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περιεχόμενα

Οι Τουρκοκύπριοι νέοι μιλούν στη «Νεολαία» ενόψει 
της εκδρομής της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος

Συνέντευξη με τον στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου:
«Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε το μάτι μας στραμμένο 

στους ανυπεράσπιστους.»

Οι αγώνες των μεταλλωρύχων, οικοδόμων και αμιαντωρύχων 
του 1948- Άσβεστος φάρος αγώνα και πάλης 

Συνέντευξη με το Γιώργο Αποστόλου, Πρόεδρο της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Κ.Ο.ΠΟ.)

Προσφυγική Κρίση: μια Ευρώπη-φρούριο, η όξυνση του 
ρήγματος Βορρά-Νότου και ο υγρός τάφος της Μεσογείου



υπριακό και η σχιζοφρένεια της Δεξιάς
Η εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων, η αλλαγή της στάσης της Κυβέρνησης 
ως προς τη λύση του κυπριακού προβλήματος, καθώς και η επαναφορά των 

συγκλίσεων Χριστόφια – Ταλάτ έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα. Αναζωπυρώθηκε 
η ελπίδα για απελευθέρωσηκι επανένωση του λαού και του τόπου μας, στα πλαίσια της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία και αδιαίρετη κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή 
προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Όλα τα πιο πάνω, μόνο δικαιωμένο μπορούν να βρουν το ΑΚΕΛ, αφού μετά από σχεδόν 43 
χρόνια η πλειοψηφία του κυπριακού λαού, αλλά και το κυβερνών κόμμα που τόσα χρόνια 
μπόλιαζε τον κυπριακό λαό με μισαλλοδοξία, έχουν πλέον αλλάξει σε ένα βαθμό την πολιτική 
τους. Από τη μια μπορεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιδιώκει τη λύση του 
κυπριακού προβλήματος στα  πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ενώ από 
την άλλη Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ τόσα χρόνια μετά, συνεχίζουν να τιμούν τον ολετήρα της 
Κύπρου Γρίβα με την παρουσία τους στο μνημόσυνο του, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
του Γενάρη. 

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να εκφράζεται με αυτό τον προκλητικό 
τρόπο η σχιζοφρενικήστάσητης Κυβέρνησης Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ.Από τη μια να 
τοποθετούνται υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακούκαι από την άλλη να ικανοποιούν 
και τους εθνικιστές – σοβινιστές, αυτούς που μας οδήγησαν στα γεγονότα του 1974 και 
τους πολιτικούς απόγονους τους. Η όλη στάση τους δεν είναι καθόλου τυχαία.Πάντα άρεσε 
στον ΔΗΣΥ να πατά σε δύο βάρκες.Τη βάρκα του αστικού κοσμοπολιτισμού από τη μια και 
από την άλλη τη βάρκα του εθνικισμού – σοβινισμού.Αυτό είναι κάτι που μπορεί κάποιος 
να το εντοπίσει σε όλα τα κομμάτια του συναγερμικού οικοδομήματος από το μαθητικό 
του τμήμα, στο φοιτητικό και στο ίδιο τους το κόμμα. Μπορεί ο οποιοσδήποτε εύλογα να 
απορήσει, γιατί να υπάρχει όλη αυτή η αντίθεση σε ένα κόμμα.Απλά για να προλάβουμεμια 
τέτοια απορία, να πούμε ότι αυτό δεν είναι πλουραλισμός απόψεων, αλλά μια πολύ καλά 
στημένη επικοινωνιακή πολιτική για να μπορέσουν να απορροφήσουν όσους περισσότερους 
ψηφοφόρους εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2018.

Παιδεία και το ξεπούλημα της από τη Δεξιά
Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η στάση του Υπουργού Παιδείας.Καταρχάς, θέλουμε να 
ξεκαθαρίσουμε ότι, ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το μαθητικό κίνημα σε 
αυτό το δίκαιο αγώνατους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το μαθητικό κίνημα με μπροστάρη 
την ΠΣΕΜ, προχώρησε σε Παγκύπριο δημοψήφισμα. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των χιλιάδων μαθητών που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, απέρριψαν 
τις τροποποιήσεις στους σχολικούς κανονισμούς που έθετε το Υπουργείο και ιδιαίτερα τις 
εξετάσεις ανά τετράμηνο. Παρόλα αυτά, ο Υπουργός αυταρχικά και με ελαφρά τη καρδία δεν 
έδωσε καμία σημασία στα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος.Τουναντίον, σε δηλώσεις του 
ήταν πολύ προκλητικός λέγοντας ότι το μαθητικό κίνημα υπονομεύει τις προσπάθειες του 
Υπουργείου(sic)! Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, το μαθητικό κίνημα προχώρησε σε 
μαζική κινητοποίηση έξω από τη Βουλή.Επειδή έγινε αρκετή συζήτηση 
για τα επεισόδια που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, 
θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι καταδικάζουμε τα γεγονότα, παρόλα 
αυτά η ευθύνη βαραίνει ξεκάθαρα την αστυνομία, που με προκλήσεις 
φρόντισε να δυναμιτίσει το κλίμα. 

Η αυταρχική και αδιάφορη στάση της Κυβέρνησης δεν τερματίζεται 
μόνο στο μαθητικό κίνημα, αφού την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα 
τα πιο πάνω, η Κυβέρνηση αθετεί για άλλη μια φόρα τις δεσμεύσεις 
της προς το φοιτητικό κίνημα.Κατά την τροποποίηση της νομοθεσίας 
για την κρατική φοιτητική χορηγία και το πακέτο κρατικής φοιτητικής 
μέριμνας, η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι όλο το ποσό του κονδυλίου θα 
διαμοιραζόταν σε όλους τους δικαιούχους.

Παρόλο που αυτό δεν έγινε, έρχονται τώρα με πρόσχημα τα 8εκατομμύρια ευρώ που δεν 
διατέθηκαν κατά την περσινή χρονιά, να μειώσουν τον προϋπολογισμό.Φυσικά είναι γνωστές οι 
πολιτικές που εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση ΔΗΣΥ τα τελευταία χρόνια. Ο ΔΗΣΥυποστηρίζει 
την τάξη που εκπροσωπεί, αδιαφορώντας για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και για 
το μέλλον του τόπου, τη νέα γενιά.

Λίγες μέρες μετά από τη σύνταξη του άρθρουπου διαβάζεις, θα έχουν ψηφιστεί στηΒουλή 
οι νέοι σχολικοί κανονισμοί που αφορούν τους μαθητές και αλλάζουν ριζικά τη μορφή του 
σχολείου προς το χειρότερο. Επίσης, θα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με το αίτημα του φοιτητικού 
κινήματος για έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού8 εκατομμυρίων ευρώγια τη χορηγία 
και το πακέτο που θα αυξάνει τους δικαιούχους τους.Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία και τα 
δικαιώματα μαθητών θα διασφαλιστούν. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα ανθρώπινο σχολείο και 
όχι ένα εξεταστικό κέντρο που μοναδική έγνοια των μαθητών να είναι το κυνήγι των βαθμών 
και όχι της γνώσης.Ας ελπίσουμε ότι θα στηριχθούν οι φοιτητές και δεν θα αναγκαστούν ακόμη 
περισσότεροι να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.Ας ελπίσουμε ότι ακόμη θα μπορούν οι μαθητές 
και οι φοιτητές να ερωτεύονται και να κάνουν όνειρα!Έτσι κύριε υπουργέ;

Ως ΕΔΟΝ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε 
μπροστάρηδες, τόσο στους κοινωνικούς – 
ταξικούς αγώνες, όσο και στον αγώνα για 
απελευθέρωση κι επανένωση του τόπου και 
του λαού μας. Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια χρονιά η 
Παγκύπρια δικοινοτική εκδρομή στο Τρόοδος. 
Δίνουμε μαζικά το παρών μας. Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι νέοι και νέες, στέλλουμε 
μηνύματα επανένωσης, μηνύματα για λύση 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, μηνύματα 
για μια Κύπρο αποστρατιωτικοποιημένη, 
ευτυχισμένη, δυνατή σαν τα βουνά μας, λεύτερη 
σαν τα πουλιά μας.

•Δημήτρης Ιωάννου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«Ν»:  Tο κρατικό κανάλι δέχεται σφοδρές 
επικρίσεις από την αριστερά για την 
μην αντικειμενική και δεοντολογική 
αντιμετώπιση, ειδικά την τελευταία 
περίοδο.  Ποιο είναι το σχόλιο σας;

Θεωρούμε ότι αυτές οι κατηγορίες δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Το 
ΡΙΚ εξυπηρετεί με αντικειμενικότητα το έργο του 
και όλες οι κατά καιρούς κατηγορίες αποτελούν 
απλά αποτελέσματα επιφανειακών εκτιμήσεων 
και παρεξηγήσεων.  Για όλες τις περιπτώσεις 
υπάρχει σοβαρή αιτιολόγηση που αποδεικνύει 
ότι μάλλον ευνοείται η αριστερά από το κρατικό 
κανάλι.  

«Ν»:  Η αριστερά σας κατηγορεί για το 
αντίθετο. Μάλιστα το ΑΚΕΛ έφτασε στο 
σημείο να εφαρμόσει εμπάργκο στο ΡΙΚ 
για ένα διάστημα μετά και την διακοπή 
των δηλώσεων του Γ.Γ. του κόμματος στις 
δημοτικές για να προβάλετε την άφιξη του 
Αβέρωφ Νεοφύτου στο εκλογικό επιτελείο 
του κ. Νικολαΐδη.  Ποιο είναι το σχόλιο 
σας;

Αυτή η περίπτωση ήταν μια κλασική περίπτωση 
παρεξήγησης.  Την ώρα που ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 
έκανε δηλώσεις για τις εκλογές επιδιώξαμε να 
προβάλουμε διάφορα πλάνα από τα διάφορα 
εκλογικά κέντρα με σκοπό να ενισχύσουμε το 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο των δηλώσεων.  
Κατά διαβολική σύμπτωση όμως εκείνη της 
στιγμή μετέβαινε στο συγκεκριμένο επιτελείο 
ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.   Αυτό είναι όλο.

«Ν»:  Έρευνα έδειξε ότι η προηγούμενη 
κυβέρνηση λάμβανε περίπου το μισό 
τηλεοπτικό χρόνο από την σημερινή.  
Αυτό δεν είναι ένδειξη μεροληψίας και 
δυσμενούς μεταχείρισης της αριστεράς;

Αυτό το λέτε δυσμενή μεταχείριση της 
αριστεράς;  Είναι ευρέως γνωστό ότι η 
εξουσία φθείρει και ότι οι κυβερνήσεις 
λαμβάνουν πολιτικό κόστος από τις δράσεις 
και τις αποφάσεις τους.  Ουσιαστικά με 
την υπερδιπλάσια προβολή της σημερινής 
κυβέρνησης την εκθέτουμε διπλά και της 
προκαλούμε διπλό πολιτικό κόστος.  Αντί 
να μας ευχαριστείτε για αυτό ζητάτε και τα 
ρέστα αχάριστοι;

«Ν»:  Όσο αφορά στην 
επαναπροσεγγιστική εκδήλωση με 120 
οργανώσεις και χιλιάδες συμμετέχοντες 
από τις 2 κοινότητες προβάλλοντας 
την σε χαμηλής ιεράρχησης τηλεοπτικό 
χρόνο.   Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η συγκεκριμένη μεγαλειώδης 
κινητοποίηση προβλήθηκε μετά ακόμα 
και από το ρεπορτάζ για τον καιρό.  
Γιατί υποσκάψατε τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση;

Σε καμία περίπτωση δεν υποσκάψαμε ούτε 
την συγκεκριμένη κινητοποίηση ούτε ακόμα 
και το ίδιο το επανπροσεγγιστικό κίνημα.  
Το αντίθετο μάλιστα.  Με αυτό τον τρόπο 
στηρίζουμε την προσπάθεια λύσης καθώς 
περάσαμε το μήνυμα ότι είναι καιρός για 
επανένωση.

ΣΙΚΕντευξη από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ του ΡΙΚ. 

Πορτοκάλια έριξαν οι μαθητές, 

φωτοβολίδες έριξαν οι μαθητές, 

επεισόδια οι μαθητές. Τα αιτήματα 

των μαθητών όμως; Οι εξετάσεις κάθε 

τέσσερις μήνες; Τους πραγματικούς 

εγκληματίες να  τους ψάξουμε 

στο Υπουργείο Παιδείας. Γιατί οι 

πραγματικοί εγκληματίες δεν ρίχνουν 

πορτοκάλια: δολοφονούν το μέλλον της 

νεολαίας μας!#we_don’t_need_no_thought_control

Παρούσα στο μνημόσυνο του 

Γρίβα χέρι χέρι με το ΕΛΑΜ ήταν η 

μεγάλη εθνικόφρονα παράταξη του 

Δημοκρατικού Συναγερμού. Έτσι γιατί 

όση επανένωση και κυρήγματα λύσης 

μας πουλήσουν, την περικεφαλαία 

και το δόρυ του εθνικισμού δεν τα 

απαρνιούνται. Όλα για την ψήφο ρε 

παιδί μου, πως να το κάμουμε! Και 

το Κυπριακό δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Άλλωστε και ο εθνικιστής ψηφίζει, 

δεν ψηφίζει;#sismos_sinagermos_grivismos

«Και η μη λύση καλή είναι». Τάδε έφη ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Βου. Μα Αρχιεπίσκοπε μου όπως το πας θα σου μείνει μόνο το Νέας Ιουστινιανής, γιατί Κύπρος δεν θα υπάρχει για να την περιλαμβάνεις στον τίτλο σου. Θα την έχουν ξεπουλήσει κάτι κύριοι που κουβαλούν τέτοια μυαλά σαν εσένα.#mi_lysi=dixotomisi
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ο τελευταίο διάστημα βλέπουμε να συζητιέται 
έντονα το Κυπριακό και ακούμε συνεχώς 
για τις εξελίξεις του από τον πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι τελευταίες 

εξελίξεις έλαβαν χώρα στην Γενεύη τον Ιανουάριο. 
Σύσσωμοι οι πολιτικοί αρχηγοί επιστρατεύτηκαν στην 
Ελβετία, ώστε να συζητήσουν με του αρμόδιους για τα 
θέματα που άπτονται στο Κυπριακό.

Ως ΕΔΟΝ, και κατ’ επέκταση ως ΑΚΕΛ, στηρίζουμε 
την διαπραγματευτική διαδικασία του Προέδρου 
κ. Αναστασιάδη χωρίς να δίνουμε λευκή επιταγή. 
Επιδιώκουμε την μετεξέλιξη της Κ.Δ. από ενιαίο 
δικοινοτικό κράτος σε διζωνικό, ομόσπονδο, δικοινοτικό 
κράτος με πολιτική ισότητα όπως αυτή  καθορίζεται στα 
ψηφίσματα του Σ.Α του Ο.Η.Ε. Το κράτος θα έχει μια 
διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία μια ιθαγένεια και 
σε αυτό θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και οι βασικές ελευθερίες ολόκληρου του λαού.

Εδαφικό...

Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι κατατέθηκαν για 
πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι συνομιλίες και 
από τις δύο πλευρές χάρτες. Βέβαια, ως Ελληνοκυπριακή 
πλευρά δεν μας ικανοποιεί η πρόταση από πλευράς Τ/Κ, 
όμως δημιουργεί προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας 
για το Κυπριακό σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ασφάλεια και εγγυήσεις...

Επίσης, ξεκίνησε η συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας 
και των εγγυήσεων. Η τοποθέτηση των εμπλεκομένων 
μερών επιβεβαιώνει τη διαφωνία που είναι γνωστό ότι 
υπάρχει για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι η αρχή μέσα 
από το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και πολλή 
προσπάθεια για να δημιουργηθεί κοινή βάση, ώστε 
να μπορέσουν οι δύο πλευρές να βρουν την καλύτερη 
δυνατή λύση.

Και οι δύο πλευρές εγείρουν θέμα ασφάλειας. Σαφέστατα 
οι Ε/κ δεν νιώθουν ασφαλείς με την παρουσία του 
κατοχικού στρατού στην Κύπρο. Επίσης οι Τ/κ νιώθουν 
ανασφάλεια από συμπεριφορές και πολιτικές που 
ακολούθησαν ακροδεξιοί κύκλοι στην Κύπρο ενάντια 
στην Τ/κ κοινότητα. 

Για να υπάρχει εφικτή λύση πρέπει να είναι και 
οι δύο πλευρές ικανοποιημένες από το σύστημά 
ασφαλείας. Για το θέμα των εγγυήσεων έχουμε 
θέση ότι η ευρωπαϊκή Κύπρος του 21ου αιώνα 
δεν έχει ανάγκη από εγγυήσεις. Θα πρέπει να 
καταργηθεί το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων 
του 1960 γιατί πλέον είμαστε σε μια διαφορετική 
εποχή με διαφορετικά δεδομένα. Έχουμε ζήσει από 
πρώτο χέρι τους κινδύνους από την διατήρηση των 
επεμβατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων. 

Διακυβέρνηση...

Πρόοδος επιτεύχθηκε και στο κεφάλαιο της 
διακυβέρνησης έστω και αν αφορά θέματα 
δευτερευούσης σημασίας.

Ο ΠτΔ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
συμβουλίου  της Ευρώπης στο Στρασβούργο, 
αναφερόμενος στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, 
είπε ότι:

1) Η εσωτερική δομή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
μετεξελιχθεί στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων.

