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μπρός να χτίσουμε μια Κύπρο ευτυχισμένη!
Όταν αρχίζει μια νέα χρονιά πολλά απ’ τα παλιά μένουν πίσω. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια 
για τους λαούς του κόσμου, ανάμεσα τους και ο κυπριακός λαός, που τα βάρη των 
μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας συνεχίζει να τα κουβαλά στην πλάτη του, αφού 
τα ‘χει κληρονομήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Το 2016 σημαδεύτηκε από κουτσούρεμα 

της δωρεάν και δημόσιας παιδείας, κατάργηση κοινωνικών παροχών, κατάργηση κοινωνικών 
βοηθημάτων, ιδιωτικοποιήσεις, ανεργία, μετανάστευση. Ένα χρόνο γεμάτο αναξιόπιστες δηλώσεις, 
ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις και μια ανάπτυξη που έγινε απλά μια κάποια λέξη, που χρησιμοποιείται 
με απίστευτη ευκολία και μεγάλη μαεστρία για να μας πείσει ότι άσχετα με το τι ζούμε και βιώνουμε 
καθημερινά, όλα βαίνουν κατ’ ευχή. Υπάρχει ανάπτυξη για το κεφάλαιο, μα σίγουρα όχι για το λαό.

Πραγματικότητα Vs Φαντασία

Με τη θετική ψήφο των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – Αλληλεγγύη, έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός 
τους κράτους για το 2017. Προϋπολογισμός που εξακολουθεί να είναι μνημονικός, παρόλες τις 
μεγάλες διακηρύξεις περί εξόδου απ’ το μνημόνιο και αποδέσμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
μνημονικές δεσμεύσεις. Οικονομική ανισότητα, αντιλαϊκές πολιτικές, στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου 
αντί των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού είναι από τη μια η πραγματικότητα. Προς ολοταχώς 
προς την ανάπτυξη διατρανώνει από την άλλη η κυβέρνηση. Και κάπως έτσι συντίθεται το έργο 
πραγματικότητας Vs φαντασίας. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο ΑΚΕΛ, τη μόνη πολιτική 
δύναμη του τόπου που στέκεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εντιμότητα πλάι στον κυπριακό 
λαό. Το ΑΚΕΛ με τροπολογία που κατέθεσε και στηρίχθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής (πλην των 
κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ) έχει καταφέρει την αποκοπή όλων των κονδυλίων που αφορούν δαπάνες 
σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων.

Οι επιθέσεις στην παιδεία δεν έχουν τελειωμό – Με αντίσταση 
και πάλη απαντά η νεολαία

Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα διοργάνωσε κατά το μήνα Δεκέμβριο, δημοψήφισμα στο οποίο 
συμμετείχαν 13566 μαθητές και μαθήτριες. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 
86,30% δεν αποδέχεται την αύξηση των διαγωνισμάτων και την εφαρμογή εξετάσεων στο τέλος του 
τετραμήνου. Μέσα από το δημοψήφισμα οι μαθητές απορρίπτουν τη μείωση των απουσιών και την 
επαναφορά της μαθητικής στολής με ποσοστά 92,62% και 91,31% αντίστοιχα. Στις 21 Δεκεμβρίου 
του 2016 οι μαθητές παρ’ όλους τους εκφοβισμούς που δέχτηκαν, προχώρησαν σε αποχή από τα 
μαθήματα τους στέλνοντας ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν θα μείνουν απαθείς, αλλά θα συνεχίσουν 
τον αγώνα τους για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο.Θα συνεχίσουν οργανωμένα τον αγώνα 
τους κόντρα στη συντήρηση και τον αυταρχισμό.

Οι επιθέσεις στα κεκτημένα των φοιτητών όχι απλά συνεχίζονται, αλλά εντείνονται χρόνο με το 
χρόνο. Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε για το 2017 παρουσιάζεται μείωση των 
κονδυλίων της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου,κατά €7.959.502.Η πολιτική αυτή 
της κυβέρνησης και των συμμάχων της, για κουτσούρεμα της δωρεάν δημόσιας παιδείας βρήκε 
απέναντι της το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Απέναντι στις έντονες αντιδράσεις του φοιτητικού 
κινήματος, τη διαμαρτυρία της ΠΟΦΕΝ και τη δημοσιότητα που έλαβαν τα αιτήματα των φοιτητών 
για τη φοιτητική μέριμνα, το Υπουργικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να προβεί σε μερική υποχώρηση 
και έγκριση 1εκατομμυρίου ευρώ για πρόσθετα μέτρα στήριξης φοιτητών. Το οργανωμένο φοιτητικό 
κίνημα διατρανώνει ότι, θα συνεχίσει τον αγώνα του με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, κόντρα 
σε όσους θέλουν να κουτσουρέψουν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Κόντρα σε όσους θέλουν να 
καταστεί η παιδεία προνόμιο των λίγων και των εκλεκτών και όχι κοινωνικό αγαθό.

 
Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτούνται  
Οι κοινωνικοί αγώνες του λαού, θα συνεχίσουν μέχρι τη δικαίωση του δίκαιου αγώνα της νεολαίας 
και των εργαζομένων. Έτσι όπως δόθηκε ο αγώναςτων εργαζομένωντης ΖΗΝΩΝ για υπεράσπιση των 
Συλλογικών τους Συμβάσεων. Ο αγώνας της ΠΕΟ, κοινωνικών οργανώσεων και οργανωμένων συνόλων 
ενάντια στις εκποιήσεις,εκφράζονταςτην απαίτηση της κοινωνίας για σεβασμό του δικαιώματος της 
στέγασης και προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έτσι όπως δόθηκε ο αγώνας των ξενοδοχοϋπαλλήλων 
ενάντια στην προσπάθεια κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων και αντικατάσταση τους με 
προσωπικά συμβόλαια. Έτσι όπως δόθηκαν δεκάδες αγώνες μέσα στο 2016 από τους μαθητές, τους 
φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους για προστασία των κεκτημένων τους και επέκταση 
των δικαιωμάτων τους.

Κυπριακό
Παρά τις εξαιρετικές δυσκολίες που υπάρχουν, υπάρχει ουσιαστική κινητικότηταστη 
διαπραγματευτικήδιαδικασία μεταξύ των δύο ηγετών, της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας.Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες δημιουργεί ελπίδες, αλλά όχι 
ψευδαισθήσεις, αφού ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε την πολυτέλεια να μηδενίζουμε κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δεχτούμε στο τέλος της διαδικασίας την όποια 
λύση. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη διαπραγματευτική 
διαδικασία, εφόσον ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, παραμένει συνεπής στις αρχές λύσης και το συμφωνημένο 
πλαίσιο, έτσι όπως  καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για λύση ενός κράτους με μία 
και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια μία διεθνή προσωπικότητα.

Οι δύο ηγέτες χρειάζεται να επικεντρωθούν στα εκκρεμούντα σημεία και να εντείνουν τις προσπάθειες 
για γεφύρωση των διαφορών, με σεβασμό στις αρχές και το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Οι 
διαπραγματεύσεις είναι ανάγκη να συνεχιστούν, χωρίς αυστηρά χρονοδιαγράμματα και χωρίς 
διαδικασίες επιδιαιτησίας.

Η λύση δεν είναι απλά αναγκαία, είναι και εφικτή. Εμείς θα συνεχίσουμε να κρατούμε ζωντανή την 
επαφή και συνεργασία με την τουρκοκυπριακή νεολαία, θα εντείνουμε τον αγώνα για επαναπροσέγγιση 
με τους συμπατριώτες μας τουρκοκύπριους. Θα κρατήσουμε μέχρι τέλους αναμμένη τη φλόγα της 
ειρήνης και επανένωσης της πατρίδας και του λαού μας.

Παγκύπρια εκδρομή στο Τρόοδος 
Σε μια περίοδο που οι απευθείας συνομιλίες των ηγετών των δύο κοινοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη, ως 
ΕΔΟΝ καλούμε τη νέα γενιά, στις 29 Ιανουαρίου, να συμμετέχει στην Παγκύπρια Εκδρομή στο Τρόοδος 
που διοργανώνεται κάτω από τον τίτλο «Εμπρός να χτίσουμε μια Κύπρο ευτυχισμένη, Δυνατή σαν τα 
βουνά μας, Λεύτερη σαν τα πουλιά μας.».Για να διατρανώσουμε μαζί, από την ψηλότερη κορφή του 
νησιού μας, την απαίτηση μας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση 
της πατρίδας μας.Καλούμε την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή νεολαία να συμπορευτεί μαζί 
μας στη μεγάλη Αντιιμπεριαλιστική Πορεία έξω από τις Βρετανικές Βάσεις του Τροόδους για να 
στείλουμε ηχηρό το μήνυμα, ότι δεν δίνουμε συγχωροχάρτι σε αυτούς που αιματοκυλίζουν τους 
λαούς και προσφυγοποιούν εκατομμύρια ανθρώπους, σε αυτούς που σχεδίασαν και εκτέλεσαν το 
δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της εισβολής εις βάρος της πατρίδας και του λαού μας. Να 
επαναβεβαιώσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας για μια Κύπρο ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ομοσπονδιακή, 
αποστρατιωτικοποιημένη, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και στρατιωτικές βάσεις.
Δεν σβήνει η ελπίδα όσο η νεολαία παραμένει πιστή στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση 
της πατρίδας και του λαού μας. Εμπρός λοιπόν! Να χτίσουμε μια Κύπρο ευτυχισμένη. Δυνατή σαν τα 
βουνά μας, Λεύτερη σαν τα πουλιά μας!

•Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 

Ε
Χρόνος βγαίνει, χρόνος μπαίνει
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5συνέντευξη

«Ν» Ποια ήταν η αφορμή για να γραφτεί το βιβλίο; 

Κάποτε, η αλήθεια πρέπει να σταθεί στα πόδια της. 
Τα τελευταία 70 χρόνια η αλήθεια διαστρεβλώνεται 
και στέκεται με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. 
Αυτό, οδήγησε σε ένα μεγάλο προβληματισμό και 
στην ανάγκη να αποκατασταθεί η αλήθεια, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά και στο ρόλο του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού 
Κινήματος. Το ΑΚΕΛ ήταν και παραμένει στόχος από 
πλευράς των κατεστημένων της δεξιάς, του μεγάλου 
κεφαλαίου και του κατεστημένου της εκκλησίας. 
Όλα αυτά, οδήγησαν στην ανάγκη να γραφτεί αυτό 
το βιβλίο. Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία. 

Για την κοινωνία μας, η ύπαρξη του ΑΚΕΛ είναι μία 
ανάγκη. Για τη λύτρωση των εργαζομένων, για τη 
δικαίωση του απλού ανθρώπου. Είναι πρώτα απ’ 
όλα μια ανάγκη η Κύπρος να απαλλαγεί από τις 
ιμπεριαλιστικές συνομωσίες που κατέληξαν στα 
πραξικοπήματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο, στην τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Δεν μπορώ να φανταστώ ελευθερία 
πραγματική της Κύπρου και απαλλαγή από την 
κατοχή χωρίς το ΑΚΕΛ. Η προσπάθεια όλων να 
φιμωθεί το ΑΚΕΛ πρέπει να αντιμετωπιστεί με τόλμη, 
με συνέπεια στις βασικές αρχές του μαρξισμού - 
λενινισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. Οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθήθηκαν 
μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, που 
ήταν ασπίδα για τους εργαζόμενους παγκόσμια, 
οδήγησαν στη φτωχοποίηση και προλεταριοποίηση 
ξανά εκατομμυρίων ανθρώπων στα φρούρια του 
καπιταλισμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 
Η ύπαρξη του ΑΚΕΛ και της αριστεράς ευρύτερα σε 
παγκόσμια κλίμακα είναι αδήριτη ανάγκη. Το πώς 
αυτή η ανάγκη, τελικά, θα γίνει ξανά ιστορία με το 
να επανέλθει η αριστερά να διαδραματίσει το ρόλο 
της είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο με απασχολεί 
και θα με απασχολήσει και στο άμεσο μέλλον. 

«Ν» Ποια ήταν τα βήματα που έγιναν από τη 
διακυβέρνηση της Αριστεράς; 

Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε ποιος ήταν ο κύριος 
στόχος της προσπάθειας ανάληψης της εξουσίας από 
την αριστερά, μετά από 80 χρόνια ύπαρξης, αγώνων 
και συνεργασιών. Η πολιτική των συνεργασιών, 
είναι επίσης μια πολιτική που έχει καθοδηγητική 
πυξίδα τη διδασκαλία του Μαρξ και του Λένιν για τις 
συμμαχίες. Το ΑΚΕΛ έχει γίνει παράδειγμα μελέτης από 
επιστήμονες στο εξωτερικό και από ηγετικά στελέχη 
πολιτικών κομμάτων για αυτό το ζήτημα. Άρα και του 
καθορισμού του κύριου στόχου. Εμείς διεξάγουμε 
αγώνα, από το ‘50 μέχρι σήμερα, αντιαποικιακό, 
αντιιμπεριαλιστικό – αντικατοχικό. Γι’ αυτό και το 
κόμμα δεν αποφάσιζε να διεκδικήσει αυτόνομα την 
εξουσία και να προβεί στην εφαρμογή του απώτερου 
στόχου, του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της 
εξουσίας. 

Όταν αναλάβαμε ως νέα ηγεσία του κόμματος, 
μελετήσαμε ξανά τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, 
τις αλλαγές στην ταξική διάθρωση της κοινωνίας αλλά 
μείναμε πιστοί στον κύριο στόχο. Την απαλλαγή από 
την κατοχή και την επανένωση της Κύπρου και του 
λαού μας. Ταυτόχρονα, όταν μιλούμε για επανένωση 
της Κύπρου και του λαού μας δεν μιλούμε μόνο για 
την απελευθέρωση. 

Μιλούμε ταυτόχρονα και για τη δημιουργία ενιαίου 
αντιιμπεριαλιστικού - αντικατοχικού μετώπου με 
τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Ο κύριος 
στόχος καθορίστηκε η απελευθέρωση της Κύπρου 
από την κατοχή και τις ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις. 
Κάναμε ξεκάθαρο ότι ο βασικός μας στόχος δεν 
είναι η ανατροπή του συστήματος. Όμως θέσαμε 
και ως στόχο, μια κοινωνικής φύσης μεταρρύθμιση 
που να αφορά όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Αυτό 
δεν έγινε ανεκτό από το κατεστημένο και άρχισε 
μια διαδικασία ανατροπής. 

Στο βιβλίο καταγράφονται σωρεία επιτευγμάτων 
που αφορούν την κοινωνικοοικονομική πολιτική που 
εφάρμοσε η δική μας κυβέρνηση. Η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, η οποία θα εκσυγχρόνιζε το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα για να δημιουργήσει 
ανθρώπους σκεπτόμενους κριτικά. Παιδεία 
δεν σημαίνει απλώς 
ένα συνονθύλευμα 
γνώσεων. Πρέπει να 
έχεις την δυνατότητα 
τις γνώσεις αυτές να 
τις κάνεις πράξη και 
την ίδια ώρα να τις 
διαθέτεις και για το 
κοινωνικό σύνολο. 
Ήταν η απαρχή μιας 
ριζικής αλλαγής την 
οποία δεν καταφέραμε 
να ολοκληρώσουμε 
και τώρα έρχονται και 
τα σβήνουν σιγά-σιγά 
με την παρέμβαση 
και της εκκλησίας 
και των διάφορων 
κ α τ ε σ τ η μ έ ν ω ν . 
Υπάρχουν πολλά 
άλλα που έχουν και 
δομικό χαρακτήρα, τα 
οποία είτε το θέλουν 
είτε όχι κάποιοι, θα 
επανέλθουν από την 
ίδια τη ζωή. 

Υγεία - Το ιδιωτικό 
κεφάλαιο θέλει να καθυποτάξει την υγεία γι’ αυτό 
και διαλύουν τη δημόσια υγεία. Για να θριαμβέψει 
ο ιδιωτικός τομέας. 

