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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Μεγάλη
νίκη µε

ανατροπή,
µε

«δράστη»
τον Οκκά,
ο οποίος
σκόραρε

και
αποχώρησε
τραυµατίας

Σ
τις Βρυξέλλες µεταβαίνει
στα τέλη Μαρτίου αντι-
προσωπεία της τ/κ Συνδι-
καλιστικής Πλατφόρµας

για την πραγµατοποίηση συµβο-
λικής κινητοποίησης έξω από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος
της κινητοποίησης και των επα-
φών µε αξιωµατούχους της ΕΕ,
θα είναι να γνωρίσουν από πρώτο
χέρι τις πραγµατικότητες στα κα-
τεχόµενα, υπογραµµίζει σε συ-
νέντευξή του στη «Χαραυγή» ο
γενικός γραµµατέας της Συντε-
χνίας Τ/κ ∆ασκάλων (KTOS),

Σενέρ Ελτσίλ. «Το παιχνίδι τέ-
λειωσε» για την Τουρκία τονίζει
ο Τ/κ συνδικαλιστής διαµη-
νύοντας ότι η ψευδοκυβέρνηση
δεν εκπροσωπεί τους Τ/κ, κάτι
που αποδεικνύεται από τις χι-
λιάδες που µαζεύτηκαν στην κα-
τεχόµενη Λευκωσία την περα-
σµένη Τετάρτη στέλνοντας το
ξεκάθαρο µήνυµα προς την Αγ-
κυρα ότι θέλουν λύση και οµο-
σπονδιακή επανένωση για να
µην είναι δούλοι και όµηροι της
Αγκυρας. Τονίζει παράλληλα ότι
µετά την εκπνοή του τελεσίγρα-

φου προς την ψευδοκυβέρνηση
για παραίτηση ή απόσυρση του
πακέτου στις 25 Μαρτίου, το
επόµενο συλλαλητήριο θα µετα-
φερθεί από την πλατεία Ινονού

στο δρόµο όπου βρίσκεται η
ψευδοβουλή και η λεγόµενη
«πρεσβεία» της Τουρκίας στα
κατεχόµενα.
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ΜΑΖΙ

ΜΕ ΤΗ

«ΧΑΡΑΥΓΗ»

ΕΠΙΣΗΣ: Μην
ξεχάσετε να

ζητήσετε ∆ΩΡΕΑΝ
µαζί µε τη «Χ» και

το κυριακάτικο
ΠΟΛΥΠΑΚΕΤΟ:

«Ονείρου Ελλάς» -
Περιπλάνηση και µύηση
στο ρεµπέτικο τραγούδι
Το 7ο cd της 3ης ενότητας
της µοναδικής µουσικής

προσφοράς της «Χ» µε το
συγκρότηµα Cafe Aman

του Κώστα Φέρρη

Το νέο τεύχος του
τηλεπεριοδικού

µας «Περισκόπιο»
για τη

βδοµάδα 6 µε 12
του Μάρτη 2011

Το νέο τεύχος
της αναβαθµισµένης

έκδοσης
της εφηµερίδας

“Νεολαία” για το µήνα
Μάρτη 2011

Η «Κυρία» έβαλε πλώρη
για µια θέση στην τετράδα
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«Η ενότητα επιτυγχάνεται
εκεί που υπάρχουν
κοινοί στόχοι»

Σ’ αυτές τις εκλογές θα δια-
φανεί ποιοι πράγµατι εργά-
ζονται για την επανένωση
του τόπου
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«Υπήρξαν αποφάσεις του
Κοινοβουλίου που ήταν
άδικες για τον κόσµο»
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«Οι πολίτες συµπορεύονται
µαζί µας»
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«Το ΑΚΕΛ επαληθεύεται
για όσα κατάγγελλε

και για όσα
προειδοποιούσε το λαό»
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«Η εκτίµηση του λαού
προς το ΑΚΕΛ
δεν µειώνεται µε

την παραπληροφόρηση»
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«Το µέλλον δεν
διεκδικείται µε ευχολόγια,

αλλά µε συνειδητό,
καθηµερινό αγώνα»

Σελίδα 18

Ολοι
οι δρόµοι
οδηγούν
σήµερα
στη
Μεγάλη
Καρναβα-
λίστικη
Παρέλαση

ΗΧΑΡΑΥΓΗ όπως όλες
οι καθηµερινές εφηµερίδες
δεν θα κυκλοφορήσει αύριο
∆ευτέρα λόγω της αργίας της
Απόκρεω. Θα κυκλοφορήσει
κανονικά µεθαύριο Τρίτη.

