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Συνέντευξη με τον Τακη Τσιντίδη,
Διευθυντή Τμήματος Δασών

Άδεια Πατρότητας και Προστασία της Μητρότητας

H ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 30ου ΠΦΝΦ ΤΗΣ ΕΔΟΝ 
«Το παρόν και η προοπτική του Παγκοσμίου Φεστιβάλ Νεολαίας και 

Φοιτητών για τον Διεθνές Αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα»

Θηλασμός σε δημόσιο χώρο: πρόκληση στην υποκρισία



ιασύρουν και εξευτελίζουν τη 
χώρα όσοι την οδηγούν σε 
σύγκρουση με τα Ηνωμένα 
Έθνη”. Όχι, αυτή η δήλωση δεν 
προέρχεται από κάποιον του 
ΑΚΕΛ ή της ΕΔΟΝ, αλλά από τον 

ίδιο τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη στις 24/4/2004. Αυτή η δήλωση, 
δε θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα την 
αχρείαστη και ζημιογόνα σύγκρουση που συντηρεί 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ με τα Η.Ε., με 
αφορμή την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν 
Μοντανά.

Για κάποιους προτεραιότητα έχουν οι επόμενες εκλογές 
Μια κατάρρευση που στην κατάληξη της, κύρια 
ευθύνη έχει βεβαίως η αδιαλλαξία της Τουρκίας, 
αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια κυβέρνηση που 
αδυνατεί να δώσει άμεσες απαντήσεις και να 
κάνει το επόμενο βήμα για να βάλει στη γωνιά 
την κατοχική δύναμη. Βλέπετε, για κάποιους 
προτεραιότητα έχουν οι επόμενες εκλογές και όχι 
οι επόμενες γενιές.

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών καταδεικνύουν 
ακριβώς την απροθυμία της κυβέρνησης της 
δεξιάς να καταθέσει προτάσεις που θα βάλουν 
στη γωνιά την Τουρκία και θα καταστούν 
γέφυρα εμπιστοσύνης και συμφιλίωσης με τους 
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, σε μια πατρίδα 
ομοσπονδιακή, ανεξάρτητη, χωρίς κηδεμόνες και 
ξένα στρατεύματα. Καταδεικνύουν επίσης και την 
αλλοπροσαλλοσύνη της κυβέρνησης στο Κυπριακό. 
Από τη μια, έχουμε τα ευκαιριακά ξεσπάσματα 
επανένωσης και επαναπροσέγγισης με τους Τ/κ, 
που διαφημίζει και προβάλλει η παράταξη της 
δεξιάς, αλλά, από την άλλη, βγαίνει ξανά στην 
επιφάνεια –όπως συμβαίνει πάντοτε άλλωστε όποτε 
βρισκόμαστε σε ακτίνα λύσης- η ακραία εθνικιστική 
πλευρά του συναγερμικού οικοδομήματος, που 
ονειρεύεται ακόμα Ένωση με την Ελλάδα…

Να αναληφθούν δράσεις προληπτικού 
χαρακτήρα
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προστίθεται 
και η ακατανόητη σύγκρουση με τον ΟΗΕ και το 
παιχνίδι που έπαιξε η κυβέρνηση με τα πρακτικά 
των συνομιλιών στον Κραν Μοντανά, προσθέτοντας 
στην εικόνα μη αξιοπιστίας που χρεώνεται αυτή η 
κυβέρνηση. Αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων αποτελεί 
άλλη μια κίνηση στη σκακιέρα του Αναστασιάδη και 
του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές, οι οποίοι θέλουν να 
οδηγήσουν στη διακοπή των συνομιλιών μέχρι το 
Φεβράρη του 2018, ελπίζοντας στην εξαργύρωση 
ψήφων από τη δεξαμενή των απορριπτικών και 
των εθνικιστών. Την ίδια ώρα, η τουρκική πλευρά 
εκμεταλλεύεται την κατάρρευση των συνομιλιών και 
τη μη επίρριψη ευθυνών σε αυτήν, προβαίνοντας 
σε κινήσεις εντυπωσιασμού με την πρόταση για 
τα Μαρωνίτικα χωριά και την περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου. Η πιθανότητα να επιδιωχθεί η 
υλοποίηση και άλλων τετελεσμένων που αφορούν 
την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, την 
επιτροπή ακίνητης περιουσίας ή την αναβάθμιση 
του ψευδοκράτους, μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γι 
αυτό με ευθύνη του κ. Αναστασιάδη θα πρέπει εκ 
των προτέρων να μελετηθούν και να αναληφθούν 
δράσεις προληπτικού χαρακτήρα.

Βέβαια, οι αλλοπρόσαλλοι αυτοί χειρισμοί της 
δεξιάς, τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τα κόμματα 
που αυτό-βαφτίστηκαν ενδιάμεσος χώρος –που μόνο 
αυτό δεν είναι- και τα οποία σπέρνουν τον τρόμο και 
την καταστροφή σε όποια προσπάθεια λύσης του 
Κυπριακού. Η αποκήρυξη της ΔΔΟ, η σύμπραξη με 
το νεοναζιστικό μόρφωμα του ΕΛΑΜ και οι δημόσιες 
τοποθετήσεις περί υποχωρήσεων και μειοδοσιών, 
δυστυχώς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για 
το μέλλον του τόπου μας, εάν, παρ’ ελπίδα, αυτές 
οι πολιτικές επικρατήσουν.

Κι ενώ ακόμα θάβουμε νεκρούς της εισβολής, ενώ 
οι Κυριακές του Ιούλη και του Αυγούστου είναι 
γεμάτες μνημόσυνα παλλικαριών που έπεσαν 
θύματα της προδοσίας και της εισβολής, αυτοί 
που υμνούν τους προδότες που άνοιξαν τις πόρτες 
στον Αττίλα, αυτοί που επαναφέρουν σήμερα τα 
ίδια εμετικά και καταστροφικά συνθήματα, αυτοί 
που ασελγούν πάνω στην ιστορία, τολμούν να 
καταθέτουν στεφάνια στους τάφους των ηρώων 
μας, που θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την 
ανεξαρτησία της Κύπρου μας. Η ιστορία όμως δεν 
ξεγράφεται, η ιστορική μνήμη δε σβήνει και γι’ 
αυτό συγγενείς και συμπολεμιστές των νεκρών μας 
αντέδρασαν και αφαίρεσαν σε πολλές περιπτώσεις 
τα στεφάνια του ΕΛΑΜ. Μέχρι την τελευταία μας 
ανάσα, θα φωνάζουμε πως… ΕΟΚΑ Β’ – Γρίβας 
δολοφόνοι!

43 καλοκαίρια, η Αμμόχωστος μας 
περιμένει να επιστρέψουμε
Τα σχέδια των εχθρών της Κύπρου, βέβαια, δεν 
σταματούσαν στις 20 Ιουλίου 1974. Με το ξέσπασμα 
της Β’ φάσης της εισβολής στις 14 Αυγούστου 1974, 
η Αμμόχωστος, προδομένη, πέφτει στα χέρια του 
Αττίλα. Ήταν 17 του Αυγούστου 1974, όταν το 
ελεγχόμενο από την ΕΟΚΑ Β’ ΡΙΚ καλούσε τους 
αστυνομικούς να επιστρέψουν στο σταθμό της 
Τεχνικής Σχολής στην περιοχή Πολυκατοικιών 
Αμμοχώστου, αφήνοντας την εντύπωση ότι η 
νότια περιοχή της πόλης ήταν ελεύθερη. Με 
αποτέλεσμα, κάπου 600 εκτοπισμένοι Βαρωσιώτες 
να παραπλανηθούν από την επαναλαμβανόμενη 
έκκληση και να βρεθούν σε λίγο αιχμάλωτοι των 
Τούρκων στο δρόμο προς το Βαρώσι. Το έγκλημα 
της εισβολής είχε ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου 
με την κατάληψη της Μόρφου, της Μεσσαορίας, της 
Καρπασίας και της πόλης του Βαρωσιού, όπου οι 
Αττίλες έστησαν το βράδυ χορούς και πανηγύρια. 
43 Αύγουστους μετά. 43 καλοκαίρια κλειστή, μόνη, 
έρημη, βουβή, η Αμμόχωστος μας περιμένει να 
επιστρέψουμε. Να δώσουμε ζωή ξανά στις γειτονιές 
της, να ακουστούν παιδικές φωνές στα σοκάκια της, 
να κολυμπήσουμε στη θάλασσα της, να μυρίσουμε 
τα λουλούδια της. Και αυτή είναι η υπόσχεση που 
δίνουμε στην προσφυγιά. Πως δε θα αφήσουμε τη 
μνήμη της επιστροφής στην αγαπημένη μας πόλη, 
ούτε να ξεθωριάσει, ούτε να σβήσει. «Να ξέρεις θα 
γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξη σου...».

Ο τόπος μας χρειάζεται αλλαγή
Είναι για όλα αυτά που όσο ποτέ άλλοτε, ο τόπος 
μας χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται ο λαός να γίνει 
πρωταγωνιστής και να κάνει στην άκρη όλους 
εκείνους που παίζουν με το μέλλον του και το 
μέλλον του τόπου μας, αναλόγως των συμφερόντων 
τους και των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην 
περιοχή. Πρέπει να απαλλαγούμε από τη μαύρη 
διακυβέρνηση της δεξιάς που έκανε τους φτωχούς 
φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. 
Πρέπει να κάνουμε στην άκρη τους λαϊκιστές και 
όσους πουλούν φρούδες ελπίδες. Η Κεντρική 
Επιτροπή του ΑΚΕΛ, προκρίνει την υποψηφιότητα 
Σταύρου Μαλά για την Προεδρία της Δημοκρατίας 
και εφόσον εγκριθεί μέσα από τις εσωκομματικές 
διαδικασίες του ΑΚΕΛ, θα αποτελέσει τη μόνη 
επιλογή όλων όσοι επιμένουν να αγωνίζονται για 
λύση του Κυπριακού που θα μας απαλλάσσει από 
την κατοχή και τον εποικισμό και θα βάζει τις βάσεις 
για ένα ειρηνικό μέλλον. Όλων όσοι δε δέχονται 
ότι το μέλλον μας είναι η μετανάστευση, η ανεργία, 
οι μισθοί πείνας, το ρουσφέτι, η διαπλοκή και το 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Όλων όσοι ήταν 
στο περιθώριο τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα είναι 
η δική μας ώρα!

•Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

*Θοδόσης Πιερίδης, «Κυπριακή Συμφωνία», 1956
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Σε ότι αντιλαϊκό μέτρο 
φέρνει ο ΔΗΣΥ και η 

κυβέρνηση Νίκου πάντα 

θα βρεις μια Φιλική 
συμμετοχή: ΔΗΚΟ

Για μας συνεχίζεται η 
προσπάθεια για λύση, 

απελευθέρωση και 
επανένωση. Για άλλους 
παραμένει η έννοια για 

την καρέκλα στο λόφο του 
προεδρικού.

παραπολιτικάΑύγουστος
2017
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o Τμήμα Δασών είναι ένα από τα παλαιότερα 
κυβερνητικά Τμήματα που δημιουργήθηκαν από τη 
Βρετανική Αποικιοκρατική Κυβέρνηση στην Κύπρο. 
Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε από το 1879, ένα 
χρόνο μετά την άφιξη των Άγγλων στο νησί. Το 1898 

δημιουργήθηκε το πρώτο σώμα δασοφυλάκων που βασικά 
είχε σκοπό την περιπολία των δασών για την προστασία και τον 
έλεγχο τους από τους πολλούς κινδύνους που τα απειλούσαν. 

Το Τμήμα Δασών, οργανώνει εκπαιδευμένα Δασοπυροσβεστικά 
Σώματα που τοποθετούνται σε στρατηγικούς Δασικούς 
Σταθμούς σε όλη την Κύπρο και ετοιμάζει Σχέδια Δράσης που σκοπό έχουν την άμεση 
επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιών και τη δυνατότητα της γρήγορης καταστολής τους. 