2) Η ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της ενωμένης 
Κύπρου διασφαλίζεται πλήρως με βάση το διεθνές δίκαιο τον 
Χάρτη των ΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

3) Συνταγματικές πρόνοιες που απαγορεύουν αυστηρά την 
απόσχιση ή την ένωση του μέρους ή του όλου με την όποια 
τρίτη χώρα.

4) Προς διασφάλιση της διζωνικότητας, η κάθε μία των 
Πολιτειών θα έχει καθορισμένα διοικητικά όρια.

5) Προς διασφάλιση της δικοινοτικότητας και της πολιτικής 
ισότητας, προνοείται απαγόρευση επέμβασης της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στις αρμοδιότητες των Πολιτειών 
ή της μιας Πολιτείας στις αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης ή της άλλης Πολιτείας και αποτελεσματικός 
τρόπος συμμετοχής στη διακυβέρνηση του Κράτους από τις δύο 
κοινότητες, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις στη λήψη αποφάσεων 
προς αποφυγή επιβολής της μιας επί της άλλης κοινότητας.

Δυστυχώς στο ζήτημα 
της  δ ιακυβέρνησης 
έχουν γίνει βήματα πίσω 
από την κυβέρνηση του 
Δημοκρατικού Συναγερμού 
– Αναστασιάδη. Με την 
ανάληψη της προεδρίας 
από τον ΔΗΣΥ, έχει 
εγκαταλειφτεί η σύγκληση 
που επιτεύχθηκε επί 
διακυβέρνησης ΑΚΕΛ - 
Δημήτρη Χριστόφια για 
εκ περιτροπής προεδρία, 
διασταυρούμενη και 
σταθμισμένη ψήφο. 
Σύγκληση η οποία θα 
βοηθούσε στη συνεργασία 
των δύο κοινοτήτων στη 
βάση ιδεολογικών και 
ταξικών προσεγγίσεων και 
όχι στο διαχωρισμό με βάση 
την εθνοτική καταγωγή. 

Την ίδια στιγμή βλέπουμε διάφορους από τον λεγόμενο 
ενδιάμεσο χώρο να προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
βάζουν εμπόδια και να δημιουργούν κλίμα ενάντια στη  
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το ΑΚΕΛ, θα συνεχίσει με υπευθυνότητα, σοβαρότητα 
και πατριωτισμό να στηρίζει την διαπραγματευτική 
διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης λύσης. Μιας 
λύσης η οποία θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον 
τόπο και τον λαό και θα δημιουργεί προϋποθέσεις  Ε/κ 
και Τ/κ να πορευτούν μαζί στην κοινή πατρίδα μέσα από 
συνθήκες μόνιμης ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας.

Ως ΕΔΟΝ, θα είμαστε δίπλα στον αγώνα του κόμματος 
μας. Θα συνεχίσουμε τον δικό μας αγώνα, μέσα από 
πορείες και κοινές εκδηλώσεις ώστε να φτάσει η φωνή 
της νεολαίας της Κύπρου στα αφτιά όλου του κόσμου 
ότι στην Κύπρο μπορούμε να ζήσουμε χωρίς στρατούς, 
χωρίς μητέρες πατρίδες σε μια Κύπρο ελεύθερη και 
επανενωμένη.

•Χαράλαμπος Σακκάς
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Μιας λύσης η 
οποία θα 

απελευθερώνει και 
θα επανενώνει τον 

τόπο και τον λαό 
και θα δημιουργεί 

προϋποθέσεις  
Ε/κ και Τ/κ να 

πορευτούν μαζί 
στην κοινή πατρίδα 
μέσα από συνθήκες 
μόνιμης ασφάλειας, 
ειρήνης και 

συνεργασίας.
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ετήσιος 
αυτός 
θεσμός της 
Παγκύπριας 

Εκδρομής της 
ΕΔΟΝ στο Τρόοδος,  
αποτελεί τη στιγμή 
που χιλιάδες 
δημοκρατικοί και 
προοδευτικοί νέοι 
απο όλη την Κύπρο, 
συνδυάζουν τη 
συμβολή τους στον 
αγώνα για επανένωση 
και τις τρέχουσες 
πολιτικές εξελίξεις, 
μαζί με την ποιοτική 
ψυχαγωγία. Μετά από 
το δίδυμο έγκλημα του 
φασιστικού προδοτικού 
πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής, οι 
εκδρομές της ΕΔΟΝ, πήραν 
τον χαρακτήρα μαζικών 
συλλαλητηρίων με αιτήματα 
την κάθαρση του κράτους 
από τα υπολείμματα της 
Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄, 
για τη λευτεριά της Κύπρου 
και την απαλλαγή της 
από τα τουρκικά κατοχικά 
στρατεύματα και τις αγγλικές 
βάσεις. Στα χρόνια αυτά 
που ακολούθησαν του 1974, 
δεν γινόταν επιτρεπτή από 
το κατοχικό καθεστώς, 
καμιά επαφή μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων. Έτσι, κάθε μήνυμα 
αδελφοσύνης που αντηχούσε 
και κατάφερνε να φτάσει στην 
άλλη πλευρά ήταν τεράστιας 
σημασίας.

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία 
του θεσμού της Παγκύπριας 
Εκδρομης ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, 
αποτελεί το 2004 όπου μετά 
από τριάντα ολόκληρα χρόνια 
οι Τουρκοκύπριοι νέοι έδωσαν 
μαζικότατα το παρών τους. Από τη 
χρονιά αυτή, οι νέοι της Κύπρου 
άρχισαν να κτίζουν μια γέφυρα 
επανένωσης και επαναπροσέγγισης 
μέσα από τη λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Οι ΕΔΟΝίτισσες και οι ΕΔΟΝίτες, μαζί 
με τους Τουρκοκύπριους νέους, έχουν 
δώσει ακόμα ένα αγωνιστικό ραντεβού 
στην κορυφή του Τροόδους και φέτος 
στις 5 Φεβρουαρίου 2017, για να 
αντηχήσει από την ψηλότερη κορφή 
της Κύπρου το μήνυμα πως η νέα γενιά 
αυτού του τόπου δεν συμβιβάζεται με 
τη διχοτόμιση και την κατοχή, αλλά θα 
αγωνίζεται μέχρι να σμίξουμε και πάλι 
όλοι μαζί, κάτω από μια επανενωμένη 
πατρίδα.
  

Η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους και σε αυτούς που την έχουν ζήσει 
και αγαπήσει σαν το σπίτι τους. Υπάρχει αρκετό έδαφος για όλους 
αλλά περιορισμένος χρόνος για να επικρατήσει η αγάπη, η ειρήνη και 
η διασκέδαση σε αυτή τη γη. Θέλω την επανένωση του νησιού για να 

σταματήσει η μετανάστευση της νεολαίας σε μεγάλη κλίμακα και για να τους δοθεί 
ένα μέλλον στο δικό τους νησί. Από το 2003 η νεολαία έχει ξεκινήσει να περνά 
χρόνο μαζί, να αγωνίζεται για τους ίδιους στόχους  και να επιδεικνύει αλληλεγγύη. 
Η εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος είναι μια από τις εκδηλώσεις όπου η κυπριακή 
νεολαία διατρανώνει τα συνθήματα της κατά του Βρετανικού ιμπεριαλισμού και 
δείχνει τη δύναμη και την ενότητα της ενάντια στον κοινό εχθρό. Ολόκληρη 
η εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα ενότητας και 
επαναπροσέγγισης μέσω της συλλογικής διαμαρτυρίας αλλά και της 
κοινής διασκέδασης.

Είναι σημαντικό η επανένωση της Κύπρου, ο ερχομός της ειρήνης στο 
νησί και να ξυπνάει ο λαός μας σε όμορφες μέρες. Nα διασφαλίσουμε 
για τις μελλοντικές γενιές ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη και αδελφοσύνη. 
Η εκδρομή στο Τρόοδος και τα φεστιβάλ που διοργανώνει η 
ΕΔΟΝ δίνουν τη δυνατότητα στις δυο κοινότητες για γνωριμία και 

επαναπροσέγγιση μεταξύ τους. Τέτοιες εκδηλώσεις διαδραματίζουν πολύ μεγάλο 
ρόλο για να ανοίξει ο δρόμος της ειρήνης.

Μια πατρίδα, κοινός αγώνας, ενωμένη Κύπρος! Κοινές δράσεις όπως η 
εκδρομή στο Τρόοδος στις οποίες είναι μαζί οι κοινότητες της Κύπρου 
και εκφράζουν με τα συνθήματα την αντίθεση τους 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, βοηθούν στο να σμίγουν οι 
νέοι και να είναι ενεργοί στο κοινό αγώνα.

Στους πολέμους δεν υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν μόνο 
χαμένοι. Για αυτό το λόγο μπορούμε να ξεπεράσουμε την οδύνη του 
παρελθόντος μας συμμερίζοντας τα κοινά που μας 
συνδέουν για το μέλλον. Πιστεύω ότι το να περνάμε 
Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μαζί το χρόνο μας, 

θα είναι μια ωραία ευκαιρία για να σμίξουμε και να ξεπεράσουμε τις 
πίκρες και την οδύνη του παρελθόντος. Αυτός είναι ο μονός δρόμος 
για να οικοδομήσουμε μια κοινή πατρίδα.

Γραφείο Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Dogus Aripinar-27 χρονών 

İbrahim Çufoğlu-27 ετών

Göral Sönmezler- 29 ετών

Demay Zabitoğlu-21 ετών

Öykü Akcan-24 ετών

Ο
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Η επανένωση της Κύπρου μας θα είναι μια επιστροφή σ’ ένα παρελθόν 
που νοσταλγούμε εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι είναι δικαίωμα της 
γενιάς μας και των μελλοντικών γενεών να ζουν με ειρήνη, ευημερία 
και ενότητα όπως ζούσαν κάποτε οι μεγαλύτεροι μας και εύχομαι 
από καρδιάς να έρθει η ειρήνη στην Κύπρο. Η εκδρομή στο Τρόοδος  

που θα διοργανωθεί θα συμβάλει στο να σμίξουν οι δυο κοινότητες και να φανεί 
άλλη μια φορά ότι εμάς, τους ανθρώπους του νησιού που προερχόμαστε από 
τις ίδιες κοινωνικοπολιτισμικές ρίζες, δεν μας χωρίζει κάτι άλλο 
παρά τα οδοφράγματα. Επίσης αν θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα 
περισσότερες εκδηλώσεις και με τη συμμετοχή μεγαλύτερων μαζών 
όπως η εκδρομή στο Τρόοδος, θα φανεί ποσό αγωνιζόμαστε και 
ελπίζουμε για την ειρήνη και τη δικοινοτική λύση.



φού�  βρεθή� καμε στο χωριο�  Πλατανι�σκια, μετα�  απο�  
τήλεφωνική�  επικοινωνι�α με τον Χαμπή� , φτα� σαμε 
με σχετική�  εύκολι�α στο Μούσει�ο Χαρακτική� ς. Εκει� 
σύναντή� σαμε τον Κύ� πριο χαρα� κτή Χαμπή� . Αφού�  μας 
καλωσο�ρισε με μια ζεστή�  και σφιχτή�  χειραψι�α, μας ει�πε 
κοιτω� ντας μας κατα� ματα: «Σ̆αι�ρούμαι πολλα�  πού σας 

γνωρι�ζω». Επο�μενή κι�νήσή, ε�νδειξή τής φιλοξενι�ας τού, μας κε�ρασε 
ζιβανι�α. Με τή ζιβανι�α παρε�α ξεκι�νήσε ή ξενα� γήσή μας στούς χω� ρούς 
τού εργαστήρι�ού τού.

«Ν»: Μες στα έργα σου υπάρχουν τόσον όμορφες τζ̆αι 
καλοσχηματισμένες μορφές, φιγούρες, αντικείμενα, εν’ 
εύκολα αναγνωρίσιμη τούτη η ομορκιά που τους επισκέπτες 
που έρκουνταιδαμαί;

Χαμπής Τσαγγάρης: Εξαρτα� ται ως πού�  θωρει� ο καθε�νας. Εγιω�  λαλω�  
το τζ̆αι λλι�ον α� λλωσπως. Εξαρτα� ται πο�σον ο�μορφα εν’ τα μμα� θκια 
τού α� λλού. Όσον ο�μορφα ει�ναι, το�σον ο�μορφα θωρού� ν.

«Ν»: Μέσα που τα έργα σας υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τα 
έργα του δασκάλου σας Α.Τάσσου.

Χ.Τ.: Μπορει� να φανει� ή ομοιο� τήτα τζ̆αι ή επιρροή�  τού δασκα� λού 
μού, πρα� μαν πού ει�ναι ο� ,τι πιο φύσικο�ν να με επήρεα� σει. Ο δα� σκαλος 
μού ή� ταν ο μο�νος χαρα� κτής πού ε�ξερα τζ̆αι επροσπα� θούν να κα� μω 
ο� ,τι κα� μνει.

«Ν»: Στην σειράν των χαρακτικών με τους καλικάντζ̆αρους 
κυριαρχεί το λιλά χρώμαν. Ποιος εν’ ο λόγος;

Χ.Τ.: Ο λο�γος εν’ ξεκα� θαρος. Οι καλικα� ντζ̆αροιεμφανι�ζούνται κύρι�ως 
τήν νύ�χταν.

«Ν»: Πόθθεν εμπνεύστηκες για να κάμεις την σειράν με τους 
καλικάντζ̆αρους;

Χ.Τ.: Οι καλικα� ντζ̆αροι ή� ρταν μού πού καθαρο� ν πατριωτισμο� ν. 
Παρα� ξενον, αλλα�  εγιω�  κα� θε χρο�νον τα δωδεκα� μερα εθω� ρούν μες 
στες εφήμερι�δες πού εδήμοσιεύ�κούνταν ιστορι�ες για καλικα� ντζ̆αρούς, 
τες παραπα� νω φορε�ς ε�ν ει�σ̆εν εικονογρα� φήσήν τι�ποτε. Τζ̆αι κα� ποιες 
φορε�ς αρκινή�σαν τζ̆αι εβα� λλαν εικονογρα� φήσήν μες στες ιστορι�ες των 
κύπριακω� ν καλικα� ντζ̆αρων ποτού� ντα δαιμονού� θκια τα εύρωπαϊκα� . 
Ει�πα να με�ν πα� θούμεν ο� τι επα� θαμεν με τον Άήν Βασι�λήν. Οπο�τε τζ̆’ 
εγιω�  εσκε�φτήκα «ι�νταλος τα γλιτω� ννούμεν;» τζ̆αι ει�πα θα κα� μω μιαν 
ε�ρεύναν να δω ι�νταλος εν’ οι καλικα� ντζ̆αροι, να τούς κα� μω να μει�νούν, 
σαν εικο�να. Λοιπο�ν, ε�καμα μιαν ε�ρεύναν για πε�ντε χρο�νια, εξεκι�νήσα 
τζ̆αιε κατα� γραφα ιστορι�ες πού ο�ποιον παλιο�ν ή� ξερεν. Αμε�τρήτες οι 
ιστορι�ες. Έχω 79 νομα� τούς πού μού ει�παν τζ̆αι ε�γραψα 3000 σελι�δες. 
Μετα�  αφαι�ρεσα αρκετα� , γιατι� ει�σ̆εν πα� ρα πολλε�ς επαναλή�ψεις, τζ̆αι 
ε�καμα ε�ναν βιβλι�ον 600 σελι�δων με φωτογραφι�ες πού τούς το�πούς. 
Έτσι ε�πρεπεν, για να τούς γλιτω� σω. Οι καλικα� ντζ̆αροι οι δικοι� μας, 
τής Κύ� πρού, σε σχε�σήν με τα εύρωπαϊκα�  δαιμονού� θκια, ει�ναι πιο 
αθω� α πλασματού� θκια. Γιατι� τζ̆ει�νοι κα� μνούν ζήμιε�ς, κα� μνούν κα� στια 
στούς ανθρω� πούς, ενω�  εμα� ς πειρα� ζούν τούς ανθρω� πούς τζ̆αι κα� μνούν 
χα� ζιν, διασκεδα� ζούν, καλού� ν σε να πιεις μιτα�  τούς.

«Ν»: Δαμαί έσ̆ει έργα σου που έννεν’ κάτω στο μουσείον. Γιατί;
Χ.Τ.: Το 2008 ο�ταν ελειτού�ργήσεν το μούσει�ον, οι παραπα� νω ενομι�σαν 
ο� τι α� ννοιξα μούσει�ον για να βα� λλω τα ε�ργα μού. Ει�χα ε�ναν ε�ργον μες 
στο μούσει�ον τζ̆αι ερκού� νταν τζ̆αι ερωτού� σαν «Μα πού�  εν’ τα ε�ργα 
σού;», τζ̆αι απα� ντούν τούς «Μα ε�ντζ̆’ εν’ δικο� ν μού το μούσει�ον». 

Ήταν το�σες πολλε�ς οι ερωτή�σεις πού ε�βαλα σε θκύο δωμα� τια δαμαι� 
στο εργαστή�ριν δικα�  μού ε�ργα. Στο μούσει�ον ε�σ̆ει ε�ργα διαφο�ρων 
πού τον 16οναιω� ναν.

Αφού�  ή ξενα� γήσή τελει�ωσε ετοι�μασε ε�να πιατα� κι με σύνοδεύτικα�  τής 
ζιβανι�ας και κα� τσαμε ε�ξω στον κή�πο τού εργαστήρι�ού. Εκει� ρω� τήσε 
για ποιο λο�γο τού κα� ναμε σύνε�ντεύξή.