Εξωτερική πολιτική. Δημιουργήσαμε μια ασπίδα 
πάνω στην οποία έσπαζαν οι σκέψεις της Τουρκίας 
για τυχοδιωκτισμούς. Αυτή η πολυδιάστατη 
εξωτερική πολιτική, μας έδωσε τη δυνατότητα 
να ολοκληρώσουμε τον καθορισμό της οικονομικής 
ζώνης της Κύπρου αλλά και την ίδια ώρα να 
προβούμε και στις διατρήσεις για την ανεύρεση 
αερίου που προωθήθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό. 

Δυστυχώς, μας ανέτρεψαν και αυτό το λέω 
ενσυνείδητα. Με χίλια δυο τεχνάσματα, πολιτικά 
πραξικοπήματα, που οδήγησαν στην κατάρρευση 
της οικονομίας ένεκα και της ληστείας των 
τραπεζών. 

Σε ότι αφορά στο Κυπριακό, ποια βήματα έγιναν 
με την ανάληψη της εξουσίας;

Μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης μας  ήταν οι συγκλίσεις με τον Ταλάτ. 
Έχουν προγραμματικό χαρακτήρα γιατί έχουν βελτιώσει τα θέματα 
διακυβέρνησης. Η κεντρική εξουσία διασφαλίζει την ενότητα του λαού, 
του κράτους και της οικονομίας. Το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η σύγκλιση 
για τις 4 ελευθερίες που τις χαρακτήρισαν δήθεν  δώρο στην Τουρκία. Είναι 
ένα μεγάλο βήμα αποκατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλου του 
κυπριακού λαού. Σε ότι αφορά στη διακίνηση, την εγκατάσταση, την άσκηση 
επαγγέλματος, την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σε ότι αφορά στην επίτευξη του κύριου στόχου είχαμε προχωρήσει. 

Κάναμε ένα σημαντικό βήμα και είχαμε να αντιμετωπίσουμε, πέραν όλων 
των άλλων, ένα εργαλείο των αντιπάλων το οποίο μπορεί να προβαίνει σε 
πλύση εγκεφάλων. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τα οποία το κατεστημένο 
είχε στρατεύσει στην υπόθεση ανατροπής της κυβέρνησης της αριστεράς. 

Παίρνουμε ανάσα και λέμε στη νεολαία ότι η αριστερά έχει ρίζες πολύ βαθιές 
σε αυτό τον τόπο. Θα πρέπει να την εμπιστευτούν και η αριστερά πρέπει 
να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και ιδιαιτέρα της νέας 
γενιάς. Να τη στρατεύσει στον αγώνα για διεκδίκηση, στον αγώνα για 
επανένωση του τόπου αλλά και στον αγώνα της σοσιαλιστικής ανατροπής. 

«Ν» Σε διάφορα κεφάλαια του βιβλίου, αναφέρεται η ΕΔΟΝ. Ποιο ρόλο έπαιξε 
η ΕΔΟΝ στη ζωή του Δημήτρη Χριστόφια και ποιος ο ρόλος της νεολαίας. 

Εάν δεν ενδιέτριβα στον ρόλο της ΕΔΟΝ στο βιβλίο θα ήταν σε ένα βαθμό και 
αυτοακύρωση. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου και της κομματικής μου δράσης ήταν 
ΕΔΟΝίτικο. Από μέλος της ΠΕΟΜ, μετά στην ΕΔΟΝ, στην εφημερίδα Νεολαία, τιμήθηκα να είμαι 
μέλος του Κ.Σ της ΕΔΟΝ και τελικά οι σύντροφοι με ανέδειξαν στο πόστο του Οργανωτικού 
Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα. Ήταν συνθήκες πολύ δύσκολες για την ΕΔΟΝ και 
για τον τόπο. Όταν μας κτύπησε ο φασισμός, το πραξικόπημα και η εισβολή, ευτύχισα να 
δουλέψω με τον Αντώνη Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν Γραμματέας της Οργάνωσης, από το 
1974 μέχρι το 1977. Είπαμε ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τον τρόπο δράσης της ΕΔΟΝ. 
Να αξιοποιήσουμε την αγανάκτηση της νεολαίας, τα αντιϊμπεριαλιστικά, αντιφασιστικά και 
αντικατοχικά της αισθήματα, μετά από το πραξικόπημα και την εισβολή, το διασκορπισμό 
του κόσμου στους καταυλισμούς. Να κινητοποιήσουμε τη νεολαία πάνω στη βάση που μόλις 
ανέφερα.

Κατορθώσαμε να αφουγκραστούμε ως ηγεσία της ΕΔΟΝ τις επιθυμίες της νεολαίας και η 
ΕΔΟΝ να είναι μπροστάρης του αγώνα της. Ασχοληθήκαμε με τα προβλήματα της νεολαίας 
και αναβαθμίστηκε και η διεθνής παρουσία της ΕΔΟΝ με στόχο την εξασφάλιση αλληλεγγύης 
με την Κύπρο. Βασικός στόχος έγινε η επαναπροσέγγιση με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Συμμετείχαμε στα παγκόσμια φεστιβάλ και με άλλες κοινές 
εκδηλώσεις κτίσαμε μια βάση σημαντική για να μπορούμε και σήμερα να έχουμε τις σχέσεις 
που έχουμε με τους Τουρκοκύπριους.

«Ν» Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στη νεολαία;

Ο χώρος της ΕΔΟΝ για εμένα ήταν ο χώρος ωρίμανσης και ταξικής διαπαιδαγώγησης. Η 
νεολαία ήταν και παραμένει το πιο αγνό κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος. Είναι οι οραματιστές 
του Λαϊκού Κινήματος. Πολλοί νέοι αδρανοποιούνται στην πορεία και χρειάζεται να βρούμε 
τρόπους για να φέρουμε τους νέους ξανά κοντά στο κόμμα μας και ευρύτερα στο Λαϊκό Κίνημα. 

Συνεχίστε! Αυτή είναι η συμβουλή μου. Σας βλέπουμε και σας καμαρώνουμε. Παραμένετε το 
πιο ζωντανό, το πιο δυναμικό και το πιο αγνό κομμάτι του Κινήματος και γενικά του λαού 
μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους δύσκολους αγώνες σας, καλή νέα χρονιά και η ευχή για 
επανένωση πάνω σε μια σωστή βάση παραμένει σε ισχύ. Ζήτω η ΕΔΟΝ. 

•Κυριάκος Χαραλάμπους 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής “Ν”
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Διαβάστε περισσότερα:
“Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία”

Συγγραφέας Δημήτρης Χριστόφιας

Παραμένετε το 
πιο ζωντανό, το πιο 

δυναμικό και το πιο αγνό 
κομμάτι του Κινήματος 

και γενικά του λαού μας. 
Εύχομαι κάθε επιτυχία 

στους δύσκολους 
αγώνες σας, καλή νέα 
χρονιά και η ευχή για 

επανένωση πάνω σε μια 
σωστή βάση παραμένει 

σε ισχύ. 
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«Ν»  Ένα τέτοιο είδος χορού σαν το δικό σας στην Κύπρο, 
πόσο εύκολο ήταν να αναπτυχθεί και πόσο μάλλον να βγει 
στο προσκήνιο;

 Όταν πρωτοξεκινήσαμε την ιδέα του StreetDance 
το 1991 όλοι σχεδόν μας είχαν  στην μπούκα του 
κανονιού και μας συμπεριφέρονταν πολύ άσχημα. 
Τελικά εμπεδώσαμε την ιδέα μας και η πολιτεία 
τότε ήταν μπορώ να πω συγκαταβατική που μας 
βοήθησε σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα είναι πολύ καλά 
τα πράγματα, στην αντιμετώπιση τουλάχιστον από 
τον κόσμο, όμως το κράτος, η πολιτεία μπορώ να πω 
απουσιάζουν από τις προσπάθειες μας εκτός από τον 
Οργανισμό Νεολαίας που πάντοτε ήταν δίπλα μας. 
Δεν πήραμε ποτέ ούτε ένα σεντ για εκπροσώπηση της 
Κύπρου σε διαφόρους διαγωνισμούς στο εξωτερικό.

«Ν» Εμφανίζεστε κάπου συγκεκριμένα;

 Οι εμφανίσεις μας είναι παντού σε φεστιβάλ, σε 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτάκια 
εταιριών, σε διαγωνισμούς εντός και εκτός Κύπρου.

«Ν» Μέσα από το δικό σας στίγμα στο χώρο του χορού υπάρχει 
κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε;

Πότε δεν διεκδικήσαμε το απόλυτο. Είμαστε το 
απόλυτο για τα δεδομένα μας, απλούστατα  μόνο 
και μόνο για μας, κλείσαμε ένα κύκλο 25 χρόνια ζωής 
και ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Μια μεγάλη οικογένεια 
εξελίσσεται μέσα από τις δεδομένες συνθήκες και είναι 
έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα. Όλα κτίζονται 
μέσα από οράματα φιλοδοξίες και ταυτόχρονα μέσα 
από αγάπη και πραγματικά μέσα από τον πόθο και 
το συναίσθημα. RebelDancers μια ιστορία 25 χρόνια 
μια ιστορία μέσα από γεγονότα μέσα από δημιουργία 
μέσα από εξέλιξη, θα συνεχίσουμε μέσα από ζήλο να 
προσφέρουμε ανθρωπισμό και συνάμα ισορροπία και 
αρμονία στις επόμενες γενεές. 

«Ν» Τι είναι αυτό που θεωρείται ότι διαφοροποιεί τους 
RebelDancers από άλλα συγκροτήματα;

Είμαστε το αυθεντικό, όλα στο streetDance ξεκίνησαν 
από εμάς και για να υπάρχουν σήμερα σχόλες που 
να διδάσκουν το StreetDance αυτό οφείλεται στην 
δική μας δράση. Από το 2001 αρχίσαμε να φέρνουμε 
στην Κύπρο τους καλυτέρους δάσκαλους χορευτές 
που υπάρχουν στο κόσμο. 

Διδαχτήκαμε και σήμερα σαν σχολή έχουμε παγκόσμια 
αποτελέσματα και εγώ προσωπικά μεταβαίνω στο εξωτερικό 
και διδάσκω χορό σε αρκετές σχολές. Το 2013 ήμουν κριτής σε 
παγκόσμιο διαγωνισμό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και 
εκεί κάθισα στην ιδία γραμμή με τους καλυτέρους χορευτές 
στο κόσμο. Από το 2009 έχουμε πάρει τα δικαιώματα της 
εταιρίας Locking4life όπου διευθυντής ιδρυτής είναι ο Gem-
ini ένας από τους καλυτέρους χορευτές στο κόσμο. Μάλιστα 
είμαστε η πρώτη χώρα που πήρε πρώτη τα δικαιώματα. Έχουμε 
άμεση σύνδεση με το εξωτερικό και ιδιαίτερα με την σχολή 
JustedeboutParis όπου στέλλουμε κάθε χρόνο 3,4 χορευτές 
για σπουδές.

«Ν» Θεωρείται ότι απευθύνεστε μόνο στη νεολαία ή και όχι;

Κυρίως σε νεολαία αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε εισάγει 
και αλλά είδη χορών που έχει διαφοροποίηση τα αρχικά 
δεδομένα.

«Ν» Ο τελευταίος λόγος σε εσάς για να μας πείτε ότι επιθυμείτε!!
 Τόση μαγεία τόση λάμψη μόνο οι RebelDancers θα μπορούσαν 
να προσφέρουν. Τα επόμενα 25 αρχίζουν με πολλή μαγεία 
λάμψη και μια ιστορία που όλοι θα ζήλευαν. Ένα όνομα μια 
ιστορία  που θα είναι  χαραγμένο στις μνήμες για αυτούς που 
έζησαν αυτή την μαγεία και την κράτησαν στη καρδιάς τους 
σαν μια απολαυστική ανάμνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
ΕΔΟΝ για την ευκαιρία που μας έδωσεγια αυτή την όμορφη 
συνομιλία που είχαμε αποφασίσει να κάνουμε, σας εύχομαι 
ολόψυχα πάντα επιτυχίες. 

•Φάνη Φιλοθέου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ

«Ν» Μετά από 20 χρόνια ξανά στη «Νεολαία»! Καταρχάς 
παρουσιάστε μας λίγο σχολή χορού και πόσο αυτή 
διαφοροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια;

 Μετά από 20 χρόνια η διαφορά είναι έντονη 
ξεκινήσαμε από νηπιακό στάδιο Και σήμερα 
είμαστε σε έντονη δραστηριότητα με το 
εξωτερικό Αποτέλεσμα σε άλλο επίπεδο!

«Ν» Πλέον δεν είστε μόνο γνωστοί στον κυπριακό 
χώρο αλλά και διεθνώς. Ποιες είναι οι διακρίσεις σας 
εκτός Κύπρου;

Ξεκινώ με έναν συγκεκριμένο Νικητές στο UKB 
boying championships world final (ένας από τους 
2 μεγαλύτερους διαγωνισμούς του κόσμου) στην 
κατηγορία του Locking.(LMCLOCKERS) KOD Paris 
(LMCLOCKERS) Το hip hop international Ελλάδας 
νικητές το 2012 και 2013(celebritycrew) και 
διάφορους άλλους μικρούς.

«Ν» Οι RebelDancers πέραν από σχολή χορού 
διαθέτουν και συγκρότημα. Πείτε μας λίγα λόγια για 
το συγκρότημα αυτό! 

Το συγκρότημα που υπήρχε εδώ και αρκετά 
χρόνια δεν είναι πλέον μόνο του τώρα  υπάρχουν 
και άλλες  ομάδες, όπως είναι οι LMCLOCK-
ERS, VIPCREW, CELEPRITYCREW, LMCJUNIORS, 
REBELDANCERS CREW. Όλες οι ομάδες μας έχουν 
κερδίσει αρκετούς διαγωνισμούς εντός και εκτός 
Κύπρου.

«Ν» Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι των RebelDanc-
ers;

 Η δημιουργία μίας ακαδημίας χορού που 
να φοιτούν από το εξωτερικό και από όλες 
τις περιοχές την Κύπρου. Μπαίνοντας σε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμαθείσης με 6 
ώρες καθημερινής δραστηριότητας. Η σχολή 
διαθέτει 5 στούντιο χορού και οι εγκαταστάσεις 
θεωρούνται από τις καλύτερες της Ευρώπης 
και ιδανικό για ακαδημία πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. 

«Ν» Πως βλέπεις γενικά το επίπεδο χορού στην Κύπρο;

Μιλάμε για το street Dance (HipHop, Locking, 
Bboying, Popping, houseDance) Βρίσκεται σε 
πολύ καλό δρόμο και σε σύγκριση πάντοτε στο 
τι γίνεται στο εξωτερικό. Με μόνο μία εξαίρεση, 
το Locking, που το επίπεδο μας θεωρείται πλέον 
από τα καλυτέρα στο κόσμο!

Γενάρης 2017
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επίθεση στις 26 Ιούλη του 
1953 στους στρατώνες της 
Μονκάδα, στο Σαντιάγκο ντε Κούμπα, 
παρά την αποτυχία της, ήταν η σπίθα που 
άναψε τη φλόγα της επανάστασης και είχε μεγάλη 

συμβολή στην αφύπνιση της λαϊκής συνείδησης για την οργάνωση ενός 
πλατιού λαϊκού κινήματος κατά της δικτατορίας. Οι εξεγέρσεις που άρχισαν το 1 9 5 3 
συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό σε όλα τα σημεία του νησιού με τη συμμετοχή πολλών 
Κουβανών, κυρίως φοιτητών, αγροτών και εργατών. 

Στις 6 του Οκτώβρη του 1953, ο Φιντέλ Κάστρο κατηγορήθηκε για την επίθεση στη Μονκάδα, 
που σκοπό είχε να ξεσηκώσει το λαό του νησιού εναντίον της δικτατορίας του Μπατίστα. 
Κι όμως, τότε, κανείς δεν πίστευε πως η δικαίωση βρισκόταν πολύ κοντά. Το δικαστήριο 
τον καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση στο σωφρονιστήριο του Λος Πίνος. «Όσο για μένα, 
ξέρω πως η φυλακή θα ‘ναι σκληρή όσο δεν ήτανε ποτέ για 
κανένα, πως θα βρω μπροστά μου απειλές, παγίδες και άτιμες 
βιαιότητες. Μα, δεν τις φοβούμαι, όπως δεν τρέμω τη μανία του 
άθλιου τυράννου που πήρε τη ζωή εβδομήντα αδελφών μου. 
Καταδικάστε με, δεν πειράζει, η Ιστορία θα με δικαιώσει» έλεγε 
ο Φιντέλ Κάστρο στην ιστορική του απολογία στο δικαστήριο 
του Σαντιάγκο της Κούβας. 

