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χρόνια
συμπληρώθηκαν
τον
περασμένο Αύγουστο από τότε που η
κοσμοπολίτικη πόλη της Αμμοχώστου,
έμελλε να γίνει η πόλη φάντασμα και παραμένει
περίκλειστη μέχρι σήμερα. Ο χρόνος για την πόλη
της Αμμοχώστου, σταμάτησε ακριβώς εκεί, το
1974, όταν οι νόμιμοι κάτοικοι της εκδιώχθηκαν από
τον τουρκικό στρατό.
Τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας τα οποία εκδόθηκαν από το 1984,
καταδικάζουν ρητά την οποιαδήποτε προσπάθεια
για εποικισμό, οποιουδήποτε τμήματος των
Βαρωσίων. Επιπλέον στα ψηφίσματα γίνεται
αναφορά για το διάνοιγμα των Βαρωσίων υπό τον
έλεγχο του ΟΗΕ, κάτι που επαναβεβαιώθηκε το
2012.
Οι χερισμοί της Κυβέρνησης στο Κυπριακό σε
συνδυασμό με την τουρκική αδιαλλαξία έχουν
επιφέρει αρνητικές συνέπειες για τις προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού. Εδώ και τρία χρόνια,
δεν υπάρχουν συνομιλίες, ενώ η τουρκική
προκλητικότητα έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο.
Κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας,
αποτελεί η απόφαση του Τούρκου Προέδρου

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον λεγόμενο
«πρωθυπουργό» και εκλεχτό υποψήψιο του
Ερντογάν για τις λεγόμενες προεδρικές
εκλογές της Κυριακής στα κατεχόμενα
Ερσίν Τατάρ, για διάνοιξη της παραλίας του
Βαρωσιού την περασμένη εβδομάδα.
Δυστυχώς, οι απειλές για διάνοιξη των
Βαρωσίων από την Τουρκία δεν ήταν απλά
«προεκλογικά κόλπα», όπως δήλωνε ο
Υπουργός Εξωτερικών κ. Χριστοδουλίδης.
Η κίνηση αποτέλεσε προεκλογικό σόου από
την πλευρά του διχοτομιστή Τατάρ. Από την
άλλη, για το λαό της Κύπρου που επιθυμεί
την απελευθέρωση κι επανένωσητου τόπου
μας, και ιδιαίτερα για τους Αμμοχωστιανούς,
αποτέλεσε μια ακόμη εισβολή.
Ως ΕΔΟΝ, συμμετείχαμε στη διαμαρτυρία που
πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αμμοχώστου
και στείλαμε μήνυμα καταδίκης της παράνομης
διάνοιξης του παραλιακού μετώπου της
Αμμοχώστου. Καταδικάζουμε, επίσης την
επίθεση ελληνοκύπριων ακροδεξιών στο
οδόφραγμα της Δερύνειας. Τέτοιες ενέργειες,
έχουν ως αποτέλεσμα την έξαρση του εθνικισμού
και στις δύο κοινότητες και
φέρνουν την διχοτόμηση
όλο και πιο κοντά.
Θα
αγωνιστούμε
μέχρι
τέλους,
για
την
απελευθέρωση
κι
επανένωση του λαού και
του τόπου μας. Για μια
Κύπρο, πατρίδα όλων των
παιδιών της.

Σ

την
επικαιρότητα
τον
τελευταίο καιρό επανήλθε
το ζήτημα των αγγλόφωνων
προγραμμάτων
με
δίδακτρα
στα
Δημόσια
Πανεπιστήμια,
ένεκα της πρότασης νόμου που
παραπέμφθηκε στην ολομέλεια
της Βουλής από τον ΔΗΣΥ. Επί
της ουσίας, η πρόταση δίνει τη
δυνατότητα επιβολής διδάκτρων
σε προπτυχιακά προγράμματα
στα ίδια τα δημόσια πανεπιστήμια
του τόπου μας.
Με αυτό τον τρόπο, πλήττεται ο
δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας
των πανεπιστημίων, αφού θα
αποκλείονται όσοι δεν μπορούν
να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε
αυτά τα προγράμματα. Η επιβολή
διδάκτρων
θα
δημιουργήσει
ουσιαστικά
φοιτητές
δύο
ταχυτήτων, αυτών που έχουν
την οικονομική ευχέρεια να
ανταπεξέλθουν και αυτών που
δεν την έχουν. Εμείς θεωρούμε
ότι η επιβολή διδάκτρων στα
αγγλόγλωσσα
προγράμματα,
θα αποτελέσει τον προθάλαμο
μελλοντικής εισαγωγής διδάκτρων
σε όλα τα προγράμματα σπουδών
των δημοσίων πανεπιστημίων.
Η διδασκαλία προγραμμάτων
στην αγγλική δεν είναι κάτι με το
οποίο διαφωνούμε, αντιθέτως
το στηρίζουμε. Η διδασκαλία
όμως στην αγγλική γλώσσα
είναι διαφορετικό θέμα από την

