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Πολιτικό Γραφείο ΑΚΕΛ

Αγαπητοί σύντροφοι,
Η Κεντρική Γραμματεία της ΕΔΟΝ ατταώσ^ε να σας απευθύνει αυτή την επι
στολή για να σας εκθέσει σειρά προβλημάτων που εμφανίζονται το τελευταίο 
όυάστημα στην Οργάνωση και που συνιστούν μια κατάσταση, που εγκυμονεί 

κινδύνους για τη συνοχή και την ενότητα της.

1 . ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Εδώ και κάποιο διάστημα έκανε την εμφάνιση της μια τάση διαχωρισμού μελών 
και στελεχών της Οργάνωσης με τις χαρακτηριστικές αναφορές ^μείς και 

"εσείς" και άλλα παρόμοια.
Διαδίδεται μια προκατάληψη και καχυποψία απέναντι σε στελέχη της Οργάνωσης 
και ιδιαίτερα απέναντι σε στελέχη της Κεντρικής Γραμματείας. Συναντούνται 
ακόμα και περιπτώσεις δημόσιας εξύβρισης και υπόσκαψης ηγετικών στελεχών 
της Οργάνωσης από άλλα στελέχη.

Αυτό το κλίμα δηλητηριάζει τις συντροφικές σχέσεις μέσα στην Οργάνωση ενώ 
απογοητεύει πολλά μέλη και στελέχη.

Το όργιο των φημών και διαδόσεων έχει ενταθεί σε σχέση με το προσεχές 10ο 
συνέδριο της ΕΔΟΝ. Διαδόθηκε πλατιά, πριν ακόμα εμφανιστεί στον Τύπο, ότι 
ετοιμάζεται αποκεφαλισμός" της ηγεσίας της ΕΔΟΝ. Είναι χαρακτηριστική η 
περίπτωση του συν. Χριστάκη Πασχάλη μέλους της Ε.Ξ. ΑΚΕΛ Λευκωσίας που θεω
ρεί απαραίτητο κάτι τέτοιο γιατί "έχουν πολιτική αντίθετη του Κόμματος" 
ενω για συγκεκριμένο στέλεχος προστίθεται το αμάρτημα ότι "δεν χειροκροτού
σε όταν μιλούσε ο Γ.Γ. του Κόμματος".

2 . ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Το αποκορύ(ρωμα των διαιρετικών διεργασιών μέσα στην Οργάνωση σχετίζεται με 
την 10η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Λευκωσίας-Κερύνειας (11/12/88).

π Κεντρική Γραμματεία είναι πεπεισμένη ότι πριν και κατά τη διάρκεια της 
άσιεφης έγιναν προσπάθειες μείωσης ή και αποκλεισμού συγκεκριμένων 
εχ'ν της Οργάνωσης, με πολύχρονες υπηρεσίες και αδιαμφισβήτητη προσφο

ρά κά και χωρίς καμμιά προειδοποίηση στελέχη με προσφορά σημαντική
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έμειναν έξω από το Ε.Γ. ετώ .Λύθηκαν να βραβευτούν(έ) 

Αυτά συνέβαλαν ώστε να ενταθεέ σε πολλούς συναγωνιστές η αίσθηση ότι τιμω

ρούνται για τις απόψεις τους.

Υπάοχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες οτι:
Υπάρχουν ϊ -Η , Επαρχιακής Οργάνωσης και μέλος_ ο συν. Κωστάκης Κωνσταντίνου, έμμισθος της αρχ

. · σε αριθμό αντιπροσώπων της Συνοιασκεψης
της Επαρχιακής Γραμματείας υποοείςε ιε Φΐ μ ,
να καταψηφίσουν τους συν. Αντρέα και Αρτεμούλλα ΠιεΡη (μέλη του K.S.) 
την Ελένη Ζαχαριάόη (μέλος του Κ.Σ., Κ. Μορκωτικη Υπεύθυνη) για να μην^εκΛε- 

γούν ενώ υπόδειξε ότι άλλοι δί« συναγωνιστές - οι συν. Γιώργος Τσακιστός 
(μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου) και Χρυστάλλα Κωνσταντίνου "πρεπει να

πάρουν λιγότερους ψήφους .
- 0 συν. Κύπρος Πεύκος, μέλος του Κ. Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, επιβεβαίωσε σε 

αντιπροσώπους ότι ο Α. Πιερής δεν ενδιαφέρεται να εκλεγεί.

