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Τις επόμενες μέρες είναι πολύ πιθανόν να κριθεί η τύχη της τρέχουσας διαπραγματευτικής διαδικασίας 
για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Συγκεκριμένα οι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού θα 
συνεχιστούν τις επόμενες μέρες στην Ελβετία. Η συζήτηση θα είναι κυρίως για το εδαφικό όπως λέει και 
η ανακοίνωση των ΗΕ, αλλά και κάποια άλλα ανοικτά θέματα, κάποια άλλα σημεία και διαφωνίες σε άλλα 
θέματα. Θα είναι πολύ καθοριστική η συνάντηση στην Ελβετία γιατί θα καθορίσει τα περαιτέρω βήματα στο 
Κυπριακό. Είτε θα οδηγηθούμε σε μια διαδικασία η οποία θα συμβάλει στο να υπάρξει μεγαλύτερη ώθηση 
στις προσπάθειες για λύση, είτε θα οδηγηθούμε σε ναυάγιο. Έχει τεράστια σημασία η δική μας πλευρά να 
πάει καλά προετοιμασμένη, έτοιμη να διαπραγματευθεί με βούληση και επιθυμία να φτάσουμε σε σύγκλιση σε 
όσο το δυνατό περισσότερα ζητήματα, έτσι που να ανοίξει ο δρόμος να συζητηθεί το πιο δύσκολο κεφάλαιο 
που είναι το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή των εγγυήσεων και της αποστρατιωτικοποίησης.

∆εν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, αφού κανένας δεν γνωρίζει πόσο 
κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από μια ενδεχόμενη συμφωνία στο εδαφικό. Ασφαλώς και δεν συναινούμε 
σε μια διαδικασία πάρε – δώσε, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα καταστροφικό για την πλευρά μας εν μέσω 
διαπραγματευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού οι συνέπειες από ένα 
νέο αδιέξοδο θα είναι άκρως αρνητικές και για τις δύο κοινότητες.

Το ΑΚΕΛ γύρω από την παρούσα φάση των εξελίξεων σε ότι αφορά το Κυπριακό, εκφράζει την ετοιμότητα 
για στήριξη στις προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση λύσης η οποία θα βασίζεται στις διαχρονικές, στις 
συμφωνημένες αρχές λύσης του κυπριακού προβλήματος. Για να μπορούν οι γενιές που έρχονται να ζήσουν 
σε μια πατρίδα χωρίς λεγόμενες μητέρες πατρίδες και εγγυήτριες δυνάμεις, μακριά από το ΝΑΤΟ και τα 
παρακλάδια του.

Με το μυαλό στις διαπραγματεύσεις, με ευελιξία και σταθερότητα στις βασικές αρχές λύσης

Μια πατρίδα, ένας λαός – Εμπρός για της γενιάς τα Πολυτεχνεία

Τμηματικές Εκλογές Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ΠΣΕΜ σε τροχιά αγώνα και διεκδίκησης

Συμπληρώνονται φέτος στις 15 Νοεμβρίου, 33 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ακόμη μια 
χρονιά εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων για τον τόπο μας, το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα θα στείλουν ξεκάθαρο 
μήνυμα απελευθέρωσης, επανένωσης και ειρηνικής συμβίωσης, για μια πατρίδα μάνα όλων των παιδιών της, 
Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Να δώσουμε ηχηρή απάντηση στους 
απορριπτικούς, εθνικιστικούς και σοβινιστικούς κύκλους σε Κύπρο και εξωτερικό. Να δώσουμε απάντηση 
σε αυτούς που θεωρούν ότι οι νέοι συμβιβάζονται με την κατοχή και την ντε-φακτο διχοτόμηση. Ας είμαστε 
η γενιά που θα ζήσει την επανένωση του τόπου μας, κάνοντας το καλύτερο μνημόσυνο στους εκατοντάδες 
ήρωες, όπου πότισαν με το αίμα τους του δέντρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας.    

Με ένα κόκκινο γαρύφαλλο θα αποτίσουμε φόρο τιμήςστους εκατοντάδες ήρωες της αντίστασης και της 
δημοκρατίας στις 17 του Νοέμβρη. Στους ήρωες που χωρίς κανένα δισταγμό στάθηκαν μπροστά στα χουντικά 
τανκς. «Εμπρός για της γενιάς τα Πολυτεχνεία». Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τα δικά μας Πολυτεχνεία. 
Οι ηρωικοί φοιτητές του Πολυτεχνείου είναι για εμάς πρότυπα και σημαία που μας υπενθυμίζει καθημερινά 
τον αγώνα που πρέπει να δίνουμε για ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι Τμηματικές εκλογές βρήκαν την Προοδευτική ΚΦ με ποσοστό 42,79% στα τμήματα και  42,65% στις σχολές. 
Η Προοδευτική Κ.Φ. κατάφερε να αναδειχτεί πρώτη δύναμη σε 9 Τμήματα και σε 2 Σχολές με αποτέλεσμα 
να ενισχυθεί η εκπροσώπηση της μέσα στα σώματα του Πανεπιστημίου. Η εμπιστοσύνη των φοιτητών στην 
Προοδευτική Κ.Φ. αποτελεί συμβόλαιο για νέους αγώνες και νέες κατακτήσεις σε σχολές και τμήματα. Το 
αποτέλεσμα των τμηματικών εκλογών στέλλει ξεκάθαρο μήνυμα στους Προοδευτικάριους για συνέχιση του 
αγώνα για το δικαίωμα στη μόρφωση, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και σε όσους 
προσπαθούν να πάρουν πίσω όσα με αγώνες και θυσίες κέρδισε μέσα από τα χρόνια το φοιτητικό κίνημα.

Το αποτέλεσμα των τμηματικών εκλογών, δίνει την εντολή για συνέχιση με περισσότερο πείσμα του αγώνα 
ενάντια στο κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου. Το δεδομένο είναι ένα, ότι ο 
αγώνας των φοιτητών θα φθάσει μέχρι το τέλος. Η μεγάλη αδικία που συντελείται σε βάρος των φοιτητών 
δεν αφήνει άλλη επιλογή. 

Η κοροϊδία των κυβερνώντων και της φοιτητικής παράταξης του Συναγερμού, Πρωτοπορίας δεν έχει τέλος. 
Συμφωνούν πλήρως με τις περικοπές στο φοιτητικό πακέτο, ζητά το αδιανέμητο ποσό των 10 εκατομμυρίων, 
να δοθεί (παράνομα) στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας Αναστασιάδη, δηλώνοντας ότι όσοι «δεν λαμβάνουν 
χορηγία-πακέτο, είναι οι εκατομμυριούχοι»!

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων στις Επαρχιακές Συντονιστικές 
Επιτροπές Μαθητών (ΕΣΕΜ) και στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ). Το φετινό 
αποτέλεσμα στέλνει μήνυμα αντίστασης και αντεπίθεσης του μαθητικού κινήματος, θέτοντας ξανά την ΠΣΕΜ 
σε τροχιά αγώνα και διεκδίκησης. 

Το μαθητικό κίνημα, να είμαστε σίγουροι ότι με μπροστάρηδες την ΠΕΟΜ μέσω της ΠΣΕΜ θα αποτελέσει 
ανάχωμα σε αυτούς που προσπαθούν πάρουν πίσω τα δικαιώματα των μαθητών, σε όσους προσπαθούν 
να φιμώσουν τους μαθητές. Θα σταθεί ανάχωμα στον εθνικισμό, στο σοβινισμό και τη μισαλλοδοξία μέσα 
στα σχολεία. 

∆εν έχουμε καμιά αμφιβολία, ότι η ΠΣΕΜ θα συνεχίσει τους αγώνες για το δικαίωμα στη μόρφωση, για ένα 
ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο. 

Νικόλας Καλογήρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου
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«Ν» Κύριε υπουργέ, κατηγορείστε από κοινωνικά 
σύνολα ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται στην 
παιδεία και ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
περιορίζεται η πολύπλευρη μόρφωση.  Αποδέχεστε 
αυτήν την κατηγορία;

Αποδέχομαι την τοποθέτηση αλλά δεν την θεωρώ κατηγορία.  
Στην κοινωνία τα πάντα πρέπει να συντηρούνται, τα 
αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, ακόμη και τα τρόφιμα.  Ποιο 
είναι το κακό να υπάρχει σταθερότητα και ομοιομορφία;  
Εμείς θέλουμε να μπαίνουμε στα σχολεία και να νιώθουμε ότι 
μπαίνουμε όντως σε αίθουσες στρατιωτικές..  εεε συγνώμη 
σχολικές ήθελα να πώ.

«Ν» Δηλαδή θεωρείτε ότι οι μαθητές πρέπει να 
μοιάζουν σαν να βγαίνουν από γραμμή παραγωγής με 
στολές και πηλήκιο;

Δεν καταλαμβάνω που είναι το κακό με την ομοιομορφία 
και την στολή; Οι στολές συνδυάζουν την απαιτούμενη 
πειθαρχεία και αρκετές φορές και την ομορφιά. Να μην 
ξεχνάμε ότι όταν τα παιδιά πάνε πανεπιστήμιο τότε θα 
έχουν όλες τις ελευθερίες για να απολαύσουν την φοιτητική 
τους ζωή.

«Ν» Κύριε υπουργέ εφόσον αναφερθήκατε στους 
φοιτητές, προ ολίγων ημερών ανακοινώθηκαν τα 
ονόματα των δικαιούχων του φοιτητικού πακέτου για 
την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016. Γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι για πολλούς φοιτητές η κρατική στήριξη 
είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των σπουδών 
τους.  Παρά τις διακηρύξεις σας για απλοποίηση και 
συντόμευση της διαδικασίας υπήρξε εγκληματική 
καθυστέρηση στην επίδοση των χορηγιών-
υποτροφιών.

Νομίζω είστε λίγο υπερβολικοί στη διατύπωση σας 
παρόλο που υπήρξε μια καθυστέρηση κάποιων μηνών 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο κάποιες 
φορές καλό είναι να βλέπουμε τέτοια ζητήματα με λίγο πιο 
φιλοσοφική άποψη.  Σιγά, τι είναι μερικοί μήνες μπροστά 
στην αιωνιότητα; 

«Ν» Δεν είναι μόνο το πολύ σοβαρό ζήτημα της 
καθυστέρησης αλλά το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές 
έκαναν αίτηση και δεν εγκρίθηκαν.Εφόσον όμως  
περίσσεψαν πάνω από 7 εκ. ευρώ γιατί αρνείστε 
πεισματικά να τα διανέμεται σε αυτούς τους 
φοιτητές;

Κοιτάξετε όντως υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν 
ανάγκη τις χορηγίες αλλά αυτοί έχουν πάρει κρατική 
στήριξη.  Οι υπόλοιποι δεν έχουν πραγματική ανάγκη τις 
υποτροφίες και τις χορηγίες.  Εξάλλου δεν το λέμε εμείς 
αυτό αλλά και οι ίδιοι οι φοιτητές.  Ο εκπρόσωπος της 
Πρωτοπορίας στην επιτροπή παιδείας παραδέχθηκε ότι 
όσοι δεν είναι στους δικαιούχους είναι εκατομμυριούχοι.

«Ν» Οι φοιτητές που δεν πήρανε κρατική στήριξη 
είναι 10.000.  Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι στην Κύπρο 
υπάρχουν 10.000 εκατομμυριούχοι νέοι κάτω 
των 25 ετών;  Δεν θεωρείτε ότι είναι αστείο να 
ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο;

Εσείς να το δείτε που κατηγορείτε συνεχώς την κυβέρνηση 
του Νίκου Αναστασιάδη.  Εμείς υλοποιούμε μία – μία όλες 
μας τις δεσμεύσεις.  Όπως αποδεικνύεται εδώ πέρα από 
αυτό το δεδομένο πέρα από τη μεταρρύθμιση της παιδείας 
έχουμε πετύχει και την παλινόρθωση της οικονομίας με 
την αύξηση των εκατομμυριούχων νέων!!!

Σικέντευξη με τον 
υπουργό παιδείας

7 εκατοµµύρια του κονδυλίου για 

τη φοιτητική µέριµνα αγνοούνται. 

Παρακαλείται όποιος τα έχει δει να 

πληροφορήσει άµεσα τους 10000 

φοιτητές που δεν εγκρίθηκαν για να 

λάβουν φοιτητικό πακέτο. Τα έχουν 

άµεσα ανάγκη! Τσιµουδιά όµως στον 

Υπουργό Παιδείας! Άλλωστε, αυτός τα έχει 

εξαφανίσει! #katw_ta_xeria_apo_tous_foitites

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος καλύτερα 

να µασά -τα λεφτά του ποιµνίου- παρα να 

µιλά.

Σε χθεσινή του συνέντευξη στο δικό 

του τηλεοπτικό κανάλι (Ο Λόγος) Mega-

One µοίρασε απλόχερα αγάπη σε όλο 

τον κλήρο. Συγκεκριµένα ούτε λιγο ούτε 

πολύ κατηγόρησε  το δηµόσιο σχολείο ως 

µηχανή παραγωγή ξετσίπωτων ανθρώπων 

και οµοφυλόφιλων.

Μια ώρα διαφορά έχουµε από αυτό τον µήνα 
µε το υπόλοιπο µισό της πατρίδας µας. Ακόµα 
κάτι που να χωρίζει τον πολύπαθο λαό µας... 
Μα η ελπίδα παραµένει! Οι πατριώτες ένθεν 
και ένθεν του συρµατοπλέγµατος γυρίζουν 
αναλόγως τα ρολόγια µια ώρα µπροστά 
ή µια ώρα πίσω! Οι δείκτες κάποτε θα 
συναντηθούν! Ραντεβού σε µια επανενωµένη 
Κύπρο!
#tekvatan_tekhalk_µια_πατρίδα__ένας_
λαός

Νοέμβρης 2016
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Τη χρονιά που διανύουμε, το μαθητικό 
κίνημα έχει να δώσει πολλούς και δύσκολους 
αγώνες. Με μπροστάρη την ΠΕΟΜ, οι μαθητές 
θα βρίσκονται σε καθημερινό αγώνα για την 
επίλυση των προβλημάτων τους σε κάθε 
σχολείο ξεχωριστά. Οι μαθητές καλούνται για 
ακόμα μια φορά να αγωνιστούν ενάντια στον 
αυταρχισμό και την συντήρηση που προωθεί 
το Υπ. Παιδείας μέσα από την αλλαγή στους 
σχολικούς κανονισμούς και να αντισταθούν  
στην προσπάθεια του, για μετατροπή των 
σχολείων σε εξεταστικά κέντρα και μετατροπή 
των μαθητών σε πειραματόζωα. 

 «Ν»: Οι νέοι κανονισµοί λειτουργίας που φαίνεται 
να προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, θα αλλάξουν 
πολλά στην καθηµερινότητα των µαθητών, αλλά και 
στην ίδια την ποιότητα των σχολείων. Πως κρίνει η 
νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ τις αλλαγές αυτές;

«Ζ.∆:» Τονίζουμε επανειλημμένα ότι η νέα 
Γραμματεία της ΠΣΕΜ δεν πρόκειται να στηρίξει 
οποιαδήποτε απόφαση ή κανονισμό που θα πάρει 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεκαετίες πίσω. 
Όπως φαίνεται, οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας 
έχουν στόχο την κατάργηση δικαιωμάτων μας, 
αλλά και τη φίμωση του μαθητικού κινήματος. 
Θεωρούμε αδιανόητο το να σημειώνονται 
απουσίες σε μαθητές που συμμετέχουν στις 

εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ. Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάργηση των 
αδικαιολόγητων απουσιών. Έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον 
Υπουργό, για ενημέρωσή μας σχετικά με τους νέους κανονισμούς 
λειτουργίας. Αυτό που μπορούμε να πούμε από τώρα, είναι ότι η 
ΠΣΕΜ δε θα συναινέσει στη δημιουργία ενός απαρχαιωμένου και 
αυταρχικού σχολείου.

