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περιεχόμενα

«Άριστοι των αρίστων»… στη διαφθορά
και στη διαπλοκή!

Οι ιδιωτικοποιήσεις, το μανιφέστο
της Κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ

Συνέντευξη με την Γεωργιάνα Παντελή

«1948: η αλήθεια για τη διάσπαση
στον κυπριακό αθλητισμό»

Και το φίδι και όσους κλώσησαν το αυγό...



Να μην αφανίσουμε την ελπίδα
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε, εν έτει 2017, οι μαθητές μας να τιμούν την επέτειο 
του ενωτικού δημοψηφίσματος. Την πρόταση αυτή στήριξαν όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ. 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ έβαλαν στην πάντα τις όποιες δημοκρατικές καταβολές τους και κατάντησαν η 
ουρά του φασιστικού ΕΛΑΜ, το οποίο πρότεινε τη συγκεκριμένη τροπολογία για τους σχολικούς 
κανονισμούς. Την ίδια στιγμή, ο ΔΗΣΥ ακολούθησε την προσφιλή του τακτική, πάτησε σε δύο 
βάρκες και επέλεξε την αποχή, αφού διαφορετικά με αρνητική του ψήφο δεν θα υπερψηφιζόταν 
η τροπολογία. Προφανώς, τυχόν καταψήφιση της τροπολογίας δεν θα ικανοποιούσε αρκετούς 
από τους ψηφοφόρους της Δεξιάς. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι στο όνομα της ένωσης 
ο τόπος μας έζησε την προδοσία, την προσφυγιά, το διαμελισμό. Ότι στο όνομα της ένωσης είναι 
που τα τανκς της ΕΟΚΑ Β’ μπήκαν στο Προεδρικό Μεγάρο και ότι πάλι στο όνομα της Ένωσης 
που απειλούσε, εισέβαλαν τα τούρκικα στρατεύματα στην πατρίδα μας. Είναι ακριβώς τέτοια 
εθνικιστικά οράματα από την πλευρά μας που δικαιολογούν και ενθαρρύνουν πάγιες θέσεις 
των εθνικιστών στην τουρκοκυπριακή πλευρά, δηλαδή το taksim-τη διχοτόμηση. 

Ο Μουσταφά Ακκιντζί, αδικαιολόγητα, εκμεταλλεύτηκε την πάσα που του έδωσε η Βουλή και με 
αφορμή την ένωση, αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις. Έτσι, από τον ελπιδοφόρο Ιανουάριο 
και τη διάσκεψη της Γενεύης, φτάσαμε σε διάστημα ενός μηνός σε ένα τελματωμένο Φεβρουάριο. 
Σαφέστατα και οι ευθύνες βαραίνουν την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά δεν μπορεί η δική 
μας πλευρά να αποποιηθεί το δικό της μερίδιο για το σημερινό αδιέξοδο. Όταν αναπολείς και 
αναβιώνεις την Ένωση, ταυτόχρονα αναβιώνεις και το Taksim. Στο δρόμο για την επανένωση 
όμως, κανένα από τα οράματα των εθνικιστών δεν μπορεί να έχει θέση. Ο αγώνας για επίλυση 
του Κυπριακού δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που 
πιστεύουν στην ειρηνική συμβίωση και παλεύουν για να αποτιναχθούν τα συρματοπλέγματα, 
να διαγραφεί η πράσινη γραμμή. Το σημερινό αδιέξοδο ας ελπίσουμε να είναι προσωρινό και 
ο δρόμος της ειρήνης να διανοίξει και πάλι το συντομότερο.  

Η «Αγία» Ιδιωτικοποίηση
Πόσα και πόσα λέχθησαν τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης των ημικρατικών 
οργανισμών. Πολύ μελάνι χύθηκε για να δαιμονοποιηθεί το κράτος που λειτουργεί σαν 
επιχειρηματίας και για να εξυμνηθούν από την άλλη οι «επαγγελματίες» ιδιώτες που θα 
επιλύσουν όλα τα υφιστάμενα προβλήματα. Να, λοιπόν, που ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι Λεμεσού 
και δόθηκε η ευκαιρία σε μια ιδιωτική πολυεθνική εταιρεία να αποδείξει τις ικανότητες της. 
Και τι είδαμε; Είδαμε ουρές χιλιάδων φορτηγών να φτάνουν μέχρι το Mall της πόλης, εμπορικά 
πλοία λόγω της χρονοβόρας εκφόρτωσης να προτιμούν ξένα λιμάνια να αγκυροβολήσουν. 
Είδαμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη να υπογράφει συμφωνία με σκανδαλωδώς ενοϊκότερους 
όρους για τον ιδιώτη, το κράτος να ζημιώνει εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση, 
κέρδος για τις πολυεθνικές, ζημιά για τον κυπριακό λαό που θα επωμίζεται όλα τα κόστη που 
προκύπτουν από τη διαδικασία, αλλά και την αύξηση των τιμών, όσα δηλαδή προειδοποιούσε 
ανέκαθεν το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ.

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

Όταν ψηφίζονταν οι εκποιήσεις στη Βουλή, το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για την ανεπαρκή 
προστασία της πρώτης κατοικίας και έβλεπε τις σχετικές τροπολογίες του να απορρίπτονται 
η μία μετά την άλλη. Οι κυβερνώντες καθησύχαζαν τους πάντες και διαβεβαίωναν ότι 
κανένας πολίτης δεν θα υποστεί τη διαδικασία εκποίησης του σπιτιού του. Ακόμα ένας 
μύθος που εκ του αποτελέσματος καταρρίπτεται σαν χάρτινος πύργος. Τον περασμένο 
μήνα, συγκεκριμένη τράπεζα έσπευσε να εκποιήσει κατοικία μονογονεϊκής οικογένειας στη 
Λεμεσό, οικογένειας με πενιχρά έσοδα. Με την κινητοποίηση του Κινήματος Ενάντια στις 
Εκποιήσεις και την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτήν του ΑΚΕΛ, της ΕΔΟΝ και του υπόλοιπου 
Λαϊκού Κινήματος, η συγκεκριμένη εκποίηση προς το παρών αποφεύχθηκε, δεν θα είναι 
όμως η τελευταία. Οι τράπεζες, προφανώς και δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν και σε 
άλλες παρόμοιες εκποιήσεις, αρκεί να διασφαλιστούν τα κέρδη τους και πάντα βάσει της 
νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή και εξασφαλίζει τα συμφέροντα τους. Να είναι σίγουροι 
όμως ότι, απέναντι στους τραπεζίτες θα βρεθεί και πάλι η κοινωνία, γιατί νόμος δεν μπορεί 
να είναι άλλος παρά εκείνος που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού λαού.

Το Υπουργείο Παιδείας βλάπτει σοβαρά την παιδεία
Ζούμε σε μια χώρα που το Υπουργείο Παιδείας, δεν ακούει κανένα και πιστό σε νεοφιλελεύθερες 
συνταγές κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, για να καταστρέψει την παιδεία του τόπου. Τι κι 
αν οι μαθητές, οι γονείς και μεγάλη μερίδα καθηγητών διαφωνούσαν με τους προτεινόμενους 
σχολικούς κανονισμούς; Το Υπουργείο ετσιθελικά επέμεινε και τελικά πέτυχε την ψήφιση τους 
στη Βουλή. Έφτασε, μάλιστα, ο Υπουργός Παιδείας στο σημείο να απειλεί μαθητές να μην 
συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που διοργάνωσε η ΠΣΕΜ ενάντια στην ψήφιση των κανονισμών. 
Κανονισμοί που μετατρέπουν τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα και στερούν από τους μαθητές 
το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο απαξιεί συνεχώς το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που εδώ 
και χρόνια αγωνίζεται ενάντια στο κουτσούρεμα της φοιτητικής μέριμνας. Προχωρεί, χωρίς 
διαβούλευση, στη συνεχή συρρίκνωση της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου 
και κλείνει επιδεικτικά τα αυτιά στις κινητοποιήσεις της ΠΟΦΕΝ. Από την ημέρα που η παρούσα 
κυβέρνηση ανήλθε στην εξουσία, απέδειξε ότι δεν νοιάζεται αν υπάρχουν φοιτητές που 
αναγκάζονται να σταματήσουν τις σπουδές τους. Αντιθέτως, βάφτισε 15 εκατομμύρια ευρώ 
αχρείαστα για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και τα απέκοψε από τον προϋπολογισμό 
της φοιτητικής μέριμνας. Τον περασμένο μήνα, η ΠΟΦΕΝ βρέθηκε και πάλι στους δρόμους 
απαιτώντας τα αυτονόητα. Πρώτα απ’ όλα να επιστραφούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ που πρόσφατα 
αποκόπηκαν από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό και να μην μείνει κανένα αδιανέμητο ποσό 
που θα προκύψει από τη φοιτητική χορηγία. Η πρόσφατη κινητοποίηση έγινε με πορεία προς 
το Προεδρικό Μέγαρο, με σκοπό να αφουγκραστούν επιτέλους οι κυβερνώντες τα αιτήματα του 
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει αποδείξει δεν πρόκειται 
να ενδιαφερθεί. Ασφαλώς και ο αγώνας των φοιτητών δεν πρόκειται να σταματήσει. Αποτελεί 
καθήκον απέναντι και στον τελευταίο φοιτητή, να διασφαλιστεί το απρόσκοπτο δικαίωμα στη 
μόρφωση και στις σπουδές με αξιοπρέπεια.

Ισχυρή Προοδευτική στις 
Φοιτητικές Εκλογές
Ο μήνας που μόλις μπήκε, είναι μήνας 
φοιτητικών εκλογών. Οι φοιτητές θα 
κληθούν να αποφασίσουν ποιοι θα τους 
εκπροσωπούν στα Δ.Σ. των κατά τόπους 
Φοιτητικών Ενώσεων, καθώς και τη 
σύνθεση της καινούριας Γραμματείας 
τ ης Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Μέσα 
σε συνθήκες διαρκούς επίθεσης στα 
κεκτημένα των φοιτητών, είναι υψίστης 
σημασίας οι φοιτητές να προσέλθουν 
μαζικά στις κάλπες και να στείλουν 
μηνύματα αντίστασης και διεκδίκησης. 
Ν α στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της 
Π ροοδευτικής Κ.Φ. σε όλους τους 
χώρους σπουδών, αφού είναι η μόνη 
δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει τη 
συνέχιση των αγώνων και την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των φοιτητών. Το 
αποτέλεσμα των φετινών εκλογών ας 
διατρανώσει τη θέληση των φοιτητών 
για δημόσια και πραγματικά δωρεάν 
παιδεία, για σπουδές χωρίς εκμετάλλευση και οικονομικά εμπόδια, για πανεπιστήμια στην 
υπηρεσία του λαού, για απελευθέρωση κι επανένωση της πατρίδας μας. Ισχυρή Προοδευτική 
λοιπόν, για λευτεριά, μόρφωση, δουλειά!

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Γραμματέας Φοιτητικού Τμήματος
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«Ν»: Κύριε Προδρόμου πως θα 
χαρακτηρίζατε κάποιο που κάθεται σε ένα 
κλαδί και το πριονίζει και όταν πέσει κάτω 
κατηγορεί τον περαστικό ότι ευθύνεται για 
την πτώση του επειδή τον προειδοποίησε 
ότι θα έπεφτε;

Προφανώς είναι ένας άνθρωπος με πολύ 
μειωμένη νοητική αντίληψη.  Δεν μπορεί να 
κατανοήσει βασικές έννοιες όπως αιτία και 
αιτιατό.  Είναι εντελώς βλακώδες κάποιος να 
κατηγορεί άλλους για τα αποτελέσματα των 
δικών του πράξεων…. Αλλά τι σχέση έχει αυτό 
με τη συνέντευξη μας;

«Ν»: Σε συνάρτηση με την πρώτη 
σας απάντηση πως θα σχολιάζατε τις 
κατηγορίες σας για το ΑΚΕΛ ότι ευθύνεται 
για τις Τουρκοκυπριακές αντιδράσεις 
επειδή προειδοποίησε ότι η στάση ΔΗΣΥ 
στο «Ενωτικό Δημοψήφισμα» θα τις 
προκαλούσε;

Δεν μπορώ να καταλάβω τη σύγκριση που 
προσπαθείτε να προκαλέσετε.  ‘Όπως ξαναείπα  
το ΑΚΕΛ φέρει βαρύτατες ευθύνες για το 
ζήτημα καθώς εάν ψήφιζε τις τροπολογίες 
για την παιδεία δεν θα εξελισσόταν η συζήτηση 
και άρα ποτέ δεν θα ψηφιζόταν η τροπολογία. 
Δεν μπορεί από τη μία να θέλει να συζητά για 
τα θέματα παιδείας και μετά να διαμαρτύρεται 
για την προέκταση αυτής της συζήτησης.  Είναι 
χαζομάρα κάποιος να ακροβατεί πατώντας 
σε δύο βάρκες.

«Ν»: Μια και αναφερθήκατε σε 
ακροβατισμούς πως θα χαρακτηρίζατε 
τις εθνικιστικές εξάρσεις του ΔΗΣΥ την 
ώρα που διεξάγονται οι διακοινοτικές 
συνομιλίες για το Κυπριακό;

Τίποτα τέτοιο δεν ισχύει.  Τα περί δήθεν 
ε θνικιστικών ακροβατισμών του ΔΗΣΥ 
είναι προπαγανδιστικό τέχνασμα του ΑΚΕΛ 
για να συσπειρώνει τον κόσμο του και να 
επαναδιατυπώνει την απόσταση που τον 
χωρίζει από τον ΔΗΣΥ.  Ο Δημοκρατικός 
Σ υναγερμός είναι στοχοπροσηλωμένος 
αποκλειστικά στην υπόθεση επίλυσης του 
Κυπριακού Προβλήματος.  Δεν υπάρχουν 
εθνικιστικοί ακροβατισμοί στον ΔΗΣΥ.  

«Ν»: Τότε πως διαφορετικά μπορεί 
να ερμηνευτεί το «Είτε αρέσει είτε 
όχι… εμείς θα τιμούμε τον Γρίβα», οι 
ανελλιπείς καταθέσεις στεφανιών 
στο μνημείο του Γρίβα και στους 
πραξικοπηματίες και η επί της ουσίας 
υπερψήφιση της πρότασης του ΕΛΑΜ για 
το Ενωτικό;  Αν δεν είναι σχιζοφρένεια 
αυτή η στάση τι είναι;

Αυτά εσείς τα λέτε σχιζοφρένεια;  Αυτά είναι 
ακριβώς το αντίθετο.  Είναι το αποτέλεσμα 
της λογικής στρατηγικής να μαντρίσουμε το 
ακροδεξιό και εθνικιστικό ακροατήριο.  Για 
χαζούς μας περνάτε;  Δεν θα χάσουμε και 
τις προεδρικές για χάρη του Κυπριακού!!  

ΣΙΚΕντευξη με τον
Πρόδρομο Προδρόμου

Μ α τόσην επιτυχία τούτη η 

ιδιωτικοποίηση δεν το περίμενα. Μόνο 

μέχρι το Mall της Λεμεσού έφτασε η 

ουρά των φορτηγών για να εισέλθουν στο 

Λιμάνι που πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε, 

μόνο μέχρι το Λίβανο κατέληξαν τα 

φορτηγά-πλοία για να ξεφορτώσουν. 

Και εμείς του ΑΚΕΛ να συνεχίζουμε να 

επιμένουμε κατά των ιδιωτικοποιήσεων; 

Μα τόσες ιδεολογικές αγκυλώσεις το 

ΑΚΕΛ ρε παιδί μου;
#oxi_stis_idiotikopoiiseis

Μ α 5 ώρες απαγγελία των 

κατηγοριών σου κύριε Ρίκκο 

μ ου; Μα να κριθείς ένοχος 

κύριε Ρίκκο μου; Μα ο άριστος 

τ ων αρίστων; Δεν πειράζει 

κύριε Ρίκκο μου, άλλωστε εν 

της παπαθκιάς τα ξύλα.