«Ν»: Το πολιτιστικόν γραφείον της ΕΔΟΝ αποφάσισεν να 
κάμουμεν μιαν συνέντευξην του Χαμπή του Χαράκτη, για να 
προβάλουμεν το πλούσιοντζ̆αι ιδιαίτερα σημαντικόν έργον σας, 
αλλά τζ̆αι για να κάμουμεν ακόμα πιο γνωστήν την τέχνην της 
χαρακτικής στην νεολαίαν.

Χ.Τ.: Εύχαριστω�  σας. Τωρα�  εννα� μα� θούμεν τούς Εδονι�τες να πι�ννούν 
ζιβανι�αν.

«Ν»: Έσ̆ει πολλούς που την πίννουν. Ο κόσμος στρέφεται πίσω 
στην παράδοσην, κυρίως σαν μόδα, αλλά όι στην ουσιαστικήν 
παράδοσην. Τούτον εν’ κάτι πιστεύκεις;

Χ.Τ.: Τού� τον σι�ούρα εν’ κα� τι. Τού� τον το κα� τι ο�μως εμε�ναν μύρι�ζει 
μού ο�πως τα δια� φορα κύπριακα�  ε�ργα πού παι�ζούν στες τήλεορα� σεις 
τωρα� . Έντζ̆ε θωρω�  τα ποττε� μού, αλλα�  ε�σ̆ει ε�ναν καλο�ν μες σ’ τού� τα, 
ο�τι εμπή�κεν ή κύπριακή�  δια� λεκτος στήν τήλεο�ρασήν. Πριν δεν ελα� λεν 
λε�ξήν κανε�νας. Επολεμή�σαν τήν κύπριακή�ν δια� λεκτον να τήν σβή�σούν, 
γιατι� εθεωρή�σαν κα� ποιοι ο� τι εν’ ενα� ντια στήν ελλήνική�  γλω� σσαν, 
ενω�  ή κύπριακή�  δια� λεκτος εν’ πλού� τος τής ελλήνική� ς γλω� σσας. 
Όταν εδήμοσι�εύσα το βιβλι�ον με τούς 40 δρα� κούς, το ’86 περι�πού, 
εκα� μαν μού ολοσε�λιδήν επι�θεσήν, γιατι� εχρήσιμοποι�ήσα με�σα τήν 
λε�ξήν «μετα� φρασή» στα ελλήνικα�  απο�  τήν κύπριακή� ν δια� λεκτον. 
Τζ̆αιεκα� μαν μού καλο� ν. Έκατσα να μελετή� σω ι�νταμπού λαλει� το 
λεξικο� ν, ή εγκύκλοπαι�δεια, τι σήμαι�νει μετα� φρασή, τι σήμαινει 
δια� λεκτος, για να τούς απαντή�σω. Τζ̆αι ε�μαθα πολλα�  πρα� ματα τζ̆αι 
ει�πα ο� τι πολλα�  σωστα�  εχρήσιμοποι�ήσα τήν λε�ξήν μετα� φρασή. Η 
κύπριακή�  δια� λεκτος επολεμή�θήκεν ο�σον εμπορού� σεν.

«Ν»: Η σχολή χαρακτικής έσ̆ει μαθητές;
Χ.Τ.: Σ̆ιλια� ες. Εμα� ς ή σχολή�  μας ε�ν μοια� ζει με καμια� ν. Κύριολεκτικα�  
εν’ σ̆ιλια� ες. Ει�μαστεν ομα� δα τζ̆αιγύρι�ζούμεν τήν Κύ� προν τζ̆αι 
κα� μνούμεν μαθή� ματα ολο�χρονα. Φκαι�ννει ε�ναν προ�γραμμαν, το 
οποι�ον παραβια� ζούμεν πολλε�ς φορε�ς, επειδή�  ε�χούμεν πιε�σεις να 
πα� μεν τζ̆αι αλλού� . Προ�σφατα ει�χαμεν εργαστή�ριν στο νε�ον μούσει�ον 
χαρακτική� ς στήν Λεύκωσι�αν, στήν οδο�ν Αμμοχω� στού, 100 με�τρα 
απε�ναντι απο�  τήν πύ�λήν Αμμοχω� στού, με καμια� ν 40αρια� ν καθήγήτε�ς 
τζ̆αι δασκα� λούς σχολει�ων ως μαθήτε�ς μας. Έχούμεν μαθήτε�ς ού� λλων 
των ήλικιω� ν, απο�  3 ε�ως 83 χρονω� ν —κύριολεκτικα� , εν’ μετρήμε�νες οι 
ήλικι�ες. Το σύγκεκριμε�νον ή� ταν ειδικο�ν εργαστή�ριν σε σύνεργασι�αν 
με το Υπούργει�ον Παιδει�ας και Πολιτισμού� . Τζ̆αι ξεκινα�  πού τού 
χρο� νού μπιενα� λε χαρακτική� ς εις τήν Κύ� προν, μαθήτική� . Δήλαδή�  
προδήμοτική� , δήμοτικο�ν, γύμνα� σιον και λύ� κειον. Εμει�ς τι εκα� μαμεν; 
Εκπαιδεύ� σαμεν δασκα� λούς τζ̆αι καθήγήτε�ς, ή�ρταν πού τα σχολει�α 
τούς να μα� θούν. Ήδή εντα� χτήκεν ή χαρακτική�  στα σχολει�α, γιατι� 
καθήγήτε�ς ή�ρταν κοντα�  μας τζ̆αιεμα� θαν, αλλα�  τωρα�  πα� ει επι�σήμα. 
Τωρα�  εν’ διαγωνισμο� ς πού εννα�  γι�νει. Τού χρο�νού τα σχολει�α θα 
μαζε�ψούν τα χαρακτικα�  πού τα σχολει�α τζ̆αι θα τα στει�λούν για να 
σύμμετα� σχούν στήν μπιενα� λε, ή οποι�α θα γι�νεται κα� θε θκύο χρο�νια. 
Τού χρο�νού θα ει�ναι μο�νον κύπριακή� , με μο�νον μαθήτε�ς, τζ̆αι πού τήν 
επο�μενήν διετι�αν θα ει�ναι πανεύρωπαϊκο�ν.

Επιμέλεια:
Στυλιάνα Χριστοδούλου, Αντώνης Γιατρού,
Κυριάκος Κωνσταντίνου  
Μέλη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
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ύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ο αριθμός 
των θανάτων μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο για το 
2016 ανέρχεται σε περισσότερες από 5000, έναντι 3777 θανάτων 
το 2015.  Η Ε.Ε. φέρει σοβαρές ευθύνες για τις τραγωδίες που 

διαδραματίζονται στο κατώφλι της, καθώς η επίσημη πολιτική της, με βάση της ισχύουσες νομοθεσίες, 
δείχνει αδυναμία στη διαχείριση της ροής μεταναστών και προσφύγων, καταστρατηγεί βασικές αρχές της 
αλληλεγγύης, προωθεί διώξεις και απελάσεις, κλείνει εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα, αλλά κυρίως,λαμβάνει 
έμπρακτο ρόλο στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους που προκαλούν την προσφυγική κρίση.

Η διαχείριση της ροής μεταναστών και προσφύγων στην Ε.Ε. ουσιαστικά διέπεται από τις πρόνοιες του 
Συστήματος του Δουβλίνου, που περιλαμβάνει τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ (Καν. 604/2013 τροποποίηση του 
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ Καν. 343/2003), και αποσκοπεί στη μείωση της μετακίνησης των αιτητών ασύλου 
εντός της Ευρωπαικής ‘Ενωσης. 

Το Σύστημα Δουβλίνου…

Το Σύστημα Δουβλίνου δημιουργήθηκε το 1990 – και εξελίχθηκε έκτοτε- για να μειώσει τις πιέσεις που 
δέχονταν τότε οι βόρειες χώρες,οι οποίες είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες κοινότητες προσφύγων. Το σύστημα 
αποτρέπει την επιλογή χώρας προτίμησης από τους αιτητές ασύλου (asylum shopping) και καταργεί τις 
πολλαπλές αιτήσεις που περιέπλεκαν τις διαδικασίες (refugees in orbit). 

Τι προνοεί το Σύστημα Δουβλίνου:

(α) ένα κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της κάθε αίτησης,

(β) κανονισμούς ιεράρχισης προσδιορισμού αρμόδιου κράτους, που  έχουν ως βασική αρχή ότι αρμόδιο 
κράτος είναι αυτό της πρώτης εισόδου του αιτητή,

(γ) δημιουργία Οργανισμού Frontex για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών-μελών της Ε.Ε., ο οποίος αναλαμβάνει την επιτήρηση των εξωτερικών 
συνόρων, τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών/προσφύγων και την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε περιπτώσης εκτάκτου ανάγκης. Στην πραγματικότητα ο οργανισμός δρα σαν κατασταλτικός 
μηχανισμός, ακόμη και χωρίς την έγκριση των κρατών-μελών, και με τις απάνθρωπες πρακτικές παραβιάζει 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, φέροντας ευθύνη για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο.

Τι δεν προβλέπει το Σύστημα Δουβλίνου:

(α) δίκαιη και ισότιμη ανακατανομή βαρών,

(β) αναπροσδιορισμό κράτους εάν το αρμόδιο κράτος αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αριθμό των αιτήσεων 
και στην απαραίτητη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και επαρκής φιλοξενείας, στα πλαίσια της έμπρακτης 
αλληλεγγύης (η αλληλεγγύη εκφράζεται μόνο σε μορφή οικονομικής βοήθειας),

(γ) δεσμευτική συμμόρφωση του αρμόδιου κράτους στις πρόνοιες παροχής ασύλου και φιλοξενείας.

Σαν επιπλέον μέτρο καταστολής της ροής προσφύγων και μεταναστών, με βάση το αρ.26 της Συνθήκης 
Σένγκεν οι χώρες του Βορρά προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο συνόρων, το οποίο παρέτειναν για ακόμη 
έξι μήνες στις 11/11/2016 με την προοπτική για ολική επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του 
χώρου Σένγκεν, δημιουργώντας έτσι μια Ευρώπη-φρούριο. Αυτή η εξέλιξη δυσκολεύει την διακίνηση των 
αιτητών στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί θεώρηση (visa) και σύμφωνα με τη Συνθήκη Σένγκεν θα μπορούν 
να μετακινούνται ελεύθερα στο χώρο Σένγκεν. Παράλληλα, η Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2016 υπέγραψε συμφωνία 
με την Τουρκική Κυβέρνηση, στην οποία προνοείται η επιστροφή πίσω στην Τουρκία όσων μεταναστών και 
προσφύγουν φθάσουν στην Ελλάδα μέσω αυτής, καθώς και πιο έντονη φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων 
οδών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

Οι Κανονισμοί που διέπουν το Σύστημα του Δουβλίνου καθώς και τα επιπλεόν μέτρα που έχει λάβει η Ε.Ε. 
έχουν τις ακόλουθες συνέπειες. Αρχικά, οξύνουν το ρήγμα μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς όλο το βάρος της διαχείρισης της κρίσης πέφτει στις χώρες της Μεσογείου, οι οποίες είναι και η πύλη 
εισόδου για τους πρόσφυγες από Αφρική και Ασία. Κατά κύριο λόγω όμως, θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους 
τους αιτητές ασύλου. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχουν όλοι οι αιτητές πρόσβαση σε διαδικασία 
χορήγησης ασύλου, κάτι που τους αφήνει ευάλωτους σε προωθημένες από την Ε.Ε. απελάσεις και διώξεις, 
ενώ παράλληλα δεν τους παρέχετε η απαραίτητη προστασία και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.  

Η πραγματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης βρίσκεται στον τερματισμό των εχθροπραξιών που 
τη δημιουργούν και στις οποίες η Ε.Ε. λαμβάνει καθοριστικό ρόλο. Η Ε.Ε. αντί να κλείνει τις πόρτες της 
σε εκατοντάδες χιλιάδες αμάχων που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, οφείλει άμεσα να αναθεωρήσει 
την πολιτική της και να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ροής προσφύγων 
και μεταναστών. Ένα σύστημα  που θα βασίζεται στην έμπρακτη αλληλεγγύη και θα προνοεί ένα δίκαιο 
σύστημα ανακατανομής βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ασφαλείς και νόμιμες οδούς διακίνησης διαμέσου 
των κρατών-μελών, ανθρωπιστική αντιμετώπιση προς τις τραυματικές εμπειρίες αυτών των ανθρώπων και 
ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στους χώρους φιλοξενίας. 

•Ρουμπίνη Χατζηκωστή
Μέλος Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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K άλεσμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών έγινε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εν όψη της νέα απόπειρας περιορισμού τους από την κυβέρνηση 
της Πολωνίας. 

Συγκεκριμένα το θέμα έθεσε στο τραπέζι η ευρωβουλευτής της Σουηδίας 
Malin Björk, κάνοντας αναφορά στην στάση που είχε η Πολωνία τους 
περασμένους μήνες σχετικά με το θέμα της έκτρωσης, σημειώνοντας πως η 

Πολωνική κυβέρνηση, εξέφρασε πρόθεση ακόμη και για επιβολή ποινής φυλάκισης 
στις γυναίκες που προχωρούσαν σε έκτρωση, όπως επίσης και σε όσους συναινούσαν 
σε αυτή τη διαδικασία. 

Συνεχίζοντας ανέφερε πως η κυβέρνηση της Πολωνίας, δεν μπόρεσε να προβλέψει 
το επίπεδο αντίστασης τόσο από τις γυναίκες, όσο και από τους άντρες. Εκατοντάδες 
κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών 
σε όλη την Ευρώπη, εκφράζοντας ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Πολωνούς. Η 
κυβέρνηση της Πολωνίας δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποσύρει το θέμα. Κάτι 
το οποίο ερμηνεύεται ως νίκη όλων όσων αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως πολίτες 
με πλήρη δικαιώματα. Στη συνέχεια ωστόσο, σύμφωνα με την Bjork, η Πολωνική 
κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την επίθεση προς τις γυναίκες, καθώς σύμφωνα 
με τις δηλώσεις του υπουργού Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
της χώρας, προτίθενται να αποχωρήσουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μια σημαντική διεθνής νομική πράξη η 
οποία καταδικάζει την έκφρασης βίας προς κάθε φύλο. 

Η απόπειρα περιορισμού των δικαιωμάτων των γυναικών δεν σταματά μόνο στην 
απόσυρση από την εν λόγω Σύμβαση καθώς τίθεται και το θέμα απαγόρευσης του 
«χαπιού της επόμενης μέρας». Η ευρωβουλευτής δεν  δίστασε να υπογραμμίσει 
πως η Πολωνική κυβέρνηση στρέφει τα πυρά της τόσο κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών, όσο και κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων αφού προτείνει νομοσχέδιο 
έκτρωμα, το οποίο προνοεί τον περιορισμό του δικαιώματος της διαδήλωσης. 

Τέλος, η ευρωβουλευτής επισήμανε πως είναι επιβεβλημένη η επικύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, από όλα τα μέλη της ΕΕ, Εν 
κατακλείδι η Malin Björk τόνισε πως «Η επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών 
αλλά και στο δικαίωμα στη διαδήλωση δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτό και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει σαφή θέση ενάντια σε αυτό.»

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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Οδυσσέας Ιωάννου βρίσκεται στην Κύπρο για την παράσταση «9:05» 
και η Νεολαία δεν θα μπορούσε παρά να έχει μια σύντομη συνέντευξη 
με έναν από τους πιο σπουδαίους σύγχρονους στιχουργούς. Στο δρόμο 
για τη συνάντηση έχεις στα αυτιά τραγούδια που συνόδευσαν πολλές 
στιγμές από τη ζωή σου, τις φιλίες, τους έρωτες, τους κοινωνικούς 
προβληματισμούς, τους αγώνες: από τις «Μικρές Νοθείες» στις 
«Βυθισμένες Άγκυρες» και στα «Έφηβα Γεράκια».

Φτάνοντας, συναντάς έναν άνθρωπο πολύ φιλικό και γήινο, με μεστή ανάλυση που 
όπως λέει, θεωρεί καθήκον του, έχοντας στραμμένο το μάτι στους ανυπεράσπιστους,να 
αφουγκραστεί την εποχή, να εκφράσει την συγκυρία με έναν τρόπο αειθαλή με 
στόχο να κρατηθεί ο κόσμος ζεστός και έτοιμος να συναθροιστεί στο ποτάμι όταν 
αυτό θα περνά. 