«Ν»:  Η νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ αναλαµβάνει δράση σε µια περίοδο, όπου 
οι εξετάσεις ανά τετράµηνο είναι στο τραπέζι και συζητούνται. Ποια είναι 
η άποψη της νεοεκλεγείσας ηγεσίας για το ζήτηµα;

«Ζ.∆» : Οι εξετάσεις ανά τετράμηνο αποτελούν πισωγύρισμα για το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Δημιουργούν σχολεία – εξεταστικά 
κέντρα, με μαθητές βαθμοθήρες. Επίσης σίγουρα αυτό το μέτρο θα 
αυξήσει την παραπαιδεία, γεγονός που αναμφισβήτητα θα μετατρέψει 
το σχολείο σε προνόμιο των λίγων και εκλεκτών. Πως λοιπόν θα 
μπορούσε η ΠΣΕΜ να αποδεχτεί ένα τέτοιο μέτρο; Οραματιζόμαστε 
ένα σχολείο με επίκεντρο τον άνθρωπο, που να καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη στον κάθε μαθητή. Απορρίπτουμε τη βαθμοθηρική εκπαίδευση 
και τα συντηρητικά σχολεία.

«Ν»: Κατά την περσινή χρονιά, η παρουσία του οργανωµένου µαθητικού 
κινήµατος, µπορούµε να πούµε ότι ήταν ανύπαρκτη. Τι να περιµένουµε 
κατά τη φετινή χρονιά από την ΠΣΕΜ;

«Ζ.∆.»: Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι μια χρονιά που απαιτούνται 
αγώνες. Την ώρα που προωθούνται οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας, 
την ώρα ετσιθελικά προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εξετάσεις ανά 
τετράμηνο, την ώρα που όλο και περισσότεροι συμμαθητές μας είναι 
άποροι, την ώρα που οι κυβερνόντες κτυπούν μανιωδώς την παιδεία, 
η ΠΣΕΜ μόνο με αγώνες μπορεί να απαντήσει. Ως ΠΣΕΜ λοιπόν, 
δηλώνουμε παρόντες σε κάθε αγώνα που καλείτε να δώσει το μαθητικό 
κίνημα, για την υπεράσπιση του δικαιώματος του κάθε μαθητή να 
πηγαίνει σχολείο. Επίσης, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δε θα δεχτούμε 
καμιά υποχώρηση στα δικαιώματά μας.

«Ν» : Κατά το τελευταίο διάστηµα παρατηρούνται όλο και περισσότερα 
κρούσµατα βίας στα σχολεία. Ποια η άποψη της ΠΣΕΜ για το ζήτηµα αυτό;

«Ζ.∆.» : Η βία και τα κρούσματα bullying στα σχολεία που τελευταία 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σίγουρα πρέπει να απασχολήσουν 
όχι μόνο τη ΠΣΕΜ, αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς. Τα γεγονότα 
αυτά, φανερώνουν και την αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης να διαμορφώσει ανθρώπους με 
κριτική σκέψη και ωριμότητα που θα πάρουν την ανθρωπότητα ένα 
βήμα πιο μπροστά. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που οπωσδήποτε δεν 
πρέπει να ξεχνούμε, είναι πως δεν είναι όλοι οι μαθητές οι ίδιοι. Ναι, 
υπάρχουν οι μαθητές που επηρεασμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον 
κατρακυλούν στη νεανική παραβατικότητα, στη βία και το bullying. 
Αλλά υπάρχουν και οι μαθητές που αντιστέκονται σε όλα αυτά. Οι 
μαθητές που αγωνίζονται, διεκδικούν και κατακτούν τα δικαιώματά 
τους. Οι μαθητές που σε πείσμα των καιρών, παλεύουν καθημερινά 
για ένα καλύτερο σχολείο, για ένα καλύτερο κόσμο.

«Ν» : Οι µαθητές της 
Τεχνικής εκπαίδευσης 
αντιµετωπίζονται από τους 
κυβερνώντες ως µαθητές 
δεύτερης κατηγορίας. Ποια 
η άποψή σας;

«Ζ.∆.»: Στα μάτια της νέας 
ηγεσίας της ΠΣΕΜ, δεν 
υπάρχουν διαφορετικές 
κατηγορίες μαθητών. Θα 
αγωνιστούμε με τον ίδιο 
ζήλο και ενθουσιασμό 
για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων όλων 
των μαθητών, είτε 
είναι μαθητές τεχνικής 
εκπαίδευσης, ε ίτε 
είναι μαθητές ενιαίας 
εκπαίδευσης. Αυτό 
που διακρίνουμε, είναι 
ότι οι τεχνικές σχολές 
παραμελούνται από τους 
κυβερνώντες. Το γεγονός 
αυτό, μόνο ένα πράγμα 
σημαίνει για εμάς: ακόμα 
πιο δυναμικοί αγώνες!

«Ν»: Πως οραµατίζεται η 
ηγεσία της ΠΣΕΜ το ιδανικό 
σχολείο; Τι θα πράξει κατά 
τη φετινή χρονιά για να 
φτάσει ένα βήµα πιο κοντά σε αυτό;

«Ζ.∆.»: Το ιδανικό σχολείο είναι το δημοκρατικό και ανθρώπινο 
σχολείο, που θα καλλιεργεί μαθητές έτοιμους πολίτες για την αυριανοί 
κοινωνία. Ένα σχολείο που επίκεντρο θα έχει τον μαθητή. Ένα σχολείο 
που θα απορρίπτει τον ρατσισμό, τη βία και τη μισαλλοδοξία. Ένα 
σχολείο, όπου οι μαθητές δε θα φοβούνται να εκφράσουν την άποψή 
τους. Ένα σχολείο που θα παλεύει για επανένωση της πατρίδας μας. 
Ένα σχολείο στα μέτρα των μαθητών, και όχι των κυβερνώντων. Η 
ΠΣΕΜ οφείλει να αγωνιστεί για το σχολείο αυτό. Ο αγώνας αυτός, 
σημαίνει: συνδιαμόρφωση απόψεων με ολόκληρο το μαθητικό κίνημα, 
παραγωγικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς για επίλυση του 
κάθε ζητήματος, και αν χρειαστεί, μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι να 
φτάσουμε το στόχο μας!

•Χαράλαμπος Φακκάς
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Μετά και την ολοκλήρωση του 
καταρτισμού της νέας Γραμματείας της 
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπή 
Μαθητών (ΠΣΕΜ), οι μαθητές της 
Κύπρου έστειλαν ξεκάθαρα το μήνυμα 
της αντίστασης και της διεκδίκησης. 
Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών (ΠΣΕΜ) έχει καταρτίστει σε 
σώμα, ως εξής: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ - 
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ - ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ - 
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ - 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΦΑΟΥΖΙ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΠΑΦΟΣ, ΣΠΥΡΟΥ 
ΜΑΡΙΟΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
- ΠΑΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ - 
ΛΑΡΝΑΚΑ, ΤΖΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 
ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.

Τονίζουµε 
επανειληµµένα 

ότι η νέα 
Γραµµατεία 
της ΠΣΕΜ 

δεν πρόκειται 
να στηρίξει 

οποιαδήποτε 
απόφαση ή 
κανονισµό 

που θα 
πάρει το 

εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα 

δεκαετίες 
πίσω. 

Η φετινή χρονιά 
φαίνεται να είναι 

µια χρονιά που απαιτούνται 
αγώνες. Την ώρα που 
προωθούνται οι νέοι 

κανονισµοί λειτουργίας, την 
ώρα ετσιθελικά προσπαθούν 

να εφαρµόσουν τις 
εξετάσεις ανά τετράµηνο, 

την ώρα που όλο και 
περισσότεροι συµµαθητές 

µας είναι άποροι, την 
ώρα που οι κυβερνόντες 
κτυπούν µανιωδώς την 
παιδεία, η ΠΣΕΜ µόνο 
µε αγώνες µπορεί να 

απαντήσει. 
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βαθιά περηφάνια για 
την ιστορία του Λαϊκού 

Κινήµατος και ακόµη 
βαθύτερη πίστη για τους 

αγώνες του παρόντος και 
του µέλλοντος

«Ν»: Πως θυµάστε τα παιδικά σας χρόνια;

«Κ.Γ»: Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Μέσα στη 
φτώχεια. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης και παράλληλα πηγαίναμε 
στα πανηγύρια και φτιάχναμε λουκουμάδες για να καταφέρουμε 
να ζήσουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πήγα στα λογιάσματα 
της μεγάλης μου αδερφής με τρυπημένο παπούτσι. Φοίτησα στο 
δημοτικό και σε ηλικία 12 χρονών πήγα στο διπλανό χωριό για 
να μαθητεύσω δίπλα σε ένα πελεκάνο με σκοπό, αφού μάθω 
την τέχνη, να μεταναστεύσω στην Αυστραλία και να ασκήσω το 
επάγγελμα εκεί. Τελικά κατέληξα στην Λευκωσία να δουλεύω 
σε πελεκανιά γύρω στο 1950. Οι συνθήκες τότε για τους εργάτες 
ήταν πολύ δύσκολες.

«Ν»: Πως προέκυψε 
η οργάνωση σας στο 
κίνηµα;

«Κ.Γ»: Αρχικά δεν 
ήθελα να οργανωθώ 
στη συντεχνία. Οι 
συνάδελφοι μου 
όμως μου είπαν 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά 
«Ή γράφεσαι στη 
συντεχνία ή φεύγεις.» 
Α υ τ ο ί  β έ β α ι α 
αντιλαμβάνονταν πριν 
από εμένα την σημασία 
της οργάνωσης 
των εργατών σε 
συντεχνίες. Έτσι,  έγινα μέλος της ΠΕΟ. Ουσιαστικά όμως μπήκα 
στο κίνημα μέσω της χορωδίας της ΑΟΝ.  Ως παιδί συνήθιζα να 
ψέλνω στην εκκλησία, δίπλα από τον πατέρα μου ο οποίος ήταν 
βαθιά θρησκευόμενος και εθνικόφρων.Έτσι μου άρεσε πολύ το 
τραγούδι. Μια μέρα περνούσα έξω από το οίκημα της ΑΟΝ στην 
Λευκωσία και άκουσα να τραγουδούν. Μπήκα μέσα, ρώτησα τι ήταν 
εκεί και αφού έμαθα άρχισα να πηγαίνω συχνά στη χορωδία. Στη 
συνέχεια μετακόμισα στην Έγκωμη και σύχναζα στον Μορφωτικό 
Σύλλογο της Έγκωμης. Πήγαινα κάθε βράδυ στην βιβλιοθήκη για 
να διαβάσω εφημερίδα και άλλα βιβλία. Έτσι σιγά σιγά έγινα 
και μέλος του κόμματος το 1955. Έγινα μέλος της επιτροπής του 
συλλόγου και πουλούσα τον Νέο Δημοκράτη στους εργάτες στον 
Άγιο Δομέτιο κάθε μέρα στις 6 το πρωί.Την εποχή της παρανομίας 
τα πράγματα για ένα στέλεχος του κόμματος ήταν δύσκολα. Η ζωή 
μας ήταν συνεχώς σε κίνδυνο. Εγώ είχα την ευθύνη να μεταφέρω 
φυλλάδια με το ποδήλατο. Την ίδια περίοδο  παρακολούθησα την 
κομματική σχολή η οποία είχε διάρκεια 3 μηνών. Αν περνούσες 

τις εξετάσεις γινόσουν μέλος του 
κόμματος. 

«Ν»: Ποια ήταν η εµπλοκή σας συγκεκριµένα µε την Ε∆ΟΝ;

«Κ.Γ»: Στην περίοδο της ΑΟΝ ήμουν μέλος της επαρχιακής 
οργάνωσης Λευκωσίας. Μέσα σε εκείνη την περίοδο αποφασίσαμε 
τη διάλυση της ΑΟΝ και τη δημιουργία νέας οργάνωσης, αυτής που 
έπειτα ονομάσαμε ΕΔΟΝ. Η εισήγηση μπήκε επαρχιακά από την 
Λευκωσία και μετά συζητήθηκε σε τοπικό επίπεδο.  Οι εκδηλώσεις 
της ΑΟΝ από όσο θυμάμαι δεν ήταν μαζικές. Θυμάμαι όμως έντονα 
την πρώτη εκδήλωση της ΕΔΟΝ η οποία αποτέλεσε το πρώτο 
ξέσπασμα από την παρανομία. Η εκδήλωση ήταν μια Παγκύπρια 
Εκδρομή Ειρήνης στις Πλάτρες στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι 
όλων των ηλικιών οι οποίοι καταπίεζαν το πολιτικό τους φρόνημα 
λόγω παρανομίας.  Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο. 
Το 1968 προτάθηκα για να μπω στον έμμισθο μηχανισμό της 

οργάνωσης. Ξεκίνησα ως κεντρικός πολιτιστικός 
υπεύθυνος. Στο πολιτιστικό γραφείο συμμετείχαν 
τότε μεγάλα ονόματα του θεάτρου και των τεχνών 
όπως ο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, ο Γιώργος 
Μαυρογένης κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο κάναμε 
εκδρομές ανά την Κύπρο με τίτλο «Γνωρίζουμε και 
αγαπούμε την πατρίδα μας», όπου κάναμε κυρίως 
ξεναγήσεις σε σημαντικά μέρη της Κύπρου. Στη 
συνέχεια κάναμε μια δράση με τίτλο «Η τέχνη στο 
λαό». Σε αυτήν συμμετείχαν ο Χαμπής ο χαράκτης, 
ο Μολέσκης, ο Κοτσώνης. Σκοπός ήταν να φέρουμε 
σε επαφή τον απλό κόσμο με τον πολιτισμό. 
Οργανώσαμε το ερασιτεχνικό θέατρο στο οποίο 
συμμετείχαν ο Καυκαρίδης και ο Εύης Γαβριηλίδης 
αλλά και άλλοι πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Θυμάμαι, 
στα πλαίσια του 10ου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, που 
έγινε στην Αμμόχωστο, είχαμε ανεβάσει το έργο 

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας. 

Στη συνέχεια πήγα στην ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας. Όταν έφυγα 
είχαμε 53 τομείς, όπως λέγονταν τότε οι τοπικές οργανώσεις. Οι 
τομείς αυτοί είχαν πολύ μεγάλη πολιτιστική και αθλητική δράση. 
Κάθε 15 μέρες επιθεωρούσαμε τις τοπικές οργανώσεις. Κάναμε 
χορευτικές βραδιές, εκδρομές, θέατρα, συμμετείχαμε στις τοπικές 
ποδοσφαιρικές ομάδες. Στις τοπικές συμμετείχαν και πολλές 
κοπέλες. Κοπέλες είχαμε και στη κεντρική γραμματεία της ΕΔΟΝ. 