Τα λέμε στο κελί 33..
#justice_for_all

Ζ ητούνται φουστανέλλες  για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μετά την τίμηση της «Ένωσις» στα σχολεία, οι βουλευτές πλην του ΑΚΕΛ ζήτησαν κ αι επετειακή ενδυμασία για τις συνεδριάσεις της Βουλής. Ζητούνται ε πίσης 2 στολές Γκεστάπο για τους β ουλευτές του ΕΛΑΜ, έτσι για να πέφτουνε και οι μάσκες.
#not_union_only_reunion
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ια «καλή» μας τύχη η Κύπρος από το 2013 κυβερνάται - διοικείται από τους 
εκλεκτούς του Προέδρου κ. Αναστασιάδη, τους «άριστους των αρίστων» 
όπως μας έχει πει και στο παρελθόν. Από ανθρώπους δηλαδή που όπως 
μπορεί κάποιος να καταλάβει από τον όρο «άριστος» τους χαρακτηρίζουν 
ιδανικά και αρχές, αποτελούν παράδειγμα, άνθρωποι ικανοί, καινοτόμοι, 
αμερόληπτοι, τίμιοι, αδιάβλητοι και ιδιοτελείς. 

Σε ένα κράτος υπάρχουν πολλές θέσεις οι οποίες είναι νευραλγικής  σημασίας, 
θέσεις οι οποίες εκτός από το ότι οι άνθρωποι που επιλέγονται να είναι εκεί πρέπει 
να αποτελούν παράδειγμα, οφείλουν να υπερασπίζονται τη νομιμότητα και τη 
δικαιοσύνη. Θέση σαν τη πιο πάνω είναι και ο θεσμός της Γενικής Εισαγγελίας. 

Δυστυχώς, η ιστορία έχει δικαιώσει τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ αλλά και της ΕΔΟΝ για 
όσο αφορά το ποιόν μερικών εξ αυτών των «αρίστων». Ο λόγος για τη θέση του 
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα δια του προσώπου του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου. Το ότι 
βρέθηκε ένοχος σε 17 αδικήματα ποινικής φύσεως είναι αρκετά για να καταλάβουμε 
ότι κάθε άλλο παρά άριστος είναι ο κ. Ερωτοκρίτου. Αξίζει να δούμε την ιστορική 
διαδρομή μέχρι την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για επίρριψη αυτών των 
αδικημάτων για να αναλογιστούμε ποιοι θα έπρεπε να πουν ένα μεγάλο meac-
ulpa στο Κυπριακό λαό, πόσο δίκαιο είχαν το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ αλλά και να μας 
προβληματίσει το πώς η νέα γενιά αυτού του τόπου πρέπει να πρωταγωνιστήσει 
για πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Το χρονικό της ντροπής...
2013: Το ΑΚΕΛ με δημόσιες τοποθετήσεις από τη πρώτη μέρα διορισμού του κ. 
Ερωτοκρίτου από το Προεδρο της Δημοκρατίας είχε προειδοποιήσει ότι ο διορισμός 
αυτός δεν έγινε βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, αλλά στη βάση προεκλογικών 
κομματικών συναλλαγών και σκοπιμοτήτων, αφού ο κ. Ερωτοκρίτου είχε στηρίξει 
ένθερμα την προεδρική υποψηφιότητα του Ν. Αναστασιάδη. Ο κ. Αναστασιάδης 
εξέφραζε «απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία και την ακεραιότητα του» καθώς 
επίσης και «βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες». 

2015 – 2016: Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ είχε 
προηγηθεί η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 
24 Σεπτεμβρίου 2015 για απόλυση του ΡίκκουΕρωτοκρίτου από τα καθήκοντά του 
ως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπερασπίστηκε δημόσια τον κ. Ερωτοκρίτου από την 
πρώτη στιγμή που εκδόθηκε το ενοχοποιητικό πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού 
ανακριτή Παναγιώτη Καλλή. Ο κ. Αναστασιάδης δεν το σεβάστηκε, εκφράζοντας 
δημόσια την πρόθεσή του να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, γεγονός 
που προκάλεσε την οργή του κ. Κώστα Κληρίδη, στέλνοντας επιστολή στον Πρόεδρο, 
η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Τελικά οι κατηγορούμενοι μετατρέπονται σε 
κατηγόρους, με τη συνδρομή και υπόθαλψη του Ανώτατου Αρχοντα της χώρας. 
Ντροπή!». 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έμεινε ως εκεί. Για πρώτη φορά στα χρονικά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επέλεξε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης υπέρ του 
κ. Ερωτοκρίτου ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Πόσο πιο πολύ πολιτικά εκτεθειμένο και υπόλογο μπορούν τα γεγονότα να αφήνουν τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη; Επιβεβαιώνεται προφανώς ότι η στάση αυτή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας υπέρ του κ. Ερωτοκρίτου πηγάζει από προεκλογικές δεσμεύσεις έναντι του  
κ. Ερωτοκρίτου. 

2017: Τελικά το Δικαστήριο έκρινε την ενοχή του κ. Ερωτοκρίτου για δεκασμό, δωροδοκία, 
συναλλαγή για διαφθορά και συνωμοσία, κατηγορίες που δείχνουν και ποιος ήταν ο ρόλος 
του σε σχέση με την υπόθεση της Δρομολαξιάς την οποία χειρίστηκε αποκλειστικά ο ίδιος.
Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου ο Πρόεδρος αρκέστηκε μόνο στην έκφραση σεβασμού 
προς την απόφαση του Δικαστηρίου. Πράγμα αυτονόητο.

Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι πλήρως συνδεδεμένα  και απότοκα του συστήματος μέσα 
στο οποίο ζούμε. Φαινόμενα σαν αυτό πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους 
πολιτικούς και πολιτειακούς θεσμούς και στρέφουν τους πολίτες μακριά από την ενασχόληση 
τους με τα κοινά. 

Το ΑΚΕΛ μπροστάρης στον αγώνα
κατά της διαφθοράς.
Το ΑΚΕΛ ως το μόνο κόμμα υπέρμαχο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας δεν μένει θεατής 
σε όλο αυτό το θέατρο υποκρισίας από τα υπόλοιπα κόμματα και προτείνειτις πιο κάτω 
εκσυγχρονιστικές νομοθεσίεςπρος αυτή τη κατεύθυνση. 

• Την απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης ανάληψης εργασίας ή παροχή υπηρεσίας προς το 
κεντρικό κράτος και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από εν ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους. 

• Τη διεύρυνση του καταλόγου των ελεγχόμενων προσώπων για σκοπούς υποβολής δήλωσης 
«πόθεν έσχες» περιλαμβανομένων τις τρεις εξουσίες (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική) 
και γενικά όλους όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ασκώντας δημόσια εξουσία.

• Δυνατότητα δημοσίου ελέγχου όλων των προσφορών που κατακυρώνονται στον δημόσιο 
και ημιδημόσιο τομέα ανεξαρτήτως ποσού.

• Προσαρμογή της νομοθεσίας που θα καθιστά δεδομένη τη δήμευση περιουσίας πολιτειακών 
αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών οι οποίοι καταδικάζονται για οικονομικά εγκλήματα 
και ειδικότερα για αδικήματα φοροδιαφυγής, δεκασμού και διασπάθισης δημόσιου χρήματος. 

• Ολοκληρωμένη ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και 
διαφάνεια στην επιχειρηματική σχέση της με το κράτος. Πλήρης διαχωρισμός του κράτους 
από την εκκλησία. 

Ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας μόνο μέσα από καθημερινή δουλειά και δράση μπορούν 
να διασφαλιστούν. Στόχος της ΕΔΟΝ και κάθε ΕΔΟΝίτη ξεχωριστά είναι ο καθημερινός αγώνας 
και η προβολή σωστού παραδείγματος απέναντι σε όλα όσα κάνουν τους νέους να απαξιούν 
την πολιτική.   

•Μέλιος Μιχαήλ
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου
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αρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες εξελίξεις στο Κυπριακό, παρά το όποια 
σκαμπανεβάσματα έχει η διαδικασία επίλυσης, στην εξίσωση της λύσης (πρέπει 
να) υπάρχει, μια σταθερά. Αυτή είναι η ίδια η βάση της λύσης, το πολιτειακό 
μοντέλο, πάνω στο οποίο θα μετεξελίξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, πάνω στην 
βάση που θα επανενώσουμε την γη, την οικονομία, τους θεσμούς αλλά κυρίως, 
τους ανθρώπους, αυτού του τόπου.

Έχει τεράστια σημασία, λοιπόν, να γνωρίζουμε και να κατανοούμε το τι λέμε, και το τι 
ζητούμε. Η βάση της λύσης, η δομή του μετεξελιγμένου κράτους που ζητούμε, είναι η Διζωνική 
– Δικοινοτική – Ομοσπονδία. Τι είναι λοιπόν αυτή η ΔΔΟ;
Τι είναι η Ομοσπονδία;

Με τον όρο Ομοσπονδία καταρχάς εννοούμε μια πολιτική οργάνωση ενός κράτους, που 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο περιφέρειες, η καθεμία από τις οποίες έχει δικό της σύστημα 
εξουσίας εκτελεστικών νομοθετικών και δικαστικών οργάνων που δρουν μέσα στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων που τους παραχωρεί το κεντρικό σύνταγμα και υποτάσσονται σε αυτό.

Πάρα πολλά κράτη στον πλανήτη είναι δομημένα σε Ομοσπονδίες. Οι Ομοσπονδίες εξυπηρετούν την 
συνύπαρξη σε ένα κράτος, ομάδων πληθυσμού  διαφορετικής προέλευσης ή αποτελεσματικότερη 
διαχείριση μεγάλων εκτάσεων και πληθυσμών ή και τα δύο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η ύπαρξη 5000 εθνοτικών ομάδων σε όλο τον κόσμο. Κατ΄επέκταση μπορεί να γίνει αντιληπτό 
ότι χωρίς Ομοσπονδία ο αριθμός των κρατών θα ήταν πολλαπλάσιος και ο ανταγωνισμός 
εντονότερος με απρόβλεπτες συνέπειες.

Σήμερα το 40% του πληθυσμού της γης ζουν σε 25 Ομοσπονδιακά κράτη και αυτά τα κράτη 
αποτελούν το 50% της γης, γεγονός που καταρρίπτει ξανά τον μύθο των Αντιομοσπονδιακών 
κύκλων ότι η Ομοσπονδία αποτελεί αναχρονισμό. Γενικότερα δεν υπάρχει ισχυρή θεωρεία 
που να υποδεικνύει  ένα ιδεατό μοντέλο εφαρμογής της Ομοσπονδίας. Η πρακτική  εφαρμογή 
των Ομοσπονδιακών συστημάτων φανερώνει κοινά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν ένα 
θεωρητικό πλαίσιο για την Ομοσπονδία. Τα χαρακτηριστικά της Ομοσπονδίας είναι:

1. Ύπαρξη δύο τουλάχιστον περιφερειών με ξεχωριστά συστήματα 
2. Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης
3. Μια κυριαρχία και μία διεθνής προσωπικότητα
4. Ενότητα εδάφους, λαού και οικονομίας
5. Δύο Βουλές: Άνω και Κάτω Βουλή όπου στην Άνω θα υπάρχει ίση εκπροσώπηση ενώ στην 
Κάτω θα υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση.

Η πρώτη φορά που έγινε αποδεκτή από την Ελληνοκυπριακή πλευρά η Ομοσπονδία ήταν 
στις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου Μακαρίου – Ντεκτάς το 1977. Παρ’όλες τις διαφορές που 
έχει η κάθε Ομοσπονδία, η Κυπριακή Ομοσπονδία θα προέρχεται από την εμπειρία πρακτικής 
άλλων Ομοσπονδιών. Το μόνο θέμα που δεν διαπραγματευόμαστε στην εσωτερική πτυχή της 
ομοσπονδίας είναι την μία κυριαρχία, την μία διεθνή προσωπικότητα και την μία ιθαγένεια.

Τι είναι η Διζωνικότητα;

Όπως αναφέραμε το κάθε ομόσπονδο κράτος, για να είναι ομόσπονδο, πρέπει να αποτελείται 
από τουλάχιστον δύο περιοχές. Οι ονομασίες ποικίλουν αφού διεθνώς υπάρχουν: Δημοκρατίες, 
Πολιτείες, Περιφέρειες, Περιοχές, Καντόνια, Ομόσπονδα υποκείμενα, Εμιράτα, Οντότητες κ.α. 
Πέραν της ονομασίας όμως η ουσία παραμένει η ίδια. Στην Κύπρο λοιπόν αυτό που καθιερώθηκε, 
τουλάχιστον από άποψη ορολογίας είναι οι δύο ζώνες, εξού και ο όρος Διζωνική.

Τι είναι η Δικοινοτικότητα;

Η δικοινοτητκότητα υποδηλώνει ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κοινότητες. Αυτό βέβαια δεν είναι 
κάτι νέο, αφού πέραν του γεγονότος ότι στην Κύπρο εδώ και αιώνες υπάρχουν δύο κοινότητες, 
το ίδιο το σύνταγμα του 1960 και η Ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιερώνουν το 
κράτος ως δικοινοτικό με αναγνωρισμένες τις δύο κοινότητες και τις δύο επίσημες γλώσσες. 
Με την Δικοινοτικότητα εντός του όρου της Δ.Δ.Ο. εννοούμε ότι η κάθε πολιτεία θα διοικείται 
από μια κοινότητα ενώ και οι δύο κοινότητες θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στα όργανα 
και τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας.

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Νεολαίας

Διάβασε περισσότερα:
• Εγχειρίδιο Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ για το Κυπριακό
• Θέσεις του 22ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ
• «Ομοσπονδιακό κράτος: χαρακτηριστικά, λειτουργία, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα» 
Δρ. Κοζάκου Μαρκουλή
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Κρίσιμες στιγμές VS Ανεύθυνη Στάση... 
Την ώρα που  η πατρίδα μας και η υπόθεση του Κυπριακού 
π ερνά κρίσιμες στιγμές και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων προχώρησαν σημαντικά με μεγάλα και 

α κανθώδη ζητήματα να εξακολουθούν να είναι 
άλυτα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων  φορέθηκαν 
ποικιλόχρωμες  φουστανέλες και στήριξαν την πρόταση 
του φασιστικού ΕΛΑΜ για εορτασμό στα σχολεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (της οποίας την προάσπιση 
συζητούμε στις συνομιλίες) το 2017 του ενωτικού 
δημοψηφίσματος του 1950!

Με το ΑΚΕΛ, όπως και διαχρονικά πράττει, να είναι 
το μόνο κόμμα που στην πράξη να δείχνει υπεύθυνη 
στάση και να ΚΑΤΑψηφίζει την εν λόγω ντροπολογία.

Τα κόμματα του «ενδιάμεσου χώρου» σαν καλοί 
χ ορευτές φορέσαν τις φουστανέλες τους και 
χορέψαν στους ρυθμούς του φασιστικού άσματος 
του ΕΛΑΜ, υπερψηφίζοντας την ντροπολογία 
του, γνωρίζοντας, μάλλον, ότι η υπερψήφιση θα 
προκαλούσε πιθανόν, (αφού θα έδινε αφορμή 
γ ια διαστρέβλωση) αντίδραση των Τ/Κ αρά 
και πιθανό αδιέξοδο στην συνομιλίες για την 
επίλυση του Κυπριακό, όπως και έγινε, αν και η 
αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς υπήρξε 
υπερβολική και απαράδεχτη.

Έρχονται εκλογές...
Η σχιζοφρένεια την Ε/Κ δεξιάς φυσικά και 
δ εν έχει τελειωμό, από τη μια ο ΔΗ.ΣΥ, 
που διαπραγματεύεται ΔΔΟ, των hashtags 
του #cywecan των φωτογραφιών και των 
καφέδων με Τ/Κ συμπατριώτες μας, με δήθεν 
και καλά, επανενωτικό επαναπροσεγγιστικό 
χαρακτήρα. 

Αλλά από την άλλη  ο πάλε ποτέ εθνικόφρων 
ΔΗ.ΣΥ  που γαλουχούσε (και συνεχίζει) τη 
νεολαία του με τον γριβισμό/εθνικισμό 
ο  ΔΗ.ΣΥ των φουστανέλλων και των 
αλιευμένων από εθνικιστικούς κύκλους 
ψήφους, ο ΔΗ.ΣΥ που  δεν θα άφηνε 
μόνο του το παιδί του το αυγό που ο 
ί διος κλώσησε, το ΕΛΑΜ, τηρώντας 
αποχή  πέρασε ουσιαστικά την εν λόγω 
ντροπολογία. 

