψεις Θεμιστοκλέους «όζουν ρατσισμού».
Ο κύριος Θεμιστοκλέους ωστόσο, αγνοώντας τους πάντες
συνέχισε να διαδηλώνει στα ραδιόφωνα πως το Σύμφωνο
Συμβίωσης δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα.

Τελικά; Θεμιστοκλέους ή Τορναρίτης;
Το θέμα είχε και συνέχεια καθώς πρόσφατα μετά την
ποινικοποίηση της παρακίνησης μίσους κατά των ΛΟΑΤ, ο
κύριος Θεμιστοκλέους εξέφρασε και πάλι τις ρατσιστικές
του απόψεις, ενώ την ίδια περίοδο εκφράστηκε σεξιστικά
έναντι συναδέλφου του εντός της βουλής. Ο κύριος
Τορναρίτης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΔΗΣΥ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε τοποθέτηση, οποιαδήποτε
δήλωση θίγει συμπολίτη μας, θίγει συνάδελφο μας,
προκαλεί το δημόσιο αίσθημα είναι καταδικαστέα από
όπου και εάν προέρχεται».

Δηλώσεις Χάσικου για τους πρόσφυγες
vs τοποθέτηση ΔΗΣΥ
Ας μας ξεκαθαρίσει και πάλι ο ΔΗΣΥ! Υιοθετεί τις θέσεις
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου σε σχέση με τους
πρόσφυγες από την Συρία; Ο κ. Χάσικος αναφερόμενος
στη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο είπε ανάμεσα σε
άλλα ότι η Κύπρος σε σχετική σύνοδο της ΕΕ θα ζητήσει
τη φιλοξενία ως επί τω πλείστον Χριστιανών Ορθόδοξων
προσφύγων. Ο ΔΗΣΥ, το κυβερνών κόμμα, έσπευσε
να διαχωρίσει τη θέση του από τον Υπουργό τον οποίο
διόρισε η κυβέρνηση την οποία το ίδιο το κόμμα στηρίζει.
Σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ γράφει: «Εμείς οι Κύπριοι
έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα μετανάστευσης
και προσφυγιάς, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας.»

Επιμένει ο Θεμιστοκλέους…
Δύσκολο βέβαια να πειστεί κάποιος για την εγκυρότητα
αυτής της τοποθέτησης του κόμματος, αφού πέραν του
κύριου Χάσικου και οι δηλώσεις του κύριου Θεμιστοκλέους
«όζουν ρατσισμού» άλλη μια φορά. Πιο συγκεκριμένα ο
κύριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι: «Ο ισλαμισμός ούτε
αλλοιώνεται ούτε εξασθενεί ούτε και αφομοιώνεται» σε
μία προσπάθεια να τοποθετηθεί προφανώς εναντίον του
ενδεχομένου η Κύπρος να φιλοξενήσει πρόσφυγες με
άλλη θρησκεία.

Οκτώβρης 2015

Υπουργικό Συμβούλιο με προσόντα. Δύο
γλώσσες και βάλε…
Αυτή τη φορά το αλαλούμ των δηλώσεων παρατηρείται ανάμεσα στα
στελέχη της ίδιας της Κυβέρνησης με πρωταγωνιστή για άλλη μια
φορά τον κ.Χάσικο. Δύσκολα μπορεί να διαγραφεί από την μνήμη και
η ρήξη στην οποία ήρθε η κυβέρνηση με τον Υπουργό Εσωτερικών
σε σχέση με τον Γενικό Ελεγκτή. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωκράτης
Χάσικος έκανε λόγο για «μπαμπούλα» αναφερόμενος στον Γενικό
Ελεγκτή, που επικρέμαται πάνω από τους δημόσιους υπαλλήλους
οι οποίοι φοβούνται να πάρουν αποφάσεις, ενώ ανέφερε πως ο κ.
Οδυσσέας Μιχαηλίδης θέλει να συμπεριφέρεται και ως εκτελεστική
εξουσία, και ως Νομική Υπηρεσία, αλλά και ως Γενικός Ελεγκτής
της Δημοκρατίας. Η προεδρεία της Δημοκρατίας άμεσα εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε στήριξη στο έργο του Γενικού
Ελεγκτή τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από το
Υπουργικό Συμβούλιο και τον κάλεσε να είναι άτεγκτος έναντι του
οποιουδήποτε αξιωματούχου της Πολιτείας όταν διαπιστώνεται ότι
εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς ή διαπλοκής που ζημιώνουν το
δημόσιο. Με αυτήν της την ανακοίνωση η προεδρεία της Δημοκρατίας
ακύρωσε τις δηλώσεις του Υπουργού- ναι του Υπουργού που η ίδια
διόρισε.

Νέο επεισόδιο: Αντιπαράθεση Θεοχάρους –
ΔΗΣΥ
Το Κυπριακό δεν έμεινε εκτός του κύκλου των αντιπαραθέσεων. Ο
ΠτΔ έχει στο πλευρό του τον ΔΗΣΥ σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις
και τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Όμως για ακόμη μια
φορά παρουσιάζονται αντιθέσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Πιο
συγκεκριμένα, η Ευρωβουλευτής του κόμματος Ελένη Θεοχάρους,
απευθυνόμενη προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
καταγγέλλει το περιεχόμενο του εγγράφου των κατοχικών Αρχών
και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, το οποίο κατέθεσε
η Τουρκία εκ μέρους του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ, και το οποίο
αναφέρεται σε «επί μακρόν εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία», σε
«δυο γειτονικούς λαούς» και «δυο κράτη», ως απαράδεκτο. Αυτό
έγινε την ίδια στιγμή που ο ΔΗΣΥ εξέφραζε την πλήρη στήριξη του στις
συνομιλίες και υπογράμμιζε την πρόοδο ενώ συνεχώς αναφερόταν
στο θετικό κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Καμία απάντηση από την Πινδάρου
Όπως έχουμε όλοι συμπεράνει από τα πιο πάνω, στο εσωτερικό
του ΔΗΣΥ υπάρχουν έντονες διαμάχες. Η αναφορά σε πολιτικό
πλουραλισμό εντός του κόμματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς
άλλο είναι η διαφοροποίηση επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία
δεν καθορίζουν πολιτική και άλλο είναι η αντιπαράθεση σε επίπεδο
σημαντικών ζητημάτων όπως τα περιγράψαμε πιο πάνω. Η ανάγκη
που έχει το κόμμα να καλύψει όλο το φάσμα της δεξιάς (από τη
συντηρητική ακροδεξιά μέχρι τη νεοφιλελεύθερη) δεν μπορεί παρά
να φέρει τέτοιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του. Αυτό που μένει
να μας απαντήσουν στην Πινδάρου είναι τελικά ποιο από τα πολλά
πρόσωπα που κατά καιρούς χρησιμοποιούν προτίθενται τελικά να
υιοθετήσουν; Το ερώτημα θα μείνει αναπάντητο…
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
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o τελευταίο διάστημα, κυρίως μετά και την εκλογή
του Ακκιντζί στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας και
την επανέναρξη των συνομιλιών, πληθαίνουν οι
φωνές και οι δυνάμεις εκείνες που αντιλαμβάνονται
τη σημασία της επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους Αυτό δηλαδή
που από την επομένη κιόλας της καταστροφής που έπληξε
το τόπο μας το 1974, η ΕΔΟΝ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα
εξέφραζαν.
Οι θέσεις του Λαϊκού Κινήματος για την επαναπροσέγγιση
είναι απόρροια της ταξικής μας προσέγγισης και της
ιδεολογίας μας. Παρ’ όλες τις επιθέσεις που δεχτήκαμε
και δεχόμαστε κατά καιρούς από εθνικιστικά στοιχεία
και στις δύο κοινότητες, καταφέραμε να θεμελιώσουμε
ένα ισχυρό, πολιτικό, αντικατοχικό και μαζικό κίνημα
επαναπροσέγγισης. Κίνημα το οποίο μεταφέρει από Ε/
κύπριους και Τ/κύπριους το μήνυμα της αδελφοσύνης
και της επανένωσης της Κύπρου μας και του λαού της.
Μόνο μέσα από την αμοιβαία κατανόηση ότι είναι απαραίτητη
η διαφύλαξη βασικών αρχών για να φτάσουμε σε αποδεχτή
λύση, θα την πετύχουμε. Μόνο μέσα από την εμπέδωση αυτών των
αρχών στο λαό, Ε/κύπριους και τους Τ/κύπριους, θα αντέξει η λύση
στις δυσκολίες που θα συναντήσει στην πορεία εφαρμογής της.
Η ιστορία και η πατρίδα μας προστάζουν να αρθούμε όλοι στο ύψος
των περιστάσεων και να εργαστούμε για τη λύτρωση του τόπου. Να
βαδίσουμε στο δρόμο του εφικτού για να καταφέρουμε να απαλλάξουμε
την Κύπρο από την κατοχή, τον εποικισμό και να την επανενώσουμε
με ομοσπονδιακή λύση.
Ως ΕΔΟΝ, θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε στηριζόμενοι πάντα
σε αρχές, για να καταφέρουμε το μέγιστο που αναμένει από εμάς
ο κυπριακός λαός: μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, ειρηνική,
αποστρατικοποιημένη, κυρίαρχη και επανενωμένη, χωρίς εγγυήτριες
δυνάμεις.
Η επαναπροσέγγιση πηγάζει μέσα από τους κοινούς αγώνες και
εκφράζεται μέσα από την πάλη για κοινή ομόσπονδη πατρίδα και
για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού μας,
ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Για αυτό για την ΕΔΟΝ, το ΑΚΕΛ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα οι
εκδηλώσεις επαναπροσεγγιστικού χαρακτήρα βρίσκονται συνεχώς
στο προσκήνιο. Η πορεία για τους ήρωες της Ελληνοτουρκικής Φιλίας
Καβάζογλου – Μισαούλη, τα Δεκαήμερα Επαπροσέγγισης, οι από
κοινού εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς κλπ, αποτελούν απόδειξη της
διαχρονικής πάλης της Αριστεράς για το «μπόλιασμα» των Ε/κ και
Τ/κ με την ανάγκη της επαναπροσέγγισης. Πιο πρόσφατη είναι και
η εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού ΑΚΕΛ και Κόμμα Ενωμένη
Κύπρος στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και
στο κοιμητήριο στο Σανταλάρη στα κατεχόμενα, όπου βρίσκονται οι
ομαδικοί τάφοι Ελληνοκυπρίων πεσόντων κατά το πραξικόπημα και
την τουρκική εισβολή και τουρκοκύπριων αμάχων που δολοφονήθηκαν
από την ΕΟΚΑ Β’.

Το παρόν διχοτομικό – κατοχικό στάτους κβο δεν μπορεί και δε θα γίνει ποτέ αποδεχτό από
την ΕΔΟΝ και την Αριστερά αφού αυτό εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους για τον τόπο και το
λαό μας. Θα πρέπει να μας ανησυχούν οι ολοένα μεγαλύτερες σε συχνότητα αναφορές από
Ε/κύπριους ότι είναι καλύτερα να ζούμε χωριστά με τους Τ/κύπριους, ιδιαίτερα στο βαθμό
που αυτές δεν εκφράζουν απλά την απογοήτευση από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά
είτε αποτελούν αποτέλεσμα του εθνικισμού-σοβινισμού, είτε είναι συνέπεια της αγωνίας
κομμάτων και πολιτικών για το «μέλλον» τους, αφού κρίνεται αμφίβολο με την επίλυση
του Κυπριακού προβλήματος, αφού σε αυτό στήριζαν και στηρίζουν την ύπαρξη τους.
Η άρνηση της συμβίωσης με τους τ/κύπριους, οφείλει να μας βρίσκει κάθετα ενάντιους,
αφού δεν είναι τίποτα άλλο παρά άρνηση της λύσης και άρα συμβιβασμό και έμμεσα
δικαιολόγηση της εισβολής, της κατοχής και της διχοτόμησης της πατρίδας μας.
Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης με την πάροδο του χρόνου και τη μη λύση
του Κυπριακού, οδηγεί στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Σε μια τέτοια περίπτωση,
σταδιακά τα σύνορα της Τουρκίας θα μεταφερθούν στα κατεχόμενα εδάφη μας. Θα έχουμε
ένα αμιγώς Τουρκικό κράτος στον βορρά και ένα μεικτό, δικοινοτικό κράτος στο νότο,
χωρίς καμία διασφάλιση της εδαφικής του ακεραιότητας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται μια στροφή, του ΔΗΣΥ
της ΝΕΔΗΣΥ και της φοιτητικής του παράταξης Πρωτοπορίας, προς την επαναπροσέγγιση.
Βεβαίως για να γίνει πιστευτή η στροφή τους και το ότι ουσιαστικά ασπάστηκαν όλα αυτά
που διαχρονικά και με συνέπεια η Αριστερά έλεγε, πρέπει να συνοδευτεί και με απαλλαγή
και αποστροφή από όσα με τα οποία τόσα χρόνια γαλουχηθήκαν. Ο ελληνοκεντρισμός
και ο Γριβισμός ήταν, κάποτε, το επίκεντρο της φιλοσοφίας τους, αφού αυτά φώναζαν
μέχρι πρόσφατα στα αμφιθέατρα, στις κερκίδες και σε εκδηλώσεις τους και εκφράζεται
ακόμα από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου αλλά και στελεχών του κόμματος και της
νεολαίας της Δεξιάς.
Η επαναπροσέγγιση δεν πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα χειραγώγησης από ξένα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Είναι εξολοκλήρου υπόθεση του κυπριακού λαού, όπως εξάλλου και
η επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
• Αντρέας Χατζηκαλλής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Συζήτηση στα γραφεία της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, που διοργάνωσαν τα Επαρχιακά
Συμβούλια ΕΔΟΝ Λάρνακας και ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, στις 26 Μαρτίου 2015