«Ν»: Ποιο µήνυµα θα θέλατε να δώσετε στους σηµερινούς Ε∆ΟΝίτες;

«Κ.Γ»: Είμαστε πολύ περήφανοι που βλέπουμε τη Νεολαία μας τόσο 
δραστήρια και μαζική. Είναι σημαντικό το κόμμα μας και ολόκληρο 
το Λαϊκό Κίνημα να σταθούν στα πόδια τους στις δύσκολες μέρες 
που περνούμε και αυτό θα ξεκινήσει αποφασιστικά από τη Νεολαία.

•Ελένη Ευαγόρου 
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

υτό το μήνα η «Νεολαία» 
έχει την τιμή να φιλοξενεί 
τη συνέντευξη του 
σύντροφου Κυριάκου 
Γεωργίου,  πρώην 
Επαρχιακού Γραμματέα 
της ΕΔΟΝ Λευκωσίας- 
Κερύνειας.  Η συνάντηση 

μας μαζί του, έντονα φορτισμένη 
από συναισθήματα συγκίνησης, 
χαρακτηρίζεται από όλα εκείνα που 
συνήθως φέρουν οι συναντήσεις με 
βετεράνους: βαθιά περηφάνια για 
την ιστορία του Λαϊκού Κινήματος και 
ακόμη βαθύτερη πίστη για τους αγώνες 
του παρόντος και του μέλλοντος. 
Με δάκρυα στα μάτια, ο σύντροφος 
Κυριάκος θυμάται την κινητοποίηση για 
τη σωτηρία του Μπελογιάννη το 1952, 
μια κινητοποίηση που τον συγκλόνισε 
από την ένταση και την μαζικότητα 
της και τον οδήγησε στις γραμμές του 
κινήματος. 

Ο Κυριάκος Γεωργίου γεννήθηκε το 
1936 σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας 
Λευκωσίας, τη Μαλούντα, από μια 
πολυμελή, φτωχή οικογένεια. Οι 
συνθήκες της ζωής δεν του επέτρεψαν 
να μορφωθεί. Όντας ακόμα παιδί 
ρίχτηκε στο μεροκάματο. Τα βήματα 
του δεν άργησαν να τον οδηγήσουν 
στην οργάνωση μέσω της ΠΕΟ και 
στην εμπλοκή του πρώτα στην ΑΟΝ 
και έπειτα στην ΕΔΟΝ. 

A
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∆ ι ά β α σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α :
∆ έ κ α  μ έ ρ ε ς  π ο υ  σ υ γ κ λ ό ν ι σ α ν  τ ο ν  κ ό σ μ ο
Τ ζ ώ ν  Ρ ί ν τ
Σ ύ γ χ ρ ο ν η  Ε π ο χ ή

Η συμβολή της Οκτωβριανής 
Επανάστασης...
Από τη φλόγα εκείνου του Οκτώβρη γεννιέται 
και στην Κύπρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου 
(ΚΚΚ) τον Δεκαπενταύγουστο του 1929, όπου 
και αγκάλιασε την εργατική τάξη της Kύπρου, 
την αγροτιά και την προοδευτική διανόηση. 
Ένα κόμμα που πρόσφερε πάρα πολλά στους 
εργαζομένους και ευρύτερα στο Κυπριακό λαό. 
Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου  είναι στην 
παρανομία και έτσι στις νέες συνθήκες που 
δημιουργούνται αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες 
για ένα νέο κόμμα. Και έτσι στις 14 του Aπρίλη 
1941 συγκαλείται συνέλευση στη Σκαρίνου, 
όπου αποφασίζεται η ίδρυση του Aνορθωτικού 
Kόμματος του Eργαζόμενου Λαού (AKEΛ). Ενός 
κόμματος που αυτοκαθορίζεται σε “Δημοκρατικό, 
Aντιφασιστικό, Aντιχιτλερικό”.

Η έφοδος των Μπολσεβίκων στα Χειμερινά 
Ανάκτορα, ήταν η απόδειξη ότι ένας άλλος 
κόσμος είναι εφικτός. Στην εποχή μας, που η 
απεργία καλπάζει, στις τότε σοβιετικές χώρες 
ήταν σε μηδενικά ποσοστά. Ο φόβος για έξωση 
από τα διάφορα αρπακτικά δεν υπήρχε όπως 
στις μέρες μας που δεν δείχνουν καμία λύπηση. 
Αλλά αντιθέτως,  το κράτος ήταν υπεύθυνο στο 
να δίνει στέγη σε αυτούς που το είχαν ανάγκη.

Ακόμα στις μεγαλύτερες κατακτήσεις, ήταν η 
εξασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας 
και υγείας ,αλλά τις δημιουργίας δεδομένων 
για μια αξιοπρεπή ζωή. Κάτι που σήμερα στην 
«πολιτισμένη» δύση των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών βλέπουμε να καταπατώνται καθημερινά 
ότι κατακτήθηκε εδώ και αιώνες μέσα από τους 
αγώνες.

Μέσα σε αυτήν επέλαση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών κρατούμε ψηλά εκείνη την σημαία του 
αγώνα του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ που δίνει την  
ελπίδα για την οικοδόμηση  ενός καινούργιου 
κόσμου της ελπίδας. Ο Οκτώμβρης του   1917 
είναι μια ακόμη επιβεβαίωση εκείνου που έλεγε 
ο Κάρλ Μάρξ στο “Κομμουνιστικό Μανιφέστο” 
«“Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε». Γιατί 
μόνο ενωμένοι στον αγώνα θα απαλλαγούμε από 
τις αλυσίδες μας.  

•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας-Κερύνειας
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Ακόµα στις µεγαλύτερες 
κατακτήσεις, ήταν η 

εξασφάλιση της δηµόσιας 
και δωρεάν παιδείας και 

υγείας, αλλά τις δηµιουργίας 
δεδοµένων για µια αξιοπρεπή 

ζωή. 

«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος 
χαράχτηκε»...
Συμπληρώνονται 99 χρόνια από τον Οκτώβριο του 1917 
που έγινε το μεγαλύτερο κοσμοϊστορικό γεγονός στον 20ό 
αιώνα, η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση που 
όπως έλεγε ο Λένιν «ο πάγος έσπασε, ...ότι ο δρόμος άνοιξε, 
...ότι ο δρόμος χαράχτηκε». Η επανάσταση του Οκτώβρη, 
θεωρείται η Επανάσταση των Επαναστάσεων αφού μέσα 
από αυτήν άνοιξε ο δρόμος για το σοσιαλισμό  με απώτερο 
σκοπό την δημιουργία μιας αταξικής κομμουνιστικής 
κοινωνίας που θα καταργεί την ταξική εκμετάλλευση των 
απλών ανθρώπων του μόχθου.

Η 25η Οκτώβρη του 1917 είναι μια ημερομηνία ορόσημο, 
όπου το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο παίρνει σάρκα και 
οστά. Οι μπολσεβίκοι του Β.Ι. Λένιν μαζί με όλους αυτούς 
που είχαν εξαθλιωθεί τα προηγούμενα χρόνια υψώνουν το 
λάβαρο του αγώνα παίρνοντας στα χέρια τους την τύχη 
τους και κινούν τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρός, 
οικοδομώντας το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον πλανήτη 
βασισμένο στην μαρξιστική επαναστατική ιδεολογία και τα 
οράματα του Λένιν.

Είμαστε κοντά στην συμπλήρωση ενός αιώνα από το Κόκκινο 
Οκτώβρη που καμιά προγενέστερη επανάσταση, σε όλη τη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, δεν μπορεί να συγκριθεί. 
Είναι αυτό που ο Τζον Ριντ, στο βιβλίο του «Δέκα μέρες 
που συγκλόνισαν τον κόσμο», περιέγραψε ως εξής: «ο,τι 
κι αν πει κανείς για το μεγαλείο και την ακτινοβολία της 
Οχτωβριανής Επανάστασης είναι λίγο.»

Πολλοί ήθελαν όλα αυτά τα χρόνια να αμαυρώσουν αυτήν 
την προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
σοσιαλιστικής. Όμως η φλόγα εκείνων των ιδεών παραμένει 
οδηγός και η πείρα του τότε αποτελεί φάρος για τις μάχες 
που έχουν να δώσουν οι  σημερινοί εργαζόμενοι,  οι 
σημερινοί της «γης οι σκλάβοι».  Ο καπιταλισμός στις 
μέρες μας γίνεται όλο και επιθετικός , όλο και πιο σκληρός 
που καθημερινά κόβει όλο και περισσότερα δικαιώματα 
από τους εργαζομένους, συνθλίβοντας τους το βιοτικό 
επίπεδο με ένα και μόνο στόχο, το κέρδος. Είναι το ίδιο 
σύστημα, ο Καπιταλισμός, που κάνει τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και τις πολεμικές επεμβάσεις που βυθίζουν στο 
αίμα χιλιάδες άμαχο πληθυσμό με κυρίως θύματα παιδιά 
και γυναίκες.

Κάπως έτσι ήταν και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν 
την σπίθα. Ήταν μια Ρωσία που υπέφερε από τα πολλά 
φέουδα. Την 26η του Οκτώβρη, ο  Λένιν από το βήμα 
της συνέλευσης διακηρύττει: “Τώρα είναι πια καιρός να 
προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
τάξης πραγμάτων!” και έτσι με την καθοδήγηση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα από τις αντίξοες συνθήκες 
που άφησε πίσω του ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος κατάφερε 
και έκανε την Σοβιετική Ένωση μια ισχυρή δύναμη, μια 
χώρα βιομηχανικά προηγμένη- μια χώρα που ήταν ο 
κύριος μοχλός για την συντριβή του κτήνους που λέγεται 
χιτλεροφασισμός.

Μέσα από την Οκτωβριανή Επανάσταση βλέπουμε ότι 
αναβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής του σοβιετικού λαού, 
κάνοντας άλμα προς τα μπροστά σε τομείς όπως τον 
πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική 
μέριμνα.

Οι µπολσεβίκοι του Β.Ι. 
Λένιν µαζί µε όλους αυτούς 

που είχαν εξαθλιωθεί τα 
προηγούµενα χρόνια υψώνουν 

το λάβαρο του αγώνα παίρνοντας 
στα χέρια τους την τύχη τους και 

κινούν τον τροχό της ιστορίας προς 
τα µπρός, 
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Ένας ξυλοδαρµός που έγινε δηµόσια θέα χωρίς να µας διδάξει τίποτε για το µέλλον

Κάποιοι μαθητές ανέβασαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο facebook κάποια βίντεο από ένα περιστατικό 
ξυλοδαρμού μαθήτριας στο σχολείο. Το γεγονός αυτό έγινε αντικείμενο συζήτησης κυρίως στο διαδίκτυο ανάμεσα 
σε διάφορους χρήστες. Το γεγονός αυτό αναστάτωσε την Κυπριακή κοινωνία, όχι γιατί το αναπαρήγαγαν  τα 
παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο), αλλά διότι το βίντεο του ξυλοδαρμού κοινοποιήθηκε 
από χιλιάδες χρήστες μέσα σε μερικές μόνο ώρες. 

Αρκετές έρευνες δείχνουν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν μέσο ενημέρωσης όλο και για περισσότερους 
ανθρώπους. Άλλες έρευνες στον χώρο των Μέσων, δείχνουν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν την 
ικανότητα να αναδεικνύουν θέματα τα οποία πολλές φορές παρέμεναν άγνωστα ή δεν είχαν την απαραίτητη 
προβολή στο παρελθόν. 

Όλα για τα κλικς

Τα παραδοσιακά μέσα και κυρίως η τηλεόραση, στην προσπάθεια τους να κερδίσουν 
τηλεθέαση ή κάποια κλικς δεν δίστασαν να προβάλουν με ακάλυπτα πρόσωπα το 
επίμαχο βίντεο. Το γεγονός αυτό ανάγκασε την αρχή Ραδιοτηλεόρασης να εκδώσει 
ανακοίνωση για να επιστήσει την προσοχή σε βασικούς κανονισμούς του νόμου 
περί Ρδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών:

Όπως ανέφερε με ανακοίνωση της η Αρχή θεωρεί πολύ σοβαρό το θέμα της 
προστασίας ανηλίκων με την αποφυγή δημοσιοποίησης ονομάτων ή/και άλλων 
πληροφοριών που να οδηγούν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Αναμένει, 
πρόσθεσε, από όλους τους οργανισμούς πως θα επιδείξουν την ανάλογη σοβαρότητα 
αναφορικά με το θέμα αυτό, σε σχέση με την προαναφερθείσα υπόθεση.

Οι οργανισμοί, σύμφωνα με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, έχουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου των 
ρεπορτάζ που μεταδίδουν στα Δελτία Ειδήσεών τους, καθώς και στα υπόλοιπα προγράμματα και συνεπώς καλούνται 

όπως λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε αυτά να πληρούν τις 
πρόνοιες της Νομοθεσίας.  

Τα παραδοσιακά μέσα αρκέστηκαν στην ωμή καταγραφή των γεγονότων, χωρίς 
να αναζητούν τις αιτίες, χωρίς την άποψη εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσαν 
να προτείνουν λύση σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Το κυνήγι του εύκολου 
κέρδους, δεν αφήνει τα μέσα να σεβαστούν το γεγονός ότι αφορά ανήλικα άτομα. 
Την ίδια ώρα, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τις υποδομές και τα συστήματα 
εκπαίδευσης που έχουν τεράστια ελλείματα. Πολύ λίγο ως καθόλου έγιναν 
αναφορές για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, κατάργησε τις ώρες για 
ειδική εκπαίδευση, οι ώρες δηλαδή που οι δάσκαλοι και καθηγητές είχαν 
την ευκαιρία να ασχοληθούν με τις εκπαιδευτικές και άλλες αδυναμίες των 
παιδιών. Πολύ λίγα μέσα ασχολήθηκαν σοβαρά με τα ζητήματα της νεανικής 
παραβατικότητας, των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν εντός των 
δημοσίων σχολείων. Πολύ λίγα Μέσα ασχολήθηκαν με το ρατσισμό που είναι 
επίσης διάχυτος στα σχολεία.

Σχολεία = καθρέφτης κοινωνίας

Κυρίως όμως, η ωμή και υποχρεωτικά γρήγορη καταγραφή των γεγονότων, δεν επέτρεψε στα μέσα αλλά και 
στους περισσότερους δημοσιογράφους να αναλύσουν σε βάθος ένα φαινόμενο με βάση την αρχή ότι οι χώροι 
εκπαίδευσης είναι ο καθρέφτης του συνόλου της κοινωνίας. 

Ένα πλήθος μαθητών παρακολουθούσε για ώρα σαν θέαμα τον ξυλοδαρμό μιας συμμαθήτριας τους. Κανένας 
δεν ένοιωσε την ανάγκη να διακόψει τον καυγά. Ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια στοιχεία που είναι διάχυτα στην 
Κυπριακή κοινωνία, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την νέα γενιά.