«Ν»: κ.Τσιντίδη, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν την κύρια απειλή και ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα για τα δάση της Κύπρου. Όλοι γίναμε μάρτυρες 
των καταστροφικών πυρκαγιών και των τραγικών συνεπειών τους, το καλοκαίρι 
του 2016 στη δασική περιοχή Ευρύχου και των γύρω χωριών. Πόσο σημαντικό 
είναι για τον τόπο μας, να υπάρχει ένα σωστά οργανωμένο και άρτια στελεχωμένο 
Τμήμα Δασών; Επίσης, το Τμήμα Δασών, έχει την απαραίτητη κρατική στήριξη και 
χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο 
μέλλον και γενικότερα για την καλύτερη προστασία των εθνικών μας δασών;

Τάκης Τσιντίδης: Δεδομένου και κάτα νόμου ότι το Τμήμα Δασών,σύμφωνα και 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει την ευθύνη για το 53% δασικής 
έκτασης της ελεύθερης Κύπρου για πυρκαγιές και η οποία περιοχή είναι η πιο 
δύσκολη σε βλάστηση, σε σημασία πρασίνου, βιοποικιλότητας κτλ, θεωρούμε ότι 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο Τμήμα 
Δασών, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Επίσης, το Τμήμα διαθέτει 
το 33% των πόρων του για τις πυρκαγιές. Υπάρχει στήριξη απο το κράτος, από τη 
Βουλή και από όλα τα πολιτικά κόμματα του τόπου, γεγονός που μας ικανοποιεί, 
απλά οι διαδικασίες στο Δημόσιο Τομέα είναι αργές εξ ανάγκης και αυτό προκαλεί 
κάποια σοβαρά προβλήματα πχ. θέλουμε να ανανεώσουμε τον πυροσβεστικό στόλο 
και ενώ έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από την αρχή του 2017,ελπίζουμε και αν τα 
καταφέρουμε το 2018 να πάρουμε τα πρώτα οχήματα. Σκεφτείτε πως το 50% των 
μέσων μεταφοράς του προσωπικού μας είναι πεπαλαιωμένα,υπερήλικα ( πάνω 
από 15 χρονών) και ο κόσμος του τμήματος κινείται σε εδάφη και δρόμους που 
κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πυρκαγιές μιλούμε για αντιπυρικές 
λωρίδες, άρα θέλουμε αυτοκίνητα δυνατά,ασφαλή και αξιόπιστα.Προσπαθούμε να 
το λύσουμε συζητώντας με το Υπου.Οικονομικών για ανανέωση των πυροσβεστικών 
οχημάτων,αλλά δυστυχώς καθυστερούμε χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, 
ο κρατικός προϋπολογισμός είναι και μειωμένος λόγω οικονομικής κρίσης. Ακόμα 
ένα σοβαρό ζήτημα που τέθηκε από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που 
διορίσθηκε από το Υπου.Συμβούλιο για διερέυνηση αξιολόγησης του συστήματος των 
πυρκαγιών στη Κύπρο, είναι αυτό της δημιουργίας μονάδων ταχείας επέμβασης-τους 
λεγόμενους «δασοκομάντος», σε τρείς μονάδες- στη περιοχή Πλατανιών, Μαχαιρά 
και Σταυρό της Ψώκας. Ενώ η έκθεση το κατέδειξε τον περασμένο Δεκέμβριο το 
συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν έγινε κάτι μέχρι τώρα, έχουμε στείλει επιστολή στο 
Υπου.Οικονομικών πρόσφατα,ώστε τουλάχιστον του χρόνου να δημιουργηθεί 
αυτή η μονάδα, ανοίγωντας 36 νέες θέσεις εργασίας δασοπυροσβεστών. Είναι και 
αναγκαία η δημιουργία αυτής της μονάδας, καθώς έχουμε περίπου σε κάθε βάρδια 
217 δασοπυροσβέστες με 90 πυροσβεστικά οχήματα μικρά και μεγάλα και τα μεγάλα 
απαιτούν 3-4 άτομα για να είναι αποτελεσματικά σε πυρκαγιά, συνεπώς δεν έχουμε 
το προσωπικό που θα ανακόψει την πυρκαγιά με την τσάππα.  

«Ν»: Εθελοντισμός-Με βάση τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρσι, παρακολουθήσαμε 
όλη την Κύπρο να γίνεται μια οικογένεια ενάντια στον πύρινο εχθρό. Πόσο σημαντικό 
είναι να στηρίζεται ένα σώμα εθελοντών; 

Τ.Τ.: Η προσωπική μου άποψη, μέσα από την εμπειρία μου με τις πυρκαγιές βάση των 
τόσων χρόνων υπηρεσίας μου στο Τμήμα Δασών- Είναι ευπρόσδεκτοι οι εθελοντές, 
κρίνεται θετική η συμβολή τους, αλλά δεν μπορεί να είναι το κύριο σώμα καταπολέμησης 
μιας πυρκαγιάς. Για αυτό επιβάλλεται να είναι υπεύθυνοι οι αρμόδιοι φορείς δηλαδή, 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών. Σε αυτό το θέμα είμαι λίγο απόλυτος, 
αλλά ειλικρινής, οι εθελοντές μπορούν να βρίσκονται στην πίσω γραμμή, ώστε την 
καταπολέμηση πυρκαγιάς να επιληφθούν οι δασοπυροσβέστες και οι πυροσβέστες 
που είναι ψημένοι και μπορούν να αντιμετωπίσουν τους διάφορους κίνδυνους. Είναι 
συγκινητική η συμβολή των εθελοντών,αλλά επιμένω όχι να βρίσκονται στα κύρια μέτωπα.

«Ν»: Μέσα από την εμπειρία σας θεωρείται ως κύριο λόγο πυρκαγιών τον ανθρώπινο 
παράγοντα;

Τ.Τ.: Πυρκαγιές θα έχουμε πάντα,δυστυχώς και στην Κύπρο, μπορούμε να πούμε με 
ασφάλεια από τον καιρό ίδρυσης του Τμήματος κυριότερη αιτία είναι ο άνθρωπος, άμεσα, 
έμμεσα, σκόπιμα ή ατύχημα σε αντίθεση με άλλες χώρες που είναι τα καιρικά φαινόμενα- 

ο φυσικός παράγοντας όπως ο κεραυνός (στην Κύπρο είναι μικρό το 
ποσοστό που πυρκαγιές προκαλούνται από κεραυνό). Αυτό που δεν 
αντιλαμβάνονται ούτε οι κυβερνώντες,ούτε το κοινό, ούτε οι πολιτικοί 
του τόπου είναι πως κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα έχουμε 
και στο μέλλον μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Παράλληλα, με 
τις κλιματικές αλλαγές τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν,άρα 
αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως εκεί που μας το επιτρέπουν οι 
οικονομικοί μας πόροι είναι να δυναμώσουμε και να ενισχύσουμε το 
Τμήμα Δασών, για την μείωση πιθανοτήτων καταστροφικών πυρκαγιών 
και της συχνότητας τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως συνήθως 
τα άτομα που ευθύνονται για τις πυρκαγιές είναι μεγάλης ηλικίας 
που δεν έχουν διαφώτιση σχετικά με την εκστρατεία του Τμήματος 
Δασών, αλλά και παράξενες περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιών όπως 
τα περιστέρια πάνω στα σύρματα, οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές, 
τα εξώς των αυτοκινήτων κτλ. 

 

«Ν»: Ο Θεσμός του Δασικού Κολλεγίου και το θέμα επαναλειτουργίας του;

Τ.Τ.: Το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου, όπως γνωρίζετε λειτούργησε το 1951 και διάκοψε 
το 2015, λόγω παγοποίησης των θέσεων και του αντισυνταγματικού τρόπου όπως 
θεωρήθηκε η εισαγωγή και πρόσληψη των φοιτητών. Έτσι, αναστάληκε η λειτουργία 
του, μέχρι να επιτρέψουν οι συνθήκες την επαναλειτουργία του, θέλω να πω όμως πως  
λειτουργεί ως κέντρο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, έχουν εκπαιδευτεί περίπου 700 
άτομα τον τελευταίο καιρό όχι μόνο δασικοί υπάλληλοι, αλλά και δασοπυροσβέστες, 
εθελοντές κτλ. 

«Ν»: Το δικό σας μήνυμα προς τη νεολαία; 

Τ.Τ.: Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι οι νέοι να φροντίσουν να έρθουν κοντά 
στη φύση, να την γνωρίσουν διότι εάν δεν την γνωρίσουμε τη φύση, η αγάπη μας δεν 
θα είναι πραγματική,αλλά επιφανειακή, γενικότερα να αγαπήσει το περιβάλλον γύρω 
του, να το σέβεται, να αναλογισθεί το θαύμα της φύσης πως ένας πεύκος μέσα στο 
δάσος έχει ζωή κάτι τόσους αιώνες γιατί μόνο εάν γνωρίσει θα το φροντίσει και θα το 
πονεί πραγματικά.  

•Επιμέλεια-Συνέντευξη: Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Γιώργος Χαραλάμπους
Μέλη Συντακτικής «Ν»

T
οι νέοι να φροντίσουν 
να έρθουν κοντά στη 

φύση, να την γνωρίσουν 
διότι εάν δεν την γνωρίσουμε 

τη φύση, η αγάπη μας δεν 
θα είναι πραγματική,αλλά 

επιφανειακή
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Η υποκρισία της κοινωνίας μας χτύπησε και πάλι κόκκινο. Αυτή τη φορά η συζήτηση αφορά 
στο θηλασμό και καλείται να απαντήσει κατά πόσο οι μητέρες έχουν το δικαίωμα να θηλάζουν 
τα παιδιά τους σε δημόσιους χώρους, χωρίς να κρύβονται λες και διαπράττουν κάποιου 
είδους έγκλημα. 

Ναι, η συζήτηση αυτή γίνεται σήμερα, που οδεύουμε 
στο τέλος του 2017. Σήμερα που η βιομηχανία της 
μόδας και του θεάματος έχει εμπορευματοποιήσει 
τόσο πολύ το γυναικείο σώμα, που οι διαφημίσεις και 
τα σόου με γυμνές ή προκλητικά ντυμένες γυναίκες 
έχουν γίνει τόσο πολύ συνηθισμένες που κανείς δεν 
αντιδρά ακόμα και αν προβάλλονται στην τηλεόραση 
νωρίς το πρωί. Σήμερα που αν κανείς  βγει μια βόλτα 
στα μαγαζιά αναρωτιέται τι έγινε και λιγόστεψε 
ξαφνικά το ύφασμα στα ρούχα. Σήμερα, που οι 
νεαρές κυρίως κοπέλες αναγκάζονται να ντύνονται 
προκλητικά για να γίνουν αποδεχτές από τον 
περίγυρο τους  καθώς αυτό επιβάλλουν οι «τάσεις», 
οι «ειδικοί», τα «πρότυπα».

Η συζήτηση σχετικά με τον γυναικείο θηλασμό βγήκε 
τον τελευταίο καιρό στην επιφάνεια γιατί ολοένα 
και περισσότερες νέες, δυναμικές μητέρες στέκονται 
κόντρα στα στερεότυπα που κτίστηκαν από τις 
προηγούμενες γενιές. Πλέον, οι νέες γυναίκες δεν 
θεωρούν ότι η μητρότητα αποτελεί αφορμή για να 
κλειστούν στο σπίτι, να αποκοπούν από την επαγγελματική και κοινωνική ζωή, να χάσουν 
όλα όσα έκαναν πριν αποκτήσουν ένα παιδί. Ξέρουν επίσης πως ο ρόλος της μητέρας 
είναι υγιής όταν η γυναίκα δεν χάσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία τον ίδιο της τον εαυτό. 
Επιπλέον, οι νέες μητέρες, αντιλαμβάνονται σήμερα πως ακόμα και εκτός του σπιτιού τους 
δεν είναι δυνατόν να κρύβονται στις γωνίες, να σκεπάζονται οι ίδιες και τα παιδιά τους με 
υφάσματα για να μην βγει σε κοινή θέα αυτό το τόσο σπουδαίο χάρισμα που έδωσε η φύση 
στη γυναίκα, που δεν είναι άλλο από την τροφή του παιδιού μέσα από το ίδιο το σώμα της 
μητέρας του. Μια διαδικασία η οποία έχει ευεργετικές ιδιότητες όχι μόνο για την σωματική 
υγεία του παιδιού και της μάνας αλλά και για το συναισθηματικό δέσιμο και την ανάπτυξη 
της μοναδικής σχέσης μεταξύ τους.