Συµβολική κινητοποίηση έξω από την Ευρωβουλή
η επόµενη κίνηση των Τ/κ συνδικαλιστών

Κτυπάει... ρέστα η Λεµεσός!

η Συνδικαλιστική Πλατφόρµα

ΑΚΕΛ: «Θετικά αλλά και αδυναµίες
στην έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ»

Υποδεικνύει ότι διαψεύστηκε η κινδυνολογία και δεν επαλη-
θεύτηκαν οι εκτιµήσεις περί καταστροφικών θέσεων του Γ.Γ.
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Η ενότητα επιτυγχάνεται 
εκεί που υπάρχουν κοινοί στόχοι 

Σ’ αυτές τις εκλογές θα διαφανεί ποιοι πράγµατι εργάζονται για την επανένωση του τόπου 
Συνέντευξη στη 

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Πρώτιστος στόχος της συνεργασίας σας µε το ΑΚΕΛ
και η συµπερίληψή σας στο ψηφοδέλτιο του
εκλογικού του συνδυασµού είναι η ενδυνάµωση των
προσπαθειών του Προέδρου Χριστόφια στο
Κυπριακό. Ποια η προοπτική τής υπό εξέλιξη
διαδικασίας στο εθνικό µας ζήτηµα; 
Στρατηγικός στόχος των Ενωµένων ∆ηµοκρατών είναι η

συµβολή του κόµµατός µας στην επίτευξη της επανένωσης
της πατρίδας µας, στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής
οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται
στις σχετικές αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών. Οι Ε∆Η
εκτιµούν ότι για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της
επανένωσης, όλες οι δυνάµεις της λύσης πρέπει να στηρί-
ξουν και να ενθαρρύνουν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
στις προσπάθειές του να επιτύχει το συντοµότερο δυνατό
συµφωνία για την επανένωση της πατρίδας µας στη βάση
της κοινά αποδεκτής µορφής λύσης.

Γι’ αυτό το λόγο, και δεδοµένου ότι το ΑΚΕΛ είναι η βα-
σική πολιτική δύναµη στήριξης του Προέδρου Χριστόφια,
το Κεντρικό Συµβούλιο των Ε∆Η αποφάσισε την αποδοχή
της πρότασης που έγινε προς το κόµµα µας από το ΑΚΕΛ,
για συνεργασία των δύο κοµµάτων στις επερχόµενες βου-
λευτικές εκλογές, µέσω της συµµετοχής της προέδρου
των Ε∆Η στο ψηφοδέλτιό του στη Λευκωσία.

Στα τρία σχεδόν χρόνια του νέου κύκλου των διαπραγ-
µατεύσεων, έχει κατά την εκτίµησή µας σηµειωθεί σηµαν-
τική πρόοδος στα κεφάλαια της διακυβέρνησης, της οικο-
νοµίας και των θεµάτων ΕΕ. Θεωρούµε επίσης θεµελιώ-
δους σηµασίας το περιεχόµενο των Συµφωνιών Χριστόφια
- Ταλάτ της 23ης Μαΐου και 1ης Ιουλίου 2008 ως συµφω-
νηµένη βάση της λύσης για την επανένωση της Κύπρου.
Είναι επίσης πολύ σηµαντικό ότι ο Πρόεδρος Χριστόφιας
έχει πείσει τη διεθνή κοινότητα για την ειλικρινή διάθεσή
µας να εργαστούµε για εξεύρεση συµφωνηµένης λύσης
στη βάση αρχών. 
Ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα - µε τα οποία οι Ε∆Η
έχουν σχέσεις - µε διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις το καθένα, στηρίζουν τη συνεργασία
σας µε το ΑΚΕΛ. Ως εκ τούτου στηρίζουν και τις
προσπάθειες του Προέδρου Χριστόφια στο
Κυπριακό µε στόχο την εξεύρεση λύσης. Γιατί αυτό
δεν µπορεί να καταστεί εφικτό και στην Κύπρο, αν
κοινός είναι ο στρατηγικός στόχος της λύσης και
επανένωσης;
Την απόφασή µας για συνεργασία µε το ΑΚΕΛ στηρί-