Τα αντανακλαστικά της Κυπριακής κοινωνίας, φάνηκαν ακόμα και από την όλη συζήτηση στο facebook. Αρκετοί 
χρήστες, ανάρτησαν στον λογαριασμό τους την προσωπική τους άποψη γύρω από το θέμα. 
Την ίδια ώρα ωστόσο αρκετοί χρήστες (κυρίως μικρής ηλικίας), έτρεξαν να γράψουν 
επικριτικά σχόλια ή ακόμα και βρισιές κάτω από το προφίλ της κοπέλας που έδειρε τη 
συμμαθήτρια της. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν τα μέσα, αλλά και 
το περιεχόμενο του ιδίου του βίντεο όξυναν το θυμό σε μια κοινωνία που ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια επιδίδεται στον κανιβαλισμό και την ανθρωποφαγία. Ίσως πολύ 
λίγοι σκέφτηκαν ότι στην ουσία ασκήθηκε σε βάρος της κοπέλας που έδειρε, μια 
ανάλογη ψυχολογική βία. Τα μέσα ενημέρωσης με την πλαισίωση που είχαν και 
τον τρόπο που προέβαλαν το θέμα, δεν ανησύχησαν για το γεγονός ότι υπάρχει 
ο κίνδυνος να στιγματίσουν και να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα άτομα νεαρής 
ηλικίας.

Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό, δεν είναι απομονωμένο ούτε ειδικό. Αρκετά 
φαινόμενα βίας συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθημερινά 
στα δημόσια σχολεία. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας, παρά τον «συγκλονισμό» 
του δεν έχει αλλάξει την φιλοσοφία. Όσο στα σχολεία δεν περνά στην πρώτη 
γραμμή ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, τότε νέα περιστατικά βίας θα συνεχίσουν 
να λαμβάνουν χώρα στα σχολεία… ενδεχομένως χωρίς να μαθευτούν ποτέ.  

•Δημήτρης Στρατής 
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Το κυνήγι 
του εύκολου 

κέρδους, δεν αφήνει 
τα µέσα να σεβαστούν 
το γεγονός ότι αφορά 

ανήλικα άτοµα. 

Τα µέσα 
ενηµέρωσης 

µε την πλαισίωση που 
είχαν και τον τρόπο 
που προέβαλαν το 

θέµα, δεν ανησύχησαν 
για το γεγονός ότι 

υπάρχει ο κίνδυνος 
να στιγµατίσουν και 

να τραυµατίσουν 
ανεπανόρθωτα άτοµα 

νεαρής ηλικίας.
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Hομάδα της GUE / NGL εκφράζει την έντονη εναντίωση της στην 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε. και στις 
δομές που δημιουργήθηκαν από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. 
Έντονη είναι η επίκριση της στην έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
κοινοβουλευτικής επιρροής πάνω από αυτόν τον τομέα πολιτικής. 

Γίνεται έκκληση για μια δραστική αναθεώρηση της εξωτερικής 
πολιτικής της Ε.Ε. με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

• Συμβολή στη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσα από μια ειρηνική και μη στρατιωτική εξωτερική πολιτική, που 
δεν εισάγει διακρίσεις, σύμφωνα με το Διεθνή Νόμο

• Λαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη διπλωματική και ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων. Συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης, 
συμφιλίωσης και αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης

• Εξάλειψη της φτώχειας, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και εφαρμογή των 17 στόχων για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών,με απώτερο σκοπό τις ισορροπημένες 
οικονομικές σχέσεις, το δίκαιο εμπόριο και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και 
των πόρων, στη γειτονιά της Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσμο

• Βελτίωση, εφαρμογή και ενίσχυση του ελέγχου των εξαγωγών όπλων σε διεθνές 
επίπεδο και την υποστήριξη συνολικού πυρηνικού αφοπλισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο (μέσω της Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων Συνθήκης)

• Αναπροσανατολισμό της στρατηγικής της Ε.Ε. σε σχέση με τις νότιες και 
ανατολικές γειτονικές χώρες, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναθεώρησης της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, προς ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης σχέσεων που θα αποσκοπεί 
στην υποστήριξη, την ανάπτυξης και την προώθηση της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή θα αντικαταστήσει τις συμφωνίες σύνδεσης, 
οι οποίες κυρίως χρησιμεύουν για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερων συναλλαγών 
που ωφελούν τα εταιρικά συμφέροντα αντί να προωθούν μια δυναμική εταιρικής 
σχέσης και συνεργασίας με βάση το αμοιβαίο συμφέρον με τις γειτονικές χώρες 
και χώρες του Νότου 

Η Ομάδα GUE / NGL υπογραμμίζει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα για τη διεθνή 
ειρήνη και την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη:

• Αυστηρή εφαρμογή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με βασική επιδίωξη  οι 
διεθνείς σχέσεις να βασίζονται στην πραγματική εταιρική σχέση και συνεργασία 
με βάση το αμοιβαίο συμφέρον, να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών.

• Πρέπει να υπάρχει εγγύηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των δημοκρατικών ελευθεριών για όλα τα ανθρώπινα όντα. Είναι καταδικαστέα 
η όποια μορφή υποταγής των ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος 
είναι η Ε.Ε. να συμπληρώσει τον αγώνα της για τις δημοκρατικές ελευθερίες με 
ισχυρή δράση για την εξασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

• Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλετε για αλλαγή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου 
και απόρριψη της επιβολής της απορρύθμισης και τις συμφωνίες ελεύθερου 
εμπορίου. Η GUE / NGL εναντιώνεται στη συνθήκη για το διατλαντικό εμπόριο 
και τις επενδύσεις εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ),οι οποίες είναι επί του παρόντος υπό 
διαπραγμάτευση, όμως πέρα από τις 
εμπορικές πτυχές της, η συμφωνία 
αυτή θα εδραιώσει και θα ενισχύσει 
τη Δύση ως γεωπολιτικό μπλοκ, 
ενόψει της μείωσης της ηγεμονικής 
δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. 
Επιπλέον, η συμφωνία ΤΤΙΡ θα 
ωφελήσει κυρίως τις πολυεθνικές 
εταιρείες και θα έχει αρνητικές 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις για τους 
εργαζόμενους και γενικότερα τους 
πολίτες, τόσο στην Ε.Ε., όσο και 
στις ΗΠΑ. 

Μάθε περισσότερα:
http://www.guengl.eu/

Νοέμβρης 2016
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τις 21 Απριλίου 1967, ένα ακόμη αμερικανοκίνητο πραξικόπημα, εκείνο της Χούντας των Συνταγματαρχών, καταλύει 
και τη δημοκρατία της Ελλάδας. Τα χρόνια που ακολούθησαν για τον Ελληνικό λαό ήταν χρόνια πείνας και εξαθλίωσης. 
Χρόνια κατάργησης ατομικών ελευθεριών, λογοκρισίας καθώς και εξορισμών, φυλακίσεων και βασανιστηρίων με 
κριτήριο τις πολιτικές πεποιθήσεις των πολιτών. Το αντικομμουνιστικό ρεύμα είχε καθορίσει τα πολιτικά δρώμενα 
της χώρας. 

Ο φασισμός και η δικτατορία του κεφαλαίου έδειχναν το στυγνό 
τους πρόσωπο...
Η χούντα, στην προσπάθεια της να ελέγξει κάθε πλευρά της πολιτικής, είχε αναμιχθεί στον φοιτητικό συνδικαλισμό από το 1967, 
απαγορεύοντας τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια, στρατολογώντας υποχρεωτικά τους φοιτητές και επιβάλλοντας μη 
εκλεγμένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην Eθνική Φοιτητική Ένωση Eλλάδας (ΕΦΕΕ). Οι διώξεις της Χούντας στους 
φοιτητές που αμφισβήτησαν τους διορισμένους απ’ τη δικτατορία «εκπροσώπους» τους στις σχολές όλο και δυναμώνουν. Όλοι 
οι Κύπριοι φοιτητές, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη δράση που είχε το Δράσις-ΚΕΣ στα χρόνια της δικτατορίας. Ενώ οι φοιτητές 
ανέπτυσσαν αντιδικτατορική πάλη, τα στελέχη του Δρασις είχαν διορίστεί από την ίδια τη Χούντα στο ΔΣ της ΕΦΕΚ Αθήνας 
και λάμβαναν επιχορήγηση από το δικτατορικό καθεστώς. Όντας έμπιστα στελέχη της δικτατορίας, κατέδιδαν δημοκρατικούς 
Κύπριους φοιτητές, εξυμνούσαν το καθεστώς, ενώ το τηλεγράφημα τους προς το δικτάτορα Ιωαννίδη «Ταξίαρχε, είμεθα παρά 
το πλευρό σας», έχει μπει στα μαύρα κατάστιχα της Ιστορίας του κυπριακού φοιτητικού κινήματος.

Έτσι, το 1973 η πάλη των φοιτητών κορυφώνεται. Πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις στο Πολυτεχνείο κι αρχικά καταλαμβάνεται 
η Νομική. Οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις απλώνονται και σε άλλες πόλεις. Το ίδιο διάστημα παρατηρείται αγωνιστική ανάταση 
του λαού και δυνάμωμα της ταξικής πάλης, η οποία περνά από τις στοιχειώδεις μορφές πάλης (διαβήματα, υπομνήματα κτλ) 
στις ανώτερες - μέχρι τις απεργίες. Τα αιτήματα αφορούν μισθούς, συντάξεις, ωράριο κ.α. Επίσης, και οι αγρότες αναπτύσσουν 
τις πρώτες διαδηλώσεις αρνούμενοι την παράδοση των προϊόντων τους. Ακόμη και στις ένοπλες δυνάμεις εκδηλώνονται 
αντιδικτατορικές ενέργειες, όπως η αποχώρηση του αντιτορπιλικού “ΒΕΛΟΣ” από ΝΑΤΟική άσκηση.

Το φοιτητικό κίνημα η εμπροσθοφυλακη της αγωνιζόμενης 
ελληνικής κοινωνίας...
Στις 14 Νοεμβρίου 1973, αρχίζουν φοιτητικές διαδηλώσεις έξω από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα απειλεί με επέμβαση της αστυνομίας, 
ενώ οι φοιτητές διανυκτερεύουν στο χώρο για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα τους. Οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν 
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα στο κτήριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του 
ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Ο πομπός κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα εργαστήρια της 
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το, πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο 
είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα μας ενάντια στη δικτατορία και για την Δημοκρατία».  Την 
Πέμπτη 15 Νοέμβρη 1973, χιλιάδες εργαζόμενοι κατεβαίνουν στο Πολυτεχνείο, μετά από κάλεσμα του ΚΚΕ, όπου συγκρούονται 
με δυνάμεις της αστυνομίας που τους εμποδίζει να ενωθούν με τους φοιτητές. Στο χώρο προσέρχονται και μαθητές με την 
ενεργή συμμετοχή της ΚΝΕ. Το απόγευμα ο  πομπός «των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων 
Ελλήνων», αρχίζει να εκπέμπει για «Ψωμί Παιδεία Ελευθερία – Κάτω η Χούντα». Την Παρασκευή κατεβαίνουν διαδηλώσεις από 
την Αλεξάνδρας και την Πατησίων προς το Πολυτεχνείο-υπολογίζεται πως γύρω στις 150,000 κόσμου βρισκόταν στους δρόμους.

Η αστυνομία επιτίθεται με δακρυγόνα, γκλόμπ και σφαίρες. Οι διαδηλώτες σπάνε και επανέρχονται, ενώ οι φοιτητές μέσω 
του πομπού καλούν συνεχώς για ιατρική βοήθεια. Ξημερώματα 17ης Νοεμβρίου, ώρα 00:55 τα τανκς 
καταφθάνουν στο Πολυτεχνείο και στις 01:30 το πρωί γκρεμίζουν τη σιδερένια πόρτα. Στο χώρο 
εισέρχονται άντρες των ΛΟΚ που πυροβολούν ενάντια στους φοιτητές.

Η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου φάρος στους 
αγώνες μας...
Η αιματηρή καταστολή της εξέγερσης μας έχει αφήσει ισχυρή παρακαταθήκη. Απεκάλυψε το πραγματικό 
πρόσωπο του ιμπεριαλισμού, της δικτατορίας, το ωμό πρόσωπο της φασιστικής βιας, σημαίνοντας 
την αρχή του τέλους της Χούντας.  Δυστυχώς, η Χούντα πρόλαβε με το προδοτικό πραξικόπημα της 
ΕΟΚΑ Β’, να φέρει εις πέρας τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια διαμελισμού της Κύπρου. Το Πολυτεχνείο εμπνέει 
τους σημερινούς μας αγώνες αφού όσα χρόνια και αν περάσουν η ηρωική εξέγερση του αλλά και 
τα μηνύματα της παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα.  Το ψωμί και η παιδεία απαγορεύονται ξανά 
με νόμους πλαίσια, μνημόνια και άλλα τόσα.  Ούτως ή άλλως τούτο το σύστημα, το καπιταλιστικό 
οικονομικό σύστημα, δε θα μπορούσε ποτέ να τα εξασφαλίσει για όλους και όλες μας. Ο λαός μας 
παλεύει ακόμα για τη δικαίωση της Κύπρου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», 
καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ. Έτσι κι αλλιώς,αποδυκνείεται πως’’η Χούντα δεν έπεσε ποτέ κι 
ας λέγαν άλλα στο σχολείο’’! 

•Άνδρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Σ
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«Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή»...
Νοέμβρης του 1983 και ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει 
να εγκληματεί σε βάρος της Κύπρου, αυτή τη φορά 
προσπαθώντας να βάλει την «τελειωτική σφραγίδα» στο 
δικό του έγκλημακατά της Κύπρου που ξεκίνησε το 1974 
με το προδοτικό-φασιστικό πραξικόπημα της Χούντας και 
ΕΟΚΑ ΄Β   και ολοκληρώθηκε με την βάρβαρη Τουρκική 
Εισβολή. Παράλληλα, ο ιμπεριαλισμός, έβαλε ανεξίτηλα 
την σφραγίδα του και στην παράνομη ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβριου1983.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολλά χρόνια πίσω, όταν στα 
πλαίσια του ενδό-ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για την 
γεωπολιτική επικράτηση στην περιοχή μας οι Νατοϊκοί 
αποφάσισαν και  αναθέσαν στην Τουρκία το ρόλο του 
χωροφύλακα στην περιοχή.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια 
εντάσσεται  και το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού 
Εβρέν στην Τουρκία (12 Σεπτεμβρίου 1980) και η επιβολή 
δικτατορίας στην Τουρκία.

Το κατοχικό καθεστώς βασίστηκε στη δύναμη του 
τούρκικου στρατού και διαποτίστηκε με εθνικισμό, 
σοβινισμό, φασιστικές νοοτροπίες, νοθείες στις «εκλογές», 
τρομοκρατία, φυλακίσεις και δολοφονίες δημοσιογράφων 
και προοδευτικών Τ/κ και κατάπνιξη κάθε προοδευτικής 
φωνής που μιλούσε για κοινή συμβίωση με τους Ε/κ.

«Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή»...
Είναι ξεκάθαρο πως η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα διζωνικό-δικοινοτικό ομοσπονδιακό 
κράτος, η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, ο τερματισμός του εποικισμού και η αποκατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων είναι ο δρόμος για να γίνει ο Λαός μας αφέντης 
στον τόπο του.

Το τελευταίο διάστημα  αρκετοί είναι εκείνοι οι κομματικοί χώροι και οι σκέψεις  που γίνονται ανάμεσα 
στους Ε/Κ που ρίχνουν νερό στον μύλο της διχοτόμησης, που εναντιώνονται σε καθετί που έχει να 
κάνει με Λύση του Κυπριακού. 

Αρκετοί είναι εκείνοι οι πολιτικοί που για διαφόρους λόγους και με διάφορες προφάσεις τάσσονται 
εναντία στην Λύση, ενάντια στην Ομοσπονδία. Ξεχνώντας ηθελημένα ή άθελα ότι το δίλλημα δεν 
είναι Ομοσπονδία ή κάτι καλύτερο, αλλά Ομοσπονδία ή Διχοτόμηση.