Οι πιο θαρραλέες από αυτές τόλμησαν να θηλάσουν τα παιδιά στους χώρους εργασίας 
τους, όπως στο Ευρωκοινοβούλιο και κάποιες άλλες τόλμησαν να αναρτήσουν φωτογραφία 
τους από τη στιγμή του θηλασμού σε δημόσιο χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε 
μια προσπάθεια παρότρυνσης των νέων μητέρων να σταματήσουν να κρύβονται όταν μέσα 

από το σώμα τους δίνουν ζωή στο παιδί τους. 
Εκείνη την στιγμή ήταν που ήρθαν βροχή 
οι αντιδράσεις από την έντονα υποκριτική 
κοινωνία στην οποία ζούμε. Αντιδράσεις που 
κάκιζαν την πράξη αυτή και χαρακτήριζαν με 
τις πιο βαριές λέξεις τις γυναίκες που έθεσαν 
σε κοινή θέα το στήθος τους για να ταΐσουν 
το παιδί τους. Είμαι βέβαιη ωστόσο πως οι 
ίδιοι αυτοί άνθρωποι που αντέδρασαν με 
αυτό τον χυδαίο τρόπο δεν έκαναν το ίδιο 
με τις διαφημίσεις που πρωταγωνιστή έχουν 
το γυναικείο σώμα και αφήνουν πολύ λίγα 
στη φαντασία, με τις σειρές και τα ριάλιτι 
σόου τα οποία πολύ συχνά εκμαιεύουν 
τηλεοπτικό κοινό εκμεταλλευόμενα το γυμνό 
του γυναικείου σώματος. Πρέπει ωστόσο 
να ομολογήσουμε πως οι αντιδράσεις αυτές 
ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες καθώς κάθε τι 
που έρχεται κόντρα στα στερεότυπα βρίσκει 
αντιδράσεις από όλους εκείνους που θέλουν 
να συντηρούν την παρούσα κατάσταση και 
αυτό συναντάται σε πολλαπλά επίπεδα.

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι ο θηλασμός σε δημόσιους χώρους πρέπει να είναι δικαίωμα κάθε 
νέας μητέρας. Μόνο έτσι οι γυναίκες αυτές θα παραμείνουν στην κοινωνική ζωή ως υγιείς 
άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να είναι ταυτόχρονα γονείς αλλά και πολίτες της χώρας μας 
με τα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε τις ενέργειες της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ και του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ για την προστασία 
του δικαιώματος του θηλασμού σε δημόσιους χώρους μέσω νομοθεσίας.   

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας Κ.Σ ΕΔΟΝ

Αύγουστος
2017

....οι νέες μητέρες, 
αντιλαμβάνονται σήμερα πως 

ακόμα και εκτός του σπιτιού τους 
δεν είναι δυνατόν να κρύβονται στις γωνίες, 
να σκεπάζονται οι ίδιες και τα παιδιά τους 
με υφάσματα για να μην βγει σε κοινή θέα 
αυτό το τόσο σπουδαίο χάρισμα που έδωσε 

η φύση στη γυναίκα, που δεν είναι άλλο από 
την τροφή του παιδιού μέσα από 
το ίδιο το σώμα της μητέρας του
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ι άλλη διάσκεψη, κι άλλο ναυάγιο, κι 
άλλο αδιέξοδο και τελικά δεν γίνεται 
τίποτα; Αυτή είναι η αίσθηση που 
αφήνει η κατάληξη της τελευταίας 
διάσκεψης στο Crans-Montana. 
Παράλληλα βέβαια με μια σειρά 
ερωτημάτων, τα οποία ενώ θα έπρεπε 
να ξεκαθαρίζονται και να απαντώνται 
από τα δημοσιογραφικά τέρατα 

που ασχολούνται μανιωδώς με το ζήτημα, αντιθέτως 
συσκοτίζονται και περιπλέκονται ακόμη περισσότερο 
αφήνοντας μας να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι 
όλα αυτά που γίνονται για εμάς χωρίς εμάς.

Οι εξελίξεις πριν την κρίσιμη 
διάσκεψη του Ιούλη

Επειδή φυσικά τίποτα δεν είναι ουρανοκατέβατο αξίζει 
να δούμε πως φτάσαμε ως εδώ. Εν συντομία. Αμέσως 
μετά την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία 
το κόμμα μας ξεκαθάρισε πως το κρισιμότερο όσο αφορά 
το Κυπριακό ήταν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις 
πάνω στα συμφωνηθέντα Χριστόφια-Ταλάτ και ότι 
είμασταν πρόθυμοί ακόμα και να στηρίξουμε τον πρόεδρο 
εάν κινείτο στα σωστά πλαίσια, βάζοντας στην πάντα 
μικροκομματικές σκοπιμότητες (όπως πάντα κάναμε). 
Φυσικά εάν δεν εκλεγόταν ο Μουσταφά Ακιντζί (ο 
οποίος πραγματικά προσπάθησε για να επαναρχίσουν 
οι συζητήσεις) στην ηγεσία της Τ/Κ κοινότητας, δεν 
είμαστε καθόλου σίγουροι εάν σήμερα θα υπήρχαν 
συνομιλίες. Μέσα από μια σειρά σκαμπανεβασμάτων 
και πειραματισμών φτάσαμε τον Νοέμβρη του 2016 στην 
πρώτη διάσκεψη του Μοντ Πελεραν οπού θα συζητείτο το 
εδαφικό! Η διαδικασία σταματά χωρίς αποτέλεσμα καθώς 
οι δυο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.  Μέσα 
από διάφορα ανεκδιήγητα οι συνομιλίες ξαναξεκινούν και 
ξανακορυφώνονται τον Ιανουάριο του 2017 για ακόμη μια 
φορά στο Μόντ Πελεραν όπου τίθεται για συζήτηση και 
το ζήτημα των εγγυήσεων. Ξανά αδυναμία συμφωνίας 
και ξανά απομάκρυνση από το τραπέζι.

Αυτή είναι και η συνολικότερη πορεία που 
ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο 
διάστημα. Από την μία δημιουργείται μια ευφορία και 
μια αισιοδοξία πως κάτι πάει να γίνει, στην Κύπρο 
διοργανώνονται κινητοποιήσεις από κοινωνικές 
ομάδες, ο λαός φαίνεται να προσπαθεί να παίξει ρόλο 
ενώ από την άλλη οι «διαπραγματευτές» μας, μας 
λένε πως δεν τα βρίσκουμε και απομακρυνόμαστε 
από την λύση. 

Η διάσκεψη στο Κραν Μοντανά
και οι προϋποθέσεις για λύση

Ακριβώς το ίδιο σκηνικό και στο Crans Mon-
tana. Πάμε με προσδοκίες και επιστρέφουμε με 
ψυχρολουσία. Αυτή τη φορά η διαδικασία σκάλωσε 
στα περί εγγυήσεων, παραμονής ξένων στρατών και 
επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Πρέπει να 
πούμε πρώτα το εξής. Όσα λάθη και παραλείψεις 
και αν έγιναν από την δική μας πλευρά ο λόγος για 
τον οποίο δεν έχουμε φτάσει σε λύση παραμένει 
η αδιαλλαξία και τα επεκτατικά συμφέροντα της 
Τουρκίας! Μπορεί η χειρισμοί του π. Αναστασιάδη 
να είναι σοβαρά προβληματικοί ωστόσο η βασική 
ευθύνη βαραίνει ασφαλώς την Τουρκία.  

Βέβαια δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από πλευράς 
της Τουρκίας. Αυτό που κάνει την κατάσταση εδώ 
τρομακτική είναι η «ακαταλαβίστικη» στάση του 
προέδρου που ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει την 
διαπραγματευτική διαδικασία προτίμησε να την 
σταματήσει. Για να εξηγούμαστε· σίγουρα δεν 
μπορούμε να μιλάμε για ικανοποιητικές Τουρκικές 
προτάσεις στο Crans Montana αλλά μπορούμε να 
πούμε για κάτι θετικότερο από αυτό που είχαμε ως 
τώρα.  Με αυτό το δεδομένο το ερώτημα που γεννάτε 
είναι γιατί ο πρόεδρος δεν επιδίωξε την συνέχιση 
της διαδικασίας; Για εμάς που καταλαβαίνουμε πως 
ο Αναστασιαδης έχει ήδη εστιάσει στις επόμενες 
προεδρικές η απάντηση είναι ξεκάθαρη δεν μπορεί 
να είναι όμως και αποδεκτή!

Το ουσιαστικό συμπέρασμα από τις τελευταίες 
εξελίξεις είναι ένα.  Σήμερα υπάρχουν προϋποθέσεις 
λύσης που δεν συνέτρεχαν τα προηγούμενα χρόνια, 
εξωτερικές και εσωτερικές. Η Τουρκία δεν έχει πλέον 
την διαχρονική στήριξη που είχε από ορισμένους 
βασικούς της συμμάχους και ταυτόχρονα υποχωρεί σε 
ορισμένα ζητήματα. Από την άλλη, όπως είπαμε και πιο 
πάνω, μεγάλη μερίδα του λαού μας βρίσκεται σε μια 
κατάσταση κινητοποίησης, θέλει λύση! Με αυτά λοιπόν 
τα δεδομένα είναι ότι χειρότερο, διαπραγματευτής εκ 
μέρους της Ε/Κ κοινότητας να είναι ένας άνθρωπος 
που βάζει πάνω από όλα τις εκλογές σκοπιμότητες! 

Η ΕΔΟΝ μπροστάρης στον αγώνα για 
λύση και επανένωση 

Μέσα σε αυτή την συγκυρία ο ΕΔΟΝίτης έχει μια 
διπλή ευθύνη. Από την μια η καθημερινή ασταμάτητη 
συζήτηση με τους φίλους, τους συγγενείς, τους 
συμμαθητές και τους συμφοιτητές. Να εμπεδωθεί 
η ανάγκη της λύσης, να γίνει ξεκάθαρο πως όσο 
και να μας αποθαρρύνουν όσοι φοβούνται την 
λύση η αλήθεια είναι πως μας είναι απολύτως 
απαραίτητη! Πως χωρίς αυτή οι επόμενες γενιές 
βρίσκονται σε μεγάλους κινδύνους! Πρέπει δηλαδή 
να αντιπαλέψουμε τον συμβιβασμό με την διχοτόμηση.  
Από την άλλη έχουμε την πολύ πιο συγκεκριμένη μάχη 
των επόμενων προεδρικών εκλογών. Θα ήμασταν 
εγκληματίες απέναντι στο νησί μας εάν αφήναμε 
την τύχη του Κυπριακού, την τύχη του λαού μας στα 
χέρια του τωρινού προέδρου. Και ο τρόπος για μια πιο 
συνεπή, πιο σοβαρή και μια πραγματικά υπεύθυνη και 
πατριωτική διαπραγμάτευση δεν είναι άλλος από την 
ανάδειξη στην προεδρία ενός ανθρώπου που θα χαίρει 
της εμπιστοσύνης του κόμματος μας. Ενός δικού μας 
ανθρώπου που μέλημα του θα είναι ο λαός και ο τόπος 
και όχι η διατήρηση του στην προεδρική καρέκλα. 

•Ιάκωβος Τοφαρής
Συνεργάτης Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Κ

Αύγουστος
2017
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21ος αιώνας στα πλαίσια 
μιας παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης ταλανίζεται από βίαιες 
συγκρούσεις ως αποτέλεσμα της 
όξυνσης του ιμπεριαλισμού. Η 
παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον 
και ο πολιτισμός πλήττονται 

από τις συνέπειες που επιφέρει το 
υπάρχον σύστημα στο παγκόσμιο 
σκηνικό. Τα αποτελέσματα του 
ιμπεριαλισμού αντικατοπτρίζονται στις 
δυσμενείς συνθήκες που βιώνουν στην 
καθημερινότητα τους οι λαοί. Προσφυγιά, 
ανεργία, πείνα χαρακτηρίζουν πλέον ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Σε ένα τέτοιο διεθνές κοινωνικοπολιτικό 
πεδίο η οργανωμένη πάλη των λαών 
αποτελεί μονόδρομο. Δυστυχώς 
όμως, διανύουμε την εποχή της 
αποπολιτικοποίησης και της «Κρίσης του 
Like». Την ίδια στιγμή που η παιδεία 
«απολαμβάνει» περικοπές κρατικών 
επιδομάτων αλλά και κτυπήματα στα 
ήδη κεκτημένα των φοιτητών και των 
μαθητών, την ίδια στιγμή που ο χώρος 
εργασίας αποτελεί σκηνικό από μεσαίωνα 
με μειώσεις μισθών και αυξήσεις 
ωραρίων, το νοικοκυριό μάχεται για τα 
απαραίτητα, η αποχαύνωση βρίσκεται 
στο ζενίθ.  