«Ν»: Τι αποτέλεσε την έμπνευση για την παράσταση «9:05» και τι ήταν εκείνο που έκανε τον 
κόσμο να αγαπήσει τόσο πολύ αυτή τη παράσταση;

Οδυσσέας Ιωάννου: Η αρχική ιδέα για την παράσταση ήταν του Βασίλη, να είμαστε 
δηλαδή σε ένα σταθμό του τρένου, μια μπάντα η οποία κάνει πρόβες για την περιοδεία 
της. Μετά έπεσε πάνω μου η ευθύνη για την ιστορία που θα πούμε. Μιλήσαμε με τον 
Παντελή Βούλγαρη και αποφασίσαμε να πούμε με ένα συναισθηματικό τρόπο την ιστορία 
της Ελλάδας κατά τα τελευταία 40- 45 χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.  Νομίζω ότι 
υπάρχουν 3-4 παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν στην επιτυχία της παράστασης. Ο 
ένας παράγοντας είναι ότι ο κόσμος είδες ένα άλλο Βασίλη που τον είχε ξεχάσει, ένα 
Βασίλη εσωτερικό, ένα Βασίλη που σε ένα χώρο θεάτρου έκανε εξαιρετικές ερμηνείες 

σε τραγούδια όχι μόνο δικά του αλλά του Ξαρχάκου, του Χατζιδάκη, του Θεοδωράκη. Ο δεύτερος παράγοντας 
είναι ότι  μιλήσαμε με ένα τρόπο συναισθηματικό, χωρίς καθόλου διδακτισμό και χωρίς να κουνάμε το δάκτυλο. 
Προσπαθήσαμε να πιάσουμε τους κοινούς μας στόχους, αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν 
γιατί μέσα στην κρίση έχουμε ζήσει στην Ελλάδα ένα απίστευτο διχασμό, ο οποίος δεν λέω ότι δεν είναι 
δικαιολογημένος. Απλώς αν μείνουμε σε αυτό, αν μείνουμε στον ωμό θυμό δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Κι 
εγώ θύμωσα πάρα πολύ όταν ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα με όλες τις πολιτικές και όλες τις πρακτικές που 
μας οδήγησαν μέχρι εδώ, κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν πάει κάπου. Το τρίτο και το πιο 
παράξενο είναι ότι δεν περίμενε κανένας από αυτές τις φάτσες να βγάλουν γέλιο. Οι περισσότεροι μας έλεγαν ότι 
έρχονταν μαγκωμένοι και νόμιζαν ότι θα μαυρίσει η ψυχή τους και θα πλακωθούν. Η ισορροπία της παράστασης 
ανάμεσα στο γέλιο, τη συγκίνηση και την ανάμνηση είναι ένα από τα στοιχεία που οδήγησε στην επιτυχία.  

«Ν»: Τι αποτελεί έμπνευση για τον Οδυσσέα Ιωάννου για να γράψει τόσο 
επιτυχημένα τραγούδια;

Ο.Ι.: Δε γράφω ποτέ μόνος μου, γράφω μόνο όταν μου πει κάποιος. 
Υπάρχουν μεγάλες περίοδοι που δεν γράφω. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι τις περιόδους που δεν γράφω δεν μαζεύω πράγματα, δεν κοιτάζω 
τι γίνεται γύρω μου, δεν αισθάνομαι. Γενικώς δεν γράφω εν θερμώ, 
γράφω όσο μπορώ εν ψυχρώ. Ελάχιστα τραγούδια έχω γράψει εν 
θερμώ. Εγώ δεν καλούμαι να στηρίξω αυτά που γράφω σε μια σκηνή 
με τη παρουσία μου. Έτσι πρέπει να γράφω για τις ζωές άλλων, 
πρέπει να μπω στα παπούτσια τους. Οι στιχουργοί λειτουργούν σαν 
το φίλτρο άλλων ζωών. Δεν έχω τόσο ενδιαφέρουσα ζωή για να 
γράφω τραγούδια μόνο για μένα. 

«Ν»: Πως βιώνετε την κρίση;

Ο.Ι.: Ως άνθρωπος δεν νοσταλγώ ποτέ, δεν γυρίζω ποτέ πίσω. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό που ζούμε αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα είναι μια πεντάχρονη κρίση του καπιταλισμού θα διαψευστούν σύντομα. Η κρίση από 
δω και πέρα είναι η ζωή μας. Είμαστε το θύμα του καινούργιου καταμερισμού που προσπαθεί να επιβάλει η 
καπιταλιστική κρίση και ο φιλελευθερισμό. Θα σου πω κάτι πολύ οξύμωρο. Ζούμε τη χειρότερη Ευρώπη των 
τελευταίων χρόνων όσον αφορά τον κυνισμό της, με το νεοφιλελεύθερο της πρόσωπο. Ταυτόχρονα όμως, έχει 
υποχωρήσει τόσο πολύ η δημοκρατία παγκοσμίως, που αυτή την στιγμή η ΕΕ έχει τις πιο δημοκρατικές δομές, τις 
οποίες σου επιτρέπει ακόμη και να αμφισβητήσεις και να καταργήσεις την πολιτική της. Εμείς πρέπει να βρούμε 
τους τρόπους να φτιάξουμε την Ευρώπη που θέλουμε.Πρέπει να διεκδικήσουμε  ακόμη και τα αυτονόητα του 
διαφωτισμού, της αστικής δημοκρατίας τα οποία δεν υπάρχουν στην Ευρώπη πουθενά: ισότητα και ισονομία. 

«Ν»: Εσείς προσωπικά, προσπαθήσατε μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο της κρίσης να γράψετε κάτι για να δώσετε 
κάποια μηνύματα;  

Ο.Ι.: Γενικώς πιστεύω ότι όταν ξεκινάς να γράψεις 
κάτι στη τέχνη με σκοπό να δώσεις μηνύματα, 
η αποτυχία είναι παταγώδης. Αν θέλεις να 
δώσεις μηνύματα υπάρχει η αρθρογραφία, η 
βιβλιογραφία, το πολιτικό μανιφέστο. Η δουλεία 
η δικιά μας είναι να αφουγκραστούμε την εποχή, 
να εκφράσουμε την συγκυρία με έναν τρόπο 
αειθαλή που να μπορεί να είναι επίκαιρο και σε 
15 χρόνια.Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε το μάτι 
μας στραμμένο στους ανυπεράσπιστους. Κάθε 
αριστερός οφείλει να έχει το μάτι στραμμένο στους αδύναμους αλλά με έναν τρόπο που να μην είναι κραυγαλέος 
και αποφθεγματικός. Η δουλειά μου δεν είναι να γράφω συνθήματα αλλά να μιλήσω με συναίσθημα το οποίο 
να εμπεριέχει την εποχή. Για παράδειγμα «Το δίκιο μου» είναι ένα τραγούδι που άλλοι χαρακτηρίζουν πολιτικό 
και άλλοι ερωτικό. Και οι δύο δίκιο έχουν. Αφού το έχουν εισπράξει έτσι δίκιο έχουν.

Πως μπορεί να αλλάξει η παρούσα κατάσταση;

Ο.Ι.: Με εγρήγορση.  Ένα από τα λάθη που κάναμε είναι ότι θεωρούσαμε αυτονόητες κάποιες κατακτήσεις μας, 
όπως για παράδειγμα τη Δημοκρατία. Φάνηκε ότι οποιαδήποτε σιγουριά μας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή 
χαρτοπόλεμος. Τίποτα από όσα κερδίσαμε δεν είναι για πάντα. Είναι απίστευτο και ασύλληπτο σε μια χώρα 
όπως την Ελλάδα να φτάνουν σε διψήφια νούμερα οι φασίστες. Δεν είμαι από εκείνους που αθωώνω. Όχι 
άλλα συγχωροχάρτια. Δεν λέω ότι αυτοί που ψηφίζουν τους φασίστες είναι απογοητευμένοι κτλ. Όχι! Ψηφίζεις 
φασίστες είσαι φασίστας. Τους δίνεις βήμα να μιλάνε. Τέρμα το αστειάκι. Είναι ένα επικίνδυνο καρκίνωμα. Ο 
καπιταλισμός πάντα είχε μια εφεδρεία φασιστών, αλλά ήταν κρυμμένοι στα άλλα κόμματα.  Όταν αποκτάνε 
συλλογική έκφραση γίνονται επικίνδυνοι και  χρειάζονται την καθημερινή μας επαγρύπνηση. 

Η επαγρύπνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και η τέχνη 
βοηθάει σε αυτό. Να κρατήσει δηλαδή τον κόσμο ζεστό και 
ετοιμοπόλεμο, ούτως ώστε όταν κατεβεί ένα ποτάμι να αθροιστείς 
στο ποτάμι και να είσαι μαζί τους. Να είσαι έτοιμος.

«Ν»: Στους στίχους σας υπάρχει μια αισιοδοξία. Είστε αισιόδοξος; 
«Το παιχνίδι παίζεται ακόμα»;

Ο.Ι.: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Φυσικά και παίζεται. Δεν είμαι άνθρωπος 
των πλάνων ούτε της στρατηγικής. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ 
τι θα γίνει σε δέκα χρόνια. Αυτό που θα γίνει σε δέκα χρόνια 
χτίζεται τώρα, σήμερα. Προσπαθώ να είμαι σε εγρήγορση, να είμαι 
παραγωγικός, να φροντίζω τους ανθρώπους και τις σχέσεις μου 

κάθε μέρα. Αυτή είναι η διάκριση μεταξύ αισιόδοξου και απαισιόδοξου, το παρόν. Το τι προβλέπει ο καθένας 
είναι μια ανέξοδη δήλωση και δεν αποδεικνύεται και ποτέ. Οποιοδήποτε μαύρο σενάριο και να μου πεις, υπό  
οποιαδήποτε οπτική γωνία θα δικαιωθεί κάποτε.  Είναι εύκολο να προβλέψεις το μαύρο. Στο άσπρο σε θέλω. 
Αυτός είναι ο τρόπος μου να είμαι αισιόδοξος. Να μην παρατάω καμία μέρα. 

•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Συντατική Επιτροπή «Ν»
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αλλαγή του χρόνου 
δεν σήμανε όπως ήταν 
αναμενόμενο και την 
αλλαγή στο διεθνές σκηνικό. 
Οι ανταγωνισμοί  μεταξύ των 

μεγάλων δυνάμεων γίνονται όλο και 
πιο εμφανείς κυρίως για τον έλεγχο των 
ενεργειακών πηγών, των εμπορικών οδών 
καθώς και των αγορών. Με φόντο αυτές 
τις αντιθέσεις οι ιμπεριαλιστές εντείνουν 
τις επιθέσεις τους σε βάρος των λαών 
όλου του κόσμου και οι πόλεμοι σπέρνουν 
καταστροφή, όλεθρο, προσφυγιά και θάνατο.

Ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου το ΝΑΤΟ 
προωθεί το σχέδιο του για τη «Νέα Μέση 
Ανατολή», η επαναχάραξη των συνόρων γίνεται 
με το αίμα των λαών. Το Ιρακ είναι τριχοτομημένο, 
οι ΗΠΑ προεκτείνουν τις επιδρομές τους από 
το Αφγανιστάν στο Πακιστάν, ενώ η σύμμαχος 
τους Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει ανηλεώς την 
Υεμένη, καθώς θέλει να επεκτείνει την επιρροή της 
σε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο.

 Η Συρία έχει μετατραπεί σε μια τεράστια σκακιέρα, όπου οι ιμπεριαλιστικοί συνασπισμοί κινούνται για εξυπηρέτηση των οικονομικών, στρατηγικών 
και άλλων συμφερόντων τους, ενώ οι φονταμενταλιστές του ISIS (οι «μαχητές της ελευθερίας» και άλλοτε σύμμαχοι των ΗΠΑ και της Τουρκίας) 
δολοφονούν, αιχμαλωτίζουν και βασανίζουν χιλιάδες αμάχους. Μέσα σε αυτή την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Παλαιστινιακός λαός 
συνεχίζει να αντιστέκεται στην επεκτατική πολιτική του Ισραήλ που εδώ και χρόνια δολοφονεί άμαχους και εποικίζει τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά 
εδάφη.

Μετανάστευση και προσφυγιά...
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και οι εμφύλιοι πόλεμοι που λαμβάνουν χώρα στην Αφρική (βλ Λιβύη, Νιγηρία) λόγω της νεοαποικιακής 
πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και της όξυνσης των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών οδηγούν εκατομμύρια 
ανθρώπους στην προσφυγιά και στη μετανάστευση. Η προσφυγιά είναι ακόμα ένα τίμημα του πολέμου και δυστυχώς χιλιάδες είναι οι 
άνθρωποι που πνίγονται στη Μεσόγειο στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο ή μένουν εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα 
και σε συνθήκες εξαθλίωσης στις χώρες που τους «φιλοξενούν». Μέσα σε όλα αυτά η ΕΕ (που ενίοτε συμμετείχε στους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους) αντί να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για τους πρόσφυγες και να προσεγγίζει τις γενεσιουργές αιτίες της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης, συνεχίζει να προωθεί τη στρατιωτικοποίηση της ηπείρου ενισχύοντας παράλληλα την πολιτική της «Ευρώπης φρούριο».

ΝΑΤΟ - Η ίδια ιστορία....
Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι οι ιμπεριαλιστές και ειδικά το ΝΑΤΟ προσπαθούν να ποδηγετήσουν τον ΟΗΕ, τον κατεξοχήν οργανισμό που 
είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της Ειρήνης και της σταθερότητας ανά το παγκόσμιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ιμπεριαλιστές 
προσπαθούν να εμπεδώσουν την καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου και ειδικά στις περιπτώσεις του εμφυλίου στην Ουκρανία, 
όπου οι δυτικοί εξόπλισαν και στήριξαν τους φασίστες για να καταλάβουν την εξουσία, καθώς επίσης και στη  Συρία και στη Λατινική 
Αμερική.

Ως ΕΔΟΝ, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους λαούς όλου του κόσμου που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, σε όλους τους λαούς 
που παλεύουν για την επικράτηση της Ειρήνης σε όλη τη γη. 

Ως Κύπριοι που βιώνουμε ακόμα στο πετσί μας τα αποτελέσματα του πολέμου με τους χιλιάδες πρόσφυγες, αγνοούμενους, το 
διαμελισμό και βίαιο εθνικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων δεν θα μπορούσε να μην μας απασχολεί το τέρας του πολέμου σε 
διεθνές επίπεδο. Πόσο μάλλον που οι θύτες των σύγχρονων πολέμων είναι οι ίδιοι με το 1974 καθώς οι δυτικοί μέσω του ΝΑΤΟ 
συνεχίζουν να υποδαυλίζουν το μίσος και το φανατισμό, να οργανώνουν πραξικοπήματα και να προωθούν τα οικονομικά και 
γεωστρατηγικά τους συμφέροντα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ως προοδευτική οργάνωση νεολαίας θα συνεχίσουμε τον αταλάντευτο αγώνα μας μέχρι την οριστική εξάλειψη του πολέμου, 
του οποίου οι αιτίες ύπαρξης βρίσκονται στην ίδια τη βάση του εκμεταλλευτικού συστήματος. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας για διάλυση του ΝΑΤΟ και κάθε ιμπεριαλιστικού οργανισμού, για αποπυρηνικοποίηση, διεθνή αφοπλισμό και για ένα 
σύστημα κοινωνικά δίκαιο που δεν θα έχει ως βάση το κέρδος, που δεν θα έχει ανάγκη τους πολέμους, ένα σύστημα που 
θα θριαμβεύει το δίκαιο των λαών και όχι το δίκαιο των ισχυρών. 

Στα πλαίσια αυτού του αγώνα ως ΕΔΟΝ, διοργανώνουμε συναυλίες με τους Θάνο Μικρούτσικο,  Χρίστο Θηβαίο και 
Μαριάννα Πολυχρονίδη στις 7/2 στη Λεμεσό στο Ravens, στις 8/2 στη Λευκωσία στο Down Town και στις 9/2 στη Λάρνακα 
στο Savino. Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες να στηρίξουν τις συναυλίες και να στείλουν το μήνυμα ότι η νεολαία 
της Κύπρου δεν συμβιβάζεται με τον πόλεμο, την προσφυγιά, την καταστροφή και την εκμετάλλευση αλλά διεκδικεί 
Ειρήνη και Διεθνή αφοπλισμό.

•Άλκης Συλικιώτης 
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
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Τ ο φαινόμενο της αποχής των νέων από τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, χαρακτηρίζει την εποχή που ζούμε. 
Είναι άραγε αλήθεια; 

Πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου, 20 νέοι γεμάτοι όρεξη,  μαζευτήκαμε στο σεμινάριο 
καθοδηγητών των Τοπικών Κινημάτων των ΕΔΟΝόπουλων, όπου συζητήσαμε για το θέμα και την μέθοδο που θα 
ακολουθήσουμε κατά την διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων των Τοπικών Κινημάτων. Είναι σπουδαίο στις μέρες 
μας να βλέπεις νέους να επιλέγουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και δράσης, από αυτόν που καλλιεργείται σήμερα, 
θέλοντας έτσι να φτάσουν στο πιο αγνό κομμάτι αυτής της κοινωνίας  που είναι τα παιδία. 

Η καινούργια θεματική της εκστρατείας μας, αφιερωμένη
στην Κυπριακή Παράδοση,  είναι γεγονός!  

Τα κυπριακά παιχνίδια, τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα τσιατιστά, οι παροιμίες και τα κυπριακά εδέσματα είναι κομμάτι της 
πολιτισμικής κληρονομιάς του λαού της Κύπρου. Η γνωριμία του κάθε παιδιού και η επαφή του με το ανεξάντλητο υλικό 
της λαϊκής μας παράδοσης είναι επιτακτική ανάγκη. Χρέος μας ως οργάνωση είναι να το αξιοποιήσουμε δημιουργικά και 
να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επερχόμενες γενιές, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, σε σειρά εργαστηρίων 
που θα πραγματοποιηθούν κατά τις συναντήσεις μας, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο, σε όλη την Κύπρο.   

Οι συναντήσεις μας..
Μέσα από την ψυχαγωγία και την δημιουργικότητα των δραστηριοτήτων της εκστρατείας μας, αναδεικνύεται η κοινή 
συμβίωση και πολιτιστική ανάπτυξη μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίχνη τους 
χαραγμένα πολύ βαθιά μέσα στην κυπριακή ιστορία, δείχνοντας έτσι ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα 
από αυτά, που μας κάνουν οι άλλοι να πιστεύουμε, ότι μας χωρίζουν. 