Ο εθνικισμός στην Κύπρο...
Ο  εθνικισμός-σοβινισμός και στις δύο κοινότητες στάθηκε 
ο  καλύτερος σύμμαχος του ιμπεριαλισμού και των ξένων 
σ υμφερόντων, για την τραγωδία που περνά ο τόπος μας 
σπέρνοντας το μίσος ανάμεσα στους Ε/κ και τους Τ/κ και 
διασπώντας έτσι τον κυπριακό λαό. Τα μίση και ο φανατισμός 
που μοίρασε η ανένδοτη επιδίωξη των μεν για ένωση και των δε 
για διχοτόμηση τις δεκαετίες 1960 και 1970,έστρωσε το έδαφος 
για ξένες επεμβάσεις και προωθήθηκαν τα διαιρετικά σχέδια που 
απώτερο σκοπό είχαν τη μετατροπή του νησιού μας σε ΝΑΤΟϊκή 
βάση. Ο εθνικισμός παραμένει μέχρι σήμερα η αιχμή του δόρατος 
στα διχοτομικά σχέδια των ιμπεριαλιστών στην Κύπρο. 

Ο  εθνικισμός είναι το «μαντρόσκυλο» του συστήματος και 
αμολιέται να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά να διασπάσει τους 
εργαζομένους, να στρέψει την προσοχή των εργαζομένων από 
τον πραγματικό εχθρό τους (τον εκμεταλλευτή) στον δίπλα τους, 
στον γείτονα τους. 

Ο εθνικισμός διαδίδεται και επιδρά πιο εύκολα εκεί όπου υπάρχει 
άγνοια και απογοήτευση για τα προβλήματα της σημερινής 
κοινωνίας (φτώχεια, ανέχεια, ανεργία κλπ.) Δηλητηριάζει 
συνειδήσεις κυρίως νέων ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να 
γνωρίσουν και να μελετήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει 
και να καταλήξουν στο πως πραγματικά εξυπηρετούνται τα 
συμφέροντα τους. Πρόσφορο έδαφος βρίσκει επίσης και όπου 
υπάρχει αντικομμουνισμός.

Σαν θελήσει ο λαός, και το φίδι το τσακίζει και 
όσους κλώσησαν το αυγό...
Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι βάζουν τις επόμενες εκλογές πάνω 
από τις επόμενες γενιές, ότι κάποιοι προτιμούν Κύπρο μισή 
αλλά Ελληνική, ότι κάποιοι βολεύονται με τη διχοτόμηση. Την 
απάντηση οφείλει να τη δωσει ο Λαός. Ο Λαός που όπως έδειξε 
και η ιστορία σαν θελήσει, σαν ανασκουμπωθεί, τσακίζει και το 
φίδι του φασισμού και όσους κλώσησαν το αυγό του φιδιού και 
όσους του δίνουν τροφή να δυναμώσει. 

Ας δυναμώσουμε λοιπόν το κόμμα μας, το μοναδικό κόμμα που 
αποδεδειγμένα υπερασπίζεται τα δίκαια του Κυπριακού Λαού, που  
βάζει τις επόμενες γενιές πάνω από τις επόμενες εκλογές, γιατί 
μόνο με δυνατό ΑΚΕΛ,  με τον Λαό προσηλωμένο στη λύση και 
επανένωση, θα απαντώνται τέτοια φαινόμενα και άλλα παρόμοια 
εν τη γένεση τους ή πριν ακόμα τη γέννηση τους.

ΟΥΤΕ ΕΝΩΣΗ ΟΥΤΕ TAKSIM, ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ

•Αντρέας Χατζηκαλλής 
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ατσισμός είναι να θεωρείς κατώτερους σου άλλους ανθρώπους 
που κατά τύχη δεν ανήκουν στην ίδια φυλετική, θρησκευτική ή 
άλλη ομάδα με εσένα. Πρόσφυγες, μετανάστες, ομοφυλόφιλους, 
άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους άλλης θρησκείας ή με 
διαφορετικό χρώμα δέρματος ή/και οτιδήποτε άλλο.

Δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατοίκων έχουν υπάρξει πρόσφυγες και μετανάστες και παρόλα αυτά 
να αντιδρούμε ρατσιστικά σε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων. Δεν μπορώ 
να δεχτώ επίσης ότι η μια «μειονότητα» μπορεί να συμπεριφερθεί ρατσιστικά 
σε μια άλλη. Η έκφραση «δεν είμαι ρατσιστής αλλά….» δε χωράει καμία 
δικαιολογία. Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει το χρώμα του δέρματος του. 
Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να μπει σε ένα σαπιοκάραβο με κίνδυνο της 
ζωής του και να αλλάξει χώρα. Κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να δέχεται 
καθημερινά εκφοβισμό για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Και φυσικά 
κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να καθίσει σε τροχοκάθισμα. Και μπορεί οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις να είναι ως ένα σημείο επιλογή αλλά κανένας δεν 
επιλέγει την πίστη του με σκοπό να προκαλέσει το μίσος άλλων. Όλα είναι 
θέμα κουλτούρας; Ίσως… Ένα κράτος αποδεικνύει την ανθρωπιά του από 
τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους αδύναμους. Ας αναλάβουμε λοιπόν 
τις ευθύνες μας, ο καθένας ξεχωριστά, και ας είμαστε επιτέλους ειλικρινείς.

Και αφού μιλάμε για ειλικρίνεια, ας αναλογιστούμε το εξής: όταν κάποιος 
είναι μουσουλμάνος ή άραβας με λεφτά τον αποκαλούμε επενδυτή και τον 
προσκαλούμε να δει τις ομορφιές της χώρας μας. Όταν είναι όμως φτωχός 
μουσουλμάνος ή άραβας  τον αποκαλούμε λαθρομετανάστη και νιώθουμε 
φόβο επειδή βρίσκεται στη γειτονιά μας. Αν κάποιος έγχρωμος παίζει στην 
αγαπημένη μας ομάδα τον αποκαλούμε παικταρά και αφήνουμε τα παιδιά 
μας να έχουν αφίσα του στο δωμάτιό τους. Αν όμως είναι Σομαλός που 
γλύτωσε από το παιδομάζωμα τον βρίζουμε. Αν ένας Ρουμάνος μας κάνει 
τις βαριές δουλειές στην επιχείρηση ή στο σπίτι μας με ψίχουλα χωρίς να 
αντιδρά τον χτυπάμε φιλικά στην πλάτη και τον κερνάμε καφέ και φαγητό. 
Αν όμως ένας Ρουμάνος διεκδικεί τα δικαιώματά του και τα δεδουλευμένα 
του, του λέμε με στόμφο πως είναι αχάριστος και αν δεν του αρέσει να πάει 
πίσω στη χώρα του. Αν ένας ομοφυλόφιλος είναι διάσημος σχεδιαστής, 
παρουσιαστής, ηθοποιός ή τηλεπερσόνα τον ακολουθούμε στα κοινωνικά 
δίκτυα και αν τον δούμε κάπου τρέχουμε να φωτογραφηθούμε μαζί του για 
να έχουμε ντοκουμέντο της συνάντησης να δείχνουμε στους φίλους μας. 
Αν όμως ένας ομοφυλόφιλος καθίσει δίπλα μας στην καφετέρια, γελάμε 
κοροϊδευτικά και σχολιάζουμε σχεδόν ενοχλημένοι με τους φίλους μας για το 
«πρόβλημα» που έχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι οι άλλοι. 
Το θέμα είναι ο καπιταλισμός που μασ φυτεύει στο μυαλό τις διακρίσεις, 
αποπροσανατολίζοντας μας από το βασικό του είναι η ίδια η άδικη και 
εκμεταλλευτική του φύση.

Το 1929, μετά το μεγάλο Κραχ της Αμερικής και την βαριά οικονομική κρίση 
που ακολούθησε σε όλο τον κόσμο, ο Χίτλερ βρήκε πρόσφορο έδαφος, 
εκμεταλλευόμενος τη φτώχια των ανθρώπων και μετατοπίζοντας την ευθύνη 
στους άλλους, στους ξένους και στους διαφορετικούς, να ανέβει στην εξουσία. 
Δυστυχώς κάτι τέτοιο συμβαίνει και τώρα. Και ο σημερινός Χίτλερ δεν είναι 
ένας, είναι πολλοί. Είναι Αμερικάνος, Αυστριακός, Γερμανός, Γάλλος, Έλληνας, 
Κύπριος. Οι ιδέες του Χίτλερ έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα σήμερα και όλο 
και περισσότεροι υιοθετούν τις επικίνδυνες ιδέες του. 

Ας προσπαθήσουμε όμως να αντιληφθούμε ότι εχθρός μας δεν είναι ο 
πρόσφυγας. Εχθρός δεν είναι ο ανάπηρος ή το παιδάκι με το σπάνιο σύνδρομο. 
Εχθρός μας δεν είναι ο ομοφυλόφιλος. Εχθρός είναι το σύστημα που διαχωρίζει 
τους ανθρώπους με βάση το χρώμα του δέρματος τους, τη θρησκεία τους, το 
σεξουαλικό προσανατολισμό τους, την όποια διαφορετικότητα τους. Καλό 
θα ήταν να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Να αντιληφθούμε 
επίσης ότι όλοι, εν δυνάμει, ανήκουμε σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. 
Και ας καταλάβουμε ότι ρατσισμός δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο και 
κάτι αφηρημένο. Ρατσισμός είμαστε εμείς που δεν αντιδρούμε στη θέα του, 
που δεν διεκδικούμε δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμάς αλλά και για άλλους. Η 
αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Ο ρατσισμός είναι ένα τέρας που τα 
τελευταία χρόνια έχει δείξει τα νύχια του και τα δόντια του και η σκιά του 
πλανάται πάνω από τη γη. Να θυμάστε κάτι που είπε ο Μάνος Χατζιδάκις… 
«όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις». Και δυστυχώς πολύ 
φοβάμαι ότι το συνηθίσαμε τόσο που πλέον το αφήνουμε να κυκλοφορεί 
ανενόχλητο.

•Νικολέττα Τζιαούρη
Μέλος Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
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Ηομάδα της GUE/NGL εγείρει και πάλι το μεγάλο θέμα των προσφύγων, τονίζοντας ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) επιβάλλεται να στηρίξει τους πρόσφυγες, καθώς οι καιρικές 
συνθήκες τους θέτουν σε ακόμη πιο δυσμενή θέση. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στην  Ελλάδα 
και στα Δυτικά Βαλκάνια, έχουν εξουθενώσει τους πρόσφυγες και υπάρχει άμεση ανάγκη 
ανάπτυξης μέτρων βοήθεια. 

Η Ιταλίδα ευρωβουλευτής, Barbara Spinelli, αναφερόμενη  στο θέμα σημείωσε χαρακτηριστικά 
«Πόσοι αιτητές ασύλου πρέπει να παγώσουν μέχρι θανάτου;» και συνέχισε υπογραμμίζοντας 

την ανάγκη, η Επιτροπή να υιοθετήσει όσα η Διεθνής Αμνηστία και οι Ηγέτες της Κοινότητας των προσφύγων 
στη Μόρια (Refugee Community Leaders in Moria) επισημαίνουν. Οι πρόσφυγες που βρίσκονται στα ελληνικά 
νησιά πρέπει να μετακινηθούν σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας (mainland). Επίσης ανέφερε πως οι 
πρόσφυγες που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν πρέπει να παροτρύνονται να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα ή την Ιταλία, όπως ορίζει συνθήκη του Δουβλίνου. Τόνισε ότι η παρούσα κατάσταση δεν αποτελεί 
κρίση προσφύγων, αλλά αποτυχία των πολιτικών για παροχή ασύλου, βοήθειας μετεγκατάστασης, 
προστασία της οικογενειακής επανένωσης και ασφαλώς αποτυχία στην παροχή προστασίας του δικαιώματος 
στη ζωή. 

Η  Σουηδή ευρωβουλευτής, Malin Björk, εξήγησε: «Η κατάσταση αυτό το χειμώνα είναι απάνθρωπη. 
Άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο, μένουν σε παγωμένους καταυλισμούς εν έτει 2017 και αυτό όχι γιατί 
πρέπει, αλλά επειδή δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση μέσα από την απάνθρωπη και εσφαλμένη πολιτική 
στάση». Υπάρχει έντονη αδιαφορία στην Ευρώπη, είπε, καθώς έχουν κλείσει τα σύνορα με αποτέλεσμα 
να εγκαταλειφθούν χιλιάδες πρόσφυγες  στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μάλιστα, σημείωσε πως 
πλέον κανείς δεν κάνει τίποτα και πως δεν είναι στόχος να βρεθούν εκείνοι που συντηρούν αυτή την 
κατάσταση, αλλά να κινητοποιηθούν αυτοί που είναι πρόθυμοι να την αλλάξουν

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, Κώστας Χρυσόγονος, πρόσθεσε: «Σε μια εποχή που οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε περισσότερη 
αλληλεγγύη. Οι πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες σε περιοχές, όπως τα ελληνικά νησιά, δοκιμάζουν τόσο 
τις αντοχές του κυβερνητικού μηχανισμού όσο και των ίδιων των προσφύγων». 

Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL απέστειλαν κοινή επιστολή στους επιτρόπους Juncker και Αβραμόπουλο, 
προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης.
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ς  ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η 
θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό 
και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο 
Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, 
α ς ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά 
σ την περίπτωση που γίνεται την 
ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν 
κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, 

ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την 
εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού 
τομέα με διεθνή διαγωνισμό…»

Ζοζέ Σαραμάγκου

Τα λόγια του Πορτογάλου συγγραφέα αντικατοπτρίζουν την 
Κυπριακή πραγματικότητα. Την νεοφιλελεύθερη πολιτική 
της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Την ιδεολογική καταβολή 
της δεξιάς, που στόχο έχει να θυσιάσει τον κρατικό πλούτο 
στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων. 

Αν και προεκλογικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε 
π ως δεν θα ιδιωτικοποιήσει – ξεπουλήσει τον κρατικό 
πλούτο, εντούτοις, πιστοί στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
τους, ο  Πρόεδρος και οι κυβερνώντες,  με τις ψήφους των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΥΡΩΚΟ, 
προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού.

Η  Αρχή Λιμένων Κύπρου  κατέγραφε κέρδη δεκάδων 
εκατομμυρίων  κάθε χρόνο  τα οποία θα επέστρεφαν πίσω στον 
Κύπριο πολίτη.  H κυβέρνηση Αναστασιάδη  όμως, προτίμησε να 
παραχωρήσει τα κέρδη αυτά στα χέρια του ιδιώτη επενδυτή. Ο 
Υπουργός Μεταφορών δήλωνε δημόσια ότι  από την διαχείριση 
των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού τα κέρδη για το 
κράτος θα έφταναν στα 1,2 δις σε βάθος 25ετίας. 

 Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου ανέφερε 

ότι η κυβέρνηση στο καλύτερο υπό τις περιστάσεις σενάριο, θεωρητικά θα εισπράξει σε 25 χρόνια €600 εκ. 

Επίσης είπε ότι το κράτος, όσο και ο διαχειριστής είναι διασφαλισμένοι, αντίθετα όμως δεν υπάρχει καμία 

διασφάλιση για τους εμπορευόμενους, με αποτέλεσμα τα όποια κόστη να τα επωμιστούν οι καταναλωτές.

Από την πρώτη στιγμή που είχε καταθέσει η  νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση 

της Αρχής Λιμένων, ως ΑΚΕΛ ήμασταν η μοναδική πολιτική δύναμη που είχαμε ταχθεί εναντίον, όλες οι 

προσπάθειες που είχαμε καταβάλει για καταψήφιση του νομοσχεδίου, έπεσαν στο κενό, με τις  υπόλοιπες 

πολιτικές δυνάμεις να μας κατηγορούν για δογματισμό και πολιτικές αγκυλώσεις. 

Να θυμίσουμε ότι κατά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου επιχειρήσαμε την ανάθεση σε στρατηγικό 

επενδυτή μόνο των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού, ενώ τα εκάστοτε πληρωτέα τέλη και 

δικαιώματα για τη χρήση των λιμένων να  καθορίζονται μέσα από κανονισμούς που εκδίδει η Αρχή, έτσι 

ώστε να συνεχίσει η Βουλή να ασκεί έλεγχο και όχι αυτά να καθορίζονται με Διατάγματα του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Δυστυχώς, οι προτάσεις μας καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία της Βουλής.