Η ίδια η καθημερινότητα πλέον θυμίζει το 
γνωστό τηλεοπτικό παιχνίδι “Survivor”.  
Κάθε φορά που ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού βυθιζόταν στο καναπέ του 
βλέποντας τον Ντάνο να βγαίνει προς 
αναζήτηση φαγητού, ένα παιδί χανόταν 
από την οικογένεια του στην προσπάθεια 
τους για αναζήτηση ενός καλύτερου 
κόσμου, χωρίς πολέμους, με μόνη έγνοια 
να παραμείνουν ζωντανοί την επόμενη 
μέρα. Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι με τίτλο 
«Το Survivor της Μεσογείου». Κάθε φορά 
που η Σάρα αποτελούσε θέαμα επειδή 
κοιμόταν στο σανίδι χωρίς κουβέρτα, 
το ίδιο παιδί, εάν τα κατάφερνε βέβαια 
να φτάσει σε μια άλλη χώρα ζωντανό, 
τότε θα έψαχνε για ένα χώρο να κοιμηθεί 
επιτέλους ασφαλές. Οι προσπάθειες 
άδοξες βέβαια αφού η «Ευρώπη των λαών» 
με τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει 
αποτελεί την χειρότερη των περιστάσεων.  
Έτσι, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών καθώς και των ταξικών 
αντιθέσεων μεταξύ κεφαλαίου και 
εργασίας, δημιουργούν ένα πλανήτη δύο 
ταχυτήτων. 

Το ριάλιτι όμως της αληθινής ζωής δεν 
έχει κανόνες. Όταν οι Μαχητές είχαν 
ατύχημα σε αγώνισμα, οι υπεύθυνοι του 
παιχνιδιού έσπευσαν να τους παρέχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κάθε φορά 
που ένας πρόσφυγας, άνεργος, άστεγος 
ο οποίος χρήζει ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, οι γιατροί δεν βρίσκονται 
πίσω από τις κάμερες, δεν υπάρχουν 
κάμερες να καταγράψουν το «παιχνίδι» 
της αληθινής ζωής. Στην αληθινή ζωή, 
δεν υπάρχουν παιχνίδια ασυλίας, υπάρχει 
καθημερινός αγώνας για επιβίωση. Στην 
αληθινή ζωή, ο λαός πεινάει και δεν ξέρει 
πότε και που θα βρει τροφή, ή μάλλον ξέρει. 
Είτε από τα κοινωνικά παντοπωλεία είτε 
από κάδους σκουπιδιών. Στην αληθινή ζωή, 
ο λαός δέχεται τα πλήγματα των πολέμων 
και του ιμπεριαλισμού. Στην αληθινή ζωή, η 
περίθαλψη δεν είναι αυτονόητη αλλά τείνει 
να γίνει αγαθό των λίγων. 

 

Σ ’αυτή λοιπόν, την αληθινή ζωή φροντίσαμε ο πολιτισμός μας να είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Αποχαυνωμένες μάζες 
μπροστά από την τηλεόραση την ίδια στιγμή που το «Survivor του καπιταλιστικού συστήματος» ταλανίζει τις ίδιες μας 
της ζωές. Η μάζα επαναπαύεται στο γεγονός ότι είναι «inn» πλέον να απομακρύνεσαι από την πολιτική, άρα και με 
το ότι επηρεάζεται και καθορίζει την δική σου καθημερινότητα και το δικό σου επίπεδο ζωής. Εδώ ακριβώς είναι που 
γεννιέται η ανάγκη για αντίσταση σε οτιδήποτε καταπατά τα δικαιώματα μας. Η νεολαία οφείλει και μέσα από μια άλλη, 
διαφορετική πολιτισμική πρόταση να ορίσει την δική της στάση για το δικαίωμα στη ζωή και στην ειρήνη. Η νέα γενιά 
του κάθε τόπου, είναι εκείνη που πρέπει να πρωτοστατήσει αγέρωχη στους αγώνες για μόρφωση και δουλειά. Πρώτα 
σε τοπικό επίπεδο και μετά σε παγκόσμια κλίμακα ενάντια σε κάθε είδους αποπολιτικοποίησης με μόνο σκοπό την 
αφύπνιση για νέους δυναμικούς και μαζικούς αγώνες όπως αρμόζει σε κάθε προοδευτική νεολαία που δεν εφησυχάζετε 
βάση των δεδομένων των καιρών. 

•Άντρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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GUE/ NGL εξέφρασε την απογοήτευση της, για τη στάση των 
μελών της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), έναντι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εν όψη της τελευταίας μάχης για 
την εισαγωγή νομοθεσίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή εποχή.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής είχε αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη 
ψηφοφορία, ότι δεν αποτελούσε αναθεώρηση του κανονισμού πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM) και πως δεν αμφισβήτησε 
τις προτάσεις της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η κα. Martina Michels υπογράμμισε την έντονη αντίθεση 
που σημειώθηκε μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(IMCO): «Σε αντίθεση με τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας Καταναλωτών, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας συμφώνησε 
με όλα τα αμφιλεγόμενα άρθρα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, 
που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Είναι λυπηρό το γεγονός πως όσοι δεν συμμετείχαν στην Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, δεν συμμετείχαν ούτε στην πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, με εξαίρεση  
τα δεσμευτικά φίλτρα φόρτωσης για την πλατφόρμα από το Άρθρο 13». 
Συνεχίζοντας ανέφερε πως «η μεταφόρτωση φίλτρων ή η τεχνολογία 
αναγνώρισης περιεχομένου, δεν αποτελεί την καταλληλότερη λύση. 
‘’Μπορεί να προκύψουν τα  αντίθετα αποτελέσματα και να χρησιμοποιηθούν 
για άσκηση λογοκρισίας, κάτι που μακροπρόθεσμα θα έρθει σε σύγκρουση 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα έκφρασης». 

Η κα. Michels, έκφρασε την έντονη απογοήτευση της για την αποτυχία 
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, να αντιμετωπίσει τα κενά του 
Άρθρου 11 για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και επιρρίπτει 
κατηγορίες στον Oettinger, για προσπάθεια παροχής διευκολύνσεων, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε νέες δημοσιεύσεις που προηγουμένως 
είχαν απορριφθεί από την χώρα τους.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής συνέχισε, ο πλουραλισμός των μέσων 
ενημέρωσης, ακόμη και με την προσωρινή αναστολή των ειδήσεων της 
Google στην Ισπανία, δεν έχει υιοθετηθεί παντού. Αρκετοί όμως είχαν 
στηρίξει αυτή την ‘περιττή’ προστασία του νόμου που θα παρείχε νέα 
ώθηση στη δημοσιογραφία. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν έχει 
αποδώσει ακόμη καρπούς. 

Τέλος, σημειώθηκε πως, το βλέμμα θα είναι στραμμένο στη Νομοθετική 
Επιτροπή, όπου το Σεπτέμβρη θα διεξάγει ψηφοφορία. Οι συζητήσεις 
σχετικά με τα σύγχρονα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή, 
είναι μόλις στην αρχή και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε 
κατέληξε η κα. Michels.

  Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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ΕΔΟΝ, η οργάνωση μας και το Παγκύπριο Κίνημα 
ΕΔΟΝόπουλων, στόχευε και στοχεύει στη  δημιουργία 
ατόμων με πολύπλευρη προσωπικότητα, άτομα που 
αμφισβητούν, που διεκδικούν, που ονειρεύονται και 
δεν συμβιβάζονται. Για την ΕΔΟΝ,το παιδί βρίσκεται 
πάντα ψηλά στις προτεραιότητες της. 

Γ’ αυτό και φέτος, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, δεν θα μπορούσε 
να λείπει από το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, 
το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, ο 
παιδότοπος.  Ο παιδότοπος είναι ένας χώρος στο φεστιβάλ όπου 
κάθε παιδί πρέπει να επισκεφτεί, ένας χώρος όπου παράλληλα 
με τη διασκέδαση που προσφέρουμε στους μικρούς μας φίλους 
δίνουμε κίνητρα για σκέψη και δημιουργία.  Για  ένα παιδί  μέτοχο 
και συμμέτοχο στον πολιτισμό. Για παιδία  που δεν είναι θεατές, 
αλλά οργανωτές μιας πολιτιστικής δραστηριότητας τώρα, της 
πολιτιστικής ταυτότητας της κοινωνίας μας αύριο. Που δεν 
επιλέγονται, αλλά επιλέγουν και ξέρουν να παρουσιάζουν και να 
αυτοπαρουσιάζονται. Δε ζητάμε από τα παιδία  να παρακολουθούν 
μόνο, τα θέλουμε να συμμετέχουν με όποιο τρόπο μπορούν.  Είμαστε 
βέβαιοι ότι η δραστηριότητα των παιδιών από μικρή ηλικία στα 
κοινά, στον πολιτισμό, αναπτύσσει τη δράση των ίδιων των παιδιών 
στο να λειτουργούν δημοκρατικά ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία, 
να προβληματίζονται και να συμμετέχουν. 

Στα πλαίσια του προγράμματος του παιδότοπου, την πρώτη νύχτα 
βήμα έκφρασης είχαν τα παιδιά της παλαιστινιακής οργάνωσης 
P.D.Y.U,  όπου άφησαν την δική τους όμορφη νότα στην σκηνή 
του παιδότοπου, παρουσιάζοντας τρία παραδοσιακά χορευτικά. 
Την δεύτερη νύχτα παιδία και γονείς είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν, αλλά και να συμμετέχουν  σε μία συζήτηση- 
«βιωματικό εργαστήρι» που διαδραματίστηκε στον χώρο του 
παιδότοπου με θέμα 
«Μαθαίνω τα δικαιώματα μου, διεκδικώ το μέλλον». Εισηγητής 
ήταν η εκπαιδευτικός Κ. Βάσω Μωυσέως, όπου μέσα από ένα 
πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά έμαθαν 
και αναγνώρισαν τα βασικά τους δικαιώματα. Στην συνέχεια 
της βραδιάς, τα παιδιά αλλά και οι παρευρισκόμενοι στον χώρο 
του παιδότοπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στην σκηνή 
του παιδότοπου παραδοσιακούς χορούς από το Εργαστήρι 
παραδοσιακών χωρών ΠΑΟΚ Κλήρου.  Κλείσιμο την τελευταία 
νύχτα του φεστιβάλ έκανε η σχολή χορού Εύας Κυπριανού, όπου 
παιδιά διάφορων ηλικιών παρουσίασαν το δικό τους χορευτικό 
πρόγραμμα.  Στον χώρο του παιδότοπου την τελευταία νύχτα του 
φεστιβάλ ήταν και τα παιδιά από την κατασκήνωση της ΕΔΟΝ, 
όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα.

 Δικαίωμα στη γνώση, το παιχνίδι και τη διασκέδαση  έχει το κάθε 
παιδί ξεχωριστά .Στον παιδότοπο υπήρχαν πολλές γωνίες όπου 
τα παιδία μπορούσαν να παίξουν και να απασχοληθούν ανάλογα 
με την ηλικία τους. Γωνίες όπως η ζωγραφική , οι χειροτεχνίες, 
οι μπαλονοκατασκευές, περιβαλλοντική γωνιά και η γωνιά για 
κατασκευές με πηλό, ήταν αρκετά περιζήτητες για πολλά παιδία 
κυρίως μικρών ηλικιών. Στον χώρο υπήρχε και φουσκωτό που 
αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλά παιδιά.

 Παιδιά όλων των ηλικιών  είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον 
χώρο του παιδότοπου και να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά 
τον χρόνο τους παρέα με άλλα παιδιά, αλλά και με τους εθελοντές 
του χώρου που ήταν πάντα εκεί να βοηθήσουν και να συζητήσουν 
με τα παιδιά. 
 