επιβολή διδάκτρων προς παρακολούθηση
αυτών των προγραμμάτων σπουδών.
Με το εν λόγω ζήτημα, συνδέονται επίσης
και οι εναλλακτικοί τρόποι εισδοχής στα
προγράμματα αυτά. Η πρόταση του ΔΗΣΥ
προτείνει την είσοδο στα προγράμματα
αυτά με διεθνείς εξετάσεις και όχι με
Παγκύπριες εξετάσεις. Προφανώς, οι
Παγκύπριες εξετάσεις δεν αποτελούν τον
ιδανικότερο τρόπο εισδοχής στα Δημόσια
Πανεπιστήμια, ωστόσο το να υπάρχει ένας
ενιαίος τρόπος εξέτασης για όλους τους
υποψήφιους φοιτητές αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, καθώς διαφορετικά πλήττεται το
κριτήριο της δικαιοσύνης και ισότητας
μεταξύ των φοιτητών.

και
δωρεάν
χαρακτήρα
της παιδείας. Ως ΕΔΟΝ,
δε θα σταματήσουμε στιγμή
να παλεύουμε για παιδεία
πραγματικά
δημόσια
και
δωρεάν, όπως κάναμε στο
παρελθόν με τις μάχες που
δώσαμε για την ίδρυση των
δημόσιων πανεπιστημίων, όπως
κάνουμε σήμερα στήνοντας
ανάχωμα ενάντια στις πολιτικές
που τα υποβαθμίζουν, όπως θα
συνεχίσουμε να κάνουμε και στο
μέλλον.

Πολιτικές όπως αυτές, κύριο μέλημα
έχουν να εξυπηρετούν μόνο
τα συμφέροντα των λίγων
και των εκλεκτών, διαλύοντας
ολοκληρωτικά
το
δημόσιο
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Η

καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής
οργάνωσης και των στελεχών της την 7η
Οκτωβρίου στην Ελλάδα, αποτελεί μια
λαϊκή ιστορική νίκη. Η δικαστική απόφαση
αυτή, αποτελεί την ύψιστη δικαίωση για τις
οικογένειες του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα και των
άλλων θυμάτων, καθώς και για πολλούς κομμουνιστές,
πρόσφυγες, μετανάστες και μέλη του εργατικού κινήματος
που αντίκρισαν τον φασισμό κατάματα.
Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να μας
εφησυχάζει. Ο φασισμός δεν νικιέται μέσα σε αίθουσες
δικαστηρίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί
από τους απανταχού αντιφασίστες, ως ένας σταθμός στον
αγώνα μας για ένα κόσμο χωρίς φασισμό, χωρίς ναζισμό
χωρίς το τέρας που γέννησε ολοκαυτώματα, στρατόπεδα
συγκέντρωσης και χούντες. Ο φασισμός ως ό,τι πιο σάπιο
έχει γεννήσει το σύστημα, δεν μπορεί να είναι «άλλη μια
φωνή στη δημοκρατία».
Η Βουλή των Αντιπροσώπων με Ψήφισμα της το Νοέμβριο
του 2017 σχετικά με την άνοδο του νεοφασισμού, κάλεσε
τις αρχές να παρακολουθούν τη δίκη της Χρυσής Αυγής
και αναλόγως των αποτελεσμάτων να προβούν στις
κατάλληλες ενέργειες για να διακριβώσουν αν προκύπτει
η διάπραξη ποινικών αδικημάτων της Χρυσής Αυγής
και στην Κύπρο. Στην Κύπρο η δράση νεοναζιστικών,
φασιστικών, ακροδεξιών οργανώσεων και η σύνδεση τους

