


Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος: Χάρης Πασιάς

Αντρέας Παναγιώτου, Γιάγκος Σωκράτους, Γιώργος Κουκουμάς, Γιώργος 
Λιασής, Δέσπω Δημητρίου, Δήμητρα Γεωργίου, Δώρος Δωροθέου, Εύη Ανδρέου, 
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μαίρη Αντωνίου, Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου,        
        Παναγιώτης Πενταλιώτης, Φανή Φιλοθέου

Σελίδωση: Άντρη Νικολαΐδου

                 Επικοινωνία:
                           Διεύθυνση: Αντρέα Παπακώστα 1 - Τ.Κ. 1037  

Καϊμακλί - Λευκωσία Τ.Θ. 21986 Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459 | Fax: 22757161

Email: neolea1959@yahoo.com
Τηλέφωνο Τμήματος Διαφημίσεων: 22766535

Εκτύπωση: PRINTCO LTD 

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα με τη “ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη 
συνέχεια με εισφορά 1 ευρώ

πε
ρι

εχ
όμ

εν
α

Εκδηλώσεις | 22-23
•Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος: 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι μονιασμένοι στο στόχο της 
επανένωσης!

Συνέντευξη | 12 – 15 
•Γιάννο Λαμάρη, Κοινοβουλευτικό 

Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ 
Στόχος είναι το ΑΚΕΛ να βγει πιο δυνατό 

και πιο φρέσκο στην κοινωνία με 
μεγαλύτερες απαιτήσεις

Περιβάλλον 35
•Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κύπρο
Ας δώσουμε στα παιδιά μας το περιβάλλον που τους αξίζει

Πολιτισμός18–20 
•Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής που λεγόταν Άνθρωπος
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•Σφαγές Τ/κ από τον ελληνοκυπριακό φασισμό: Μια 
άγνωστη –μαύρη- σελίδα της Ιστορίας 
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•ΦΑΣΙΣΜΟΣ (Μέρος 1ο): θεωρία των «δύο άκρων»

Ευρωπαϊκά θέματα 46-47
Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Πολιτική 16-17
•Ιδιωτικοποιήσεις των Δημόσιων και Κοινωφελών 
οργανισμών (Μέρος Β’)

Παραπολιτικά 6–9

ΕΔΟΝόπουλα 26–27
•Παγκύπρια Εκστρατεία ΕΔΟΝόπουλων 2014 
«Το παιδί αντιμέτωπο με την οικονομική κρίση»

 Μαθητές 28-30
•Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλης»: Αναπάντητα 
Ερωτήματα!!
•Νέα από τα σχολεία
•Η ΠΕΟΜ δίπλα στο μαθητή! 
Εκδηλώσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλες 
τις πόλεις

Φοιτητές 31–34
•Πρόταση για τριετή προγράμματα σπουδών = 
υποβάθμιση των πτυχίων μας
•ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ για Φοιτητικές Ενώσεις δίπλα 
στους φοιτητές
•Στιγμές από τη δράση μας

Νέοι Εργαζόμενοι 36–39
•«Ασπιρίνη» σε ετοιμοθάνατο… τα μέτρα της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη για την καταπολέμηση της ανεργίας.
•Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2013

Η “ΝΕΟΛΑΙΑ” θα 
κυκλοφορήσει ξανά
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Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κυπριακό, μόνο 
απογοήτευση μπορούν να προκαλέσουν. Τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες, μετά από ένα μεγάλο διάστημα στασιμότητας 
σε κάθε πεδίο που αφορούσε το κυπριακό πρόβλημα, 
αναμένεται η εξαγγελία ενός κοινού ανακοινωθέντος που 
να σηματοδοτεί την επανέναρξη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας. Ένα ανακοινωθέν που θα επιβεβαιώνει τη βάση 
της διαπραγμάτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και στα κοινά ανακοινωθέντα 
Χριστόφια – Ταλάτ, δηλαδή ότι η λύση θα στηρίζεται σε ένα 
κράτος, μία και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα 
και ιθαγένεια. Η αδυναμία και δυσκαμψία που παρουσιάζεται 

τους τελευταίους μήνες προς την κατεύθυνση εξαγγελίας 
ενός κοινού ανακοινωθέντος είναι απογοητευτική. Τακτικές 
εγκατάλειψης προηγούμενων επιτυχημένων συγκλίσεων από 
πλευράς της ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά και μηδενισμός 
της συμφωνημένης βάσης των διαπραγματεύσεων από την 
τουρκοκυπριακή πλευρά θα έχουν καταστροφικές συνέπειες 
για την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος, αφού τέτοιες 
πολιτικές θα συμβάλουν στην εδραίωση της διχοτόμησης. 
Στόχος μας δεν πρέπει να είναι άλλος από την επιβεβαίωση 
των αρχών λύσης του Κυπριακού και την προσήλωση στη λύση 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 

Μ
νημονιακές δεσμεύσεις, κουτσούρεμα της δωρεάν και δημόσιας παιδείας, κατάργηση κοινωνικών παροχών, κατάργηση 
κοινωνικών βοηθημάτων, ιδιωτικοποιήσεις, ανεργία, μετανάστευση. Με όλα αυτά και άλλα τόσα έχει υποδεχτεί ο κυπριακός 
λαός τον καινούριο χρόνο. Ένα χρόνο γεμάτο αναξιόπιστες δηλώσεις, ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις και επιβολές σκληρών 
αντιλαϊκών μέτρων. Το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας παζαρεύεται πίσω από κλειστές πόρτες Τροϊκανών 
και κυβερνώντων. Με τις συμφωνίες αυτών που καταβάλουν κάθε προσπάθεια και εκμεταλλεύονται κάθε μέσο για να 
μας πείσουν ότι για όλα φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση, για όλα φταίει ο Δημήτρης Χριστόφιας. Οι σκληρές πολιτικές 
λιτότητας και οι Τροικανότερες των Τροικανότερων συμπεριφορές της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη για ένα χρόνο τώρα 
αποδεικνύουν άλλα.         

«Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή – ΟΧΙ στη Διχοτόμηση»



Οι πιο πάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη για 
επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Υπογραμμίζεται 
ακόμη μια φορά ότι ο αγώνας για επαναπροσέγγιση χρειάζεται να ενταθεί 
ακόμη περισσότερο, αφού μακριά από ξένα και ντόπια συμφέροντα είναι 
ο μηχανισμός εκείνος που κρατά ζωντανή την ιδέα της απελευθέρωσης 
και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. Πιστοί στις αρχές της 
επαναπροσέγγισης καλούμε τους συμπατριώτες μας, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, να συμμετέχουν στην Παγκύπρια Εκδρομή της 
ΕΔΟΝ στο Τρόοδος. Με σύνθημα «Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή – ΟΧΙ 
στη Διχοτόμηση» οι νέοι της Κύπρου θα στείλουν για ακόμη μια φορά 
ηχηρά μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε ένα 
ειρηνικό συναπάντημα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην πιο 
ψηλή κορφή της Κύπρου.   

Δυστυχώς, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη ακόμη μια φασιστική 
επίθεση ενάντια σε στέλεχος της ΕΔΟΝ από εθνικιστές συμμαθητές του 
που ένιωσαν να θίγεται το εθνικό τους φρόνιμα όταν αντιλήφθηκαν πως 
στο διαφημιστικό φυλλάδιο της εκδρομής αναγράφονται πληροφορίες 
στα τούρκικα. Τέτοιες συμπεριφορές είναι, εκτός από απαράδεχτες 
και επικίνδυνες. Η ΕΔΟΝ έχει καταγγείλει πολλές φορές νεοφασιστικές 
συμπεριφορές μέσα στα σχολεία χωρίς να υπάρχει καμιά ανταπόκριση. Το αρμόδιο υπουργείο, οι σχολικές διευθύνσεις αλλά και τα οργανωμένα 
σύνολα γονέων χρειάζεται να πάρουν τέτοια μέτρα που να εξαλείφουν κάθε νεοφασιστική δράση μέσα στα σχολεία. Καταγράφονται συχνά 
τόσα κρούσματα φασιστικών επιθέσεων ενάντια σε μαθητές που οποιαδήποτε μη παραδοχή του προβλήματος και δικαιολογία για αναβολή 
λήψης μέτρων είναι αδικαιολόγητη και βαραίνει ακόμη περισσότερο τις ευθύνες των αρμοδίων.    

Περιμένοντας την επανεκκίνηση της 
οικονομίας παρακολουθούμε το θέατρο του 
παραλόγου με την Τρόικα και την κυβέρνηση 
Νίκου Αναστασιάδη σε πρωταγωνιστικούς 
ρόλους. Μειώσεις μισθών, μαζικές 
απολύσεις, κουτσούρεμα των εργασιακών 
κεκτημένων, κουτσούρεμα της δημόσιας και 
δωρεάν παιδείας, κλείσιμο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, κούρεμα καταθέσεων, 
χιλιάδες άνεργοι και δραματική αύξηση της 
μετανάστευσης είναι μερικά από τα πολλά 
που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά 
η κοινωνία. Συμπολίτες μας ζουν κάτω 
από το όριο φτώχειας, εξαρτώμενοι από 
κοινωνικά παντοπωλεία την ίδια στιγμή 
που η ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
στοχοποιούνται ακόμη πιο πολύ. Μέσα σε 
αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση προχωρεί 
σε περικοπές 126 εκ. στα κονδύλια που 
αφορούν κοινωνικές δαπάνες σε υγεία, 

παιδεία και πολιτισμό, προχωρεί σε μειώσεις 
δημόσιων βοηθημάτων, σε αυξήσεις 
φόρων, καυσίμων, αδειών κυκλοφορίας. 
Μέσα σε ένα χρόνο διακυβέρνησης 
Νίκου Αναστασιάδη καταργείται η 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
επιβάλλονται κόμιστρα λεωφορείων στους 
μαθητές και άλλες ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, καταργούνται επιδόματα, 
φιλελευθεροποιούνται τα ωράρια 
των καταστημάτων και ανενόχλητη η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων οργιάζει, 
φορολογείται η ακίνητη ιδιοκτησία χωρίς 
καμιά εξαίρεση. 