T

Δήλωση Ηλία Δημητρίου, Υπεύθυνου Γρ.
Επαναπροσέγγισηςτης ΕΔΟΝ

ο δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της εισβολής έβαψαν με αίμα τις
σελίδες τις σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Πόνος, δολοφονίες, ξεριζωμός,
προσφυγιά και πολλά άλλα κακά στοιχειώνουν 41 χρόνια μετά όλους τους
κατοίκους της Κύπρου Ε/Κ και Τ/Κ. Δυστυχώς, ο εθνικισμός και ο σωβινισμός
που είναι το ίδιο καταστροφικός είτε είναι ελληνικός είτε είναι τουρκικός. Ήταν
εκείνος που προκάλεσε πολλά εγκλήματα στον τόπο μας που αν ο ιστορικός
του μέλλοντος τα καταγράψει θα χρειαστεί περισσότερο αίμα να τα γράψει παρά
βρώμικο μελάνι.
Οι Ε/κ εθνικιστές αρνούνται να μιλήσουν για τα εγκλήματα κατά των Τ/κ με το
πρόσχημα ότι «έτσι απενοχοποιείται η Τουρκία για την εισβολή». Η αλήθεια είναι ότι
αρνούνται να μιλήσουν γιατί έτσι διαλύονται οι μύθοι τους για την «άσπιλη ελληνική
φυλή». Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους εγκληματίες κυκλοφορούν αμετανόητοι
ανάμεσά μας και ανήκουν στο πολιτικό στρατόπεδο της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
Η νέα γενιά των Ε/Κ ελάχιστα γνωρίζει για τα εγκλήματα της Ε/Κ ακροδεξιάς
σε βάρος των Τ/Κ. Σπάνιες φωτεινές εξαιρέσεις είναι οι περιπτώσεις που
έγιναν παρουσιάσεις σε Ε/Κ ΜΜΕ. Παράλληλα και στην άλλη πλευρά οι
σωβινιστικοί τουρκικοί κύκλοι αξιοποιούν τα εγκλήματα Ε/Κ προς τους Τ/Κ
για να αποπροσανατολίσουν από την τουρκική κατοχή, τα δικά τους φοβερά
εγκλήματα σε βάρος των Ε/κ, αλλά και την καταπίεση που υφίσταται η τ/κ
κοινότητα από την Άγκυρα.
Ένα, λοιπόν, από τα άγνωστα εγκλήματα εις βάρος των Τ/Κ, είναι οι περιπτώσεις
της σφαγής 126 Τ/Κ -κυρίως γυναικόπαιδων και ηλικιωμένων- από τα τρία μικρά
Τ/Κ χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου- Μάραθα, Σανταλάρη και Αλόα από μέλη της
ΕΟΚΑ Β’ και Ελλαδίτες αξιωματικούς, αποτελούν μια από τις μαύρες σελίδες στην
ιστορία του τόπου μας.
Αν δούμε λοιπόν το ιστορικό αυτών των 3 μαρτυρικών χωριών Μάραθα, Σανταλάρη
και Αλόα θα καταλάβουμε τι σημαίνει έγκλημα εις βάρος του λάου μας. Αμέσως μετά
την τουρκική εισβολή της 20ής Ιούλη 1974, ομάδα Ε/κ μπήκαν στα τρία τ/κ χωριά
πυροβολώντας στον αέρα και εκφοβίζοντας. Εισέβαλαν στα σπίτια και μάζεψαν τους
κατοίκους τους οποίους μετέφεραν με λεωφορεία στο σχολείο της Περιστερωνοπηγής.
Τους άντρες τους μετέφεραν αργότερα σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στην Αμμόχωστο
και στη συνέχεια στη Λεμεσό. Ολα τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι εκτελέστηκαν
τον Αύγουστο του 1974 και θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους: 89 άτομα στη Μάραθα και
37 άτομα στην Αλόα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τ/κ Ασιήρ Αχμέτ από τη Μάραθα
όταν στις 20 Αυγούστου 1974, τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την περιοχή,
τα Ηνωμένα Εθνη ανακάλυψαν τα πτώματα στο σκυβαλότοπο του χωριού: «Οταν
άρχισε η εκταφή (…) είδαμε δεκάδες αποκεφαλισμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα,
κυρίως παιδιών, τα οποία είχαν σκεπαστεί μόνο με σκουπίδια. Μερικά από τα θύματα
ήταν δεμένα μεταξύ τους με τέλι. Μόνο σε μια περίπτωση, μετρήσαμε δέκα άτομα
δεμένα με τέλι. Μερικά από τα θύματα ήταν μισοκαμένα. Σχεδόν όλα τα αγόρια κάθε
ηλικίας, ήταν χωρίς κεφάλια. Μεταξύ των παιδιών που βρέθηκαν δολοφονημένα στο
σκυβαλότοπο, ήταν και τα έξι αδέλφια μου, η μητέρα μου, η γιαγιά και η θεία μου
μαζί με τα εφτά παιδιά της».
Σύμφωνα με μαρτυρία Ε/κ στρατιώτη (Χαραυγή, 20.7.1998) του Νίκου Γενιά, ο οποίος
κατά την υποχώρηση από τον Πενταδάκτυλο πέρασε από τρία μαρτυρικά τ/κ χωριά,
«ΕΟΚΑβητατζήδες με εκσκαφείς άνοιγαν λάκκους και έθαβαν τους γέρους και τα
παιδιά που σκότωσαν σε αυτά τα χωριά. Μάλιστα ένας από αυτούς κομπάζοντας
μας είπε «Εμείς εκάμαμεν τη δουλειά μας»…».

Δεν ευθύνονται όλοι οι ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι
για τα εγκλήματα των εθνικιστών
Το ΑΚΕΛ μετά από συνεννόηση με το ΒΚΡ (Κόμμα Ενωμένη Κύπρος) την Τετάρτη,
9/9/2015 μετέβηκαν από κοινού για να αποθέσουν λουλούδια στο κοιμητήριο
Κωνσταντίνου και Ελένης σε τάφους ελληνοκύπριων δολοφονηθέντων από την
ΕΟΚΑ Β’ και τους Τούρκους εισβολείς και σε τάφους τουρκοκυπρίων στην Αλόα
δολοφονηθέντων από την ΕΟΚΑ Β’.
Ο στόχος των εκδηλώσεων ήταν να σταλεί μήνυμα ειρήνης και επανένωσης
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων και να τονιστεί η ανάγκη κοινού αγώνα για την
απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου μας. Στόχος ήταν επίσης να αναδεχθεί
η αλήθεια και η ιστορική πραγματικότητα. Ότι δηλαδή δεν ευθύνονται όλοι οι
ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι για τα εγκλήματα που έγιναν πριν το 1974 ή για
την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή.
•Γιώργος Χαραλάμπους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ΕΔΟΝ, στα πλαίσια του φετινού Δεκαημέρου Επαναπροσέγγισης
διοργάνωσε συζητήσεις για το θέμα των αγνοουμένων μέσα από τη
δικοινοτική του διάσταση. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στη
Λευκωσία, στα γραφεία της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου και στις κατασκηνώσεις
της ΕΔΟΝ.

Η ΕΔΟΝ ποτέ δεν φοβήθηκε να μιλήσει με τη δύσκολη γλώσσα της
αλήθειας για τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας του τόπου. Ρίχνοντας
φως σε αυτές τις πτυχές, στόχος είναι να κλείσουμε τις ανοικτές
πληγές του παρελθόντος που προκάλεσαν ο εθνικισμός-σοβινισμός
και ο ιμπεριαλισμός στον τόπο μας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να
οικοδομήσουμε σε γερή βάση μια άλλη Κύπρο –την Κύπρο της επανένωσης
και της ειρήνης, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε αυτό το
πλαίσιο το Γραφείο Επαναπροσέγγισης της ΕΔΟΝ συνδιοργάνωσε έξι συζητήσεις με
τη δημοσιογράφο – ερευνήτρια, Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ και την οργάνωση «Μαζί
Μπορούμε» σε διάφορες πόλεις της Κύπρου με μεγάλη συμμετοχή νέων και συγγενών
αγνοουμένων.

Κύρια ομιλήτρια στις συζητήσεις, με τίτλο «Το ζήτημα των Αγνοουμένων – Κοινός πόνος
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων» ήταν η γνωστή τουρκοκύπρια δημοσιογράφος
– ερευνήτρια και ακτιβίστρια για το θέμα των αγνοουμένων, Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ,
η οποία έχει βραβευτεί φέτος για το έργο της με το βραβείο «Ευρωπαίου Πολίτη»
από το Ευρωκοινοβούλιο.
Η Σεβγκιούλ αφιερώθηκε για πέραν από μια δεκαετία στο ζήτημα των αγνοουμένων
της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και έφερε στην επιφάνεια πολλές
σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του τόπου μας. Για τη δράση της αυτή δέχεται συχνά
απειλές για τη ζωή της από τους εθνικιστικούς κύκλους των κατεχομένων.
Μαζί με τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ μίλησαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συγγενείς
αγνοουμένων οι οποίοι είναι μέλη της ΜΚΟ «Together we can», οι οποίοι εργάζονται
μαζί ερευνώντας και συλλέγοντας πληροφορίες για την τύχη των αγνοουμένων και
από τις δύο κοινότητες.
Στις 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στην Πάφο, στα πλαίσια του
Δεκαημέρου Επαναπροσέγγισης ΑΚΕΛ – ΕΔΟΝ Πάφου.

Συζήτηση στα πλαίσια των κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ, που έγιναν το καλοκαίρι
του 2015.

Δήλωση Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ,
Δημοσιογράφος - Ερευνήτρια YENIDUZEN και
ΠΟΛΙΤΗΣ
Ως οργάνωση «Μαζί Μπορούμε» έχουμε συνδιοργανώσει με την
ΕΔΟΝ έξι συζητήσεις σχετικά με το θέμα των «Αγνοουμένων» και
των «Μαζικών τάφων», έχοντας στόχο να αντιμετωπίσουμε το
πικρό παρελθόν μας και την αλήθεια. Η οργάνωση «Μαζί Μπορούμε»
αποτελεί τη μόνη δικοινοτική οργάνωση που ασχολείται με το θέμα
των αγνοουμένων. Μέχρι τώρα, η ΕΔΟΝ έχει αποδείξει να έχει την πιο
προοδευτική προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση της ιστορίας και της αλήθειας
και ότι πρωτοπορεί σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την ΕΔΟΝ για τη δημιουργία
αυτών των ευκαιριών για τη νεολαία ως προς την αντιμετώπιση της πικρής μας
ιστορίας και την άντληση διδαγμάτων από το παρελθόν.

Συζήτηση στην Αναγέννηση Παλουριώτισσας, που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, με διοργανωτή την ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας.

Επιμέλεια:
Χάρης Καρμέλλος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ο Παγκύπριο Κίνημα
ΕΔΟΝόπουλων,διοργάνωσε και
φέτος στις 13 Σεπτεμβρίου 2015
την καθιερωμένη εκδήλωση με
τίτλο «Κυνήγι θησαυρού», η
οποία κάθε χρόνο φέρνει κοντά
παιδιά και νέους από όλη την Κύπρο.Το «Κυνήγι
Θησαυρού», αποτελεί μία δραστηριότητα που
περιλαμβάνειδιάφορα και ποικίλα στάδια με
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα
μεταφέρει διάφορα μηνύματα με ψυχαγωγικό
και δημιουργικό τρόπο. Μέσα από αυτή τη
δραστηριότητα λοιπόν, δόθηκε η δυνατότητα στα
παιδιά να περάσουν από πολλές δοκιμασίες γεμάτες
γνώσεις, εμπειρίες και ευχάριστες στιγμές.
Κάθε ομάδα έπρεπε να εργαστεί ομαδικά,
συλλογικά και να περάσει δέκα δοκιμασίες σε
δέκα στάδια. Κάθε στάδιο ήταν αφιερωμένο
σε μια επιμορφωτική θεματική, όπως είναι ο
πολιτισμός, τόσο της Κύπρου, όσο και άλλων
χωρών, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, η ειρήνη,
η περιβαλλοντική συνείδηση, η ισότητα και η
κοινωνική δικαιοσύνη. Η ομάδα που κατάφερε
να περάσει πρώτη όλα τα στάδια του παιχνιδιού
ανακηρύχθηκε τελικά ως η νικήτρια ομάδα, η οποία
έφτασε τελικά στον κρυμμένο θησαυρό.

Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε ευκαιρία
συνάντησης των παιδιών που συμμετείχαν στις
καλοκαιρινές μας κατασκηνώσεις, παιδιών που θα
συμμετέχουν στις συναντήσεις των Τοπικών μας
Κινημάτων, αλλά και άλλων παιδιών που βρίσκονται
κοντά στη δράση του Παγκύπριου Κινήματος
ΕΔΟΝόπουλων. Στόχος της κάθε δραστηριότητάς
μας είναι να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά
που θέλουν να συμμετέχουν υγιείς τρόπους
ενασχόλησης, βήμα έκφρασης και δημιουργίας, υγιή
διασκέδαση και ψυχαγωγία.
Παράλληλα, επίκεντρο της δραστηριότητας
μας ήταν η ένδειξη αλληλεγγύης στα παιδιά
πρόσφυγες, στα οποία αποφασίσαμε να
αφιερώσουμε την εκδήλωσή μας, ως ένδειξη ηθικής
συμπαράστασης στον αγώνα αυτών των λαών και
στο δικαίωμά τους να ζούν σε ασφαλείς συνθήκες
για αυτούς και την οικογένειά τους, σε χώρες
χωρίς πολέμους.

Τ

ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων πραγματοποίησε
επιτυχώς για ακόμα μια χρονιά το καθιερωμένο
Παγκύπριο Σεμινάριο Καθοδηγητών των Τοπικών
Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων. Το σεμινάριο έγινε
την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015, στον σύλλογο
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στη Λάρνακα.

Στο επίκεντρο της δράσης του Παιδικού Κινήματος βρίσκονται
οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων σε
όλη την Κύπρο. Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και
οργάνωση των συναντήσεων μας πραγματοποιούμε κάθε
χρόνο αυτό το σεμινάριο, ώστε τα μέλη της Οργάνωσης
μας που θα αποτελούν τους αυριανούς καθοδηγητές των
Τοπικών Κινημάτων, να προετοιμαστούν κατάλληλα, πάνω
στο θέμα της εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2015»,
η οποία θα απασχολήσει τις συναντήσεις μας από τον
Οκτώβρη μέχρι και τον Νοέμβριο 2015.
Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο παρουσιάστηκε το πλάνο
δράσης του Παιδικού Κινήματος για τη χρονιά 2015-2016,
συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των Τοπικών Κινημάτων
και ο ρόλος του καθοδηγητή και τέλος παρουσιάστηκε το
θέμα της εκστρατείας μας.
Η εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2015», έχει τίτλο
«Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη» και είναι αφιερωμένη
στις αιτίες που δημιουργούν πολέμους σε όλο τον κόσμο
και τις επιπτώσεις των πολέμων στα παιδιά, τόσο στην
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, κλείνοντας με τη θέση
του Παιδικού Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, ότι δηλαδή θα
δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλα τα παιδιά
του κόσμου και θα αγωνιστούμε για να ζουν όλα τα παιδιά
σε ένα κόσμο ειρηνικό.
Καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά να έρθουν κοντά και να
συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες μας συναντήσεις, ώστε να
γίνουν οι μικροί μας συναγωνιστές για ένα κόσμο χωρίς
πολέμους.

Από την ανακοίνωση
τύπου της ΠΕΟΜ
Το μαθητικό κίνημα έδωσε
πολλούς αγώνες το προηγούμενο
διάστημα για τη μείωση των
σχολικών εξόδων των μαθητών
και το μόνο που έλαβε ήταν την
αδιαφορία του Υπουργείου.
Είναι αδιανόητο στην Κύπρο των
μνημονίων, των κοινωνικών
παντοπωλείων, των 14,000
απόρων μαθητών, των 240,000
συμπολιτών μας που βρίσκονται
κάτω από το όριο της φτώχειας,
η πολιτεία να μην ενδιαφέρεται
για την παροχή βοήθειας στους
μαθητές, που τόσο πολύ το έχουν
ανάγκη.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

Από την ανακοίνωση
τύπου της ΠΣΕΜ
Με τη μαζική συμμετοχή τους
στην αποχή, οι μαθητές ζητούν
όπως ο Υπουργός Παιδείας έρθει
με συγκεκριμένες προτάσεις στη
συνάντηση με την ΠΣΕΜ στις 30
Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να έχει
αποτέλεσμα η συνάντηση και να
μην είναι ένας μονόλογος του
Υπουργού. Έχουμε εισηγηθεί
συγκεκριμένες προτάσεις για τη
μείωση των σχολικών μας εξόδων,
όπως μείωση των τελών των
Παγκύπριων Εξετάσεων, αύξηση
των θέσεων στα ΚΙΕ, μείωση των
διδάκτρων στα ΚΙΕ κ.α. Επίσης,
έχουμε συζητήσει τα αιτήματα μας
και στην Επιτροπή Παιδείας της
Βουλής, γι’ αυτό δεν πρόκειται
να δεχθούμε οποιαδήποτε
δικαιολογία από το Υπουργείο.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ

φοιτητές
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νέοι εργαζόμενοι

Ούτε η ανεργία, ούτε η αβεβαιότητα, ούτε τα σκληρά ωράρια εργασίας,
ούτε οι προσωπικές απογοητεύσεις μπορούν να αποτελούν λόγο ή
αφορμή για απουσία κανενός από τον οργανωμένο αγώνα. Ούτε η ΕΔΟΝ
και τα στελέχη της είναι κάτι ξεκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νέος/α σήμερα δεν μπορούν
παρά να αφορούν και τα στελέχη της ΕΔΟΝ που στην πλειοψηφία τους
είναι άτομα που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες, και παρόλα αυτά
ανιδιοτελώς ρίχνονται καθημερινά στον αγώνα. Άλλωστε η ταξική πάλη
δεν αναβάλλεται μέχρι να βρούμε εμείς ελεύθερο χρόνο, αλλά είναι εκεί
και από εμάς εξαρτάται σε ποιο βαθμό και ποια ταξικά συμφέροντα θα
επικρατούν.

Π

έρυσι η φοιτητική χορηγία και το πακέτο αφού
κινδύνεψαν, τελικά δόθηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας κανονικά με βάση τα κριτήρια των
περασμένων ετών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη
ήταν αποτέλεσμα των δυναμικών μας αντιδράσεων,
με επιστέγασμα τη μαζική κινητοποίηση έξω από το
Υπουργείο.
Η ακαδημαϊκή χρονιά όμως άλλαξε. Πριν καλά καλά
βρεθούμε στους χώρους σπουδών μας, βομβαρδιζόμαστε
ήδη με καινούργιες, επικίνδυνες εξελίξεις σε σχέση με το
μείζον αυτό θέμα. Τι μας επιφυλάσσει άραγε η χρονιά
που έρχεται; Το πακέτο και η χορηγία θα δοθούν και
φέτος κανονικά ή θα περάσει το νομοσχέδιο που προωθεί
η συγκεκριμένη κυβέρνηση;
Δεν μπορούμε παρά να επαγρυπνούμε για τις εξελίξεις
γύρω από αυτό το θέμα. Όπως και πέρυσι, αλλά και
στο παρελθόν, έτσι και φέτος και κάθε χρονιά που θα
χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες στον αγώνα ενάντια στην
οποιαδήποτε αντιφοιτητική πρόνοια που θα προωθεί η
οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Η χρονιά που μπαίνει προδιαγράφεται δύσκολη
για το φοιτητικό κίνημα. Όλοι θα καλεστούμε να
υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας σε νέες ακόμα πιο
μαζικές και πιο διεκδικητικές κινητοποιήσεις στους
δρόμους και ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Η κυβέρνηση
σίγουρα θα προσπαθήσει και φέτος να κουτσουρέψει
τα δύο αυτά επιδόματα. Η πιο τρανή επιβεβαίωση
αυτών των φόβων είναι οι ίδιες οι ενέργειες που
τροχιοδρομήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επίθεση στη
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κόμιστρα στα
λεωφορεία, μειώσεις κονδυλίων για την παιδεία στους
προϋπολογισμούς, αποκοπή εκατομμυρίων από τον
προυπολογισμό του ΙΚΥΚ και άλλα πολλά. Προφανώς
η παιδεία του τόπου είναι το εξιλαστήριο θύμα και η
κρίση η αφορμή. Κάποιοι μάλλον δε θέλουν οι μάζες να
σπουδάζουν.
Η φοιτητική χορηγία και το πακέτο είναι μια πολύ
σημαντική οικονομική ανάσα για την πλειοψηφία των
φοιτητών.

«Ακούμε: δε θέλεις πια να δουλέψεις μαζί μας» Μπ. Μπρεχτ,
Κουράστηκες
«Ο εκτοπισμένος από τον αγώνα βρίσκεται σε ησυχία
και δεν βρίσκει ησυχία» Μπ. Μπρεχτ, Στους καιρούς της
αδυναμίας
Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας την στάση που
το σύστημα κατεφέρνει να επιβάλει σε μεγάλη μερίδα της νεολαίας,
που θέλει όλους να είναι το ίδιο. «Όλοι κοιτούν το συμφέρον τους».
Βέβαια, αυτό που «ξεχνά» αυτή η άποψη είναι ότι ζούμε σε μια ταξική
κοινωνία, με εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, με καταπιεστές και
καταπιεζόμενους, και η πολιτική αποτελεί αντανάκλαση της ανειρήνευτης
πάλης που διεξάγεται ανάμεσα σε αυτούς. Επομένως και ο κάθε πολιτικός
σχηματισμός καλείται διαχρονικά αλλά και καθημερινά να απαντήσει
στο ερώτημα ποιας τάξης τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Και εμείς αυτό
το ερώτημα απευθύνουμε στους χιλιάδες νέους των οποίων τα όνειρα
και τα δικαιώματα καθημερινά καταπατούνται. Ποιος είναι αυτός που
καθημερινά δίνει την μάχη καλώντας και τον ίδιο να συμμετέχει για
τα δικά του συμφέροντα, για τα συμφέροντα των πολλών. Περήφανα
καλούμε τον κάθε ριζοσπάστη νέο, τον κάθε ένα που δεν βολεύεται με
την υφιστάμενη κατάσταση να στρατευτεί μαζί μας κλείνοντας
τα αυτιά στα κελεύσματα της απάθειας, της αποπολιτικοποίησης
και της αποστροφής από την πολιτική και τον συλλογικό αγώνα.

Πολλοί συμφοιτητές μας
ελέω της κρίσης βασίζονται για τη
συνέχιση των σπουδών τους στα δύο αυτά
βοηθήματα. Όλοι είμαστε μάρτυρες περιπτώσεων
φίλων, γνωστών, συμφοιτητών που λόγω οικονομικών
δυσκολιών αναγκάστηκαν να σταματήσουν προσωρινά ή και
οριστικά τις σπουδές τους ώστε να βοηθήσουν τις οικογένειες τους
δουλεύοντας. Το να μειώσεις το ποσό των επιδομάτων, αλλά και τους δικαιούχους,
ισοδυναμεί με κατά μέτωπον επίθεση στη φοιτητική κοινότητα, αφού ακόμα περισσότεροι
θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.
Η αλλαγή που αφορά το φοιτητικό πακέτο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου, είναι προσπάθεια
κουτσουρέματος του για ακόμα μία φορά. Διαγράφεται κάθε πρόνοια για υπολογισμό των μελών της οικογένειας
και μοναδικό βασικό κριτήριο είναι το οικογενειακό εισόδημα. Είναι λογικό να έχει τις ίδιες ανάγκες μία οικογένεια
τριμελής με μία πενταμελή ή εφταμελή; Είναι δυνατόν να μην υπολογίζεται πόσα μέλη έχει μία οικογένεια; Αυτό είναι το μοναδικό
επίδομα που δινόταν στοχευμένα σε φοιτητές που το είχαν περισσότερο ανάγκη και δυστυχώς οι κυβερνώντες τολμούν για 2η
φορά χωρίς ουσιαστικό διάλογο να το «κουρέψουν».
Από την άλλη, η όλη στάση του αρμόδιου Υπουργείου μας προβληματίζει. Ο υπουργός, δημόσια μας κάλεσε σε διάλογο
που κάθε άλλο παρά με διάλογο έμοιαζε. Μάλλον μονόλογος ήταν, αφού μας παρουσίασε το σχέδιο και δεν μας άφησε να
πούμε την άποψη και τις εισηγήσεις μας. Γιατί δεν καλεί σε δημόσιο διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς; Γιατί, παρά
τα επανειλημμένα μας καλέσματα, δεν προχωρά σε παράθεση στατιστικών στοιχείων για το πόσες οικογένειες επηρεάζει η
συγκεκριμένη «ρύθμιση» πράγμα που ζητήσαμε επανελειμένα;
Εμείς, οι νέοι της Προοδευτικής, είμαστε αυτοί που θα κινητοποιήσουν τις μάζες των συμφοιτητών μας για να σταθούμε εμπόδιο
σε όσα όλα κουρέλια κάνουν τα όνειρα μας. Γιατί αν όχι εμείς, τότε ποιοι;
Τα κεκτημένα μας δεν παζαρεύονται! Το μέλλον μας δεν υποθηκεύεται.

«Δείξε μας το δρόμο να πάρουμε και μεις θα τον
πάρουμε μαζί σου, αλλά μην παίρνεις το σωστό δρόμο
χωρίς εμάς.» Μπ. Μπρεχτ, «Η απόφαση»
Η ΕΔΟΝ είναι η επαναστατική οργάνωση νεολαίας του τόπου
μας, αναπόσπαστο κομμάτι της Αριστεράς και του Λαϊκού
Κινήματος που εκπροσωπεί και παλεύει για τα συμφέροντα των
εργαζομένων νέων, των ανέργων, των μαθητών, των φοιτητών,
των στρατιωτών. Αναμφίβολα σε όλη αυτή την πορεία των 70
χρόνων της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ αλλά και των 90 χρόνων του κόμματός
μας ΚΚΚ-ΑΚΕΛ έχουν γίνει λάθη, παραλήψεις, πισωγυρίσματα,
παρεκκλίσεις. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι
γεννήθηκε, ανδρώθηκε και θα συνεχίσει να υπηρετεί το λαό και
τη νεολαία μας ως τέκνο των αναγκών και των αγώνων του. Το
να ανήκεις στην κοινωνική δύναμη της ανατροπής αποτελεί τιμή
και ως τέτοια πρέπει να αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς την
οργάνωσή του στην ΕΔΟΝ.