Στις 15 Μαΐου του 1955 ο Κάστρο αποφυλακίστηκε και στις αρχές 
Ιούλη αναχώρησε για το Μεξικό, όπου οργάνωσε και εκπαίδευσε 
στρατιωτικά μια ομάδα επαναστατών, από τις τάξεις της οποίας 
βγήκαν όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Κουβανικής Επανάστασης, 
όπως ο Καμίλο Σιενφουέγκος και ο Χουάν Αλμέιδα. Στο Μεξικό η 
συνάντηση των Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο με τον Ερνέστο «Τσε» 
Γκεβάρα ντε λα Σέρνα Λιντς θα αποδειχτεί καθοριστική, για την 
επαναστατική διαδικασία στην Κούβα, αφού ο Αργεντίνικης 
καταγωγής επαναστάτης θα γίνει πλέον αναπόσπαστο μέλος 
της ομάδας που οργάνωσαν οι Κουβανοί. 

Το Φλεβάρη και το Μάρτη του 1956 έγιναν οι καθολικές απεργίες των εργατών στη βιομηχανία 
της ζάχαρης, αλλά και των εργαζομένων στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας όλων των μεγάλων 
πόλεων. Στο πλευρό των εργαζομένων και οι φοιτητές και σπουδαστές. Στις 21 Αυγούστου 
του 1956, ο Τσε Γκεβάρα εξορμά με 140 άνδρες από τη Σιέρα Μαέστρα για την επαρχία Λας 
Βίγιας. Με ένα μικρό πλοίο, την «Γκράνμα», 82 επαναστάτες αποβιβάζονται σε μια παραλία 
στους πρόποδες της οροσειράς της Σιέρα Μαέστρα στις 30 Νοέμβρη του 1956. Μόνο 10 απ’ 
αυτούς καταφέρνουν να επιζήσουν, αφού τα χτυπήματα που δέχονται από τις επιδρομές 
της αεροπορίας της δικτατορίας είναι εξοντωτικά. Μεταξύ τους ο Φιντέλ, ο αδελφός του, 
Ραούλ, ο Τσε, ο Σιενφουέγκος κι ο Χουάν Αλμέιδα. 

Έτσι αρχίζει η εποποιία του αγώνα στα βουνά και οι διαδοχικές νίκες κατά του εκπαιδευμένου 
από Αμερικανούς ειδικούς στρατού του Μπατίστα.  Τα ξημερώματα της 16ης Δεκέμβρη, ο Τσε 
Γκεβάρα θα οδηγήσει την αντάρτικη ομάδα του στη Σάντα Κλάρα και δύο μέρες αργότερα 
θα σημειώσει μία καθοριστικής σημασίας, στην περιοχή η οποία αποτελούσε την καρδιά 
της χώρας και το βιομηχανικό κέντρο, γεγονός που θα αποκόψει τον κυβερνητικό στρατό 
και θα εμποδίσει τις ενισχύσεις και την ανατροφοδότησή του. 

Από εκείνη τη στιγμή, το παλιρροϊκό κύμα της επανάστασης θα 
ξεχυθεί και θα είναι έτοιμο να σκεπάσει και την Αβάνα. 

Στις 31 Δεκέμβρη 1958, ο δικτάτορας Μπατίστα είχε εγκαταλείψει τη χώρα, φεύγοντας 
κρυφά για τον Άγιο Δομίνικο. Έτσι, οι αντάρτες με τον Τσε μπήκαν θριαμβευτικά στην 

Αβάνα την 1η Γενάρη του 1959, που σήμανε τη νίκη της Επανάστασης, μιας Επανάστασης 
που προκάλεσε ρήγμα στον ιμπεριαλισμό και αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αντίστασης, 
δύναμης και πάλης για το Σοσιαλισμό. «Άρχισα την επανάσταση με 82 άτομα. Θα το ξανάκανα, 
ακόμη και με 10 ή 15 και με ακλόνητη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις 
πίστη και σχέδιο δράσης.», ήταν τα λόγια του Φιντέλ μετά την επανάσταση.

Η Κούβα, όσο και αν αμφισβητείται από τους κάθε λογής λάτρεις του Καπιταλισμού, δεν παύει 
να είναι στην πράξη η χώρα, στην οποία ο Σοσιαλισμός καταγράφει σπουδαία επιτεύγματα. Ο 
οικονομικός αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ, αποτελεί την απόδειξη ότι η Επανάσταση στην 

Κούβα δεν τέλειωσε το 1959 αλλά συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Μια επανάσταση σε όλα τα επίπεδα: για τη διαιώνιση των 
ιδεών του Μαρξ και του Λένιν και των αρχών του Χοσέ Μάρτι, 
μέχρι την καθημερινή επιβίωση και διατήρηση της κουλτούρας 
και παράδοσης μιας χώρας που αμφισβητήθηκε περισσότερο 
από κάθε άλλη, μέσα από την οπτική γωνία του σύγχρονου 
δυτικού κόσμου, αλλά που μονοπωλεί πάγια τα φώτα της 
ιστορίας για τους άθλους και την πρόοδο που κατορθώνει 
να πετυχαίνει μέχρι σήμερα. Η επαναστατική Κούβα αποτελεί 
παράδειγμα για κάθε λαό, την ώρα που «νομοταγείς» ηγέτες 
ποντάρουν σε χρηματιστήρια και οδηγούν τις χώρες τους σε 
μηχανισμούς στήριξης, δανεισμούς και χρεοκοπία. Την ώρα 
που γίνεται πλέον φανερή, μέσα από την κρίση που βιώνει ο 
καπιταλισμός στις μέρες μας, η παταγώδης αποτυχία του ως 
σύστημα. Η επανάσταση μετά τον θάνατο του ιστορικού ηγέτη 
της χώρας θα συνεχιστεί με μπροστάρη τον λαό της Κούβας.

H ΕΔΟΝ και η Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας της Κούβας(UJC), 
αναπτύσσοντας διεθνή δράση στη βάση της διεθνιστικής 

αλληλεγγύης και της αντι-ιμπεριαλιστικής πάλης, έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια συντροφικούς και αδελφικούς δεσμούς. Η UJC στηρίζει των αγώνα των 
νέων της Κύπρου για ειρήνη και επανένωση, την ίδια ώρα που συμβάλει στην διεθνοποίηση 
του Κυπριακού ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Η ΕΔΟΝ από την πλευρά της διαχρονικά 
στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό του Κουβανικού λαού που αγωνίζεται για την υπεράσπιση 
της Κουβανικής επανάστασης και του σοσιαλισμού κόντρα στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα 
των ΗΠΑ. Η συνεργασία των δύο οργανώσεων έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια, κατά 
τα οποία μαζί από τη θέση του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα ηγούνται 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.

•Φοίβος Φιλοθέου 
Μέλος Τοπικής Οργάνωσης

 Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα 

επετειακάΓενάρης 2017

Όσο για μένα, ξέρω πως η 
φυλακή θα ‘ναι σκληρή όσο 

δεν ήτανε ποτέ για κανένα, πως θα βρω 
μπροστά μου απειλές, παγίδες και άτιμες 
βιαιότητες. Μα, δεν τις φοβούμαι, όπως 
δεν τρέμω τη μανία του άθλιου τυράννου 

που πήρε τη ζωή εβδομήντα αδελφών 
μου. Καταδικάστε με, δεν πειράζει, η 
Ιστορία θα με δικαιώσει

H
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οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται πιστά, από τους σημερινούς  κυβερνώντες, μέρα με 
την μέρα δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειες των εργαζόμενων για να ζήσουν αξιοπρεπώς ή ακόμα 
και να επιβιώσουν.

Σε αυτές τις συνθήκες, το λαϊκό κίνημα δεν θα μπορούσε να μείνει απαθές. Πέραν από τον καθημερινό αγώνα 
για ανάκτηση όσων εργατικών δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών έχουν αποκοπεί αλλά και περιφρούρηση 

όσων ακόμη υφίστανται, στην προσπάθεια να σταθεί δίπλα στις πιο ευάλωτες οικογένειες εργαζομένων, το λαϊκό 
κίνημα προχώρησε στην δημιουργία του κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης.

Το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης  βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ της εργατικής τάξης. Στην στήριξη δηλαδή 
όσων περισσότερων ατόμων μπορεί, ατόμων που λόγω οικονομικής κρίσης βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά 
κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα, σε ένα ευρύ φάσμα  θεμάτων.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ξεκίνησε να λειτουργεί το 2013 βοηθώντας πέραν των 1600 οικογενειών στην 
Λευκωσία μέχρι σήμερα.

• Οι συντελεστές του είναι η κατά επαρχία Επαρχιακές Επιτροπές του ΑΚΕΛ, οι Επαρχιακές Οργανώσεις του Λαϊκού 
Κινήματος, σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους και μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Φορέων και ελεύθερων 
επαγγελματιών.
• Το Δίκτυο καθοδηγείται από Διαχειριστική Επιτροπή. Μέλος της διαχειριστικής επιτροπής είναι και η ΕΔΟΝ.
Η διαχειριστική επιτροπή αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους τηρώντας πλήρη εχεμύθεια και σεβασμό των προσωπικών δεδομένων όλων όσων αποτίνονται για 
βοήθεια στο δίκτυο. 

Πρόσβαση στα προσφερόμενα προγράμματα του δικτύου μπορούν να έχουν άνεργοι, λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 
γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Προσφερόμενα προγράμματα Λαϊκού Δίκτυου:

1. Κέντρο ενημέρωσης, καθοδήγησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης
• Παροχή συμβούλων και καθοδήγησης για δικαιώματα που προκύπτουν μέσα από διάφορες νομοθεσίες
• Βοήθεια στη διερεύνηση της πορείας αιτήσεων που υποβλήθηκαν
• Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
Καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες

2. Εκπαιδευτική Αρωγή
• Προσφέρονται δωρεάν απογευματινά μαθήματα σε άπορους μαθητές όλων των βαθμίδων
Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στα κατά τόπους κέντρα που λειτουργούν για το σκοπό αυτό
3. Κέντρο καθοδήγησης για οικονομικά- χρηματοπιστωτικά θέματα
• Παρέχονται συμβουλές και καθοδήγηση για διαχείριση δανείων ή άλλων, οικονομικής φύσης, θεμάτων

4. Ιατρικές Υπηρεσίες
• Παρέχεται δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Κάθε Σάββατο στο Λαϊκό Ιατρείο που λειτουργεί στο χώρο του Συντεχνιακού Ιατρείου της ΠΕΟ Λευκωσίας, από τις 8:30 π.μ. – 12 
το μεσημέρι.
Σε καθημερινή βάση, ιδιώτες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, δέχονται με προκαθορισμένα ραντεβού δικαιούχους ασθενείς
• Πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα εργαστήρια/χημεία εξετάσεις- αναλύσεις, με έκπτωση 50% ( υπερηχογραφίες, ακτινογραφίες, 
αναλύσεις)

5. Κέντρο καθοδήγησης ανέργων
• Παρέχεται πληροφόρηση σε ανέργους για προγράμματα ένταξης στην εργασία και για προγράμματα στήριξης ανέργων

6. Νομική Αρωγή
• Παρέχονται δωρεάν νομικές συμβουλές σε καθορισμένες μέρες και ώρες
κάθε Τετάρτη από τις 3.30 μ.μ – 5.30 μ.μ στην ΠΕΟ
κάθε Πέμπτη από τις 11.00 π.μ – 1.00 μ.μ στα γραφεία της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας

7. Παροχή ειδών ένδυσης
• Προσφέρονται είδη ένδυσης σε άτομα που έχουν ανάγκη, με ειδικό παραπεμπτικό, από το κατάστημα του «Ανάκυκλου»

8. Υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία
• Δίδεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, κύρια σε παιδιά, δωρεάν συμμετοχής σε αθλητικούς και πολιτιστικούς ομίλους

Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στους κατά τόπους πολιτιστικούς και αθλητικούς ομίλους που λειτουργούν και είναι 
συνδεδεμένοι με το δίκτυο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται με την έκδοση ειδικού παραπεμπτικού.
Όλα τα προγράμματα στελεχώνονται από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
αφιλοκερδώς.

Η ανάγκη λειτουργίας του...

Η ανάγκη για λειτουργία  του δικτύου πηγάζει από το συνειδητό κουτσούρεμα οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής  
από τους σημερινούς κυβερνώντες.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη που έχει ως πολιτικό μανιφέστο τα μνημόνια και την λιτότητα αταλάντευτα προχωρεί σε 
ξήλωμα του κράτους προνοίας. Έστω και αυτού του κράτους προνοίας που είχαμε μέχρι σήμερα.

Ως ΕΔΟΝ, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την συνέχιση της προσφοράς του δικτύου μέχρι πλέον να μην είναι 
αναγκαία η ύπαρξη και η λειτουργία του.

Ως ΕΔΟΝ, παλεύουμε για μια κοινωνία μακριά από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες όπου ενέργειες 
σαν και αυτή δεν θα χρειάζονται. Παλεύουμε για μια κοινωνία, όπου στο κέντρο της θα είναι ο άνθρωπος και όχι 
το χρήμα, για μια κοινωνία που θα ευημερούν οι εργαζόμενοι.

Θα στεκόμαστε δίπλα στη λαϊκή οικογένεια στα μικρά και στα μεγάλα της προβλήματα.

Μέσα από πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, θα δίνουμε όλες μας τις δυνάμειςγια την υπόθεση της τάξης μας. 
Μέχρι να φτάσουμε την κοινωνία στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των ανθρώπων!

•Πέτρος Κούκος
Mέλος Τοπικής Επιτροπής ΕΔΟΝ Ν.Ε. Στροβόλου

Γενάρης 2017

H
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Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Ενιαία Πράσινη Αριστερά (GUE/NGL) 
συμμετέχει σε όλα τα σημαντικά διεθνή συνέδρια για την κλιματική 
αλλαγή. Μάχες όμως δίνει και για θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η απαγόρευση των γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων, για μια 

πιο φιλική προς το περιβάλλον μεταχείριση των αποβλήτων,για την εδραίωση του 
πανανθρώπινου δικαιώματος πρόσβασης σε πόσιμο νερό κ.α. Είναι γεγονός πως τα 
χρονικά περιθώρια εξαντλούνται και άμεσα θα πρέπει να ακολουθηθεί εφαρμογή 
ισχυρών μέτρων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η 
GUE / NGL έμπρακτα εκφράζει την ευαισθησία της στα εν λόγω ζητήματα. Η 
προστασία της βιοποικιλότητας αν και αποτελεί καθήκον όλων,  αφορά πρώτιστα 
τους βιομηχανικούς πολυεθνικούς κολοσσούς που φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης.

Η GUE / NGL στηρίζει:
 
Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα:
• Υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
• Περιθωριοποίηση της συμβατικής καλλιέργειας
• Νομοθετική ρύθμισει η οποία να επιβάλλει αναγραφή των 
συστατικών των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα 
προϊόντα που τα περιέχουν.
• Νερό - ένα παγκόσμιο αγαθό:
• Η ιδιοκτησία του νερού να παραμείνει στα χέρια του δημοσίου
• Κανένας συμβιβασμός με τους κανόνες της αγοράς και του 
ανταγωνισμού για το παγκόσμιο αυτό αγαθό
• Δημόσιο και καθολικό περιουσιακό στοιχείο

Βιο-καύσιμα: 

• Αλλαγή του τρόπου αξιοποίησης της γης 
• Χρήση ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές, άνθιση της αιολικής, 
κυματικής, ηλιακής ενέργειας
• Μείωση των ρυπογόνων ουσιών

Απόβλητα:

• Επέκταση της έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση των αποβλήτων 
για παραγωγή ενέργειας
• Εφαρμογή πρακτικών ώστε η κοινή λογική να στραφεί προς την 
ανακύκλωση
• Παρέμβαση των αρχών σε χώρες όπου γίνεται λάθος διαχείριση 
των αποβλήτων

 Μεταξύ άλλων:

• Μεγαλύτερη διαφάνεια στα βιομηχανικά ατυχήματα και την 
διάχυση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, με ανάληψη ευθυνών, 
ποινική δίωξη και οικονομική επιβάρυνση
• Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ανακύκλωση των 

παλαιών πλοίων
• Σοβαρή αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων χωρών με τις επιπτώσεις που δέχονται 
από τις κλιματικές αλλαγές. Αναμόρφωση της απώλειας της βιοποικιλότητας, όπως 
επίσης και της γεωργίας και της αλιευτικής πολιτικής 

Η ομάδα της GUE / NGL πιστεύει πως είναι αναγκαίο να αποδοθεί στο υπάρχων 
σύστημα η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Με την μη αλλαγή 
νοοτροπίας της λειτουργίας του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου, δεν θα είμαστε σε 
θέση να σταματήσουμε τη καταστροφή του πλανήτη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 
άλλο στους μεγάλους , να αισχροκερδούν στις πλάτες μας. Το σύστημα δεν κλείνει 
απλώς τα μάτια στα όσα συμβαίνουν, ενισχύει τους μεγάλους ενόχους  και αποδίδει 
τις ευθύνες και το κόστος στους πολίτες.