Το κοινωνικό κράτος προνοίας 
συρρικνώνεται, η δημόσια υγεία και παιδεία 
ξηλώνονται και στοχοποιείται φυσικά και 
η κοινωνική σύνταξη. Η κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη, ετσιθελικά όπως μας έχει 

συνηθίσει επιδιώκει να κουτσουρέψει κατά 
20% περίπου την κοινωνική σύνταξη σε 
βάρος 3000 περίπου ληπτριών κοινωνικής 
σύνταξης χωρίς να υπάρχει καμιά 
μνημονιακή υποχρέωση. Οι επικλήσεις 
της κυβέρνησης σε εκατομμυριούχους 
συνταξιούχους δεν μπορούν να θεωρούνται 
πειστικές. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει 
για ακόμη μια φορά ότι στο όνομα των 
μνημονιακών δεσμεύσεων είναι έτοιμη να 
επιτεθεί με διάφορα τεχνάσματα και στους 
συνταξιούχους χωρίς κανένα σεβασμό. 
Οι κυβερνώντες οφείλουν να κάνουν 
δεύτερες σκέψεις και να ανακαλέσουν 
την ισοπεδωτική και άδικη απόφαση για 
κατάργηση της κοινωνικής σύνταξης από 
χιλιάδες δικαιούχους εκφράζοντας τον 
ελάχιστο σεβασμό στα γηρατειά. 

Με κινητοποιήσεις έχει βρει η καινούργια 
χρονιά και τους μαθητές, αφού μέσα σε 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες, την ώρα 
που γονείς μένουν άνεργοι, την ώρα που 
οι μισθοί μειώνονται και δεν υπάρχει 
η δυνατότητα εξασφάλισης ούτε των 

αναγκαίων αγαθών, η κυβέρνηση επιβάλλει 
κόμιστρα στους μαθητές, αλλά και σε 
άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
όπως οι συνταξιούχοι και οι φοιτητές, 
παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν κυρίως 
από το οργανωμένο μαθητικό κίνημα. Αυτό 

που οι μαθητές 
εισέπραξαν τους 
τελευταίους μήνες 
από το αρμόδιο 
υπουργείο ήταν 
μόνο περιφρόνηση. 
Από το Σεπτέμβριο 
μέχρι και σήμερα 
το υπουργείο 
αρκείται στο να 
αναστέλλει την 
επιβολή κομίστρων 
ρίχνοντας στάχτη 
στα μάτια των 
μαθητών και 
των γονιών 

τους. Το μέτρο αυτό είναι εγκληματικό 
και οι συνέπειες από την επιβολή του θα 
είναι τεράστιες. Η κυβέρνηση οφείλει να 
διαφυλάξει την παιδεία του τόπου σαν 
κόρη οφθαλμού. Δεν μπορεί οι μαθητές να 
επιβαρύνονται με €15 το μήνα, μόνο για τις 
σχολικές τους διαδρομές, ενώ υπάρχουν 
χιλιάδες άποροι μαθητές στα σχολεία και 
χιλιάδες άνεργοι γονείς. Το Μαθητικό Κίνημα 
με πρωτοστάτη την ΠΕΟΜ δηλώνει και μέσα 
από τις ανακοινώσεις του ότι δεν πρόκειται 
να πάψει να αντιτίθεται σε αυτό το άδικο 
μέτρο που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο 
την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση 
των μαθητών και οικογενειών τους. Η ΠΕΟΜ 
μέσα από το οργανωμένο μαθητικό κίνημα 
θα συνεχίσει τον αγώνα αντίστασης, ενάντια 
στα μέτρα λιτότητας, ενάντια στις δυνάμεις 
της συντήρησης που θέλουν τους μαθητές 
απαθείς και αποχαυνωμένους μπροστά στις 
αντινεανικές πολιτικές τους. 

Κόλλησε ο διακόπτης της… επανεκκίνησης

Κυβέρνηση Αναστασιάδη προς μαθητές και συνταξιούχους: όλα εδώ πληρώνονται!



Το ποσό των € 5,146 παρέδωσαν στο 
Υπουργείο Παιδείας τα ΕΔΟΝόπουλα με την 
ολοκλήρωσης της εκστρατείας «Κάλαντα 
Αλληλεγγύης 2014». Όλα τα έσοδα της 
εκστρατείας προορίζονταν για το Ταμείο 
Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου 
Παιδείας για την οικονομική στήριξη σε 
μαθητές που χρειάζονται οικονομική 
βοήθεια. Τα ΕΔΟΝόπουλα για ακόμη 
μια χρονιά και παρ’ όλες τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες δεν μπορούσαν να 
μείνουν απαθείς μπροστά σε μια σκληρή 
πραγματικότητα που θέλει 15000 άπορους 
μαθητές στα σχολεία, παιδιά να λιποθυμούν 

στο σχολείο από ασιτία, παιδιά να μην 
μπορούν να πληρώσουν λεωφορείο για να 
πάνε στο σχολείο. Μπροστά στο έγκλημα 
αυτό που διαπράττεται ενάντια στα παιδιά 
με την επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας, 
τα ΕΔΟΝόπουλα με ανιδιοτέλεια, αγάπη 
και εθελοντισμό εξέφρασαν την δική τους 
αλληλεγγύης προσφέροντας οικονομική 
βοήθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
τους, στα παιδιά που την έχουν ανάγκη. 
Για την Οργάνωση μας τα παιδιά υπήρξαν 
πάντοτε στις προτεραιότητες μας γι’ αυτό 
και αφιερώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για 
την επιτυχή διοργάνωση και ολοκλήρωση 

της εκστρατεία μας στην διάρκεια της 
οποίας διοργανώθηκαν δεκάδες εκστρατείες 
για πώληση προϊόντων αλλά και μεγάλος 
αριθμός εκδηλώσεων. Τα ΕΔΟΝόπουλα 
μας έδωσαν ακόμη μια φορά το δικαίωμα 
να νιώθουμε περηφάνια. Παράλληλα, 
πρωτοβουλίες σαν αυτές, πρωτοβουλίες που 
πηγάζουν από την ανάγκη των παιδιών να 
προσφέρουν στα παιδιά, μας δίνουν δύναμη 
για τους αγώνες που ακολουθούν αλλά και 
ελπίδα για το μέλλον.   

Το ΑΚΕΛ προχωρεί στο Προγραμματικό 
του Συνέδριο στις 15 και 16 Φεβρουαρίου, 
ένα συνέδριο που θα σηματοδοτήσει τη 
συνέχεια νέων αγώνων και κατακτήσεων 
προς το συμφέρον των εργαζομένων 
του τόπου. Στόχος είναι η διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης πρότασης και ξεκάθαρων 
θέσεων σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή 
ζητήματα που αφορούν την πολιτική του 
κόμματός μας. Ζητήματα που αφορούν τη 
δράση και την παρουσία του στην κοινωνία 
και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η συζήτηση, ο 
προβληματισμός και η κατάθεση απόψεων 

γύρω από θέματα που απασχολούν τόσο τον 
κυπριακό λαό στο σύνολό του, όσο και το 
κομματικό μας οικοδόμημα συγκεκριμένα. 
Μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες 
που διέρχεται ο τόπος και ο λαός μας, 
στόχος είναι να εξεταστούν οι συνθήκες της 
σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, αλλά και να 
επαναδιατυπωθούν οι βασικές μας αρχές και 
ο ρόλος του λαϊκού κινήματος στο κοινωνικό 
σύνολο. Έχει επίσης ανακοινωθεί, η έναρξη 
του Δημόσιου Προσυνεδριακού Διαλόγου, 
έτσι όπως προνοείται από το καταστατικό του 
Κόμματος με στόχο να αναπτυχθεί ελεύθερος 
και εποικοδομητικός διάλογος που θα 

συμβάλει στην κατάληξη των όσο καλύτερων 
αποφάσεων του Συνεδρίου μας. Όλα τα 
άρθρα στα πλαίσια της προσυνεδριακής 
συζήτησης θα δημοσιοποιούνται στην 
εφημερίδας «Χαραυγή» και διαδικτυακά 
στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ. Είμαστε σίγουροι 
ότι το κόμμα μας, το ΑΚΕΛ, μέσα από τις 
διεργασίες του Προγραμματικού Συνεδρίου 
θα επαναβεβαιώσει για ακόμη μια φορά ότι 
είναι, και θεωρητικά αλλά και στην πράξη, 
η δύναμη της προόδου, του ριζοσπαστισμού, 
ο υπερασπιστής του λαού ενάντια στις 
επιθέσεις που δέχεται. 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ 
διοργανώνει συναυλίες με τους καλλιτέχνες, 
Κούλη Θεοδώρου, Μαρία Θεοδότου, Άγγελο 
Αυγουστή και το σχήμα της Μουσικής Σκηνής 
«Εξάντας». Βιώνοντας και εμείς οι ίδιοι οι 
ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες τις συνθήκες των 
καιρών και αντιλαμβανόμενοι τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τεράστια 
πλειοψηφία της νεολαίας του τόπου, έχουμε 

αποφασίσει την διοργάνωση τεσσάρων 
συναυλιών, με τη συμμετοχή αξιόλογων 
καλλιτεχνών και με ελάχιστο κόστος 
εισιτηρίου έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι 
όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής. 