Τονίσαμε κατ επανάληψη ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων 

του λιμανιού δίνει την ευχέρεια στους ιδιώτες να καρπωθούν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από την εκμετάλλευση 

του εθνικού πλούτου που δημιουργήθηκε με τις θυσίες και τον κόπο του κυπριακού λαού.

Επισημάναμε ότι από τις νέες ταρίφες που θα επέβαλλε ο ιδιώτης επενδυτής θα επηρεαζόταν αρνητικά το 

εξαγωγικό μας εμπόριο με σοβαρές επιπτώσεις για την κυπριακή οικονομία, χωρίς δυστυχώς, να βρούμε την 

ανάλογη στήριξη, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε και από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ είχε δηλώσει σε συνέντευξη τους ότι “Είμαστε λοιπόν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις για λόγους 

εθνικού συμφέροντος, για λόγους που έχουν να κάνουν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και βέβαια μας 

ενδιαφέρει και το προσωπικό μέσα σε όλον αυτό το πλέγμα των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν αναφορικά 

με τις ιδιωτικοποιήσεις ή μη αυτών των οργανισμών”. Το θέμα  των ιδιωτικοποιήσεων  είναι θέμα ιδεολογικής 

προσέγγισης. 

Οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το μανιφέστο της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. 

Εξάλλου, ήταν και παραδοχή του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού πως οι προσπάθειες για 

ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών υπηρεσιών είχε ξεκινήσει από την δεκαετία 1993-2003. 

Ως Αριστερά ήμασταν ξεκάθαρα  ενάντια στο ξεπούλημα του κρατικού πλούτου, στην μεταφορά  των κερδών 

στα χέρια των λίγων και εκλεκτών. Εμείς δεν είχαμε πειστεί από το προεκλογικό παραμύθι πως δεν θα 

προχωρούσε η κυβέρνηση Αναστασιάδη στην ιδιωτικοποίηση. Δίνουμε ξεκάθαρο το μήνυμα, πως δεν θα 

δεχτούμε το ξεπούλημα και άλλων κρατικών πόρων, αυτή η πολιτική θα μας βρει απέναντι να πολεμούμε με 

κάθε μέσο να σώσουμε έστω και την υστάτη τα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα. 

•Σόφη Κολάνη

Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Δερύνειας

Κοινοβουλευτική Συνεργάτης ΑΚΕΛ
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«Ν» Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Από πού κατάγεσαι; Τι σπούδασες; Εργάζεσαι αυτή τη περίοδο;

Κατάγομαι από την Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου. Έχω σπουδάσει νομική στο Πανεπιστήμιο του 
Λίβερπουλ και έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου στο Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου. Αυτή την περίοδο ζω στο Λονδίνο, όπου εκπαιδεύομαι για να 
γίνω μπάριστερ, δηλαδή το είδος δικηγόρου που έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον των αγγλικών 
δικαστηρίων. 

«Ν» Πως προέκυψε αυτή η περιπέτεια στο Κιλιμάντζαρο; 

Προέκυψε όταν το καλοκαίρι του 2015 μία ξαδέλφη μου που μένει στην Αγγλία με πήρε 
τηλέφωνο και μου είπε πως σκεφτόταν να ανεβεί το Κιλιμάντζαρο για να μαζέψει εισφορές 
για ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που υπάρχει στο Shefflield, την πόλη όπου διαμένει. 
Όταν το άκουσα αμέσως μου άρεσε η ιδέα, γιατί πάντα με ενδιέφεραν τα ταξίδια και οι 
δραστηριότητες στην φύση και σκέφτηκα ότι κι εγώ θα μπορούσα και θα ήθελα να το 
δοκιμάσω. Έκανα έρευνα για αυτόν τον φιλανθρωπικό οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται 
Dig Deep και έχει σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και την πρόσβαση σε πόσιμο, 
καθαρό νερό στις αγροτικές κοινότητες της Κένυας. Αυτό το κάνει χτίζοντας συστήματα 
συλλογής όμβριων υδάτων, μοντέρνες βρύσες και τουαλέτες και εκπαιδεύοντας τις εν 
λόγω κοινότητες σχετικά με το πως να τα χρησιμοποιούν και σχετικά με τις απαραίτητες 
συνθήκες υγιεινής. Όσα έμαθα με ευαισθητοποίησαν και με έπεισαν ότι πραγματικά άξιζε 
να προσπαθήσω να φέρω εις πέρας αυτή την αποστολή. Έτσι, λίγους μήνες μετά πήρα την 
μεγάλη απόφαση να συμμετάσχω στο πρόγραμμα. Για περίπου 8 μήνες μάζευα εισφορές για 
τον οργανισμό με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω σπονσαρήσματος από συγγενείς, φίλους 
και γνωστούς για την ανάβασή μου και μέσω της οργάνωσης διάφορων φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων όπως παζαράκια, Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, εράνους σε σταθμούς του 
μετρό κτλ. Τελικά κατάφερα να μαζέψω το ποσό των 2.990 στερλίνων για τον Dig Deep 
και τον περασμένο Αύγουστο ταξίδεψα στην Τανζανία όπου και έκανα αυτό το οποίο είχα 
υποσχεθεί σε όσους στήριξαν τον σκοπό αυτό με την εισφορά τους, δηλαδή σκαρφάλωσα 
στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο. 

«Ν» Ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν στην Κένυα και από πού προκύπτουν;

Περίπου δέκα εκατομμύρια Κενυάτες, καθώς και πολλοί άλλοι κάτοικοι της ανατολικής Αφρικής, δεν έχουν 
καθόλου πρόσβαση σε ασφαλές νερό, κάτι το οποίο για εμάς μοιάζει δεδομένο. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι 
πεθαίνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν εάν σε κάθε κοινότητα υπήρχαν πηγάδια 
ή άλλες πηγές πόσιμου νερού και υγειονομικές τουαλέτες, νιπτήρες και μπάνια. Χιλιάδες γυναίκες και μικρά 
κορίτσια, των οποίων είναι ευθύνη η συντήρηση του σπιτιού και το μεγάλωμα της οικογένειας, διανύουν κάθε 
μέρα χιλιόμετρα και σπαταλούν ώρες τις οποίες θα μπορούσαν να αφιερώνουν στην εκπαίδευσή τους, μόνο 
και μόνο για να φέρουν πίσω στην κοινότητά τους ένα κουβά με λερωμένο και επικίνδυνο νερό. Όσο καιρό 
ήμουν στην Αφρική αυτά τα είδα με τα μάτια μου και τα έζησα. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ανθρώπινο 
δικαίωμα, αλλά για πολλούς συνανθρώπους μας που ζουν εκεί είναι δυστυχώς πολυτέλεια. Για να φανταστείτε, 
στην Τανζανία ένα μπουκάλι κόκα-κόλα στοιχίζει λιγότερο από ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό. Φυσικά, η 
κατάσταση αυτή προκύπτει από την τεράστια φτώχια και την κοινωνική ανισότητα που δυστυχώς υπάρχει 
ακόμα σε αρκετές αφρικανικές χώρες, η οποία περιλαμβάνει την μη αντιμετώπιση και, ενδεχομένως, την 
εξάπλωση διάφορων επιδημιών, αλλά και την έλλειψη παιδείας του αγροτικού πληθυσμού σε ότι αφόρα τις 
συνθήκες υγιεινής. 

«Ν»  Πως ήταν η ανάβαση;

Το Κιλιμάντζαρο είναι το ψηλότερο βουνό της Αφρικανικής ηπείρου και αποτελεί 
τον μεγαλύτερο μεμονωμένο ηφαιστειογενή ορεινό όγκο του πλανήτη. Βρίσκεται 
στην Τανζανία, κοντά στον Ισημερινό, και είναι τόσο μεγάλο που φιλοξενεί πέντε 
διαφορετικά οικοσυστήματα: καλλιεργήσιμη γη, τροπικό δάσος, ρεικότοπο, ορεινή 
έρημο και στην κορυφή παγετώνες. Το να σκαρφαλώσει κάποιος το Κιλιμάντζαρο 
είναι μεγάλη πρόκληση, τόσο σωματική όσο και ψυχική, κυρίως λόγω του δύσβατου 
εδάφους, της σταδιακά φθίνουσας θερμοκρασίας και της έλλειψης οξυγόνου, αφού  
η ψηλότερη κορυφή (Ουχούρου) στέκεται στα 5895 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας, όπου τα επίπεδα οξυγόνου βρίσκονται 
μόνο στο 40%. Εγώ ανέβηκα με μία ομάδα περίπου 40 
ατόμων από τον Dig Deep.Ακολουθήσαμε την περίφημη 
διαδρομή Ματσάμε, που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό 
δυσκολίας αλλά και την πιο εκπληκτική θέα. Μετά 
από απαιτητική ανάβαση πέντε ημερών, έγινα μία 
από τους μισούς περίπου που κατάφεραν να φτάσουν 
στην υψηλότερη κορυφή. Ήταν μια δύσκολη, αλλά 
ταυτόχρονα μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Πιστεύω 
πως είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα μέχρι στιγμής, 
όχι μόνο γιατί κατάφερα κάτι δύσκολο, αλλά γιατί 
το έκανα για ένα καλό σκοπό και έβαλα κι εγώ 
το λιθαράκι μου στην υλοποίηση μιας πιο δίκαιης 
κοινωνίας, όπου η πρόσβαση σε καθαρό νερό πρέπει 
να είναι δεδομένη για όλους και όχι πολυτέλεια. Πρέπει 
επίσης να αναφέρω το ότι ανεκτίμητη είναι η βοήθεια 
των ντόπιων οδηγών, σκευοφόρων και μαγείρων που 
ανέβηκαν μαζί μας για να μας καθοδηγούν και να μας 

οδηγούν. Χωρίς αυτούς κανένας δεν μπορεί να σκαρφαλώσει με ασφάλεια το 
Κιλιμάντζαρο. Τα επαγγέλματα αυτά είναι από τα πιο δημοφιλή για τους ντόπιους, 
και συνήθως η μοναδική επιλογή επαγγέλματος για πολλούς από αυτούς, ειδικά εάν 
δεν έχουν δική τους γη για να καλλιεργήσουν. Είναι όμως μια δουλειά επικίνδυνη 
και απαιτητική και δυστυχώς οι περισσότεροι εργοδότες τους εκμεταλλεύονται, 
αφού δεν τους πληρώνουν ούτε έναν κατώτατο, αξιοπρεπή μισθό. Γι’ αυτό τον 
λόγο είναι πολύ σημαντικό, όποιος επισπευτεί το Κιλιμάντζαρο να διαλέγει ένα 
διοργανωτή, όπως κάνει ο Dig Deep, που πληρώνει αρκετά τους ντόπιους οδηγούς 
και που συνεργάζεται με τους εκεί οργανισμούς που παλεύουν για τα εργατικά 
τους δικαιώματα. Επίσης καλό είναι στο τέλος της ανάβασης κάθε αναβάτης να 
τους αφήνει φιλοδώρημα. 

«Ν» Η πράξη σου αυτή μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για 
τους νέους ανθρώπους. Τι θα έλεγες σε όλους αυτούς τους νέους που είναι 
απαθείς και δεν ενδιαφέρονται ούτε για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας ούτε 
για αυτά που συμβαίνουν στο κόσμο;

Θα έλεγα σε όλους τους νέους πως είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιούνται 
και να προσπαθούν να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν στο κτίσιμο 
μιας καλύτερης, πιο δίκαιης και πιο βιώσιμης κοινωνίας. Γιατί αν η νεολαία δεν το 
κάνει αυτό, κανένας δεν πρόκειται να το κάνει. Όσο υπερβολικό και αν φαίνεται 
κάποτε, εμείς είμαστε το μέλλον, εμείς καθορίζουμε την πορεία του κόσμου και 
πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε αυτό όσο ακόμα μπορούμε. Δεν είναι ανάγκη 
κάποιος να σκαρφαλώσει το ψηλότερο βουνό για να καταφέρει κάτι. Οποιοδήποτε 
μικρό βήμα είναι αρκετό και όλα φυσικά ξεκινούν από το ενδιαφέρον για τα κοινά 
του τόπου μας και για το τι συμβαίνει στον κόσμο γενικότερα. Από ‘κει και πέρα ο 
καθένας συνεισφέρει όσο μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Φτάνει να νοιάζεται 
για κάτι. Στην τελική, τέτοιες πράξεις και εμπειρίες δεν συμβάλλουν μόνο στην 
κοινωνία, αλλά και στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των νέων και στην δημιουργία 
πιο ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και πολιτών εξοπλισμένων με χρήσιμες 
δεξιότητες και εμπειρίες. Με την απάθεια τίποτα από αυτά δεν επιτυγχάνεται και 
κανένας δεν ευνοείται, εκτός από αυτούς που θέλουν μια νεολαία κοιμισμένη για 
να την εκμεταλλεύονται. 

•Επιμέλεια Άλκης Συλικιώτης
Συνεργάτης Συντακτικής «Ν»

Η πρόσβαση σε καθαρό 
νερό είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα, αλλά για πολλούς 
συνανθρώπους μας που ζουν εκεί 

είναι δυστυχώς πολυτέλεια. Για 
να φανταστείτε, στην Τανζανία ένα 

μπουκάλι κόκα-κόλα στοιχίζει 
λιγότερο από ένα μπουκάλι 
εμφιαλωμένο νερό.



Γ ια ακόμα μια χρονιά η ΕΔΟΝ και το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων διοργάνωσαν και υλοποίησαν 
ακόμα μια εκστρατεία αλληλεγγύης, κάτω από τον τίτλο, «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2017, αφιερωμένα 
στην παιδογκολογική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου». Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 

2016 και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017. Για την υλοποίηση της εκστρατείας εξασφαλίσαμε 
σχετική άδεια για διενέργεια εράνου από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρ. ΦΠ 6/2016).

Αντικρίζοντας πάντοτε με λύπη και ανησυχία προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρά παιδιά, ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν πρόκειται για σοβαρά προβλήματα υγείας, αποφασίσαμε να στηρίζουμε μέσα από την 
εκστρατεία μας το έργο της  Παιδογκολογικής κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου. Με τον τρόπο αυτό 

θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά πρέπει και έχουν το δικαίωμα για δωρεάν δημόσια υγεία και 
πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη  Ιατροφαρμακευτική  

περίθαλψης στην περίπτωση που χρειαστεί. 

Με ακόμη περισσότερη λύπη και ανησυχία παρατηρούμε ότι το σύστημα δημόσιας υγείας βρίσκεται στο στόχαστρο 
των πολιτικών λιτότητας της Κυβέρνησης, με σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό για την Υγεία. Η εικόνα 

που παρατηρείται σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια καταδεικνύει πως ο τομέας της υγείας στην Κύπρο αντιμετωπίζει 
μεγάλα προβλήματα. Παρατηρούμε, επίσης, ότι μπαίνουν στο γύψο οι προσπάθειες για  υλοποίηση ενός ΓεΣΥ που θα καθιστά 

την υγεία δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων.

Ο στόχος, λοιπόν της εκστρατείας μας ήταν διπλός. Αφενός, η ενδυνάμωση των αγώνων μας για ενίσχυση της δημόσιας 
δωρεάν υγείας, στα σωστά πλαίσια, μέσα από την ευαισθητοποίηση της Κυπριακής κοινωνίας και αφετέρου, η ανάδειξη 
του τομέα της υγείας, ως τομέα που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνητικών πολιτικών, για περεταίρω 
ενίσχυσή του και όχι αποδυνάμωσή του. 

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, όπου διαθέσαμε  προς πώληση 
προϊόντα, τα οποία ετοιμάστηκαν για την εκστρατεία  μας. Σε όλες τις δραστηριότητες συμμετείχαν εθελοντές-μέλη της 
ΕΔΟΝ, αποδεικνύοντας τη σημασία που έχει για την οργάνωσή μας η έκφραση αλληλεγγύης. Παράλληλα, η εκστρατεία 
μας αυτή αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από την κυπριακή κοινωνία, με την έμπρακτη στήριξη πολλών 
συμπολιτών μας και φορέων, προς τον σκοπό της εκστρατείας μας. 

Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής ήταν η συγκέντρωση του ποσού τις τάξεως των 4731.89 ευρώ, ποσό το οποίο, σε 
συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ και μέσω των 

νενομισμένων διαδικασιών, έχουμε πρόθεση να το διαθέσουμε για αγορά εξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών της κλινικής.