ζουν µε τον πιο επίσηµο τρόπο οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθε-
ροι ∆ηµοκράτες, η τρίτη µεγαλύτερη πολιτική οικογένεια
στην Ευρώπη, της οποίας οι Ε∆Η αποτελούν πλήρες µέ-
λος. Οταν ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα µε διαφορετικές
ιδεολογικές προσεγγίσεις αποφασίζουν να στηρίξουν τη
συνεργασία των Ε∆Η µε το ΑΚΕΛ, προκειµένου να επι-
τευχθεί ο κοινός στρατηγικός στόχος της επίλυσης του
Κυπριακού, είναι η ώρα της απόφασης και όλων των δυνά-
µεων της λύσης στην Κύπρο να συνεργαστούν για την επί-
τευξη του κοινού στρατηγικού στόχου της επανένωσης.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ενότητα µπορεί να επιτευχ-
θεί µόνο εκεί που υπάρχουν κοινοί στόχοι. Και σε αυτές
τις εκλογές θα διαφανεί ποιοι πράγµατι στοχεύουν και ερ-
γάζονται για την επανένωση του τόπου µας και ποιοι θέ-
τουν κοµµατικά ή προσωπικά συµφέροντα πάνω από αυτό
που έπρεπε να είναι ο κοινός στόχος.
Η επίτευξη προόδου στο Κυπριακό ή και από µόνη
της η αναφορά σε πρόοδο ερµηνεύεται, µονίµως,
από τους αρνητές της λύσης ως υποχώρηση της ε/κ
πλευράς. Επιχειρείται η δηµιουργία κλίµατος
άρνησης στην προοπτική της λύσης. Πώς µπορεί να
αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση;
Αυτοί που προπαγανδίζουν την επίτευξη του απόλυτου

ή µασκαρεύονται ως Ευρωπαϊστές κρύβουν ουσιαστικά
την αντίθεσή τους στην επίτευξη µιας συµφωνηµένης λύ-
σης που να επανενώνει την Κύπρο και τους Κυπρίους.

Πώς µπορεί πράγµατι να συνάδει ο στόχος της επανέ-
νωσης και της αποστρατιωτικοποίησης µε την ένταξη σε
ένα στρατιωτικό πρόγραµµα όπως αυτό του Συνεταιρι-
σµού; Αντί δηλαδή να λύσουµε το Κυπριακό και να καταρ-
γήσουµε τους στρατούς, θα αρχίσουµε να στέλνουµε τα
παιδιά µας να πολεµούν στο Αφγανιστάν; Και πώς µπο-
ρούµε να προχωρήσουµε σε µια στρατιωτική συµφωνία

χωρίς να ρωτήσουµε και τους Τ/κ συµπατριώτες µας; 
Ιδιαίτερα όσοι εναντιώνονται στη λύση της οµοσπον-

δίας αµελούν να ενηµερώσουν το λαό ότι χωρίς λύση θα
παραµείνουµε µε το σύνταγµα του ‘60 στη µισή Κύπρο, και
ότι σύνταγµα του ‘60 εξυπακούει ούτως ή άλλως συµµετο-
χή των Τ/κ στη διακυβέρνηση του τόπου, στη δηµόσια
υπηρεσία, στη Βουλή, στην προεδρία. Η διαφορά είναι ότι
χωρίς λύση, πέρα από τη δικαιωµατική επιστροφή όλων
των Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές, θα διαιωνιστεί η παρου-
σία των τουρκικών στρατευµάτων και των εποίκων στα κα-
τεχόµενα και θα χάσουµε διά παντός τις κατεχόµενες πε-
ριουσίες µας. 
Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες µιας
εθνικιστικής έξαρσης µε προεκτάσεις επικίνδυνες.
Πόσο έτοιµη είναι η κοινωνία µας να απορρίψει τον
εθνικισµό; Να αποδοκιµάσει συµπεριφορές
ξενοφοβικές; 
Ο εθνικισµός και ο ρατσισµός αποτέλεσαν τη ρίζα της