Το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, είναι 
για το Παιδικό Κίνημα ευκαιρία για να αναδείξουμε την διαχρονική 
μας δράση. Μια ευκαιρία να μάθουν μικροί και μεγάλοι πως τα 
ΕΔΟΝόπουλα μπορούν μέσα από το παιχνίδι, να μαθαίνουν, να 
δημιουργούν, να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και να  αγωνίζονται  
για ένα κόσμο όπως τα παιδιά ονειρεύονται, τον κόσμο της ειρήνης, 
της αγάπης, τον κόσμο της δικαιοσύνης.

•Μαρία Κυριακίδου
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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Ποια είναι η ΠΕΟΜ

Είμαστε η πλατιά συνδικαλιστική έκφραση της Αριστεράς στους Μαθητές. Η δημοκρατική και 
προοδευτική φωνή των Μαθητών στα σχολεία.

Όραμα μας είναι ένα σχολείο ανθρώπινο και δημοκρατικό, όπου κανένας μαθητής δεν θα 
αδικείται. Οραματιζόμαστε ένα σχολείο Δημόσιο και πραγματική δωρεάν εκπαίδευση για 
ΟΛΟΥΣ τους Μαθητές και όχι ένα σχολείο για τους λίγους και εκλεκτούς.

Ως ΠΕΟΜ παλεύουμε ενάντια στον εθνικισμό και τον σοβινισμό, για καταπολέμηση των αδικιών 
και των διακρίσεων. Παλεύουμε για επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, για μια 
ποιοτικά ανώτερη κοινωνία, κοινωνικά δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα μας είναι η Αγωνιστικότητα, η ειλικρίνεια και η συλλογικότητά μας. 
Δυναμώνουμε τη φωνή της ΠΕΟΜ, με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας για μια Κύπρο 
ελεύθερη, ανεξάρτητη, κόντρα στην αδράνεια και των συμβιβασμό.

Χρονιά αγώνων και διεκδικήσεων για του Μαθητές το 2016-2017 με 
την ΠΕΟΜ στην ηγεσία στην Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
Μαθητών!

Με την ΠΕΟΜ στην ηγεσία της ΠΣΕΜ, οι μαθητές έχουμε λόγο για όσα μας αφορούν. Κατά την 
περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις Σχολείων, Επαρχιακές συνδιασκέψεις 
ΕΣΕΜ, Παγκύπριο Δημοψήφισμα μαθητών και συνέδριο ΠΣΕΜ με αντιπροσώπους από όλα τα 
σχολεία της Κύπρου.

Μαθητικό Στέκι στο 30ο ΠΦΝΦ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΠΕΟΜ παρευρέθηκε στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Νεολαίας στη 
Κύπρο. Ως ΠΕΟΜ ενημερώσαμε των μαθητόκοσμο που παρευρέθηκε στο χώρο του Φεστιβάλ, 
για το ποια είναι η ΠΕΟΜ, για τη δράση της αλλά και αυτά που πετύχαμε και διεκδικούμε ως 
ΠΕΟΜ μέσα από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Παρουσιάσαμε τη δράση 
της ΠΣΕΜ κατά τη περίοδο 2015-2016, όπου στην ηγεσία ήταν η διορισμένη από τον Υπουργό 
μετά από καλπονοθεία. Αντίθετα όμως παρουσιάσαμε την ΠΣΕΜ και τη δράση της κατά 
την περίοδο 2016-2017, όπου στην ηγεσία ήταν η ΠΕΟΜ, με πλούσιο έργο αλλά και πολλές 
προτάσεις και διεκδικήσεις.

•Άλκης Συλικιώτης
Κεντρικός Μαθητικός Υπεύθυνος
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Π ραγματοποιήθηκε στις 22 – 23 Ιουλίου η 24η Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος 
της ΕΔΟΝ, στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ, στα Περβόλια Λάρνακας. Οι αντιπρόσωποι 
της Συνδιάσκεψης, από όλους τους χώρους σπουδών που υπάρχουν Κύπριοι 
φοιτητές, αναφέρθηκαν στη χρονιά που πέρασε, στη δράση και τις θέσεις της 
Προοδευτικής Κ.Φ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες που δόθηκαν και 
θα πρέπει να συνεχιστούν για τα κεκτημένα των φοιτητών. 

Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο, τις τοποθετήσεις των συνέδρων για την 
κατάσταση στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα, αλλά και το ρόλο της ΠΟΦΕΝ στην οργάνωση και 
καθοδήγηση των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση 
του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε την πρώτη μέρα και το μέλος της Γραμματείας της 
ΚΕ του ΑΚΕΛ συν. Τουμάζος Τσιελεπής, ο οποίος προέβη σε μια εκτενή ενημέρωση για το 
κυπριακό πρόβλημα και τις εξελίξεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στον Κράνς Μοντανά, τις 
εξελίξεις στην οικονομία και στη παιδεία. Τέλος τόνισε την πολιτική σημασία της παρουσίας 
της νεολαίας και των φοιτητών στους αγώνες που έρχονται και την δυναμική που δίνει 
στους αγώνες του λαϊκού κινήματος, αλλά και τη σημαντικότητα των Προεδρικών εκλογών 
του ερχόμενου Φεβρουαρίου.
 
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν τη 
θέλησή τους να παλέψουν για να επανακτήσουν όσα βίαια αποκόπηκαν από τα κεκτημένα των 
φοιτητών τα τελευταία τέσσερα χρόνια και παράλληλα πως θα ανακινήσουν και θα προωθήσουν 
το κάθε συνδικαλιστικό ζήτημα προκύπτει σε κάθε χώρο σπουδών. Ταυτόχρονα, έδειξαν 
την αποφασιστικότητα τους να παραμείνει η Προοδευτική στην πρωτοπορία των αγώνων 
για τα δικαιώματα των φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών, δίνοντας παράλληλα την 
υπόσχεση πως η παράταξη της Αριστεράς θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις των φοιτητών. 
Αμετάθετος στόχος για τους ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο αγώνας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού, που θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με 
την έγκριση των θέσεων που θα καθοδηγούν την δράση της Προοδευτικής Κ.Φ. την επόμενη 
χρονιά. Μέσα από την 24η Συνδιάσκεψη, στέλνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα πως η νεολαία 
της Αριστεράς παλεύει για μια Κύπρο ελεύθερη, ομοσπονδιακή, αποστρατιωτικοποιημένη.
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Νέο Φοιτητικό Συμβούλιο και νέα Γραμματεία
Η Συνδιάσκεψη εξέλεξε το νέο Φοιτητικό Συμβούλιου, το οποίο αποτελούν οι εξής: 

Τσακκιστός Απόστολος, Σόλωνος Αντρέας, Λαγού Μάριος, Παναγή Χρυσόστομος, Αριστείδου 
Αργυρώ, Γερολατσίτης Αλέξανδρος, Χριστοφόρου Λένος, Πανταζής Χαράλαμπος, 
Δημοσθένους Λευτέρης, Φιλοθέου Φάνη, Κουσπής Μάριος, Στεφανής Αντρέας, Αγγελή 
Άγγελος, Μιχαήλ Μέλιος, Κώστα Άντρεα, Σκαρπάρης Παναγιώτης, Καρανικόλας Κώστας, 
Κόνσολος Χριστόδουλος, Χατζηγεωργίου Σταύρος, Αντωνίου Μάριος, Χριστοδούλου 
Μιχάλης, Παναγιώτου Παναγιώτης, Τηλεγράφου Μαρία, Χατζηκωστής Πέτρος, Παφίτη 
Δημήτρης, Αντωνίου Κυριακός, Χάμπα Χαρά, Χρυσοστόμου Χρυσόστομος, Μαυρόγιαννος 
Βασίλης, Αντωνίαδης Αντώνης, Δημητρίου Μηνάς, Αθανασίου Γιάννος, Χριστοφή Στέλιος, 
Κονόμου Πέτρος, και Δημητρίου Άγγελος. 

Το νέο φοιτητικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία στις 23/7/17, εξέλεξε την Γραμματεία του Φ.Σ. 
και τον επικεφαλής της Προοδευτικής Κ.Φ.

Επικεφαλής της Προοδευτικής Κ.Φ. επανεκλέγηκε ομόφωνα ο Χρυσόστομος Παναγή 
για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τη Γραμματεία του Φοιτητικού Συμβουλίου αποτελούν οι: 
Τσακκιστός Απόστολος, Σόλωνος Αντρέας, Παναγή Χρυσόστομος, Αριστείδου Αργυρώ, 
Πανταζής Χαράλαμπος, Φιλοθέου Φάνη, Κουσπής Μάριος, Στεφανής Αντρέας, Μιχαήλ 
Μέλιος, Κώστα Άντρεα, Σκαρπάρης Παναγιώτης, Χατζηγεωργίου Σταύρος, Αντωνίου 
Μάριος, Χριστοδούλου Μιχάλης, Παφίτη Δημήτρης, Αντωνίου Κυριακός, Δημητρίου 
Άγγελος. 

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κ.Φ.
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Κυπριακή Βουλή, στις 
14 Ιουλίου, προχώρησε 

στην έγκριση των 
νομοσχεδίων για την 
άδεια πατρότητας και 

προέβηκε σε αναγκαίες 
τροποποιήσεις στους Νόμους περί 

προστασίας της Μητρότητας.

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 
για την προστασία της μητρότητας, 

όπως και η δημιουργία νόμου για 
την πατρότητα, ήταν εδώ και αρκετά 

χρόνια, ένα ζητούμενο, από τις 
εξελισσόμενες πραγματικότητες της 

σύγχρονης ζωής αλλά και τις νέες 
εργασιακές συνθήκες.

 Η Π.Ε.Ο. πρωτοστάτησε στην 
δημιουργία του νόμου για την 

προστασία της μητρότητας, ο οποίος 
προέκυψε μετά από πιέσεις και 

εισηγήσεις χρόνων, και ψηφίστηκε 
τελικα το 1987. Έκτοτε οι προσπάθειες 

για βελτίωση του ήταν συνεχείς, ενώ 
το ζήτημα της πιο ολοκληρωμένης 

κρατικής πρόνοιας που θα κάλυπτε 
και τον πατέρα της οικογένειας, ήταν 

ζητούμενο. 

H
Νόμος Περί Προστασίας της Πατρότητας του 2017
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε εργαζόμενο του οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ή ο ίδιος και η 
σύζυγος του έχουν υιοθετήσει παιδί μέχρι 12 ετών, σε άδεια πατρότητας 2 συνεχόμενων εβδομάδων μέσα στην περίοδο που αρχίζει την 
εβδομάδα τοκετού ή υιοθεσίας και λήγει μετά την παρέλευση 16 εβδομάδων (ουσιαστικά με τη λήξη της άδειας μητρότητας της συζύγου). 
Θα πρέπει να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της άδειας πατρότητας
Ισχύουν όλες οι πρόνοιες με αυτές του νόμου για την προστασία της μητρότητας εκτός από την άδεια της μιας ώρας για θηλασμό/φροντιδα 
νεογνού.

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου του 2017. Εάν έχει ήδη επισυμβεί ο τοκετός ή η υιοθεσία δεν χάνεται η άδεια πατρότητας 
νοουμένου ότι δεν έχουν λήξει οι 16 εβδομάδες από την ημέρα του τοκετού ή της υιοθεσίας.

Η άδεια θα καλύπτεται με επίδομα ύψους 72% όπως  αυτού της άδειας μητρότητας και κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις νοουμένου ότι θα 
αποστείλει σχετική αίτηση στο ΤΚΑ.

Τροποποιήσεις στον Περί Προστασίας την Μητρότητας Νόμο
Έχει γίνει τροποποίηση στο βασικό Νόμο  που δίνει το δικαίωμα σε γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας να καθίσταται 
δικαιούχα της άδειας μητρότητας αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις βιολογικές μητέρες 
και τις μητέρες που υιοθετούν παιδί.

Παράλληλα ο νόμος ρυθμίζει το δικαίωμα της παρένθετης μητέρας σε άδεια μητρότητας για περίοδο 14 αντί 18 εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Επίσης έγινε τροποποίηση ώστε δικαιούχος της άδειας μητρότητας που απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου 
παιδιού που νοσηλεύεται στο εξωτερικό, να μην εκπίπτει του δικαιώματος του σε επίδομα μητρότητας ή πατρότητας για το χρονικό 
διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, νοουμένου ότι εξασφαλίσει της έγκριση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά 
την επιστροφή του στην Κύπρο.