- Η συν. Τούλλα Αντωνίου, μέλος του Κ.Σ. και της Επαρχιακής Γραμματείας, 
πριν από τη Γενική Συνέλευση στο Στρόβολο υπόδειξε σε συναγωνιστή να μη ψη
φίσει τη συν. Μαρία Γεωργίου σαν υποψήφια για το Επαρχιακό Συμβούλιο.

- 0 συν. 'Αντρος Ανδρονίκου μέλος της Τ.Ε. ΕΔΟΝ Αστρομερίτη επιβεβαίωσε 
ότι δόθηκαν οδηγίες για καταψήφισή κάποιων, ότι είναι αυτοί ιου Εμπρός 

που έκαμαν ςοασαρία" κλπ.

3. Μετά από κοινές διαπιστώσεις της Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ, της 
Επαρχιακής Γ,οαμαμτείας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας καθώς και επαρχιακών 
στελεχών της ΕΔΟΝ, το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ Λευκωσίας καλείτο να 
εκλέξει νέο Επαρχιακό Γραμματέα σε αντικατάσταση του συν. Κ. Κούκου.

Η Κεντρική Γραμματεία εςετάςοντας το θέμα διαμόρφωσε την άποψη ότι για τη 
διασφάλιση πραγματικής προοπτικής ανόδου της Επαρχιακής Οργάνωσης από άποψη 
ικανοτήτων, κατάρτισης, ηλικίας και, κύρους μέσα στην Επαρχιακή Οργάνωση, η 
ενδεδειγμένη επιλογή ήταν ο συν. Γιώργος Τσακιστός (στέλεχος της ΠΕΟΜ, από
φοιτος της Κομματικής Ακαδημίας της Σόφιας, από το 1985 έμμισθος της Οργά
νωσης, 29 χρόνων).

.1ε την επαρχιακή Γραμματεία του ΑΚΕΛ συζητήσαμε δύο μόνο υποψηφιότητες: την 
υποψηφιότητα του συν. Γ. Τσακιστού και του συν. Ν. Συλικιώτη, που πρότεινε 
η Επαρχιακή Γραμματεία του ΑΚΕΛ. Τελικά οι ευθύνες του συν. Συλικιώτη στο 
φοιτητικό κίνημα (Γ.Γ. ΠΟΦΝΞ) έθεσαν την υποψηφιότητα του εκτός συζήτησης.
Εμενε δηλαδή μία μόνο υποψηφιότητα.

Η -ι.αρχιακή Γραμματεία του Κόμματος όμως δεν παίρνει θέση τελικά (ενώ για 
θέματα πολύ πιο επουσιώδη εκφράζει άποψη προς την επαρχιακή οργάνωση). Ταυ
τόχρονα παρατηρείται μια απότομη μεταστροφή της θέσης στελεχών της ΕΔΟΝ προς 
την υποψηφιότητα του συν. Νίκου Παπάμιχαηλ, που ήταν γενική εντύπωση ότι βρι-
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σκόταν στα τελευταία στάδια της υπηρεσίας του στην ΕΔΟΝ (34 χρόνων σήμερα).

(Γραμματέας Πόλης-Προαστείων) και με χρόνια προσφοράς και κατά την εκλογή 
του συν. Κ. Κούκου στο πόστο του Επαρχιακού Γραμματέα (1983).

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε γύρω από το θέμα εκλογής νέου Επαρχιακού Γραμ
ματέα σημάδεψε αρνητικά την πάρα πέρα πορεία της Επαρχιακής Οργάνωσης.

4. Χαρακτηριστική για την κατάσταση ήταν η επίθεση που δέκτηκε η εφημερίδα 
της ΕΔΟΝ, η ''ΝΕΟΛΑΙΑ” - δεν μιλούμε για την κριτική μέσα στα σώματα - με αστή
ριχτες κατηγορίες όπως π.χ. για παραμερισμό της Διεθνούς Διάσκεψης - αναφορά 
στην οποία υπάρχει σε κάθε έκδοση της - ενώ η σοβαρή παράλειψη της μη δημοσίευ
σης της ομιλίας του Γ.Γ. του Κόμματος στο 12ο Φεστιβάλ στην αμέσως επόμενη 
έκδοση (δημοσιεύτηκε στην μεθεπόμενη) παρουσιάστηκε σαν αντικομματική δράση, 
που προκαλούοε αγανάκτηση.-

Οι διαδόσεις προχωρούσαν και στην κατανομή συγκεκριμένων ευθυνών σε στελέχη 
της ηγεσίας της ΕΔΟΝ για την εφημερίδα, ενώ μεταφέρθηκαν ακόμα και σε φοιτητι
κούς χώρους στο εξωτερικό.