Ραντεβού λοιπόν στις 4 Φεβρουαρίου στο Ra-
vens Music Hall στη ΛΕΜΕΣΟ, 5 Φεβρουαρίου 
στη Μουσική Σκηνή Εξάντας στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

5 Μαρτίου στο ShowRoom café-lounge στη 
ΛΑΡΝΑΚΑ και στις 12 Μαρτίου στο Aloft Bar 
στην ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, σε τέσσερις ξεχωριστές 
συναυλίες που θα μας διασκεδάσουν και θα 
μας εμπνεύσουν. 

•Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακή Γραμματέας ΕΔΟΝ Λάρνακας

Όταν η αλληλεγγύη γίνεται πράξη - Κάλαντα Αλληλεγγύης 2014

Προγραμματικό Συνέδριο ΑΚΕΛ

Συναυλίες της ΕΔΟΝ σε όλη την Κύπρο!















ε την ευκαιρία 
της ανάληψης 
των νέων του 
καθηκόντων, η «Ν» 
συναντήθηκε με τον 

νέο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο 
του ΑΚΕΛ, σύντροφο Γιάννο Λαμάρη, 
και του έθεσε σειρά ερωτημάτων 
αναφορικά με τα ζητήματα που 
θα απασχολήσουν το επερχόμενο 
Προγραμματικό Συνέδριο του ΑΚΕΛ, 
όπως η πολιτική των συμμαχιών, τους 
στόχους και τις προτεραιότητες της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το suc-
cess story της οικονομικής πολιτικής 

της Κυβέρνησης και το αδιέξοδο 
των χειρισμών Αναστασιάδη στο 
Κυπριακό.

«N»: Σύντροφε, καταρχάς συγχαρητήρια για τις νέες ευθύνες που αναλαμβάνεις 
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ και καλή δύναμη για το δύσκολο 
έργο το οποίο έχετε να διεξέλθετε ως Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα ήθελα να 
ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη, έχοντας την εκτίμησή σου για την πρόσφατη 
ανανέωση στα σώματα του ΑΚΕΛ.

Συνέντευξη με τον Γιάννο Λαμάρη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ

Γ.Λ.: Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές. Για κόμματα όπως το ΑΚΕΛ, η ανανέωση στα σώματα 
είναι πηγή ζωής. Μια διαδικασία μόνιμη, η οποία πρέπει -βεβαίως- να είναι στην καθημερινή 
έγνοια όλων μας για να μην μένει στο περιθώριο. Η διαδικασία αυτή προβλημάτιζε το Κόμμα 
ακόμη και πριν τις Προεδρικές εκλογές. Μια ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση και περισσότερη ψυχή 
στη δράση μας μέσα στις νέες συνθήκες. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω ανανέωσης σωμάτων, με 
συλλογικό πάντα τρόπο. Άρα προσβλέπουμε στην ανανέωση που έγινε σε μια σημαντική στιγμή 
για το Κόμμα, μετά τις εκλογές και μετά την πενταετή διακυβέρνηση της χώρας, μέσα στις πάρα 
πολύ δύσκολες συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης. 

Μ



«N»: Ποιο είναι το στοίχημα για το ΑΚΕΛ στο επερχόμενο 
Προγραμματικό Συνέδριο; Θα επιδιωχθούν αλλαγές για το θεαθήναι 
ή ουσίας; Ας πάρουμε, για παράδειγμα το θέμα των συνεργασιών. 
Πως αναμένετε να βγει το ΑΚΕΛ από αυτή τη διαδικασία, ενόψει 
και των επερχόμενων Ευρωεκλογών και των άλλων εκλογικών 
αναμετρήσεων;

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ ανέλαβε τη χρονιά που πέρασε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούσαν 
στη μείωση των ενοικίων, στην προστασία 
της πρώτης κατοικίας από τις εκποιήσεις, στην 
παραχώρηση διευκολύνσεων στα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά, στη μείωση των επιτοκίων κ.ά. Ποια η 
στάση των άλλων κομμάτων; 

Ανάπτυξη σε μία χώρα 
μπορούν να κάνουν οι 

μηχανισμοί του κράτους, όπως οι 
Ημικρατικοί οργανισμοί, που ήταν 
πυλώνας της μικτής οικονομίας. 
Εμείς αντί να τους δώσουμε 
προϋποθέσεις να δημιουργήσουν 
ανάπτυξη, τους αλυσοδέσαμε και 
τους παίρνουμε στο παζάρι του 
ξεπουλήματος.

   Δυστυχώς δεν 
εισακουστήκαμε. 

Σπαταλήθηκαν 4-5 μήνες για να 
προσπαθήσουν να καταλήξουν 
σε κοινό ανακοινωθέν… αν 
ακολουθούσαν τη δική μας 
συμβουλή, θα είχαμε σύμμαχο 
τον ΟΗΕ και δεν θα κινδυνεύαμε 
να υπάρξει η εκτίμηση ότι η 
ευθύνη ανήκει και στους δύο, 
στην καλύτερη περίπτωση, και θα 
υπήρχε η απαιτούμενη πίεση πάνω 
στην Τουρκία.

Γ.Λ.: Στόχος είναι το ΑΚΕΛ να βγει πιο δυνατό και πιο φρέσκο στην κοινωνία με 
μεγαλύτερες απαιτήσεις. Με θέσεις επεξεργασμένες σε ζητήματα που -ίσως- στο 
παρελθόν να είχαν ένα διαφορετικό βάρος στη ζωή του Κόμματος, αλλά και της 
κοινωνίας μας και που σήμερα χρειάζεται να αγγίξουμε σε μεγαλύτερο βάθος για να 
προσδιορίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις αλλά και το πως κινείται το Κόμμα. Να 
αναφερθώ συγκεκριμένα σε ζητήματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριο μετά και 
από τις εμπειρίες μας τα τελευταία χρόνια. 

Ζητήματα όπως ο ρόλος του Κόμματος στα ζητήματα των συμμαχιών. Έχουμε μια 
τεράστια εμπειρία ως Κόμμα και ως Κίνημα στις συμμαχίες, όμως χρειάζεται σήμερα 
να επιβεβαιώσουμε κάποια ζητήματα, αλλά να αγγίξουμε και καινούριες πτυχές. 
Οι συνεργασίες είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη ζωή του Κόμματος, όμως 
από τη στιγμή που από μόνος σου δεν μπορείς να συγκεντρώσεις πλειοψηφία, 
είναι επιβεβλημένο να κάνεις συνεργασίες. Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται εύλογα, 
καλόπιστα, αλλά και κακόπιστα από κάποιους που θέλουν να υποβάλουν στο ΑΚΕΛ, 
είναι ότι ο ρόλος του δεν είναι στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά στην αντιπολίτευση. Μετά την πενταετή πείρα στη διακυβέρνηση της 
χώρας σε αστική δημοκρατία, πως απαντάμε στο ερώτημα αν το Κόμμα πρέπει να διαχειρίζεται ή όχι την εξουσία; Εμείς λέμε ότι είναι 
ζητήματα που πρέπει να τα δούμε σε βάθος, απαντώντας από την αρχή καταφατικά. Ψάχνοντας, όμως, ζητήματα που έχουν να κάνουν 
με την καλύτερη διαχείριση της Αριστεράς από την Αριστερά της εξουσίας. 

Άλλο κεφαλαιώδες ζήτημα, σήμερα, είναι η σχέση του Κόμματος με τις μάζες. Είναι τα ίδια τα προβλήματα και τα ζητήματα που 
προκύπτουν όπως ήταν παλιά ή χρειάζεται σήμερα να δούμε ξανά το πώς προσεγγίζουμε την κοινωνία; Επίσης, θα μας απασχολήσουν 
στο Συνέδριο τα ζητήματα της διαφθοράς, τα οποία έχουν να κάνουν απόλυτα με την απαξίωση των πολιτών προς τα κόμματα. 

Έχουμε προτάσεις προς το Συνέδριο, αλλά όπως ελεύθερα διαμορφώσαμε μέσα από διάλογο δημοκρατικό στα σώματα τις θέσεις, το ίδιο 
θα πρέπει να γίνει στις Κομματικές Οργανώσεις, αλλά και μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο που έχει ανοιχτεί από τη «Χαραυγή» και 
την ιστοσελίδα του Κόμματος, αλλά και βέβαια μέσα από το Συνέδριο. Θεωρώ ότι σίγουρα θα βγούμε πιο ισχυροί και πιο δυναμωμένοι 
στα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. 

Γ.Λ.: Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Η νέα 
διακυβέρνηση του τόπου έχει αφαιρέσει πλήρως από το λεξιλόγιο της, αλλά 
και από την πρακτική της, τη λέξη «διεκδικώ». Μάλιστα, στις πλείστες φορές 
εμφανίζονται πιο ακραίοι και από την Τρόικα. Να θυμίσω ότι στον Προϋπολογισμό, 
όπου η υποχρέωση μας ήταν για αποκοπές της τάξης των €270 εκ., η Κυβέρνηση 
προχώρησε σε αποκοπή της τάξης των €625 εκ. 

Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι αυτό που ζούμε τώρα με την επιβολή 
κομίστρων στους μαθητές, αλλά και τις περικοπές στην κοινωνική σύνταξη. Ποτέ 
δεν τέθηκε τέτοια προϋπόθεση από την Τρόικα. Κρύβεται, όμως, η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη και τα κόμματα που την στηρίζουν πίσω από τις δήθεν πρόνοιες του 
μνημονίου.