•Αντρέας Στεφανής
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

«Εδώ {...} Το βάθος είναι τ’ άσωτου Κενού.» Κώστας
Βάρναλης, Τέρμα
Μέσα στον μήνα Οκτώβριο, θα
πραγματοποιηθούν οι τακτικές
γενικές συνελεύσεις στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στις
Γενικές Συνελεύσεις των τριών
αυτών πανεπιστημίων, πέραν από
τις θέσεις της Φ.Ε. οι οποίες θα
αποφασιστούν με την συμμετοχή
των φοιτητών, θα καθορίσουν
επίσης και τις τελικές ημερομηνίες
των τμηματικών εκλογών οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν
μέσα στον πρώτο εξάμηνο της
νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Οι τμηματικές εκλογές
πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια
και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι
οι φοιτητές του πανεπιστημίου.
Με τις εκλογές θα εκλεγούν οι
εκπρόσωποι στα τμήματα, οι οποίοι
θα έχουν καθοριστικό λόγο στις
αποφάσεις των τμημάτων και των
σχολών για τα επόμενα 2 χρόνια.
Οι τμηματικές εκλογές αποτελούν
μια από της μεγαλύτερες
κατακτήσεις του οργανωμένου
φοιτητικού κινήματος. Για αυτό
το λόγο, οι φοιτητές καλούνται
να κατέλθουν στις κάλπες μαζικά,
για να διατηρήσουμε τα κεκτημένα
μας και να προχωρήσουμε σε
νέες κατακτήσεις μέσα από την
παρέμβαση των φοιτητών στα
σώματα του πανεπιστημίου.
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Ισχυρή Προοδευτική
στο ΤΕΠΑΚ!

Ισχυρή Προοδευτική
και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια!

Αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές
γιατί γίνονται κάτω από το συνεχή πόλεμο
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και
των κυβερνώντων. Οι συγκεκριμένοι
φορείς τα τελευταία χρόνια έφεραν τα
δημόσια πανεπιστήμια σε μια καμπή, με
τη βιωσιμότητα τους να είναι μετέωρη.
Μετά από την έγκριση του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2016, μετά λύπης
μας είδαμε τη χορηγία που δίνεται από το
κράτος, να μειώνεται κατά 4,5 εκατομμύρια.
Χρήματα τα οποία αποκόπτονται από το
κονδύλι για τις κτιριακές υποδομές και
την ανάπτυξη αυτών. Στο ΤΕΠΑΚ, το
κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι φοιτητές είναι τεράστιο. Με την εξέλιξη
αυτή, το πρόβλημα θα διογκώνεται ακόμη
περισσότερο. Επίσης, μέσα από τη Σύγκλητο
αποφασίσαμε συλλογικά την έναρξη νέων
προγραμμάτων σπουδών. Βλέποντας, όμως,
την κυβέρνηση να σταυρώνει κονδύλια
από τον προϋπολογισμό της Παιδείας, η
έναρξη των νέων προγραμμάτων δυστυχώς
αμφισβητείται.

Μεγάλη σημασία έχουν οι τμηματικές εκλογές και στα
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το υψηλό κόστος σπουδών, το οποίο
κατηγορηματικά αρνούνται να μειώσουν οι ιδιοκτήτες των Ιδ.
Πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την επίθεση της κυβέρνησης
στα φοιτητικά επιδόματα, καθιστά το μέλλον των σπουδών
πολλών φοιτητών αβέβαιο. Τα πολλαπλά προβλήματα, αλλά
και οι ελλείψεις σε αναλώσιμα, η ανάγκη για αγορά βιβλίων, οι
υψηλές τιμές στις καφετέριες κ.α., σε συνδυασμό με τα υπέρογκα
δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ορίζουν ως επιτακτική
ανάγκη την ενδυνάμωση της Προοδευτικής Κ.Φ. σε κάθε σχολή
και σε κάθε τμήμα, τόσο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όσο και
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Η μοναδική επιλογή για να έχει φωνή η μάζα των φοιτητών στα
τμήματα και της σχολές είναι ξεκάθαρη. Με ψήφο εμπιστοσύνης
στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. θα συνεχιστούν οι αγώνες και θα έρθουν
νέες κατακτήσεις. Με Ισχυρή Προοδευτική οι εκπρόσωποι μας θα
διεκδικούν ΜΕ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, για ένα καλύτερο,
πιο ανθρώπινο πανεπιστήμιο.
•Iάκωβος Τσολιάς
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. ΤΕΠΑΚ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Παρά το γεγονός ότι τείνει να καταστεί γραφικό κάποιος να
προσπαθεί να περιγράψει την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι λαοί, ανάμεσα τους και ο δικός μας λαός, δεν
μπορούμε παρά να υπενθυμίζουμε φορτικά τη βαρβαρότητα,
φωτίζοντας, παράλληλα, και τις αιτίες που την προκαλούν.
Αιτίες που δεν μπορούν παρά να συνοψίζονται στη φύση του
εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος, τις σχέσεις
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και τους αντικειμενικούς του
νόμους που προκαλούν και αναπαράγουν κρίσεις όπως αυτή που
βιώνουμε σήμερα σε τόσο ακραία ένταση και διάρκεια. Και δεν
μπορεί παρά να είναι βαρβαρότητα η μετανάστευση, η φτώχεια,
η πείνα, η ανεργία, η ημιαπασχόληση, η καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς μας.

«Αν ψεύδεται κι αυτός πού εκμεταλλεύεται τά χέρια
σας {...} είναι γιά νάναι υπάκουα τά χέρια σας {...}
γιά νά μήν εξεγείρονται τά χέρια σας, γιά νά μήν
πάρει τέλος τούτη ή άδικία» Ναζίμ Χικμέτ, Για τα
χέρια σας και για την ψευτιά
Χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε φορτικά ορισμένα πράγματα γιατί
υπάρχουν και ορισμένοι που προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας
ψάρι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε τους κυβερνώντες
να πανηγυρίζουν γιατί η Κύπρος διανύει ένα δεύτερο οικονομικό
θαύμα, ενώ αίσθηση προκαλούν οι πρόσφατες τυμπανοκρουσίες
για τη μείωση της ανεργίας. Η πραγματικότητα, βέβαια, βοά
και διαψεύδει τις χαρές τους. Το ίδιο και η καθημερινότητα
της πλειοψηφίας του λαού μας που αρνείται να ταυτιστεί με τις
διακυρήξεις τους.

«Αυτοί που αρπάνε το φαί απ’ το τραπέζι κηρύττουν
τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα
ζητάν θυσίες.» Μπ. Μπρεχτ, Γερμανικό εγχειρίδιο
πολέμου

Προσπαθούν συχνά-πυκνά να μας πείσουν διάφοροι ότι όλα
αυτά που βιώνουμε είναι αναγκαία και λογικά. Ανάλογα με το
κοινό, βέβαια, το «αναγκαίο κακό» βαφτίζεται εξαναγκασμός
ή προαπαιτούμενο της Τρόικα, ή η «μεταρρύθμιση» βαφτίζεται
σε διαρθρωτική αλλαγή που έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να
κάνουμε. Σε αυτή την λογική ευθυγραμμίζεται η πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων, του ξηλώματος του κοινωνικού κράτους, της
λιτότητας, των θυσιών που ζητούν από το λαό για να ορθοποδήσει
η οικονομία. Είναι πράγματι έτσι;

«Πώς εδώθε να βγούμε;» Κώστας Βάρναλης, Τέρμα
Εύλογα το πρώτο που σκέφτεται ο καθένας είναι ότι καλές είναι
και οι διαπιστώσεις, αλλά τι κάνουμε για να ανατρέψουμε αυτήν
την κατάσταση;
Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Οργανωμένα, συλλογικά, ταξικά.
Κανένας μόνος του όπως λέει και το σύνθημα της οργανωτικής
εξόρμησης της ΕΔΟΝ. Κανένας μόνος του στο σχολείο, στο
πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στην ανεργία. Κανένας μόνος του
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα. Να μετατρέψουμε την
ατομική αγανάκτηση σε συλλογική δράση.
Ο εξοντωτικός και άνισος αγώνας για κοινωνική και επαγγελματική
αποκατάσταση επιφέρει με τη σειρά του πιο έντονα τα φαινόμενα
της αποξένωσης και σπρώχνει τους νέους σε ένα παθητικό,
εγωκεντρικό τρόπο ζωής. Το σύστημα είναι αυτό που εξωθεί τη
νέα γενιά και πιο συγκεκριμένα τους νέους εργαζόμενους σε ένα
εξαντλητικό κυνήγι της επιτυχίας και του κέρδους προσπαθώντας
ταυτόχρονα να εμπεδώσει την αντίληψη ότι ο δρόμος προς την
επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συλλογικής δράσης και ταξικών
αγώνων αλλά προσωπική υπόθεση του καθενός.
Ενισχύεται έτσι η ψευδαίσθηση ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα
βολέματος με το κατεστημένο και ατομικών διεκδικήσεων που
με τη σειρά της μετατρέπει το νέο σε στοιχείο εγωκεντρικό,
περιθωριοποιημένο και αποστασιοποιημένο από τη συλλογική
πάλη. Η οργάνωση της ιδιαίτερης αυτής ομάδας νέων-των νέων
εεργαζομένων δηλαδή,επιδιώκει την ανάπτυξη δραστηριότητας
τους στις πόλεις,στις συνοικίες και στα χωριά με στόχο την
συσπείρωση και οργάνωση τους στη δράση για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους.

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε
στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο.»
Τάσος Λειβαδίτης, Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος
Την ίδια ώρα προϋποθέτει και μεγάλες ευθύνες, ατομικές αλλά και
συλλογικές. Θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να φανούμε αντάξιοι
σε αυτές τις ευθύνες καθημερινά, με κάθε κόστος, να υποτάξουμε το
“εγώ” στο “εμείς”, να κάνουμε θυσίες στο δρόμο για την επανένωση
του τόπου και την κοινωνική απελευθέρωση.

«Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια
σου να σηκωθείς» Κώστας Βάρναλης, Η Καμπάνα
Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι ο δρόμος της ταξικής πάλης είναι εύκολος.
Η τιμημένη Ιστορία μας επιτάσσει να μην εφησυχάζουμε λεπτό.
Να μην απογοητευόμαστε. Να γιγαντώσουμε την Οργάνωσή μας
μαζικοποιώντας τις γραμμές μας. Να αναβαθμισουμε τη δράση μας.
Να περιφρουρήσουμε τους αγώνες τις κατακτήσεις μας στο πλευρό
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Να φράξουμε το δρόμο στο
φασισμό που αναβιώνει. Να αντιπαλέψουμε τον ιμπεριαλισμό και τα
εγκλήματά του. Να προετοιμάσουμε τη συλλογική συνείδηση της νεολαίας
για την επανένωση του τόπου και του λαού μας. Να ατσαλώσουμε την
ιδεολογική και πολιτική μας κατάρτιση.

«Θά ‘ρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι σκλάβοι δε θα
‘ναι τότε οι λαοί» Τραγούδι «Μαλλιά Σγουρά»
Ο καπιταλισμός δεν μπορεί και δεν θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας.
Στηριζόμενοι στα πανανθρώπινα ιδανικά της ιδεολογίας μας, να
αντλήσουμε τα διδάγματα από την 70χρονη πείρα μας για να
οικοδομήσουμε το μέλλον. Ένα μέλλον στο μπόι των ονείρων μας, στο
μπόι των ανθρώπων.
•Χρυσόστομος Μωϋσέως
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λάρνακας
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Πρέπει να μας προβληματίσει σε μια φάση Οικονομικής κρίσης
όπου βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται η αύξηση της χρήσης και
γνωρίζοντας ότι όπου αυξάνεται η προσβασιμότητα αυξάνεται
και η χρήση, αν είναι σοφό να προχωρήσουμε σε αυτή την
προσέγγιση. Το ΑΣΚ είναι ανοικτό σε διάλογο κα ακούει όλες τις
απόψεις όσο ‘’ακραίες’’ μπορεί να πει κάποιος ότι είναι, αλλά
λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε,
την οικονομική- κοινωνική μας κατάσταση, τα επιστημονικά
δεδομένα και χαράζει πολιτικές. Είναι η ώρα που κατά την ταπεινή
μου άποψη η
πρέπει
Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Αντιναρκωτικού κοινωνία
να δημιουργήσει
Συμβουλίου Κύπρου, Δρ.Χρύσανθο Γεωργίου
υγιείς συνθήκες
ανάπτυξης της
προσωπικότητας
των
νέων
ανθρώπων,
να διεκδικήσει
καλύτερη
Υγεία, παιδεία,
«Ν»: Αρχικά, πείτε μας ποιο είναι το έργο που
πολιτισμό,
επιτελεί το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου;
αθλητισμό
όλα αυτά που
«Χρύσανθος Γεωργίου»: Το Αντιναρκωτικό
θωρακίζουν την
Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) αποτελεί το
προσωπικότητα
ανώτατο σώμα της Πολιτείας αρμόδιο
των
νέων
για τη χάραξη πολιτικής σε σχέση με την
ανθρώπων
και
μετά
να
προχωρήσει
σε
άλλα
μέτρα.
αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης και την παρακολούθηση της εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης και την επιβλαβή
«Ν»: Θεωρείται ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία ευρύτερα,
χρήση αλκοόλ.
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΑΣΚ; Έχετε επηρεαστεί από
περικοπές, λόγω του μνημονίου;
Το ΑΣΚ έχει μεταξύ άλλων, τις εξής κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα:
• Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής για τις παράνομες ουσίες και το αλκοόλ.
«Χ.Γ»: Μετά την οικονομική ύφεση και τα Μνημόνια που
• Το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών από ακολούθησαν, έχουν σαφώς επιβληθεί μέτρα λιτότητας, τα
τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα.
οποία είχαν ως αποτέλεσμα περικοπές στους τομείς κρατικών
• Το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αδειοδότηση όλων των σχετικών
δαπανών από τους οποίους χρηματοδοτούνται τα προγράμματα
προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας (κρατικού και μη κρατικού τομέα).
πρόληψης και θεραπείας, η ύπαρξη των οποίων εξαρτάται σε
• Την έγκριση και οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων που στοχεύουν στην μεγάλο βαθμό από τα κονδύλια του ΑΣΚ. Πρέπει να τονίσω όμως,
πρόληψη και αντιμετώπιση της εξάρτησης και τη μείωση της προσφοράς ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να σχεδιάζουμε συρρίκνωση των
ουσιών.
πόρων στη δημόσια υγεία όταν διεθνείς μελέτες αποτυπώνουν
• Την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά
με σαφήνεια ότι για κάθε 1 ευρώ που διατίθεται για τη θεραπεία
με την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μείωση της βλάβης.
εξοικονομούνται από 4,6 μέχρι 6,5 ευρώ, ανάλογα με το είδος
• Τη διάχυση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην κοινωνία σε σχέση
του προγράμματος!
με τις εξαρτησιογόνων ουσίες.