Παραμύθια
Παραμύθια συναντούμε και στην κυπριακή παράδοση με τα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της. Διαβάζοντας 
τα μπορείς να βρεις στοιχεία της καθημερινής ζωής, ήθη και έθιμα των ανθρώπων παλαιότερων εποχών, αλλά και στοιχεία 
για τη θέση των φύλων στην κυπριακή κοινωνία, καθώς επίσης και της δομής της κυπριακής οικογένειας. Συγκεκριμένα 
οι ήρωες των παραμυθιών, «Ο Σπανός τζαι οι σαράντα δράτζοι» και «Οι τρίπλαροι τζαι ο δράκος της μηλιάς» θα μας 
επισκεφτούν στα Τοπικά μας Κινήματα, μέσα από τις ζωντανές εικόνες των χαρακτικών του κύπριου χαράκτη, Χαμπή 
Τσαγκάρη. Συνέχεια της συνάντησης αυτής θα είναι η προσπάθεια των παιδιών να εικονογραφήσουν παραδοσιακά 
παραμύθια που θα ακούσουν από γιαγιάδες ή παππούδες με τη μέθοδο του ψηφιδωτού ή της χαρακτικής. 

Παιχνίδια 
Τα κυπριακά παραδοσιακά παιχνίδια αντικατοπτρίζουν την κοινωνική ανάγκη για διασκέδαση, την άσκηση και συναναστροφή. 
Το παιχνίδι, ως μέσο διοχέτευσης δημιουργικής ενέργειας, χωρίς καταναγκαστικούς στόχους, χρησιμοποιήθηκε ανέκαθεν 
από τα λαό μας, αφού η δύναμη της ομαδικότητας και του πνεύματος συνεργασίας διαφαίνεται στα πλείστα κυπριακά 
παιχνίδια. Στόχος μας είναι να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με κάποια από τα παραδοσιακά μας παιχνίδια, αναδεικνύοντας 
παράλληλα την κοινωνική απομόνωση στην οποία τα σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια οδηγούν τα παιδιά. 

Μουσική- Χορός –Τσιατιστά-Παριμοίες 
Παρά τη διαφοροποίηση που παρουσιάζεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων στα παραδοσιακά μουσικά όργανα, στις στολές, 
στους χορούς και στα τραγούδια, εντούτοις πολλά είναι τα δάνεια ή κοινά χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
το γεγονός ότι η προέλευση πολλών χορών που σήμερα εμφανίζονται στο κυπριακό ρεπερτόριο (όπως το τσιφτετέλι, ο 
καρτζιλαμάς κ.α.), έχουν στην πραγματικότητα προέλευση τουρκική την οποία αγνοούμε. Το ίδιο ισχύει και για διάφορα 
τραγούδια, όπως το γνωστό “Στείλε με μάνα στο νερό” καθώς επίσης και για την ποίηση, αφού υπάρχουν ποιήματα 
τα οποία είναι γραμμένα και στις δύο γλώσσες. Προσπάθεια μας θα είναι να παρουσιάσουμε στα παιδιά τα μουσικά 
όργανα και ακούσματα της κυπριακής μουσικής, να αξιοποιήσουμε τη φαντασία τους στη σύνταξη τσιατιστών και να 
γνωρίσουν τις παροιμίες που έλεγαν οι παλιοί και ακούμε μέχρι σήμερα. 

Κυπριακά Εδέσματα
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της κυπριακής παράδοσης είναι και η κυπριακή κουζίνα. Η κυπριακή κουζίνα έχει έντονα 
χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής, άλλα και πολλά στοιχεία άλλων λαών που υιοθετήθηκαν με το πέρας του 
χρόνου. Βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την κυπριακή διατροφή κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο κοινότητες. 
Λέξεις όπως παττίχα, σιάμιση, μπακλαβάς, σουτζιούκος, λοκκούμι, ππαλουζές, κιοφτές κ.α. είναι ένα μικρό δείγμα.

Περιμένουμε γεμάτοι ενέργεια και δημιουργικότητα να χτίσουμε μαζί προσωπικότητες, οι οποίες να λειτουργούν 
δημοκρατικά ως ισότιμα μέλη στις ομάδες τους, να συζητούν, να προβληματίζονται, να συμμετέχουν και να διεκδικούν 
με γνώμονα τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. 

•Ορθοδοξία Γεωργίου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Εδονόπουλων
Καθοδηγήτρια Τοπικού Κινήματος Ορμήδειας
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ο αμετάκλητο πείσμα Υπουργείου Παιδείας να περάσει το νομοσχέδιο 
του, δεν μας εκπλήσσει. Το ζήσαμε ξανά. Από τον πρώτο χρόνο 
που ανέλαβε, έθεσε σε εφαρμογή τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα, 
μετατρέποντας τους συμμαθητές μας σε πειραματόζωα. 
Επίσης, οδήγησε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε 
αδιέξοδο, ξεκινώντας τη δική του αντιμεταρρύθμιση! 
Αυτό όμως, που ζούμε το τελευταίο διάστημα, 

ξεπερνά τα πλαίσια του αυταρχισμού! Οι σκέψεις του 
Υπουργού για τους νέους κανονισμούς λειτουργίας 
των σχολείων και οι μανιώδεις προσπάθειές του 
για επιβολή τους, οδηγούν το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα πολλές δεκαετίες πίσω, ανατρέποντας 
τις όποιες προσπάθειες προηγούμενων χρόνων 
για πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Όλα για τους βαθμούς!
Οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας, προνοούν την 
αύξηση των εξετάσεων που θα έχει αρνητικές 
επιδράσεις στην Παιδεία, όπως αύξηση άγχους, αύξηση 
σχολικής αποτυχίας, εκτόξευση της παραπαιδείας 
στα ύψη. Το συγκεκριμένο μέτρο θα οδηγήσει σε ένα 
κυνηγητό βαθμών αντί οι μαθητές να επικεντρωθούμε στην 
γνώση. Επίσης, οι καθηγητές μας θα επικεντρώνονται σε ένα αγώνα 
δρόμου για να προλάβουν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη, και δε θα δίνουν 
σημασία στη καλλιέργεια  κριτικής σκέψης, στο πώς να δημιουργήσουν 
μαθητές ωφέλιμους και ενεργούς πολίτες για την κοινωνία.

Οι απουσίες και η φίμωση του μαθητικού 
κινήματος.
Επίσης, οι νέοι κανονισμοί προνοούν τη μείωση των 
απουσιών και την κατάργηση των όρων «δικαιολογημένη» 
και «αδικαιολόγητη» απουσία. Ένας μαθητής δηλαδή, που 
απουσιάζει από το σχολείο λόγω ασθένειας, όχι μόνο θα 
βρίσκεται στην ίδια μοίρα με κάποιον που βαριέται να πάει 
σχολείο, αλλά και θα παραμένει στάσιμος στην ίδια τάξη.

Επιπρόσθετα, οι νέοι κανονισμοί που προτείνονται, 
προσπαθούν να φιμώσουν το μαθητικό κίνημα. Ο κάθε 
μαθητής που συμμετέχει σε εκδήλωση της ΠΣΕΜ, λένε, θα 
τιμωρείται με απουσία. Πως ακριβώς προσπαθεί το Υπουργείο 
να καλλιεργήσει ενεργούς πολίτες; Θέλει το μαθητικό κίνημα 
υποταγμένο, χωρίς οργάνωση και δράση.

Στου κουφού την πόρτα… 
Η ΠΣΕΜ από τη πρώτη στιγμή, είχε κάθε διάθεση για διάλογο με 
τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τους νέους κανονισμούς. Μέσα 
από συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας (11 Νοεμβρίου 2016) έθεσε 
τις απόψεις και τις ανησυχίες των μαθητών σχετικά με τις αλλαγές, 
αλλά ειδικότερα για την προσθήκη εξετάσεων ανά τετράμηνο. 
Στο επόμενο διάστημα, η ΠΣΕΜ πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
Παγκύπριο Δημοψήφισμα με τη συμμετοχή χιλιάδων συμμαθητών 
μας, ενώ έγιναν Γενικές Συνελεύσεις των μαθητών σε σχεδόν όλα 
τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. 

Πάνω από 13500 συμμαθητές μας σε 46 από τα 55 σχολεία έστειλαν ξεκάθαρο 
μήνυμα ενάντια στην μετατροπή των σχολείων σε μεγάλα εξεταστικά κέντρα! 
Στις 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήσαμε Παγκύπρια απόχη την 3η περίοδο, 
σε όλες τις πόλεις εκφράζοντας τα δίκαια αιτήματα μας. Παράλληλα την 

ίδια μέρα παραδώσαμε στο Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα του 
δημοψηφίσματος, με το Υπουργείο να τα αγνοεί. 

Στο επόμενο διάστημα, η ΠΣΕΜ συνέχισε τις προσπάθειές της για 
να επηρεάσει τους κυβερνώντες να μην εφαρμόσουν τους νέους 
κανονισμούς. Όταν οι κανονισμοί συζητούνταν στην Επιτροπή 
Παιδείας της Βουλής, η ΠΣΕΜ προσπάθησε επανειλημμένα 
να μεταφέρει τις απόψεις και τους προβληματισμούς του 
μαθητικού κινήματος. Εντούτοις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δε μας έδωσε τον λόγο να μιλήσουμε.

Μόνη επιλογή, η δυναμική αντίδραση!
Με όλα αυτά, δεν έμενε άλλη επιλογή παρά από το να 

αντιδράσουμε δυναμικά. Στις 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήσαμε 
παγκύπρια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, με τη 

συμμετοχή χιλιάδων συμμαθητών μας. Μαθητές από κάθε σχολείο 
της Κύπρου, έστειλαν το μήνυμα πως δεν αποδέχονται τις επιβουλές του 

Υπουργείου και κάλεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να καταψηφίσουν 
τους αυταρχικούς και οπισθοδρομικούς κανονισμούς.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν και 5-6 άτομα, που προκάλεσαν 
μικροεπεισόδια έξω από τη Βουλή. Από την πρώτη στιγμή, η 

ΠΣΕΜ καταδίκασε το περιστατικό αυτό. Παράλληλα όμως, δε 
μπορούμε να μην καταδικάζουμε και την προκλητική στάση 

της Αστυνομίας, που αντιμετώπισε το μαθητικό κίνημα σαν 
επικίνδυνους εγκληματίες. Τη στιγμή της εκδήλωσης, 

ολόκληρες διμοιρίες της ΜΜΑΔ παρατάχθηκαν μπροστά 
μας προκλητικά. Άτομο από την αστυνομική δύναμη, 
μάλιστα, προκαλούσε τους μαθητές με χειρονομίες, 
αντί να διασφαλίζει πως η εκδήλωση θα κυλούσε 
ομαλά.

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να χάνεται η ουσία 
του ζητήματος. Και η ουσία σίγουρα δεν είναι τα 

μικροεπεισόδια, παρά το ότι αυτά εκμεταλλεύονται 
τα ΜΜΕ. Χιλιάδες μαθητές αψήφησαν τις απειλές του 

Υπουργείου για απουσία, και διαδήλωσαν έξω από τη 
Βουλή. Οι οργανωμένοι γονείς, επίσης διαφωνούν, όπως 

και μεγάλη μερίδα των καθηγητών μας. Επομένως, είναι άξιο 
απορίας γιατί οι κυβερνώντες προσπαθούν να περάσουν ετσιθελικά 

ένα μέτρο που αφορά μαθητές, καθηγητές και γονείς, ενώ αυτοί διαφωνούν!

Σε κάθε περίπτωση, το μαθητικό κίνημα θα συνεχίσει να αντιδρά και να 
διεκδικεί, όσο προσπαθούν να το φιμώσουν και να του στερήσουν τα δικαιώματά 
του. Στο κάτω κάτω, «Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις 
όχθες που τα περιορίζουν»; Διαβεβαιώνουμε ότι όσο οι όχθες αυτές γίνονται 
πιο ασφυκτικές για τους μαθητές, άλλο τόσο οι μαθητές θα αντιστέκονται!

•Ζαφείρης Δημητρίου
Πρόεδρος ΠΣΕΜ
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Η ΠΟΦΕΝ, για ακόμα μια χρονιά,
υπερασπιστής των δικαιωμάτων των φοιτητών 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΠΟΦΕΝ, μέσα και από το περιεχόμενο των 
θέσεων της που συνεχίζει να εκφράζει, με το πέρας και του 43ου συνεδρίου, 
πρέπει να θεωρείται πως συνεχίζει σε μια ακόμη νέα χρονιά διεκδίκησης και 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των φοιτητών, αλλά και των κεκτημένων τους, 
σπάζοντας έτσι,  την αδράνεια και τον συμβιβασμό που την χαρακτήριζε στο 
πρόσφατο παρελθόν, συνεχίζοντας να έχει διεκδικητικό και μαζικό χαρακτήρα σε 
όλα τα ζητήματα, όπως είχε τον τελευταίο ένα χρόνο. Μέσα από τις νέες εξελίξεις 
που προέκυψαν στο Κυπριακό, το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα στέκεται στο 
πλευρό του Κυπριακού Λαού, στον αγώνα του για απελευθέρωση και επανένωση 
του νησιού. Παράλληλα, στέλνεται ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν 
είναι εχθροί μας, αλλά, αντίθετα μαζί οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον στην 
κοινή μας πατρίδα.

Γεγονός είναι επίσης, ότι η Γενική Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ, έχει καταρτιστεί στη 
πρώτη της συνεδρία μετά το 43ο Συνέδριο, που διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2017 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού. Η πρόοδος στις εξελίξεις για επίλυση 
του Κυπριακού, αλλά και γενικότερα οι εξελίξεις γύρω από τα φοιτητικά ζητήματα, 
ειδικότερα σε μια περίοδο όπου η Παιδεία δέχεται αυθαίρετα τις πολιτικές λιτότητας 
από την Κυβέρνηση,  όπως η πρόσφατη αποκοπή 8εκατομμυρίων ευρώ από τα 
κονδύλια της φοιτητικής μέριμνας, καθιστούν αναγκαίο όπως το φοιτητικό κίνημα 
αναλάβει ενεργό ρόλο.

Μέσα από τις θέσεις του 43ου Συνεδρίου της ΠΟΦΕΝ, που κατευθύνουν την 
δράση της ομοσπονδίας, η Προοδευτική θα δώσει, όπως έπραττε διαχρονικά, 
την μάχη ώστε η ομοσπονδία να αποκτήσει ενεργό και καθοριστικό ρόλο σε όλα 
τα ζητήματα. Πρώτιστος στόχος μέσα από την συνέχιση του διεκδικητικού και 
μαζικού χαρακτήρα της ΠΟΦΕΝ η υπεράσπιση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας 
που δέχεται επίθεση. Παράλληλα η εδραίωση της στην κοινωνία και ειδικότερα 
στους χώρους σπουδών και η πρόταξη των διεκδικήσεων της προς όλους τους 
φορείς.

Ραντεβού στον αγώνα!
Ραντεβού αγώνα, λοιπόν, με τους φοιτητές σε όλους τους χώρους σπουδών κόντρα 
στις πολιτικές που προσπαθούν να μας στερήσουν το δικαίωμα στην μόρφωση.  
Μας καλεί η ιστορία της παράταξης μας, κόντρα στις πολιτικές που προσπαθούν 
να μετατρέψουν  το δικαίωμα στην μόρφωση, σε προϊόν και μάλιστα για τους 
λίγους.  Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται τα πάντα κατακτιούνται. Εμπρός λοιπόν για 
μια ΠΟΦΕΝ μαζική και διεκδικητική, για μένα για ‘σένα, για μας! 

•Σταύρος Χατζηγεωργίου
Ταμίας ΠΟΦΕΝ
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

ΔΕΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΦΕΝ
http://pofen.org.cy/

16 φοιτητές

ραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 
2016, το 43ο συνέδριο 

της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). 
Εκατοντάδες αντιπρόσωποι 
φοιτητώναπό όλες τις Φοιτητικές 
Ενώσεις  της Κύπρου, της 
Ελλάδας και της υπόλοιπης 
Ευρώπης, αλλά και αρκετοί που 
παρακολούθησαν το συνέδριο 
ως παρατηρητές από διάφορους 
χώρους σπουδών, συμμετείχαν στο 
συνέδριο. 

Μέσα από τις ομιλίες των 
εκπροσώπων  της, όσο και μέσα 
από τα ψηφίσματα που υπόβαλε 
η Προοδευτική ΚΦ,  κατάθεσε τις 
απόψεις της για όλα τα θέματα 
που απασχολούν την νεολαία και 
κυρίως τους φοιτητές.  Μέσα 
από τις διεργασίες του συνεδρίου, 
εγκρίθηκαν ψηφίσματα τα οποία 
καθόρισαν τις θέσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τις 
οποίες καλείται να υπερασπιστεί 
και να υλοποιήσει η ΠΟΦΕΝ, 
αναφορικά με ζητήματα όπως το 
Κυπριακό,   φοιτητικά ζητήματα, 
της Οικονομίας, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Νέας Τάξης 
Πραγμάτων σε διεθνές επίπεδο, 
ενώ παράλληλα στάλθηκε και 
μήνυμα συμπαράταξης προς την 
Τουρκοκυπριακή Νεολαία.