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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ι συνομιλίες για το μέλλον του νησιού μας έχουν φτάσει σε 
μια πολύ κρίσιμη καμπή. Από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου, ο 
κυπριακός λαός θα αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα 
των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Πρόκειται 
να συζητηθεί η μελλοντική συμφωνία για το σύστημα 

ασφάλειας της επανενωμένης Κύπρου. Όσο οι ηγεσίες μας 
θα προσπαθούν να διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο μιας 
συμφωνημένης λύσης στη Γενεύη, εμάς στη Κύπρο μας 
αναμένει ένας εξίσου σημαντικός αγώνας.

Ως νέα γενιά, οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στα 
διαμόρφωση του μέλλοντος του νησιού μας. Ο Κύπριος νέος 
αν θέλει να βιώσει την ειρηνική συμφιλίωση και συνύπαρξη, 
που όλοι οραματιζόμαστε πρέπει να εμπλακεί ενεργά στη 
διαδικασία επαναπροσέγγισης με την άλλη κοινότητα. Θα 
πρέπει να καταπολεμήσει την άγνοια με τη γνώση και τη 
προκατάληψη και με ανοικτό μυαλό. Χρειάζεται ωστόσο, να είναι 
άρτια ενημερωμένος για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στις συζητήσεις 
και προβληματισμούς που θα προκύπτουν πρέπει να λειτουργεί ως 
θετική και εποικοδομητική φωνή απέναντι σε ακραίες φωνές από 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο νέος πρέπει να οργανωθεί, να βγει στους 
δρόμους, να φωνάξει. 

Πρόγραμμα #Reunite_cy...
Η ΕΔΟΝ έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της ειρηνικής 
συμφιλίωσης και συνεργασίας. Μια από αυτές είναι το πρόγραμμα Reunite-cy το 
οποίο συνδιοργανώνεται με τη Νεολαία του ΡΤΚ για δεύτερη φορά στοχεύοντας 
να καλλιεργήσει το αγωνιστικό πνεύμα στις καρδιές των συμπατριωτών μας. Κατά 
τη διάρκεια των δύο σαββατοκύριακων μεταξύ 6-15 Ιανουαρίου, οι συμμετέχοντες, 
μεταξύ 16-30 ετών, θα φιλοξενήσουν και θα φιλοξενηθούν από ένα συμπατριώτη τους 
από άλλη κοινότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι νέοι θα ασχοληθούν με πολιτικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα του νησιού μας αναπτύσσοντας τη συνεργασία και 
αλληλοκατανόηση. Μέσω αυτής της εμπειρίας συσφίγγουμε σχέσεις με την ανάπτυξη φιλιών 
και προωθούμε τη θέληση για επανένωση του νησιού μας. 

Επιπρόσθετα, μέσω της προσπάθειας να επιδείξουμε το κοινό μας πολιτιστικό πλούτο, μαζί 
με τη Νεολαία του ΒΚΡ,επανεκδίδεται η ποιητική συλλογή «Κάτω από τον ίδιο Ουρανό» που 
περιέχει έργα γνωστών Κυπρίων ποιητών όπως του Θωμά Συμεού, Νεσιέ Γιασίν, Άντη Κανάκη, 
Φικρέτ Ντεμιράγκ κ.α. Ορίζουμε, λοιπόν ραντεβού στην αίθουσα του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου 
(όπισθεν Fulbright) στις 4 Ιανουαρίου, ώρα 7:30 μ.μ. όπου θα γίνει η παρουσίαση της συλλογής και 
κάποιοι από τους ποιητές θα απαγγείλουν ποιήματα τους. 

Αυτές οι προσπάθειες επαναπροσέγγισης αποτελούν μόνο ένα μέρος των στενών μας σχέσεων με τις 
τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας. Οι σχέσεις μας διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη που 
οικοδομείται μέσα από στενό και συνεχή διάλογο και επικοινωνία στα θέματα που μας αφορούν. 

Οι αγώνες των Τουρκοκύπριων αδερφών μας ως 
σταθμός αφύπνισης...
Οι αγώνες που δίνουν χιλιάδες Τουρκοκύπριοι στα κατεχόμενα πρέπει να μας αφυπνούν 
περεταίρω. Τον περασμένο Ιούλιο, χιλιάδες Τουρκοκύπριοι με αποφασιστικότητα βγήκαν 
στους δρόμους για να εναντιωθούν στην εγκαθίδρυση Τουρκικού Συντονιστικού Κέντρου, το 
οποίο θα αύξανε την επιρροή της Τουρκίας στα παιδείας και αθλητισμού. Υπό το σύνθημα 
“Reddediyoruz” (Απορρίπτουμε) συνδικαλιστικές και μαθητικές οργανώσεις οργάνωσαν 
απεργίες ως αντίδραση στις πολιτικές της Τουρκίας. Ως αποτέλεσμα και κάτω από 
αυτή τη πίεση, ο κ. Ακιντζί παρέπεμψε το εν λόγω νομοσχέδιο στο «Συνταγματικό 
Δικαστήριο», όπου κηρύχθηκε ως αντισυνταγματικό. 

Πολλοί από τους συμπατριώτες μας, όμως παραμένουν ανήσυχοι σχετικά με τη 
συνεχή παρέμβαση της Τουρκίας στη ζωή τους. Όταν η υφήλιος αποφάσισε 
να γυρίσει τα ρολόγια πίσω μια ώρα, η Τουρκία παρέμεινε στάσιμη, 
επιβάλλονταςστην κατοχική κυβέρνηση να την ακολουθήσει. Με καταλύτη 
το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα, όπου ένα σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε 
από ένα φορτηγό με αποτέλεσμα το χαμό τριών ανθρώπων, ξέσπασαν 
νέα κύματα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων. Έτσι, χιλιάδες μαθητές, 
φοιτητές, δάσκαλοι και εργαζόμενοι βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους 
για να εναντιωθούν στις πολιτικές της Τουρκίας καλώντας σε παραίτηση 
την«κυβέρνηση». Η ΕΔΟΝ εκφράζει σθεναρή αλληλεγγύη στον αγώνα 
των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας για απεξάρτηση από τις 
πολιτικές και την επιρροή από τη «Μητέρα Πατρίδα». 

Εν κατακλείδι, ως Κύπριοι πρέπει να αναπτύξουμε ένα κοινό όραμα 
για την πατρίδα μας και τα παιδιά μας. Να οραματιστούμε μια 
Κύπρο που να είναι οικονομικά και κοινωνικά ανεπτυγμένη, 
με υψηλό επίπεδο μόρφωσης του λαού της και πρότυπο 
ειρηνικής συμβίωσης ατόμων διαφορετικής εθνικότητας, 
θρησκείας, κουλτούρας και ιστορικών καταβολών. Για 
να επιτευχθεί αυτό λοιπόν, επιβάλλεται η επανένωσή τ η ς 
πατρίδας μας. Χωρίς αγώνα , πίστη στον στόχο και 
σκληρή δουλειά αυτό το όνειρο δεν θα πραγματοποιηθεί, μ ε 
απρόβλεπτες  συνέπειες και κινδύνους για το κοινό μας μέλλον.

Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι να εργαστούμε με όλη μας την ψυχή 
για αυτό το στόχο.

•Άντης Θεοχάρους
Μέλος του Επαρ. Γραφείου 
Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ Λευκωσίας-
Κερύνειας
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λλος ένας χρόνος διακυβέρνησης ΔΗΣΥ-
Αναστασιάδη πέρασε. Πολλά είναι αυτά που μπορεί 
κανείς να θυμηθεί από μια διακυβέρνηση πιστή 
στη νεοφιλελεύθερη της ιδεολογία. Ένα χρόνο 

μετά η ασυδοσία των εργοδοτών εντάθηκε. Η διαφθορά, τα 
σκάνδαλα και η ατιμωρησία μπήκαν καθημερινότητα του λαού. 
Μια μεγάλη πυρκαγιά στιγμάτισε τον Κυπριακό λαό και όλες 
οι ευθύνες επιχειρήθηκε να φορτωθούν σε όσους έδωσαν 
τη μάχη με τις φλόγες. Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει 
να στρουθοκαμηλίζει ενώ το ένα μετά το άλλο πρόβλημα 
αναδύονται στα δημόσια σχολεία.

Φεβρουάριος 2016

• Εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της κοινωνίας αντιδρούν 
μπροστά στην ασυδοσία των εργοδοτών τους. Οι εργαζόμενοι στα 
Λεωφορεία της εταιρείας «Ζήνων» κλιμάκωσαν με απεργία την 
δράση τους. Αίτημα τους ήταν οι κάρτες εργασίας και καταβολή 
των εισφορών στο ταμείο προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, 
ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ταμείο ευημερίας. 
Ένας αγώνας που στο τέλος δικαιώθηκε λόγω της ενότητας 
των εργαζομένων.

Μάρτιος 2016

• Ο πρώην Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης 
συλλαμβάνεται για θέματα διαφθοράς και διαπλοκής που 
αφορούν μίζες από εταιρεία που χειριζόταν τον Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην Πάφο και τον 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Κόσιη. 
Ο ΔΗΣΥ αντίθετα με την περίπτωση Βέργα, ζητεί αρχικά απλά 
την απομάκρυνση Λουρουτζιάτη από τα καθήκοντα του.

• Οι νοσηλευτές της ΠΑΣΥΝΟ προβαίνουν σε δυναμικά απεργιακά 
μέτρα για την κατάσταση των δημοσίων νοσηλευτηρίων καθώς 
και το καθεστώς εργασίας τους. Λίγους μήνες αργότερα θα 
ακολουθήσουν και οι γιατροί. Μέχρι και σήμερα γιατροί του 
δημοσίου συνεχίζουν να παραιτούνται μπροστά στην όλη 
κατάσταση και την αδυναμία του Υπουργείου Υγείας να δώσει 
λύσεις.

Ιούνιος 2016

• Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18,5 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα πυκνής βλάστησης κάηκαν στην περιοχή Σολέας… 
Αρμόδιοι Υπουργοί, φόρτωσαν όλες οι ευθύνες για την κατάσταση 
και όσα τραγικά συνέβησαν στους ανθρώπους που έδιναν τις 
μάχες με τις φλόγες, που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή για να 
διαφυλάξουν τα σπάνιας ομορφιάς δάση της Κύπρου. Δυστυχώς, 
για άλλη μια φορά η κυβέρνηση που θα έπρεπε αρνήθηκε να 
δώσει λύσεις να δει το πρόβλημα κατάματα, φοβούμενη τις 
όποιες πολιτικές ευθύνες. Ο Υπουργός Εσωτερικών μιλώντας 
στη Βουλή ανέφερε «αν ψάχνετε ευθύνη, ψάξτε την στους 
υπηρεσιακούς».

Ιούλιος 2016

• Η Επίτροπος Διοικήσεως δημοσιοποιεί το πόρισμα της σε σχέση 
με τις μαθητικές εκλογές της περασμένης χρονιάς. Με βάση 
το πόρισμα οι εκλογές έγινε μια εξόφθαλμη καλπονοθεία. Ο 
Υπουργός Παιδείας απολογείται, αλλά για ένα χρόνο συγκάλυπτε 
την διορισμένη ηγεσία της ΠΣΕΜ. 

Αύγουστος 2016

• Χιλιάδες Τ/κ πορεύτηκαν έξω από τη λεγόμενη Βουλή των 
κατεχομένων για να διαμαρτυρηθούν για το Γραφείο Συντονισμού 
για θέματα αθλητισμού και νεολαίας. Στην ουσία επρόκειτο για 
μια προσπάθεια της Τουρκίας να εξάγει το Υπουργείο Παδείας της 
στο Βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Ο Τ/κ φώναξαν μεταξύ άλλων: 
“Υπάρχουμε αντιστεκόμενοι!” Reddediyoruz - Απορρίπτουμε! 

• Ένα πολλαπλό φονικό στην Αγιά Νάπα, αποδεικνύει τις 
σχέσεις του υπόκοσμου με μέλη της Αστυνομίας. Μάλιστα με 
παραδοχή του ιδίου του Ιωνά Νικολάου, μέλη της Αστυνομίας 
έδιναν πληροφορίες στον υπόκοσμο. Ο κ. Νικολάου ωστόσο, 
μετά τα τόσα απαράδεκτα επιμένει να κρατάει με νύχια και με 
δόντια την καρέκλα του και να μην παραιτείται. 

Σεπτέμβριος 2016

• Πραγματοποιείται στα κατεχόμενα η θεατρική παράσταση 
«Αντιγόνη». Τα κόμματα ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ μαζεύτηκαν 
έξω από την Ελληνική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν για 
μια «παράνομη» ενέργεια όπως την χαρακτήρισαν. Σε τελική 
ανάλυση αυτό το οποίο ενοχλούσε τις ηγεσίες των εν λόγω 
κομμάτων ήταν όποια δράση φέρνει πιο κοντά Ε/κ και Τ/κ. 
Απάντηση σε έδωσε ο Κυπριακός λαός που μαζεύτηκε κατά 
χιλιάδες στο Αρχαίο Θέατρο της Σαλαμίνας. Στην Ελληνική 
πρεσβεία από την άλλη βρέθηκαν 40 άτομα.

Οκτώβριος 2016

• Μια νεαρή κοπέλα κτυπά μια άλλη… Μετά από λίγο μια 
δεύτερη κοπέλα μπαίνει στον καυγά όχι για να τις χωρίσει 
αλλά να δώσει και εκείνη ξύλο. Κάποιοι μαθητές ανέβασαν 
ένα βίντεο και έγινε χαμός. Ένα λαϊκό διαδικτυακό δικαστήριο 
στήθηκε το οποίο αυτόματα έκρινε και έβγαζε ενόχους. Το 
θέαμα αυτό παρακολούθησε “συγκλονισμένος” 
και ο Υπουργός Παιδείας. Δεν 
προβληματίστηκε όμως για τις ευθύνες 
των πολιτικών της Κυβέρνησης που 
επιδείνωσαν το πρόβλημα .

• Εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες, 
όπως και οι οικογένειές τους, που 
ανέμεναν οικονομική στήριξη με 
το φοιτητικό επίδομα (πακέτο), 
ενημερώθηκαν ότι δεν θα πάρουν.Δεν 
έγινε κάποιο λάθος. Απλά τα κονδύλια 
πλέον δεν φτάνουν. Με βάση τη 
μοριοδότηση, την χορηγία λαμβάνουν μόνο 
όσοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Για τους 
άλλους η κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ 
προφανώς δεν ενδιαφέρεται. Αυτές είναι 
οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σφάζουν 
όνειρα φοιτητών. 

Νοέμβριος 2016

• Διορίζεται η νέα Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Οι διορισμοί από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγιναν στη 
βάση αποπληρωμή υποσχέσεων, και 
προεκλογικών σχεδιασμών. Μεταξύ 
των “άριστων των αρίστων” που 
διορίστηκαν με παχουλούς μισθούς 
ήταν η Αθηνά Κυριακίδου πρώην 
βουλευτής του ΔΗΚΟ. Διορίστηκε 
ακόμα ο μέχρι τότε Δήμαρχος Λατσιών, 
για να παραιτηθεί από τη θέση του 
και να αναλάβει θέση δημαρχεύων 
ο υποψήφιος δήμαρχος που στήριξε 
ο ΔΗΣΥ.