«Καλούμε

το κράτος
να προστατεύσει και
να ενισχύσει το ΑΣΚ
ως ανεξάρτητο θεσμό»

Ό

νειρο κάθε γονέα είναι να μεγαλώσει το παιδί του και να το στείλει στο
Πανεπιστήμιο. Κάθε Σεπτέμβριο συνηθίζεται να γίνεται η έναρξη της
ακαδημαϊκής χρονιάς. Όλοι οι φοιτητές τρέχουν να βρουν σπίτια, εστίες
και όλα όσα χρειάζονται για να είναι έτοιμοι να εγγραφούν και να ξεκινήσουν
τις σπουδές τους.
Περνώντας ο καιρός και σε λιγότερο από ένα μήνα, οι φοιτητές αφού έχουν
εγκλιματιστεί στο νέο τρόπο ζωής ψάχνουν να βρουν και να ανακαλύψουν τη
φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο και τι μπορεί να τους προσφέρει. Ένα σημαντικό
κομμάτι αυτής της φοιτητικής ζωής, είναι ο αθλητισμός, και συγκεκριμένα ο
Πανεπιστημιακός Αθλητισμός.
Για τους πλείστους ένα κομμάτι άγνωστο, κομμάτι όμως το οποίο προσφέρει τόσα
πολλά πράγματα και οφέλη σε ένα φοιτητή. Γνώσεις, εκμάθηση, άθληση, εμπειρίες,
κοινωνικοποίηση, στόχους, προσδοκίες είναι μερικά θετικά στοιχεία τα οποία αποκτά
ο φοιτητής που ασχολείται με τον Πανεπιστημιακό αθλητισμό.
Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός στην Κύπρο αρχίζει με την ίδρυση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού το 1986. Σήμερα μέλη της ΚΟΠΑ είναι 6
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του τόπου μας, Δημόσια και Ιδιωτικά.
Το 1987 η ΚΟΠΑ εγγράφεται μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού
Αθλητισμού (FISU). Ο ρόλος της όπως προκύπτει από το καταστατικό της, είναι διπλός.
Από την μια παροχή των μέσων και των κινήτρων για άθληση σε όλους τους φοιτητές
της Κύπρου, με παράλληλη καλλιέργεια του πρωταθλητισμού, όπου είναι δυνατό.
Από την άλλη η προβολή της Κύπρου στον παγκόσμιο αθλητικό φοιτητικό χώρο.
Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός σήμερα προσφέρεται σε ποικίλες μορφές στα
Πανεπιστήμια. Κάθε ένα Πανεπιστήμιο, μέσω του Γραφείου Αθλητισμού, μπορεί
να προσφέρει ποικίλα αθλήματα προς τους φοιτητές με διαφορετικές προοπτικές
και προσδοκίες.
Προσφέρονται αθλήματα υπό μορφή επιλεγόμενων μαθημάτων που εμπίπτουν
στο ακαδημαϊκό κομμάτι, προσφέρονται αθλήματα ψυχαγωγίας και ενασχόλησης,
προσφέρονται αθλητικοί χώροι, γήπεδα, γυμναστήρια για προσωπική εκγύμναση και
ψυχαγωγία και τέλος προσφέρονται τα αγωνιστικά τμήματα, όπου με τη συμμετοχή
των φοιτητών στις ομάδες του Πανεπιστημίου, διαγωνίζονται στα Παγκύπρια
Πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, τα οποία αφορούν ομαδικά αθλήματα αλλά και
ατομικά αγωνίσματα.

Τα κίνητρα των φοιτητών ,εκτός από την προσωπική τους ευαρέσκεια και θέληση
για την ενασχόληση τους στον χώρο, είναι και η εκπροσώπηση του πανεπιστημίου
τους στα εγχώρια πρωταθλήματα και κατ’ επέκταση στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια
πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις και χώρες.
Η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός το
οποίο διεξάγεται στον πλανήτη μας, μετά από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η ΚΟΠΑ
έχει μεριμνήσει να προκηρύσσει κάθε χρόνο, πρωταθλήματα σχεδόν σε όλα τα
αθλήματα και αγωνίσματα, καλύπτοντας έτσι όχι μόνο τα δημοφιλή αθλήματα,
αλλά και αθλήματα και αγωνίσματα που δεν βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας
επί καθημερινής βάσης.
Η Ομοσπονδία στηρίζει τα Πανεπιστήμια και κυρίως τους φοιτητές προσφέροντας
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διεξάγονται όλοι οι αγώνες. Τέλος κάθε χρονιάς
η Ομοσπονδία βραβεύει τους καλύτερους αθλητές και τους πρωταθλητές σε κάθε
άθλημα και αγώνισμα, σε ειδική τελετή.
Ο τρόπος ένταξης στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό του κάθε φοιτητή είναι πολύ
απλός. Κάθε φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο αθλητισμού του
πανεπιστημίου του και να ενημερώσει για το ενδιαφέρον του, καθώς επίσης και να
ενημερωθεί από τους αρμοδίους για το αθλητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου του.
Να τονιστεί πώς ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός και όλοι όσοι εργάζονται για αυτόν,
έχουν θέσει ως στόχο την ενασχόληση όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών στα
αθλήματα που προσφέρονται. Κανείς δε θέλει μόνο άτομα επαγγελματίες, στόχος
όλων μας είναι η εκγύμναση όλων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους, με τον οποιονδήποτε τρόπο.
Ο αθλητικός τρόπος ζωής θα επιφέρει μονάχα κέρδη στους φοιτητές βοηθώντας
τους να έχουν καλύτερο τρόπο ζωής, να είναι πιο υγιείς και να έχουν και καλύτερες
επιδόσεις στις σπουδές τους.
Τα Πανεπιστήμια δεν είναι μόνο διάβασμα, τα πανεπιστήμια προσφέρουν και άθληση.
•Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης
Γυμναστής
Γραφείο Αθλητισμού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

• Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώματα και διεθνείς
οργανισμούς.
• Την προώθηση τροποποιήσεων σε νομοθεσίες σχετικά με θέματα της
αρμοδιότητας του ΑΣΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση ο στρατηγικός σχεδιασμός του
ΑΣΚ αφορά την περίοδο 2013-2020, μέσα από την εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προϋποθέτει
και την κοστολόγηση των δράσεων. Επίσης, το ΑΣΚ υπόκειται σε έλεγχο
από τον Γενικό Ελεγκτή καθώς και από εξωτερικό Ελεγκτή. Παράλληλα,
προωθείται η αξιολόγηση τόσο του Οργανισμού όσο και της εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής (η τελευταία αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2012,
για την περίοδο 2009-2012). Σε ένα άλλο επίπεδο, το ίδιο το ΑΣΚ ασκεί τον
έλεγχο στα προγράμματα θεραπείας και πρόληψης τα οποία επιχορηγεί, μέσα
από την εξαμηνιαία υποβολή από μέρους τους, των εκθέσεων υλοποίησης
του προγράμματος τους και των εξόδων τους.
«Ν»: Πώς απαντάτε σε όσους υπεραμύνονται της νομιμοποίησης της
μαριχουάνας, διαχωρίζοντας την από τα υπόλοιπα ναρκωτικά;
«Χ.Γ»: Πρέπει να τονιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης.
Συγκεκριμένα, μελέτες καταδεικνύουν ότι 1) η συστηματική χρήση της
κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχολογική
εξάρτηση, 2) επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο γνωστικό / νοητικό επίπεδο
(σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η χρήση κάνναβης για ψυχαγωγικούς
σκοπούς συνδέεται με δυσκολίες στην μάθηση, με μεταβαλλόμενη λειτουργία
του εγκεφάλου όσον αφορά στη μνήμη, καθώς και με μείωση των ικανοτήτων
οδήγησης), 3) σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ψυχαγωγικής χρήσης κάνναβης
και την ύπαρξη κάποιων ψυχιατρικών συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα
ψευδαισθήσεων, παραισθήσεων και παράνοιας, 4) συνέπειες στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα (η χρήση «καπνιστής» κάνναβης προκαλεί μείωση
της αντοχής, χρόνιο βήχα, βρογχίτιδα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία
(Bostwick, 2012). Επιπρόσθετα, μελέτες κατέδειξαν συσχέτιση μεταξύ της
χρήσης κάνναβης και της νεαρότερης ηλικίας παρουσίασης ψύχωσης (Di Forti
M. Et all, 2013). Τέλος, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το κάπνισμα ενός
τσιγάρου μαριχουάνας ισοδυναμεί στο κάπνισμα 2.5 – 5 τσιγάρων καπνού
όσον αφορά στη βλάβη των πνευμόνων (Cohen, 2009).
Όπως, έχει προαναφερθεί, το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα που έχει
σχέση με το οικονομικό - κοινωνικό - πολιτιστικό πλαίσιο όπου αναπτύσσεται η
προσωπικότητα του νέου ανθρώπου, οι αξίες και τα πρότυπα που κυριαρχούν
και προβάλλονται σε μαζική κλίμακα.
Μελετώντας όλους τους παράγοντες κινδύνου, αυτό που διαφαίνεται είναι
ότι η χρήση είναι αποτέλεσμα συνάντησης τριών δεδομένων: του ατόμου,
του κοινωνικού περιβάλλοντος και της διαθεσιμότητας της ουσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η όποια απόφαση αναφορικά με την
αποποινικοποίηση/ νομιμοποίηση της κάνναβης πρέπει να εδράζεται σε
επιστημονικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τις όποιες συναισθηματικές
αντιδράσεις και να μην περιορίζεται στην ουσία και την φαρμακολογική
της δράση.