Επομένως, εμείς αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών για να αμβλύνουμε τα 
προβλήματα ομάδων του πληθυσμού, χωρίς βεβαίως να βρίσκουμε ανταπόκριση. 
Υπάρχει μια σύγκλιση με την ΕΔΕΚ, μερικές φορές και με τους Οικολόγους, αλλά 
με την πλειοψηφία της Βουλής υπάρχει μια αρνητική στάση. Εμείς θα συνεχίσουμε. 
Επεξεργαζόμαστε και ήδη είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και προτάσεις που 
αφορούν στα επιτόκια, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζοντας 
ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη φρόντισε να το θέσει ως απαγορευτική ρήτρα μέσα 
στο Μνημόνιο. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας ως ΑΚΕΛ, σίγουροι ότι τουλάχιστον 
στα θέματα τόκων υπερημερίας και τραπεζικών εξόδων που επωμίζονται με ψηλό 
ποσοστό οι δανειολήπτες, θα πετύχουμε κάποια απάμβλυνση του κόστους που 
είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα.



«N»: Ποιοι θα είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ προς άμβλυνση των 
επιπτώσεων στο λαό και τους εργαζομένους από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική Αναστασιάδη;

«N»: Κεφάλαιο Οικονομία: αντικατοπτρίζει η κυπριακή πραγματικότητα το success story 
για το οποίο περηφανεύεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η Κυβέρνησή του;

Γ.Λ.: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ πάντα χαρακτηριζόταν 
ως η πιο συγκροτημένη, η πιο οργανωμένη και μελετημένη 
ομάδα, εκείνη η ομάδα της οποίας η παρουσία ήταν εμφανέστατη. 
Είτε αφορούσε τις επιτροπές, είτε την Ολομέλεια της Βουλής με 
δημιουργικό τρόπο. Στόχος μας είναι, βεβαίως, να βελτιωθούμε 
ακόμη περισσότερο. Να είμαστε δημιουργικοί στις συνεδρίες των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, να είμαστε παραγωγικοί σε έργο. 
Άρα ναι, στους στόχους μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της χώρας και των ομάδων του πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη. Και είναι το στοίχημα μας σήμερα να επιτύχουμε ακόμα 
και συμμαχίες και συγκλίσεις με ετερόκλητες ομάδες μέσα στη 
Βουλή, παρόλο που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει η 
Κυβέρνηση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο μας.

Γ.Λ.: Να θυμίσω ότι οι κυβερνώντες πολιτεύτηκαν 
προς τις εκλογές έχοντας έτοιμες λύσεις: από τα 
θέματα ρευστότητας μέχρι τα θέματα ανεργίας. 
Έχουν αυτή τη στιγμή πάρει το δημόσιο χρέος στο 
110% του ΑΕΠ, από 84% που παρέλαβαν, πέραν 
των €3.5 δις σε απόλυτους αριθμούς. Η ανεργία 
από 12,3% πάει να αγγίξει το 20% σύμφωνα με 
προβλέψεις διεθνών οίκων, ενώ βρίσκεται περίπου 
στο 17,5% αυτή τη στιγμή. 

Να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρένθεση, 
επειδή ακούμε το επιχείρημα ότι ξεκίνησε από 
την προηγούμενη διακυβέρνηση η ανεργία κτλ. 
Ναι είναι αλήθεια. Υπάρχει, όμως, μια τεράστια 
ποιοτική διαφορά την οποία οι κυβερνώντες 
αποκρύβουν. Το 2010-2012, η ανεργία προερχόταν 
από την εισδοχή κοινοτικών εργαζομένων στη 

χώρα μας, με αποτέλεσμα λόγω του πιο φτηνού 
εργατικού κόστους, να απολύονται Κύπριοι και να 
προσλαμβάνονται κοινοτικοί. Στο τέλος του 2012 
με αρχές του 2013 ξεκίνησε με ένταση η ανεργία 
να προέρχεται από μείωση των θέσεων εργασίας, 
ως αποτέλεσμα της πολιτικής λιτότητας και των 
ακραίων προσεγγίσεων της Κυβέρνησης, όπως ήταν 
για παράδειγμα η περιβόητη ρύθμιση του ωραρίου 
από την Υπουργό Εργασίας που περηφανεύεται 
ότι αύξησε την απασχόληση, ενώ στην ουσία έχει 
αυξήσει την ανεργία γιατί έχουν κλείσει πολλές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μισθοί αυτό το 
διάστημα έχουν μειωθεί πέραν του 20%, πράγμα το 
οποίο -βέβαια- οδηγεί και αρκετούς επιχειρηματίες 
στη μεγέθυνση των δυνατοτήτων κέρδους. Να μην 
πω για το ΑΕΠ, όπου η μείωση πλησιάζει το 6,6% με 
πρόβλεψη να πάει στο 8%. 

Στους 
στόχους 

μας είναι η 
εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων 
της χώρας και 
των ομάδων 
του πληθυσμού 
που έχουν τη 
μεγαλύτερη 
ανάγκη.



«N»: Πως κρίνετε τη - μέχρι τώρα - διαχείριση της διαδικασίας για την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη;

«N»: Τελειώνοντας, σύντροφε, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στη νεολαία μέσα στις δύσκολες συνθήκες που 
περνούμε;
Γ.Λ.: Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αισιόδοξοι οι νέοι άνθρωποι. 
Είναι τρομερά δύσκολες οι συνθήκες σήμερα. Οι πιέσεις που ασκούνται 
πάνω στη νεολαία είναι αφόρητες. Η ουσία είναι ότι η νεολαία με την 
αγωνιστικότητά της και τη ψυχή που διαθέτει, ποτέ δεν παραδόθηκε. 
Θεωρώ ότι σήμερα, τουλάχιστον από την προοδευτική, την Αριστερή, 
την ΕΔΟΝίτικη νεολαία, δεν υπάρχει καμιά τέτοια διάθεση. Η ΕΔΟΝ 
μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέρνει μέσα από τα 
διάφορα τμήματά της να πρωτοστατεί. Στο πανεπιστήμιο, στα σχολεία 
και με πάρα πολλές δυσκολίες στον χώρο των εργαζομένων. 

Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις επιτυχίες και να δώσουμε δύναμη και 
αισιοδοξία στους νέους. Κυρίως, επειδή είμαστε σε εποχές όπου, πέραν των 
πολιτικών αντιπάλων, υπάρχει και ένας κοινωνικός αντίπαλος, η αποχή. 

Πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας ότι την αποχή εμείς τη συντηρούμε. 
Η αποχή ισοδυναμεί με «αδυνάτισμα» της δημοκρατίας. Εκχώρηση εν 
λευκώ του δικαιώματος του δικού μας λόγου, στις όποιες εκλογές, σε 
κάποιους άλλους. Δεν νομίζω, βεβαίως, ότι αυτός είναι ο στόχος όσων 
τηρούν αποχή στις εκλογές. Είναι η δικαιολογημένη απογοήτευση. Γι’ 
αυτό και θα έλεγα ότι ο στόχος μας ως αριστερή προοδευτική νεολαία, 
ως ΑΚΕΛική νεολαία, είναι να πείσουμε τους νέους να πάρουν τις τύχες 
τους στα χέρια τους. Να μην επιτρέψουν να αποφασίσουν άλλοι για 
αυτούς, χωρίς αυτούς.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

 Εμείς αναλάβαμε 
μια σειρά 

πρωτοβουλιών για 
να αμβλύνουμε τα 
προβλήματα ομάδων 
του πληθυσμού… 
Επεξεργαζόμαστε και 
ήδη είμαστε έτοιμοι 
να καταθέσουμε 
και προτάσεις 
που αφορούν στα 
επιτόκια, γνωρίζοντας 
τις δυσκολίες που 
υπάρχουν, γνωρίζοντας 
ότι η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη φρόντισε 
να το θέσει ως 
απαγορευτική ρήτρα 
μέσα στο Μνημόνιο.

Άρα, που πάει η οικονομία για να είναι ευχαριστημένος κάποιος; 
Ποτέ δεν απάντησαν στο ερώτημα για το πως θα μπούμε στην 
περιβόητη ανάπτυξη το 2015, όπως εικάζει η Κυβέρνηση, ενώ 
όλοι μιλούν για το 2016, από τη στιγμή μάλιστα που οι φορείς 
δημιουργίας ανάπτυξης είναι καθηλωμένοι. Και ποιοι είναι αυτοί; 
Ανάπτυξη σε μια χώρα δημιουργεί το κράτος. Εμάς το κράτος μείωσε 
κατά 20% τον Προϋπολογισμό σε ποσοστό ανάπτυξης. Ανάπτυξη σε 
μία χώρα μπορούν να κάνουν οι μηχανισμοί του κράτους, όπως οι 
Ημικρατικοί οργανισμοί, που ήταν πυλώνας της μικτής οικονομίας. 

Εμείς αντί να τους δώσουμε προϋποθέσεις να δημιουργήσουν 
ανάπτυξη, τους αλυσοδέσαμε και τους παίρνουμε στο παζάρι του 
ξεπουλήματος. Μένει ο ιδιωτικός τομέας και οι ξένες επενδύσεις. 
Οι οποίοι, βεβαίως, είναι απρόθυμοι να επενδύσουν, βλέποντας 
ότι και το κράτος είναι απρόθυμο. Πρέπει να μας απαντήσουν στο 
ερώτημα, πως χωρίς εισοδήματα θα εξοφλήσουμε τα χρέη μας και 
θα μπούμε στην ανάπτυξη.

Γ.Λ.: Εμείς είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως 
ότι δεν έπρεπε να συνεχιστούν πειραματισμοί 
με το Κυπριακό, διότι είχαμε στο μυαλό 
μας την ανησυχία του τακτικισμού του 
Νίκου Αναστασιάδη και των ισορροπιών 
στο εσωτερικό μέτωπο. Ως ΑΚΕΛ είχαμε 
δηλώσει επανειλημμένως ότι το πιο απλό 
και αποτελεσματικό όπλο για μας ήταν να 
απαιτήσουμε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
του Κυπριακού από τα ανακοινωθέντα 
Χριστόφια-Ταλάτ, τα οποία ήταν οπλισμένα 
με την αποδοχή του ΟΗΕ και της ερμηνείας 
που έδωσαν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη για την 
μια κυριαρχία το 2010. 

Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Σπαταλήθηκαν 
4-5 μήνες για να προσπαθήσουν να 
καταλήξουν σε κοινό ανακοινωθέν, με 
αποτέλεσμα οι απαιτήσεις που μπαίνουν και 
που ήταν φανερό ότι ήταν κόκκινες γραμμές 

για την άλλη πλευρά, να μας οδηγήσουν 
αυτή τη στιγμή σε μια αβεβαιότητα και σε 
ένα κίνδυνο άτακτης υποχώρησης, διότι 

όταν θέτεις ως προϋπόθεση σε ένα κοινό 

ανακοινωθέν κάποια πράγματα και μετά δεν 
καταφέρεις να το εκδόσεις, υποχωρείς άτακτα 
σε εκείνα που ζητούσες. Ποια η διαφορά; 
Η διαφορά είναι ότι αν ακολουθούσαν τη 
δική μας συμβουλή, θα είχαμε σύμμαχο τον 
ΟΗΕ και δεν θα κινδυνεύαμε να υπάρξει η 
εκτίμηση ότι η ευθύνη ανήκει και στους δύο, 
στην καλύτερη περίπτωση, και θα υπήρχε η 
απαιτούμενη πίεση πάνω στην Τουρκία. 

Εμάς ο στόχος μας -βεβαίως- είναι η άρση 
της αδιαλλαξίας της Τουρκίας. Αλλά η ουσία 
βρίσκεται στο πως εμείς δυσκολεύουμε 
την Τουρκία να χρησιμοποιεί το κλειδί της 
αδιαλλαξίας και όχι να την διευκολύνουμε. 
Φαίνεται ότι εμείς τη διευκολύνουμε με τον 
κίνδυνο να βρεθούμε σε αδιέξοδο και να 
χάσουμε ένα πολύτιμο σύμμαχο που είναι 
ο ΟΗΕ. Εμείς ως ΑΚΕΛ, με εποικοδομητικές 
προτάσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε 
διεξόδους σε αυτά τα αδιέξοδα που μας 
έχουν οδηγήσει οι τακτικισμοί του Νίκου 
Αναστασιάδη.   



διαδικασία του ξεπουλήματος σε όλες τις χώρες ξεκινά με μια τεράστια προπαγάνδα από τα ΜΜΕ που στόχο έχει 
να πλήξει την αξιοπιστία των δημόσιων οργανισμών. Έτσι και στην Κύπρο. Mέσα από πολλά ψεύδη, ανακρίβειες, 
υπεραπλουστεύσεις και απόκρυψη στοιχείων γίνεται προσπάθεια απαξίωσης του δημόσιου πλούτου στις συνειδήσεις 
του λαού. Και επειδή πολλά λέγονται και λίγα φιλτράρονται από τους διάφορους έγκριτους, πολυβραβευμένους και 
«υπεράνω κάθε ιδεολογίας» δημοσιογράφους, οικονομολόγους και λοιπούς επιστήμονες, λέμε προτού μας πείσουν 
να πωλήσουμε τους δημόσιους οργανισμούς, την περιουσία δηλαδή του λαού, να διανέμουμε εμείς δωρεάν κάποιες 

αλήθειες, απλά για προβληματισμό… 

H
Ήδη επιτρέπεται η δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων 
στου τομείς του ηλεκτρισμού και των τηλεπικοινωνιών και άλλων 
αγαθών (τι είναι άλλωστε π.χ η ΜΤN;). Τότε γιατί οι ιδιώτες δεν 
επενδύουν σε αυτούς του τομείς; Γιατί πολύ απλά η δημιουργία 
υποδομών (εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, τεχνογνωσίας κλπ) δεν 
είναι συμφέρουσα. Απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια, ενώ η απόσβεση 
τους είναι πάρα πολύ αργή. Είναι γι’ αυτόν το λόγο που οι ιδιώτες 
αναμένουν την πώληση των υφιστάμενων δημόσιων οργανισμών για 
να εκμεταλλευτούν τις ήδη υπάρχουσες υποδομές (που ο λαός έχει 
δημιουργήσει με το μόχθο και τις θυσίες του),  με μοναδικό σκοπό 
το κέρδος και όχι την εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον, ιδιαίτερα 

σε μικρές χώρες, όπως είναι η Κύπρος, δεν χωράνε περισσότερες 
από μία εταιρείες σε αυτούς τους τομείς (είναι μικρή η πίττα του 
κέρδους ή και ανύπαρκτη, σε σχέση με τα έξοδα εγκατάστασης 
νέων υποδομών ή και εκμετάλλευσης των ήδη υφιστάμενων). 

Παράδειγμα: Γαλλία – ύδρευση – η ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε 
ιδιωτικό μονοπώλιο. Ως συνέπεια είχε τις ψηλές τιμές και τη 
φθορά των εγκαταστάσεων. Τέλος, αναγκαστικά οδηγήθηκε σε 
επανακρατικοποίηση. Το 2010 η νέα δημοτική εταιρία ύδρευσης 
χαμήλωσε τις τιμές κατά 8% και επένδυσε όλα τα έσοδα της στην 
ανανέωση του δικτύου.  

Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να 
αποδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι 
πιο παραγωγικός από το δημόσιο, ούτε 
ότι παρέχει πιο ποιοτικές υπηρεσίες. 
Αντίθετα, στις πλείστες των περιπτώσεων 
αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ιδιωτικός 
τομέας μειώνει τα έξοδα του σε ποιοτικούς 
ελέγχους, συντήρηση, τεχνογνωσία κλπ, 
προσπαθώντας να αποκομίσει το μέγιστο 
κέρδος, μέσα από την  αξιοποίηση του 
δημόσιου πλούτου. Όταν φτάσει η στιγμή 
που ο ιδιώτης δεν μπορεί να έχει άλλο κέρδος 
λόγω φθοράς, τότε αντί να επενδύσει στην 

βελτίωση των υποδομών, επιστρέφει τη 
διαχείριση του στο κράτος. 

Ο πολίτης τότε πρέπει να πληρώσει για την 
αποκατάσταση των ζημιών. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι η κοινωνικοποίηση ζημιών και 
ιδιωτικοποίηση κερδών Παραδείγματα: 
Σιδηρόδρομοι στην Βρετανία – μετά την 
ιδιωτικοποίηση τους ακολούθησαν μεγάλα 
θανατηφόρα ατυχήματα λόγω έλλειψης 
ελέγχου και συντήρησης. Μέσα σε τρία 
χρόνια το δημόσιο πληρώνει σε επιδοτήσεις 
στις ιδιωτικές εταιρίες ότι κέρδισε από 
το ξεπούλημα των τρένων. Σήμερα ο 
Βρετανός πολίτης πληρώνει τα τριπλάσια 
για την συντήρηση των ιδιωτικοποιημένων 
σιδηροδρόμων, ενώ τα κέρδη παραμένουν 
στους ιδιώτες.  

Ελλάδα – Ύδρευση – με το ξεπούλημα της 
ΕΥΔΑΠ, το κόστος αντικατάστασης του 
δικτύου παρέμεινε στους πολίτες. Συνεπώς, οι 
ιδιώτες κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτύου 
δεν έχουν κανένα κίνητρο να το συντηρούν. 
ΗΠΑ – ηλεκτρισμός (τέλη της δεκαετίας του 
90’) – εταιρία Enron – ανέπτυξαν στρατηγικές 
εξαπάτησης για περισσότερο κέρδος, π.χ 
αυξημένα τιμολόγια. Καλιφόρνια (2000) – οι 
εταιρίες έκοβαν το ρεύμα γιατί απαιτούσαν 
να αυξήσουν τις τιμές τους. Γερμανία: 
ηλεκτρισμός - πέραν από τα μισά τοπικά 
κέντρα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
επανακρατικοποιήθηκαν.

-Η Ε.Ε επιβάλλει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε κρατικά μονοπώλια:  

-Οι ιδιώτες παρέχουν πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες: 



Tα τελευταία οκτώ χρόνια οι ημικρατικοί  ΑΗΚ,CYTA και ΑΛΚ έχουν συνεισφέρει στο κράτος περισσότερο από 1 δις. Άλλωστε ποιος ιδιώτης 
θα τους αγόραζε εάν ήταν ζημιογόνοι. 

Στην Κύπρο μόνο το 14% περίπου ανήκει στην δημόσια σφαίρα ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ Γερμανία) το ποσοστό του δημόσιου 
τομέα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οι τιμές της Cyta ρυθμίζονται από την αντίστοιχη Ανεξάρτητη Αρχή με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να μειώσει περεταίρω τις τιμές της (π.χ της 
απαγορεύτηκε η μείωση της τιμής του πάγιου κόστους σε τηλεφωνικές 
υπηρεσίες, σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως είχε ζητήσει από την 
Αρχή). Παράλληλα η ρυθμιστική Αρχή την αναγκάζει  να παρέχει 
δίκτυο σε ιδιωτικές εταιρίες κάτω του κόστους. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν σε άμεση αύξηση των τιμών. 

Παραδείγματα: CYTA – Πολύ ευνοϊκή σύγκριση σε υπηρεσίες και 
τεχνολογική υποδομή καθώς και στις τιμές τις με όλες τις χώρες 

της Ε.Ε – 2η θέση στην κινητή τηλεφωνία και 3η στις τιμές σταθερής 
τηλεφωνίας. 
Την ίδια στιγμή οι ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν στην αύξηση τιμών. 
Ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Βρετανία - ταυτόχρονες 
αυξήσεις από όλες τις εταιρίες ηλεκτρισμού (τριπλάσιες της αύξησης 
του πληθωρισμού της χώρας), Βουλγαρία – ηλεκτρισμός – αύξηση 
140%,  Καλιφόρνια ΗΠΑ – ηλεκτρισμός – πενταπλάσιες τιμές (1999 – 
2001), Αυστραλία – ηλεκτρισμός – αύξηση 170% (1995 – 2012), Γαλλία  
- ύδρευση – 260% υψηλότερες οι τιμές νερού.