Σκέψεις για διχοτόμηση κι ένα «καθαρά ελληνικό κράτος στο νότο», αν όχι προδοτικές, είναι σίγουρα 
ανεδαφικές.

Οι μάσκες έπεσαν...
Βέβαια δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη  και η στάση της νεολαίας του κυβερνώντος ΔΗΣΥ, 
η ΝΕΔΗΣΥ (χεράκια με το μαθητικό της τμήμα την ΜΑ.ΚΙ και την φοιτητική της παράταξη Φ.Π.Κ 
Πρωτοπορία), που άσχετα  με τις από καιρό σε καιρό ανακοινώσεις ή πράξεις εντυπωσιασμού για 
δήθεν  επαναπροσσεγγιστική στάση, οι πράξεις της κάθε μέρα δηλώνουν το αντίθετο.

Αλλά πώς να πείσει τον ίδιο της τον εαυτό όταν γαλούχησε νέους, γενιές και γενιές με τον γριβισμό, 
όταν οι εκπρόσωποι της φωνάζουν ακόμα σε φοιτητικά αμφιθέατρα  όσα εμετικά συνθήματα φώναζαν 
διαχρονικά τόσα χρόνια. Όταν κάθε Νοέμβρη ξυπνά μέσα τους ο φασίστας που δεν εκρυβαν μέσα τους!

Πρέπει λοιπόν αν όντως νοιάζεται για την λύση του κυπριακού, να είναι έτοιμη εκτός hashtags στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικόλογες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις, να βροντοφωνάξει 
μαζί με όλους του δημοκρατικά σκεπτόμενους νέους. Πρέπει το «Τούρκος καλός μόνο νεκρός»  να 
μετατραπεί  σε «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΣ»  πρέπει το «Τούρκοι θα πεθάνετε 
σε χώμα ελληνικό»  να μετατραπεί σε «KIBRIS’ TA BARIS ENGELLENEMEZ - Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ» το «η Κύπρος είναι Ελληνική» να μετατραπεί σε «ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ»

•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

«ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ»
Επειδή  42 χρόνια κατοχής είναι παρά πολλά και επειδή όπως αποδείχτηκε ο εθνικισμός- 
σοβινισμός, ο φανατισμός μόνον δεινά, όλεθρο και καταστροφή πρόσφεραν σε αυτό 
τον τόπο,  οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και 
Λατίνιοι και να φωνάξουμε πως δεν θέλουμε αφέντες στο νησί μας,  πως δεν θέλουμε 
κηδεμόνες στην πατρίδα μας, πως αυτά που  ενώνουν τον Λαό μας είναι πιο πολλά 
από αυτά που μας χωρίζουν. 

Οφείλουμε να στείλουμε λοιπόν το μήνυμά ότι οι νέοι της Κύπρου θέλουν λύση , ότι 
αγωνίζονται για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μία ιθαγένεια, μια κυριαρχία 
και μια Διεθνή προσωπικότητα. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η 
ΚΑΤΟΧΗ- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
– ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η 

ΚΑΤΟΧΗ- ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
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Παγκύπριο 
Κυνήγι Θησαυρού

Το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝ πραγματοποίησε για ακόμα μια φορά 
το Παγκύπριο Κυνήγι θησαυρού, την Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 

2016, στον εκδρομικό χώρο Κόρνου. Το Κυνήγι Θησαυρού έφερε 
κοντά παιδιά και νέους από όλη την Κύπρο σε μία δραστηριότητα 

που περιλάμβανε πολλά στάδια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν με ψυχαγωγικό και δημιουργικό τρόπο. Μέσα από αυτή 

τη δραστηριότητα δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν από πολλές 
δοκιμασίες που τους πρόσφεραν γνώσεις, εμπειρίες και ευχάριστες στιγμές. 

Η θεματική στην οποία ήταν αφιερωμένα φέτος τα στάδια προς τον κρυμμένο θησαυρό 
ήταν  ο αθλητισμός και είχε στόχο να θίξει ζητήματα του αθλητισμού, όπως το «ευ 
αγωνίζεσθαι», την ευγενή άμιλλα και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν και 
ενδιαφέρουν τα παιδιά. Η ομάδα που κατάφερε να περάσει πρώτη όλα τα στάδια 
του παιχνιδιού ανακηρύχθηκε τελικά ως η νικήτρια ομάδα.

Το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη των δραστηριοτήτων 
του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων μετά το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο 
ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών Κινημάτων Εδονόπουλων 

σε όλη την Κύπρο. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων 
Εδονόπουλων από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο θα πλαισιώνονται 

από την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε», η οποία φέτος είναι 
αφιερωμένη στο περιβάλλον, κάτω από τον τίτλο, «Αντιδρώ και 

δρώ για το περιβάλλον».

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων έχει ξεκινήσει τις 
εβδομαδιαίες του συναντήσεις σε Τοπικά Κινήματα σε όλη 
την Κύπρο,από το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου. Ο τρόπος 
λειτουργία των Τοπικών Κινημάτων Εδονόπουλων, δεν θα 
μπορούσε να διαφέρει από τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρης 
της Οργάνωσης «που αν την ιστορία της απ’ την αρχή τη 
δεις, θα μάθεις πως η βάση της είναι ο εθελοντής». Έτσι οι 
εθελοντές της ΕΔΟΝ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του 
καθοδηγητή Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων, είναι μέλη 
της οργάνωσης που προέρχονται από το μαθητικό τμήμα και 
το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ. 

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των καθοδηγητών 
των ΕΔΟΝόπουλων, πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια χρονιά 
Παγκύπριο Σεμινάριο Καθοδηγητών ΕΔΟΝόπουλων, την 
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, στις Λαϊκές Οργανώσεις Κόρνου. 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν καθοδηγητές Τοπικών Κινημάτων 
από όλη την Κύπρο, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα, 
πάνω στο θέμα της εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 
2016», η οποία θα απασχολήσει τις συναντήσεις μας από τον 
Οκτώβρη μέχρι και τον Νοέμβριο 2016, κάτω από τον τίτλο 
«Αντιδρώ και δρώ για το περιβάλλον».

Μέσα από το σεμινάριο οι καθοδηγητές είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο ρόλο 
και στις ευθύνες ενός καθοδηγητή απέναντι στα παιδιά του 
Τοπικού Κινήματος. 

Παράλληλα οι καθοδηγητές γνώρισαν καλύτερα το 
περιεχόμενο και τις δραστηριότητες της εκστρατείας 
στις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Συζήτησαν για 
μεθόδους, ώστε οι δραστηριότητες να είναι 
παράλληλα επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές, για 
να αναπτύσσουν την ομαδικότητα και τη συμμετοχή 
όλων των παιδιών, αλλά και τον αλληλοσεβασμό 
ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας του Τοπικού 
Κινήματος και προς όλα τα παιδιά του κόσμου. Μέσα 
από τι δράση του Κινήματος Εδονόπουλων, πέρα 
από το να γνωρίσουν τα παιδιά μια συγκεκριμένη 
θεματική, στόχος μας είναι παράλληλα τα παιδιά 
να έρθουν σε επαφή με βασικές πανανθρώπινες 
αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η ισότητα, η κοινωνική 
δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.  

Η δράση του Κινήματος είναι ανοιχτή προς 
όλα τα παιδιά που ενδιαφέρονται να την 
παρακολουθήσουν. Οι νέοι, μέλη της ΕΔΟΝ, 
καθοδηγητές των Εδονόπουλων, με όρεξη και 
ενθουσιασμό,  αφιερώνουν εθελοντικά τον χρόνο 
τους για τις ανάγκες των παιδιών. Καλούμε λοιπόν 
όλους όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν κοντά στη 
δράση των Τοπικών Κινημάτων Εδονόπουλων και 
να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας αυτή. 

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων

Σεμινάριο Καθοδηγητών:
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Ακολουθώ την θεωρητική κατεύθυνση 

στο κλάδο της Μηχανολογίας στην 

Α’ Τεχνική Σχολή Λεµεσού. Στα 

πολλά προβλήµατα που έχουµε 

να αντιµετωπίσουµε στις Τεχνικές 

Σχολές , π.χ κτηριακές εγκαταστάσεις, 

ελλείψεις σεκαθηγητές και υλικών για 

εργαστήρια, έρχεται να προστεθ
εί το 

τελευταίο γεγονός που έγινε την 

περασµένη βδοµάδα. Συγκεκριµένα 

ενώ αρχίσαµε συγκεκριµένη ύλη 

στα Μαθηµατικά Τεχνικών Σχολών, 

µας ανακοίνωσαν ότι η ύλη αλλάζει 

και θα είναι η ίδια µε τα ενισχυµένα 

µαθηµατικά του Λυκείου. Αυτό 

φανερώνει για µια ακόµη φορά, ότι 

οι µαθητές των Τεχνικών Σχολών 

είναι για το Υπουργείο, οι τελευταίοι 

µαθητές που υπάρχουν. 

Σταύρος Λαός,
Α’ Τεχνική Σχολή Λεµεσού

Το τελευταίο διάστηµα βγαίνει στην επιφάνεια το 

φαινόµενο του bulling. Το σχολείο µου, όπως και πολλά 

άλλα σχολεία, έχουν περιπτώσεις συµµαθητών µας που 

γίνονται θύµατα του bulling. Όλοι ξέρουµε περιπτώσεις 

συµµαθητών µας, που µπροστά µας πολλές φορές δέχονται 

επίθεση. Το ζήτηµα δεν είναι απλά να κάνουµε ένα like 

ή ένα share µέσα στ facebook αλλά µε την δράση µας να 

σταθούµε απέναντι σε αυτούς που θέλοντας να δείξουν 

την «δύναµη» τους, κάνουν bulling σε συµµαθητές µας. 

Το Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί, γονείς, η επίτροπος 

για τα δικαιώµατα των παιδιών µαζί µε την ΠΣΕΜ, θα 

πρέπει να κάνει εκστρατεία, να φτάσει παντού και να 

αποτυπωθεί στους µαθητές ο αγώνας ενάντια στο bulling.
Ελένη Γεωργίου,Λύκειο Αποστόλου Μάρκου Λευκωσίας

Την περασµένη βδοµάδα, οι συµµαθητές µας είχαµε µια αυθόρµητη 
κινητοποίηση γιατί το τελευταίο καιρό το σχολείο µας έχει µόνο 
µια καθαρίστρια. Άρα, δεν µπορεί να καθαρίσει όλο το σχολείο, µε 
αποτέλεσµα οι συνθήκες υγιεινής στο σχολείο είναι πολύ κακές. Το 
γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στην ήδη κακή κατάσταση που 
βρίσκεται το σχολείο µας. ∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι είµαστε 
οι τελευταίοι µαθητές για το Υπουργείο. Θέλουµε άµεσα να πάρουν 
αποφάσεις και να στηρίξουν τα σχολεία και τους µαθητές.   

Λούκας Παύλου, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου

Από την αρχή της χρονιάς, µας ενηµέρωσαν ότι κάποια µαθήµατα θα γίνονται απόγευµα λόγω 
µη ύπαρξης αιθουσών διδασκαλίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί συµµαθητές µας να 
έρχονται απόγευµα το σχολείο. Άρα έχουν λιγότερο χρόνο για ξεκούραση. Ακόµα ένα πρόβληµα 
είναι η µη ύπαρξη διαδροµών για τα λεωφορεία τις απογευµατινές ώρες, µε αποτέλεσµα να 
αναγκάζονται οι γονείς µας να κάνουν  µας µεταφέρουν. Το πρόβληµα αυτό δεν µας εκπλήσσει 
αφού ζούµε πολλά προβλήµατα και προχειρότητες σε βάρος των εκπαιδευτικών και µαθητών 
των Τεχνικών Σχολών. Η επέκταση του σχολείου για να δέχεται κανονικά αρκετούς µαθητές 
είναι µεγάλη ανάγκη. 

∆έσποινα Μελετίου,
Τεχνική Σχολή Παραλιµνίου

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά δεν λειτούργησε στην Α’ τάξη 

ο κλάδος των δοµικών έργων, Επιπρόσθετα οι τελειόφοιτοι 

µαθητές το ίδιου κλάδου έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να 

κάνουν το µάθηµα των δοµικών λόγω έλλειψης καθηγητή. 

Επίσης ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς είχαµε και στις Γραφικές 

Τέχνες και Γεωπονική. ∆εν γίνεται να µην δίνεται η ευκαιρία 

στο  κάθε µαθητή να ακολουθήσει αυτό που ο ίδιος θέλει. 

∆εν γίνεται να υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές, ιδιαίτερα 

σε µαθήµατα  τελειόφοιτων µαθητών. Το Υπουργείο Παιδείας 

πρέπει να κάνει σωστό προγραµµατισµό από το καλοκαίρι για 

να µην έχουµε αυτά το προβλήµατα. Ευδοκία Παρασκευά,Λύκειο και Τεχνική Πόλεως Χρυσοχούς

Νοέμβρης 2016
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Π ραγματοποιήθηκε στις 26/10/16 συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας 
της Βουλής με θέμα το αδιανέμητο κονδύλι των 10 εκ. ευρώ της 

φοιτητικής χορηγίας και τους τρόπους διάθεσης τους, με καλεσμένους 
εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε 
μετά από εγγραφή του θέματος από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ στην 
επιτροπή παιδείας. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. συμμετείχαμε στη συνεδρία, στην οποία μάλιστα, 
τοποθετηθήκαμε έντονα για το ζήτημα. Εκφράσαμε την θέση μας ότι: 
α) πρέπει άμεσα το αδιανέμητο κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας να 
μεταφερθεί στο φοιτητικό πακέτο για να επωφεληθούν περισσότεροι 
φοιτητές, β) μεταφέραμε τα εκατοντάδες παράπονα φοιτητών οι οποίοι δεν 
εγκρίθηκαν στην φετινή διαδικασία για το φοιτητικό πακέτο μετά από την 
περσινή αλλαγή κριτηρίων με την οποία διαφωνούμε και γ) ζητήσαμε όπως 
άμεσα δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για Η/Υ 
και βιβλία η οποία έχει λήξει στις 31/8 ενώ οι δικαιούχοι ανακοινώθηκαν 
20/10! Μας ανησυχεί επίσης, ιδιαίτερα, η νέα διακηρυχθείσα πρόθεση του 
Υπουργού Παιδείας για να χρησιμοποιήσει ένα ποσό από το αδιανέμητο 
κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας της τάξεως του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ 
για πληρωμή ΦΠΑ δωρεάς προς ανέγερση Μεταλυκειακού Ινστιτούτου στη 
Λεμεσό. Ο Υπουργός Παιδείας επιδεικτικά  κωφεύει στις εκκλήσεις των 
φοιτητών και αλαζονικά προσπαθεί να εξεύρει τρόπους να εξανεμίσει το 
κονδύλι που απέμεινε αδιάθετο από τη φοιτητική μέριμνα. 