5. Χαρακτηριστική επίσης και η κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα στο 12ο Φε
στιβάλ. από την πρώτη νύκτα του φεστιβάλ ένα όργιο ψιθύρου απέδιδε στο 12ο 
Φεστιβάλ "ταξική και πολιτική χαλαρότητα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κεντρικό Συμβούλιο δύο μήνες αργότερα στην εκτίμηση 
του αναφέρει παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις ότι: "Η δομή του φεστιβάλ έδωσε 
την ευκαιρία για ουσιαστική ανάπτυξη του πολυτικού του περιεχομένου".

Μένουν όμως αναπάντητα ερωτήματα ποιοι και γιατί διέδιδαν τέτοιες εκτιμήσεις 
για το φεστιβάλ;

6. Σημειώνονται κρούσματα πλήρους παραγνώρισης των απόψεων της Κεντρικής 
Γραμματείας της ΕΔΟΝ, όπως το πρόσφατο παράδειγμα της πρόσληψης έμμισθου στην 
Επαρχιακή Οργάνωση της Λευκωσίας παρά τις αρνητικές συστάσεις της Κεντρικής 
Γραμματείας που είχε ιδίαν εκτίμηση του συναγωνιστή και χωρίς καμμιά άλλη προ
ειδοποίηση ή επεξήγηση προς την Κεντρική Γραμματεία. Είναι χαρακτηριστικό 
οτι δυο μήνες προηγούμενα η Επαρχ. Γραμματεία είχε παρόμοια τοποθέτηση με 
εκείνη της Κεντρικής Γραμματείας.

Αγαπητοί σύντροφοι,

Η ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στην ενότητα και το μέλλον της Οργάνωσης 
και του κινήματος είναι ο αποκλειστικός λόγος που απευθυνόμαστε στο Π.Γ. του 
Κόμματος μας.

Είναι γιατί εκτιμούμε ότυ η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο την ΕΔΟΝ αλλά ευρύ
τερα το Κίνημα, ενώ τα ζητήματα αυτά έχουν προ πολλού βγει έξω από τα σώματα
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της Οργάνωσης (τουλάχιστον από το 12ο Φεστιβάλ). 
I

Γι'αυτό δεν πιστεύουμε ότι λύση των προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί επί μέ
ρους, απομονωμένα σε κάθε οργάνωση ή χώρο του Λαϊκού Κινήματος, σε κάθε το
μέα ξεχωριστά αλλά με συνολικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες.

Γι'αυτό και θεωρούμε καθοριστικό το ρόλο του Κόμματος στην αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης οδηγεί σειρά στελεχών και μελών 
της Οργάνωσης στην απογοήτευση, κλονίζει την εμπιστοσύνη της νεολαίας ευρύτε
ρα και εγκυμονεί σοβαρότερους κινδύνους για το μέλλον της ΕΔΟΝ.

Γι'αυτό και είμαστε πεισμένοι ότι υποτίμηση ή παραγνώριση των προβλημάτων 
κάθε άλλο παρά θα οδηγήσει στη λύση τους και την εκτόνωση της κατάστασης.

Με αυτό το σκεπτικό απευθυνόμαστε στο Π.Γ. του Κόμματος μας πριν απευθυνθούμε 
σε άλλα ανώτερα και πλατύτερα σώματα της ΕΔΟΝ. Θέλουμε να διασαφηνήσουμε 
οτι η συμπερίληψη στην επιστολή συγκεκριμένων καταγγελιών δεν γίνεται με στό
χο να εκδικαστούν για να τιμωρηθούν συγκεκριμένα άτομα αλλά για να υπογραμμί- ✓
σουμε τη σοβαρότητα και την έκταση των προβλημάτων.

Η νεολαία και ευρύτερα ο κόσμος της αριστερός αναμένουν πειστικές απαντήσεις 
για το μέλλον του Λαϊκού Κινήματος, απαντήσεις που μπορεί να δοθούν μόνο 
συλλογικά και συνολικά.