Με σκοπό να παραδοθεί το χρηματικό ποσό  που συγκεντρώθηκε κατά την εκστρατεία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
23 Φεβρουαρίου 2017 συνάντηση μεταξύ 

αντιπροσωπείας του Παγκύπριου Κινήματος των 
ΕΔΟΝόπουλων, μαζί με τον Γ.Γ. της ΕΔΟΝ Χρίστο 

Χριστόφια και της διεύθυνσης του νοσοκομείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ. Εκ μέρους του Μακάριου 
Ν οσοκομείου στη συνάντηση παρέστησαν οι Δρ. 
Χριστόδουλος Καϊσής Διευθυντής του Νοσοκομείου και 
Δρ. Λοΐζος Λοΐζου, Διευθυντής της Παιδογκολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου.

Ως ΕΔΟΝ και ως Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν 
την εκστρατεία μας με κάθε τρόπο. Η μαζικότητα του 
χαρακτήρα που λαμβάνει χρόνο με το χρόνο αυτή η 
εκστρατεία αλληλεγγύης μας δίνει τα εχέγγυα  για 
να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο τις ολόχρονές 
μας προσπάθειες, ώστε τα παιδιά να ζουν κάτω από 

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να απολαμβάνουν 
όλα τους τα δικαιώματα, στα πλαίσια μιας δίκαιης και 

ανθρώπινης κοινωνίας. 

•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Κεντρική Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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Μιχάλης, Λεμεσό: “Το Υπουργείο μας λέει ότι θα μειωθεί η παραπαιδεία; Πως θα μειωθεί; Με την εισαγωγή ε ξετάσεων ανά τετράμηνο; Αφού ό ταν έχουμε διαγωνίσματα και τελικές εξετάσεις τρέχουμε όλοι στα φροντιστήρια. Άρα αν δεν αλλάξει ο χαρακτήρας του σχολείου για να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών το ίδιο το σχολείο δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.”

Φοίβος, Λευκωσία: “Η κατάργηση 

των αδικαιόγητων απουσιών θα 

ταυτίζει τον συμμαθητή μας που 

σκόπιμα μένει έξω από την τάξη 

με ένα συμμαθητή μας που έχει 

σοβαρό πρόβλημα υγείας.”

Ζήνα, Πάφος: “Η εφαρμογή των Νέων Ωρολόγιων Προγραμμάτων ακόμη και σήμερα καταστρέφει την παρεχόμενη μόρφωση σε βάρος των συμμαθητών μας. Πως μπορεί να έρχονται λόγω των αλλαγών στα μέσα της χρονιάς να αλλάζουν την διδακταία ύλη. Άρα όταν λέμε ότι γίναμε πειραματόζωα, α ντικατοπτρίζει την παρούσα κ ατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πετρούλλα, Λάρνακα: “Η φίμωση 

του μαθητικού κινήματος μέσα από 

τους κανονισμούς είναι ξεκάθαρη. 

Θ έλουν μαθητές που να μην 

αγωνίζονται, να μην διεκδικούν 

και να είναι αποδέχονται χωρίς 

σ υζήτηση ότι έρχεται από το 

Υπουργείο Παιδείας

Μιχάλης, Αμμόχωστος: “ Όταν η ΠΣΕΜ 

έ δω και 4 μήνες αγωνιζόταν μεσα σε 

ώριμο τρόπο να μεταφέρει τα αιτήματα 

του μαθητικού κινήματα το Υπουργείο 

αγνοούσε το μαθητικό κίνημα. Όταν το 

μ αθητικό πραγματοποίησε για πρώτη 

φορά δημοψήφισμα με 13500 συμμετοχές, 

η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν 

θεωρείτε άποψη των συμμαθητών μας. 

Μας χαρακτήρισαν εγκληματίες επειδή 5 

άτομα έριξαν ορισμένα αντικείμενα στη 

Παγκύπρια Κινητοποίηση της ΠΣΕΜ έξω 

από την Βουλή των Αντιπροσώπων.. Δεν 

είμαστε εγκληματίες, είμαστε μαθητές και 

θέλουμε ένα σχολείο ανθρώπινο”  

ια 16η φορά πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών. Μια χρονιά 
που στιγματίζεται με το μεγάλο έγκλημα εις βάρος του δημοσίου σχολείου- την ψήφιση των νέων 
κανονισμών λειτουργίας των δημοσίων σχολείων, που οδηγεί το θεσμό του δημόσιου σχολείου δεκάδες 
χρόνια πίσω. Το σύνθημα, κάτω από το οποίο πραγματοποιήθηκε  του συνεδρίο- “Οργανωνόμαστε - 
Αγωνιζόμαστε για ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο”, θέτει και τον πάγιο στόχο της ΠΕΟΜ για ένα 
σχολείο ανθρώπινο και δημοκρατικό μέχρι το τέλος. Στο Συνέδριο συμμετείχαν δεκάδες αντιπρόσωποι 

της ΠΕΟΜ από όλες τις τοπικές οργανώσεις μας παγκύπρια, όπου είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις 
απόψεις και τις εισηγήσεις τους γύρω από το θέμα του Συνέδριου. 

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, οι Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας Άντρος Καυκαλιάς και Μιχάλης Γιωργάλλας, 
ο εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας και της Παγκύπρια Οργάνωσης Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), καθώς και εκπρόσωποι Κομμάτων 
και Οργανώσεων Νεολαίας. Μέσα από τους χαιρετισμούς των ομιλητών, έγινε αναφορά στη διαφορετικότητα 
της ΠΕΟΜ σε σχέση με τις άλλες μαθητικές οργανώσεις σχετικά με την δράση, τους αγώνες και τις διαχρονικές 
διεκδικήσεις της ΠΕΟΜ. 

Ως η μοναδική Μαθητική Οργάνωση του τόπου, που νοιαζόμαστε πραγματικά για τα προβλήματα των 
συμμαθητών μας, της Παιδείας μας και της κοινωνίας ευρύτερα, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με 
το ζήτημα της αλλαγής των νέων σχολικών κανονισμών των Δημοσίων Σχολείων. Μπορούμε να αναφέρουμε 
ότι η ψήφιση των νέων κανονισμών, έθεσε την ταφόπλακα στο όραμα για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό 
σχολείο. 

Η ψήφιση των νέων κανονισμών διαδέχθηκε την πρόχειρη εφαρμογή των Νέων Ωρολόγιων Προγραμμάτων 
με τους μαθητές να γίνονται πειραματόζωα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, τι μόρφωση προσφέρεται στους 
συμμαθητές μας. Οι προχειρότητες και πειραματισμοί δεν έχουν τελειωμό. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση γύρω από τις διάφορες πολιτικές της παρούσας 
κυβέρνησης, που μόνο πρόοδο δεν φέρνουν. Οι κραυγές απόγνωσης είναι χαρακτηριστικές, δεν θα ήταν 
τυχαίο να αναφέρουμε ότι φεύγουμε αρκετά πρωί από τα σπίτια μας και επιστρέφουμε αργά το απόγευμα. 
Δίνουμε αγώνα να αντεπεξέλθουμε μέσα στο καθημερινά βαρυφορτωμένο πρόγραμμα μας. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να αναφέρουμε ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι ελεύθερος χρόνος. Αντί να αγωνιζόμαστε για μια 
μόρφωση ολόπλευρη, δυστυχώς τρέχουμε πίσω από τον βαθμό.

Ως ΠΕΟΜίτες, τονίσαμε έντονα ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε ανάχωμα σε όλες αυτές τις πολιτικές, 
που οδηγούν την παιδεία μας σε σκοτεινά μονοπάτια και μετατρέπουν σταδιακά τους μαθητές σε ρομπότ, 
χρειάζεται να οργανώσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στις τάξεις της ΠΕΟΜ, γιατί μόνο με οργανωμένη πάλη 
και αγώνα θα τους σταματήσουμε.      

•Παναγιώτης Κυριάκου
Στέλεχος ΠΕΟΜ Λεμεσού



ον τελευταίο καιρό η φοιτητιώσα νεολαία καλέστηκε να αντιμετωπίσει έναν 
καταιγισμό επιθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και την παρούσα Κυβέρνηση. 
Η φοιτητική μέριμνα τα τελευταία χρόνια κουτσουρεύεται όλο και περισσότερο σε 
μια όλο και πιο φανερή προσπάθεια να μπει στο γύψο το μεγαλύτερο κεκτημένο 
των φοιτητών, δηλαδή η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Μπροστά 

σε αυτές τις επιθέσεις το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα έχει αντιδράσει δυναμικά. Οι 
κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Προοδευτική Κ.Φ. αλλά και από την 
Π.Ο.Φ.ΕΝ., όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και δυναμικές και διεκδικητικές. Ο 
αγώνας μας δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι την δικαίωση των αιτημάτων μας και την 
επαναφορά όλων των περικοπών στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας.

Οι κυβερνώντες οφείλουν να αντιληφθούν ότι η νεολαία αποτελεί το χρυσό απόθεμα τούτου 
του τόπου. Η παιδεία και η μόρφωση είναι ένα σοβαρό προαπαιτούμενο εφόδιο, ούτως 
ώστε να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Δεν μπορεί, λοιπόν, οι 
φοιτητές να αντιμετωπίζονται σαν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αντιθέτως είναι 
ισχυρή μας άποψη ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίξει και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο 
τη φοιτητιώσα νεολαία. Να ενισχυθεί, δηλαδή, η φοιτητική μέριμνα, να αυξηθούν οι θέσεις 
στα δημόσια πανεπιστήμια, να ιδρυθούν νέες σχολές και τμήματα, να γίνουν ενέργειες για 
μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να διασφαλίσουμε με άλλα λόγια όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν παιδεία και αξιοπρεπείς σπουδές.

Τ ην ίδια στιγμή οφείλουμε να αντισταθούμε σε όλους όσους προωθούν λογικές 
εμπορευματοποίησης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια πλήρης εναρμόνισης της παιδείας με 
ευρωπαϊκές συνθήκες, όπως η Συνθήκη της Λισσαβόνας και η Διαδικασία της Μπολόνια. 
Προωθείται η υποχρεωτική πρακτική σε επιχειρήσεις με εξευτελιστικά δικαιώματα, η 
σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, η μετατροπή της γνώσης σε εμπορεύσιμο 
προϊόν. Τέτοιες πολιτικές, αναπόφευκτα, θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του δημόσιου 
και δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων και στην εκμετάλλευση των φοιτητών. Τα 
πανεπιστήμια οφείλουν να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες και όχι στις ορέξεις 
του νεοφιλελευθερισμού με την υποταγήσε λογικές κέρδους, στις πολυεθνικές και στα 
μονοπώλια.

Πιστοί στην πρώτη γραμμή του αγώνα...
Η Προοδευτική Κ.Φ. θα κλείσει φέτος 43 χρόνια ζωής και δράσης. Καθόλη τη διάρκεια 
αυτής της πορείας ήμασταν στην πρώτη γραμμή του αντικατοχικού αγώνα, πάντοτε 
συνεπείς στις σταθερές μας θέσεις. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και σήμερα 
παλεύοντας για μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, λαχταρώντας όπως πάντα 
να δούμε την πατρίδα μας επανενωμένη και απελευθερωμένη. Μαζί Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι να θάψουμε τα συρματοπλέγματα και να αναστήσουμε το πολύπαθο νησί 
μας. Για αυτό το λόγο και σήμερα στηρίζουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο 
αυτή δεν ξεφεύγει από τις πάγιες μας θέσεις και αρχές.

Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο με ισχυρή Προοδευτική το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα 
μπορεί να διασφαλίσει τη διεκδικητικότητα και την μαζικότητα του. Μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες για τη φοιτητιώσα νεολαία χρειάζεται δύναμη και σθένος για να μπορέσουμε 
να αντισταθούμε αλλά και να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε όλα όσα μας αξίζουν. 
Αυτή τη δύναμη μπορούμε να την εισπράξουμε μόνο από τους συμφοιτητές μας σε κάθε 
Φοιτητική Ένωση, σε κάθε χώρο σπουδών. Γι αυτό και στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές 
ας δυναμώσουμε την Προοδευτική Κ.Φ., ας δυναμώσουμε τη δική μας φωνή!

Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών
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8η του Μάρτη έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής μέρα της γυναίκας και είναι αφιερωμένη 
κυρίως στις γυναίκες της εργατικής τάξης.  Στις 8 Μαρτίου του 1857 οι εργάτριες των 
ραφτάδικων της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν και κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας 
10ωρη εργασία και εξίσωση του μεροκάματου τους με τους άνδρες  εργαζομένους. Η 
απεργία της 8ης Μαρτίου δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός της περιόδου αλλά μια 
σημαδιακή εξέγερση που ακολούθησε μετά από πολλούς και μεγάλους αγώνες του 
εργατικού κινήματος.  Η σημαντικότητα της απεργίας αυτής έγκειται στο γεγονός 

ότι για πρώτη φορά τέθηκαν ζητήματα για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και κατά της 
ανισοτιμίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Οι διαδηλώσεις των ηρωικών εργατριών ήταν μαζικές και 
αυτό δεν άφησε τους εργοστασιάρχες με δεμένα τα χέρια, έχοντας στο πλευρό τους τη κυβέρνηση 
και την αστυνομία έβαψαν τη μέρα αυτή κόκκινη με το αίμα των εργατριών.

Ο 19ος αιώνας έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της βιομηχανίας στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές 
χώρες της εποχής και η βιομηχανική ανάπτυξη  έφερε  άθλιες εργασιακές συνθήκες για τις γυναίκες.  
Οι γυναίκες τότε δούλευαν 16 ώρες τη μέρα κάτω από αντίξοες συνθήκες σε βαριές για το σώμα τους 
δουλειές.  Παρόλα αυτά αμείβονταν με πολύ λιγότερα χρήματα από τους άνδρες εργαζομένους και 
αν καμιά φορά έκαναν το «λάθος» να μείνουν έγκυες απολύονταν χωρίς δεύτερη σκέψη.  Με αφορμή 
όλα αυτά περίπου πενήντα χρόνια μετά το 1910 με πρωτοβουλία της Γερμανίδας κομμουνίστριας 
Κλάρα Τσέτκιν, η Β’ Συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών καθιέρωσε τη 8η του Μάρτη ως 
την Διεθνή μέρα της γυναίκας.  Έκτοτε πολλές φορές  η 8η του Μάρτη έγινε αφορμή για απεργίες 
και διαδηλώσεις με κύριο αίτημα τη χειραφέτηση της γυναίκας.

Ένας αιώνας και κάτι πέρασε από την θεσμοθέτηση της μέρας αυτής ως μέρα τιμής της γυναίκας 
της εργατικής τάξης και η γυναικεία χειραφέτηση και ισοτιμία μεταξύ των δυο φύλων παραμένει 
αμετάκλητος στόχος για το εργατικό κίνημα της Κύπρου. Ως ΕΔΟΝ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να 
καταδεικνύουμε όλα όσα η νέα γυναίκα αντιμετωπίζει καθημερινά, κοινωνικά και εργασιακά αλλά 
και να καλούμε τις νέες γυναίκες να συμπορευτούν στους αγώνες μας. Οι γυναίκες της Κύπρου 
έχουμε με τη σειρά μας  να αντιπαλέψουμε  τις  συνέπειες των μνημονικών πολιτικών των τελευταίων 
χρόνων που ολοένα δυσχεραίνουν την καθημερινότητα μας. Το ποσοστό των ανέργων γυναικών 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από των  ανδρών αλλά και η ανισοτιμία στις αμοιβές γυναικών και 
ανδρών καλά κρατεί.  Οι περικοπές, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η υποστελέχωση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων στο όνομα της αυτονόμησης τους έχουν τεράστιες συνέπειες στη ζωή των γυναικών 
αφού για μια απλή γυναικολογική εξέταση περιμένουν μήνες στην ουρά.  Το κλείσιμο αρκετών 
παιδοκομικών σταθμών φέρνει σε δύσκολη θέση τις μητέρες που πρέπει είτε να αφήσουν τις 
δουλείες τους, είτε με δυσκολία να πληρώσουν  τα δίδακτρα για κάποιο ιδιωτικό παιδικό σταθμό.  