• Δύο μαθήτριες 16 χρόνων, καθώς 
και ο οδηγός του λεωφορείου στο 
οποίο επέβαιναν, έχασαν τη ζωή 
τους μετά από σύγκρουση με ένα 
μεγάλο μεταγωγικό φορτηγό. Χιλιάδες 
μαθητές διαμαρτυρήθηκαν έντονα 
έξω από το γραφείο του λεγόμενου 
Πρωθυπουργού των κατεχομένων. 
Τους ακολούθησαν συνδικάτα και 
φοιτητές με αίτημα την αλλαγή της 
ώρας, τη βελτίωση των δρόμων και 
την παραίτηση της «κυβέρνησης» 
Οζγκιουργκίουν. 
• Χιλιάδες Ε/κ και Τ/κ μαζεύτηκαν στην 
νεκρά ζώνη (γήπεδο της Τσεντιγκαγιά) 
απαιτώντας από τους ηγέτες των δύο 
κοινοτήτων να επιστρέψουν από το 
ΜοντΠελεράν της Ελβετίας με πρόοδο 
στο Κυπριακό.

Δεκέμβριος 2016

• 13500 μαθητές σε 46 από τα 55 σχολεία, συμμετείχαν στο 
δημοψήφισμα που διοργάνωσε η ΠΣΕΜ. Τα αποτελέσματα 
του δημοψηφίσματος διαμορφώθηκαν ως εξής: Αύξηση 
των διαγωνισμάτων και εφαρμογή εξετάσεων στο τέλος 
του τετραμήνου, το 86,3% ψήφισε όχι.Μείωση απουσιών, 
το 92,63% των μαθητών ψήφισε όχι. Επιβολή μαθητικής 
στολής, το 91,31% των μαθητών ψήφισε όχι. Ο Υπουργός 
Παιδείας δεν αναγνώρισε το δημοψήφισμα, γράφοντας 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του αυτούς τους όποιους 
υποτίθεται ότι υπηρετεί, τους μαθητές.

• Δημήτρης Στρατής 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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2001 • Γενική Εκστρατεία για παιδιά της Κύπρου και του κόσμου. Το Πακύπριο 
Κίνημα Εδονόπουλωνξεκινά τον θεσμό της εκστρατείας κάλαντα Αλληλεγγύης μέσα 
στο γιορτινό κλίμα του Δεκέμβρη του 2000. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ο σκοπός 
της εκστρατείας: «Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Για το λόγο αυτό τα ΕΔΟΝόπουλα σε όλη τη Κύπρο έχουμε βγει στους δρόμους 
τραγουδώντας τα «Κάλαντα Αλληλεγγύης»».

2003 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης. Τη χρονιά αυτή η εκστρατεία 
αφιερώνεται για πρώτη φορά στα παιδιά της Παλαιστίνης. Η εκστρατεία θα αφιερωθεί 
ακόμη δύο φορές στο σκοπό αυτό, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη διαχρονική 
αλληλεγγύη της ΕΔΟΝ προς τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. 

2004 • Αφιερωμένα στα παιδιά των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην 
ΚύπροΜέσα από το σύνθημα όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί», στόχος αυτής της 
εκστρατείας ήταν να δοθεί το μήνυμα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων αλλά 
και του ρατσισμού.

2005 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.  Δεδομένης της συνεχιζόμενης 
Ισραηλινής κατοχής και αυτή η εκστρατεία αφιερώνεται στα παιδιά της Παλαιστίνης. 
Κατά την προβολή της εκστρατείας αναφέρονται και τα εξής: «τα τελευταία δύο 
χρόνια το Ισραήλ έχει αρχίσει την ανέγερση τείχους γύρω από Παλαιστινιακές 
πόλεις και χωριά, μετατρέποντας έτσι τις περιοχές αυτές σε τεράστιες φυλακές. 
Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις παγκοσμίως βρίσκονται δίπλα στον Παλαιστινιακό 
λαό, προσφέροντας είτε υλική είτε πολιτική βοήθεια»

2006 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας. 
Το ποσό που συγκεντρώθηκε δόθηκε σε ένα 
παιδικό σταθμό-στέγη στη Κούβα, από μπριγάδα 
αλληλεγγύης της ΕΔΟΝ που επισκέφτηκετην Κούβα 
εκείνο το καλοκαίρι. Σκοπό της εκστρατείας ήταν 
η ενίσχυση και βοήθεια μικρών παιδιών που, είτε 
ζουν εκεί μόνιμα επειδή δεν έχουν γονείς, είτε τα 
αφήνουν οι γονείς τους εν ώρα εργασίας.

2007 • Αφιερωμένα στα παιδιά στο 
Λίβανο. Μέσα από την εκστρατεία αυτή 
τα ΕΔΟΝόπουλαήθελαν να εκφράσουν 
αλληλεγγύη στο λαό του Λιβάνου και 
κυρίως στα παιδιά, μπροστά στις 
δυσμενείς συνέπειες που επέφερε ο 
πόλεμος. Η εκστρατεία ενισχύθηκε 
από ομάδα διεθνιστικής αλληλεγγύης 
της ΕΔΟΝ, η οποία επισκέφτηκε τον 
Λίβανο για ανοικοδόμηση σχολείου με 
εθελοντική εργασία.

2008 Αφιερωμένα στα παιδιά της 
Ελλάδας. Αφιερωμένη στο σκοπό αυτό 
μετά από καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού εκείνου στην Ελλάδα, 
με δυσμενείς συνέπειες, ανείπωτο 
πόνο, αλλά και μεγάλη πολιτιστική και 
οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα.

2009 • Αφιερωμένα στα 
παιδιά της Κούβας. Ακόμα μια 
φυσική καταστροφή οδήγησε 
το Κίνημα Εδονόπουλων να 
αφιερώσει την εκστρατεία στα 
παιδιά της Κούβας. Συγκεκριμένα 
μετά τους φοβερούς τυφώνες, 
τους πιο καταστροφικούς στην 
ιστορία τέτοιων μετεωρολογικών 
φαινομένων στην Κούβα, στις αρχές 
Σεπτεμβρίου 2008. 

2010 • Αφιερωμένα στα παιδιά της 
Κύπρου. Παιδογκολογικό Τμήμα Μακάριου 
Νοσοκομείου Όπως και φέτος έτσι και 
το 2010 η εκστρατεία ήταν αφιερωμένη 
στα παιδιά της Παιδογκολογικής – 
Παιδοαιματολογικής Κλινικής του 
Μακάριου Νοσοκομείου. Στόχος και 
αυτής της εκστρατείας ήταν η επέκταση 
της δωρεάν δημόσιας υγείας και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός του συστήματος 
υγείας.

2011 • Αφιερωμένα στα παιδιά της 
ΔυτικήςΣαχάρας. Από το 1975 τα 
παιδιά στη Δυτική Σαχάρα ζούνε κάτω 
από την Μαροκινή Κατοχή. Αιτία της 
εκστρατείας ήταν η επίθεση μαροκινών 
δυνάμεων σε καταυλισμό, όπου 
διέμεναν περισσότερα από 25,000 
άτομα, τα οποία διαμαρτύρονταν για 
τη συνεχιζόμενη κατοχή και τις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης. Το γεγονός 

αποτελούσε μια από τις πιο σφοδρές και βίαιες συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών 
στην περιοχή. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλωνστήριξε μέσα από την εκστρατεία τον αγώνα 
ενός λαού, που για δεκαετίες αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του.

2012 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Ελλάδας. Οι έντονες 
συνέπειες της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομική κρίσηςστην 
Ελλάδα οδήγησαν ταΕΔΟΝόπουλα να εκφράσουν αλληλεγγύη 
προς χιλιάδες παιδιά που οδηγήθηκαν να ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας, στην ασιτία και την κοινωνική εξαθλίωση. Η 
εκστρατεία καταδίκασε τις πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσε η 
πολιτική ηγεσία της Ελλάδας για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
τις οικονομικής κρίσης.  

2013 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου. 
Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της ΚύπρουΤο ποσό 
που συγκεντρώθηκε από την  εκστρατεία δόθηκε στην 
Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου.  Η εν λόγω 
επιτροπή ξεκίνησε τη δράση της μετά την Τουρκική 
Εισβολή, με σκοπό να συγκεντρώνει τα στοιχεία 
παιδιών και να τα παραπέμπει σεφιλανθρωπικούς 
οργανισμούςομογενών του εξωτερικού για 
οικονομική βοήθεια. Σταδιακά ο όγκος των εργασιών 
της Επιτροπής αυξήθηκε και για τον λόγο αυτό η 
προεδρία της αναλήφθηκε από τα Γενικό Λογιστή 
του Κράτους.

2014 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου. Ταμείο 
Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου Παιδείας και 
ΠολιτισμούΤο Ταμείο «Μαθητικής Προνοίας» του 
Υπουργείου Παιδείας  προσφέρει οικονομική στήριξη 
μαθητές που χρήζουν άμεση οικονομική βοήθεια. 
Στόχος μας ήταν να ενισχύσουμε, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας, τις προσπάθειες αυτές για να δοθεί 
οικονομική βοήθεια σε μαθητές που την είχαν άμεση  
ανάγκη, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στη 
μόρφωση και τη ζωή.

2015 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης. 
Για ακόμα μια φορά η εκστρατεία ήταν 
αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης, 
απόφαση που λήφθηκε, εξαιτίας της όξυνσης της 
επιθετικότητας του Ισραήλ και των βομβαρδισμών 
στη Λωρίδα της Γάζας το καλοκαίρι του 2014. 
Μέσα από την εκστρατεία αυτή τα Εδονόπουλα 
στήριξαν για ακόμα μια φορά το δίκαιο αγώνα 
του παλαιστινιακού λαού για λύση. 

2016 • Αφιερωμένα στα προσφυγόπουλα 
της Συρίας. Μέσα από την εκστρατεία αυτή 
τα ΕΔΟΝόπουλα στήριξαν την ανάγκη για 
ενίσχυση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, 
για να επικρατήσει το δίκαιο των λαών, για 
την κοινωνία της ισότητας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, την κοινωνία της διαρκούς 
ειρήνης. Αιτία η ανθρωπιστική κρίση της 
περιόδου, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι 
από τη Συρία, στοιβαγμένοι μέσα σε βάρκες 
αναγκάστηκαν να οδηγηθούν στην προσφυγιά, 
σε πολλές περιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο 
τη ζωή τους, όπως αποδεικνύονταν από τους 
συνεχείς πνιγμούς στα νερά της Μεσογείου.

2017 • Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου. 
Παιδογκολογική Κλινική του Μακάριου 
Νοσοκομείου.Μετά από 7 χρόνια η εκστρατεία 
αφιερώνεται για δεύτερη φορά στο σκοπό αυτό. 
Μέσα από την εκστρατεία αυτή, θέλουμε να 
στείλουμε το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα 
από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πρέπει και 
έχουν το δικαίωμα στα πλαίσια του συστήματος 
δωρεάν δημόσιας υγείας, να τους παρέχονται 
ο απαραίτητος εξοπλισμός και υποδομή, για τη 
σωστή Ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και 
για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων

Γενάρης 2017
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πό τον περασμένο Νοέμβριο η ΠΣΕΜ 
έθεσε ως στόχο την διεκδίκηση όλων 
των δικαιωμάτων των συμμαθητών 
μας, που προσπαθεί το Υπουργείο μέσω 
των νέων κανονισμών λειτουργίας να 

πάρει πίσω. Μετά από μια χρονιά που η ΠΣΕΜ, η 
φωνή του μαθητικού κινήματος, απουσίαζε, η νέα 
Γραμματεία έθεσε στόχο να αγωνιστεί μέχρι τέλους 
για το αυτονόητο, το δικαίωμα στη μόρφωση για  
όλους τους συμμαθητές μας. 

Από τις πρώτες μέρες του καταρτισμού της 
νέας Γραμματείας της ΠΣΕΜ, εκφράσαμε την 
ανησυχία μας για τις προτεινόμενες αλλαγές 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
Οι νέοι κανονισμοί όπου το επόμενο διάστημα 
θα οδηγηθούν για ψήφιση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, θα οδηγήσουν τα σχολεία μας 
δεκαετίες πίσω. Ασφαλώς και δεν είναι αυτό το 
σχολείο που θέλουμε. Θέλουμε ένα ανθρώπινο 
σχολείο, στο τρόπο λειτουργίας, αξιολόγησης και 
τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων. Θέλουμε ένα 
σχολείο δημοκρατικό με τους μαθητές να έχουν 
ελευθερία έκφρασης. 

Όλα τα πιο πάνω δυστυχώς, ανατρέπονται μέσα 
από τους νέους κανονισμούς. Η αύξηση των 
διαγωνισμάτων, με την εφαρμογή των εξετάσεων 
ανα τετράμηνο είναι το κύριο σημείο που 
ανατρέπει το χαρακτήρα του δημοσίου σχολείου. 
Η βαθμοθηρία, ο αγώνας δρόμου για κάλυψη ύλης 
αλλά και το διαρκές άγχος που θα βρίσκονται 
οι συμμαθητές θα είναι δεδομένα. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι οι συμμαθητές μας θα 
τρέχουν πίσω από το βαθμό και όχι την γνώση, 
την κριτική σκέψη και άποψη. Επιπρόσθετα 
ξεκάθαρα, προσπαθείτε η φίμωση του μαθητικού 
κινήματος, με την πρόθεση του Υπουργείου να 
δέχονται απουσίες όσοι συμμαθητές συμμετέχουν 
σε εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ, όπως επίσης η μη 
συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των 
ενδοσχολικών κανονισμών. 

13500 μαθητές μίλησαν! Διεκδικούν τα δικαιώματα 
τους

Αρχές Νοεμβρίου, η ΠΣΕΜ έθεσε στον Υπουργό 
όλα τα πιο πάνω, με τον Υπουργό ακόμα και 
σήμερα να λέει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Η ΠΣΕΜ 
συνέχισε τον αγώνα της ενημερώνοντας όλους 
τους συμμαθητές μας στις Γενικές Συνελεύσεις 
και πραγματοποιώντας Παγκύπριο Δημοψήφισμα. 
Να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά, από την 
ίδρυση του μαθητικού κινήματος πραγματοποιείται 
δημοψήφισμα. Οι συμμαθητές μας αγκάλιασαν το 
δημοψήφισμα αφού 13500 δήλωσαν την άποψη 
τους. Μαθητές σχεδόν από όλα τα σχολεία της 
Κύπρου (46 από τα 55) ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της ΠΣΕΜ. Για την ΠΣΕΜ αυτό σημαίνει 
δημοκρατία. Η άποψη της ΠΣΕΜ να είναι άποψη 
των συμμαθητών μας.  

Στις 21 Δεκεμβρίου, ως δεύτερο βήμα αντίδρασης 
η ΠΣΕΜ προχώρησε σε Παγκύπρια αποχή από τα 
μαθήματα την 3η περίοδο. Η ανταπόκριση των 
συμμαθητών μας ήταν μεγάλη αφού έχουν νιώσει 
πολύ καλά τον αυταρχισμό και την προχειρότητα 
του Υπουργείου Παιδείας. Η αποχή ήταν απαίτηση 
των συμμαθητών μας αφού δεν μπορούσαν να 
αντέξουν τους πειραματισμούς του Υπουργείου. 
Δεν έλειψαν και πάλι οι απειλές εκ μέρους 
των διευθύνσεων μετά από παρότρυνση του 
Υπουργείου. Παράλληλα την ίδια μέρα η ΠΣΕΜ 
έδωσε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος 
στο Υπουργείο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο 
την άποψη των μας για τα πιο πανω. Στο πίνακα 
που βλέπουμε πιο κάτω φαίνεται η αντίθεση των 
συμμαθητών μας για όσα διατυπώνουμε στον ίδιο 
τον Υπουργό. 

Η ΠΣΕΜ θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους, δεν 
παίζουμε με τη μόρφωση μας, δεν παίζουμε με 
το μέλλον μας. Καλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας 
να αποσύρει τις συγκεκριμένες αλλαγές και να 
ακούσει τις ανησυχίες μας. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν μένει άλλη επιλογή πάρα μόνο να αντιδράσουμε 
δυναμικά. 