καταστροφής που µαρτύρησε η Ευρώπη κατά το δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο. Σε καιρούς οικονοµικής κρίσης και
ύφεσης είναι εύκολο για τους ανεύθυνους πολιτικούς να
στοχοποιούν τους ξένους ή τη διαφορετικότητα ως την
πηγή των δεινών του κόσµου. Στην Κύπρο, ο εθνικισµός
απετέλεσε την πηγή της συµφοράς του 1974 και χρησιµο-
ποιείται σήµερα και ως εργαλείο από όσους αντιτίθενται

στη λύση της επανένωσης. Χρειάζεται σίγουρα ενηµέρωση
τόσο για την ουσιαστική συνεισφορά των ξένων εργατών
στην οικονοµική ανάπτυξη και των µέτρων που λαµβάνον-
ται κατά της παράνοµης µετανάστευσης -και εδώ αξίζουν
συγχαρητήρια στον Υπουργό Εσωτερικών για την υιοθέτη-
ση και εφαρµογή ουσιαστικής, ολοκληρωµένης και αποτε-
λεσµατικής µεταναστευτικής πολιτικής. Χρειάζεται δια-
φώτιση, αρχίζοντας από τα σχολεία, ότι η κοινωνία µας
µπορεί να γίνει πλουσιότερη µε την αποδοχή και συνύ-
παρξη διαφορετικών κουλτούρων, όπως πλουσιότερες έγι-
ναν και οι κοινωνίες της Ευρώπης τον καιρό που οι Κύ-
πριοι και άλλοι µετανάστευαν σε αυτές.

Και χρειάζεται βέβαια υπευθυνότητα. Και σε αυτή την
εκλογική αναµέτρηση θα κριθεί ποιοι µε υπευθυνότητα θα
οδηγήσουν τον τόπο σε λαµπρότερες, ειρηνικές και ευη-
µερούσες µέρες και ποιοι πολιτεύονται ανεύθυνα, µε κίν-
δυνο να οδηγήσουν τον τόπο σε ακόµα µια καταστροφή.
Μελετάτε την τουρκική πραγµατικότητα και είστε
γνώστης της κατάστασης εκεί. Τελικά ο πόθος της
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ έσβησε; 
Είναι φανερό ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει

φτάσει σε στασιµότητα αφού τα εναποµείναντα κεφάλαια
διαπραγµατεύσεων δεν µπορούν να ανοίξουν είτε λόγω
πρωτοκόλλου της Αγκυρας είτε λόγω του προβληµατισµού
για την προοπτική πλήρους ένταξης της Τουρκίας που εκ-
φράζει κυρίως η Γαλλία.

Ως εκ τούτου, το κοινό στην Τουρκία έχει χάσει την αι-
σιοδοξία του για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και ο κύ-
ριος Ερντογάν δεν µπορεί πια να χρησιµοποιήσει το χαρτί
της ΕΕ είτε για να προωθήσει µεταρρυθµίσεις είτε ακόµη
για να κινηθεί στο Κυπριακό.

Προσωπικά εκτιµώ ότι ο πρωθυπουργός της Τουρκίας
έχει ανάγκη από την ουσιαστική προοπτική ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ, γιατί η ένταξη στην ΕΕ εξυπακούει σε-
βασµό των προσωπικών ελευθεριών άρα και των θρησκευ-
τικών ελευθεριών των ψηφοφόρων του κυρίου Ερντογάν
και του κυβερνώντος κόµµατος, έναντι των πιέσεων του
στρατού και του κοσµικού κράτους για την καταπάτηση
στην ουσία των προσωπικών θρησκευτικών ελευθεριών
των µωαµεθανών στην Τουρκία.