, Η Κεντρική Γραμματεία
της ΕΔΟΝ

Σημείωση: Με την πιο πάνω επιστολή διαφώνησαν οι συν. Πάμπης Κυρίτσης 
και Ελένη Μαύρου, οι απόψεις των οποίων επισυνάπτονται εκτενώς.



ΑΠΟΨΕΙΣ TOY ΣΥΝ. ΠΑΜΠΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΊΌ Π.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Αϊτό την άποψη της διαδικασίας θεωρώ λανθασμένο το γεγονός ότι τέτοια σοβαρά 
ζητήματα όπως αυτά που*1 θίγονται στο έγγραφο μεταφέρονται από την Κεντρική Γραμ
ματεία της ΕΔΟΝ στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος χωρίς να συζητηθούν τουλάχι
στον στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Οργάνωσης. 'Εχοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός 
ότι η Επαρχιακή Οργάνωση Λευκωσία έχει εκτιμήσει την Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Λευ
κωσίας και οι εκτιμήσεις της είναι αντίθετες με τις εκτιμήσεις του εγγράφου. 
Η επιμονή της πλειοψηφίας των μελών της Κεντρικής Γραμματείας να φέρουν το θέμα 
στο Κόμμα πριν συζητηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και χωρίς να εκφραστούν οι 
απόψεις των στελεχών της Οργάνωσης είναι τεράστιο μειονέκτημα για το έγγραφο, 
που ασφαλώς περιορίζει και την εγκυρότητα των θέσεων που περιέχει.

'Οσον αφορά την ουσία των θέσεων που περιέχει, θεωρώ ότι δεν αποτελούν αντι
κειμενική εκτίμηση κάποιων γεγονότων αλλά βασίζονται σε μια απαράδεκτη και 
λανθασμένη συλλογιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάγονται σε κύρια και σοβα
ρά πολιτικά ζητήματα, διάφορες φήμες και αόριστες υποθέσεις ενώ παραγνωρίζονται 
προκλητικά οι αποφάσεις και οι εκτιμήσεις σωμάτων της Οργάνωσης.

Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Λευκωσίας έγινε με διαδικασίες πολύ πιο προ
χωρημένες από άποψη δημοκρατίας από ότι ποτέ προηγούμενα. Οι αντιπρόσωποι εκλέ- 
γηκαν απόλυτα δημοκρατικά από τις Γενικές Συνελεύσεις και οι υποψηφιότητες 
έγιναν από τις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς καμμιά παρέμβαση από ανώτεοα σώματα.

Οι εκλογές έγιναν με μυστική ψηφοφορία. Από την ίδια τη Συνδιάσκεψη και πριν 
ακόμη από αυτήν ήταν εμφανής η προσπάθεια μερικών συναγωνιστών να αμφισβητήσουν 
την αξιοπιστία της Συνδιάσκεψης ανεξάρτητα αν σ'αυτή θα εκφράζετο δημοκρατικά 
η θέση των αντιπροσώπων. Μέσα στη Συνδιάσκεψη κατά προκλητικό και ομοιόμορφο 
τρόπο μια ομάδα συναγωνιστών προσπαθούσε συνεχώς να δημιουργεί προβλήματα δια
δικασίας, ακόμα και σε ζητήματα που η Συνδιάσκεψη είχε τοποθετηθεί, πράγμα που 
δημιούργησε δυσανασχέτιση και απογοήτευση στους αντιπροσώπους.

Μετά τη Συνδιάσκεψη άρχισε μια εκστρατεία ’’καταγγελιών" και επιστολών με ομοιό
μορφο περιεχόμενο καθώς και προβολής από τις στήλες του τύπου (Εμπρός, Σημερινή) 
που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν αδικαιολόγητη όξυνση αλλά και σύγχιση 
στα μέλη της Οργάνωσης. Αυτή η όξυνση έγινε και γίνεται προσπάθεια να συντηρη
θεί ακόμα και σήμερα. Η επιστολή αυτή κατά τη γνώμη μου τουλάχιστο συντηρεί 
αυτή την όξυνση.