με τη Χρυσή Αυγή έχει ξεκαθαριστεί δημόσια από το ίδιο το
ΕΛΑΜ.
Η ΕΔΟΝ, μαζί με την μαζική παρουσία ευρύτερα νεολαίας
και λαού, πορεύτηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2020, από την
Ελληνική Πρεσβεία μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο και
διατράνωσαν την απαίτηση τους για την άμεση ανάγκη
διενέργειας έρευνας από την Πολιτεία και τη Γενική
Εισαγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη δράση της
εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στην
Κύπρο, τη σχέση της με κόμματα-οργανώσεις που δρουν
στη χώρα μας και το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών
αδικημάτων από μέρους τους και στην Κύπρο.
Ως ΕΔΟΝ, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο φασισμός δεν θα
νικηθεί με μια καταδικαστική απόφαση. Ο φασισμός
τσακίζεται από τους λαούς στους δρόμους, στις πλατείες,
στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα γήπεδα, στους χώρους
δουλειάς. Ο φασισμός, τσακίζεται στον αγώνα για μια
κοινωνία που θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο.
Δεν υπάρχει λοιπόν μέσος δρόμος. Είτε είσαι μαζί τους,
είτε απέναντι τους.
Εμείς, ήμασταν και είμαστε απέναντι. Και όπως τους
συντρίψαμε τότε, το ’45, θα τους συντρίψουμε και σήμερα!
Όπως και τότε νίκησε ο άνθρωπος και η ζωή, έτσι θα νικήσει
και σήμερα!
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Τ

ο πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου
2020, οι ένοπλες δυνάμεις του
Αζερμπαϊτζάν, παραβιάζοντας την
εκεχειρία των τελευταίων χρόνων,
επιτέθηκαν κατά του ΝαγκόρνοΚαραμπάχ. Η σύγκρουση στην
περιοχή δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία,
καθώς οι εθνικές και θρησκευτικές διαφορές
μεταξύ των Αζέρων των Αρμενίων στην
περιοχή, υπάρχουν εδώ και αιώνες, ενώ εδώ
και μήνες παρατηρείται αυξημένη ένταση.
Η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είχε
σταθεροποιηθεί μετά τη νίκη της Μεγάλης
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης
στη Ρωσία, το 1917. Η σύγκρουση επανήλθε
στο προσκήνιο προς τα τέλη της δεκαετίας του
’80, όταν συνέβαιναν στην Ανατολική Ευρώπη
οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που οδήγησαν στη
διάλυση της ΕΣΣΔ.
Γύρω από τη σημερινή αναζωπύρωση
εγείρονται ορισμένα ερωτηματικά, καθώς στις
25 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πριν την εκδήλωση
των στρατιωτικών συγκρούσεων, οι ΗΠΑ
έστειλαν οδηγία στις πρεσβείες τους στις δύο
χώρες για να εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί
πολίτες την περιοχή.
Στην κατάσταση έρχεται να προστεθεί και ο
επικίνδυνος, αποσταθεροποιητικός ρόλος της
Τουρκίας. Πέραν από τις προκλητικές δηλώσεις
του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, η
Τουρκία συμμετέχει και στρατιωτικά. Σύμφωνα
με ρωσικές πληροφορίες, στις συγκρούσεις
λαμβάνουν
ενεργά
μέρος
τουρκικά
αεροσκάφη και drones, ενώ «ειδικές δυνάμεις»
της Τουρκίας βρίσκονται στο έδαφος του
Αζερμπαϊτζάν.
Ως ΕΔΟΝ, στηρίζουμε την άμεση κατάπαυση
του πυρός και την επιστροφή των αντιμαχόμενων
πλευρών στο τραπέζι των συνομιλιών. Να
τερματιστεί η αιματοχυσία και η θυσία αμάχων
στο βωμό μιας διένεξης που δεν έχει τίποτα να
προσφέρει στους λαούς των χωρών, αλλά
και της περιοχής. Η Ομάδα του Μίνσκ, που
συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ) και στην οποία συμπροεδρεύουν Ρωσία,
ΗΠΑ και Γαλλία, καθώς και ο ΟΗΕ, οφείλουν
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη διπλωματική λύση του ζητήματος.