Τροποποιήσεις στον  Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο
Με βάσει τις δύο πιο πάνω νομοθεσίες έγιναν και ανάλογες τροποποιήσεις στο Νόμο των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι που η άδεια  πατρότητας και η άδεια μητρότητας σε μητέρα 
που τεκνοποιεί μέσω παρένθετης μητέρας ή/και άδεια της παρένθετης μητέρας να καλύπτεται 
με επίδομα.

Ανάγκη για συνεχή βελτίωση
Οι εν λόγω τροποποιήσεις όπως και η δημιουργία του Νόμου για προστασία της πατρότητας 
αποτελούν αναμφίβολα ένα θετικό βήμα. Ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει συνεχώς, να 
αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες, μέσα από την 
συνεχή εξέλιξη και βελτίωση του. Στη δική μας αντίληψη το κράτος οφείλει, να συνεχίσει με 
συγκεκριμένο και μελετημένο τρόπο, να υιοθετεί μέτρα συμφιλίωσης της προσωπικής με την 
επαγγελματική ζωή. Αυτό αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αλλά ιδιαίτερα, τα νέα ζευγάρια. 
Τους γονείς που είναι νέοι εργαζόμενοι και αντιμετωπίζουν ένα ασταθές και εύθραυστο 
εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα σταθερή επιδίωξη συνεχίζει να είναι 
η ολοκληρωμένη γονική άδεια. Πρόκειται για πρόταση η οποία αφορά την παροχή κοινής 
γονικής άδειας στα ζευγάρια που είναι νέοι γονείς, με σύνολο 13 βδομάδες γονικής άδειας, η 
οποία μοιράζεται αναλόγως από το ζευγάρι. Καλύπτει με επίδομα το μισθό των εργαζομένων 
κατά την διάρκεια της άδειας, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η επαγγελματική 
κατάσταση των γονιών, είτε μητέρας είτε πατέρα. Επίσης ισχύει για την περίοδο μέχρι το 
παιδί να φτάσει σε ηλικία 8 χρονών.

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ



υμπληρώνονται φέτος 91 χρόνια από την ίδρυση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. 91 χρόνια από εκείνο 
το βράδυ του Αυγούστου που έμελλε να αλλάξει τον ρου της 
Κυπριακής Ιστορίας και να γεννήσει κάτι τόσο επαναστατικό 
και δυναμικό που να μην μπορεί ούτε η ίδια η ιστορία να 

το ελέγξει.

Τo πρώτo συvέδριo τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ πoυ απoτέλεσε και τηv ιδρυτική 
πράξη τoυ vέoυ Κόµµατoς έγιvε τo ∆εκαπεvταύγoυστo τoυ 1926 σε έvα σπίτι στηv oδό Βασιλείoυ 
Μακεδόvoς αρ. 13 στη Λεµεσό. Η ηµέρα τoυ συvεδρίoυ δεv ήταv τυχαία. Τo ∆εκαπεvταύγoυστo 
τoυ 1926 ήταv Κυριακή και µη εργάσιµη για πoλλoύς ηµέρα και έγινε κάτω από συνθήκες 
άκρας μυστικότητας καθώς κινδύνευαν από τις αρχές και τους Άγγλους αποικιοκράτες.  
Τo συvέδριo ήταv διήµερo και άρχισε από τo βράδυ τoυ Σαββάτoυ 14 Αυγoύστoυ και 
συvεχίστηκε oλόκληρη τηv επόµεvη μέρα, τηv Κυριακή τoυ ∆εκαπεvταύγoυστoυ µέχρι 
αργά τo βράδυ. Τo συvέδριo έγιvε υπό τηv πρoεδρία 
τoυ κύπριoυ Χρ. Βατυλιώτη (Βάτη) πoυ στάληκε από 
τηv Ελλάδα µε κάθε µυστικότητα από τηv Τρίτη ∆ιεθvή, 
πoυ ιδρύθηκε για συvτovισµό τωv Κoµµoυvιστικώv 
Κoµµάτωv σε oλόκληρo τov κόσµo και άρχισαv vα 
oργαvώvovται πάvω σε σταθερή βάση.

Στo συvέδριo παρέστησαv oι Χαράλαµπoς Βατυλιώτης 
(Βάτης) Κώστας Χριστoδoυλίδης (Σκελέας), 
Χαράλαµπoς Σoλoµωvίδης, Γιάvvης Παπαγγέλoυ 
(Λεύκης) Χρίστoς Σαββίδης (αδελφός τoυ Πλoυτή 
Σέρβα) Κώστας ∆ράκoς, Χριστόδoυλoς Αρτεµίoυ, 
Πλάτωv Τoυµάζoς και η αδελφή τoυ Κατίvα (µετέπειτα 
Κατίvα Iάκωβoυ Νικoλάoυ, Κλεάvθης Κιoύπης, Γ. 
Σoλιάτης, Χ. Σκαπαvέας, Κώστας Ερωτας, Λεωvίδας 
Χριστoδoυλιδης, Αvvιvoς Γεωργίoυ και oι εκπρόσωπoι 
της µαθητικής και εργατικής vεoλαίας τoυ ΚΚΚ 
Κυριάκoς Κoυκκoυλλής, Μάρκoς Μαρκoυλής, Μ. Μικελλίδης, Γ. Σoλoµωvίδης 
και Ευστάθιoς Ξιvαρής.

Mε την ίδρυση του KKK, η εργατική τάξη της Kύπρου, η αγροτιά, η προοδευτική 
διανόηση και γενικά οι εργαζόμενοι απόκτησαν το δικό τους αυτόνομο 
κόμμα, που εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο ως αυτοτελής πολιτική 
και κοινωνική δύναμη. Tο KKK ήταν γέννημα των νέων οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών, που διαμορφώθηκαν στην Κύπρο με την ανάπτυξη 
του καπιταλισμού στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. H εμφάνιση και 
ανάπτυξη της εργατικής τάξης ήταν το σημαντικότερο στοιχείο αυτής 
της εξέλιξης. H εργατική τάξη ζούσε και εργαζόταν κάτω από άθλιες 
συνθήκες της πιο άγριας εκμετάλλευσης. Tο ξεκλήρισμα της φτωχής 
αγροτιάς πύκνωνε συνεχώς τις γραμμές της. H καταδυνάστευση του 
Βρετανού αποικιοκράτη συμπλήρωνε την καταπίεση της ντόπιας 
αστικής τάξης, των τοκογλύφων και των τσιφλικάδων. Γεννήθηκε 
η ιστορική αναγκαιότητα ταξικής συνειδητοποίησης, οργάνωσης 
και πάλης των εργαζομένων για τα δίκαια και τα δικαιώματα 
τους. Aυτή την αναγκαιότητα ήρθε να καλύψει με την 
ίδρυση του το KKK. H Mεγάλη Oκτωβριανή Σοσιαλιστική 
Eπανάσταση στη Pωσία, η ακτινοβολία και η επίδραση 
της στο παγκόσμιο εργατικό και επαναστατικό κίνημα 
ήταν ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που ώθησε 
στη δημιουργία του KKK. O απόηχος της επανάστασης 
έφτασε και στη Kύπρο. Tα ιδανικά του σοσιαλισμού 
για μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων απαλλαγμένη 
από κάθε καταπίεση και εκμετάλλευση και στηριγμένη 
στην ισότητα, τη δημοκρατία και την κοινωνική 
δικαιοσύνη συγκίνησαν και κινητοποίησαν τους 
πρωτοπόρους εργάτες, υπάλληλους, αγρότες, βιοτέχνες 
και προοδευτικούς διανοούμενους της εποχής. 

O σπόρος έπεσε σε γόνιμο έδαφος. Έριξε βαθιές ρίζες και δεν άργησε 
να καρπίσει. Εξάλλου αυτό διακρίνεται και μέσα στο μανιφέστο. 
Μετά τo συvέδριo δόθηκε στη δηµoσιότητα µαvιφέστo πρoς τov 
Κυπριακό λαό µε τo oπoίo καθoρίζovταv oι θέσεις και απoφάσεις 
τoυ Α Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ :

[....]Τo Κ.Κ.Κ. είvαι τo µόvo κόµµα πoυ υπoστηρίζει τα συµφέρovτα 
της φτωχoλoγιάς και µπoρεί vα τηv oδηγήσει στηv τελική της 

απελευθέρωση. Γι’ αυτό τo Συvέδριo τoυ Κ.Κ.Κ. πρoσκαλεί 
όλoυς τoυς εργάτες και χωρικoύς vα oργαvωθoύv και vα 
ταχθoύv κάτω απo τες σηµαίες τoυ για vα αγωvιστoύv 
για τηv απελευθέρωση τoυς, περιφρovώvτας όλoυς τoυς 
πoλιτικάvτηδες της Κύπρoυ.

Ο αγώvας τoυς θα στηρίζεται στα ακόλoυθα αιτήµατα:

• Παραχώρηση ευρείας αυτoδικoικήσεως στηv Κύπρo µε 
υπεύθυvo Κυβέρvηση και µε τηv καθoλoγική ψηφoφoρία.
• Κατάργηση τoυ φόρoυ υπoτελείας και τoυ κτηµατικoύ 
φόρoυ.
• Ελάττωση τoυ έµµεσoυ φόρoυ και φoρoλoγία τoυ 
Κεφαλαίoυ.
• Επιστρoφή τωv -περισσευµάτωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
και διάθεση τoυς για τηv παρoχή φτηvώv δαvείωv στoυς 
χωρικoύς.
• ∆ιαγραφή τωv χρεώv ή µετατρoπή τoυς σε µακρoχρόvια 

χρεωλυτικά δάvεια µε χαµηλό τόκo.
• Εφαρµoγή διά vόµoυ τoυ χώρoυ σ’ όλες τις επιχειρήσεις.
• Ελευθερία oργαvώσεως τωv εργατώv και µαζί µε τηv αvαγvώριση τωv 
συvδικάτωv. Ψήφιση πρoστατευτικώv εργατικώv Νόµωv.
Εργάτες, Αγρότες,

 Εµπρός. Οργαvωθείτε, πρoετoιµασθείτε v’ αγωvισθείτε για τηv επιβoλή τωv 
πιo πάvω αιτηµάτωv στo πλευρό σας και θα καθoδηγεί τo δίκαιo αγώvα σας.

Ζήτω η αvεξάρτητoς Κύπρoς. Ζήτω η Κoµµoυvιστική διεθvής.”

•Μιχάλης Κανελλής
Mέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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πολύπλευρη δράση που αναπτύσσει η ΕΔΟΝ στις τάξεις της 
νεολαίας αγγίζει και τον αθλητισμό. Μέσα από τον αθλητισμό 
διδάσκονται αξίες ζωής, όπως η υπομονή και η επιμονή, ο 
κόπος και η ανταμοιβή, η χαρά και η λύπη, όπως επίσης και η 
πειθαρχία, ο αυτοέλεγχος και η κάμψη του εγωισμού, κάνοντας 
έτσι πιο έτοιμο το νέο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μέσα 
στην κοινωνία. Ένας νέος με τις αξίες του σωστού αθλητή, 
παραμένει αθλητής και εκτός του αγωνιστικού χώρου, αφού 

αυτό τον καθιστά καλύτερο άνθρωπο, με γενική μόρφωση και παιδεία, 
καλύτερο μαθητή, εργαζόμενο, φίλαθλο, ένα άνθρωπο που σέβεται 
τον εαυτό του, μα κυρίως τους γύρω του. 

Κόντρα στην προσπάθεια που γίνεται για πλήρη εμπορευματοποίηση 
του αθλητισμού καθώς και στην προσπάθεια να καταστεί 
προνόμιο των λίγων και εκλεκτών, η ΕΔΟΝ παραθέτει τις 
δικές τις θέσεις. Η ΕΔΟΝ, αγωνίζεται και απαιτεί από την 

πολιτεία διεύρυνση των προϋποθέσεων μαζικής άθλησης 
των νέων. Παράλληλα προτάσσει την ανάγκη καλλιέργειας 

και ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού κάτι που 
προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, επιστημονική 
προετοιμασία και κίνητρα για τους αθλητές.

Αθλητική γωνιά στο 30ο Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
ΕΔΟΝ…

Για πρώτη φορά στο 30ο Παγκύπριο Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ λειτούργησε 

η αθλητική γωνιά. Με τον τρόπο αυτό, ως ΕΔΟΝ θέλαμε να 
βοηθήσουμε τους νέους να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στον 

αθλητισμό, προάγοντας παράλληλα τα θετικά στοιχεία που 
μπορεί κάποιος να αποκομίσει όταν αθλείται.