Παράλληλα από την σημερινή συνεδρία εξάγονται τα εξής χρήσιμα 
συμπεράσματα. Πρώτον το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί όπως 
ούτε σεντ να μην μείνει αδιανέμητο από το κονδύλι που έχει μείνει. 
Δεύτερο, δυστυχώς οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας σκόπιμα 
αρνούνται να δώσουν ακριβή στοιχεία τόσο στους βουλευτές όσο και 
στους προσκεκλημένους της Επιτροπής Παιδείας για το πόσοι φοιτητές 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές, για το που σταμάτησαν στην κλίμακα 
της μοριοδότησης οι δικαιούχοι του πακέτου, ακόμα και για το ποιο είναι 
επακριβώς το αδιανέμητο κονδύλι κ.α.

Επίσης ως Προοδευτική Κ.Φ. θέλουμε να καταγγείλουμε την στάση της ΦΠΚ 
Πρωτοπορίας που ως πιστό φερέφωνο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου, 
διαφωνεί με την περεταίρω ενίσχυση του φοιτητικού πακέτου και ζητά το 
αδιανέμητο ποσό να δοθεί (παράνομα) στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας κ. 
Αναστασιάδη. Επίσης θεωρούμε προσβλητικό για τους συμφοιτητές μας 
και ντροπή για το φοιτητικό κίνημα, τηθέση τους που σήμερα επανέλαβαν 
επί λέξει, ότι: οι μόνοι που δεν λαμβάνουν χορηγία-πακέτο, είναι οι 
εκατομμυριούχοι! 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. θεωρούμε ότι πλέον το ζήτημα του αδιανέμητο 
κονδυλίου είναι καθαρά στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να τα 
δώσει στο φοιτητικό πακέτο, ως οφείλει βάσει των νομοθετικών ρητρών, 
που έχουν ψηφιστεί στους περσινούς κρατικούς προϋπολογισμούς. Να 
απαντήσουν ευθέως στους φοιτητές και τις οικογένειες τους, αν θέλουν 
να τους ενισχύσουν ή θα τους αφήσουν χωρίς κρατική στήριξη ενώσω η 
πολιτεία έχει 10εκ.  ευρώ αδιανέμητα!

Συνδικαλιστικό Γραφείο  
Προοδευτικής Κίνησης 

Φοιτητών

Νοέμβρης 2016

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 25/10 οι Τμηματικές Εκλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα Τμήματα και στις Σχολές του 
Πανεπιστημίου. Με το πέρας της καταμέτρησης τα αποτελέσματα είχαν ως εξής.

Συγκεντρωτικά Τμημάτων: Προοδευτική 1288 ψήφους 42,79%,(-3,71%),Πρωτοπορία 
1598 ψήφους 53,09%,(+3,06%), ΑΦΕ 48 ψήφους 1,59%, Aναγέννηση 38 ψήφους 1,26%, 
Αγώνας 38 ψήφους 1,26%

Συγκεντρωτικά Σχολών: Προοδευτική 1266 ψήφους 42,65%,(-1,30%), Πρωτοπορία 
1636 ψήφους 55,12% (+5,17%), ΑΦΕ 65 ψήφους 2,19%, Aναγέννηση 46 ψήφους 1,55%, 
Αγώνας 31 ψήφους 1,04%
Παρά την ποσοστιαία πτώση η Προοδευτική Κ.Φ. κατάφερε να αναδεικτεί πρώτη δύναμη 
σε 9 Τμήματα και σε 2 Σχολές με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εκπροσώπηση μας μέσα 
στα σώματα του Πανεπιστημίου.

Ενδεικτικά η Προοδευτική έλαβε: Φυσική-90%, Αγγλική-73%, Τουρκολογία-73%, 
Ιστορικό-58%, Χημεία-57%, Μηχανολόγοι-55%, Πληροφορική-54%, Ψυχολογία 54%, Πολ.
Μηχανικοί-51%.

Η εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει οι συμφοιτητές μας αποτελεί για εμάς συμβόλαιο 
για νέους αγώνες και νέες κατακτήσεις μέσα στα Τμήματα και στις Σχολές. Όπως έχουμε 
ανελλιπώς πράξει στα 42 χρόνια ιστορίας μας θα συνεχίσουμε να είμαστε αδιάκοπα στο 
πλευρό των συμφοιτητών μας με πρώτιστο μας μέλημα να διασφαλίζουμε το δικαίωμα 
μας στη μόρφωση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την αντίσταση σε όσους 
προσπαθούν να πλήξουν το φοιτητικό κίνημα. Σε κάθε συνεδρία Τμήματος και Σχολής 
ο φοιτητής θα έχει τη δική του φωνή, τη δική του δυναμική παρουσία μέσα από την 
εκπροσώπηση της Προοδευτικής Κ.Φ.

To αποτέλεσμα των εκλογών, για εμάς, σημαίνει περισσότερες διεκδικήσεις για τους 
φοιτητές, αντίσταση σε όλες τις προσπάθειες για ξεπούλημα της δημόσιας και δωρεάν 
παιδείας και κατακτήσεις για ένα Πανεπιστήμιο που θέλουμε και μας αξίζει. Θα συνεχίσουμε 
με περισσότερο πείσμα ενάντια στο κουτσούρεμα και για ενίσχυση της Φοιτητικής 
Χορηγίας και του Φοιτητικού Πακέτου. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμφοιτητές μας, που 
μας στήριξαν, και τους διαβεβαιώνουμε οτι η ισχυρή εκπροσώπηση της Προοδευτικής, 
μεταφράζεται ως ενίσχυση της φωνής των φοιτητών στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Μαζί μπορούμε, μαζί γινόμαστε πιο δυνατοί!

•Χρυσόστομος Παναγή 
Επικεφαλής Προοδευτικής Κ.Φ.

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Αρχή ισότητας – Το μεγαλύτερο ποσοστό 
καταγγελιών αφορούν τις έγκυες 
εργαζόμενες
Συγκεκριμένα, τα τελευταία 5 χρόνια, το 25% των καταγγελιών που έφτασαν στην 
Αρχή Ισότητας, αφορούσαν διακρίσεις που έγιναν εις βάρος εργαζόμενων γυναικών 
στην εργασία, λόγω μητρότητας, εγκυμοσύνης ή γαλουχίας. Από αυτές τις καταγγελίες, 
που φτάνουν τις 130 στο σύνολό τους, το 65% αφορούσε την άνιση μεταχείριση εγκύων, 
γαλουχουσών, και νέων μητέρων από τους εργοδότες, το 20% αφορούσε απολύσεις εγκύων, 
ενώ το 15% αφορούσε τη μη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγγελίες, αντικατοπτρίζουν την σύγχρονη κυπριακή 
πραγματικότητα, παρόλο που ο αριθμός των 130 καταγγελιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντιπροσωπευτικός της υπάρχουσας κατάστασης. 

Βάσει της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι διαπιστώσεις 
στις οποίες οδηγήθηκαν και οι βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι οι εργαζόμενες κυρίως στον ιδιωτικό 
τομέα δεν είναι επαρκώς ενήμερες για τα δικαιώματα τους, αλλά και για τις υποχρεώσεις 
των εργοδοτών τους. Επίσης, οι πλείστες απολύσεις έγιναν σε βάρος εργαζομένων σε 
ανοργάνωτες επιχειρήσεις, όπου η απουσία συνδικαλιστικής οργάνωσης αφήνει περιθώριο 
στους εργοδότες να προχωρήσουν σε απολύσεις ανενόχλητοι. Το κυριότερο συμπέρασμα 
από τα στοιχεία αυτά, ήταν το γεγονός ότι η άγνοια των εργαζομένων για την ύπαρξη 
νόμου και κατ’ επέκταση ο φόβος για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, είναι οι κύριοι 
παράγοντες που δεν φτάνουν έγκαιρα οι σχετικές καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας.

«Έγκυος; Λεχώνα; Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;»
Μέσα από αυτά τα στοιχεία διαφάνηκε ότι η ενημέρωση των εργαζομένων που ασκούν ή 
πρόκειται να ασκήσουν το δικαίωμα της μητρότητας, πρέπει να είναι διαρκής. Γι’ αυτό η Αρχή 
Ισότητας την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2016, προγραμμάτισε εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης με τίτλο «Έγκυος; Λεχώνα; Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;» με 
την κυκλοφορία ενός έντυπου οδηγού. Σε αυτόν τον οδηγό περιλαμβάνονται συνοπτικά οι 
διατάξεις της νομοθεσίας, τα βήματα που πρέπει να κάνει η εγκυμονούσα εργαζόμενη ούτως 
ώστε προστατευθεί από το ενδεχόμενο απόλυσης, ενημέρωση για την άδεια μητρότητας 
καθώς και για το δικαίωμα άδειας απουσίας από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις 
χωρίς απώλεια απολαβών. Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στο επίδομα μητρότητας , 
στην επιστροφή από τον τοκετό ή υιοθεσία στην εργασία μετά την περίοδο της άδειας 
μητρότητας καθώς και για διευκολύνσεις που δικαιούται η εργαζόμενη-νέα μητέρα, για 
θηλασμό ή και φροντίδα του παιδιού τους πρώτους εννέα μήνες ζωής του.

Καμία ανοχή στους εργοδότες που παραβιάζουν τους 
κανονισμούς!
Ακόμα και μετά την επίτευξη τροποποίησης του Νόμου για την Προστασία της Μητρότητας, 
όπου καλύπτονται πολλά κενά στη νομοθεσία που τύγχαναν εκμετάλλευσης από τους 
εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων, το ΑΚΕΛ και η ΠΟΓΟ συνεχίζουν να προωθούν τα όσα 
καταγράφονται από την Αρχή Ισότητας, με στόχο τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση 
ολόκληρης της κοινωνίας για τη στήριξη της ανατροφής των παιδιών. Χρειάζεται η 
Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα 
στον ιδιωτικό τομέα. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να είναι η επιβολή αυστηρότερων ποινών 
που θα λειτουργήσουν ως αποτρεπτικοί παράγοντες για τους εργοδότες που παραβιάζουν 
τα δικαιώματα των εγκύων, γαλουχουσών και νέων εργαζόμενων μητέρων. 

Η γυναίκα εργαζόμενη ειδικά, δεν πρέπει να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον ρόλο της 
εργαζόμενης ή της μητέρας, αλλά θα πρέπει να γίνει καθολικά αυτονόητο στην κοινωνία 
ότι με τη στήριξη της νομοθεσίας είναι σε θέση να εξισορροπήσει και να έχει το δικαίωμα 
επιλογής και των δύο. Για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο ως κοινωνία, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας που να ικανοποιούν 
τη συμφιλίωση επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Συγκεκριμένα μέσω φιλεργατικών 
αναβαθμίσεων σε τομείς όπως η γονική άδεια, τα ωράρια των εργαζόμενων γονέων, 
η ευελιξία όσο αφορά τα ωράρια σε σχέση με τα κέντρα απασχόλησης/φροντίδας των 
παιδιών και η φορολογική/επιδοματική πολιτική του κράτους ούτως ώστε να στηρίζει  και 
να παρέχει αρωγή προς τους εργαζόμενους γονείς. Η ανατροφή των παιδιών δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από τους εργοδότες ως κόστος, αλλά ως φυσικός ρόλος των γονέων που 
πρέπει να στηριχθεί και να προστατευθεί, έτσι ώστε να επέλθει και η αρμονική συνύπαρξη 
της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

•Δέσποινα Παναγιώτου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λεμεσού
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ύµφωνα µε νέα στοιχεία 
που παρουσίασε η Αρχή 
Ισότητας του Γραφείου 
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι καταγγελίες 
από εργαζόµενες σχετικά µε διακρίσεις 
λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας στο 
χώρο εργασίας, είναι αυξανόµενες. Στην 
προηγούµενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, παρευρέθηκε Λειτουργός της 
Αρχής Ισότητας όπου υπέβαλε ενηµερωτικό 
υπόµνηµα για τις καταγγελίες που 
δέχεται η Αρχή Ισότητας σε σχέση µε τις 
προαναφερόµενες διακρίσεις. 

Σ



18 περιβάλλον

τις 6 Νοεμβρίου αριθμούμε 
ακόμη μια διεθνή μέρα για να 
θυμόμαστε ένα επιπλέον λόγο για 
να διασώσουμε ότι έχει απομείνει 

από το περιβάλλον. Η μέρα αυτή όμως, έχει 
βαρυσήμαντη κι πολυεπίπεδη σημασία, 
διότι έχει να μας πει ότι η καταστροφή του 
περιβάλλοντος, ακολουθεί παράλληλο βίο 
με την ολίσθηση της ανθρωπότητας προς 
τη βαρβαρότητα.

Οι πόλεμοι και οι συρράξεις δεν έχουν μόνο 
την πλευρά της απώλειας ανθρώπινων 
ζωών, αλλά και την απώλεια της πηγής 
της ζωής, του περιβάλλοντος. Είναι 
πολύ πιο καταστροφικό να επιτίθεσαι 
στην δημιουργία της ζωής, από το να 
επιτίθεσαι απλά σε μια οντότητα, διότι 
το πρώτο σημαίνει και τον αφανισμό 
τόσο του ανθρώπινου είδους, όσο και 
των υπόλοιπων ειδών του πλανήτη. Ένας 
πόλεμος λοιπόν, μπορεί να καταστρέψει 
σπίτια, αλλά και τους φυσικούς πόρους που 
τα φτιάχνουμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια, 
παρά μόνο η ανάγκη για τερματισμό αυτού 
του κανιβαλισμού.

Είναι αποδεδειγμένο γεγονός μετά από τις τελευταίες στατιστικές μελέτες του ΟΗΕ, ότι το 
40% των καταστροφών από πολέμους και συρράξεις, απορροφάται από το περιβάλλον και 
αφορά άμεσα την επιβίωση μας. Δυστυχώς, οι αρχηγοί των κρατών θυσιάζουν το δάσος 
για το δέντρο και καίνε ολόκληρο τον πλανήτη για να διαφυλάξουν μια σπιθαμή γης και 
το εργοστάσιο που είναι από πάνω της.

Τα ποτάμια μολύνονται, τα δάση καίγονται,η ζωή πεθαίνει και οι λαοί αδυνατούμε δυστυχώς, 
να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ της ύπαρξης μας και του περιβάλλοντος. Αδυνατούμε 
να συλλάβουμε πως η ίδια η ζωή οφείλεται στις συνθήκες και στους πόρους αυτού του 
πλανήτη, που προσπαθούμε μετά μανίας να κονιορτοποιήσουμε. 

Έχουμε την εμπειρία χιλιάδων χρόνων σε αυτή τη γη και αντί να τελειοποιήσουμε και να 
απλουστεύσουμε την ζωή, εμείς βρήκαμε τον τρόπο να την αφαιρούμε. Με την δημιουργία 
πυρηνικών και ατομικών όπλων μαζικής καταστροφής,ο πλανήτης μας έχει μετατραπεί 

σε ένα γιγάντιο σφαιρικό ναρκοπέδιο. 
Η κατάσταση αυτή έχει φτάσει πλέον 
στα άκρα με τον ΟΗΕ να αποτελεί απλά 
μια όμορφη βιτρίνα του καπιταλισμού. 
Με δράση αποτροπής των πολέμων, 
από ελάχιστη μέχρι μηδαμινή έχει 
καταντήσει να κάνει τη νοσηλεύτρια 
και τον νεκροθάφτη δρώντας πάντα 
κατόπιν εορτής  μέσα στα συντρίμμια 
και το μολυσμένο περιβάλλον που αφήνει 
πίσω του ένας πόλεμος ή μια πυρηνική 
δοκιμή. 