Η  κυβέρνηση ΔΗΣΥ δεν μένει μόνο σ΄αυτά, με γνώμονα την ενίσχυση της 
α ισχροκέρδειας των μονοπωλιακών εταιρειών σε βάρος των εργαζομένων 
επαναφέρει το άνοιγμα των ωραρίων στο λιανικό εμπόριο με αποτέλεσμα οι 
πωλήτριες να δουλεύουν 10ωρά και 12ωρά χωρίς να πληρώνονται υπερωρίες.  Η 
κυβέρνηση παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι δεν πρόκειται να μείνει καμία οικογένεια 
στο δρόμο δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας των ευάλωτων ομάδων και των 
μονογονεϊκών  οικογενειώναπό τις εκποιήσεις σπιτιών, που στην πλειοψηφία τους 
έχουν ως αρχηγό τη μητέρα. Κι όσο η καπιταλιστική κρίση εξαθλιώνει τους λαούς 
της Ευρώπης, η έκρυθμη κατάσταση στη Μεσόγειο συνεχίζεται και μας επιβεβαιώνει 
για άλλη μια φορά ότι ο καπιταλισμός στη πιο σάπια του μορφή προσφυγοποιεί, 
σκοτώνει ,ορφανεύει θέτοντας στο στόχαστρο τις γυναίκες, οι οποίες έχουν την 
ευθύνη της προστασίας των παιδιών τους και πολλές φορές πέφτουν θύματα 
βιασμού αλλά και των άθλιων συνθηκών στις χώρες που αναγκάζονται να ζήσουν.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης της Κύπρου δεν μπορούν και δεν πρέπει να 
ξεχάσουν ότι ο μοναδικός εχθρός των λαών είναι ο ιμπεριαλισμός.  Οι γυναίκες 
της Κύπρου οφείλουν και πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στη πάλη για την 
επανένωση του τόπου και του λαού μας.  Με αφορμή της επέτειο της 8ης Μαρτίου 
το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, σε συνεργασία με 25 τουρκοκυπριακές γυναικείες 
οργανώσεις διοργανώνουν  μεγάλη κινητοποίηση με σύνθημα  «Εμπρός για την 
Eιρήνη- HadeBarış».

Η ανισοτιμία των φύλων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της καπιταλιστικής κοινωνίας 
που ζούμε, αλλά αυτή δεν βιώνεται από όλες τις γυναίκες το ίδιο. Ας δώσουμε 
λοιπόν το χέρι, εμείς οι γυναίκες της πρωτοπόρας οργάνωσης νεολαίας, της ΕΔΟΝ 
στις φτωχές μανάδες, στις μετανάστριες, στις αγρότισσες, στις συνταξιούχους, στις 
μαθήτριες, στις φοιτήτριες, στις ελληνοκύπριες και τουρκοκύπριες εργαζόμενες. 
Ας μην ξεχάσουμε να προσφέρουμε το κόκκινο γαρίφαλο σ’ αυτές που ακόμα 
δεν βρήκαν το θάρρος να σηκώσουν το κεφάλι κι ας τους δείξουμε το δρόμο της 
οργανωμένης πάλης για να πορευτούμε μαζί  μέχρι την τελική νίκη.

•Χριστιάνα Αδάμου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

Μάρτης
2017 17νέοι  εργαζόμενοι
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κ υρίαρχη αντίληψη για την ιστορία της 
Ε λληνικής Επανάστασης και ειδικά όπως 
δ ιδάσκεται στα σχολεία είναι στην ουσία 
η ιστορία μιας εθνικής επανάστασης, κατά 
την οποία κυριαρχούσε ένα κλίμα «εθνικής 
ομοψυχίας». Ουδέν αναληθέστερο. Γι’ αυτό 

και εμείς θα εξετάσουμε μερικές πτυχές της ελληνικής 
κοινωνίας τόσο κατά την περίοδο της οθωμανικής διοίκησης 
όσο και κατά τη διάρκεια της ίδιας της επανάστασης.

Η κατάσταση την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας- Μύθοι και 
πραγματικότητες 

Πριν αναφερθούμε στην επανάσταση αυτή κάθε αυτή 
οφείλουμε να διαλύσουμε κάποιους μύθους που υπάρχουν 
στην κυρίαρχη ιστορική αφήγηση για τα χρόνια πριν την 
επανάσταση.

Πρώτο: Η Εκκλησία είχε αγαστή συνεργασία με την Υψηλή 
Πύλη, καθώς και οι δύο απεχθάνονταν την επικυριαρχία των 
Λατίνων. Η Εκκλησία είχε την ευθύνη του ελληνορθόδοξου 
πληθυσμού και λειτουργούσε στην ουσία ως «κράτος 
εν κράτει». Ήταν υπεύθυνη για την εκπαίδευση των 
ελληνορθόδοξων, (δεν υπήρχε κρυφό σχολειό),ήταν 
υπεύθυνη για τη συλλογή των φόρων και υπεύθυνη 
για την ευταξία των υπηκόων. Αφόριζε τις εξεγέρσεις 
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα και την 
ίδια την επανάσταση του 1821 αν και στην τελευταία 
κάποιοι ανώτεροι κληρικοί είχαν διαφορετική στάση από 
το Πατριαρχείο (βλ. Παπαφλέσσας).

Δεύτερο: Bίαιοι εξισλαμισμοί- εκεί και όπου έγιναν μαζικοί 
ε ξισλαμισμοί (Βοσνία, Αλβανία) ήταν με τη θέληση 
των αυτοχθόνων, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν για να μην 
πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο (φόρο που πλήρωναν οι 
μη μουσουλμάνοι).

Τρίτο: Οι κλέφτες δεν ήταν η επιτομή του εθνικού αγώνα, 
ο ύτε πρόδρομοι της Ελληνικής Επανάστασης όπως 
διδασκόμαστε στα σχολεία.Ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι 
που απηύδησαν με τη βαριά φορολογία και την καταπίεση 
του κράτους και των προεστών, χωρίς όμως να έχουν 
ταξική συνείδηση.Οι σχέσεις αρματολών και κλεφτών ήταν 
συνήθως εχθρικές και όχι φιλικές όπως αφήνεται να νοηθεί 
στη διδασκαλία της ιστορίας.

Τέταρτο: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πατερναλιστικό, 
δεσποτικό κράτος και όχι εθνικό. Οι μη μουσουλμάνοι 
συμμετείχαν στην κοινωνική και οικονομική ζωή του 
τόπου. Για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο υπεύθυνοι 
για τη συλλογή των κρατικών αλλά και των κοινοτικών 
φόρων ήταν οι χριστιανοί γαιοκτήμονες, οι γνωστοί 
κοτζαμπάσηδες. Μια άλλη χριστιανική κοινωνική ομάδα, οι 
Φαναριώτες συμμετείχαν επίσης στη διοίκηση του κράτους, 
(π.χ. Μέγα Δραγουμάνος). Συνεπώς ο όρος τουρκοκρατία 
είναι άστοχος.

Η επανάσταση του 1821

Η επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε από τους αστούς, 
αντίθετα ξεκίνησε από τους κοτζαμπάσηδες και τους 
αρματολούς που ένιωθαν τα προνόμια τους να χάνονται 
με τις μεταρρυθμίσεις της Αυτοκρατορίας που προωθούσαν 
ένα πιο συγκεντρωτικό κράτος. Πολλοί κοτζαμπάσηδες 
επίσης, άρχισαν να αστικοποιούνται και να αντιτίθενται στις 
φεουδαρχικές κοινωνικοοικονομικές δομές. Καμιά από τις 
δύο αυτές κοινωνικές ομάδες δεν επεδίωκε ένα ανεξάρτητο 
εθνικό κράτος (εκτός μια από την αστικοποιημένη μερίδα 
κοτζαμπάσηδων που ήθελαν ένα ανεξάρτητο κράτος που 

θα το διοικούσαν οι ίδιοι),καθώς αυτό νομοτελειακά θα 
οδηγούσε στη διάλυση των επαρχιακών, εδαφικών, τοπικών 
εξουσιών δηλαδή των εξουσιών των αρματολών και των 
κοτζαμπάσηδων.Οι αντιθέσεις αυτές κοτζαμπάσηδων και 
οπλαρχηγών οδήγησαν την αστική τάξη να συνεργάζεται 
πότε με τον ένα πότε με τον άλλο και σταδιακά έδωσε και 
το δικό της στίγμα στην επανάσταση μετατρέποντας την σε 
αστικοδημοκρατική. Έτσι οι τρείς πρώτες Εθνοσυνελεύσεις 
( Επίδαυρος, Άστρος, Τροιζήνα) επεξεργάστηκαν 
φιλελεύθερα σχέδια συντάγματος. Όταν όμως οι αστοί 
που έλεγχαν τη νομοθετικό σώμα της επανάστασης ζήτησαν 
δάνειο από την Αγγλία και προώθησαν τη δημιουργία 
τακτικού στρατού,οι κοτζαμπάσηδες και οι οπλαρχηγοί 
ξεκίνησαν τον εμφύλιο πόλεμο καθώς ήξεραν ότι ένα δάνειο 
από την Αγγλία (υποθήκη άρα και εθνικοποίηση της γης, 
σύνδεση με τη φιλελεύθερη Αγγλία κλπ.) θα οδηγούσε 
στην κατάργηση των τοπικών, επαρχιακών διοικητικών 
τους εξουσιών.

Οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο  οδήγησαν στην αποτυχία 
της επανάστασης το 1827,που σώθηκε μόνο χάρη στην 
παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων που παρά τα αντίθετα 
συμφέροντα τους κατάφεραν να εφαρμόσουν την εξής 
φόρμουλα.: δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
(όπως ήθελαν οι Άγγλοι και εν μέρει οι Γάλλοι) αλλά ως 
απόλυτη μοναρχία (που καθησύχαζε τη συντηρητική Ρωσία). 
Στην πραγματικότητα, η Ελληνική επανάσταση δεν τέλειωσε 
με την ανακήρυξη του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους το 
1830,  καθώς οι ταξικοί αγώνες για κατάληψη της εξουσίας 
από την αστική τάξη συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και επικεντρώθηκαν γύρω 
από το συνταγματικό κίνημα.

Α κόμα και ηημερομηνία έναρξης της επανάστασης 
χρησιμοποιήθηκε από την«εθνική» ιστοριογραφίαγια 
να προωθήσει την ανιστόρητη ρητορική περί «εθνικής 
ομοψυχίας». Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε στην προσπάθεια 
να παρουσιάστει η Εκκλησία ως κινητήριος πυρήνας  της 
επανάστασης (μέσω του θρησκευτικού συμβολισμού 
της 25ης Μαρτίου). Κατ’ακρίβεια, η επανάσταση είχε 
ξεκινήσει ήδη από το Φλεβάρη στη Μολδοβλαχία, ενώ στην 
Πελοπόννησο ξεκίνησε με την κατάληψη της Καλαμάτας 
στις 21 Μαρτίου. 

Συμπερασματικά, η ελληνική επανάσταση είχε διπλή 
μορφή εθνικοαπελευθερωτική και κοινωνική. Από τη 
μια προσπάθεια απαλλαγής από το οθωμανικό σύστημα 
διοίκησης και από την άλλη η προσπάθεια κατάληψης 
της εξουσίας από τη μια ή την άλλη κοινωνική ομάδα. Οι 
αντιθέσεις αυτές των κοινωνικών ομάδων, καθώς και η 
εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων οδήγησαν στο τέλος στο 
μοναρχικό κράτος του 1830 που στη συνέχεια μέσω της 
ταξικής πάλης μετεξελίχθηκε στο αστικό ελληνικό κράτος 
που ξέρουμε σήμερα. 

Η ελληνική επανάσταση μας διδάσκει την ταξική πάλη, τις 
κοινωνικές αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα οικονομικά 
και πολιτικά συμφέροντα καθώς και την αέναη κίνηση της 
ιστορίας προς τα εμπρός που νομοτελειακά θα οδηγήσει 
σε μια κοινωνία ποιοτικά ανώτερη, στην κοινωνία του 
σοσιαλισμού.

•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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τις 20 Φεβρουαρίου, το Κεντρικό Αθλητικό Γραφείο της ΕΔΟΝ πραγματοποίησε 
εκδήλωση με τίτλο: «1948: η αλήθεια για τη διάσπαση στον κυπριακό αθλητισμό».

Η διάσπαση του 1948 στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, θεωρείται και η   
σημαντικότερη.Το 1948, στην Ελλάδα υπήρχαν πολιτικές αναταραχές λογω της 
διαμάχης μεταξύ δεξιών και αριστερών στον «ελληνικό εμφύλιο«. Η κατάσταση 

στην Ελλάδα μεταφέρθηκε και στην Κύπρο και διείσδυσε τόσο στην πολιτική ζωή του τόπου, 
όσο και στον αθλητισμό. –(Διαβάσε περισσότερα στο ΤΕΥΧΟΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.)

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πάμπος Στυλιανού, πρώην Πρόεδρος του ΚΟΑ και Υπεύθυνος 
Αθλητικού Γραφείου της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης 
και έκανε εκτενέστερη αναφορά για την περίοδο πριν και μετά το 1948 και για το πώς 
επηρεάστηκαν οι Γυμναστικοί Συλλόγοι, ο Ρολάνδος Σκέττος, αθλητικογράφος και ο Τρύφωνας 
Χατζηχριστοφόρου, κολυμβητής κάτοχος παγκύπριου ρεκόρ, ο οποίος έκανε μια ανασκόπηση 
των γεγονότων πριν το 1948 και πως φθάσαμε στα γεγονότα του 1948. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται απόσπασμα της ομιλίας του κ.  
Ρολάνδου Σκέττου: 

«Αγαπητοί φίλοι Καλησπέρα σας.
Κατ’αρχας επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την ΕΔΟΝ για την πρόσκληση.
Ανασκοπούμε φίλοι μια ανόητη εποχή για την οποία υπάρχει μια κοινή παραδοχή ανεξαρτήτως 
πολιτικής και ιδεολογικής προέλευσης. Όσοι έτυχε να ασχοληθούν με τα γεγονότα του 1948, 
από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι την πιο ψηλή ακαδημαϊκή βαθμίδα κατέληξαν στο ίδιο 
συμπέρασμα.

Το 1948 ποδοσφαιριστές και αθλητές οι οποίοι πρέσβευαν συγκεκριμένη ιδεολογία, αυτή της 
αριστεράς εκδιώχθηκαν κακήν κακώς από τα γήπεδα και τα γυμναστήρια, πληρώνοντας το 
μάρμαρο μιας αρρωστημένης νοοτροπίας. Δεν πρόκειται να σταθώ περισσότερο στα γεγονότα 
του 1948. 

Στη δική μου τοποθέτηση μπαίνω απευθείας στο δια ταύτα υποβάλλοντας το εξής ερώτημα. 69 
χρόνια μετά τα γεγονότα του 1948, αποτελούν αυτά απλώς στοιχεία ιστορικού, προβληματισμού 
ή μια κατάσταση στην οποία το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός στην Κύπρο εξακολουθεί 
να είναι διαχωρισμένος σε ημέτερους με ήττα και σε υμετέρους με ύψιλον;

Για σκοπούς συζήτησης λέμε ότι τα γεγονότα του 1948 είναι μια μακρινή ανάμνηση είναι 
γεγονότα τα οποία προσφέρονται απλώς για προβληματισμό.