•Αντρέας Λόντου
Γραμματέας Παγκύπριας Συντονιστικής 

Επιτρόπής Μαθητών

A

Γενάρης 2017
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ι φοιτητές μέσω της ΠΟΦΕΝ διαμαρτύρονται έντονα για την περικοπή στα κονδύλια της 
φοιτητικής μέριμνας. Μετά από συνεχείς προσπάθειες τόσο προς το Υπουργείο όσο και 
προς την κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση 
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.Το φοιτητικό κίνημα θεωρεί απαράδεκτο 
το γεγονός, ότι ενώ έχουν εγκριθεί από τους προϋπολογισμούς του 2016 κονδύλια για 

την φοιτητική μέριμνα, η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει να αφήσει αδιανέμητα 7εκ ευρώ, αντί να 
το παραχωρήσει στο φοιτητικό πακέτο. Αυτά τα κονδύλια, το οποία μάλιστα χαρακτηρίστικαν από 
τους κυβερνώντες ως «αχρείαστα» και προχώρησαν στην αφαίρεση ποσού 7.9 εκ. ευρώ από τους 
προϋπολογισμούς του 2017.

Εκατοντάδες φοιτητές μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες έδωσαν το παρών τους διαμαρτυρόμενοι για 
τα 7εκ ευρώ που το Υπουργείο άφησε αδιανέμητα, ενώ μπορούσε και όφειλε να δώσει στο φοιτητικό 
πακέτο αλλά και την περικοπή 7,9εκ ευρώ από την φοιτητική μέριμνα του 2017. Οι φοιτητές, έδειξαν 
για ακόμα μια φορά, με μαχητικό τρόπο την θέληση τους για υπεράσπιση των κεκτημένων τους. Το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που διεκδικεί, με όλες του τις δυνάμεις, να μην μειωθεί ξανά, το κονδύλι 
της φοιτητικής μέριμνας, ζητώντας από το Υπουργείο να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό, 
επαναφέροντας το κονδύλι τουλάχιστον στα επίπεδα του 2016. Από την φοιτητική μέριμνα δεν πρέπει 
να περικοπεί ούτε και ένα σεντ, αντιθέτως πρέπει να ενισχυθεί ούτως ώστε να στηριχθούν όσο το 
δυνατό περισσότεροι φοιτητές 

Η πίεση του φοιτητικού κινήματος έγινε αισθητή από την κυβέρνηση 

Η κινητοποίηση των φοιτητών, φαίνεται εκ των πραγμάτων, ότι ταρακούνησε τους κυβερνώντες μέσα 
και από την δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα. Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση 
του, έκρινε αναγκαία, την έγκριση 1εκ ευρώ για πρόσθετα μέτρα στήριξης φοιτητών.Η κυβέρνηση 
ουσιαστικά μπροστά στις έντονες αντιδράσεις του φοιτητικού κινήματος αναγκάστηκε να προβεί σε 
κάποιες παραχωρήσεις.

Παρόλο που κάθε ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας είναι προφανώς δεκτή και αναγκαία, οφείλουμε 
να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα και με αυτό το 1εκ, εξακολουθεί να παραμένει αδιάθετο κονδύλι στα 
χέρια του Υπουργείου ενώ παράλληλα, δεν αλλάζει η πολιτική της περικοπής των 8εκ για το 2017. 
Άρα αν και τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι θετικά, δεν αποτελούν ουσιαστική απάντηση ούτε στα 
αιτήματα της ΠΟΦΕΝ ούτε στις συνολικές ανάγκες των φοιτητών. Επίσης τα εν λόγω μέτρα αν και 
θετικά, θα ήταν καλύτερα να ήταν κομμάτι της ολοκληρωμένης κρατικής φοιτητικής μέριμνας και όχι 
αποσπασματικά και μεμονωμένα.

Για το φοιτητικό κίνημα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια 
για διεκδίκηση όσων μας ανήκουν. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να επιστραφούν όσα τα τελευταία 
χρόνια έχουν αποκοπεί από τους φοιτητές.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κ.Φ.

Γενάρης 2017
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αρουσιάστηκε στις 9 Δεκεμβρίου, η 13η 
στη σειρά  Έκθεση για την Οικονομία και 
την Απασχόληση 2016 του Ινστιτούτου 
Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ.  Η Έκθεση για την 
Οικονομία και την Απασχόληση του 2016, 

πέραν από τους σχετικούς με το ΑΕΠ, τους μισθούς, 
την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, 
εξετάζει την προσαρμογή της οικονομίας μετά το 
μνημόνιο, τη διανομή του εισοδήματος, τους δείκτες 
φτώχειας και υλικής στέρησης. Η έκθεση εξετάζει 
επίσης τα δημόσια οικονομικά, το δημόσιο χρέος και 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Η έκθεση για το 2016, αν και παρουσιάστηκε σε ένα 
διαφορετικό πλαίσιο από πέρσυ- η Κύπρος δεν βρίσκεται 
πλεόν σε κατάσταση μνημονίου, δεν παρουσιάζει 
σχετική ανάπτυξη σε θέματα όπως η ανεργία, άρα 
σωστά διερωτόμαστε τι συμβαίνει;

Στο χαιρετισμό του, ο Γ.Γ της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, 
ανέφερε ότι « Θα ήταν ευχής έργο αν η επιχείρηση 
΄διάσωσης΄της οικονομίας έχει στεφθεί με επιτυχία 
και δικαίως απολαμβάνουμε τα χειροκροτήματα της 
Ευρωπαικής Ένωσης και του ΔΝΤ όπως διακηρύσουν 
οι κυβερνώντες. Θα ήταν ευχής έργο αν έτσι  είχαν τα 
πράγματα. Δυστυχώς όμως. Η πραγματικότητα είναι 
ότι όλοι αναμέναμε ότι ο καπιταλιστικός κύκλος, με το 
ένα ή τον άλλο τρόπο ακολουθεί την πορεία του και 
ότι κάποια στιγμή μετά την καταστροφική και βίαιη 
εκδήλωση των συμπτωμάτων της κρίσης, μετά την 
ύφεση και την κατρακύλα, έρχεται η σταθεροποίηση και 
η σχετική ανάκαμψη.Το θέμα είναι ποιας ποιότητας είναι 
αυτή η ανάκαμψη και αν οι παράγοντες που οδήγησαν 
στην έκρηξη της κρίσης και που ασφαλώς είναι σε 
θέση οποιαδήποτε στιγμή να την ξαναοδηγήσουν εκεί 
υφίστανται και σε ποιο βαθμό. Και  το  κυριότερο,  ποιες  
είναι  οι  επιπτώσεις  αυτής  της  βίαιης μνημονιακής 
προσαρμογής,πάνω στην κατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, πάνω στα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα, πάνω σε ότι περικλείει ως έννοια η 
κοινωνική δικαιοσύνη».

H συνολική εικόνα της Κυπριακής οικονομίας στο τέλος 
του 2016,όπως αυτή προκύπτει από τις αναλύσεις 
τηςφετινής ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ, δεν είναι η εικόνα 
μιας οικονομίας που έχει εξέλθει της κρίσης, αλλά 
μιας οικονομίας σε ανάκαμψη με προοπτικές βραδείας 
μακροχρόνιας ανάπτυξης και κοινωνικής στασιμότητας ή οπισθοχώρησης. 

Τα κυριοτερα ευρήματα της έκθεσης: 

- Οι ώρες εργασίας που διατίθεντο για την συντήρηση και την αναπαραγωγή των εργαζόμενων 
τάξεων (πριν από τις αναδιανεμητικές παρεμβάσεις του Δημοσίου) κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2016 είχαν μειωθεί περίπου κατά το 1/5 έναντι του τρίτου τριμήνου του 2009, όταν οι 
αντίστοιχες ώρες είχαν φθάσει στο ιστορικά υψηλότερο σημείο τους.

- Η αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, όπως προκύπτει από τους Εθνικούς Λογαριασμούς, 
κατά τη διετία της ανάκαμψης ανήλθε σε 0,8% το 2015 και 1,8% το 2016. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 2015, όχι μόνον 
δεν υπήρξε αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 0,8% αλλά και μείωση 1,4%.

 Για το σύνολο της διετίας  2015-2016,  η  αύξηση  της  
απασχόλησης  ήταν  2,6%  σύμφωνα  με  τους  Εθνικούς 
Λογαριασμούς και μόνον 1,1% κατά την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού.

- Ο αριθμός των ανέργων κατά το 2016 ανέρχεται σε περίπου 
52 χιλιάδες άτομα σε μέσο ετήσιο επίπεδο και είναι κατά 
15% υψηλότερος από το τριπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού 
το 2008.

- Η οριακή μείωση της απασχόλησης (2015 και 2016) 
αντιστοιχεί σε ραγδαία πτώση του ποσοστού ανεργίας. Η 
εξήγηση για αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι το ποσοστό 
ανεργίας δεν εξαρτάται μόνο από τις μεταβολές του αριθμού 
των απασχολουμένων αλλά και από τις μεταβολές του 
εργατικού δυναμικού.

- Στρέβλωση στην εκτίμηση του αριθμού απασχολουμένων 
προκαλεί και η επίπτωση της μερικής απασχόλησης είτε των 
μειωμένων ωραρίων που επιβάλλονται σε περιόδους ύφεσης 
από τις επιχειρήσεις σε εργαζόμενους πλήρους ωραρίου.

- Η υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας εξαιτίας των 
μεταβολών στον μέσο αριθμό ωρών εργασίας είναι φαινόμενο 
διαχρονικά εντεινόμενο: όσο επεκτείνεται το φαινόμενο 
των λιγότερων ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο, 
είτε με μερική απασχόληση είτε με μείωση των ωραρίων 
των εργαζομένων με πλήρες ωράριο, τόσο αυξάνεται η 
υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας.

- Ο επίσημος ορισμός της ανεργίας δεν λαμβάνει υπόψη 
σημαντικές μερίδες του εργατικού δυναμικού που βρίσκονται 
στην ασαφή ζώνη μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας.

- Διακρίνονται μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τις καθαρές 
ωριαίες αμοιβές εργασίας μεταξύ όσων μισθωτών ασκούν 
ειδικευμένη διανοητική εργασία, ιδιαίτερα από θέσεις 
επίβλεψης άλλων εργαζομένων και όσων ασκούν ανειδίκευτη 
ή λιγότερο ειδικευμένη εργασία, χειρωνακτική και μη 
διευθυντική εργασία. Ωστόσο, η ανισότητα στις αμοιβές 
σχετίζεται, μεταξύ άλλων, και με το γεγονός ότι το πρόβλημα 
της ανεργίας έχει πολύ διαφορετική έκταση για κάθε μία 
από αυτές τις δύο ταξικές μερίδες των μισθωτών.

- Η επίπτωση της αποθάρρυνσης απομάκρυνε από το 
εργατικό δυναμικό, και σε μεγάλο βαθμό από την χώρα, 
μια σημαντική μερίδα αλλοδαπών τόσο μεγάλη ώστε άρχισε 

να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας.

- Ο συνολικός δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παρουσίασε αύξηση από το 
2012 και μετά, όχι μόνον στη διάρκεια της ύφεσης 2012-2014, αλλά και κατά το πρώτο έτος 
της ανάκαμψης. Έτσι, περίπου 30% του πληθυσμού βρισκόταν το 2015 σε κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού.

- Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, στην εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ, ότι υπάρχει και στην Κύπρο, 
όπως και στις  περισσότερες  άλλες χώρες  του  αναπτυγμένου  καπιταλισμού,  μια  ιδιαίτερη  
κατηγορία εργαζόμενων φτωχών, οι οποίοι, μολονότι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας επειδή οι αμοιβές τους είναι χαμηλές.

•Έλενα Οικονόμου
Υπεύθυνη Επαρχιακού Γραφείου 
Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
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18 αθλητισμός

«Ν» Καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε τι έχει να κερδίσει κάποιος 
με το να ασχοληθεί με το άθλημα του μπάντμιντον

Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το 
ενδιαφέρον σας. Το μπάντμιντον θέλουμε να αποτελέσει 
εναλλακτική λύση για το θέμα του αθλητισμού. Βλέπουμε 
όλοι σήμερα πως ο αθλητισμός δέχεται τεράστια κριτική. 
Βλέποντας πως υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της κοινωνίας 
και των παραγόντων. Προσπαθούμε στο θέμα αυτό να 
φέρουμε τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό. Θέλουμε να 
έρχεται συνειδητά κάποιος στον χώρο του μπάντμιντον 
με την έννοια του να απολαμβάνει το άθλημα και να τον 
σέβονται. Ναι στον πρωταθλητισμό, όμως πρώτα ναι 
στον σωστό αθλητή, πρώτα στον σωστό άνθρωπο και 
μετά στον πρωταθλητή. Η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην μαζικοποίηση μέσω της οποίας θα έρθει και 
ο πρωταθλητισμός. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του μπάντμιντον είναι η ισότητα 
των δύο φύλων. Για παράδειγμα ο πρωταθλητής Κύπρου 
και η Πρωταθλήτρια Κύπρου είναι εξίσου «αστέρες», λόγω 
του ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Επίσης ένα πλεονέκτημα του μπάντμιντον είναι ότι μπορεί 
να γίνει κοινή προπόνηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

«Ν» Ο κόσμος στην Κύπρο και κυρίως η νεολαία ενδιαφέρεται 
για το άθλημα του μπάντμιντον;

Το μπάντμιντον δεν είναι τόσο γνωστό άθλημα. Για να 
καταλήξουμε στην μαζικοποίηση που έχουμε πει προ 
ολίγου, εμείς ψάχνουμε τον αθλητή, ο αθλητής γνωρίζει το 
άθλημα μέσω εμάς και σε 2ο χρόνο θα του δημιουργήσουμε 
το ενδιαφέρον. Έχουμε μια πολιτική την οποία τώρα 
εφαρμόζουμε κατά απόλυτο τρόπο, να βγαίνουμε όσο το δυνατό περισσότερο σε χώρους 
που να μας βλέπει ο κόσμος για να γνωστοποιήσουμε το άθλημα μας. Έχουμε παρουσιαστεί 
σε όλες τις παρουσιάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την δημοτική 
εκπαίδευση, έχουμε πάει σε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις  όπως για παράδειγμα στα φεστιβάλ 
της GreenDot, έχουμε πάει επίσης στο Φεστιβάλ βιβλίου, έχουμε πάει στην Κοφίνου που 
είναι τα παιδιά των προσφύγων. Ψάχνουμε την κάθε ευκαιρία να γνωρίσουμε κόσμο, 
διότι δεν είναι τόσο γνωστό και δημοφιλές.

Αξιολογούμαστε ως μια σοβαρή κατάσταση με όραμα. Για να πείσουμε και τους πιο 
δύσπιστους στο θέμα αυτό, έχουμε φέρει έναν σύμβουλο, έναν εκ των κορυφαίων 
προπονητών που υπάρχουν στον κόσμο, ο οποίος είναι σύμβουλος ανάπτυξης του 
μπάντμιντον δίνοντας μας την τεχνοκρατική άποψη.

«Ν» Υπάρχει η αναγκαία στήριξη από το κράτος προς το άθλημα

Μπορώ να πω ότι σε αυτή την φάση το μήνυμα που έχουμε από τον ΚΟΑ είναι πως υπάρχει 
στήριξη. Ναι σίγουρα πάντα θέλεις περισσότερα αλλά έχω αντιληφθεί ένα πράμα. Πρέπει 
οι Ομοσπονδίες να αποδεικνύουν καθημερινά το θέμα της χρηστής διοίκησης. Εκείνη 
την στιγμή που θα αποφασίσεις για τα λεφτά του κράτους πρέπει να ξεχάσεις ότι ξέρεις 
τους πάντες, πρέπει να τους αξιολογήσεις στη σωστή τους διάσταση ως επαγγελματίες, 
να σεβαστείς τα λεφτά του κράτους γιατί το Κράτος σου δίνει τα λεφτά του για να τα 
διαχειριστείς. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι τα λεφτά με βάση ποιος είναι γνωστός σου 
ή φίλος σου. Εάν περάσεις στους ανθρώπους του κράτους ότι κάνεις σωστή διαχείριση 
είναι το ένα κομμάτι για να μπορέσει το κράτος να έρθει να σε στηρίξει. Το 2ο κομμάτι 
είναι η ηθική στήριξη από τον ΚΟΑ. Είναι πολύ σημαντικό για την Ομοσπονδία στις 
διάφορες εκδηλώσεις της ή σε δημοσιογραφικές διασκέψεις, να έρθει ο πρώην Πρόεδρος 
του ΚΟΑ, που έρχεται πολύ συχνά ο Πάμπος Στυλιανού, η πρώην Πρόεδρος του ΚΟΑ η 
Κλέλια Χατζηστεφάνουη οποία πέρσι μας τίμησε, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ο 
Φίλιππος Σοφοκλέους, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ ο Ντίνος Μιχαηλίδης. Με αυτά θέλω να πω πως 
ο ρόλος του κράτους και του ΚΟΑ δεν είναι μόνο οικονομικός, είναι και υποστηρικτικός 
σε άλλα επίπεδα.