Ακόμη κι αν ο Χριστόφιας υπέγραφε το μνημόνιο που συμφώνησε 
και εάν η παρούσα κυβέρνηση είχε υποχρέωση να το ακολουθήσει, 
το σχετικό ζήτημα στο μνημόνιο Χριστόφια ήταν διατυπωμένο ως 
εξής: «εάν είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας 
του χρέους οι Αρχές της Κύπρου θα μελετήσουν πρόγραμμα 
ιδιωτικοποίησης των κρατικών και ημι–δημόσιων επιχειρήσεων». 

Η δικαιολογία του Ν. Αναστασιάδη για το κούρεμα των καταθέσεων 
ήταν ότι αποτελούσε το μόνο τρόπο να καταστήσουμε το δημόσιο 
χρέος βιώσιμο. Αφού είναι βιώσιμο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε 
σε ιδιωτικοποιήσεις; Επιπλέον γιατί ο Αναστασιάδης υποσχότανε 
με ενυπόγραφες επιστολές προεκλογικά ότι δεν θα γίνουν 
ιδιωτικοποιήσεις εφόσον γνώριζε;

«Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Δεν υπάρχουν 
πολλών ειδών, ταχυτήτων ή μεγεθών ξεπουλήματος. Σε όλο τον 
κόσμο το ξεπούλημα του δημόσιου τομέα έχει την ίδια πορεία και 
κατάληξη: Οικειοποίηση του εθνικού κοινωνικού πλούτου – δημιουργία 
ιδιωτικών ολιγοπωλίων – περιορισμός επενδύσεων σε υποδομή και 

ανάπτυξη – αποκλεισμός αδύνατων στρωμάτων από την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες – διακοπή συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές 
– απολύσεις προσωπικού – αύξηση ανεργίας – απορρύθμιση της 
εργασίας για όλους (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα)… 
και ενίσχυση του φαύλου κύκλου της ύφεσης στον τόπο.

Κανείς δεν θα υπερασπιστεί τη βούληση και τα δίκαια των λαών, παρά μόνο οι ίδιοι οι λαοί. Στην Ιταλία μετά από την πραγματοποίηση 
δημοψηφίσματος, περισσότερο από 90% των πολιτών ψήφισε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Κι όμως δεν δίστασαν να προχωρήσουν στο 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Σήμερα ήρθε και η δική μας σειρά. Υπάρχει επιλογή. Είτε σπρώχνουμε την κοινωνία μας μπροστά, προς 
την πρόοδο και την ευημερία, είτε την αφήνουμε να βουλιάξει στην βαρβαρότητα, όπου θα παζαρεύουμε τη ζωή μας και τις βασικές μας 
ανάγκες στα φιλανθρωπικά events αυτών που κλέβουν την περιουσία και το μόχθο του λαού. 

•Άντρεα Νεοφύτου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

-Οι δημόσιοι οργανισμοί είναι ζημιογόνοι: 

-Ογκώδης δημόσιος τομέας: 

-Οι τιμές των δημόσιων οργανισμών είναι πολύ ψηλές λόγω έλλειψης ανταγωνισμού:  

-Η Τρόικα μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις (Ανυπόγραφο Μνημόνιο Χριστόφια - 
υπογραμμένο και επικαιροποιημένο Μνημόνιο Αναστασιάδη): 

-Στρατηγικός επενδυτής - Μετοχοποίηση - αποκρατικοποίηση - Ιδιωτικοποίηση: 





εν είναι 
κ α θ ό λ ο υ 
τυχαίο που 
όλο και 
περισσότεροι 
άνθρωποι στις 

μέρες μας αναζητούν την 
έκφρασή του νοήματος της 
ζωής μέσα στην ποίηση 
και πιο συγκεκριμένα 
στους στίχους του 
σπουδαίου αυτού ποιητή 
που αγωνίστηκε για 
ένα καλύτερο κόσμο. Ο 
Τάσος Λειβαδίτης γίνεται 
ξανά ένας από μας μέσα 
από τους επίκαιρους και 
διαχρονικούς στίχους 
του. Σε μια εποχή όπου 
κυριαρχεί η οικονομική και 
ηθική κρίση, η διάψευση 
των προσδοκιών, οι στίχοι 
του ποιητή Λειβαδίτη μας 
παίρνουν απ το χέρι και μας 
οδηγούν στην πιο βαθειά 
ενδοσκόπηση αν θέλουμε 
να λεγόμαστε άνθρωποι.

Είναι καταγεγραμμένος 
στις δέλτους της Αριστεράς 
τόσο για την αγωνιστική 
του δράση όσο και για την 
ανθρωπιστική του ποίησή. 
Η ποιητική του διαδρομή 
αρχικά βρίσκει την έκφραση 
της σε συντροφικούς 
στίχους, ποιήματα του 
στρατοπέδου, πολιτικά, 
μοραλιστικά, στρατευμένα 
στον επαναστατικό 
οραματισμό.

Γιος του Λύσανδρου και 
της Βασιλικής, γεννήθηκε 
στην Αθήνα το βράδυ της 
Αναστάσεως του 1922 και 
είχε τέσσερα μεγαλύτερα 
αδέρφια: μια αδερφή και 
τρεις αδερφούς. Αδελφός 
του ήταν ο ηθοποιός 
Αλέκος Λειβαδίτης και 
ανιψιός του ο ηθοποιός 
Θάνος Λειβαδίτης.
Tο 1940 εγγράφεται 
στη Nομική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου Aθηνών. 

Δε θα τελειώσει όμως ποτέ, 
καθώς τον κερδίζει η 
Aντίσταση, οργανώνεται 
στην EΠON. Στην καρδιά 
της Kατοχής το 1943, 
χάνει τον πατέρα του, 
ενώ αργότερα, όντας 
στη Mακρόνησο (1951), 
χάνει και τη μητέρα του. 
Tο 1946 παντρεύεται τη 
Mαρία, δευτερότοκη κόρη 
του Γεωργίου Στούπα και 
της Aλεξάνδρας Λογοθέτη 
η οποία του στάθηκε όχι 
μόνο στα σκληρά χρόνια 
της εξορίας του ποιητή, 
συντηρώντας και την 
μητέρα του αλλά και 
φύλακας - άγγελος σε 
όλη του τη ζωή. O ποιητής 
την έχει ηρωίδα του στο 
«Aυτό το αστέρι είναι 
για όλους μας» που της 
το αφιερώνει. Tην ίδια 
χρονιά (1946) κάνει και την 
πρώτη του λογοτεχνική 
εμφάνιση στο ελληνικό 
κοινό δημοσιεύοντας το 
ποίημα «Tο τραγούδι 
του Xατζηδημήτρη» στο 
περιοδικό «Eλεύθερα 
Γράμματα» (τεύχος 55,15-
11-46) του Δημήτρη 
Φωτιάδη. 

Το 1947 συνεργάστηκε 
στην έκδοση του 
περιοδικού «Θεμέλιο». Το 
1952 εξέδωσε την πρώτη 
του ποιητική σύνθεση με 
τίτλο «Μάχη στην άκρη 
της νύχτας» και εργάστηκε 
επίσης σαν κριτικός ποίησης 
στην εφημερίδα Αυγή, από 
το 1954 - 1980 (με εξαίρεση 
τα έτη 1967-74 που η 
εφημερίδα είχε κλείσει 
λόγω δικτατορίας) και το 
περιοδικό «Επιθεώρηση 
Τέχνης» (1962-1966), όπου 
δημοσίευσε πολιτικά και 
κριτικά δοκίμια.
Σταθμό στην ποιητική του 
διαδρομή και σχηματικό 
ορόσημο της πορείας του 
προς τη δεύτερη, 

εσωτερικότερη και 
υπαρξιακής αγωνίας, 
φάση της δημιουργίας 
του αποτέλεσε κατά 
τους θεωρητικούς της 
λογοτεχνίας το βιβλίο 
του «Οι γυναίκες με τ’ 
αλογίσια μάτια» (1958)

Η πολιτική του 
δραστηριότητα στο χώρο 
της αριστεράς υπήρξε 
έντονη με συνέπεια να 
εξοριστεί από το 1945 
έως το 1951. Με τη 
λήξη των Δεκεμβριανών 
συλλαμβάνεται και 
φυλακίζεται. Μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας 
(1945) αφήνεται 
ελεύθερος. Τον Ιούνιου 
του 1948 συλλαμβάνεται 
και εξορίζεται στο Μούδρο. 
Το 1949 μεταφέρεται 
στη Μακρόνησο. Επειδή 
δεν υπέγραψε δήλωση 
μετάνοιας μεταφέρεται 
στον Αϊ Στράτη κι από κει 
στις φυλακές Χατζηκώστα 
στην Αθήνα, απ’ όπου 
αφέθηκε ελεύθερος 
το 1951. Το «Φυσάει 
στα σταυροδρόμια του 
κόσμου» θεωρήθηκε 
«κήρυγμα ανατρεπτικό» 
και κατασχέθηκε. 

Το 1955 ο ποιητής δικάζεται 
στο Πενταμελές Eφετείο 
για το συγκεκριμένο 
έργο του. Πλήθος 
κόσμου και ανάμεσά τους 
πολλές προσωπικότητες 
των γραμμάτων θα 
παρακολουθήσουν αυτή 
τη πνευματική δίκη όπου ο 
ποιητής θα μετατρέψει το 
εδώλιο σε βήμα και όπου 
θα διατυπώσει την ουσία 
και τον σκοπό της τέχνης 
του.
Θα συγκινήσει όχι μόνο το 
ακροατήριο αλλά και τους 
δικαστές που τελικά θα τον 
αθωώσουν πανηγυρικά.