Εδώ ακριβώς είναι ακόμη ένα λόγος ύπαρξης του ΑΣΚ. Να
διεκδικεί για αυτή την κατηγορία ανθρώπων αυτά που οι ίδιοι
πολλές φορές δεν μπορούν έχοντας σαν πυξίδα το γενικότερο
καλό της κοινωνίας μας. Σε αυτές τις συνθήκες διεκδικήσαμε
και πήραμε έστω και μικρή αύξηση του προυπολογισμου μας
το οποίο όμως θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και
γενικότερα στην αντιμετώπιση της εξάρτηση.
«Ν» Χρειάζεται να Υπάρχει το ΑΣΚ;
«Χ.Γ»: Είναι κοινό μυστικό πως αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα
ύπαρξη μας. Πιστεύω ότι το ΑΣΚ πρέπει να υπάρχει αλλά πρέπει
να έχει περαιτέρω αυτονομία και ανεξαρτησία. Στόχος του
ΑΣΚ δεν είναι η αντιπολίτευση αλλά η υλοποίηση της εθνικής
Στρατηγικής.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι η ίδρυση και λειτουργία του ΑΣΚ, ως
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ήρθε από την Πολιτεία
για να καλυφθούν συγκεκριμένα και σημαντικά κενά σε σχέση
με την ουσιοεξάρτηση, αφού οι τότε μηχανισμοί κρίθηκαν
ανεπαρκείς. Στις γραμμές αυτές, το ΑΣΚ ανέλαβε το ρόλο
που του ανατέθηκε από την πολιτεία, διαμορφώνοντας την
Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά και τα αντίστοιχα Σχέδια
Δράσης, τα οποία βασίζονται στη συνολική πολυθεματική και
ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει υψηλό επίπεδο
συντονισμού μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων και
Υπουργείων.
Η διεκπεραίωση του ρόλου που ανατέθηκε από την πολιτεία στο
ΑΣΚ, προϋποθέτει υψηλού επιπέδου ανεξαρτησία, έτσι ώστε
να επιτευχθεί ο δύσκολος ρόλος του συντονισμού μεταξύ όλων
των φορέων του κυβερνητικού και μη τομέα. Η ισορροπία και
η συνοχή μεταξύ των ενεργειών και παρεμβάσεων που τίθενται
σε εφαρμογή μέσα από την Εθνική Στρατηγική μπορούν να
εξασφαλιστούν μόνο μέσω ενός θεσμικού αποτελεσματικού
συντονισμού.
Είναι αντιληπτό και θεωρώ γενικά αποδεκτό ότι η εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων του ΑΣΚ, συμπεριλαμβανομένου του
συντονισμού και της αξιολόγησης όλων των δράσεων στον
τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, προϋποθέτουν πρώτα από
όλα την ανεξαρτησία του. Θα ήταν αδιανόητο η αδειοδότηση,
η έγκριση και η αξιολόγηση των παρεχόμενων παρεμβάσεων
στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών να γίνεται από φορείς
που τις προσφέρουν οι ίδιοι. Η ανεξαρτησία, η καθορισμένη
αποστολή και προώθηση μακροπρόθεσμων στόχων δεν πρέπει
να εξαρτάται από τις όποιες πολιτικές ή άλλες προτεραιότητες
του κάθε εμπλεκόμενου υπουργείου.
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Με αφορμή την πρόσφατη κατάθεση και συζήτηση του
νομοσχεδίου για τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις
Κρατικές Επιχειρήσεις, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι
είναι σημαντικό να διασφαλισθούν κάποιες γενικές αρχές
που να διέπουν τους Δημόσιους Οργανισμούς, όπως είναι η
διαφάνεια στη λειτουργία τους, η κατάρτιση στρατηγικού
σχεδίου, η ορθή οικονομική διαχείριση, ο σχετικός
οικονομικός έλεγχος και η λογοδοσία των διοικούντων.
Τολμώ να πω ότι πληρούμε αυτές τις αρχές μετά από
τον εκσυγχρονισμό στην διοίκηση και διαδικασίες που
φέραμε στον οργανισμό. Σίγουρα υπάρχει έδαφος και για
περαιτέρω βελτιώσεις, χωρίς όμως το τίμημα να είναι ο
ίδιος ο οργανισμός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση ο στρατηγικός
σχεδιασμός του ΑΣΚ αφορά την περίοδο 2013-2020, μέσα
από την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προϋποθέτει
και την κοστολόγηση των δράσεων. Επίσης, το ΑΣΚ
υπόκειται σε έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή καθώς και από
εξωτερικό Ελεγκτή. Παράλληλα, προωθείται η αξιολόγηση
τόσο του Οργανισμού όσο και της εφαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής (η τελευταία αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε
το 2012, για την περίοδο 2009-2012). Σε ένα άλλο επίπεδο,
το ίδιο το ΑΣΚ ασκεί τον έλεγχο στα προγράμματα
θεραπείας και πρόληψης τα οποία επιχορηγεί, μέσα από
την εξαμηνιαία υποβολή από μέρους τους, των εκθέσεων
υλοποίησης του προγράμματος τους και των εξόδων τους.
Παρόλα αυτά το ΑΣΚ θεωρεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο,
εάν υιοθετηθεί ως έχει, θα επηρεάσει την ανεξαρτησία,
την αυτονομία και την ευελιξία του, γεγονός που θα έχει
αντίκτυπο στις υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα που
τις έχουν ανάγκη. Σύγχρονοι Κρατικοί Οργανισμοί θα
πρέπει να κατευθύνονται στην αποκέντρωση και όχι στο
συγκεντρωτισμό.
Συνεπώς, με βάση όλα τα πιο πάνω, καλούμε το κράτος
να προστατεύσει και να ενισχύσει το ΑΣΚ ως ανεξάρτητο
θεσμό. Το ΑΣΚ επιτελεί κοινωνικό έργο με πενιχρούς
πόρους, οι οποίοι όμως αντικατοπτρίζονται σε ανθρώπινες
ζωές, ενώ σημαντικότερα, όπως τονίζει και το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία
(EMCDDA, 2005) οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει,
μακροπρόθεσμα εξοικονομούν χρήματα στο κράτος και
στην κοινωνία αφού μειώνει το κόστος στη δημόσια υγεία
και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
«Ν»: Πώς είδατε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για την παραγωγή και εμπορία της κλωστικής
κάνναβης;
«Χ.Γ»: Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο πρώτο είχε
εισηγηθεί στην Κυβέρνηση την παραγωγή και εμπορία
της βιομηχανικής κάνναβης γι’ αυτό και χαιρετίσαμε
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την καλλιέργεια,
παραγωγή και εμπορία κλωστικής κάνναβης.
Η βιομηχανική (ή η «κλωστική» κάνναβη) είναι ποικιλία
φυτών που ανήκει στην οικογένεια των Cannabaceae
και καλλιεργείται παγκοσμίως. Η καλλιέργεια του φυτού
μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή πολλών
προϊόντων, από υφαντά και χαρτί μέχρι βερνίκια, βαφές
και συμπληρώματα διατροφής.
Η κλωστική κάνναβη δεν πρέπει να συγχέεται με την
κάνναβη, η οποία είναι απαγορευμένη με βάση τον Νόμο
Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών του
1977. Σε αντίθεση με την κάνναβη, η κλωστική κάνναβη δεν
χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς- ευφορικούς σκοπούς,
αφού η περιεκτικότητα της σε τετραϋδροκανναβινόλη
(THC), την δραστική ψυχοτρόπο ουσία είναι πολύ χαμηλή
και συγκεκριμένα μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται για σκοπούς σύγκρισης, ότι η περιεκτικότητα
της κάνναβης που χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς
σκοπούς φτάνει και μέχρι 16% (EMCDDA, 2011).
Κλείνοντας θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμα ότι το ΑΣΚ
είναι όργανο άσκησης πολιτικής. Η παρούσα διοίκηση
επιλέγει στο κέντρο της πολιτικής της να είναι ο Άνθρωπος
και όσα λάθη, παραλείψεις ή αδυναμίες και αν επιδείξουμε
στην άσκηση του καθήκοντος μας να θυμάστε ότι το
μοναδικό μας κίνητρό η πρόληψη- θεραπεία-επανένταξη,
μείωση της βλάβης των νέων παιδιών που δεν θέλουμε να
πέσουν στο Λούκι και αν έχουν πέσει πως στο Λούκι πως
βγαίνουν από αυτό.
• Συνέντευξη στον Αντρέα Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνο Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

ιστορία
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14 ΟΚΤΩΒΡΗ

1 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1867 - Ο Καρλ Μαρξ εκδίδει το «Κεφάλαιο».
•1946 - Το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων
Πολέμου, στη Νυρεμβέργη, καταδικάζει σε
θάνατο 12 ναζιστές ηγέτες.
•1958 - Στην Κύπρο σημειώνονται μαζικές
διαδηλώσεις ενάντια στο σχέδιο Μακμίλαν
που προνοούσε τριχοτόμηση της Κύπρου, ένα
μέρος στην Ελλάδα, ένα στην Τουρκία και ένα
στη Βρετανία. Σημειώνονται συγκρούσεις με
την αστυνομία.
•1960 - Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο
κράτος.

2 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1869 - Γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, ηγέτης
του ινδικού εθνικοαπελευθερωτικού
κινήματος

Έχουν περάσει 84
χρόνια από τότε που
ο καταπιεσμένος
κυπριακός λαός
ξεσηκώθηκε και
επαναστάτησε
κατά των
σκληρών μέτρων
της αγγλικής
αποικιοκρατίας,
με μόνο οδηγό
το αίσθημα της
αδικίας που τον
έπνιγε. Είναι
γεγονός ότι η
εξέγερση του
Οκτωβρίου ήταν
καταδικασμένη
να αποτύχει, αφού
οι εξεγερθέντες
ήταν άοπλοι και
ανοργάνωτοι,
αλλά προετοίμασε
το έδαφος για
τους εργατικούς
μαζικούς αγώνες
κατά του αγγλικού
αυταρχισμού στα
χρόνια που θα
ακολουθούσαν,
διεκδικώντας ένα
καλύτερο αύριο.

Η δεκαετία του 1930, ήταν
μια πολύ δύσκολη περίοδος
για το Λαϊκό Κίνημα που μόλις
τότε είχε γεννηθεί,αλλά
και για την εργατική τάξη,
που είχε ξεκινήσει να κάνει
τα πρώτα της βήματα.
Από το 1925, η Κύπρος
ήταν επίσημα αποικία του
Βρετανικού στέμματος
και την απόλυτη εξουσία
είχε ο κυβερνήτης και το
νομοθετικό συμβούλιο,
οι αποφάσεις του οποίου
μπορούσαν να ανατραπούν
με βασικό διάταγμα. Το
1931 ο κυπρακός λαός ήταν
στα όρια της εξαθλίωσης
λόγω της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής
καταπίεσης που δεχόταν και
λόγω της αδιαφορίας των
άγγλων αποικιοκρατών για
ανάπτυξη του νησιού.

Η λαϊκή αγανάκτηση
οξυνόταν
συνεχώς.
Σημαντική αφορμή για την
εξέγερση του λαού στάθηκε
η οικονομική κρίση που
ξέσπασε τον Σεπτέμβριο
του 1931, λόγω του
ελλείμματος του κυπριακού
προϋπολογισμού. Ο
κυβερνήτης αποφάσισε
να μαζέψει το ποσό
φορολογώντας εκ νέου
τον κυπριακό λαό. Στη
σχετική συνεδρίαση του
«νομοθετικού συμβουλίου»
οι ε/κ βουλευτές, με
την υποστήριξη ενός
τ/κ βουλευτή, πέτυχαν
να καταψηφιστεί το
νομοσχέδιο. Ο κυβερνήτης
Στόρρς όμως το επέβαλε
τον Οκτώβριο του 1931,
αδιαφορώντας για τις
αντιδράσεις των Κυπρίων.
Βρίσκοντας ευκαιρία
μετά την καταψήφιση του
σχεδίου, ο Μητροπολίτης
Κιτίου, ο οποίος ήταν
φανατικός ενωτικός, παραιτείται από βουλευτής, ενώ
παράλληλα η δεξιά πλευρά που έβλεπε στο πρόσωπο
του ένα δυνατό ηγέτη, ταυτίζεται με τις θέσεις του και
διεξάγει αντικομουνιστική προπαγάνδα, ώστε να επιτύχει
τους διασπαστικούς σκοπούς της που κρύβονταν πίσω από
τον αγώνα ενάντια στους κατακτητές και την επίτευξη
της ένωσης.
Μετά την παραίτηση του, ο Μητροπολίτης Κιτίου κάλεσε
τον λαό σε αντίσταση και ανυπακοή και κήρυξε την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στις 21 Οκτωβρίου
πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση στην εμπορική
λέσχη στη Λευκωσία, με πολλούς κοινωνικούς
παράγοντες, οι οποίοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν
τα καταπιεσμένα αισθήματα του λαού για εκλογικούς
σκοπούς.

Εντελώς αυθόρμητα σχηματίστηκε μια ανθρώπινη μάζα,
που πορεύθηκε προς το κυβερνείο για να επιδώσει ψήφισμα
διαμαρτυρίας στον Κυβερνήτη, με τον κόσμο να οπλίζεται
με ξύλα και πέτρες. Το κύμα των διαδηλωτών ήταν τόσο
ορμητικό που ο αστυνομικός κλοιός που σχηματίστηκε
γύρω από το κτίριο ήταν αδύνατο να το συγκρατήσει.
Πολύ σύντομα οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες
προς το κυβερνείο εκφράζοντας την αγανάκτηση τους
ενάντια στα καταπιεστικά μέτρα των αποικιοκρατών.
Μετά από προσωπική πίεση του Στορρς, άνοιξαν πυρ
κατά των άοπλων διαδηλωτών. Ένας νεκρός, ο 17χρονος
Ονούφριος Κληρίδης και 15 τραυματίες ήταν ο απολογισμός
των επεισοδίων. Όλο το νησί βρισκόταν σε αναβρασμό,
σε κάθε επαρχία οι Κύπριοι διαδήλωναν κατά των Άγγλων
λιθοβολώντας δημόσια κτίρια, με πρωταγωνιστές των
επεισοδίων κυρίως μαθητές και μαχητικά στελέχη του
ΚΚΚ. Οι Βρετανικές Αρχές διέθεταν δεκάδες χαφιέδες που
κατέγραφαν τα γεγονότα με λεπτομέρειες και επεσήμαναν
τα πρόσωπα που πρωτοστατούσαν στα επεισόδια. Οι
αναφορές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τις δεκάδες
συλλήψεις που ακολούθησαν. Ο Στορρς, λαμβάνοντας
ανησυχητικά μηνύματα, αποφάσισε να συλλάβει αμέσως
και να εξορίσει στην Αγγλία τους 10 βασικούς ηγέτες των
εξεγερμένων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γ.Γ. και Β.Γ.Γ.
του ΚΚΚ, Βάτης και Σκελέας.
Τα Οκτωβριανά, δώσανε στους αποικιοκράτες την ευκαιρία
να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα που μέρα με τη μέρα
δυνάμωνε και αναπτυσσόταν. Έτσι διαλύουν την Εργατική
Λέσχη Λευκωσίας, φυλακίζουν αρκετούς κομμουνιστές
και το ΑΚΕΛ μπαίνει στην παρανομία. Επίσης, έλαβαν
μια σειρά από βάρβαρα και απάνθρωπα αποικιοκρατικά
μέτρα, καταπατώντας και τα πλέον στοιχειώδη ανθρώπινα
δικαιώματα, όπως ο κατ’ οίκον περιορισμός τις νυχτερινές
ώρες, απαγόρεση ανάρτησης όλων των σημαιών-πλην
της αγγλικής και οι συναθροίσεις άνω των πέντε ατόμων.
Πολύ σύντομα η Κύπρος αλλάζει κυβερνήτη και περνά
στην «Παλμεροκρατία» - πήρε το όνομα του καινούριου
κυβερνήτη Σερ Χέρμπερτ Ρίτσμοντ Πάλμερ και κατέληξε
να είναι μια μαύρη περίοδος δικτατορίας και καταπίεσης
στην κυπριακή ιστορία.
Η κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο το 1931,
προσομοιάζει με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες,
όπου τα δικαιώματα και τα κεκτημένα των εργαζομένων
απειλούνται και ξηλώνονται από τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη και την τροϊκα,
οδηγώντας τον κυπριακό λαό στην εξαθλίωση.
Σήμερα που οι συνθήκες είναι δυστυχώς δυσκολότερες από
ποτέ, ο λαός καλέιται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
και να αντιμετωπίσει με τόλμη και αποφασιστικότητα τη
νεοφιλελεύθερη επίθεση κατά των εργατικών δικαιωμάτων
και κεκτημένων. Οφείλουμε, σαν νέα γενιά, να σταθούμε
δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και να γίνουμε
πρωτοπόροι στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και
στην περιφρούρηση των διαχρονικών κατακτήσεων των
εργαζομένων.
Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση για τους αγώνες που
έρχονται με όπλο μας την οργάνωση στο σχολείο, στο
πανεπιστήμιο, στη δουλεία!
• Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