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

Είμαστε κάθετα εναντίον. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνυπάρξει. Κακά τα ψέματα 
χρειάζεσαι το εμπορικό κομμάτι για να προβάλεις το προϊόν μιας σωστής εταιρίας. Για 
παράδειγμα εμάς σαν Ομοσπονδία μας ενδιαφέρει το όνομα της κάθε εταιρίας. Δεν θα 
δεχόμουν να συνεργαστώ με μια εταιρία η οποία δεν έχει καλό όνομα στην κοινωνία ή 
στο εμπόρευμα, όσα λεφτά και να έδινε. Θέλω να είμαι σωστός και να συνεργάζομαι με 
σωστούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα το θέμα της εμπορευματοποίησης, είναι κάτι το 
οποίο  δημιούργησε μόνο δεινά στον αθλητισμό. Βλέπουμε για παράδειγμα τα εξωφρενικά 
ποσά που παίρνουν οι Μέσι και Ρονάλτο, ενώ ο κόσμος βρίσκεται κάτω από τα όρια της 
φτώχειας. Αυτό είναι πρόκληση. Ο τρόπος ζωής τους, το lifestyleμε το οποίο διαφωνώ. 
Προσπαθούν να προβάλουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος πρέπει να γίνει αποδεκτός γιατί 
αυτόν τον τρόπο ζωής ζει ο Ρονάλτο ή ο Μέσσι. Αν είναι δυνατό. Είναι καθήκον των 
Ομοσπονδιών και κυρίως των μεγάλων Ομοσπονδιών να είναι πολύ διαφανείς με τα 
ποσά που δίνονται στους αθλητές.

«Ν» Συμμετέχετε σε διεθνής διοργανώσεις – έχουν διακριθεί οι Κύπριοι αθλητές στο άθλημα;

Ναι. Φέτος ήμασταν πολύ κοντά σε μια διάκριση στα U15. Οι αθλητές μας έφτασαν μέχρι 
τους 16 στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο κάτω των 15. Ένας από τους αθλητές μας έχασε 
οριακά στο 3ο σετ την πρόκριση του στους 8. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Katarzyna 
Krasowska για τα τέσσερα χρόνια παρουσίας της ως προπονήτρια όλων των Εθνικών 
κλιμακίων. Βοήθησε αρκετούς νεαρούς αθλητές. Είναι αθλητές τους οποίους δούλεψε πολύ 
η ίδια. Είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος. Δούλευε πρωί-βράδυ, Δευτέρα με Σάββατο, 
ενώ την Κυριακή ήταν τα παιχνίδια, δηλαδή 365 μέρες τον χρόνο. Την ευχαριστούμε για 
την προσφορά της. Τώρα θα είναι δίπλα μας στο κομμάτι των παραολυμπιακών. 

«Ν» Πως μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με την ομοσπονδία για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το άθλημα.  

Δόξα τον Θεό έχουμε μια από τις καλύτερες ιστοσελίδες, όμως δεν ανταποκρίνεται με τα 
νέα μέσα (π.χ i-phone,tabletsκλπ). Μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2017 θα έχει αναβαθμιστεί 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Επίσης υπάρχει η σελίδα μας στο facebookπου 
μπορεί να βρει διάφορα βίντεο από εκδηλώσεις κ.α. Στην ιστοσελίδα μπορεί κάποιος 
να βρει όλα τα σωματεία και τα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορέσει να πάρει τις 
πληροφορίες που θέλει.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες 
οι οποίοι είναι εθελοντές, αφιερώνοντας πολύ χρόνο 
με δικούς τους οικονομικούς πόρους. Θέλω να 
ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους γιατί είμαστε 
συνεργάτες αλλά πάνω απ’ όλα είμαστε φίλοι και 
είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Από την πλευρά 
μου γίνεται προσπάθεια να κατανοώ τις ανησυχίες 
ακόμα και τις εξάρσεις τους γιατί είμαστε σε μια 
δύσκολη εποχή που πιεζόμαστε και τρέχουμε για πολλά 
πράγματα. Θέλω να πιστεύω πως και οι ίδιοι κατανοούν 
τις δικές μου, γιατί αποδέχονται τον υποφαινόμενο 
που ηγείται της Ομοσπονδίας. Θέλω να ευχαριστήσω 
τους εθελοντές των Σωματείων, είναι πράγματι πολύ 
χαρισματικοί άνθρωποι, τους μικρούς αθλητές. Τέλος 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την 
εταιρία PISSISLTD η οποία είναι για χρόνια χορηγός μας, 
τους νέους χορηγούς μας που είναι οι Hellenic Tzilalis, 
ο Kapnos Air Shuttle, η Group 4 την ΟΠΑΠ Κύπρου και 
κλείνοντας τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ. 

•Νικόλας Παττίχης 
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ

Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

Ναι στον 
πρωταθλητισμό, 

όμως πρώτα 
ναι στον σωστό 
αθλητή, πρώτα 

στον σωστό 
άνθρωπο και 

μετά στον 
πρωταθλητή.

Βλέπουμε για 
παράδειγμα τα 

εξωφρενικά ποσά 
που παίρνουν οι 

Μέσι και Ρονάλτο, 
ενώ ο κόσμος 

βρίσκεται κάτω 
από τα όρια της 

φτώχειας. Αυτό είναι 
πρόκληση.
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Β.Ι. Λένιν στο «Από πού ν’ 
αρχίσουμε;» έγραψε: «Η 
εφημερίδα δεν είναι μόνο ο 
συλλογικός προπαγανδιστής 

και συλλογικός δαφωτιστής, μα και 
συλλογικός οργανωτής » και συνέχιζε 
ότι  « με τη βοήθεια της εφημερίδας και 
σε σύνδεση με αυτή θα διαμορφώνεται 
από μόνη της μια μόνιμη οργάνωση που θα 
απασχολείται όχι μόνο με την τοπική, μα 
και με τη συστηματική γενική δουλειά, που 
θα μαθαίνει στα μέλη της να παρακολουθούν 
προσεχτικά τα πολιτικά γεγονότα, να 
εκτιμούν τη σημασία τους και την επίδρασή 
τους στα διάφορα στρώματα του πληθυσμού, 
να επεξεργάζονται τις κατάλληλες μεθόδους, 
με τις οποίες το επαναστατικό κόμμα θα 
επιδρά πάνω σ’ αυτά τα γεγονότα».

Την Πρωτοχρονιά  του 1925 εμφανίστηκε 
ο «Νέος Άνθρωπος», ο οποίος ήταν 
το  εκφραστικό όργανο του ΚΚΚ. Ήταν  
δεκαπενθήμερη εφημερίδα με υπεύθυνο το 
Χαράλαμπο Σολομωνίδη. Η εφημερίδα βοήθησε 
στην οργανωτική συγκρότηση του ΚΚΚ, 
όπου το ιδρυτικό του συνέδριο έγινε το 
Δεκαπενταύγουστο του 1926 σε ένα σπίτι 
στηv οδό Βασιλείoυ Μακεδόvoς αρ. 13 στη 
Λεµεσό, με φόντο τη  φλόγα της  Mεγάλης 
Oκτωβριανής Σοσιαλιστικής Eπανάστασης 
στη Pωσία, που έφτασε και στην Κύπρο- σε 
μια Κύπρο που ήταν βρετανική αποικία.

Η εφημερίδα στοχοποιήθηκε  από τους 
αποικιοκράτες, ο  Χαράλαμπος Σολομωνίδης 
δικάστηκε και φυλακίστηκε, ενώ η εφημερίδα 
λόγω του πολέμου που δεχόταν αναγκάστηκε 
να αναστείλει της λειτουργίας της πολλές 
φορές λόγω αγωγών εναντίον της. Το κενό του 
«Νέου Ανθρώπου» κλήθηκαν να το καλύψουν 
οι εφημερίδες «Εργάτης» και «Νέος 
Εργάτης». Μέχρι που αναγκάστηκε και 
έκλεισε, αφού οι Βρετανοί θέσπισαν 
νόμο όπου κάθε εφημερίδα έπρεπε να 
πληρώνει βαριές οικονομικές νομικές 
απαιτήσεις. Το τελευταίο φύλλο ήταν 
την 27η Αυγούστου 1930.

Την επόμενη χρονιά και μετά τα  
Οκτωβριανά το 1931, το ΚΚΚ τίθεται 
εκτός νόμου όπου πολλά στελέχη 
δολοφονούνταν , ενώ άλλα κλείνονταν 
στις φυλακές ή έπαιρναν το δρόμο της 
εξορίας. Εκείνη την περίοδο έβγαζαν τις 
θέσεις  στους τοίχους- η εφημερίδα του 
τοίχου, αφού το εκφραστικό όργανο είχε 
κλείσει.  

Το ιστορικό των εκφραστικών 
οργάνων τoυ ΚΚΚ-ΑΚΕΛ

Για να καλυφθεί το κενό, εκδίδεται η εφημερίδα 
«Ανεξάρτητος» το Νοέμβριο του 1938 για να 
έχει την κατάληξη του «Νέου Άνθρωπου», όπου 
η αποικιοκρατική κυβέρνηση την  έκλεισε το 
1955. Ο «Ανεξάρτητος» ήταν  το ανεπίσημο 
όργανο του ΑΚΕΛ από το 1944 έως το 1946, μιας 
και το 1944 έγινε η  συγχώνευση του ΚΚΚ στο 
ΑΚΕΛ. Το επίσημο εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ, 
ο «Δημοκράτης» εκδίδεται στις 15  Οκτωβρίου 
1946. Μια εφημερίδα με μεγάλη κυκλοφορία που 
πολεμήθηκε από την δεξιά και τους αποικιοκράτες. 

Ο  «Δημοκράτης» σταματά την κυκλοφορία 
της στις 22 Μαρτίου 1949 και κάνουν την 
εμφάνιση τους τα «Εργατικά Νέα» και μετά 
ο «Νέος Δημοκράτης» όπου θα απαγορευτεί η 
κυκλοφορία του όπως και το ΑΚΕΛ θα τεθεί 
εκτός νόμου στις 14 του Δεκέμβρη 1955. Για 
να φτάσουμε στις 18 Φεβρουαρίου 1956 
όπου με την καθοδήγηση της ηγεσίας του 
ΑΚΕΛ στελέχη τα οποία κατάφεραν να 
μην συλληφθούν από τους Βρετανούς να 
εκδώσουν την «ΧΑΡΑΥΓΗ».

Η ιστορία του κομματικού τύπου της 
αριστεράς πέρασε από χίλια κύματα. Γιατί 
γνώριζαν πως ο κομματικός τύπος είναι 
ένα από τα βασικά όπλα που έχει βασική 
πρόσβαση στην κοινωνία. Ο κομματικός 
τύπος ήταν, είναι και θα είναι εκείνο 
το εργαλείο καλύπτει τις ανάγκες της 
καθημερινής ενημέρωσης, διαφώτισης και 
παρουσίασης της δράσεις του κόμματος. 
Για το λόγο αυτό πάντα οι αποικιοκράτες 
και η δεξιά ήθελαν να τον φιμώσουν.

Η «ΧΑΡΑΥΓΗ» - Μια 
αριστερή φωνή...

Τα χρόνια περνούν αλλά ο πόλεμος απέναντι 
στα εκφραστικά όργανα συνεχίζεται. Γιατί 
η «ΧΑΡΑΥΓΗ» είναι η εφημερίδα αυτών 
που παλεύουν για τα δικαιώματα τους 
στο χώρο της παιδείας, στους χώρους 
εργασίας, στην υγεία κτλ. Και φυσικά μαζί 
με το ΑΚΕΛ συμπορεύθηκαν στους αγώνες 
του λαού στις μάχες που δόθηκαν στους 
δρόμους, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο. 
Μέσα από τις σελίδες της  καταδίκασε 
τα εγκλήματα της ακροδεξιάς και τις 
δολοφονίες Αριστερών από μασκοφόρους 
του Γρίβα. Πρωτοστάτησε στον 
αντικατοχικό αγώνα. Έγινε κατήγορος 
του ΝΑΤΟϊκού ιμπεριαλισμού, αντιπάλευε 
τον εθνικισμοσοβινισμό παλεύοντας 
για την φιλία και τη συνεργασία 

ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους.

Σε αυτές τις κρίσιμες 
στιγμές που περνάει η 
Κύπρος πρέπει να ενισχυθεί 
το εκφραστικό όργανο. 
Κάθε μέρα η «ΧΑΡΑΥΓΗ» 
να βρίσκεται στο σπίτι 
κάθε στελέχους και μέλους, 
έτσι ώστε να γίνεται μια 
καλή παρακολούθηση 
των εξελίξεων και των 
τοποθετήσεων του Κόμματος  
μιας και το περιεχόμενο 
της ενημέρωσης ελέγχεται 
από επιχειρηματίες που 
εκφράζουν τα συμφέροντα 
μεγάλων επιχειρηματιών 
και τις δεξιάς. Χρέος μας σε 
αυτήν την δύσκολη φάση  που 
περνάνε τα έντυπα, είναι να 
στηρίξουμε την εφημερίδα μας  
για να παραμείνει η ισχυρή 
φωνή του εργαζομένου, εκείνη 
η φωνή του αγώνα που θα  
χαράξει το αγωνιστικό δρόμο 
για ένα καλύτερο μέλλον.

•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Μορφωτικού 
Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας-
Κερύνειας

Γενάρης 2017
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ι Αντι-Δρώντες ιδρύθηκαν το 2014 και λειτούργησαν αρχικά ως άτυπη Θεατρική Ομάδα. Ντεμπούτο της 
Ομάδας, η βραβευμένη από τον ΘΟΚ κωμωδία «Δεν είναι σόι αυτό το σόι». Από το 2015, οι Αντι-Δρώντες 
πέρασαν κάτω από τη στέγη της Re-ActorsProduction&ArtStudio, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του 
Γιώργου Σάββα και του Βασίλη Χατζηστυλλή. Η Re-Actorsέχει θέσει στους υψηλούς στόχους της, την 
παραγωγή, ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικού προϊόντος, συναφούς με τις τέσσερις παραστατικές 
τέχνες: του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Μουσικής και του Χορού. Οι Αντι-Δρώντες ανέβασαν 
με μεγάλη επιτυχία, κατά το 2016, την κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου «Δυόμισι φόνοι και ένα 
μπουλντόκ», ενώ συμμετείχαν με την κωμωδία του ΖώρζΦεντώ «Ξενοδοχείον ο Παράδεισος», στο 29ο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ, κερδίζοντας το Πρώτο Βραβείο. Παράλληλα, δημιούργησαν 

την κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους «Fugue», η οποία θα διαγωνιστεί εντός του 2017, σε τοπικά και διεθνή 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Για το Πολιτιστικό Έτος, 2017, προγραμματίζουν δύο καινούριες θεατρικές παραγωγές: το έργο του Δημήτρη Ψαθά, 
«Φον Δημητράκης», τον προσεχή Μάιο, καθώς και την κωμωδία του Αριστοφάνη, «Εκκλησιάζουσες», τον προσεχή 
Οκτώβριο. Επιπλέον, προγραμματίζονται νέες Κινηματογραφικές Δράσεις, εντός του 2017, από το Κινηματογραφικό 
Εργαστήρι και την Κινηματογραφική Ομάδα. Στο νέο τους χώρο, στον Αρχάγγελο, διεξάγονται τα Εργαστήρια 
Υποκριτικής για ενήλικες, έφηβους και παιδιά, από επαγγελματίες ηθοποιούς, καθώς επίσης και τα Κινηματογραφικά 
Εργαστήρια, οι συναντήσεις των Ομάδων και ποικίλα Σεμινάρια που αφορούν στις τέσσερεις παραστατικές τέχνες. 
Όλες οι Ομάδες των Παραστατικών Τεχνών, οι οποίες δραστηριοποιούνται κάτω από τη Re-Actors,φέρουν 
συμβολικά το όνομα «Αντι-Δρώντες», δρώντας ενάντια στη φθορά, τη μιζέρια και την απώλεια κάθε αξίας, 
μέσα στους άνυδρους καιρούς μας. Μεγάλο όραμα των Αντι-Δρώντων αποτελεί η αυθεντική ανθρώπινη επαφή, 
μέσα από την συλλογικότητα, το διάλογο και την ανυπέρβλητη δύναμη της τέχνης, η οποία ανθεί κυρίως σε 
περιόδους κρίσης. Η Τέχνη ανθεί και αποτελεί τη μόνη ασφαλή διέξοδο για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να 
επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τα πράγματα, τους άλλους και πρωτίστως με τον εαυτό του.