Η Επαρχιακή Γραμματεία της Λευκωσίας αλλά και η Κεντρική Γραμματεία εξέτασαν 
διάφορες καταγγελίες που περιλαμβάνονται και στην επιστολή, όμως κατά τη γνώμη 
μου σε καμμιά περίπτωση δεν στοίχειοθετείται κανένας ισχυρισμός που να αμφισβη
τεί τη δημοκρατικότητα της διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης.

Οσον αφορά την εκλογή του νέου Επαρχιακού Γραμματέα της ΕΔΟΝ Λευκωσίας είναι 
γνωστή η διαδικασία με την οποία εκλέγηκε και είναι γνωστό ότι ήταν αδιάβλητη 
απο όλες τις απόψεις. Αν η Κεντρική Γραμματεία είχε διαφορετική άποψη από αυτή 
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του Επαρχιακού Συμβουλίου αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί αδίκημα yea το Επαρχιακό 
Συμβούλιο.

'Οσον αφορά τη "Ν” υπάρχει απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Οργάνωσης 
που ασκεί κριτική στη Σύνταξη της εφημερίδας για λανθασμένες ενέργειες και 
τοποθετήσεις της. Το γεγονός ότι πολλά στελέχη της Οργάνωσης σε όλη την Κύπρο 
διαμαρτυρήθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για το περιεχόμενο της εφημερίδας 
αυτό δεν είναι παράδοξο. Παράδοξη είναι η στάση της πλειοψηφίας της Κεντρικής 
Γραμματείας που ενώ υπάρχει θέση ανώτερου σώματος και δεδομένη δυσφορία πολλών 
στελεχών που εκφράστηκε σε διάφορα σώματα εντούτοις αυτή η κριτική γίνεται 
προσπάθεια να εμφανιστεί σαν υπόσκαψη και υπονόμευση. Αυτό κατά τη γνώμη μου 
υπονομεύει την ίδια την κριτική και κυρίως την κριτική που έχουμε σήμερα μεγα
λύτερη ανάγκη δηλαδή από κάτω προς τα πάνω.

Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θεωρών όχι τόσο ουσιαστικά και που εκφράξουν 
και πάλι κατά τη γνώμη μου όχι ολοκληρωμένες αλήθειες, αλλά προσαρμοσμένες σε 
μια εκ των προτέρων άποψη.

Θα ήθελα μόνο να σημειωθεί ότι οι ψίθυροι για επικείμενο αποκεφαλισμό της ΕΔΟΝ 
έχουν επεκταθεί σε όλη την Κύπρο από "ανησυχούντες" και έχουν φτάσει και έξω 
από τα πλαίσια της Οργάνωσης χάρη στη δημοσίευση τους στον Τύπο (Εμπρός, Ελευ
θερία της Γνώμης, Σημερινή κ.α.). Είναι τουλάχιστο παράδοξο να φορτώνεται 
αυτό σε κάποιους "υπονομευτές".



ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝ. ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Π.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΊΌ τελευταίο διάστημα έχει πράγματι διαμορφωθεί μια κατάσταση στην ΕΔΟΝ που 
εγκυμονεί κινδύνους; για τη συνοχή και την ενότητα της Οργάνωσης. Μια σειρά 
ενέργειες ηγετικών στελεχών της Οργάνωσης, ένα όργιο ψιθύρων και διαδόσεων, 
προκαλούν σύγχιση στα μέλη της ΕΔΟΝ, κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους προς την 
καθοδήγηση της Οργάνωσης και σπείρουν την απογοήτευση.

Σίγουρα όλα αυτά δεν έχουν προκληθεί από τα μεμονωμένα επεισόδια που αναφέ
ρονται στην απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας. Αντίθετα, μεγάλη ευθυνη για 
την κατάσταση αυτή φέρουν ηγετικά στελέχη της ΕΔΟΝ. Παρόλο που το θέμα αυτό 
συζητήθηκε αρκετές φορές καμμιά προσπάθεια δεν έγινε για να ξεπεραστουν τα 
προβλήματα. Έγινε χαρακτηριστική πια μια νοοτροπία αλλαζονική, που υποτιμά 
τη βάση της Οργάνωσης και κλείνει τ'αυτιά στην κριτική της. Μια νοοτροπία 
που ενθαρρύνει το χαφιεδισμό και το "κάρφωμα" αντί την ανοικτή, συντροφική 

και δημιουργική κριτική.