•1956 - Δολοφονείται στη Χλώρακα από
άνδρες της ΕΟΚΑ ο Νεόφυτος Κλεάνθους,
στέλεχος του ΑΚΕΛ. Κατηγορήθηκε χωρίς
κανένα αποδεικτικό στοιχείο ως προδότης.
Αργότερα τομεάρχες της περιοχής
πιστοποίησαν ότι δεν προέβη σε καμιά
προδοσία.

18 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1956 – Δολοφονείται στο καφενείο του Κάτω
Πύργου από άνδρες του Γρίβα, ο Αντρέας
Μιχαηλίδης, υποστηρικτής του ΑΚΕΛ.
•1971 – Ο Γεώργιος Γρίβας - Διγενής ιδρύει
στην Κύπρο την ΕΟΚΑ Β’.

•1931 - Ξεσπούν τα Οκτωβριανά. Μια
αυθόρμητη έκρηξη διαδηλώσεων σε όλη
την Κύπρο με αίτημα την ένωση. Οι βρετανοί
πνίγουν τις διαδηλώσεις στο αίμα.

11 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1964 – Στην Κύπρο 100 χιλιάδες κύπριοι,
ε/κύπριοι και τ/κύπριοι συμμετέχουν σε
μεγαλειώδη πορεία Ειρήνης. Η πορεία είχε
αίτημα την απομάκρυνση των βρετανικών
Βάσεων από την Κύπρο.
•1973 - Δολοφονείται από την ΕΟΚΑ Β’ στο
Λατομείο Παρεκκλησιάς, ο Θάνος Ευρυπίδου
Πελλάκης μέλος του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ που
είχε απαχθεί.

Είσοδος: €10 / €5 | Πότε;
Πού; Ριάλτο, Λεμεσός

6 Οκτωβρίου, στις 20:30

19 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1951 - Αρχίζει στο Εκτακτο Στρατοδικείο
Αθηνών η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και
άλλων 93 του παράνομου μηχανισμού του
ΚΚΕ.

Η θεατρική παράσταση του έργου «Ο
Αγνοούμενος» της Τουρκοκύπριας συγγραφέως
και σκηνοθέτιδας Aliye Ummanel, ανεβαίνει
ξανά στη σκηνή. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο
έργο που πραγματεύεται το τραύμα από το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δεδομένου
ότι «Υπάρχουν τόσοι αγνοούμενοι, σε αυτή τη
γη, όσο και κάτω από αυτή. Άραγε θα μπορούσε
να υπάρξει ελπίδα ξανά;» Με ελληνικούς και
αγγλικούς υπέρτιτλους.

20 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1980 - Η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ, από το οποίο είχε
3 ΟΚΤΩΒΡΗ
αποχωρήσει το 1974, μετά την εισβολή του
•1945 – Ιδρύεται η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Αττίλα στην Κύπρο.
Ομοσπονδία (ΠΣΟ).
•2011 - Σκοτώθηκε σε μάχη στη γενέτειρα
•1946 - Πραγματοποιείται το ιδρυτικό
του Σίρτη της Λιβύης ο Μουάμαρ Καντάφι,
συνέδριο της Ένωσης Αγροτών Κύπρου (ΕΑΚ), επικεφαλής της χώρας από το 1969.
η οποία μετά την προγραφή της από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες μαζί με το ΑΚΕΛ και 22 ΟΚΤΩΒΡΗ
τις άλλες λαϊκές οργανώσεις θα συνεχίσει ως •1887 - Γεννιέται ο Αμερικανός κομμουνιστής
ΕΚΑ ( Ένωση Κυπρίων Αγροτών).
δημοσιογράφος Τζον Ριντ. Ο Ριντ «κάλυψε»
τη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική
4 ΟΚΤΩΒΡΗ
Επανάσταση, την οποία και αργότερα
•1965 – O Φιντέλ Κάστρο σε ένα έκτακτο
περιέγραψε στο μνημειώδες έργο του «Δέκα
ραδιοτηλεοπτικό του μήνυμα προς το λαό της μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο».Ήταν ένας
Κούβας, ανακοινώνει ότι ο πρώην υπουργός
από τους οργανωτές του Κομμουνιστικού
Βιομηχανίας της Κούβας, Ερνέστο Τσε
Εργατικού Κόμματος των ΗΠΑ.
Γκεβάρα, εγκατέλειψε την Αβάνα «για να
πολεμήσει τον ιμπεριαλισμό σε άλλες χώρες». 23 ΟΚΤΩΒΡΗ
•1931 – Κατά τη διάρκεια των Οκτωβριανών
5 ΟΚΤΩΒΡΗ
δολοφονείται από τους Βρετανούς στο Βαρώσι
•1941 – 1ο Συνέδριο ΑΚΕΛ
ο Γιώργος Φιλής, μέλος του Κομμουνιστικού
Κόμματος Κύπρου, ενώ μοίραζε προκηρύξεις.
7 ΟΚΤΩΒΡΗ
•1931 - Η βρετανική κυβέρνηση στην Κύπρο
•1973 - Απόπειρα δολοφονίας κατά του
εξορίζει τους ηγέτες του Κ.Κ.Κ. Το κόμμα που
Μακάριου στην Κύπρο, με παγίδευση του
είχε κηρυχθεί παράνομο με ανακοίνωση του
δρόμου από τον οποίο θα διερχόταν το
ζητά ενιαίοαντιιμπεριαλιστικόμέτωπο.
αυτοκίνητό του. Σώθηκε λόγω πρόωρης
έκρηξης.
25 ΟΚΤΩΒΡΗ
•1881 - Γεννιέται ο Ισπανός κομμουνιστής
8 ΟΚΤΩΒΡΗ
ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο, δημιουργός της
•1908 - Γεννιέται στο Κελλάκι Λεμεσού ο
«Γκουέρνικα»
Εζεκίας Παπαϊωάννου, ηγέτης Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.
•1917 - Οι Μπολσεβίκοι επαναστάτες
Εθελοντής στον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο
καταλαμβάνουν τα Χειμερινά Ανάκτορα της
και δραστήριο μέλος του Κ.Κ. Βρετανίας.
Πετρούπολης. (Η ημερομηνία είναι με βάση το
Διετέλεσε Γ.Γ. του ΑΚΕΛ από το 1949 μέχρι το παλιό ημερολόγιο)
1988.
•1973 - Σε επιχείρηση του εφεδρικού
28 ΟΚΤΩΒΡΗ
σώματος στην επαρχία Λεμεσού εξαρθρώθηκε •1940 - Ο Ιταλός πρέσβης Ε. Γκράτσι επιδίδει
παράνομη ομάδα της ΕΟΚΑ Β’.
στον Έλληνα δικτάτορα Ι. Μεταξά τηλεγραφική
διακοίνωσημε την οποία απαιτούσε να της
9 ΟΚΤΩΒΡΗ
επιτραπεί να καταλάβει στρατιωτικά ορισμένες
•1964 – Δριμύ «κατηγορώ» του Μακάριου,
θέσεις στρατηγικής σημασίας επί ελληνικού
στη Διάσκεψη των Αδεσμεύτων, κατά
εδάφους. Την αντίσταση την έκανε ο ίδιος ο
των «ιμπεριαλιστικών δυνάμεων», για το
λαός μέσα από το ΕΑΜ.
Κυπριακό. Ο Μακάριος ζητάει την άμεση
•1946 - Ιδρύεται το Γενικό Αρχηγείο του
απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων και
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
διακηρύσσει αδέσμευτη πολιτική.
•1962 - Λήγει η «Κρίση των Πυραύλων» στην
•1967 - Εκτελείται ο κομμουνιστής
Κούβα, που έφερε στα πρόθυρα πυρηνικού
επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα
πολέμου ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

10 ΟΚΤΩΒΡΗ

Μια σύγχρονη μεταφορά της κρητικής αναγεννησιακής
τραγωδίας Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση, ένα έργοσταθμός στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μια
ερωτική ιστορία γραμμένη σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο,
το έργο φέρει ένα έντονο κοινωνικό στίγμα, εγείροντας
ερωτήματα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, από την
ομάδα One/Off.

Στο Πόρτο Σουένιο, στο λιμάνι του Ονείρου, τρεις αδελφές, χορεύουν,
τραγουδούν. Γίνονται το θρυλικό Τρίο. Ένα μυστικό όμως κρύβεται στις
αποσκευές τους και μια περιπέτεια ξεκινά. Σε αυτό το λιμάνι γνωρίζουν
τον έρωτα, τη γοητεία της νύχτας, το παιχνίδι για τα χρήματα, την
επιτυχία, την πτώση, την πείνα, αλλά πάνω από όλα το υλικό που είναι
φτιαγμένα τα Όνειρα. Μια μουσικoθεατρική παράσταση σε ρυθμούς
swing, με έντονες αναφορές από την comic αισθητική, όπου τα όρια
της φαντασίας και της πραγματικότητας μπερδεύονται.

Πότε; 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18 Οκτωβρίου στις 8.30
Πού; Κοσμικόν Κέντρο Αντωνάκης

Πότε; 26 Οκτωβρίου, στις 20:30
Που; Ριάλτο, Λεμεσός

Η παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη κλείνει φέτος 30 χρόνια
λειτουργίας και το γιορτάζει με την σούπερ κωμωδία «Ο Νικολάκης και
οι Σούπερ … Γιαγιάδες».
Μια κωμωδία που γράφτηκε με πολλή αγάπη για μικρούς και
μεγάλους. Με μπόλικο γέλιο , θεαματικές χορογραφίες και ακροβατικά
αλλά και όμορφα μηνύματα ομαδικότητας , αγάπης προς τους
εκπαιδευτικούς αλλά και φροντίδας των κατοικίδιών μας. Με τους
Δώρο Κυριακίδη, Μύρια Χώπλαρου, Ελισάβετ Μπλάκκη, Μαρία Σάββα,
Κωνστάντια Παύλου και Κώστα Σχοινιού.

Πότε; Κάθε Κυριακή, στις 10.45 το πρωί
Πού; Θέατρο Ανεμώνα, Λευκωσία
Με πάνω από 100 μικρού μήκους ταινίες
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές και
ταινίες κινουμένων σχεδίων από ολόκληρο τον
κόσμο, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Κύπρου προβάλλει επιλεγμένες
κινηματογραφικές δημιουργίες Κυπρίων
και ξένων δημιουργών, αναδεικνύοντας το
έργο τους και προσφέροντας στο κοινό την
ευκαιρία να απολαύσει τα καλύτερα δείγματα
παγκόσμιου σινεμά μικρού μήκους.

Πότε; 17 Οκτωβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου | Πού;

29 ΟΚΤΩΒΡΗ

Ριάλτο, Λεμεσός

•1918 - Ιδρύεται η Πανενωσιακή
Κομμουνιστική Ενωση Νεολαία, η περίφημη
Κομσομόλ.

30 ΟΚΤΩΒΡΗ

•1988 - Πεθαίνει ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης.
Πάλεψε μέσα από τις γραμμές της ΕΑΜικής
Εθνικής Αντίστασης. Την τετραετία 1948 - 1952
εξορίστηκε για τις πολιτικές του ιδέες

31 ΟΚΤΩΒΡΗ

•2011 - Οι εργάτες της «Χαλυβουργίας
Ελλάδος» στον Ασπρόπυργο απαντούν στους
εκβιασμούς και τις απειλές της εργοδοσίας
για μειώσεις μισθών και απολύσεις με την
κήρυξη απεργίας διαρκείας. Θα διαρκέσει 9
13 ΟΚΤΩΒΡΗ
ολόκληρους μήνες, με τη συνδρομή και ενός
•1905 - Ιδρύεται στην Πετρούπολη το πρώτο
πρωτοφανούς κύματος ταξικής αλληλεγγύης
σοβιέτ των εργατών.
που αναπτύχθηκε στις γραμμές της εργατικής
•1945 – Πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία τάξης της χώρας μας, αλλά και διεθνώς.
του ΑΚΕΛ η μεγάλη πορεία με αίτημα την
αποστράτευση των Κυπρίων εθελοντών που
είχαν ενταχθεί στο βρετανικό στρατό για να
πολεμήσουν το χιτλεροφασισμό.