ΔΑν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος
δεν θα πάψεις
ούτε στιγμή
ν’ αγωνίζεσαι
για την ειρήνη
και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους ,
θα φωνάξεις
τα χείλη σου θα ματώσουν 
απ’ τις φωνές
Το πρόσωπό σου θα ματώσει 
απ’ τις σφαίρες
μα δε θα κάνεις ούτε βήμα 
πίσω.
Κάθε κραυγή σου
θα ‘ ναι μια πετριά
στα τζάμια των 
πολεμοκάπηλων.
Κάθε χειρονομία σου
θα ‘ναι για να γκρεμίζει
την αδικία.
Δεν πρέπει ούτε στιγμή
να υποχωρήσεις,
ούτε στιγμή να ξεχαστείς.



Στα χρόνια της δικτατορίας, ο 
Λειβαδίτης βυθίζεται στη σιωπή και 
μένει άνεργος. Έτσι κατέληξε να γράφει 
σε ένα νεανικό λαϊκό περιοδικό της 
εποχής, το Φαντάζιο, μαζί με πολλούς 
ακόμα διωγμένους αριστερούς, από 
τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη 
Μπακογιαννόπουλο μέχρι τον συγγραφέα 
του Λοιμού, τον Αντρέα Φραγκιά, και τον 
Αλέξανδρο Κοτζιά που εκείνο το διάστημα 
ήταν στη φυλακή. Με το ψευδώνυμο 
Ρόκκος, ο Λειβαδίτης δούλεψε μια σειρά 
από βιογραφίες λογοτεχνών και ακόμα 
μια σειρά από περιλήψεις, σε μορφή 
εκτενών διηγημάτων, μεγάλων έργων 
της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ειδικά 
η δεύτερη σειρά είναι υποδειγματική 
ως προς τη γραφή της και τον τρόπο 
απόδοσης του πνεύματος των έργων 
που πραγματεύεται. Αυτές οι δύο 
σειρές κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη: ο τόμος Μεγάλες Μορφές 
της Λογοτεχνίας συγκεντρώνει 
βιογραφίες «καταραμένων» Ελλήνων 
λογοτεχνών και ο τόμος Μεγάλοι Ρώσοι 
Συγγραφείς (Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, 
Παστερνάκ): Συνοπτική Απόδοση των 
Αριστουργημάτων του από τον Τάσο 
Λειβαδίτη συγκεντρώνει ένα μέρος των 
εξαιρετικά ζωντανών συνόψεων που είχε 
κάνει ο ποιητής.

Tο 1972 εκδίδει το βιβλίο «Nυχτερινός 
επισκέπτης», που σηματοδοτεί κατά 
τους κριτικούς τη β’ φάση του έργου 
του. Παράλληλα αποστασιοποιείται από 
την πολιτική δράση και κάνει μια βαθειά 
στροφή ενδοσκόπισης, αναδεικνύοντας 
το μεγάλο φιλοσοφικό βάθος του έργο 
του, ακολουθώντας έναν μοναχικό 
δύσβατο και πρωτοποριακό δρόμο στην 
μεγάλη του τέχνη.

Στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Μίκη 
Θεοδωράκη, στο δίσκο «Πολιτεία» 
(1961), «Της εξορίας» (1976), «Πολιτεία 
Γ’ - Οκτώβρης ‘78» (1976), «Τα Λυρικά» 
(1977), «Λειτουργία Νο2: Για τα παιδιά 
που σκοτώνονται στον πόλεμο» (1987), 
τον Μάνο Λοΐζο στο δίσκο «Για μια μέρα 
ζωής» (1980), τον Γιώργο Τσαγκάρη στο 
δίσκο «Φυσάει» (1993) με ερμηνευτή 
το Βασίλη Παπακωνσταντίνου και 
τη συμμετοχή του ηθοποιού Γιώργου 
Μιχαλακόπουλου, τον Μιχάλη Γρηγορίου 
στο δίσκο «Σκοτεινή πράξη, ένα 
Ορατόριο σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη» 
(1997) και από το συγκρότημα Όναρ στο 
δίσκο «Αλαντίν, τελείωσαν οι ευχές σου» 
(2003).

Συνυπέγραψε ακόμη με τον Κώστα Κοτζιά 
τα σενάρια των ελληνικών ταινιών «Ο 
θρίαμβος» και «Συνοικία το όνειρο» σε 
σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη.
Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν στα 
Ρωσικά, Σερβικά, Ουγγρικά, Σουηδικά, 
Ιταλικά, Γαλλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, 
Κινέζικα και Αγγλικά. 

Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης 
στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας 
στη Βαρσοβία (1953 για τη συλλογή 
του «Φυσάει στα σταυροδρόμια του 
κόσμου»), το πρώτο βραβείο ποίησης του 
Δήμου Αθηναίων (1957 για τη συλλογή 
του «Συμφωνία αρ.Ι»), το Β΄ Κρατικό 
Βραβείο Ποίησης (1976 για τη συλλογή 
«Βιολί για μονόχειρα»), το Α΄ Κρατικό 
Βραβείο Ποίησης (1979 για το «Εγχειρίδιο 
ευθανασίας»). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
«Εταιρείας Συγγραφέων». Έγραψε επίσης 
κι ένα μικρό τόμο με τίτλο: «Έλληνες 
ποιητές», ο οποίος αναφέρεται στις 
συλλογές που εκδόθηκαν την περίοδο 
1978-1981, και αποτελεί μια απογραφή 
74 ποιητικών συλλογών.

Τον Οκτώβριο του 1988 ο ποιητής 
εισάγεται στο Γενικό Kρατικό Nοσοκομείο 
και υποβάλλεται σε δύο αλλεπάλληλες 
εγχειρήσεις για ανεύρυσμα κοιλιακής 
αορτής, διάρκειας 5 ωρών η καθεμία, 
που όμως δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν 
το μοιραίο. Ο Τάσος Λειβαδίτης πέθανε 
στην Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1988 σε ηλικία 
των 66 χρονών. 

Το 1990 ολοκληρώνεται και ο τρίτος 
τόμος των Απάντων του, με τίτλο Ποίηση 
Γ’. Την ίδια χρονιά εκδίδεται το έργο που 
άφησε στο συρτάρι του πριν πεθάνει, «Τα 
χειρόγραφα του Φθινοπώρου» (1989). 

Είναι σκληρές οι μέρες
που ζούμε.
Μια στιγμή αν ξεχαστείς,
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται
στη δίνη του πολέμου,
έτσι και σταματήσεις
για μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα 
όνειρα
θα γίνουν στάχτη
απ’ τις φωτιές.
Δεν έχεις καιρό,
δεν έχεις καιρό
για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
•Χρυσοβαλάντω Μουσκάλλη
Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
Μέλος Επαρχιακού Πολιτιστικού 
Γραφείου Αμμοχώστου

Απόσπασμα από το «Φυσάει στα 
σταυροδρόμια του κόσμου»(...) 

Χιλιάδες άνθρωποι προχωράνε
βλοσυροί
χοντροκομμένοι
βρώμικοι
μην πιστεύοντας στο Θεό
κουβαλώντας σαν ένα 
καινούργιο πελώριο Θεό
τη δύναμη τους
είμαστε εμείς που κλαίμε
σ’ όλες τις γωνιές του κόσμου
εμείς που βλαστημάμε όλα τα 
ιερά του κόσμου
είμαστε εμείς που τραγουδάμε
σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου
ειρήνη
ειρήνη

Προχωράνε απ’ όλα τα σημεία 
της γης
με τις χοντρές πατούσες τους 
γκρεμίζοντας τα σύνορα
με τα σκληρά ροζασμένα χέρια 
τους σχεδιάζοντας πάνω στο
κόκκινον ορίζοντα
τις φαρδειές χειρονομίες
ενός καινούργιου πεπρωμένου

Και πίσω έρχεται ο άνεμος
πίσω τους έρχεται ο μεγάλος 
άνεμος
πίσω τους έρχεται ο μεγάλος 
άνεμος βουίζοντας
ειρήνη
ειρήνη





Την ίδια ώρα που Αναστασιάδης 
και Έρογλου πασχίζουν να 
συμφωνήσουν σε μια βάση λύσης 
του Κυπριακού που να προνοεί την 
ενότητα του λαού και της χώρας 
μέσα από μια λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, οι 

Η εκδρομή του Τροόδους έδινε 
διαχρονικά το μήνυμα ότι, ο 
αγώνας ενάντια στη διχοτόμηση 
είναι και αγώνας διασφάλισης της 
κυριαρχίας του κυπριακού λαού 
στο νησί του, ενάντια στα ξένα 
συμφέροντα. Σε αυτό το πλαίσιο 
είναι αγώνας και για τερματισμό 
του αναχρονιστικού καθεστώτος 
των βρετανικών βάσεων και αυτό 
εκφράζεται με την πορεία και 
διαδήλωση έξω από τις βρετανικές 

βάσεις στο Τρόοδος. Παρά 

νέοι της Κύπρου έχουν ρόλο, να δώσουν ένα 
βροντερό μήνυμα ότι θέλουν αλλά και μπορούν 
να οικοδομήσουν μια ενιαία ομοσπονδιακή 
Κύπρο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
από προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας, 
αποδεικνύουν ότι μπορούν να ρίξουν το 
τείχος της διαίρεσης και να οικοδομήσουν μια 

τις πρόσφατες εκ πρώτης όψεως θετικές 
συμφωνίες Κύπρου-Βρετανίας για το καθεστώς 
των βάσεων, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση 
να μας διαφεύγει η ουσία του ζητήματος.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι βάσεις δεν 
αποτελούν κάτι άλλο παρά κατάλοιπο της 
αποικιοκρατίας και της ιμπεριαλιστικής 
επιθετικότητας στην Κύπρο, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι, 
το 2013 μάλιστα ήταν χρονιά περαιτέρω 
αποκαλύψεων για το ρόλο των βρετανικών 
βάσεων στην Κύπρο από τα έγγραφα 

λύση που να προωθεί την ειρήνη και τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
κόντρα στον εθνικισμό-σοβινισμό που 
έστρεψε τις δύο κοινότητες ενάντια τη μία 
στην άλλη και συσσώρευσε τα τραγικά 
αποτελέσματα για το λαό και τον τόπο. 