Στο χώρο της αθλητικής γωνιάς δόθηκε χρόνος μιας μικρής παρουσίασης διαφόρων 
αθλημάτων από άτομα και σχολές, έτσι ώστε οι νέοι να γνωρίσουν από κοντά 

μερικά αθλήματα, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
για οποιαδήποτε απορία έχουν όσον αφορά την ενασχόληση τους με τα 

συγκεκριμένα αθλήματα από άτομα έμπειρα στο χώρο. Επίσης, υπήρχαν 
μικρές αθλητικές δραστηριότητες για διασκέδαση, καθώς ο αθλητισμός 

πέραν των άλλων θετικών στοιχείων αποτελεί και ένα μέσο ψυχαγωγίας. 
Τέλος, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις θέσεις της 

ΕΔΟΝ γύρω από τον αθλητισμό, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις 
γύρω από το θέμα.

Ως ΕΔΟΝ, αντιλαμβανόμενοι τη διαρκή κατάρρευση της 
ιδέας του αθλητισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας μέχρι ο αθλητισμός να καταστεί  λαϊκό 

δικαίωμα.

•Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Αθλητικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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πολιτισμός20

Γ ια την ΕΔΟΝ, ο πολιτισμός, αποτελεί από την ίδρυσή της έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες της δράσης της. Μέσα από την ιστορική 
της πορεία ανέπτυξε ένα πολιτιστικό κίνημα, το οποίο μεταφέρει 
πολιτιστικές αξίες που συμβάλουν  στην κοινωνική πρόοδο, ενθαρρύνει 
την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία, προβάλλει το έργο των 
Κυπρίων δημιουργών, διατηρεί και αναδεικνύει την πολιτιστική μας 

κληρονομιά, αλλά και έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις 
άλλων λαών. Για το λόγο αυτό η πολιτιστική μας δράση αποτελεί την απάντηση 
σε όλους αυτούς που θέλουν τη νέα γενιά θύμα της μαζικής υποκουλτούρας που 
προάγει ο καπιταλισμός. 

Αποστολή του πολιτισμού κατά τη δική μας αντίληψη, θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, η διαπαιδαγώγηση και η συμβολή 
τους στην κοινωνική πρόοδο.

Η Τέχνη ως βασικό συστατικό του Πολιτισμού κάθε κοινωνίας, αποτελεί έκφραση 
της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και την κοινωνία. Αποτελεί ειδική έκφραση 
της ανάπτυξης των δημιουργικών δυνάμεων και ικανοτήτων του ατόμου. Οι 
τέχνες, στο σύνολό τους, βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνία στα 
πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται. Μέσω των τεχνών καταγράφεται, από τη μια η 
εκάστοτε ιστορικά διαμορφωμένη κοινωνική πραγματικότητα, ενώ  από την άλλη 
επενεργούν πάνω σε αυτή. Μπορούν δηλαδή είτε να καθυποτάσσονται και να 
υπηρετούν τα κυρίαρχα στοιχεία μας δοσμένης κοινωνίας, είτε να διαμορφώνουν 
και να καλλιεργούν μια εναλλακτική πρόταση για το μέλλον της κοινωνίας. 

Στη δική μας αντίληψη η μουσική, η τέχνη και ο πολιτισμός, ποτέ δεν αποτελούσαν 
προνόμιο για τους λίγους και εκλεκτούς, αλλά δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο 
ξεχωριστά. Στα πλαίσια αυτά η ΕΔΟΝ για πρώτη χρονιά φιλοξένησε στο χώρο της 
Πύλης Αμμοχώστου τη «Γωνιά Τεχνών» όπου συμμετείχαν, παρουσιάζοντας έργα 
τους κύπριοι εικαστικοί. Σκοπός της γωνιάς αυτής, ήταν η συμμετοχή κύπριων 
δημιουργών μέσα από τις εικαστικές τέχνες, η ενθάρρυνση της δημιουργίας και 
η δυνατότητα προβολής του έργου τους στο κοινό. 

Κατά τη διάρκεια του 30ου ΠΦΝΦ, η γωνιά τεχνών φιλοξένησε ζωγράφους, 
χαράκτες και γλύπτες. Ως πρώτη χρονιά λειτουργίας της γωνιάς τεχνών, η 
αποτίμηση που κάνουμε είναι θετική καθώς αρκετοί από τους επισκέπτες του 
φεστιβάλ πέρασαν από την γωνιά τεχνών και έκαναν θετικά σχόλια για την 
δημιουργία της γωνιάς αυτής. Ταυτόχρονα, οι καλλιτέχνες οι οποίο έκθεσαν τα 
έργα τους δήλωσαν ικανοποιημένοι καθώς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με το κοινό για το έργο τους.

Ευελπιστούμε πως η Γωνιά Τεχνών θα φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια περισσότερους 
καλλιτέχνες δίνοντας τόσο στο κοινό όσο και στους ίδιους την ευκαιρία να 
αναπτύξουν συζητήσεις γύρω από τα ζητήματα της τέχνης και του πολιτισμού, 
τα οποία εφάπτονται των κοινωνικών και πολιτικών προβληματισμών που η ΕΔΟΝ 
θεωρεί σημαντικό να κατατίθενται από τους νέους ανθρώπους.

•Φάνη Φιλοθέου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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2ο LimasSoul Festival - 
Μουζουράκης, Μπαλάφας, 
Γυμνά Καλώδια
Το Ravens Music Hall παρουσιάζει το 2ο LimasSoul Festival σε ένα 

διήμερο πρόγραμμα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ο Πάνος 
Μουζουράκης, το συγκρότημα ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ, ο Λεωνίδας Μπαλάφας τα Γυμνά 
Καλώδια, ο Βύρωνας Πότσος, 

Πότε:  Δευτέρα, 7 Αυγούστου και Τρίτη 8 Αυγούστου στις 19:00 

Πού:Ποταμός Γερμασόγειας (χώρος στάθμευσης) 

Από τις Μυκήνες στην 
Πάφο - Ένα Μουσικό Ταξίδι 
4 Χιλιετιών
Ένας στρογγυλός υπόγειος εκθεσιακός χώρος - έργο του Ιταλού 
αρχιτέκτονα Andrea Bruno - έχει κατασκευαστεί στην περιοχή, με 
μόνο ορατό σημείο εξωτερικά τον χάλκινο τρούλο του. Είναι εδώ 
όπου ο φημισμένος Κύπριος Steinway Artist, συνθέτης-πιανίστας, 
Σάββας Σάββα θα παρουσιάσει έργα του για πιάνο αφιερωμένα 
στον Μυκηναϊκό αποικισμό του νησιού, γραμμένα ειδικά για την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος 2017 σε πρώτη 
παγκόσμια εκτέλεση.

Πότε: Τρίτη, 8 Αυγούστου στις 20:00

Πού; Μάα-Παλαιόκαστρο Πάφος

Από την Οδύσσεια στον 
Κ.Π.Καβάφη
Τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, περιέχοντας τη νοσταλγία μιας χαμένης 
ανθρώπινης φωνής, επιτρέπουν στον Θοδωρή Οικονόμου να τα πλησιάσει με τη 
μουσική του, επιχειρώντας να φωτίσει τον άνθρωπο μέσα από πάθη και λάθη. 
Με το βλέμμα στραμμένο στην Οδύσσεια του Bob Wilson, τα φώτα χαμηλώνουν 
και η μουσική περιηγείται στον μύθο του Οδυσσέα, έτσι όπως τον ονειρεύτηκε 
ο Θοδωρής Οικονόμου. Το πάθος, η ένταση, η ανδρεία, το ταξίδι και ο νόστος 
είναι ορισμένα από τα βασικά μοτίβα που πήραν σάρκα και οστά μέσα από 
τον μουσικό λόγο του Οικονόμου. Οι όροι «Προορισμός» και «Οδυσσέας» 
λειτουργούν ως ερμηνευτικά κλειδιά για την καβαφική «Ιθάκη», με την οποία 
ξεκινά την απαγγελία του ο Γιώργος Κιμούλης, προτού δώσει ξανά τη σκυτάλη 
στη μουσική, προκειμένου να συνεχιστεί (ενδεχομένως εσαεί) το ταξίδι.

Πότε: Σάββατο, 12 Αυγούστου στις 20:30

Πού; Αρχαίο Ωδείο Πάφου

Παραδοσιακά 
νανουρίσματα από 
Κύπρο, Ελλάδα & 
Μικρά Ασία
Η θεματική του Trio NeRo επικεντρώνεται στον μουσικό 
επαναπροσδιορισμό του νανουρίσματος (από Κύπρο, 
Ελλάδα και Μικρά Ασία), φιλτραρισμένο μέσα από 
ένα κράμα μουσικών παραδόσεων με στοιχεία από 
τη σύγχρονη κλασική μουσική αλλά και τη funk, τη 
rock, την jazz και με samples από προ-ηχογραφημένα 
νανουρίσματα. Στη συγκεκριμένη συναυλία, το Trio 
θα παρουσιάσει και ένα πρωτότυπο τραγούδι από τον 
μουσικό-συνθέτη Γιώργο Ροδοσθένους και την ποιήτρια 
Αφροδίτη Ζαχαρία-Ροδοσθένους.

Πότε: Παρασκευή, 25 Αυγούστου στις 20:30

Πού; Χάνι του Ιμπραήμ Πάφος 

Ο Φον Δημητράκης
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σ’ ένα αστικό σπίτι της Αθήνας της Κατοχής του 1942. Ο Δημήτρης 
Χαρίτος είναι ένας αποτυχημένος και δειλός πολιτευτής, ο οποίος μέσα στην κατοχή βρίσκει 
την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, να γίνει υπουργός, συνεργαζόμενος 
όμως με τουςΓερμανούς. Μέσα όμως στο σπίτι του και πίσω από την πλάτη του επικρατούν 
αντίθετες τάσεις. Η οικογένεια του σε αντίθεση με εκείνον αποτελείται από πατριώτες, ο γιός 
του είναι αντάρτης στα βουνά, η κόρη του λαμβάνει ενεργό μέρος στην αντίσταση, ενώ ο 
αδελφός του ο Λεωνίδας, δάσκαλος στο επάγγελμα και αγωνιστής ανοίγει μέσα στην Κατοχή 
μπακάλικο, απ’όπου διακινεί στα κρυφά πολεμοφόδια στους αντάρτες στο βουνό πίσω από 
την πλάτη του. Ο Δημητράκης καμαρώνει για την υπουργική του καρέκλα, μέχρι που έρχεται η 
στιγμή να πάρει μια μεγάλη απόφαση.

Πότε: Πέμπτη, 10 Αυγούστου και Παρασκευή, 11 Αυγούστου στις 20:30

Πού; Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας

Ενώνοντας τη 
Μεσόγειο
Στις θαλασσινές σπηλιές, μπροστά από το 
ναυάγιο του EDRO III, ο γνωστός ηθοποιός 
Μάριος Ιωάννου δημιουργεί μαζί με μια μεγάλη 
δημιουργική ομάδα από την Κύπρο και το 
εξωτερικό έναν συγκλονιστικό θεατρικό κόσμο 
που συνδέει τη Μεσόγειο και τους ανθρώπους 
της. Ηθοποιοί από την Αλεξάνδρεια, τη 
Βαρκελώνη, τη Μασσαλία, την Πάφο, τη Σμύρνη, 
και την Ταγγέρη, θα βρεθούν δεμένοι ο ένας με 
τον άλλο σε μια σκηνή στον κόλπο της Πέγειας, 
και μαζί θα εξερευνήσουν τις έννοιες της κοινής 
θάλασσας και της κοινής πατρίδας.

Πότε: Τρίτη, 15 Αυγούστου στις 20:00

Πού; Θαλασσινές Σπηλιές Πέγεια, Πάφος 

Rhythm
Exchange
Μια βραδιά κάτω από τα αστέρια στον κήπο 
του, όπου ο ρυθμός και η κίνηση συναντιούνται, 
μέσα από τον χορό και τη ζωντανή μουσική. Μια 
«ρυθμική ανταλλαγή» μεταξύ μουσικής και χορού. 
Οι χορευτές Γιώργος Πιλλάς και η Ann-Sylvia Clark 
από την Νέα Υόρκη, κινούνται σε ρυθμούς jazz, latin 
και afro μουσικής, από το live συγκρότημα που θα 
παίζει ταυτόχρονα. 