Το τελευταίο φαινόμενο εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονο αμέσως μετά τη 10η Επαρ
χιακή Συνδιάσκεψη της ΕΛΩΝ Λευκωσίας-Κερύνειας. Η απόφαση της Κεντρικής Γραμ
ματείας μιλά για "αποκορύφωμα των διαιρετικών διεργασιών" ενώ αποφεύγει να 
αναφερθεί στο γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες και πριν και κατά τη Συνδιάσκεψη 
(εκλογή αντιπροσώπων, υπόδειξη υποψηφίων μελών Επαρχιακού Συμβουλίου, διεξα
γωγή των εργασιών) έγιναν απόλυτα δημοκρατικά. Ας σημειωθεί ότι καμμιά από 
τις καταγγελίες που αναφέρονται δεν μπορεί να στηρίξει ισχυρισμούς για αντιδη- 
μοκρατικότητα της Συνδιάσκεψης, οι περισσότερες δε, δεν είναι παρά αναπόδεικτες 
"κουβέντες".

Βέβαια μερικές καταγγελίες ευσταθούν δυστυχώς. Δεν είναι όμως ούτε της έκτα
σης ούτε του μεγέθους που προσπαθεί να δείξει η απόφαση της Κεντρικής Γραμμα
τείας και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι επηρέασαν - σε κάποιο 
έστω βαθμό - τη διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης. Πολύ περισσσότερο δεν είναι τέ
τοιας μορφής που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα καθοδηγητικά σώματα 
της ΕΔΟΝ - είτε επαρχιακά, είτε κεντρικά.

Η ανανέωση της καθοδήγη της Επαρχιακής Οργάνωσης που - όσο φορτισμένη συναισ
θηματικά κι αν ήταν - ήταν απόλυτα αναγκαία και έγινε στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, Ερμηνεύεται - για μερικά μόνο στελέχη - σαν προσπάθεια αποκλεισμού 
kol φίμωσης. Αποφεύγει όμως η απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας να αναφερθεί 
στην κωλυσιεργό και διαλυτική τακτική που ακολούθησε ομάδα αντιπροσώπων στη 
Συνδιάσκεψη.

Μιλούμε στις διακηρύξεις μας για ανοικτή κριτική και διαφάνεια στην πρα^η όμως 
απορρίπτουμε προκαταβολικά κάθε κριτική σαν "υπόσκαψη" ή ακόμα - καινούργιο 
φαινόμενο αυτό - σαν προσπάθεια για "φάγωμα" της ηγεσίας της Οργάνωσης.

Ολα τα άλλα, σημς^α που αναφέρονται στο έγγραφο είναι χαρακτηριστικά της υπο 
τίμησης της βάσης και των αποφάσεων των σωμάτων της Οργάνωσης.
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"Ανησυχούμε" γιατί τα μέλη μας έκαμναν κριτική της εφημερίδας της Οργάνωσης 
και δεν ανησυχούμε για τα υπαρκτά προβλήματα, λάθη και αδυναμίες που παρου
σίασε η εφημερίδα και εκτιμήθηκαν από τα σώματα της Οργάνωσης.

"Ανησυχούμε" γιατί η Επαρχιακή Οργάνωση της ΕΔΟΝ Λευκωσίας παραγνωρίζει τις 
συστάσεις της Κεντρικής Γραμματείας και δεν ανησυχούμε γιατί οι εκτιμήσεις 
και αποφάσεις της Κεντρικής Γραμματείας συγκρούονται κατάφωρα με τις εκτιμή
σεις του Επαρχιακού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Η ίδια η διαδικασία που ακολουθείται με το έγγραφο αυτό είναι ενδεικτική.
Ενώ έχουν καθοριστεί άμεσα συνεδρίες των ανώτερων σωμάτων της Οργάνωσης τόσο 
του Εκτελεστικού όσο και του Κεντρικού Συμβουλίου - για συζήτηση του θέματος, 
η Κεντρική Γραμματεία αγνόησε το γεγονός και προσπαθεί να προ καταλάβει με το 
έγγραφο της.

Προβλήματα υπάρχουν σίγουρα στην ΕΔΟΝ. Η απόφαση όμως της Κεντρικής Γραματείας 
αποφεύγει να αντικρύσει την ουσία των προβλημάτων, αποφεύγει να αναλάβει τις 
ευθύνες της και το κυρ κότερο, αποφεύγει να βοηθήσει στο ξεπέρασμα τους.