Το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών παρουσιάζει την παράσταση
«Άγγιγμα ψυχής», ένα άγγιγμα στα άδυτα της ψυχής του ανθρώπου όπου
περνά από την λεβεντιά στην προβολή, από τη μοναξιά στην συντροφιά,
από τον έρωτα στην τρέλα… Καράβια μοιάζουν οι ψυχές στο χρόνο που
γυρίζουν, ταξιδευτής μια τραγική φιγούρα που μας ταξιδεύει μέσα από
τη δική του ζωή. Μια διαχρονική διάσταση του θέματος όπου η αρχαία
Ελλάδα συναντά την παραδοσιακή μουσική - χορό και το σύγχρονο
τραγούδι.

Είσοδος: €12 / €6
Πότε; 12 Οκτωβρίου στις 8:00
Πού; Θέατρο Προεδρικού, Λευκωσία

Η πρωτοποριακή πρόταση
της χορογράφου Μάχης
Δημητριάδου Lindahl πάνω
στην ανάγνωση και ερμηνεία
της Αντιγόνης του Σοφοκλή,
παρουσιάζεται στο Θέατρο
Ριάλτο στις 13 και 14 Οκτώβρη.
Τέσσερις χορευτές και δύο
μουσικοί εναλλάσσοντας τους
ρόλους των τραγικών ηρώων
με αυτόν του χορού, έρχονται
να αφηγηθούν την ιστορία της
Αντιγόνης, μέσα από την γλώσσα
του σώματος και της μουσικής.

Πότε; 13 και 14 Οκτωβρίου,
στις 20:30

Που; Θέατρο Ριάλτο
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Η ακροδεξιά «θέλει να κρυφτεί»
και ο ρατσισμός της δεν την
αφήνει!

4-6 Σεπτεμβρίου - Φεστιβάλ της
εφημερίδας «Avante», του Πορτογαλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος

11 – 13 Σεπτεμβρίου – Φεστιβάλ
της εφημερίδας «Humanite»,
Γαλλία

Το τελευταίο φαίνεται και από τα πρόσφατα γεγονότα.
Όταν ξέσπασε η νέα κρίση του προσφυγικού, τα
συντηρητικά αντακλαστικά της Δεξιάς βρήκαν
έκφραση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Οι
δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, πως η Κύπρος
είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μόνο Χριστιανούς
μετανάστες ξεσκέπασε το κοσμοπολίτικο προφιλ
της Κυβέρνησης. Τα συντηρητικά αντανακλαστικά
της Δεξιάς αποδεικνύονται πιο ισχυρά από τα
επικοινωνιακά προφίλ της. Ας μην ξεχνάμε τις
γκεσταπικές πρακτικές απέλασεων εγκύων
μεταναστριών, διάλυσης οικογενειών και παράνομων
αντιμεταναστευτικών πρακτικών που είχε υιοθετήσει
το Υπ. Εσωτερικών τα τελευταία 3 χρόνια με την
συγκάληψη-συνενοχή του τύπου.

18 – 19 Σεπτεμβρίου – «Mani Fiesta»,
του Κόμματος Εργατών Βελγίου

Σε μια μοιρασμένη Κύπρο, όπου το 1/5 των πολιτών
της είναι μουσουλμάνοι με τους οποίους επιδιώκουμε
να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα, όπου ο
μουσουλμανισμός είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη
θρησκεία μαζί με την χριστιανική, το μόνο που
προσφέρει είναι η αναπαραγωγή της αντιομοσπονδιακής ρητορείας
και των ρατσιστικών στερεότυπων.

Από την εκδήλωση αλληλεγγύης με τον
κυπριακό λαό με ομιλητή το μέλος της Κ.Ε.
ΑΚΕΛ, Χάρη Καράμανο

Άποψη από το χώρο της κεντρικής
σκηνής του Φεστιβάλ

Το ζήτημα των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων απασχόλησε έντονα και με μία δόση
υποκρισίας τελευταίως την επικαιρότητα. Με κίνδυνο να αφήσουν την τελευταία τους
ζωή στα κρύα νερά της Μεσογείου ή να καταλήξουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της ΕΕ, οι πρόσφυγες επιλέγουν να ρισκάρουν ζητώντας μια καλύτερη ζωή, παρά
να βρεθούν υπο τα πυρά των ΝΑΤΟϊκών όπλων με τα οποία είναι εξοπλισμένοι οι
Τζιχαντιστές και λογής λογής παραστρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

18 – 20 Σεπτεμβρίου – Φεστιβάλ
Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας

Ο αντίκτυπος από τα επανειλημμένα και πολύνεκρα ναυάγια των δουλεμπορικών,
καθώς και ο αγώνας των μεταναστών απο γκλόμπ σε γκλόμπ στα Ευρωπαϊκά σύνορα,
για πρόσβαση σε ένα τρένο προς τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ, δημιούργησε ένα
νέο κύκλο διαλόγου για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη.Αυτή η συζήτηση όπως ήταν
φυσικό είχε και την δική της εκδοχή στην Κύπρο.

Θεματικό του Φεστιβάλ
αφιερωμένο στην Κύπρο

Το περίπτερο του ΑΚΕΛ στο
Φεστιβάλ της Αβάντε

Ακόμη χειρότερη όμως ήταν η στάση του ΔΗΣΥ αλλά και των
κοσμοπολίτικων κύκλων του, που ενω απο τη μια εκφράζουν
ρητορικά την συμπάθεια τους στο μεταναστευτικό κύμα, στηρίζουν
αμετανόητα τις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε.
και των συμμάχων τους που δημιούργησαν αρχικά αυτό το
μεταναστευτικό ρεύμα τις απελπισίας. Στο κάτω-κάτω θα έπρεπε
να τους λέει κάτι πως η πλειοψηφία των προσφύγων προέρχονται
απο τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγχανιστάν.

… όταν η Δεξιά στην Κύπρο
έθρεφε το ρατσισμό και τη
μισαλλοδοξία

Το περίπτερο του ΑΚΕΛ στο
Φεστιβάλ του ΚΚ Ισπανίας

Άποψη από το χώρο της κεντρικής
σκηνής του Φεστιβάλ

Παρά τις προσπάθειες του κ. Χάσικου να μετριάσει το κύμα
αντίδρασης στις καταφανώς ρατσιστικές δηλώσεις του, η αλήθεια
είχε πλέον ειπωθεί. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με τα πανώ
και τις δηλώσεις του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ, για να διαψεύσει και τον
κ. Ιωνά Νικολάου που δήλωνε πως στην Κύπρο δεν υπάρχουν
οργανωμένα ρατσιστικά σύνολα.

Το περίπτερο του ΑΚΕΛ
στο «Mani Fiesta»

Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ με επικεφαλής τον Γ.Γ. της Οργάνωσης Χρίστο Χριστόφια,
επισκέφτηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, τον Πρέσβη της Κούβας στην Κύπρο κ. Aramis
Fuente. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Νικόλας Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) και μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ,
όπως επίσης και η Μαριάννα Δημοσθένους μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ
και επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.
Η συζήτηση μεταξύ του Πρέσβη και της αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ επικεντρώθηκε στην
επερχόμενη 19η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αβάνα
της Κούβας τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η ΕΔΟΝ διαβεβαίωσε τον πρέσβη της Κούβας πως
με την παρουσία της στην Αβάνα θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην προσπάθεια για την
επιτυχία της συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται σε μια σημαντική περίοδο, τόσο για
την ΠΟΔΝ, όσο και για την Κούβα.
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ ενημερώθηκε από τον πρέσβη για τις εξελίξεις
στην Κούβα. Η ΕΔΟΝ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον πρέσβη της Κούβας πως θα
συνεχίσει να στηρίζει και να εκφράζει αλληλεγγύη προς τον αγωνιζόμενο Κουβανικό λαό
στην πάλη για υπεράσπιση του σοσιαλισμού στο νησί της επανάστασης. Τέλος, η ΕΔΟΝ
εξέφρασε την ευχή πως οι εξελίξεις θα βρουν το λαό της Κούβας ακόμα ποιο δυνατό, έτσι
ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές νέες προκλήσεις της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας.
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
08/09/2015

Βέβαια στην Κύπρο το ζήτημα των μεταναστών
και των προσφύγων είχε και τη δική του ιδιαίτερη
προιστορία. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία προϋπήρχαν
στην Κυπριακή Δημοκρατία, όμως σε λανθάνουσα μορφή,
καθώς οι «αραπάδες», οι «μαυρούες» και οι «Φιλιπινέζοι»
(ανεξαρτήτως εθνικότητας) εξυπηρετούσαν τις λειτουργίες
του τάχυστα αναπτυσσόμενου κυπριακού καπιταλισμού και
της ευημερούσας και ξιπασμένης μεσοαστικής τάξης. Όταν
όμως η παγκόσμια οικονομική κρίση ήρθε να σπάσει τη
φούσκα του «κυπριακού ονείρου», ο λανθάνων ρατσισμός
βγήκε δυναμικά στο προσκήνιο.
Ήταν η εποχή που ο ρατσισμός ζευγάρωσε με το
αντιπολιτευτικό μένος των κομμάτων που στόχευαν τη
διακυβέρνηση Χριστόφια. Στις οθόνες τηλεοράσεων
παρέλαυναν φουσκωμένα «τσιεκκούθκια» πολιτικών
προσφύγων, αγανακτισμένοι νοικοκυραίοι και τυχοδιώκτες
πολιτικοί. Μέσω της παραπληροφόρησης, της επίκλησης
των πιο σκοτεινών και ρατσιστικών ενστίκτων της κοινωνίας
και της καλλιέργειας του φόβου για τους ξένους που «μας
παίρνουν τις δουλειές», ο ρατσισμός έζησε τη χρυσή του
εποχή. Είναι αξιοσημείωτο εδώ πως η νεοφιλελεύθερη
πτέρυγα του ΔΗΣΥ (η οποία σήμερα χύνει κροκοδείλια δάκρυα
για τους μετανάστες) τήρησε σιγήν ιχθύος. Ήταν μια περιόδος
που η στοχοποίηση των μεταναστών έδενε αρμονικά με την
στοχοποίηση της διακυβέρνησης της Αριστεράς. Μπροστά στα πολιτικά οφέλη, ο ρατσισμός και
ο αντικομουνισμός σφιχταγκαλιασμένοι όδευαν στον δρόμο της μισσαλλοδοξίας.
Φυσικό επόμενο ήταν και να τυγχάνουν συγκάληψης και ανοχής οι επιθέσεις του ΕΛΑΜ που (σαν
άλλα τάγματα εφόδου) βρήκε εύφορο έδαφος για να αλωνίζει τους δρόμους. Ακολούθησαν επιθέσεις
ενάντια σε μετανάστες, τουρκοκύπριους αλλά και τυχαίους διαφωνούντες. Με την ανάληψη της
εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, το αντιμεταναστευτικό μένος κόπασε σε
μεγάλο βαθμο και υπαναχώρησε στην πρότερη λανθάνουσα φάση του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της
συναγερμικής κυβέρνησης, Ιωνάς Νικολάου, δίνοντας συγχωροχάρτι στις δολοφονικές επιθέσεις
του ΕΛΑΜ και σε άλλους, δήλωσε πως στην Κύπρο δεν υπάρχουν οργανωμένα εθνικιστικά και
ρατσιστικά κόμματα και οργανώσεις.
Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο κομμάτι μεταναστών σταμάτησε να βλέπει την Κύπρο ως εργασιακό
προορισμό καθώς η αγορά εργασίας συρρικνώθηκε μετα την κρίση, αλλά και καθώς πλέον έρχονταν
αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό των Κυπριών εργαζομένων που μείωσαν τις εργασιακές τους
απαιτήσεις. Την ίδια περίοδο η κυβερνητική ρητορική πλέον εστιάζει στη νεοφιλελέυθερη και
κοσμοπολίτικη έκφρασητης, έναντι της εθνικιστικής.Αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα εθνικιστικά
χαρακτηριστικά της Δεξιάς έχουν εξαλειφθεί.

Το Λαϊκό Κίνημα στο πλευρό
των προσφύγων
Στην αντίπερα όχθη, το ΑΚΕΛ,η ΕΔΟΝ και το Λαϊκό Κίνημα όχι μόνο
έμπρακτα και διαχρονικά στέκονται στο πλευρό των προσφύγων
και μεταναστών, αλλά και αντιμάχονται στις αιτίες που τους
δημιουργούν, δηλαδή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Θα πρέπει
λοιπόν ο κάθε νέος να συμπορευτεί ακόμη και αν δεν ταυτίζεται
μαζί μας, στον αγώνα μας ενάντια στον ρατσισμό-εθνικισμό αλλά
και στις έμπρακτες εκδηλώσεις αλληλεγγύης με τους μετανάστες.
•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

παραπολιτικά