Πότε: Πέμπτη 17 Αυγουστου στις 20:30

Πού; Τεχνόπολις 20, Πάφος

Imam Baildi
Την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, 
περισσότερες από πενήντα πόλεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, έγιναν μάρτυρες της συναυλιακής εμπειρίας 
που προσφέρουν σε κάθε live τους οι Imam Baildi. Ήρθε 
η σειρά της Κύπρου. 

Πότε: Κυριακή, 13 Αυγούστου στις 21:30

Πού; Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων

η «Ν» προτείνει 21Αύγουστος
2017
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Διεθνούπολη 30ου ΠΦΝΦ EΔΟΝ
Οι αγώνες της νεολαίας του κόσμου ενάντια στον ιμπεριαλισμό, οι εμπειρίες 
και τα οράματα τους συναντήθηκαν για άλλη μια χρονιά στο 30οΠαγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της 
Διεθνούπολης, το παρών τους θα έδωαν αρκετές κομμουνιστικές και 
προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
και η Κομμουνιστική Νεολαία της Κούβας.

Στο χώρο της Διεθνούπολης, ο οποίος αποτελεί στην πράξη βήμα έκφρασης 
της διεθνιστικής μας αλληλεγγύης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από διεθνή ζητήματα. 
Είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις σε διάφορες χώρες 
του κόσμου και ιδιαίτερα της περιοχής μας, εξελίξεις που επηρεάζουν και 
τη χώρα μας. 

Διεθνές Σεμινάριο
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ και με αφορμή το επερχόμενο 19ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 6 Ιουλίου, 
Διεθνές Σεμινάριο με θέμα «Το παρόν και η προοπτική του ΠΦΝΦ για το 
διεθνές αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα».

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνές Σεμιναρίου 
καταπιάστηκε από το επερχόμενο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στην Ρωσία τον Οκτώβρη του 2017. 
Το ΠΦΝΦ όπου κλείνει φέτος 70 χρόνια ζωής, έχει ταξιδέψει από το 1947 
σε όλες τις ηπείρους. Διαχρονικά το ΠΦΝΦ έχει ριζώσει στις συνειδήσεις 
εκατομμυρίων νέων καθώς μέχρι σήμερα αποτελεί ένα Διεθνές γεγονός 
που στοχεύει την ενδυνάμωση της αντι-ιμπεριαλιστικής πάλης και την 
προώθηση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών. Το ΠΦΝΦ 
από την γέννηση του έχει στηρίξει όλους τους αγωνιζόμενους λαούς που 
παλεύουν ενάντια σε πολέμους, κατοχή, για απελευθέρωση και αυτοδιάθεση, 
παράλληλα στάθηκε και στέκεται δίπλα στους νέους στον αγώνα για τα 
δικαιώματα τους στην δουλεία, στην πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία 
και στην ψυχαγωγία. 

Στο Διεθνές Σεμινάριο έδωσαν το παρόν τους δεκάδες οργανώσεις νεολαίας 
από το εξωτερικό καθώς και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Νεολαίων με τον Πρόεδρο της και μέλος του ΚΣ της ΕΔΟΝ Νικόλα 
Παπαδημητρίου καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα της Jose Angel Maury 
De Toro. Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της Aleida Guevara κόρης του μεγάλου 
επαναστάτη Ernesto Che Guevara.

Ομιλίες και Χαιρετισμοί
Το σεμινάριο χαιρέτησαν με παρεμβάσεις τους οι επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων του ΑΚΕΛ Βέρα Πολυκάρπου, Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρίστος 
Χριστόφιας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών 
Νικόλας Παπαδημητρίου και η πρέσβειρα της Κουβανικής επανάστασης Αλέιδα 
Γκεβάρα.

Η Βέρα Πολυκάρπου τόνισε στον χαιρετισμό της την ανάγκη της έμπρακτης 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και ιδιαίτερα από τα κινήματα της Αριστεράς ανά 
τον κόσμο. Τονίστηκε η παγκόσμια σημασία της κάθε ιμπεριαλιστιής επέμβασης και 
υπογράμμισε πως το ΑΚΕΛ από την πλευρά του, παραμένει αλληλέγγυο σε κάθε 
αγωνιζόμενο λαό. Παράλληλα αναφέρθηκε για την ανάγκη της ενότητας δράσης των 
κομμάτων της Αριστεράς στον κόσμο στον αγώνα ενάντια στις πολιτικές εξαθλίωσης, 
την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού και τον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη.

Ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ αναφέρθηκε στην ιστορία του παγκόσμιου φεστιβαλικού κινήματος, 
την ιστορία που κουβαλά και τις παρακαταθήκες που αφήνει στην σημερινή 
παγκόσμια νεολαία. Σημείωσε πως παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα 
διαφορετικά πεδία πάλης, από γενιά σε γενιά, το κάλεσμα για αντιφασισμό, τον 
αγώνα ενάντια στις αποικιακές πολιτικές, τον παγκόσμιο αφοπλισμό και τον σεβασμό 
στην διαφορετικότητα, το βασικό – δομικό στοιχείο του αγώνα της παγκόσμιας 
νεολαίας παραμένει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Οι οργανώσεις μέλη 
της ΠΟΔΝ πάντοτε επιτύγχαναν να συνδέουν κάθε ένα από τα διαφορετικά θέματα 
συζήτησης και τις ανάγκες της εποχής, με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές 
συνέπειες της δράσης του ιμπεριαλισμού στον κόσμο. Τόνισε την σημασία της 
διατήρησης αυτής της παράδοσης και αυτού του χαρακτήρα στης ΠΟΔΝ και στα 
ΠΦΝΦ. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της ΕΔΟΝ για το σεμινάριο 
προέβηκε σε μια ιστορική ανασκόπηση των σημαντικότερων σταθμών στην ιστορία 
των ΠΦΝΦ. Αναφέρθηκε στη στενή δράση της ΠΟΔΝ με την ΔΕΦ ενάντια στο φασισμό, 
την αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό, και τόνισε πως, καρπός της οποίας ήταν 
το ίδιο το φεστιβαλικό κίνημα. Από το 1947 το φεστιβάλ γράφτηκε στην ιστορία 
του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος, και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να γράφει 
ιστορία. Ακόμη αναφέρθηκε στους δύσκολους καιρούς που ακολούθησαν για το 
φεστιβαλικό κίνημα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και εξήρε τον ρόλο της 
σοσιαλιστικής Κούβας κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90, για την διατήρηση 
των παγκόσμιων φεστιβάλ και την ανασύνταξη του παγκόσμιου αντι-ιμπεριαλιστικού 
νεολαιίστικου κινήματος. 

• Άννα Νικολάου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Αύγουστος
2017
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ο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιαπωνίας 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Κύπρο, έπειτα από πρόσκληση του 
ΑΚΕΛ, μεταξύ 19 έως 21 του μηνός. Την 
αντιπροσωπεία αποτέλεσαν οι Yasuo Ogata, 
Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εκτελεστικής 
Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνών του Κόμματος, και ο Hiroshi 
Yonezawa, μέλος του Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων του ΙΚΚ.

Οι εκπρόσωποι του Ιαπωνικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος είχαν επίσημες επαφές με τον Γ.Γ. της 

Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Αν. 
Γ.Δ. του ΥΠΕΞ, τον Γ.Γ. της ΠΕΟ, τη Γ.Γ. της ΠΟΓΟ 

και Αντιπρόεδρο της ΠΔΟΓ (Παγκόσμιας Δημοκρατικής 
Ομοσπονδίας Γυναικών), τον Πρόεδρο της ΠΟΔΝ 

(Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών), την 
ΕΔΟΝ και το Δ.Σ. του Ι.Ε. Προμηθέας.

Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ και της ΠΟΔΝ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις με την αντιπροσωπεία του Ιαπωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σχετικά με την 

κατάσταση στην Ιαπωνία, τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο και στο Κυπριακό πρόβλημα 
αλλά και σε σχέση με το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί 
στο Σότσι της Ρωσίας μεταξύ 14 -22 Οκτώβρη. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιαπωνίας
Ιστορία του κόμματος

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιαπωνίας ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου 1922 και πρόεδρος του είναι ο Kazuo Shii και ο 
γενικός του γραμματέας ο Akira Koike. Το Κόμμα αντιμετώπισε τεράστια πολεμική με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και την εδραίωση του Αμερικανικού παράγοντα στην χώρα. Ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ουσιαστικά έλεγχε 
πλήρως την Ιαπωνία μετά τον Β’ Π.Π., κυνήγησε το κόμμα και τους κομμουνιστές οδηγώντας τους μάλιστα σε πολιτικές δίκες ενώ το Κ.Κ. κατέφυγε 

σε ένοπλο αγώνα για να αμυνθεί. Η σκληρή επίθεση και ο ένοπλος αγώνας, έφθειραν σημαντικά την δύναμη του κόμματος και ο αγώνας τους για να 
εξέλθουν από την πολιτική απομόνωση διήρκησε μια μακρά περίοδο.

Πλέον το Ιαπωνικό Κ.Κ. είναι μια στεριωμένη πολιτική δύναμη και στόχο έχει στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες να καταστεί η τρίτη εκλογική δύναμη στην χώρα.

Εκλογικά αποτελέσματα

Δραστηριοποιείται σε μια χώρα με πληθυσμό 126.860.000 και είναι ένα κόμμα που εδραιώνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας του, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που έχει 
συνεχή άνοδο, σε τοπικό και σε πανεθνικό επίπεδο. Το Κ.Κ. Ιαπωνίας έχει 300.000 μέλη, 47% των οποίων είναι γυναίκες.

Πρόσφατα μάλιστα στις τοπικές εκλογές του Τόκυο, που είναι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Ιαπωνικό Κ.Κ. σημείωσε σημαντική άνοδο, έχοντας άνοδο τόσο σε έδρες όσο 
και σε ποσοστά. Έλαβα 19 έδρες και ποσοστό 14.1% (+1.17%).

Το Ιαπωνικό Κομμουνιστικό Κόμμα μετέχει τόσο στη Βουλή των Συμβούλων όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας ενώ κατά τα τελευταία χρόνια έχει συνεχή 
άνοδο τόσο σε τοπικό όσο και σε πανεθνικό επίπεδο. Στις εκλογές για τη Βουλή των Συμβούλων το 2016 κατέλαβε 14 έδρες από τις 232 με αύξηση 3 εδρών παίρνοντας 
6,016,195 ψήφους. 

Πολιτικές Θέσεις

Το Ιαπωνικό Κ.Κ. ιεραρχεί σαν βασικές τους προτεραιότητες τον τοπικό αλλά και παγκόσμιο αντιπυρηνικό αγώνα και την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 
η κυβέρνηση του δεξιού συντηρητικού κόμματος του πρωθυπουργού Άμπε ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσουν ιδιαίτερη δράση και μελέτη στα ζητήματα της 
πυρηνικής ενέργειας αφού η Ιαπωνία σαν χώρα έχει πικρή μνήμη από τα αποτελέσματα της. Οι επιθέσεις των Αμερικάνων στις Χιροσίμα και Ναγκασάκι κατά την διάρκεια 
του Β’ Π.Π. αλλά και το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011 έχουν χαραχτεί στην μνήμη του Ιαπωνικού λαού. Το Κ.Κ. δίνει μάχη για τον τερματισμό της χρήσης 
πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικών όπλων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα το Ιαπωνικό Κ.Κ. παλεύει για τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νέας γενιάς αφού και στην Ιαπωνία η νεολαία έχει να αντιμετωπίσει ένα ζοφερό μέλλον. 
Ανασφάλιστη εργασία και χωρίς σταθερά ωράρια, εργασία μερικών μηνών χωρίς την προοπτική μόνιμης εργασίας είναι η καθημερινότητα και στην Ιαπωνία, όπως και στον 
τόπο μας. Κλασικό παράδειγμα για το ότι οι επιπτώσεις του νεοφιλελεύθερου μοντέλου που ακολουθείται στα πλαίσια του συστήματος έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στους 
εργαζόμενους, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν εφαρμόζονται. 

•Σεβήρος Κούλας
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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