Π Η Νέα Γενική Γραμματεία 2017
όπως έχει διαμορφωθεί:
•Πρόεδρος: Μάριος Μούγης
•Αντιπρόεδρος: Αντρέας Σόλωνος
•Γενικός Γραμματέας: Σεβήρος Κούλας
•Οργανωτικός Γραμματέας:
Γιάννος Αθανασίου
•Γενικός Ταμίας: Σταύρος Χατζηγεωργίου
•Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Νίκος Νίκου
•Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: 
Ευσταθίου Θωμάς
•Γραμματέας Φοιτητικών Θεμάτων 
Εξωτερικού: Ελευθερίου Αντρέας
•Γραμματέας Διεθνών Φοιτητών:
Μιχάλης Κατσούρης
•Γραμματέας Εκδηλώσεων και Πολιτισμού: 
Αντριάνο Μαλιάππης
•Γραμματέας Φοιτητικών Θεμάτων 
Εσωτερικού: Φρίξος Γαβριηλίδης
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την Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη και  ταχύτερη ποσοστιαία 
αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα πάντα με διαπίστωση της 
Ευρωπαϊκής  Στατιστικής Υπηρεσίας. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στη Κύπρο από πέρσι έχει 
ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια επαναφοράς δικαιωμάτων τα οποία είτε παραχωρήθηκαν 
με ειδικές συμφωνίες , είτε παραβιαστήκαν αυθαίρετα από εργοδότες το 2013 και έπειτα.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μάχη για διατήρηση της ΑΤΑ, υπενθυμίζουμε ότι το θέμα 
της επαναφοράς της ΑΤΑ συζητείται τώρα μετά από πέντε χρόνια αναστολής της. Η ΑΤΑ είναι ένας 
θεσμός που έχει δημιουργηθεί για να αποκαθιστά την χαμένη αγοραστική αξία των μισθών όταν 
διαβρώνεται εξαιτίας της αύξησης των τιμών και του πληθωρισμού. 

Το θέμα του τιμάριθμου από τη δεκαετία του 1940...
Το πρόβλημα του τιμάριθμου είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που απασχολούσαν διαρκώς 
το συνδικαλιστικό κίνημα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του. Το πρόβλημα για την εργατική 
τάξη έγινε περισσότερο οξύ όταν κηρύχθηκε ο ΄Β Παγκόσμιος Πόλεμος το 1939. Η προσφορά 
καταναλωτικών αγαθών περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη ζήτηση και ο πληθωρισμός 
που δημιουργήθηκε συνέβαλε στην απότομη και καθημερινή άνοδο των τιμών ιδιαίτερα των τροφίμων 
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η αγοραστική 
δύναμη των μισθών και των μεροκάματων να μειώνεται αισθητά και να πλήττεται άμεσα το βιοτικό 
επίπεδο των εργατών και των άλλων εργαζομένων. Τα μεροκάματα πριν τον  Παγκόσμιο Πόλεμο 
ήταν μεροκάματα πείνας και δεν είχαν καμιά σύνδεση με την άνοδο των τιμών , αφού δεν εκδιδόταν 
τιμαριθμικός δείκτης και δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα το βιοτικό επίπεδο 
των εργαζομένων να βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση. Έτσι άρχισε να προκαλείται η αντίδραση 
των εργατών και γενικά των εργαζομένων. 

Ο αγώνας της 1ης Μαρτίου 1944...
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο αγώνας της 1ης του Μάρτη 1944 ήταν αναπόφευκτος. Η απεργία 
πραγματοποιήθηκε μόνο στα Δημόσια Έργα και πήραν μέρος 1500 εργάτες. Η απεργία κράτησε από 
την 1η μέχρι τις 23 του Μάρτη με αιτήματα : 1. Αναπροσαρμογή των ημερομίσθιων με τον τιμάριθμο, 
2. εφαρμογή των οργανώσεων για την ελάττωση του τιμάριθμου, 3. οικογενειακό επίδομα, 4. 
παραχώρηση άδειας ανάπαυσης με πληρωμή, 5. παραχώρηση επιδόματος ασθενείας, 6. βελτίωση 
των τεχνικών σχολών, 7. προειδοποίηση σε περίπτωση απόλυσης. 

Ο αγώνας για τον τιμαριθμικό δείκτη θα συνεχιστεί και θα κλείσει οριστικά το 1950-1951 που τέθηκε 
σε εφαρμογή η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Όχι στο παζάρι ο θεσμός της ΑΤΑ...
 Στην Κύπρο, μετά τα 5 χρόνια αναστολής του θεσμού, ξεκίνησε ο κοινωνικός διάλογος 
στο Υπουργείο Εργασίας  για επαναφορά της ΑΤΑ. Παρόντες του διάλογου  ήταν η ΠΕΟ, 
ΣΕΚ, ΔΕΟΚ εκ μέρους των εργαζομένων και η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ εκ μέρους των Εργοδοτικών 
Οργανώσεων. Η ΠΕΟ θεωρεί ότι η επικείμενη συζήτηση για την ΑΤΑ δεν ξεκινά εκ του 
μηδενός. Το 2012 διεξήχθηκε διάλογος που οδήγησε στην κατάθεση πρότασης για 
αλλαγές στο θεσμό, τις οποίες η ΠΕΟ όπως και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
είχαν αποδεχθεί, ενώ οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι δεν τις έχουν αποδεχτεί. Ο θεσμός της 
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής στοχεύει, στην αναπλήρωση της αγοραστικής αξίας των 
μισθών με βάση τη κίνηση του πληθωρισμού. 

Ως εκ τούτου η ΠΕΟ,σύμφωνα και με τον Γ.Γ. Πάμπη Κυρίτση « δεν αποδέχεται ρυθμίσεις 
που θα αλλοιώνουν αυτή τη φιλοσοφία και στη βάση αυτή, δεν αποδέχεται  η ΑΤΑ να 
δίνεται στο ήμισυ. Σ’ ότι αφορά τη βάση επανεκκίνησης της ΑΤΑ, δεν αποδέχεται την 
θέση των εργοδοτών ότι, θα πρέπει να υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς λόγω του 
αρνητικού πληθωρισμού. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη πληρώσει τεράστιο και δυσανάλογο 
κόστος, εργασιακό και κοινωνικό, και δεν είναι δυνατό να τους ζητείται να υποστούν 
νέες μειώσεις στους μισθούς τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της οξείας κρίσης και 
της συνεχούς ύφεσης της οικονομίας, οι μισθοί έχουν μειωθεί πάνω από 20% κατά μέσο 
όρο, ενώ έχουν συρρικνωθεί ή έχουν παγώσει πλήρως, όλα τα παρεμφερή εργασιακά 
τους ωφελήματα.

Η ΑΤΑ είναι αναπόσπαστο μέρος τους μηχανισμού διαμόρφωσης των μισθών στη χώρα 
μας και δεν συζητάμε ούτε κατάργηση ούτε αναίρεσή της μέσα από την αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών της. Άρα θα πρέπει να αποκαθιστά πλήρως την αγοραστική δύναμη των 
μισθών και ως εκ τούτου η μερική αποκατάσταση, όπως επιδιώκεται με το μνημόνιο και 
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την απόδοση του 50% για εμάς δεν είναι αποδεκτή. Σ’ 
αυτή την προσπάθεια οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιτάξουν ένα ενωμένο 
και δυναμικό μέτωπο αντίδρασης με στόχο τη διατήρηση της ΑΤΑ, ως μηχανισμού 
αναπλήρωσης της αγοραστικής αξίας των μισθών».

•Γιάννος Ιωάννου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Σολιάς
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ια τις απεργίες του 1948 γράφτηκαν και 
γράφονται πολλά στον τύπο και σε βιβλία, 
οργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια και 
επετειακές εκδηλώσεις γιατί για το ταξικό 
εργατικό κίνημα είναι ένα από τα πιο ζωντανά 
και διδακτικά μέρη της ιστορίας του. 

Ο μήνας Ιανουάριος του 1948 θεωρείται ορόσημο στην ιστορία 
του αριστερού εργατικού κινήματος στην Κύπρο. Ήταν ο μήνας 
και ευρύτερα, η χρονιά των μεγαλύτερων απεργιακών αγώνων 
που συγκλόνισαν ολόκληρο το νησί . Κράτησαν συνολικά 
266 μέρες και πήραν μέρος 4.300 οικοδόμοι,μεταλλωρύχοι 
και αμιαντωρύχοι με τη συμμετοχή ολόκληρης της εργατικής 
τάξης και του κυπριακού λαού.Αδελφωμένοι Ε/Κ και Τ/Κ 
εργάτες, ύψωσαν το ανάστημα τους απέναντι στην αποικιακή 
κυβέρνηση, την ξένη και ντόπια εργοδοσία και στην αντεργατική 
και απεργοσπαστική στάση της δεξιάς.

Οι αγώνες των μεταλλωρύχων, αμιαντωρύχων και των 
οικοδόμων του 1948 δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Υπήρξε 
σκληρή και πολύχρονη, οργανωτική, πολιτική και ιδεολογική 
προετοιμασία και δεν είχαν μόνο οικονομικό χαρακτήρα, αλλά 
στην εξέλιξη τους εξελείκτηκαν σε οξεία ταξική αναμέτρηση 
ανάμεσα στην εργατική και την αστική τάξη σε συνεργασία 
με την εργοδοσία, τις μεγάλες ξένες εταιρείες, την κυβέρνηση 
και την εκκλησία. Οι συνθήκες εργασίας ήταν σκληρές και 
επικίνδυνες. Η κατοικίες και η διαβίωση των εργατών και 
των οικογενειών τους σε άθλια κατάσταση. Τα εργατικά 
δυστυχήματα πολύ συχνά, οι αρρώστιες μάστιζαν τους εργάτες 
και τα μέτρα προστασίας στα υπόγεια, στις γαλαρίες και στις 
οικοδομές ελλειπή. Τη περίοδο (1938-1939),  οι μεταλλωρύχοι 
της ΚΜΕ στην προσπάθεια να λύσουν τα προβλήματα που τους 
ταλάνιζαν, έστειλαν στη κυβέρνηση την πρώτη αίτηση για 
ίδρυση Συντεχνίας. 
Η αδιάλλακτη στάση 
της κυβέρνησης, η 
οποία χαρακτήρισε 
τ ο  έ γ γ ρ α φ ο 
κομμουνιστικό και 
το αγνόησε, δεν 
άφηνε καμία άλλη 
επ ιλογή  στους 
μεταλλωρύχους, 
εκτός από εκείνη 
του τίμιου αγώνα 
προς διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων 
τους. 

Η πρώτη μεγάλη απεργία...
Η πρώτη μεγάλη ταξική μάχη άρχισε με τις απεργίες των 2100 μεταλλωρύχων της αμερικάνικης εταιρείας, ΚΜΕ στις 13 
Ιανουαρίου του 1948 και αφού κράτησε 121 ημέρες, με το αίτημα της αύξηση των μισθών, μείωση των ωρών εργασίας, 
πληρωμή των υπερωριών και άδεια ανάπαυσης, έκλεισε στις 16 Μαϊου.  Σε αυτή τη μάχη, δυνάμεις των αποικιοκρατών άνοιξαν 
πυρ εναντίον των απεργών με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν, καταδικάστηκαν 77 απεργοί σε φυλάκιση από 2 μήνες 
μέχρι 2 χρόνια και σε εκατοντάδες άλλους επιβλήθηκε πρόστιμο. Σημαντικό ήταν όμως ότι οι μεταλλωρύχοι κατέκτησαν 
αυξήσεις ύψους 33%, αναγκάζοντας την εταιρεία να διαπραγματευτεί. Συνέχεια έδωσε η απεργία των αμιαντωρύχων, που 
διήρκησε 29 ημέρες και σε αυτήν φυλακίστηκαν πάνω από 60 εργάτες. Αιτήματα ήταν η αύξηση των μισθών, η πληρωμή 
των υπερωριών τις Κυριακές, η αναγνώριση της επιτροπής εργατικών διαφορών, η επιδιόρθωση εργατικών κατοικιών και η 
επαναπρόσληψη των απολυμένων. Η χρονιά έκλεισε με την απεργία των 1200 οικοδόμων, που κράτησε 118 ημέρες. Αιτήματά 
τους ήταν η αύξηση των μισθών και η αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Κατά την απεργία αυτή 
60 οικοδόμοι καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν.

Η συμβολή της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ...
Η αλληλεγγύη και η ηθική και οικονομική 
συμπαράσταση προς τους απεργούς από όλο τον 
κυπριακό λαό,ήταν δεδομένη από τις πρώτες μέρες 
των απεργιών. Έρχονταν από παντού χρήματα, 
τρόφιμα, ρούχα αλλά και κάθε είδους βοήθεια. Το 
ιστορικό σύνθημα του ΑΚΕΛ: « ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΜΕ 
ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ»,έγινε 
πράξη από όλο τον κυπριακό λαό δείχνοντας 
έμπρακτα την στήριξη του προς τον αγώνα 
των απεργών κατά της εξαθλίωσης και των 
εξευτελιστικών μεροκάματων.

Σταθερός σύμμαχος και καθοδηγητές στους αγώνες των 
εργατών ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου – ΚΚΚ και 
μετέπειτα ΑΚΕΛ - μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, 
την ΠΕΟ. Το ΑΚΕΛ αναγνώριζε ότι η προϋπόθεση επιτυχίας 
των αγώνων των εργατών ήταν η οργάνωση τους όχι μόνο 
στο Κόμμα αλλά και στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ενώ 
η εφημερίδα του Κόμματος «Νέος Άνθρωπος» διαφώτιζε και 
κινητοποιούσε το λαό σχετικά με τον αγώνα των απεργών.

Μέσα από την ενότητα που καλλιεργούσε σε Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους εργάτες, το Κόμμα στάθηκε δίπλα τους 
στην πρώτη γραμμή της μάχης. Διαπαιδαγωγούσε ταξικά 
και πολιτικά δεκάδες εργάτες, Ε/Κ και Τ/Κ, που έμπαιναν 
στην πρωτοπορία και στην καθοδήγηση των απεργιών. 

Αν και τα αιτήματα των Ε/Κ και Τ/Κ εργατών ήταν 
δικαιολογημένα, συνάντησαν λυσσαλέα αντίδραση από τους 
αποικιακούς αστυνομικούς, την απεργοσπαστική στάση της 
ΣΕΚ, αλλά και την εχθρική στάση της Εκκλησίας. Ενδεικτική 
της στάσης της εκκλησίας ήταν η εγκύκλιος, που καλούσε 
τους απεργούς να παραδοθούν, ενώ παράλληλα η ΣΕΚ με 
ανακοίνωσή της παρότρυνε την αποικιακή αστυνομία να 
ζητήσει τη βοήθεια του αγγλικού στρατού προκειμένου «να 
παταχθεί η κομμουνιστική αναρχία άπαξ και δια παντός». 
Η ΣΕΚ έφτασε ακόμα και στο σημείο να γυρίζει τα χωριά, 
μαζεύοντας απεργοσπάστες για την Αμερικάνικη Εταιρεία.
Παρά τη διαμάχη,τις συγκρούσεις,την τρομοκρατία,την 
αντεργατική πολιτική της εργοδοσίας και όσους τους 
στήριζαν,οι απεργίες έληξαν με επιτυχία.

Το πιο σημαντικό  επίτευγμα των απεργιακών αγώνων του 
1948, είναι ότι οι απεργοί κατόρθωσαν να αναγνωριστεί 
η ύπαρξη και ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος.
Μέσα από αυτούς τους αγώνες,η εργατική τάξη πίστεψε 
στις δυνάμεις της και διδάχτηκε την αξία της οργανωμένης 
πάλης.

Σήμερα,ο μόνος δρόμος που μένει είναι εκείνος 
της αντίστασης, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί και 
ενωμένοι,κάτω από την ασπίδα του Ταξικού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος,να ξεφύγουμε από την καταστροφική πορεία 
που μας επιβάλλουν!

Όπως τότε,έτσι και εμείς 
τώρα,να αγωνιστούμε 
σοβαρά,υπεύθυνα και 
μαχητικά,όπως μας διδάσκει 
το ένδοξο παρελθόν μας,για 
να φράξουμε το δρόμο 
σε όλους εκείνους που 
μας αντιμετωπίζουν ως 
πειραματόζωα.

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Μορφωτικού 
Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΚΟΝΙΑΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΟ 1971

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΤΟ 1948

Το ιστορικό σύνθημα του ΑΚΕΛ: « ΝΑ 
ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΑΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ», έγινε πράξη 
από όλο τον κυπριακό λαό δείχνοντας έμπρακτα 

τη στήριξη του προς τον αγώνα των 
απεργών.

Σήμερα, ο μόνος δρόμος που μένει είναι 
εκείνος της αντίστασης, ώστε όλοι οι 
εργαζόμενοι μαζί και ενωμένοι, κάτω 

από την ασπίδα του Ταξικού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος, να ξεφύγουμε από την 

καταστροφική πορεία που μας 
επιβάλλουν!

Φεβράρης
2017



Φεβράρης
2017 19αθλητισμός

«Ν»: Καταρχάς θα  θέλαμε να μας πείτε τι έχει  να κερδίσει κάποιος με το να ασχοληθεί 
με την ποδηλασία.

Γιώργος Αποστόλου: Η ποδηλασία είναι ένα ευρύ φάσμα ενασχολήσεων. Από τη μία 
η κορωνίδα των προσπαθειών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας είναι η 
αγωνιστική ποδηλασία και η άλλη πλευρά αυτού του φάσματος είναι η κοινωνική 
ποδηλασία. Όταν κάποιος ασχοληθεί με την αγωνιστική ποδηλασία έχει όλα τα 
οφέλη που μπορεί να του προσφέρει ένα άθλημα όπως η παραγωγικότητα, η 
πειθαρχία κ.α. Η πλειοψηφία του κόσμου όμως δεν είναι αθλητές ή 
πρωταθλητές. Η κοινωνική ποδηλασία προσφέρει έναν πιο υγιή τρόπο 
ζωής και δημιουργεί έναν κοινωνικό κύκλο. Κάποιος που ποδηλατεί 
για 45 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου του όπως δείχνουν πανεπιστημιακές στατιστικές. 
Με την ποδηλασία κατακτούμε στόχους όπως το χάσιμο βάρους, τη 
δυνατή καρδιοαναπνευστική λειτουργία και τη δημιουργία φιλιών 
που δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πέραν 
από τις ευεργετικές ιδιότητες που επιφέρει η ποδηλασία στην ζωή 
μας και στο σώμα μας επιφέρει οφέλη και στους γύρω μας καθώς 
το ποδήλατο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.  