Καλά αφού είναι απλώς γεγονότα τα οποία προσφέρονται απλώς για προβληματισμό τότε 
γιατί 69 χρόνια μετά τα γεγονότα τα 1948 άνθρωποι της ίδιας ιδεολογικής προσέγγισης 
εξακολουθούν να ηγούνται τόσο της ΚΟΠ αλλά και των γυμναστικών συλλόγων; Ας μιλήσουμε 
με ονόματα. Την προεδρία της ΚΟΠ ανέλαβαν από το 1934  μέχρι και σήμερα οι ακόλουθοι:

  
Μάριος Ν. Λευκαρίτης   1991 - 2001
Χρίστος Τριανταφυλλίδης   1987 - 1991
Μιχαλάκης Κυπριανού   1979 - 1987
Χριστόδουλος Χατζηϊωάννου +  1977 - 1979
Ιβίκκος Βορκάς +    1975 - 1977
Σάββας Λαγούδης    1974 - 1975  (από 18.10.1974)  
Αχιλλέας Φράγκος    1969 - 1974 (μέχρι 18.10.1974)
Στέλιος Γκαράνης +   1968 - 1969
Νίκος Στυλιανάκης +   1936 - 1968
Δημήτρης Αντωνιάδης +   1935 - 1936

  

Ερώτηση: Από το 1953 μέχρι και σήμερα είναι δυνατόν αφού υπάρχει ισονομία, ο διαχωρισμός σε 
κόκκινους και μπλε δεν υπάρχει, τότε λογικά κάποιος από τους κόκκινους έπρεπε να υπηρετήσει 
την ΚΟΠ από το πόστο του Προέδρου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Είναι δυνατόν για διάστημα 64 χρόνων, 
όλοι οι καλοί, οι ικανοί, άξιοι, οι έντιμοι να προέρχονται μόνο από την μια παράταξη; Για να 
μην μακρηγορώ ότι ισχύει για την προεδρία της ΚΟΠ ισχύει και για τα όργανα της ομοσπονδίας. 
Πάντα προέρχονταν και συνεχίζουν να προέρχονται από την πλευρά των μπλε. Κανένας κόκκινος 
τελικά δεν είναι ικανός να υπηρετήσει την ΚΟΠ από σημαντικό πόστο;

Το 99,9% των υπαλλήλων της ΚΟΠ ανήκουν στην παράταξη των μπλε, μάλιστα η συντριπτική 
πλειοψηφία υποστηρίζει συγκεκριμένη ομάδα των μπλε. Ακόμα και οι καθαρίστριες ανήκουν 
στην παράταξη των μπλε. Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι μόνο μια συντεχνία υπάρχει,  η ΣΕΚ.

Να περάσουμε στους γυμναστικούς συλλόγους. Άλλη αιμορραγούσα πληγή διαχωρισμού αυτή. 

Είναι δυνατόν η παράταξη των κόκκινων να βγάζει αθλητές που έγραψαν ιστορία στον Κυπριακό 
Αθλητισμό, αλλά κανένας από αυτούς να μην θεωρείται ικανός όχι μόνον να είναι πρόεδρος ενός 
γυμναστικού συλλόγου αλλά ούτε καν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου; Στο θέμα των γυμναστικών 
συλλόγων υπάρχει και το εξής σχιζοφρενικό ισχύει η ιδεολογική καθαρότητα. Ούτε καν μέλη 
δεν κάνουν αριστερούς.

Συμπεράσματα:
Σαν άνθρωπος, ο οποίος υπηρέτησε το λειτούργημα του αθλητικού συντάκτη για σχεδόν 30 
χρόνια, με ότι έχω ζήσει και έχω μάθει από αυτό το υπέροχο ταξίδι καταθέτω ότι 69 χρόνια 
μετά τα τραγικά για τον Κυπριακό αθλητισμό γεγονότα του 1948, αυτός εξακολουθεί να είναι 
διαχωρισμένος σε μπλε και κόκκινους.

Για ακόμα μια φορά χρησιμοποιώ την λέξη σχιζοφρενικό. Τα γεγονότα του 1948 είναι απόρροια του 
εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κατέγραψε την ιστορία με αντικειμενικότητα, δικαίωσε 
όσους έδωσαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την εθνική ανεξαρτησία. 
Απέδωσε την πρέπουσα τιμή σε όσους Έλληνες βασανίστηκαν ή ξεψύχησαν στο Άουσβιτς στο 
Ναχάουντ ή αργότερα σε κάποιο Οροπό ή κάποια Γιάρο. Την ίδια ώρα καταδίκασε τους προδότες, 
τους δωσίλογους και τους χαφιέδες. Και μέσω των πιο πάνω ήρθε η κάθαρση και ενότητα. Η 
Ελλάδα παρά τον εμφύλιο που πέρασε παρά το αίμα που χύθηκε ξεπέρασε τους διαχωρισμούς, 
στην Κύπρο δυστυχώς 69 χρόνια μετά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. 

Η ενοποίηση του ποδοσφαίρου μπορεί να λέγεται ότι επήλθε το 1953. Θεωρητικά ναι, στην 
ουσία όμως δεν επήλθε ποτέ.

Υπογραμμίζω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, δεν είναι θέμα προσώπων. 
Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι, έντιμοι, ειλικρινείς που ανήκουν στην δεξιά. Το ερώτημα όμως 
είναι απλό, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να προέρχονται μόνον από την δεξιά; Η Κύπρος 
είναι η μοναδική μοιρασμένη χώρα η οποία είναι μοιρασμένη και στον αθλητισμό σε αριστερούς 
και δεξιούς. Συνήθως το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός προσφέρονται για να ενώνουν 
τους ανθρώπους και όχι να τους διαχωρίζουν.

Η Κύπρος μπορεί να εξέλεξε Πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Δημοκρατίας αριστερό. 
Μπορεί να εκλέγει βουλευτές και δημάρχους αριστερούς. Δεν μπορεί όμως ποτέ αριστερός να 
γίνει πρόεδρος της ΚΟΠ, της Κυπριακής Ολυμπιακής επιτροπής ή πρόεδρος κάποιου γυμναστικού 
συλλόγου»...

•Νικόλας Παττίχης
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ταν η νεανική αθωότητα και φιλία ενώθηκαν πριν από 6 περίπου χρόνια, τότε δημιουργήθηκε η ομάδα μας «Νέα 
Γενιά». Μέσα από την αγάπη και την θέληση να βοηθήσουν μια αθώα ψυχή γεννήθηκε και η ιδέα της ομάδας αυτής. 
Έτσι ο εθελοντισμός έγινε αυτοσκοπός της ‘Νέας Γενιάς’.

Από τότε, με κύριο γνώμονα την προσφορά, την αγάπη για το θέατρο, την δημιουργία και το γέλιο των συνανθρώπων 
μας, οργανώνουμε τις δικές μας θεατρικές παραστάσεις σε κάθε κάλεσμα οπουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος ή συνδέσμου. 

Η «Νέα Γενιά» ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2010, με την πρώτη της θεατρική παράσταση σε μια μικρή αίθουσα ενός 
νηπιαγωγικού σταθμού, συγκεκριμένα του χωριό Ξυλότυμπου.  Από τότε ακολουθεί πιστά ένα από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη 
που οραματίστηκε την  «Νέα Γενιά», τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ιωάννη Θεοδοσίου , με οικοδέσποινες την  Δήμητρα 
Χρυσάνθου και Κατερίνα Εφφέ, οι οποίες είναι στήριγμα σε κάθε βήμα της «Νέας Γενιάς» για αυτά τα 6 χρόνια ύπαρξης της 
ομάδας. Έτσι λοιπόν από την αίθουσα ενός νηπιαγωγείου η μικρή αυτή ομάδα έφτασε σήμερα να παρουσιάζει τις παραστάσεις 
της σε δημοτικά θέατρα. 

Μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεφύγει από τον αρχικό σκοπό δημιουργίας και ύπαρξής της. Συνεχίζει, μέσα σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα, αντιξοότητες και εμπόδια, να τα καταφέρνει. Βρίσκοντας πάντα ανθρώπους 
που θέλουν να βοηθήσουν και αγκαλιάζουν αυτή μας την προσπάθεια. 

Η ομάδα φιλοξενεί όλο και περισσότερα νέα πρόσωπα και θυμάται πάντα με αγάπη αυτά που δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Σήμερα 
η οικογένεια της «Νέα Γενιάς» αποτελείται από 14 δημιουργικά άτομα, ενώ η εθελοντική μας ομάδας ολοένα και μεγαλώνει και 
ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα από οποιονδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο έχει ανάγκη.

Μέσα στα 6 χρόνια πορείας της πραγματοποίησε συνολικά 5 θεατρικά έργα:
Το «ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ», «ΕΤΣΙ ΞΑΦΝΙΚΑ», «ΕΠΑΡΕ ΠΩΜΟ», «Η ΤΖΕΝΗ, Η ΤΖΕΦΗ, Η ΤΖΕΣΗ ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΑ», και το «ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ 
ΘΕΩΝ» το οποίο παίζεται αυτή την περίοδο. Στις 22 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μας παράσταση για τον 
Αντικαρκινικό σύνδεσμο Λάρνακας και συνεχίζουμε στις 25 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Δασάκι Άχνα υπό την αιγίδα του 
Κ.Σ Ξυλότυμπου και τα έσοδα θα διατεθούν για όσους έχουν ανάγκη (άπορους ή άρρωστους). Στις 26 Μαρτίου η παράσταση 
ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας για το ίδρυμα Χριστίνα Αποστολού και θα συνεχίσουμε για όσες περισσότερες 
παραστάσεις μπορέσουμε. Για οποιοδήποτε θέλει να μας γνωρίσει και να μαθαίνει νέα μας η επίσημη σελίδα μας στο facebook  
είναι «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ». Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99547613

Σας περιμένουμε όλους εσάς που θέλετε να προσφέρετε και να γελάσετε. 
Γιατί «Όσο γελάμε, τίποτε δεν χάθηκε». [Σαίξπηρ]
 Γέλα, καρδιά μου, γέλα. Βρες χρόνο να γελάς, αυτό είναι η μουσική της ψυχής!!!
[Γιάννης Ρίτσος]

24/3/1926 Γεννιέται ο Ντάριο ΦΟ, θρύλος στο χώρο του στρατευμένου Θεάτρου
Ο Φο ενσάρκωνε ένα θέατρο ταυτόχρονα λαϊκό και στρατευμένο, που τοποθετείται ηθελημένα εκτός συστήματος. Στις 
μέρες μας θεωρείται  ο διασημότερος πολιτικός σχολιαστής και οι παραστάσεις των έργων του ανεβαίνουν πολύ συχνά 
μεταφέροντας στο κοινό τα διαχρονικά τους μηνύματα. Το έργο του είχε ένα σκοπό ο οποίος αποτυπώνεται σε δικά του 
λόγια ως εξής: «Η εξουσία φοβάται όποιον ανεβάζει στη σκηνή το σκοτεινό της πρόσωπο και καλά κάνει».

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

Περισσότερα στη Νεολαία Νοεμβρίου 2015

20/3/1948 Γεννιέται ο Νίκος 
Παπάζογλου, Έλληνας τραγουδοποιός 
και μουσικός παραγωγός
Ο Νίκος Παπάζογλου έκανε τα πρώτα του μουσικά 
βήματα στη δεκαετία του ‘60, γράφοντας τα πρώτα 
του τραγούδια. Την ερχόμενη δεκαετία κάνει 
προσπάθεια για διεθνή καριέρα ταξιδεύοντας 
στη Γερμανία.  Εκεί μένει μέχρι το 1976 όπου και 
επιστρέφει στην Ελλάδα και γνωρίζεται με το 
Διονύση Σαββόπουλο και το Μανώλη Ρασούλη, με 
αφορμή την παράσταση «Αχαρνής ο Αριστοφάνης 
που γύρισε από τα θυμαράκια». 

Περισσότερα στη Νεολαία Ιουνίου 2011
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Η ιστορία του κινήματος υπέρ του δικαιώματος ψήφου στις 
γυναίκες. Οι Σουφραζέτες δεν προέρχονταν από αριστοκρατικές 
τάξεις, ήταν εργαζόμενες γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι 
η ειρηνική διαμαρτυρία δεν έφερνε αποτελέσματα. Στραμμένες 
στη βία ως τη μόνη διέξοδο, ήταν έτοιμες να χάσουν τα πάντα 
στον αγώνα τους για ισότητα-τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, 
τα παιδιά τους, τις ζωές τους. Η Μοντ είναι μία από αυτές. 
Ο αγώνας της για αξιοπρέπεια μοιάζει με θρίλερ, αλλά είναι 
ταυτόχρονα συγκινητικός και θα εμπνεύσει πολλές γενιές 
γυναικών στην πορεία του.

Που; Θέατρο Σκάλα, Κυριάκου Μάτση 15 Λάρνακα

Πότε; Δευτέρα, 6 Μαρτίου, 20:30

«Η Αϊσέ πάει διακοπές» 
Η θεατρική ομάδα Σόλο για Τρεις παρουσιάζει τη νέα της 
παραγωγή τον Μάρτιο και Απρίλιο 2017 στη Λευκωσία. Το έργο 
είναι βασισμένο στο ομώνυμο, βραβευμένο με το «Athens Prize 
for Literature» βιβλίο της Κωνσταντίας Σωτηρίου.

Μια γυναίκα, Ελληνοκύπρια που έζησε την ζωή της μυστικά για 
τριάντα τόσα χρόνια ως Τουρκοκύπρια, κρύβοντας την πραγματική 
της ταυτότητα από τον περίγυρο της και από τον ίδιο της τον γιο 
βλέπει το μυστικό της να αποκαλύπτεται το 2004 όταν ανοίγουν τα 
οδοφράγματα στην Κύπρο. Γύρω της ο γυναικείος μικρόκοσμος 
της αδελφής, της γειτόνισσας και της μαστόρισσας αντανακλούν το 
σύμπαν το τόπου που χάνεται. Και στο κέντρο όλων ο έρωτας και οι 
επιλογές που κάνουμε για την αγάπη.

Πού; Θέατρο Δέντρο, Ενότητος 44, Παλουριώτισσα, Λευκωσία

Πότε; Πρεμιέρα: 18 Μαρτίου, 20.30
Τακτικές παραστάσεις:
Τετάρτη: 22/3, 29/3, 5/4 στις 20.30
Παρασκευή: 24/3, 31/3, 7/4 στις 20.30
Σάββατο: 25/3, 1/4, 8/4 στις 20.30
Κυριακή: 19/3, 26/3

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
 
Η Παιδική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου θα παρουσιάσει φέτος το 
παιδικό έργο «Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» που έγραψαν 
η Μαρίνα Βρόντη και ο Βαλεντίνος Κόκκινος. H σκηνοθεσία είναι του 
Μάριου Κακουλλή και η πρωτότυπη μουσική του Στέλιου Γερασίμου.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ είναι 
ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. 
του Βρετανού συγγραφέα Λιούις Κάρολ, που κυκλοφόρησε το 
1865. Περιγράφει με λεπτή φαντασία και παιδικό αυθορμητισμό τις 
περιπέτειες ενός κοριτσιού, της Αλίκης, η οποία μετά την πτώση της 
σε μία λαγότρυπα, περιπλανιέται σε ένα φανταστικό κόσμο.

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Πότε; Κάθε Κυριακή, από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι τις 9 
Απριλίου, 2017. Ξεκινά στις 10:30

Ο Αγνοούμενος
Παρά της τραγικότητα του έργου η Αλιγιέ Ουμμανέλ, καταφέρνει να 
ενώσει το δράμα που περνά η σύζυγος, ο γιος και ο πατέρας ενός 
αγνοούμενου μέσα στο σπίτι τους με το έργο του Σαίξπηρ «Αμλετ» 
στη σκηνή του θεάτρου την ώρα της πρόβας. Ο γιος του αγνοούμενου 
είναι ηθοποιός και κάνει πρόβα τον Άμλετ με τον θίασο του, την σκηνή 
του νεκροθάφτη και την ανακάλυψη της νεκροκεφαλής.  Με αυτό το 
έξυπνο εύρημα η Αλιγιέ σπάζει την μονοτονία του δράματος και με 
έξυπνες ατάκες κάνει τους θεατές να γελάσουν, να χαλαρώσουν... Έτσι 
το έργο συνεχίζεται μια στο σπίτι του αγνοούμενου και μια στη σκηνή 
του θεάτρου

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης 

Πότε; Κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 12 Μαρτίου, στις 
20:30 

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και Ερμηνευτής Κώστας Χατζής , σφράγισε 
μια ολόκληρη εποχή , υπηρετώντας πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό 
τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με ένα τρόπο ξεχωριστό 
- μ’ εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του - όταν βρίσκεται απέναντι 
στο κοινό επικοινωνεί μ’ έναν μοναδικό τρόπο μαζί του.

Ο Κώστας Χατζής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού 
τραγουδιού έρχεται στην Κύπρο για να παρουσιάσει ένα μοναδικό μουσικό 
ταξίδι, μέσα από τη λυρικότητα και την ευαισθησία των στίχων και της 
μουσικής των τραγουδιών, που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

Μαζί του τραγουδούν η Μαρία Αλεξίου και η Αντωνία Χατζίδη. Την ορχήστρα 
διευθύνει ο Μαέστρος Γιώργος Παγιάτης.