Το περιβάλλον έχει παραγκωνιστεί και βάλλεται από παντού, στο βωμό του κέρδους των 
μονοπωλίων και της ελιτιστικής χλιδής. Είναι πλέον γεγονός: πως το περιβάλλον και η εργατική 
τάξη αποτελούν απλά το καύσιμο της ελίτ για την πορεία της προς τη χλιδή. Ο κάθε ένας από 
εμάς βρίσκεται στο ίδιο στόχαστρο με το περιβάλλον, εμείς λοιπόν πρέπει να οργανωθούμε και 
να δράσουμε για να σταματήσει αυτή η ανώριμη αυτοκαταστροφική τάση. Με μόνο σύμμαχο 
την περιβαλλοντική συνείδηση και μοναδικό όπλο την οργάνωση, θα πρέπει να σώσουμε ότι 
έχει μείνει από αυτά που δανειστήκαμε απ΄ τα παιδιά μας.

Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι πιο αναγκαία από ποτέ και η δράση είναι πλέον επιβεβλημένο 
καθήκον της Αριστεράς. Με την ενίσχυση των οργανωμένων δράσεων που αφορούν το 
περιβάλλον, αλλά και την αποτροπή πολέμων και συρράξεων θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε 
το δικαίωμα μας και το δικαίωμα των επόμενων γενιών στη ζωή. Με την συνεχή μελέτη και 
ανάλυση των θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και ισχυρή φωνή ενάντια στις πολεμικές 
πολιτικές των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θα βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά στην σωτηρία του 
πλανήτη. 

Στις 6 Νοεμβρίου λοιπόν δεν θυμόμαστε απλά, αλλά παίρνουμε φόρα για να βγούμε στην 
αντεπίθεση, το μέλλον μας καλεί και το παρόν μας έχει ήδη διακηρύξει ως την τελευταία του 
ελπίδα. 

•Δημήτρης Δημητρίου
Μέλος Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Σ ΕΔΟΝ

ΣΜε τη 
δηµιουργία πυρηνικών 

και ατοµικών όπλων 
µαζικής καταστροφής,

ο πλανήτης µας έχει 
µετατραπεί σε ένα 
γιγάντιο σφαιρικό 

ναρκοπέδιο

Με µόνο σύµµαχο την περιβαλλοντική 
συνείδηση και µοναδικό όπλο την 

οργάνωση, θα πρέπει να σώσουµε ότι έχει 
µείνει από αυτά που δανειστήκαµε απ΄ τα 

παιδιά µας.
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19ιστορία

8 Νοεμβρίου 1923 -  Οι ναζί πραγματοποιούν απόπειρα πραξικοπήματος στο Μόναχο («πραξικόπημα 
της μπιραρίας»), το οποίο όμως αποτυγχάνει εν τη γενέσει του. 
Η αστική Δημοκρατία της Βαϊμάρης θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επιεικής προς τους πραξικοπηματίες: 
Ο στρατάρχης Ε. Λούντεντορφ αθωώθηκε πλήρως, ενώ ο Α. Χίτλερ καταδικάστηκε σε 
5 χρόνια φυλακή, από τα οποία εξέτισε μόλις 9 μήνες και αυτά σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες κράτησης. (Βλ. φωτο 1)

8 Νοεμβρίου 1968 – Πεθαίνει ο Τεύκρος Ανθίας στο Λονδίνο, προδομένος 
από την καρδιά του. 
Το 1930 ο Ανθίας γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου και 
χρησιμοποιεί την πένα του σαν ένα θαυμάσιο όπλο στον ταξικό αγώνα, στον 
οποίο ήταν πλέον αφοσιωμένος. Η γενικότερη πνευματική του στάση ήταν 
συνυφασμένη με τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του κυπριακού λαού 
και των απανταχού καταπιεσμένων ανθρώπων.   Το 1931 συμμετέχοντας στα 
Οκτωβριανά, συλλαμβάνεται και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τραυματίες 
από τα αποικιακά πυρά, ενώ την ίδια χρονιά εκδίδει τη “Δευτέρα Παρουσία”, 
που έγινε αφορμή να αφοριστεί από την Εκκλησία. Το 1941 γίνεται ένα από 
τα ιδρυτικά μέλη του ΑΚΕΛ, εκλέγεται στην Κ.Ε του Κόμματος του οποίου 
έγραψε και μελοποίησε τον ύμνο. (Βλ. φωτο 2)

10 Νοεμβρίου 1945 – Ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαιών.
 Η ΠΟΔΝ, μέσα από ιστορικούς αγώνες της νεολαίας κατάφερε να εδραιωθεί 
ανάμεσα στις κομμουνιστικές και προοδευτικές Οργανώσεις νεολαίας παγκοσμίως, 
ως το όργανο μέσα από το οποίο μπορούν να εκφραστούν και να υλοποιηθούν 
κοινές απόψεις και στόχοι. Κατάφερε επίσης να συνενώσει κάτω από μια στέγη, 
το παγκόσμια αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα νεολαίας. 

Η στήριξη της ΠΟΔΝ στον αγώνα του Κυπριακού λαού ενάντια στην κατοχή, 
για ειρηνική και βιώσιμη λύση και επανένωση του λαού, υπήρξε διαχρονική 
και σταθερή. Η συμβολή της ΕΔΟΝ στο θέμα αυτό υπήρξε καθοριστική, 
αφού κατάφερε μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει 
στην Ομοσπονδία να διεθνοποιήσει το Κυπριακό πρόβλημα. Μέσα από 
τη διαχρονική και συνεπή προσπάθεια ενημέρωσης για το κυπριακό 
πρόβλημα αλλά και των εξελίξεων στην Κύπρο ανάμεσα στις προοδευτικές 
οργανώσεις νεολαίας, η ΕΔΟΝ κατάφερε να αποκτήσει σταθερούς 
συμμάχους στους μικρούς και μεγάλους αγώνες της κυπριακής νεολαίας. 
Λόγο της συνέπειας και της σκληρής δουλειάς της ΕΔΟΝ μέσα από την 
ΠΟΔΝ, οι οργανώσεις νεολαίας, μέλη της ΠΟΔΝ, έχουν εκλέξει την ΕΔΟΝ 
στην προεδρία της Ομοσπονδίας από το 2011. (Βλ. φωτο 3)

11 Νοεμβρίου 1990 – Πεθαίνει ο Γιάννης Ρίτσος 
Ο Ρίτσος ήταν ένας κομμουνιστής ποιητής, με πλήρη συνείδηση της 
αναγκαιότητας και κοινωνικής αποστολής της ποίησης και της τέχνης ευρύτερα. 
Μαχόταν για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την ταξική εκμετάλλευση 
και τις άλλες μορφές σκλαβιάς και καταναγκασμού, φυσικές, ηθικές και ψυχικές. 
Ήταν ένας βαθυστόχαστος και πολύπλευρος κομμουνιστής που επέμενε στη δική του 
μεθοδολογία για υπεράσπιση των αδικημένων, βασανισμένων και του ηρωικού λαού. 
Ανεξάντλητος, ακούραστος και ασυμβίβαστος άνθρωπος που ήξερε καλά το νόημα 
της ζωής. Λεβέντης, με πρωτοπόρες ιδέες και ανεξάντλητη πίστη στην δύναμη του 
ανθρώπου, αλλά κυρίως στην δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος που με τον 
αγώνα του θα καθορίσει το καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας. (Βλ. φωτο 4)

24  Νοεμβρίου 1939 - Η Γκεστάπο στην Τσεχοσλοβακία εκτελεί 120 
μαθητές, που κατηγορήθηκαν για αντιναζιστική συνωμοσία. Η διαταγή ήρθε 
κατευθείαν από τον Χίτλερ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ 
Χάιντριχ. Ο Χάιντρίχ ήταν στέλεχος των SS, ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά 
τον Χάινριχ Χίμλερ. (Βλ. φωτο 5)

25 Νοεμβρίου 1942 –  Ανατινάσσεται η γέφυρα του Γοργοπόταμου. 
Την επιχείρηση εκτέλεσαν εκατόν πενήντα αντάρτες του ΕΛΑΣ με 
επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη, εξήντα αντάρτες του ΕΔΕΣ, με επικεφαλής 
τον Ναπολέοντα Ζέρβα και δώδεκα Αγγλοι σαμποτέρ, με επικεφαλής τον 
συνταγματάρχη Εντι Μάγιερς και υπαρχηγό τον ταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ. 
Το σχέδιο ανατίναξης ήταν των Εγγλέζων και, συγκεκριμένα, του Ε. Μάγιερς, 
που ήταν ειδικός σ’ αυτού του είδους τα σαμποτάζ. Το σχέδιο όμως της επίθεσης 
για την κατάληψη της γέφυρας - έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπονόμευσή και 
ανατίναξή της - συζητήθηκε ανάμεσα στον Αρη, στον Ζέρβα και τους Βρετανούς 
και στην τελική του μορφή διατυπώθηκε από τον αρχηγό του ΕΛΑΣ με τη «Διαταγή 
Επιχείρησης», που ο ίδιος υπαγόρευσε στον Κωστούλα Αγραφιώτη (Κώστα Καβρέτζο), 
στις 25 Νοεμβρίου, λίγες ώρες πριν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. (Βλ. φωτο 6)

28 Νοέμβρη 1820 – Γεννιέται ο Φρίντριχ Ένγκελς. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον Καρλ Μαρξ 
συνδιαμόρφωσαν και θεμελίωσαν την επιστημονική κοσμοθεωρία της εργατικής τάξης, αποδεικνύοντας το 
νομοτελειακό πέρασμα της κοινωνίας από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό και δίνοντας στην εργατική τάξη 
τα όπλα για να γίνει τάξη για τον εαυτό της, προκειμένου να φέρει σε πέρας την ιστορική της αποστολή, 
την οικοδόμηση της αταξικής κοινωνίας. (Βλ. φωτο 7)
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πεβίωσε στης 13 Οκτωμβρίου το 2016  σε ηλικία 90 ετών, ο Ντάριο 
Φο, θρύλος στο χώρο του στρατευμένου Θεάτρου. Η μεταφορά του 
φέρετρου του Ιταλού διανοούμενου και καλλιτέχνη από το θέατρο 
Piccolo Teatro Strehler μέχρι την πλατεία Ντουόμο, συνοδεύθηκε από 
τη μουσική του γνωστού τραγουδιού «Bella Ciao», ισχυρό σύμβολο 
της αντίστασης στον φασισμό. 

Ο Φο ενσάρκωνε ένα θέατρο ταυτόχρονα λαϊκό και στρατευμένο, που τοποθετείται 
ηθελημένα εκτός συστήματος. Στις μέρες μας θεωρείται  ο διασημότερος πολιτικός 
σχολιαστής και οι παραστάσεις των έργων του ανεβαίνουν πολύ συχνά μεταφέροντας 
στο κοινό τα διαχρονικά τους μηνύματα. Το έργο του είχε ένα σκοπό ο οποίος 
αποτυπώνεται σε δικά του λόγια ως εξής: «Η εξουσία φοβάται όποιον ανεβάζει 
στη σκηνή το σκοτεινό της πρόσωπο και καλά κάνει».

Για το σύνολο του έργου του, ο Ντάριο Φο, ο λογοτέχνης, ο θιασάρχης, ο 
σκηνογράφος, είχε βραβευθεί το 1977 με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Ο Φο γεννήθηκε στο Λεγκιούνο-Σαντζιάνο της Ιταλίας. Ο πατέρας του ήταν διευθυντής 
των ιταλικών σιδηροδρόμων και ως εκ τούτου η οικογένεια άλλαζε συχνά κατοικία 
λόγω των μεταθέσεων του. Ο πατέρας του ήταν επίσης ερασιτέχνης ηθοποιός και 
σοσιαλιστής. Ο Ντάριο έμαθε την τέχνη της διήγησης απ’ την γιαγιά του και από 
Λομβαρδούς ψαράδες και φυσητές γυαλιού.

Τα έργα του έχουν μεταφραστεί και ανέβει σε 
θέατρα όλου του κόσμου, ενώ μέσα από αυτά είχε 

ασκήσει κριτική, μεταξύ των άλλων, στην πολιτική 
της Καθολικής εκκλησίας για τις αμβλώσεις, τις 
πολιτικές δολοφονίες, το οργανωμένο έγκλημα, 
την πολιτική διαφθορά και το Μεσανατολικό

Το 1940, μετακόμισε στο Μιλάνο για να σπουδάσει αρχιτεκτονική στη Brera Art Academy, αλλά ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος τού χάλασε τα σχέδια. Η οικογένειά του πήρε μέρος στην αντιφασιστικό αγώνα και λέγεται πως βοηθούσε 
τον πατέρα του να φυγαδεύει πρόσφυγες και στρατιώτες των Συμμάχων στην Ελβετία. Κοντά στο τέλος του πολέμου, 
ο Φο στρατολογήθηκε στο στρατό της Δημοκρατίας του Σαλό, αλλά δραπέτευσε και κατάφερε να κρυφτεί για το 
υπόλοιπο του πολέμου.

Σε όλη του σχεδόν την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του και ηθοποιό Φράνκα Ράμεμε 
την οποία παντρεύτηκαν το  1954. Το 1955 ο Φο και η Ράμε δούλεψαν σε κινηματογραφικές παραγωγές στη Ρώμη. 
Ο γιος τους Τζάκοπο, γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους. Το 1956 ο Φο κι η Ράμε έπαιξαν μαζί στην ταινία 
του Κάρλο Λιτσάνι, Ο περίεργος (Lo svitato). Κι άλλες ταινίες ακολούθησαν.

Αντισυμβατικός, με μοναδικό ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό, ο Ντάριο Φο είχε αναπτύξει και εντονότατη πολιτική 
δράση: στην δεκαετία του ‘70 είχε στηρίξει, μεταξύ, των άλλων, τον αγώνα των ελλήνων αντιστασιακών κατά 
της χούντας των συνταγματαρχών. Το 1969 είχε υπερασπισθεί τον Ιταλό αναρχικό Tζουσέπε Πινέλλι, ο οποίος 
είχε κατηγορηθεί αδίκως για θανατηφόρα βομβιστική έκρηξη στο Μιλάνο. Ο Πινέλι έπεσε από παράθυρο της 
αστυνομικής διεύθυνσης του Μιλάνου κατά την διάρκεια της ανάκρισής του και μεγάλο μέρος της ιταλικής κοινής 
γνώμης, αλλά και των διανοουμένων, υποστήριξε με έμφαση ότι ο θάνατός του δεν οφειλόταν σε αυτοκτονία. 
Αυτό έγινε αφορμή για την συγγραφή του έργου του Φο «ο Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», το οποίο έγινε 
πολύ γνωστό ανά το παγκόσμιο. 

Πολύ γνωστά είναι επίσης τα έργα: «Μυστήριος μπούφος», «Κλέβε λιγότερο», «Δεν πληρώνω ! Δεν πληρώνω !», 
«Οι αρχάγγελοι δεν παίζουν φλίπερ» και πολλά άλλα. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί και ανέβει σε θέατρα όλου 
του κόσμου, ενώ μέσα από αυτά είχε ασκήσει κριτική, μεταξύ των άλλων, στην πολιτική της Καθολικής εκκλησίας 
για τις αμβλώσεις, τις πολιτικές δολοφονίες, το οργανωμένο έγκλημα, την πολιτική διαφθορά και το Μεσανατολικό.

Το 2006, ο Φο ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Μιλάνο και πήρε πάνω από το 20% των ψήφων με τη στήριξη 
της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης.