«Ν»: Ο κόσμος στην Κύπρο και κυρίως η νεολαία ενδιαφέρεται για την 
ποδηλασία;

Γ.Α.: Τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει κατακόρυφη αύξηση στο ενδιαφέρον για την 
ποδηλασία. Οι σχολές ποδηλασίας της Ακαδημίας ποδηλασίας της Ομοσπονδίας 
έχουν εγγεγραμμένα 500 παιδιά ηλικίας 5-14 χρόνων που ασχολούνται με την 
αγωνιστική ποδηλασία. Πολλά περισσότερα είναι τα παιδιά και οικογένειες 
που ασχολούνται με την ποδηλασία ως χόμπυ. Η ποδηλασία αυτή τη στιγμή 
θάλλει στην Κύπρο και θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το μομέντουμ και να το 
μεγιστοποιήσουμε με τη βοήθεια των εταίρων μας όπως η Eurolife, ο ΚΟΑ, ο 
ΟΠΑΠ ενώ συνεργαζόμαστε και με τον ΚΟΤ ώστε να δημιουργηθούν ποδηλατικές 
διαδρομές και να αναπτυχθεί η Κύπρος ως ποδηλατικός προορισμός. Σημαντικό 
είναι οι οικογένειες μέσω των σχολείων αλλά και με εκστρατείες διαφώτισης 
να διδαχθούν τα οφέλη της ποδηλασίας και να διδαχθούν την ποδηλατική 
ασφάλεια. Η ποδηλασία λοιπόν είναι πολύ δημοφιλής στις νέες γενιές και 
ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχίσει καθώς η Κ.Ο.ΠΟ. ανήκει στα παιδιά μας και 
στα παιδιά των παιδιών μας και για εκείνους εργαζόμαστε.

«Ν»: Υπάρχει η αναγκαία στήριξη από το κράτος για το άθλημα;

Γ.Α.: Το κράτος δίνει μία οικονομική στήριξη, όμως δεν έχει ακόμη αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων. Το αίτημα μας είναι όπως ο ΚΟΑ διπλασιάσει την 
επιχορήγηση που δίνει στην Κ.Ο.ΠΟ. καθώς είναι ξεκάθαρο πως η ποδηλασία 
στον τόπο μας θάλλει. Ο ΚΟΤ είναι πολύ ανοιχτός στο να δουλέψουμε μαζί ώστε 
να αναπτυχθεί στον τόπο μας ο ποδηλατικός τουρισμός. Χρειάζεται βεβαίως 
επιπρόσθετη στήριξη κυρίως από τον ΚΟΑ τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο 
και στη στήριξη της κοινωνικής ποδηλασίας κάτι που δεν υπάρχει καθόλου 
αυτή τη στιγμή. Χωρίς να εμπεδώσουμε μια ποδηλατική κουλτούρα μέσα στην 
κοινωνία δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε πρωταθλητές ποδηλασίας όπως άλλες 
χώρες οι οποίες τώρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ποδηλατικά 
έθνηστον κόσμο πουλώντας ως υπηρεσίες ακόμα και τις γνώσεις τους για το 
πώς ένα έθνος μπορεί να γίνει ποδηλατικό.

«Ν»: Συμμετέχετε σε διεθνείς διοργανώσεις – έχουν διακριθεί Κύπριοι αθλητές στην 
ποδηλασία;

Γ.Α.: Συμμετέχουμε σε όσες περισσότερες μπορούμε και έχουμε κάποιες 
διακρίσεις. Πρόσφατα στο Ρίο συμμετείχε η Άντρια Χριστοφόρου, το 2012 
στο Λονδίνο συμμετείχε ο Μάριος Αθανασιάδης, το 2004 συμμετείχε η Ελίνα 
Σοφοκλέους, το 1984 ο Σπύρος Αγρότης. Έχουμε κατά καιρούς παρουσίες σε 
διεθνείς διοργανώσεις παρότι όχι ιδιαίτερες διακρίσεις ακριβώς επειδή δεν 
υπάρχει η απαραίτητη οικονομική στήριξη ούτως ώστε να ετοιμάσουμε ομάδες 
επιστημονικά και προπονητικά υποστηριγμένες για τέτοιες διοργανώσεις.

 Πέρσι και πρόπερσι είχαμε χρυσό και αργυρό Βαλκανιονίκη των Πέτρο Προκοπίδη ενώ ο Αλέξανδρος Αγρότης 
συμμετείχε με σημαντικά αποτελέσματα σε διεθνείς διοργανώσεις. Είναι πρόδηλο ότι υπάρχει το ταλέντο, εκείνο 
που χρειάζεται είναι η σοβαρή οικονομική υποστήριξη ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα εχέγγυα στους 
αθλητές για να μεγαλουργήσουν. 

«Ν»: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε ως ομοσπονδία αλλά και οι ίδιοι οι αθλητές;

Γ.Α.: Το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων και η υποστήριξη από το κράτος. Οι προσπάθειες 
να ανεξαρτητοποιηθούμε οικονομικά ή να βρούμε επιχορήγηση 
από τον ιδιωτικό τομέα εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης είναι 
ιδιαίτερα δύσκολες και αν θέσετε υπόψη σας ότι υπάρχουν άλλες 
35 ομοσπονδίες που ψάχνουν χορηγίες και στήριξη από το κράτος 
είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κύριο μέλημα μας είναι να βρούμε εκείνη 
την οικονομική στήριξη ώστε να αναπτύξουμε το αγώνισμα της 
ποδηλασίας στο νησί όπως έγινε και στη Μ. Βρετανία η οποία 
είναι υπόδειγμα και έχει τεράστιες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο.  
Εξαρτάται βέβαια και από την πολιτική βούληση, αν έχεις δηλαδή 
άτομα στο κράτος που αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ποδηλασία και 
το τι πρεσβεύει το ποδήλατο. Γιατί το ποδήλατο μπορεί να διδάξει 
τον κόσμο να αγαπά τη ζωή, την υγεία, το περιβάλλον και είναι 
ακόμα όμορο και με θέματα τεχνολογικά καθώς τα ποδήλατα έχουν 
ανθρακόνημα που χρησιμοποιείται μέχρι και για την κατασκευή 
διαστημόπλοιων. Ο εξοπλισμός στην αγωνιστική ποδηλασία είναι 

πολύ ακριβός όπως και τα έξοδα για να πάει ένας αθλητής στο εξωτερικό. Όταν η ομοσπονδία έχει μόλις 10 
χιλιάδες ευρώ για να στείλει μια ομάδα 12 – 20 αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις αντιλαμβάνεστε ποιες είναι 
οι δυνατότητες της Κ.Ο.ΠΟ. να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά και το βαλάντιο κάθε οικογένειας που καλείται να 
χρηματοδοτήσει το παιδί της για να κάνει το άθλημα που αγαπά. Το βάρος πέφτει στους γονείς και είναι ένας 
από τους κύριους λόγους γιατί χάνουμε τεράστια ταλέντα που δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος. 

«Ν»: Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, γενικά στον αθλητισμό, επικρατεί η φιλοσοφία της εμπορευματοποίησης – 
αξιοποίηση του αθλητισμού με στόχο το κέρδος. Ποια η άποψη σας για αυτό το ζήτημα;

Γ.Α.: Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, οι καπιταλιστικές κοινωνίες. Η 
εμπορευματοποίηση είναι απάνθρωπη καθώς θέτει τεράστια πίεση στους αθλητές για να παράγουν αποτελέσματα. 
Βλέπουμε διεθνώς να παρουσιάζονται κρούσματα προσωπικών προβλημάτων όταν αφυπηρετήσουν οι αθλητές 
λόγω της πίεσης και του άγχους που έχουν για να υπερβούν εαυτόν ώστε να μην χάσουν τη χρηματοδότηση. 
Από την άλλη χωρίς την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα δεν θα υπήρχε η ποδηλασία για να απολαμβάνουμε 
διοργανώσεις όπως ο γύρος της Γαλλίας. Πιστεύω πως η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Χρειάζεται η ιδιωτική 
πρωτοβουλία να υποστηρίξει τον αθλητισμό καθώς χωρίς εκείνη δεν μπορεί να υπάρξει αθλητισμός που να 
αγγίζει όλη την κοινωνία. Για εκείνη τη μικρή ομάδα αθλητών όμως η πίεση είναι τεράστια και είναι εκεί που 
η Διεθνής Ομοσπονδία ποδηλασίας και ο Εθνικός φορέα ποδηλασίας πρέπει με συγκεκριμένες ρυθμίσεις να 
προστατεύσουν τους αθλητές. Εμείς ως νεοεκλεγέν ΔΣ είμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε μνημόνιο συνεργασίας 
με την Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ ώστε να προστατεύσουμε τους αθλητές από τις παράνομες ουσίες καθώς 
λόγω της πίεσης πολλοί αθλητές σε διεθνές επίπεδο δυστυχώς καταφεύγουν στα φάρμακα. Για εμάς επίκεντρο 
είναι ο άνθρωπος και η προστασία των παιδιών που ασχολούνται με αυτό το άθλημα.

«Ν»: Πως μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με την ομοσπονδία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποδηλασία;

Γ.Α.: Η Κ.Ο.ΠΟ. έχει ιστοσελίδα, σελίδα στο Facebookκαι στο Twitter. Υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και ένας 
μεγάλος κατάλογος των ποδηλατικών ομίλων που κάνουν κοινωνική ποδηλασία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 
Κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι στους αγώνες μας υπάρχει η κατηγορία Cyclingforallόπου 
οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα με το ποδήλατο του, να πληρώσει 5-10 ευρώ 
για ημερήσια άδεια και να λάβει μέρος στον αγώνα χαλαρά με την ταχύτητα που θέλει.

Κλείνοντας, το όραμα της Κ.Ο.ΠΟ. είναι να καταστεί η ποδηλασία ως βασική δεξιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο 
στο νησί. Στο νεοεκλεγέν ΔΣ έχουμε για πρώτη φορά στην 39χρονη ιστορία μας γυναίκα αντιπρόεδρο, την 
Άντρη Παντελή και τον πρώτο διοικητικό σύμβουλο παραποδηλάτη, τον Χρίστο Λοϊζου και θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε πυρετωδώς για να δημιουργήσουμε αυτά που έπρεπε ήδη να υπήρχαν ως δομές και υποδομές 
στην Κύπρο. Ως νεοεκλεγέν ΔΣ για τα επόμενα 4 χρόνια θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να 
κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή στην ποδηλασία, την οποία θα ζείτε και εσείς αισθητά στο δρόμο.

Επιμέλεια:
•Παναγιώτης Παττίχης
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Η ποδηλασία λοιπόν είναι 
πολύ δημοφιλής στις νέες 
γενιές και ελπίζουμε ότι 

αυτό θα συνεχίσει καθώς η Κ.Ο.ΠΟ. 
ανήκει στα παιδιά μας και στα παιδιά 

των παιδιών μας και για 
εκείνους εργαζόμαστε.



Θεατρική Πορεία Λεμεσού ξεκίνησε το 1990 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ανησυχίες αλλά και 
αγάπη για το θέατρο. Πιστεύοντας στη δύναμη του θεάτρου να προκαλεί την σκέψη και να συμβάλλει 
στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη του ανθρώπου, ξεκίνησαν, μια μικρή τότε  ομάδα εθελοντών, ένα 
ταξίδι δύσκολο μα και δημιουργικό στο δρόμο του πολιτισμού. 

Αρχίζοντας με το ανέβασμα θεατρικών έργων, η Θεατρική Πορεία καθιερώνεται σταδιακά ως ένα σοβαρό σωματείο 
που συσπειρώνει γύρω του σημαντικό αριθμό ερασιτεχνών ηθοποιών. Στοχεύοντας στην ποιότητα του καλλιτεχνικού 
αποτελέσματος συνεργάζεται σταθερά με επαγγελματίες σκηνοθέτες, σκηνογράφους, χορογράφους κ.α. Φέτος 
βρίσκεται στην προετοιμασία για το ανέβασμα του έργου «Το Προξενιό της Αντιγόνης» του Βασίλη Ζιώγα σε σκηνοθεσία 
Στέλιου Ανδρονίκου, στον Πολυχώρο Συνεργείο το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη.

Στο πέρασμα των χρόνων η δράση της Θεατρικής Πορείας εξελίσσεται και διευρύνεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
και συζητήσεων για προβολή και προώθηση ζητημάτων που άπτονται του θεάτρου, με ομιλητές σημαντικούς 
ανθρώπους του θεάτρου από την Κύπρο αλλά και από την Ελλάδα. 

Η διοργάνωση θεατρικών εργαστηρίων με τη καθοδήγηση προσοντούχων εκπαιδευτών, ενίσχυσε τη θεατρική ομάδα 
και έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους νέους να ασχοληθούν με πτυχές του θεάτρου αποκομίζοντας πλούσιες 
εμπειρίες. 

Σημαντική πτυχή στη δράση της αποτελεί η έκδοση ετήσιων Θεατρικών Ημερολογίων τα οποία φώτισαν τομείς της 
ιστορίας της θεατρικής ζωής στον τόπο μας και αναγνωρίστηκαν ως μια αξιόλογη κατάθεση στην καταγραφή της 
ιστορίας του θεάτρου μας.  

Τελευταία προσθήκη στις παράλληλες εκδηλώσεις της Θεατρικής Πορείας τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά διαλέξεων 
«4XΘΕΑΤΡΟ»  η οποία πραγματοποιείται  τον μήνα Οκτώβριο στο οίκημ α της Θεατρικής Πορείας και στόχο έχει την 
προβολή αλλά και τη γνωριμία του κοινού με διάφορους τομείς της θεατρικής παραγωγής (σκηνογραφία, σκηνοθεσία, 
φωτισμό, ηχοληψία, μουσική κ.α.), με θεατρικές ομάδες , νέους καλλιτέχνες, είδη θεάτρου κλπ. 

μήνες πριν, οι φίλοι Σάββας Κέττηρος, Κυριάκος Λαζαρίδης και Γαβριήλ 
Παναγιώτου αποφασίζουν να σχηματίσουν το δικό τους μουσικό σχήμα. Η 
συνάντηση έγινε στο ωδείο στο οποίο παρακολουθούσαν μαθήματα μπουζουκιού, 
οι Σάββας και Γαβριήλ για 10 χρόνια και ο Κυριάκος για 6. Ξεκίνησαν δειλά 
δειλά να παίζουν σε κάποιες τοπικές εκδηλώσεις που γίνονταν στο χωριό τους 
και στα γύρω χωριά. Το σχήμα εμπλουτίζει το πρόγραμμα του και προσθέτεται 

νέο μέλος σε αυτό μετά από πρόταση που δέχτηκε από την ΕΔΟΝ για να συμμετάσχει σε 
Συναυλία Νεανικών Συγκροτημάτων. Το νέο μέλος, ηλικίας 10 χρονών, ήταν ο Εφραίμης 
Κέττηρος, αδερφός του Σάββα και ντραμίστας του γκρουπ. Τους τελευταίους 6 μήνες το 
σχήμα εμφανίζεται σε συναυλίες και μπουάτ που διοργανώνονται από την ΕΔΟΝ Λάρνακας, 
σε κοινοτικές εκδηλώσεις και σε κάποια στέκια τοπικά.

Αν και το σχήμα αποτελείται από πολύ νεαρά παιδιά, η γενική φιλοσοφία πάνω στην 
οποία χτίζει και δημιουργεί το πρόγραμμα του αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Οι Play Banda 
κόντρα στο ρεύμα της εποχής αντιμετωπίζουν διαφορετικά την έννοια του πολιτισμού. 

Η μουσική είναι γι’ αυτούς μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσα από τις φωνές και τις 
μουσικές τους επιδιώκουν να καταθέτουν την άποψη τους, τους προβληματισμούς, τα 
ιδανικά και τα οράματα τους κόντρα στην υποκουλτούρα, τον ατομικισμό, τον φασισμό 
και ότι άλλο σάπιο γεννά το σύστημα αυτό.

Το γκρουπ έχει αποκτήσει το δικό του κοινό, φίλους που έχουν αρχίσει να το ακολουθούν 
πιστά. Η απεριόριστη στήριξη που έχουν τα μέλη του γκρουπ από τις οικογένειες τους  
σε συνδυασμό με το πάθος τους για έμπνευση και δημιουργία αποτελούν εγγύηση για 
την επιτυχημένη συνέχεια του σχήματος.

Οι Play Banda αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα της υποχρέωσης που έχουν, όχι μόνο η 
ΕΔΟΝ αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, να δίνουν βήμα έκφρασης και ευκαιρίες συμμετοχής 
σε νέα παιδιά, σε ερασιτεχνικά νεανικά σχήματα.