Εκεί εκτιµώ ότι βρίσκεται και η δυνατότητα σύγκλισης
στόχων της Κύπρου και της σηµερινής τουρκικής κυβέρ-
νησης: στην απελευθέρωση της ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας από τα κυπρογενή εµπόδια, έναντι της εν πράξει
απόφασης της Τουρκίας να επιτρέψει και να ενθαρρύνει
τη γρήγορη και θετική εξέλιξη και κατάληξη των συνοµι-
λιών για την επανένωση της Κύπρου, στη βάση των συµ-
φωνιών Χριστόφια-Ταλάτ της 23ης Μαΐου και 1ης Ιουλίου
2008.
Ανάλογο, κι ακόµα περισσότερο, είναι το
ενδιαφέρον σας για την τ/κ κοινότητα. Οι εξελίξεις
σήµερα, ποια µηνύµατα στέλλουν; 
Οι Ε∆Η παρακολούθησαν µε ανησυχία την ανάληψη

της ηγεσίας της τ/κ κοινότητας από τον κύριο Ερογλου σε
αντικατάσταση του κυρίου Ταλάτ. Οπως έχει αποδειχτεί
και από τις µαζικές κινητοποιήσεις των Τ/κ συµπατριω-
τών µας, ο κ. Ερογλου δεν αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες
της τ/κ κοινότητας, ούτε όµως προσφέρει ‘’καλές υπηρε-
σίες’’ στην Τουρκία αφού απέτυχε να αποτελέσει παραγω-
γικό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ Τ/κ και Τουρκίας -πόσο
µάλλον µεταξύ Τ/κ και Ε/κ. Ως πρόεδρος των Ε∆Η συµ-
µετέχω σε τακτική βάση στις συναντήσεις των ηγετών των
ε/κ και τ/κ κοµµάτων στο Λήδρα Πάλας. Μαζί δε µε τη
συµπατριώτισσά µας Özlem O uz ilsal και τη Fiona Mul-
len έχουµε εκπονήσει την τριλογία των οικονοµικών µελε-
τών, "Η Επόµενη Μέρα", για τα οικονοµικά οφέλη που θα
προκύψουν από την επανένωση της Κύπρου, τόσο για τους
Κυπρίους όσο και για την Τουρκία και την Ελλάδα. Τις µε-
λέτες αυτές, τις έχουµε παρουσιάσει στο ίδιο το Ευρωκοι-
νοβούλιο.

Οι Τ/κ χρειάζονται διέξοδο, αλλά σίγουρα αναµένουν
και σεβασµό. Εκτιµώ ότι βρισκόµαστε σε καιρούς επανε-
ξέτασης προσεγγίσεων που πολλοί τόσο στην Κύπρο όσο
και διεθνώς θεωρούσαν εδραιωµένες. Αυτό αποτελεί µια
ευκαιρία για όλους όσοι αντιµετώπιζαν το Κυπριακό ως
πρόβληµα να το µετατρέψουν σε ευκαιρία µετάβασης σε
ένα καλύτερο αύριο για όλους. Χρειάζονται ξεκάθαροι και
κοινοί στόχοι, χρειάζεται ενηµέρωση, χρειάζεται επικοι-
νωνία και πάνω από όλα αποφασιστικότητα και κοινή δρά-
ση.

ΠΡΑΞΟΥΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ολες οι δυνάµεις της λύσης πρέπει να στηρίξουν τον

Πρόεδρο Χριστόφια στις προσπάθειές του για λύση και

επανένωση της πατρίδας µας, επισηµαίνει η πρόεδρος των

Ε∆Η, προσδιορίζοντας έτσι και την παρουσία της στο

ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες ∆υνάµεις στην

εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας. Με ξεκάθαρες απόψεις

και τοποθετήσεις, η Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

τοποθετείται επί όλων των ζητηµάτων που αφορούν

πρώτιστα το Κυπριακό, καυτηριάζει πράξεις και

συµπεριφορές που προάγουν το ρατσισµό και µε νόηµα

σηµειώνει πως ο εθνικισµός απετέλεσε την πηγή της

συµφοράς του 1974 και χρησιµοποιείται σήµερα και ως

εργαλείο από όσους αντιτίθενται στη λύση της

επανένωσης. Μιλά ακόµη για την τουρκική πραγµατικότητα

και πώς αυτή επηρεάζει τη δηµιουργία γέφυρας

επικοινωνίας µε τους Κυπρίους - Ε/κ και Τ/κ - ενώ

ανησυχία εκφράζει για την κατάσταση στην τ/κ κοινότητα

αφού, όπως σηµειώνει, ο κ. Ερογλου δεν αντιπροσωπεύει

τις προσδοκίες των Τ/κ.
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