Μαρία Τηλεγράφου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

A
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21η «Ν» προτείνει

Ο ∆ηµήτρης Μπάσης, έχει χαρακτηριστεί µία από τις σηµαντικότερες 
λαϊκές φωνές των τελευταίων ετών έχοντας αφήσει το καλλιτεχνικό 
του αποτύπωµα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι! Έχει κερδίσει όλα τα 
δύσκολα στοιχήµατα στην καριέρα του, αφού έχει τολµήσει στις ζωντανές 
του εµφανίσεις να αναµετρηθεί µε τραγούδια που σφραγίστηκαν από µύθους 
του παρελθόντος. Η ωριµότητα της φωνής του, η µοναδική του ερµηνεία, το 
πάθος αλλά και η αυθεντικότητά του υπόσχονται να µας χαρίσουν µεγάλες 
στιγµές!

Μια διασκεδαστική και κεφάτη διαδροµή µε τη συνοδεία τριών µουσικών που 
θα δηµιουργήσει µοναδική παρεΐστικη ατµόσφαιρα, σε ένα πρόγραµµα µε στόχο 
την ψυχαγωγία, αλλά και το κέφι!

Που και πότε;
Παρασκευή, 25 Νοεµβρίου, στις 22:30 στο DowntownLive στη Λευκωσία
Σάββατο, 26 Νοεµβρίυο, στις 22:30, στο Ravens, στη Λεµεσό.

Το Σπίτι της Συνεργασίας διοργανώνει, για τρίτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ 
Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe, στη Λευκωσία, µεταξύ 10 και 12 Νοεµβρίου 2016. 
Το µοναδικό αυτό φεστιβάλ, χρησιµοποιεί τις σύγχρονες παραστατικές τέχνες ως ένα 
ισχυρό εργαλείο διαµόρφωσης νέων πολιτιστικών ταυτοτήτων. 
Η εκδήλωση έναρξης συνδιοργανώνεται µε τη πρεσβεία της Νορβηγίας και φέρνει 
µαζί, επί σκηνής, το συγκρότηµα Duetros από τη Νορβηγία µαζί µε τους ταλαντούχους 
Κύπριους µουσικούς, Λευτέρη Μουµτζή και Nihat A�daç σε µια µοναδική 
καλλιτεχνική συνάντηση τζαµ σε ρυθµούς Τζαζ.

Που; The Home Café        Πότε; Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2016 στις 20:00

Το θέατρο ΛΕΞΗ ανεβάζει τη «∆εσποινίς Τζούλια» του σπουδαίου Σουηδού 
δραµατουργού Αύγουστου Στρίντµπεργκ, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. 
Έργο µε έντονο κοινωνικοταξικό µήνυµα που, όσο και αν άλλαξαν τα ερωτικο-
σεξουαλικά ήθη στον 21ο αιώνα, η ανθρωποφαγική αγριότητα του σύγχρονου 
καπιταλισµού το καθιστά σηµερινό. Η «∆εσποινίς Τζούλια» που σόκαρε, 
δίχασε, υµνήθηκε και κατακρίθηκε στην εποχή της, σκιαγραφεί δεξιοτεχνικά 
τη σύγκρουση των δύο φύλων και τη διαπλοκή του έρωτα και της εξουσίας.

Που; Θέατρο ∆έντρο, Ενότητος 44, Παλουριώτισσα

Πότε; Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
µέχρι 15/11

Ο ΘΟΚ ανεβάζει φέτος το γνωστό σε όλους µας διήγηµα της Άλκης Ζέη, « Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου». Στην 
Αθήνα του 1940 – 1944 παρακολουθούµε την πορεία ζωής του εννιάχρονου Πέτρου προς την εφηβεία την ώρα που 
ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος µαίνεται. Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες, ο Πέτρος θα ξεκινήσει ένα µεγάλο περίπατο, 
γεµάτο περιπέτειες, συναισθήµατα, εµπειρίες και γνώσεις που θα πλουτίσουν την παιδική του ψυχή και θα τον 
κάνουν να αγαπήσει την πατρίδα του.

Που; Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης

Πότε;  Κάθε Κυριακή στις 10:30 π.µ

Μετά την περσινή επιτυχία, οι Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης 
και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν ξανά ένα 
διήµερο µε µουσική τζαζ και µουσικές του κόσµου. 
Στόχος η σφαιρική και δυναµική παρουσίαση της 
σύγχρονης κυπριακής µουσικής δηµιουργίας, τόσο 
στο κοινό της Κύπρου όσο και σε επαγγελµατίες 
από το εξωτερικό.

Που; Ριάλτο, Ανδρέα ∆ρουσιώτη 19,
Πλατεία Ηρώων, Λεµεσός

Πότε; 18 και 19 Νοεµβρίου στις 20:30.

Το Φεστιβάλ Παραµυθιού στην Πάφο, θα 
πραγµατοποιηθεί για δεύτερη χρονιά στο 
Τεχνόπολις 20, το Σάββατο 12 Νοεµβρίου.Το 
Φεστιβάλ Παραµυθιού έχει σκοπό να χαρίσει στο 
κοινό της Κύπρου τη µαγεία των ιστοριών και 
των αφηγήσεων, να συµβάλει στη διάσωση των 
λαϊκών κυρίως παραµυθιών και να εµπλουτίσει 
µε τον τρόπο αυτό τα καλλιτεχνικά δρώµενα του 
τόπου µας. Πρόκειται για µια γιορτή που θα δώσει 
την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τον κόσµο του 
παραµυθιού µε επίκεντρο την προφορικότητα.

Που; Στο Τεχνόπολις 20

Πότε; Σάββατο 12 Νοεµβρίου.
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ι Οργανώσεις Νεολαίας και Φοιτητών αποφάσισαν τη δημιουργία της 
Εθνικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής Κύπρου για το 19ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία, από 
τις 14 - 22 Οκτωβρίου 2017. Στην ΕΠΕ Κύπρου καλούνται να συμμετάσχουν 
όλες οι Οργανώσεις που αποδέχονται το χαρακτήρα και το περιεχόμενο 

του Φεστιβάλ και συμφωνούν με τις Διακηρύξεις του 19ουΠΦΝΦ και της ΕΠΕ Κύπρου.

Οι νέοι του κόσμου, σύμφωνα με την ιστορία και την παράδοση των κοινωνικών και 
επαναστατικών αγώνων, αποτελούσαν πάντα ένα ζωτικό κομμάτι του αγώνα κάθε 
κοινωνίας για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσα σε έναν κόσμο όπου ο ιμπεριαλισμός 
παρουσιάζεται ως αναπόφευκτος, ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας της νεολαίας και των λαών 
έχει αποδειχθεί ως αναγκαίος. Η απάντηση της νεολαίας για την ήττα του ιμπεριαλισμού, 
βρίσκεται στο μαχητικό παρόν της, στον αγώνα για τα δικαιώματα της νεολαίας και σε 
όλους τους κοινούς αγώνες των λαών για την κοινωνία της ειρήνης, της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τα τελευταία χρόνια, με τη συνέχιση και την εμβάθυνση της διεθνούς καπιταλιστικής 
κρίσης, όπου το κόστος της βρίσκεται στους ώμους των εργαζομένων και της νεολαίας, 
ο ιμπεριαλισμός, το σύστημα όπου κυριαρχούν τα μονοπώλια, εξακολουθεί να επιτίθεται 
αλλά και να αντεπιτίθεται, αποκαλύπτει όλο και πιο καθαρά την πραγματική βίαιη και 
βάρβαρη φύση του, που οδηγεί σε πολέμους, κατοχές, σε διεθνής αδικία με πολλούς 
θανάτους, με μετανάστες και πρόσφυγες, με  παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
με απειλές και εκβιασμούς εναντίον λαών, με νέες στρατηγικές και τακτικές για να 
ελέγξει και να χειραγωγήσει τη νεολαία. Η καπιταλιστική κρίση οδηγεί στην ένταση της 
επιθετικότητας των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, προκειμένου να επιβάλουν τον έλεγχό 
τους στις αγορές. Ταξικοί φραγμοί προκύπτουν σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής 
και γίνονται πιο παράλογοι και αστήρικτοι. Οι νέοι σε πολλές χώρες εξακολουθούν να 
βιώνουν τις παραβιάσεις και τις επιθέσεις των δικαιωμάτων τους για την εκπαίδευση, 
την εργασία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη στέγαση και την υγεία.

Οι νέοι μέσα από το 19οΠΦΝΦ θα ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο φασισμό, δεδομένου 
ότι οι εξελίξεις δείχνουν ότι η άνοδος του φασισμού, του φονταμενταλισμού, του σοβινισμού 
και του νεοναζισμού απειλούν την ακεραιότητα και την κυριαρχία πολλών χωρών. Ο 
φασισμός και ο φονταμενταλισμός ήταν πάντα ένα εργαλείο στα χέρια του ιμπεριαλισμού 
και της αστικής τάξης που τον υποστηρίζει, με σκοπό τη διαίρεση της ενότητας του λαού 
ενάντια στον αγώνα του, προκειμένου να επιβάλει την απόσυρση των δικαιωμάτων, την 
εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Στην Κύπρο, ο αγώνας των νέων λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα. Από τη μια οι νέοι της 
Κύπρου βλέπουν το μέλλον τους να προδιαγράφεται όλο και πιο δύσκολο, ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής μέτρων σκληρής λιτότητας που έχουν επιβληθεί. Έχουν καταργηθεί 
εργασιακά δικαιώματα, έχουν απορρυθμιστεί οι εργασιακές σχέσεις, χάνονται θέσεις 
εργασίας και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. 

Από την άλλη, ο κυπριακός λαός και η κυπριακή νεολαία παραμένουν θύματα των 
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή. Ο αγώνας μας ενάντια σε αυτούς 
τους σχεδιασμούς για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, αποτελεί και 
αυτός μέρος του παγκόσμιου αγώνα για ειρήνη. Έχουμε ως στόχο την επίτευξη μιας 
ειρηνικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, που να απελευθερώνει την πατρίδα μας 
και να επανενώνει το λαό μας, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες 
και Λατίνους. Προσβλέπουμε σε μια ενωμένη Κύπρο όπου το κοινοτικό κεκτημένο και ο 
Χάρτης του ΟΗΕ θα διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες.

Για τους πιο πάνω λόγους, καλούμε τον κάθε νέο και νέα να ενταχθούν στον αγώνα μας 
στο 19οΠαγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Καλούμε τη νεολαία της Κύπρου:

• Να συμμετέχει στον αγώνα μας για την ανατροπή του ιμπεριαλισμού, δεδομένου ότι η 
ευημερία και η ευτυχία μας δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στο σύστημα που γεννά τη φτώχεια, 
την εκμετάλλευση, την ανεργία, που καταστρέφει το περιβάλλον και δημιουργεί φυλετικές 
διακρίσεις, διακρίσεις φύλων, καθώς και διακρίσεις σεξουαλικού προσανατολισμού.

• Να αγωνιστεί ενάντια στις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών χωρών και των οργανισμών 
τους, όπως το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους του και τα εργαλεία τους, όπως οι παγκόσμιοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι δρουν υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια στο λαό.

• Να εκφράσει αλληλεγγύη προς τους λαούς που υποφέρουν από την επιθετική ιμπεριαλιστική 
ατζέντα και μιλιταριστική επιθετικότητα, προς τους πρόσφυγες που είναι τα θύματα των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων και προς τους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, 
ενάντια στην κατοχή και τις ξένες επεμβάσεις.

• Να υποστηρίξει το δημοκρατικό δικαίωμα των λαών να επιλέγουν το δικό τους δρόμο 
ανάπτυξης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τις απειλές τους.

• Να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, απελευθέρωσης και 
επανένωσης της πατρίδας και του λαού μας.

• Να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων και των φοιτητών παγκοσμίως 
για τον αντί-ιμπεριαλιστικό αγώνα που διεξάγει ο λαός της Κύπρου μεταδίδοντας την επιθυμία 
των νέων του νησιού, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων 
να ζήσουν σε μια πατρίδα ελεύθερη, ενωμένη, κυρίαρχη, ανεξάρτητη, ομοσπονδιακή και 
αποστρατιωτικοποιημένη, με πλήρη κατοχύρωση όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

• Να συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο πολυπολιτισμικό και διεθνές φεστιβάλ που θα παρέχει 
το χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, για πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και 
για την προώθηση της φιλίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, μέσα από αθλητικές 
δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο του 19ουΠΦΝΦ η νέοι του κόσμου μαζί με τη Ρωσία και το λαό της, θα τιμήσουν 
τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, η οποία αποτελεί 
σημαντικό γεγονός, για τον χαρακτήρα και τους στόχους της, και για τη σημασία της στην 
ανάπτυξη του αντιφασιστικού, αντί-αποικιοκρατικού και αντί-ιμπεριαλιστικού κινήματος σε 
όλο τον κόσμο.

Το 2017 γιορτάζουμε επίσης την 70ηεπέτειο του φεστιβαλικού κινήματος που ξεκίνησε στην 
Πράγα το 1947, μεταφέροντας για το παρόν και για το μέλλον τις αξίες της ενότητας και της 
αντί-ιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης που το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη 
την παράδοση των δύο τελευταίων ΠΦΝΦ όπου το φεστιβαλικό κίνημα αφιερώνεται σε 
σημαντικές προσωπικότητες, το 19οΠΦΝΦ θα αφιερωθεί στον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Το 2017 
συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη δολοφονία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Επίσης το 19οΠΦΝΦ 
θα αφιερώνει και στον Μοχάμεντ Αμπντελαζίζ, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα 
κατά της αποικιοκρατίας και την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας.

Η ΕΠΕ Κύπρου δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει με μεθοδικότητα για τη μαζικοποίηση και την 
όσο το δυνατό ευρύτερη ενημέρωση της νεολαίας της Κύπρου σχετικά με το 19οΠΦΝΦ, το 
περιεχόμενο και το χαρακτήρα του Φεστιβάλ. Δηλώνουμε επίσης ότι έχοντας συνείδηση της 
ιστορίας και του θεσμού των Παγκόσμιων Φεστιβάλ θα εργαστούμε οργανωμένα και δραστήρια 
για την επιτυχή υλοποίηση του, αλλά και για την αποδοτική, ωφέλιμη και συγκροτημένη 
παρουσία της αποστολής μας.

Η ΕΠΕ Κύπρου καλεί όλους τους νέους και φοιτητές της Κύπρου να συμμετάσχουν στις 
προφεστιβαλικές δραστηριότητες, στη διαδικασία προετοιμασίας του Φεστιβάλ, αλλά και 
στο ίδιο το Φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 2017.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν τη διακήρυξη και συναποτελούν την Εθνική Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή της Κύπρου για το 19οΠαγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών:

• ΕΔΟΝ-Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας
• Νεολαία ΕΔΕΚ
• ΝΕ.ΔΗ.Κ. - Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος
• CTP Youth (Νεολαία Τουρκικού Ρεπουπλικανικού Κόμματος)
• BKP Youth (Νεολαία Κόμματος Ενωμένη Κύπρος)
• Εργατική Νεολαία ΠΕΟ
• Αγροτική Νεολαία ΕΚΑ
• Νέα Αγροτική Κίνηση
• Π.Ο.Φ.ΕΝ. - Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων
• Προοδευτική Κ.Φ.
• ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. Αναγέννηση
• Π.Ε.Ο.Μ. - Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών
• Κίνηση Πολιτισμού
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