Πού και πότε;
Λευκωσία: Down Town Live, Παρασκευή 17 Μαρτίου
Λεμεσός: Ravens, Σάββατο 18 Μαρτίου

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών διοργανώνει 2 συναυλίες με τα Γυμνά 
Καλώδια και τους Λωποδύτες

Πού και πότε;
6/2/17 Ravens Music Hall - ΛΕΜΕΣΟΣ
7/2/17 Διαχρονική Μουσική Σκηνή - Λευκωσία

Μάρτης
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 «Ν»: Στις 12 Ιανουαρίου 2016 υπεγράφη διμερής συμφωνία μεταξύ της 
Κούβας και ΗΠΑ. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις πρακτικές επιπτώσεις 
της εφαρμογής της συμφωνίας;

Α.Μ.: Το κύριο αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας είναι στο προσφυγικό 
θέμα. Μετά από 50 χρόνια, δίνει τέλος στο κύριο κίνητρο που 
προκαλούσε την ασταθή μετανάστευση από την Κούβα στις ΗΠΑ. 
Με την πολιτική της κυβέρνησης της Βορείου Αμερικής γινόταν 
μ ία χειραγώγηση του χαρακτήρα των κουβανών μεταναστών, 
αντιμετωπίζοντας τους ως πολιτικούς πρόσφυγες, αγνοώντας ότι 
η μετανάστευση, όπως και σε άλλες χώρες, συμβαίνει κυρίως για 
οικονομικούς λόγους. 

«Ν»: Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο Γκουαντάναμο και πώς αξιολογείτε 
την αποτυχημένη υπόσχεση του Ομπάμα για το κλείσιμο το Γκουαντάναμο;

Α.Μ.: Για να επιτευχθεί η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των 
δύο κυβερνήσεων, η Κούβα απαιτεί την άνευ όρων επιστροφή του 
κατεχόμενου κουβανικού εδάφους από τη ναυτική βάση της Βορείου 
Αμερικής. Η παράνομη κατάληψη αυτού του εδάφους έγινε ενάντια 
στη θέληση του κουβανικού λαού και της κουβανικής κυβέρνησης.

«Ν»:  Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το εμπάργκο των ΗΠΑ ενάντια στην 
Κούβα;

Α.Μ.: Πρώτον πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει 
επιβάλει έναν οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό στο λαό της 
Κούβας εδώ και πάνω από 55 χρόνια. Είναι αποκλεισμός και όχι 
‘εμπάργκο’, αφού αυτή η πολιτική επιδιώκει την απομόνωση, την 
ασφυξία και την καθήλωση της Κούβας, με αδιστακτό σκοπό τους να 
πνίξουν το λαό και να τον αναγκάσουν να εγκαταλέιψει την απόφαση 
του για κυριαρχία και ανεξαρτησία.

Η κουβανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την πραδοχή του προέδρου 
Ομπάμα ότι ο αποκλεισμός επηρεάζει τον κουβανικό λαό αλλά και 
τις επικλήσεις του στο Κονγκρέσο για την αφαίρεση αυτής της 
πολιτικής κρίνοντας την ως αποτυχημένη μέθοδο ανατροπής της 
Επανάστασης. Παρ’ όλα αυτά, στην τελευταία σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείχε από το ψήφησμα 
για αφαίρεση αυτής της πολιτικής, έτσι ο αποκλεισμός παραμένει 
ισχύον και ανέθικτος.

 «Ν»:  Ποια είναι η απάντησή σας σε εκείνους που πιστεύουν ότι ο θάνατος 
του Φιντέλ Κάστρο σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της κουβανικής 
επανάστασης; 

Α.Μ.: Η κληρονομιά που αφήνει ο Φιντέλ στους κουβανούς επαναστάτες 
είναι αδιαπραγμάτευτα σημαντική στην ενδυνάμωση και στη συνέχιση 
του έργου της Επανάστασης. Εμείς ως κουβανοί πολίτες έχουμε 
συναίσθηση της Επανάστασης ως μία διαδικασία που μας επιτρέπει 
να συνεχίσουμε την εξέλιξη της πέραν της φυσικής παρουσίας των 
ιστορικών της ηγετών.

Αυτοί που πιστεύουν ότι με το θάνατο του Φιντέλ ξεκινά το τέλος 
της επανάστασης είναι εκείνοι που απέτυχαν τα τελευταία σχεδόν 
60 χρόνια να ανατρέψουν την Επανάσταση. 

«Ν»:  Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι οι πρόσφατες οικονομικές αλλαγές που προσπαθεί να εφαρμόσει η 
Κούβα, φέρνουν τη χώρα σε μια διαδικασία της καπιταλιστικής ανάπτυξης

Α.Μ.: Οι αλλαγές, που αποτελούν τον εκσυγχρονισμό του κουβανικού οικονομικού μοντέλου, είναι απόφαση 
περισσότερων από 8 εκατομμυρίων Κουβανών που συμμετείχαν στην έγκριση τους. Στόχος τους είναι 
η ανάπτυξη του επιτυχημένου και βιώσιμου σοσιαλισμού στην Κούβα. Αυτές οι αλλαγές ενδυναμώνουν 
την κρατική περιουσία στα κύρια μέσα παραγωγής  και στους συλλογικούς μηχανισμούς διαχείρισης της 
οικονομίας και εφαρμόζονται για να ενδυναμώσουν τον σοσιαλισμό στην Κούβα στις παρούσες διεθνείς 
οικονομικές συνθήκες.

 «Ν»:  Πως εκτιμάτε γενικότερα τις εξελίξεις στην Λατινική Αμερική;

Α.Μ.: Η Λατινική Αμερική είναι θύμα της αντεπίθεσης του ιμπεριαλισμού με στόχο την ανάκτηση του πολιτικού 
και οικονομικού ελέγχου της περιοχής. Αυτή η αντεπίθεση έχει σκοπό την ανατροπή των προοδευτικών 
και αριστερών κυβερνήσεων, που προσπαθούν να αλλάξουν την κρίσιμη πραγματικότητα στην οποία 
βρίσκονται οι λαοί αυτής της περιοχής. Πολλοί λαοί της Λατινικής Αμερικής έγιναν πειραματόζωα της 
εφαρμογής του σκληρού νεο-φιλελευθερισμού την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, ενώ ο εικοστός 
πρώτος αιώνας άνοιξε σαν μια μεγάλη πόρτα. Πόρτα αλλαγής της πραγματικότητας, αντίστασης, ενάντια 
στην υποταγή στον νεοφιλελευθερισμό.  

Ο ιμπεριαλισμός εφαρμόζει συμβατικούς αλλά και μη συμβατικούς μεθόδους πολέμου. Εναντιώνονται 
στις προοδευτικές και αριστερές κυβερνήσεις, τα πολιτικά προγράμματα των οποίων στηρίζονται στα 
συμφέροντα των λαών και απομακρύνονται από τις πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων και των ΗΠΑ.

Ένα παράδειγμα της εφαρμογής αυτής της επίθεσης ήταν το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που το 2016 
έλαβε χώρα ενάντια στην πρόεδρο Ντίλμα Ρούσεφ στην Βραζιλία, η οποία είχε εκλεγεί με τη στήριξη 
πέραν των 50 εκατομμυρίων βραζιλιάνων πολιτών. Σε μια ανοιχτή συνωμοσία μεταξύ της ολιγαρχίας, 
της δικαστικής εξουσίας και των μεγάλων ΜΜΕ, φτιάχτηκε ένα σκηνικό που σε λιγότερο από ένα χρόνο 
κατάφεραν  να ανατρέψουν την πρόεδρο και να την αντικαταστήσουν με μία κυβέρνηση που λαμβάνει 
υπόψην της μόνο τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού. 

 «Ν»:  Πώς βλέπετε το μέλλον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών και πώς αξιολογείτε την 
συνεργασία της UJC και της ΕΔΟΝ στην ηγεσία της ομοσπονδίας.

Α.Μ.: Στα 71 χρόνια της ιστορίας της η ΠΟΔΝ έχει ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις όπου έχει 
δοκιμαστεί η ικανότητά της να αντιστέκεται, η εγκυρότητα και η ανάγκη των προτάσεων της στην πάλη 
για τα δικαιώματα της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα η ΠΟΔΝ συμμετέχει στην παγκόσμια αντι-
ιμπεριαλιστική πάλη, υπερασπιζόμενη τις θέσεις της νεολαίας μπροστά στα γεγονότα που συμβαίνουν 
παγκοσμίως. Οι αποστολές αλληλεγγύης και οι περιφερειακές και διεθνής εκδηλώσεις που διοργανώνει 
η ΠΟΔΝ δείχνουν ότι υπάρχει μια συμαντική δύναμη αντι-ιμπεριαλιστικής, προοδευτικής και αριστερής 
νεολαίας, η οποία μένει ζωντανή μέσα από την πάλη για ένα καλύτερο κόσμο. 

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του ρόλου της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ και η κομμουνιστική νεολαία της Κούβας 
(UJC) είναι ενωμένες. Οι ιστορικοί δεσμοί φιλίας και οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο οργανώσεων αλλά 
και η διαύγεια των δύο όσον αφορά το ρόλο της νεολαίας στις διεθνείς παρούσες συνθήκες επιτρέπουν 
την παροχή μίας ακριβούς κατευθυντήριας γραμμής για το έργο της ΠΟΔΝ.

«Ν»:  Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το επερχόμενο 19οΠαγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών;

Α.Μ.: Το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών θα είναι ένας χώρος όπου θα επικυρωθεί η 
θέληση χιλιάδων νέων για έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Η προώθηση της ειρήνης, της αλλυλεγγύης, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό δείχνει το πώς οι νέες γενιές θέλουν 
να ζουν σε ένα κόσμο μακριά από την εκμετάλλευση και τους πολέμους στους οποίους μας υποβάλλει 
η σημερινή διεθνής τάξη, κυριαρχούμενη από την ηγεμονία του βορειοαμερικανικού ιμπεριαλισμού.

Σε αυτό το φεστιβάλ θα γιορτάσουμε τα εκατοντάχρονα της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης. Ένα ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της ανθρωπότητας και απέδειξε πως οι 
εκμεταλλευόμενοι και καταπιεσμένοι της ιστορίας είμαστε ικανοί να φτιάξουμε και να αναπτύξουμε ένα 
σοσιαλιστικό σύστημα όπου το συλλογικό συμφέρον και οι άνθρωποι αποτελούν το κέντρο της κοινωνίας.

Θα γιορτάσουμε επίσης και τα εβδομηντάχρονα του κινήματος των Φεστιβάλ και θα είναι αφιερωμένο 
στη φιγούρα του Ιστορικού Αντάρτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και στον σύντορφο ηγέτη της πάλης του λαού 
της Σαχάρας Μοχάμεντ Αμπντελάζιζ. Πιστεύω πως μέσα από το 19ο Φεστιβάλ, υπάρχουν οι συνθήκες για 
να ενδυναμωθεί αυτό το σημαντικό κίνημα της αντι-ιμπεριαλιστικής και αριστερής νεολαίας σε διεθνές 
επίπεδο.

«Ν»: Όπως πολύ καλά γνωρίζεις λαός της Κύπρου είναι θύματα του ιμπεριαλισμού. Ποιο είναι το μήνυμά σου προς 
την νεολαία της Κύπρου;

Α.Μ.: Η πάλη της Κυπριακής νεολαίας και του Κυπριακού λαού ενάντια στην τούρκικη εισβολή και υπέρ 
της επανένωσης του νησιού, είναι μία δίκαιη και νόμιμη πάλη της νεολαίας που υπερασπίζεται την 
κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας της. Ο χαρακτήρας αυτής της πάλης, της δίνει τη δύναμη 
για να μπορέσει να νικήσει. Ο Εθνικός Ήρωας της Κούβας, Χοσέ Μαρτί, έδωσε στους Κουβανούς μια 
ηθική αξία την οποία χρησιμοποιούμε για να αντέξουμε στην πάλη μας. Ο Μαρτί είπε: ‘‘Μια δίκαιη ιδέα 
στο βάθος μιας σπηλιάς μπορεί να καταφέρει περισσότερα από χίλιους στρατούς’’.  Αυτό δηλώνει τη 
βαθιά μας βεβαιότητα για το θρίαμβο των δίκαιων ιδεών και μας καλεί να μην παραιτηθούμε, αλλά να 
συνεχίσουμε την πάλη μέχρι την οριστική νίκη.

•Επιμέλεια Χρυσάνθη Επιφανίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ



τις 24 με 26 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια 
φορά η Συνάντηση Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Οργανώσεων 
Νεολαίας  (ΣΕΚΟΝ). Η 13η ΣΕΚΟΝ πραγματοποιήθηκε στην 
Κ ωνσταντινούπολη της Τουρκίας από την Κομμουνιστική 
Νεολαία Τουρκίας, κάτω από το σύνθημα «100 χρόνια μετά τη 
Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση κρατάμε ψηλά 
τη σημαία του Οκτώβρη! Ενδυναμώνουμε τον αγώνα των νέων 
στην Ευρώπη για τη νέα κοινωνία, χωρίς πολέμους, κρίσεις, 
πρόσφυγες, ανεργία, φτώχεια και καπιταλιστική εκμετάλλευση. 

Ο Σοσιαλισμός είναι το μέλλον». Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε το μέλος της 
Κεντρικής Γραμματείας της Οργάνωσης, Γεωργία Παρμάκη. 

 H ΣΕΚΟΝ, η οποία πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, διοργανώνεται 
κάθε φορά από διαφορετική οργάνωση σε διαφορετική χώρα, με την 
συμμετοχή δεκάδων οργανώσεων Νεολαίας από όλη την Ευρώπη. 

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης πραγματοποιήθηκε 
ένα συνέδριο κάτω από το θέμα της συνάντησης, 
ό πως παρουσιάζεται στο σύνθημα. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε σεμινάριο κάτω από τον τίτλο 
«Αντικρούοντας τα αντι-κομμουνιστικά ψεύδη που 
διαδίδονται από τους θεσμούς του καπιταλιστικού 
συστήματος. Αναλύοντας τους αντικειμενικούς λόγους 
του φόβου της αστικής τάξης προς τον κομμουνισμό. 
Υ περασπιζόμενοι την κληρονομιά της Ένωσης 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) και 
των λαϊκών δημοκρατιών στην Ευρώπη. Αγωνιζόμενοι 
ενάντια στον αντι-κομμουνισμό σήμερα». 

Ως ΕΔΟΝ είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε και 
στα δύο αυτά θέματα, παρουσιάζοντας τις απόψεις μας 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από το διαχρονικό 
πλαίσιο δράσης της οργάνωσής μας. Κυρίως μέσα 
από το θέμα του σεμιναρίου μας δόθηκε η ευκαιρία 
ν α αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο η αντι-
κομμουνιστική προπαγάνδα εκφράζεται σήμερα στην 
Κύπρο. Παρουσιάσαμε ως πρόσφατα παραδείγματα το 
εξεταστικό δοκίμιο της Ιστορίας στις προεισαγωγικές 
εξετάσεις του περσινού Ιουνίου, μέσα από το οποίο το 
Υπουργείο παιδείας επιδίωξε με τον πλέον ανιστόρητο 
τρόπο να εξισώσει τον κομμουνισμό με τον φασισμό και 
την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επισκέψεις 
των σχολείων στο κρησφύγετο του Γρίβα, όταν την ίδια 
στιγμή, μεθοδευμένα, προσπαθούν να αποσιωπήσουν 
την αντίσταση ενάντια στις πραξικοπηματικές ενέργειες 
ε ις βάρος της τότε Κυπριακής κυβέρνησης και 
γενικότερα να διαγράψουν τους ιστορικούς αγώνες 
του Λαϊκού Κινήματος στην Κύπρο.  

Οι συναντήσεις αυτού του είδους, αποτελούν ευκαιρία για ανταλλαγή 
εμπειριών από τους αγώνες της οργανωμένης νεολαίας στις χώρες 
της Ευρώπης, αλλά παράλληλα αποτελούν και σταθμό για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση των αγώνων, κοινών και ιδιαίτερων, για 
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε 
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γνώση που συγκεντρώνουμε 
μέσα από τη συμμετοχή μας σε κάθε διεθνή δραστηριότητα μας 
βοηθά, ώστε να συμβάλουμε κι εμείς ως οργάνωση νεολαίας στους 
κοινούς οργανωμένους αγώνες του διεθνούς αντι-ιμπεριαλιστικού 
κινήματος νεολαίας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από την 
ολόχρονη δράση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών και όπως αναμένεται να κορυφωθούν μέσα από την 
πραγματοποίηση του 19ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών, τον ερχόμενο Οκτώβριο, στη Ρωσία. 

•Μάριαμ Σιααπάν
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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