Πληροφορίες στο τηλ.96462213. 
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ριν από μερικά χρόνια, τα ξαδέρφια Γιώργος και Σάββας από την 
Πάφο, πήραν τις κιθάρες και το πιάνο τους και άρχισαν να παίζουν 
μουσική σε μικρά μπαράκια για την οικογένεια και τους φίλους. 
Σε άρθρο τοπικής εφημερίδας τους αποκάλεσαν «οικογενειακή 
υπόθεση» και εκείνοι υιοθέτησαν αυτό το όνομα για το σχήμα τους. 
Στη συνέχεια, προστέθηκαν οι αδελφικοί τους φίλοι, Φραγκίσκος 

Γιακούπη στο μπάσο και Νικόλας Τσαγγάρης στα ντραμς. Εδώ και τέσσερα 
χρόνια η «Οικογενειακή Υπόθεση» εμφανίζεται ως ολοκληρωμένο μουσικό 
σχήμα σε μουσικές σκηνές σε ολόκληρη την Κύπρο με όρεξη και μεράκι, πιστοί 
στη μουσική που αντιπροσωπεύουν. 

Το ρεπερτόριο ποικίλει: παραδοσιακή ελληνική μουσική μέχρι disco, ροκ 
και φανκ με έντονες επιρροές από τη μπλουζ, πολλές διασκευές, καθώς 
και δικές τους συνθέσεις. Απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κάθε ηλικίας, 
καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει παλιά αλλά και καινούρια τραγούδια. Η 
όρεξη, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία τους για το μέλλον πηγάζει από την 
ανταπόκριση των νέων. «Θέλουμε να είμαστε πάντα αληθινοί, μετριοπαθείς 
και να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως όλα μας τα λάιβ, παρεΐστικα, χωρίς 
πρόγραμμα, να περνάμε καλά, γεμάτοι αγάπη και να περνά όμορφα ο κόσμος 
μας κάτι το οποίο είναι πραγματικά η πιο μεγάλη ανταμοιβή», δηλώνει ο 
Γιώργος. «Η μουσική για μας βρίσκεται παντού και είναι ανάγκη, προτέρημα, 
αρρώστια και γιατρειά. Η μουσική αποτελεί μέσo έκφρασης του ανθρώπου. 
Και μέσω της, μείναμε πολλές φορές μακριά από πειρασμούς, κλάψαμε, 
γελάσαμε, νιώσαμε. Κάτι που έχει χαθεί λίγο στις μέρες μας που στη θέση 
της κουλτούρας στους νέους έμεινε ο φανατισμός, ο θυμός, η τεμπελιά και 
το βόλεμα».

Πληροφορίες στο @oikogeneiakiypothesi
(Facebook - Οικογενειακή Υπόθεση).
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Μετά από δύο χρόνια, 210 παραστάσεις στο 
θέατρο Διάνα, 70.000 θεατές όλων των ηλικιών, η 
παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία 
χρόνια, με ενθουσιώδεις κριτικές από κοινό και 
δημοσιογράφους, ξεκινάει τον τρίτο χρόνο της με 
μία μεγάλη περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας και 
της Κύπρου.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Παντελής 
Βούλγαρης, ο Οδυσσέας Ιωάννου και η Ρίτα 
Αντωνοπούλου και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους 
για επιλεγμένους σταθμούς. Ένα τρένο που 
αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγωγός 
ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου 
συναντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, 
συναισθήματα, προσδοκίες και διαψεύσεις των 
τελευταίων σαράντα χρόνων.

Oργάνωση
Παραγωγής: SOL Music Productions

Που; Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Πότε; 10, 11, 12 Ιανουαρίου στις 20:30

 Μετά απο 3 Χρόνια η πρώτη επίσημη εμφάνιση είναι γεγονός
Το Live είναι αφιερωμένο εις μνήμη του αδικοχαμένου Δημήτρη Στυλιανού.

Που; Μουσική Σκηνή Εξάντας

Πότε; Tρίτη 03 Ιανουαρίου

Η παρέα ξανασμίγει και καταφθάνει στη Κύπρο ανανεωμένη, με καινούργιο πρόγραμμα έτοιμη για όλα. Λάκης 
Παπαδόπουλος -Γιάννης Γιοκαρίνης - Γιάννης Μηλιώκας: τρεις από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς που με 

τα τραγούδια τους για δεκαετίες τώρα, φτιάχνουν το σάουντρακ της ζωής μας.

Που; DownTown Live 

Πότε; Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 22:00

Το έργο Wolfgang του Γιάννη Μαυριτσάκη είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό περιστατικό που έχει συμβεί 
στην Αυστρία. Ένας τριανταεξάχρονος άντρας απαγάγει ένα δεκάχρονο κοριτσάκι και το κρατάει φυλακισμένο σε 
ένα υπόγειο για περίπου οχτώ χρόνια. Όταν το κορίτσι δραπετεύει, ο άνδρας αυτοκτονεί. Αυτή δηλώνει: «Ήταν 
κομμάτι της ζωής μου· κατά κάποιον τρόπο πενθώ γι’ αυτόν».

Σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση θεωρεί ο σκηνοθέτης του έργου Μάριος Μεττής ότι βρίσκεται η ουσία του έργου: 
«Δε θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον δράστη, μόνο προσπαθούμε να τον καταλάβουμε. Κι αν δεχτούμε ότι κανείς 
μας δεν είναι εκ φύσεως κακός, τότε θα ψάξουμε να βρούμε τους λόγους που οδήγησαν έναν καλό, από τη φύση 
του, ανθρώπινο ον σε μία τέτοια αποτρόπαια πράξη. Ο δράστης βεβαίως θα τιμωρηθεί όπως η κοινωνία και η ηθική 
της το απαιτεί, αλλά είναι επίσης καθήκον μας να ψάξουμε να βρούμε πίσω από το απάνθρωπο, το ανθρώπινο.» 
Ο συγγραφέας αν και παρουσιάζει ένα πραγματικό συμβάν, δεν καταπιάνεται με το ψυχολογικό υπόβαθρο του 
θύματος, αλλά του θύτη. 

Που; Θέατρο Ριάλτο

Πότε; Σάββατο, 14 Ιανουαρίου στις 20:30

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017, θέλοντας να τιμήσει 
και εμπράκτως τους μεγάλους δημιουργούς από τη λεγόμενη Δεύτερη Γενιά 
της Κύπρου, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
τέχνης εντός του νησιού και των οποίων το έργο έχει απόηχο στην παγκόσμια 
καλλιτεχνική δημιουργία, παρουσιάζει την έκθεση, με τίτλο Μυθολογίες μιας 
Αρχής.

 Η έκθεση αυτή, συμβολίζει ταυτόχρονα και τη γεφύρωση του παρελθόντος με 
το παρόν και το μέλλον μέσα από το έργο των σπουδαίων αυτών δημιουργών, οι 
οποίοι επηρέασαν  και συνεχίζουν να επηρεάζουν την εικαστική σκηνή ολόκληρης 
της Κύπρου.

Που; Γκαλερί «Εν Πλω», Κάτω Πάφος,

Πότε; Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Γενάρης 2017
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τις 9-11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη 
της Ιταλίας, το 2ο Συνέδριο της οργάνωσης Μέτωπο 

Κομμουνιστικής Νεολαίας (FGC) κάτω από το σύνθημα 
«Οργανώνουμε τους αγώνες, ενδυναμώνουμε τη νεολαία 

για την κομμουνιστική ανασυγκρότηση».
 

Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε στο Συνέδριο, το μέλος του 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, Στυλιάνα Χριστοδούλου. 
Στο Συνέδριο συμμετείχε και το μέλος του Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών, Νικόλας Παπαδημητρίου.

 
Να σημειωθεί ότι παρόλο του ότι η FGC είναι μια νεαρή οργάνωση 

καθώς ιδρύθηκε το 2012, έχει αναπτυχθεί με γρήγορο ρυθμό, αγκαλιάζει 
και αγκαλιάζεται από πολλούς νέους στην Ιταλία και διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην κινητοποίηση της νεολαίας έτσι ώστε να 
αντιπαλέψει τις αντιλαϊκές και αντινεανικές πολιτικές που προωθούνται 

τόσο από την Ε.Ε., όσο και από την ιταλική κυβέρνηση. 

Η ΕΔΟΝ δήλωσε και επαναβεβαίωσε την στήριξη και την αλληλεγγύη της προς 
το Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας αφού το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε 
μια περίοδο που η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη 
μετά και από το πρόσφατο δημοψήφισμα που αφορούσε στις συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις και στο οποίο το 80% του ιταλικού λαού απάντησε αρνητικά. 

Την ίδια ώρα ενημέρωσε την  FGC αλλά και τις υπόλοιπες Οργανώσεις που 
συμμετείχαν στο Συνέδριο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Από πλευράς της η FGC 
και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους προς τον 
αγώνα του λαού της Κύπρου για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. 

•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

διεθνή

Σ

Γενάρης 2017



23διεθνήΓενάρης 2017

ετά από 52 χρόνια ένοπλης σύγκρουσης 
στην Κολομβία μεταξύ του FARC-EP 
(Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της 
Κολομβίας) και των αρχών της κυβέρνησης 
αλλά και των μεγάλων γαιοκτημόνων 
της χώρας, η νέα ειρηνευτική συμφωνία 

φαίνεται να φέρνει μια νέα μέρα στην πολιτική πορεία 
της χώρας. Παρά την απόρριψη της αρχικής συμφωνίας 
σε δημοψήφισμα, έχει προωθηθεί νέα τροποποιημένη 
συμφωνία η οποία έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Η 1η 
του Δεκέμβρη σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη μέρα 
χωρίς εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.

Το FARC-EP δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 60 από το Κολομβιανό Κομμουνιστικό Κόμμα σε ένα 
περιβάλλον ανομίας και βίας όπου η δύναμη των ισχυρών 
γαιοκτημόνων έπνιγε στο αίμα και την αδικία την αγροτική 
τάξη της χώρας. Με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων 
των αγροτών ξεκίνησε η ένοπλη δράση του FARC-EP ως 
η ανάλογη διέξοδος για ανατροπή των τότε δεδομένων. 
Έκτοτε, ο κύκλος βίας συνεχίστηκε με απώλειες χιλιάδων 
ζωών και από τις δύο πλευρές. Την ίδια στιγμή η θέση 
των αγροτών βρέθηκε σε πλεονεκτικότερη θέση από την 
περίοδο της πλήρους ανομίας. 

Η παρατεταμένη βία 50 σχεδόν χρόνων καθώς και η 
αλλαγή αρκετών δεδομένων έφερε τις δύο πλευρές στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με 
στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης, της 
ικανοποίησης βασικών διεκδικήσεων του FARC-EP αλλά 
και τη νομιμοποίηση του ιδίου του FARC-EP. Το ρόλο της 
ειρηνευτικής δύναμης έπαιξε η σοσιαλιστική Κούβα, η 
οποία φιλοξένησε στο έδαφος της τις διαπραγματεύσεις για 
επίτευξη της συμφωνίας κατά τα τελευταία χρόνια οι οποίες 
γίνονταν υπό τον Κολομβιανό Πρόεδρο Χουάν Μανουέλ 
Σάντος και τον ηγέτη του FARC-EP Ροτρίγκο Λοτόνιο.

Η επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα στο 
οποίο αναμενόταν να επικυρωθεί η συμφωνία με ευκολία, 
αλλά μια σειρά από παράγοντες οδήγησαν στην απόρριψη 
του από το 50,2% του λαού. Η βεβαιότητα της κοινής 
γνώμης ότι θα επικρατούσε το ΝΑΙ, η μικρή συμμετοχή 
στις εκλογές (38%), η σθεναρή υποστήριξη του ΟΧΙ από τον 
πρώην Κολομβιανό Πρόεδρο Ουρίμπε, η μη ικανοποιητική 
συμμετοχή κατοίκων αγροτικών περιοχών στο δημοψήφισμα 
λόγω καιρικών συνθηκών ήταν οι βασικότεροι λόγοι για 
αυτό το αποτέλεσμα. Ως αποτέλεσμα, οι δύο πλευρές 
προχώρησαν σε 50 τροποποιήσεις στην αρχική συμφωνία 
με αποτέλεσμα η νέα συμφωνία τελικά να τροποποιηθεί 
και να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.

Μέσα από τη συμφωνία έχουν επιτευχθεί ιστορικές 
διεκδικήσεις των αγροτών όπως το δικαίωμα πρόσβασης 
σε αγροτική γη, η δημοκρατικοποίηση των διαδικασιών 
χρήσης της αγροτικής γης, εκπόνηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων με συμμετοχή των αγροτών και δημιουργία 
υποδομών για ένα νέο πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης. Όλες 
αυτές οι διεκδικήσεις συνεπάγονται ένα καλύτερο βιοτικό 
επίπεδο των αγροτών καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση 
σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία, παιδεία, 
διατροφή κλπ. 

Επίσης, μέσα από τη συμφωνία προωθείται η πιο δίκαιη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα των διαφόρων 
κοινοτήτων της χώρας όπως οι ιθαγενείς, αφροαμερικάνοι 
και διάφορες άλλες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και οι 
πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Συμφωνήθηκε επίσης η 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων όσων έχουν επηρεαστεί 
από τις ένοπλες συγκρούσεις όπως εκτοπισθέντες κ.α. 
καθώς και μέτρα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Βέβαια, ο 
FARC-EP συνεχίζει να δηλώνει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 
του φτάνουν πέραν του ότι έχει συμφωνηθεί.

Μια σειρά από μέτρα έχουν συμφωνηθεί για την 
αποκατάσταση της ειρήνης και νομιμοποίησης του FARC. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα απελευθερωθούν πέραν των 4500 
πολιτικών κρατουμένων ενώ θα υπάρξει ειδική δικαστική 
διαδικασία για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις που 
σχετίζονται με την ένοπλη σύγκρουση. Επίσης το FARC θα 
ακολουθήσει μια ειδική διαδικασία σταδιακού αφοπλισμού 
του ξεκινώντας με τη συγκέντρωση του στρατιωτικού του 
υλικού σε συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του. 

Η συμφωνία βέβαια θα υλοποιηθεί μέσα από διάφορα 
μεταβατικά στάδια ενώ η εδραίωση της φαίνεται να είναι 
δύσκολη. Ήδη, ενώ ακόμη βρίσκεται στα αρχικά της στάδια 
η συμφωνία σημειώνονται πολιτικές δολοφονίες κατά 
στελεχών του αγροτικού κινήματος από συντηρητικούς 
κύκλους, οι οποίοι προσπαθούν να προκαταβάλουν την 
υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας για ικανοποίηση 
ιδιοτελών συμφερόντων και να κλείσουν ανοικτές υποθέσεις 
αντεκδικήσεων. 

Η επερχόμενη περίοδος θα ενέχει προκλήσεις για την 
επίτευξη μιας δύσκολης ειρηνευτικής διαδικασίας, μετά 
από μια μακρόχρονη ένοπλη σύγκρουση που άφησε πίσω 
τις ανοικτές πληγές σε πολλές διαστάσεις. Η πορεία αυτή 
θα είναι σημαντική και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές 
ισορροπίες στη Λ. Αμερική. 
 

•Ηλίας Δημητρίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μέλος Γρ. Διεθνών Σχέσεων 

M



παραπολιτικά