Η
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Η «Αγγελική» είναι η πραγματική ιστορία μιας προσφυγοπούλας από
τις Νέες Φώκαιες της Σμύρνης, της Αγγελικής Ματθαίου, όπως η ίδια την 
παρουσιάζει σε ένα γράμμα της που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες.
Μια ιστορία ζωής, ένα οδοιπορικό από τη Σμύρνη στα βάθη της Τουρκίας με 
κατάληξη στο Ρέθυμνο. Η παράσταση διαπραγματεύεται την προσφυγιά, το 
σημαντικότερο ζήτημα των καιρών μας, δοσμένο απλά και ανθρώπινα, χωρίς 
επιτηδευμένους συναισθηματισμούς. Η «Αγγελική» αφηγείται ένα οδοιπορικό 
ξεριζωμού με αφετηρία τη Σμύρνη. Ένα περιπετειώδες ταξίδι με πολλές 
αποχρώσεις που σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Παραστάσεις: 8 – 25 Φεβρουαρίου.

Πότε; Τετάρτη – Παρασκευή – Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή: 18:30

Πού;  «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -Κοραή 1», τηλ. 96033561

Ποιος; Fly Theare

Ένας άντρας και μια γυναίκα -τους συναντάμε μετά από είκοσι 
χρόνια γάμου. Έχουν ένα παιδί 16 χρονών. Εκείνος, πολιτικός 
μηχανικός. Εκείνη, διανοούμενη. Εκείνος, για να ανέλθει κοινωνικά, 
να αναρριχηθεί πάτησε επί πτωμάτων ξεπουλώντας κάθε αρχή 
και κάθε αξία. Εκείνη, για να ανέλθει κοινωνικά, να αναρριχηθεί, 
γνώριζε μα σιωπούσε. Συνεργία με άλλοθι, το μέλλον του παιδιού. 
Κάποιος θα “πληρώσει”, ακόμη και χωρίς να φταίει. Για να 
επιβιώσουν δαγκώνουν ο ένας τον άλλο σαν λυσσασμένα σκυλιά. 
Για εκείνα που θέλησαν και για εκείνα που εύχονται να μην είχαν 
συμβεί.
Παραστάσεις μέχρι 5 Μαρτίου. 

Πρεμιέρα: 18 Φεβρουαρίου 2017 στις 20:30

Πότε; Σάββατο στις 20:30, Κυριακή στις 18:00 και 20:00 (δύο 
παραστάσεις)

Πού;  EΞΑΝΤΑΣ Bar Theatre

Ποιος; Θέατρο Αντίλογος

Στο έργο του Αργεντινού συγγραφέα παρουσιάζεται η δυσκολία 
συμβίωσης που αντιμετωπίζει μία πολυμελής οικογένεια. Τα 
μέλη της οικογένειας είναι αναγκασμένα να ζήσουν κάτω από 
την ίδια στέγη, με μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας, τη βία, χωρίς 
όμως να αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα της κατάστασης στην 
οποία βρίσκονται. Συνδετικός κρίκος όλων των μελών της 
οικογένειας η γιαγιά. Ο ρόλος της, η στήριξη των υπολοίπων 
και ο καθησυχασμός της κατάστασης όταν αυτή βγαίνει εκτός 
ορίων. Στο ξαφνικό θάνατο της, που σηματοδοτεί το σπάσιμο 
της αλυσίδας που κρατούσε όλη την οικογένεια στο σπίτι, τα 
πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μία άλλη μορφή. Κάθε μέλος 
της οικογένειας ξεχωριστά, αποφασίζει να «αποδράσει» από 
αυτήν την καθημερινότητα, εγκαταλείποντας όλους τους άλλους.
Παραστάσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι  16 
Φεβρουαρίου στις 20:30. 

Πού και πότε;
-Αποθήκες ΘΟΚ, Λευκωσία, Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, Ώρα: 
20:30
-Ριάλτο, Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου, Ώρα: 20:30
-Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας,Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, Ώρα: 20:30
-Δημοτικό Θέατρο Λάρνακα, Τετάρτη 1 Μαρτίου, Ώρα: 20:30

Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος 
Θηβαίος, Μαριάννα Πολυχρονίδη
Η ΕΔΟΝ και η Προοδευτική 
Κίνηση Φοιτητών διοργανώνουν 
τρεις μοναδικές Συναυλίες 
με τους Θάνο Μικρούτσικο, 
Χρήστο Θηβαίο και Μαριάννα 
Πολυχρονίδη, αφιερωμένες στον 
αγώνα για Ειρήνη και Διεθνή 
Αφοπλισμό.

Πότε; Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 
στις  21:00

Πού; 
-Ravens Λεμεσό
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 
-DownTown Λευκωσία
-Savino Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 
 Λάρνακα

Ο συνδυασμός μιας εξαιρετικής επιλογής τραγουδιών του Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα με την ανατρεπτική σάτιρα του Γιάννη Ζουγανέλη, 
θα δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα σε μια μοναδική κοινή τους 
εμφάνιση. 

Πότε; Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου στις 21:30 

Πού;  Μουσική Σκηνή Red 

Η Μελίνα Ασλανίδου θα παρουσιάσει τα τραγούδια του νέου της 
δίσκου “Με φωνάζουνε με το μικρό μου” καθώς και παλιότερα 
κομμάτια σε μια μουσική βραδιά με την δική της σφραγίδα. 

Πότε; Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου στις 21:00 

Πού; Μουσική Σκηνή Red 

«Το 1958 το ζεύγος Φο-Ράμε σχημάτισε 
θεατρικό θίασο, με τον Φο να κρατά τον 
ρόλο του σκηνοθέτη και συγγραφέα και 
τη Ράμε να είναι η πρωταγωνίστρια και το 
επιχειρηματικό μυαλό του θιάσου. Η Ράμε 
γνώρισε μεγάλη λαϊκή αποδοχή και πολλές 
φορές ήρθε αντιμέτωπη με τη λογοκρισία, 
εξαιτίας της ανατρεπτικής σάτιρας των 
έργων του Φο. Ήταν ενεργό μέλος της 
Soccorso Rosso (Κόκκινη Ανακούφιση), 
μιας οργάνωσης που παρείχε παντώς 
είδους υποστήριξη στα φυλακισμένα 
μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς 
και στις οικογένειές τους. Στη δεκαετία 
του ‘70 άρχισε να γράφει τα δικά της 
έργα, κυρίως μονολόγους με φεμινιστικό 
περιεχόμενο. Στα ταραγμένα χρόνια 

της δεκαετίας του ‘70, όταν η Ιταλία δονείτο από την αντιπαράθεση κράτους και Ερυθρών Ταξιαρχιών, η Ράμε βρέθηκε στο 
στόχαστρο των νεοφασιστικών οργανώσεων. Τον Μάρτιο του 1973 απήχθη στο Μιλάνο από μια ομάδα νεοφασιστών, οι οποίοι 
αφού τη βασάνισαν και τη βίασαν, την άφησαν σε άθλια κατάσταση σ’ ένα πάρκο μετά από λίγες ημέρες. Δύο μήνες αργότερα, 
επέστρεψε πιο δυνατή και αποφασισμένη με μία σειρά από αντιφασιστικούς μονολόγους. Το 1981 αφηγήθηκε τη δυσάρεστη 
εμπειρία της στο βιβλίο της Lo Strupo (Ο Βιασμός). Η υπόθεση της απαγωγής της έκλεισε 25 χρόνια αργότερα, το 1998. Οι 
δράστες αναγνωρίστηκαν μετά την κατάθεση ενός νεοφασίστα, αλλά τα εγκλήματά τους είχαν παραγραφεί. 
Παραστάσεις κάθε Παρασκευή μέχρι 17 Φεβρουαρίου στις 20:30

Πού: Πολυχώρος ΕΣΤΙΑ
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τις 14 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
στο Βερολίνο το 22ο συνέδριο Ρόζα 
Λούξενμπουργκ,το οποίο πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο από το 1996. Το κεντρικό 
σύνθημα του φετινού συνεδρίου ήταν «Να 
είμαστε ενάντια στην δεξιά δεν είναι αρκετό 
- Πάλη για σοσιαλιστικές εναλλακτικές» και 
διοργανωνόταν όπως και κάθε χρόνο από την 
εφημερίδα «JungeWelt» (Νέος Κόσμος).  H 

συγκεκριμένη εφημερίδα στελεχώνεται από εργαζόμενους 
που ανήκουν στον χώρο της Αριστεράς έτσι και το συνέδριο 
αγκαλιάζεται από μια σειρά οργανώσεων, συντεχνιών, 
κομμάτων αλλά και μέσων ενημέρωσης.

Η συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο συνέδριο.

Αυτή την τόσο ιδιαίτερη για τις διεθνείς εξελίξεις χρονιά οι 
διοργανωτές του συνεδρίου έκριναν αναγκαίο για τον σκοπό 
τους να συμπεριλάβουν ένα εργαστήρι που να αφορά το 
κυπριακό πρόβλημα, τον ρόλο του ιμπεριαλισμού σε αυτό 
αλλά και τον τρόπο που το λαϊκό κίνημα στην Κύπρο μάχεται 
για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση του νησιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΟΝ, η οποία χαίρει μεγάλης εκτίμησης 
ανάμεσα στο παγκόσμιο νεολαιίστικο κίνημα, καλέστηκε να 
προσφέρει στους παρευρισκόμενους την σχετική ενημέρωση. 
Στο εργαστήριο αυτό η ΕΔΟΝεκπροσωπήθηκε από το σύντροφο 
Ιάκωβο Τοφαρή και απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν 
από τους συναγωνιστές της νεολαίας του κομμουνιστικού 
κόμματος Γερμανίας σχετικά με την ιστορική πορεία της 
διαμόρφωσης του Κυπριακού, τις προσπάθειες μας όσον 
αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, την διαχρονική μας δράση στα 
ζητήματα της επαναπροσέγγισης, τις σχέσεις που διατηρούμε 
με την Τ/Κ κοινότητα, τον ρόλο NATO και ΕE στην Κύπρο αλλά 
και την εκτίμηση μας όσο αφορά τις εξελίξεις στην Τουρκία. 

Η τοποθέτηση μας συνάντησε πολύ θετική ανταπόκριση. 
Οι παρευρισκόμενοι έδειχναν κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησης, όχι μόνο να συμφωνούν, αλλά σε ορισμένες 
στιγμές, με εντονότερη εκείνη που γινόταν αναφορά στην 
επαναπροσεγγιστική μας δράση, έδειξαν έντονη αλληλεγγύη 
και στήριξη στον δύσκολο αγώνα μας. 

Πέραν από το εργαστήριο που μας αφορούσε, στον χώρο του συνεδρίου συνέβαιναν 
μια σειρά συζητήσεων με θέματα, «Μαθητές και πόλεμος», «Ενσωμάτωση μέσω της 
εργασίας», αναφορικά με μια συζήτηση που διεξάγεται τώρα στην Γερμανία για την 
θέσπιση χαμηλότερου κατώτατου μισθού για τους πρόσφυγες, «Αγώνας για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας» και άλλα.Παράλληλα στην κεντρική σύνοδο του 
συνεδρίου συνέβαιναν μια σειρά συζητήσεων σχετικά με άλλα διεθνή ζητήματα και 
καλεσμένους από όλο τον κόσμο. 

Τον βασικό κορμό του συνεδρίου αποτελούσαν οι θεματικές «Ο αγώνας της Αριστεράς 
και η ενδυνάμωση του κινήματος», «Αγώνας για ανεξαρτησία και σοσιαλισμό στη 
χώρα των Βάσκων της Ισπανίας», «Αγώνας ενάντια στο Ρατσισμό στις ΗΠΑ»,  «Από 
τον ένοπλο αγώνα στην κοινοβουλευτική δράση στην Κολομβία», «Ο αγώνας ενάντια 
στον «τρόμο» στην Τουρκία», «Οι εξελίξεις στην Κούβα και ο ρόλος του ΝΑΤΟ». 
Σε κάθε πάνελ υπήρχε ένας συντονιστής από την διοργανώτρια εφημερίδα και η 
συζήτηση διεξαγόταν με την μορφή απαντήσεων στις ερωτήσειςτου αλλά και με 
πλήθος παρεμβάσεων από τους συνέδρους. 
Η αλληλεγγύη μεταξύ τον λαών αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μας όπλα!

Η αποστολή στο Βερολίνο της Γερμανίας ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου με τη 
συμμετοχή μας στην κινητοποίηση στους «τάφους των Σοσιαλιστών». Πρόκειται 
για ένα μνημείο, ανεγερμένο επί Λαϊκής Δημοκρατίας της Ανατολικής Γερμανίας, 
στο οποίο βρίσκονται θαμμένοι πολλοί αγωνιστές της Αριστεράς που είτε έδωσαν 
την ζωή τους είτε κατάφεραν να την αφιερώσουν ολόκληρη στον αγώνα για την 
απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.  Στο συγκεκριμένο 
μνημείο βρίσκονται θαμμένοι και οι Καρλ Λίμπκνεχτ  και Ρόζα Λούξεμπουργκ, οι δύο 
ιδρυτές του κομμουνιστικού κόμματος Γερμανίας και συμβολικότερες φυσιογνωμίες του 
Γερμανικού επαναστατικού κινήματος. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση είναι συμβολική 
και η μεγαλύτερη που πραγματοποιείται σε όλη την χώρα με την συμμετοχή πολλών 
κομμάτων και διάφορών ειδών οργανώσεων.

Ως ΕΔΟΝ αξιοποιούμε πάντα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τέτοιες ευκαιρίες και τις 
εμπειρίες που μας προσφέρουν, για την ανάπτυξη της δράσης μας σε διεθνές επίπεδο 
και την προβολή και προώθηση των θέσεων μας σε ζητήματα που απασχολούν τη 
νεολαία και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Γιατί σε τέτοιους καιρούς η αλληλεγγύη 
μεταξύ τον λαών αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μας όπλα! 

•Ιάκωβος Τοφαρής 
Μέλος ΕΔΟΝ, Συνεργάτης γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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τις 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο, 
στα πλαίσια των εορτασμών της 25ης επετείου από την 
επανίδρυσή της οργάνωσης SKOJ (Ένωση Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Γιουγκοσλαβίας) Σερβίας. Τόσο στο διεθνές 
σεμινάριο, όσο και στους εορτασμούς της επανίδρυσης, 
στις 28 και 29 Ιανουαρίου, καλέστηκαν και συμμετείχαν 
οργανώσεις νεολαίας της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και 
η ΕΔΟΝ. Στο Βελιγράδι της Σερβίας έχει μεταβεί ο Πέτρος 
Πέτρου, για να εκπροσωπήσει την ΕΔΟΝ. 

Το σεμινάριο καταπιάστηκε με δύο πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν 
τους νέους της Ευρώπης. Συγκεκριμένα το πρώτο θέμα ασχολήθηκε με 
τις συνέπειες,τόσο της καπιταλιστικής κρίσης, όσο και των πολέμων στην 
περιοχή, πάνω στους λαούς και τους νέους της Ευρώπης. Παράλληλα, 
στόχος της θεματικής ήταν να αναζητήσει εναλλακτικές για τους νέους 
και τρόπους δράσης των οργανώσεων νεολαίας. Η δεύτερη θεματική 
ασχολήθηκε με το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη δημιουργία 
συλλογικής απάθειας και απαξίωσης, φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται 
σήμερα έντονα ανάμεσα στους νέους. Στη θεματική αυτή οι οργανώσεις 
νεολαίας καλέστηκαν να καταθέσουν προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισης 
του φαινομένου αυτού, σύμφωνα πάντα με δεδομένα της κάθε χώρας, 
αλλά και τις θέσεις και εμπειρίες της κάθε οργάνωσης.  

Στη δεύτερη θεματική τοποθετηθήκαμε και εμείς ως ΕΔΟΝ. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάσαμε την ανάλυση μας σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο 
σήμερα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επηρεάζουν, κυρίως αρνητικά, 
τη  συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή της χώρας και παράλληλα 
εκφράσαμε την ανησυχία μας για τα συμφέροντα που το φαινόμενο αυτό 
εξυπηρετεί. Συμφέροντα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με 
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας της Κύπρου. 
Αναγνωρίζοντας με ανησυχία την έκταση του φαινομένου της αποχής και 
της απάθειας, εμείς ως ΕΔΟΝ απαντούμε με περισσότερη προσπάθεια για 
να βελτιώσουμε τηνδράση και παρουσία μας ανάμεσα στους νέους.Για 
εμάς το καλύτερο μέσο ενημέρωσης είναι η καθημερινή επαφή με τους 
νέους στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, ώστε 
να μπορούμε καλύτερα και πιο άμεσα να αφουγκραστούμε τα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας και μαζί τους να δώσουμε τους 
ανάλογους αγώνες. 

Ως ΕΔΟΝ, δηλώνουμε για άλλη μια φορά παρόν σε ένα διεθνές γεγονός, 
αναπτύσσοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ανάλυσή μας πάνω σε 
ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία, τόσο στην Κύπρο, όσο και 
διεθνώς, ενδυναμώνονταςτις διεθνείς μας σχέσεις, αλλά και τη διεθνιστική 
αλληλεγγύη ανάμεσα σε οργανώσεις νεολαίας της Ευρώπης.

•Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Δήλωση συμμετοχής
Η ΕΠΕ Κύπρου θα συμμετάσχει με δική της αποστολή στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. 
Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην αποστολή της ΕΠΕ Κύπρου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή 
συμπληρώνοντας
τη σχετική αίτηση στη σελίδα της ΕΠΕ Κύπρου στο facebook “NPC Cyprus”
ή στέλνοντας τα στοιχεία σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cyprus.npc.wfys@gmail.com  
Επίσης, μπορείς να επικοινωνήσεις στο 22766459 και στο  99764713 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Στοιχεία συμμετέχοντα:

Όνοματεπώνυμο:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ηλικία:.............................................................................................................................................

Emaıl:...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Τηλέφωνο: ......................................................................................................................................



παραπολιτικά