Σνόουντεν που επιβεβαιώνουν το ότι 
αποτελούν ουσιαστικά το προπύργιο των 
κατασκοπευτικών ενεργειών, τόσο της 
Βρετανίας όσο και των ΗΠΑ, στη Μέση 
Ανατολή. Είχε μάλιστα γίνει διεθνής 
κατακραυγή για το γεγονός ότι, τα 
κατασκοπευτικά προγράμματα των ΗΠΑ 
μεταξύ άλλων μπορούν να παρακολουθούν 
τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων 
πολιτών ανά τον κόσμο, με το επίκεντρο 
της προσοχής τους να στρέφεται στη Μέση 
Ανατολή.

ραγματοποιείται και φέτος η ετήσια Παγκύπρια εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου υπό το σύνθημα 
«Κύπρος Ενωμένη-Ομοσπονδιακή – ΟΧΙ στη Διχοτόμηση». Η εκδρομή στο Τρόοδος αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς 
θεσμούς της ΕΔΟΝ που σταδιακά σφυρηλάτησε το δικοινοτικό, αντικατοχικό και αντιιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα. Τα μηνύματα 
της εκδρομής είναι διαχρονικά όπως και αυτή τη χρονιά όπου οι εξελίξεις στο Κυπριακό θέλουν το λαό, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους, ενωμένους γύρω από το στόχο της επανένωσης και λύσης διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας. Π

Τα μηνύματα της επανένωσης επίκαιρα ξανά

Τερματισμός των αναχρονιστικών βρετανικών βάσεων



Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων 
το 2003, διευκόλυνε τη μαζική 
συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στις 
εκδρομές του Τροόδους και ιδιαίτερα 
νέων από Οργανώσεις Νεολαίας. 
Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά 
το 2003 η εκδρομή στο Τρόοδος 
αποτέλεσε ένα μαζικό συναπάντημα 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
τόσο των παλαιών όσο και των 
νεότερων γενιών. Έτσι και φέτος 
οι προοδευτικές τ/κ Οργανώσεις 
θα ενώσουν τη φωνή τους στον 
αγώνα για ειρήνη και επανένωση. 
Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι: 
Νεολαία Κόμματος Ενωμένη Κύπρος 
(ΒΚΡ), Νεολαία Ρεπουμπλικανικού 
Τουρκικού Κόμματος (CTP) και 
Νεολαία Κόμματος Κοινοτικής 
Δημοκρατίας (TDP). 

Η Νεολαία του Κόμματος 
Ενωμένη Κύπρος 

(BKP) διατηρεί 
τις πιο στενές 

σχέσεις με την 
ΕΔΟΝ από 
κάθε άλλη 
οργάνωση, 
τόσο σε 

ι δ ε ο λ ο γ ι κ ά 
ζ η τ ή μ α τ α , 

όσο και στις 
θέσεις της στο 

Κυπριακό. Διατηρεί 
ξεκάθαρες ριζοσπαστικές θέσεις για 
το Κυπριακό, ενώ πάντα επίκεντρο 
των θέσεων της αποτελούσε το 

ζήτημα της επανένωσης της Κύπρου 
και της επαναπροσέγγισης. Το Κόμμα 
δημιουργήθηκε το 2002 από τον Οζγκέρ 
Οζγκιούρ και μέχρι σήμερα ο Γ.Γ. του είναι 
ο Ιζζέτ Ιζτζιάν, ενώ Πρόεδρος της Νεολαίας 
ο Κεμάλ Γκιουλερτζιάν.   

Οι σχέσεις της ΕΔΟΝ 
με τη Νεολαία 

Ρεπουμπλικανικού 
Τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ 
Κόμματος (CTP) 
είναι ιστορικές 
και ξεκινούν 
από τις αρχές 
της δεκαετίας 

του ‘70. Το CTP 
αποτέλεσε τη φωνή 

των προοδευτικών Τ/κ 
στο πλαίσιο του φασιστικού 

καθεστώτος που εγκαθίδρυσαν οι 
σοβινιστικές δυνάμεις, τόσο στα εσώκλειστα 
καντόνια από τη δεκαετία του ’60, όσο 
και στα κατεχόμενα μετά το 1974. Το 
κεντροαριστερό κόμμα CTP με ιστορικούς 
ηγέτες όπως ο Οζγκιέρ Οζγκιούρ, Φερντί 
Σαμπίτ Σογιέρ και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, 
βρέθηκαν σε κοινό μετερίζι με το ΑΚΕΛ 
διαχρονικά ως προς το στόχο της λύσης 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι 
σημαντικές συγκλίσεις στις συνομιλίες 
Χριστόφια-Ταλάτ, είναι απότοκο αυτών των 
σχέσεων και της κοινής αλληλοκατανόησης. 
Ο Πρόεδρος της Νεολαίας τους είναι ο 
Ονγκούν Ταλάτ.

Η Νεολαία Κόμματος Κοινοτικής 
Δημοκρατίας (TDP) αποτελεί 
μια ακόμη προοδευτική φωνή 
εντός της τ/κ κοινότητας. Το 
σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα TDP, που 
επανιδρύθηκε το 2007 με νέο όνομα, 
από τη δεκαετία του ‘70 παρέμεινε 
πιστό προς μια λύση επανένωσης 
και της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Με ηγέτες όπως 
ο Αλμπάϊ Ντουρντουράν, Ισμαίλ 
Μποζκούρτ και Μουσταφά Ακιντζί 
διατηρούσε διαχρονικά σχέσεις με 
την ε/κ κοινότητα και το ΑΚΕΛ. Οι 
σχέσεις της Νεολαίας του TDP με την 
ΕΔΟΝ ενισχύονται κάθε χρόνο και 
περισσότερο. Πρόεδρος της Νεολαίας 
είναι ο Ατίκ Καγιά. 

•Χαράλαμπος Αριστοτέλους
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου 
Επαναπροσέγγισης Λευκωσίας – 
Κερύνειας

Παρόντες Τουρκοκύπριοι και τ/κ Οργανώσεις Νεολαίας







Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, που δηλώνει την ανάγκη των ανθρώπων να 
μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες με στόχο ένα καλύτερο αύριο. Οι λόγοι που οδηγούν 
τους ανθρώπους να μεταναστεύουν είναι η φτώχια, η εξαθλίωση, οι πόλεμοι, η 
κοινωνική καταπίεση, η εξεύρεση  καλύτερης ζωής, η ανεργία. Τους μετανάστες δεν 
θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζει η κοινωνία ρατσιστικά, αντίθετα είναι άνθρωποι 
που έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες, να εργαστούν και τα 
παιδιά που μεταναστεύουν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο. Δυστυχώς, 
σήμερα η κοινωνία, προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμα ότι είναι οι μετανάστες που 
παίρνουν τις δουλειές μας. Ο μετανάστης εργάτης είναι ο πρώτος που πέφτει θύμα 
εκμετάλλευσης. Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση τη 
φυλή, τη θρησκεία, τη γλώσσα. Εμείς θέλουμε όλοι 
οι άνθρωποι, να έχουν το δικαίωμα στην μόρφωση, 
τη δουλειά και την υγεία. 

Η παιδεία είναι το αναφαίρετο δικαίωμα που 
πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από 
την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τη φυλή. 
Δυστυχώς σήμερα, υπάρχουν πολλά παιδιά 
στο κόσμο που δεν πηγαίνουν σχολείο. Η 
παιδεία πλέον, έχει τεθεί στο στόχαστρο 
αυτών που θέλουν να την μετατρέψουν 
σε εμπόρευμα για να βγάζουν κέρδος.  
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός 
το κουτσούρεμα της δημόσιας 
και δωρεάν παιδείας, μέσων της 
επιβολής διδάκτρων στα δημόσια 
πανεπιστήμια, το κλείσιμο σχολείων, 
συρρίκνωση των χρόνων φοίτησης ,  
αναγκάζοντας τα παιδιά να πληρώνουν 
για να δικαιούνται να πάνε στο σχολείο. 
Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα, θέλουμε όλα τα 
παιδιά του κόσμου να έχουν το δικαίωμα 
στη μόρφωση, ένα δημόσιο και δωρεάν 
σχολείο που θα διαπαιδαγώγει τα παιδιά με τα 
ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Μετανάστευση 

Παιδεία 

ο Παγκύπρια κίνημα 
ΕΔΟΝόπουλων, για 
ακόμα μία χρονιά θα 
πραγματοποιήσει την 
Παγκύπρια  Εκστρατεία 
Παίζω και Μαθαίνω, με 
στόχο να μεταφέρει στα 
ΕΔΟΝόπουλα μηνύματα 

μέσα από επιμορφωτικά θέματα. Η 
εκστρατεία μας ξεκινά τον Φεβρουάριο 
και ολοκληρώνεται με τον Παγκύπριο 
Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί 
τον Μάιο, όπου και συμμετέχουν όλα τα 
τοπικά κινήματα, τα οποία διαγωνίζονται 
πάνω στα θέματα τα οποία θα συζητήσουν 
στα πλαίσια της εκστρατείας. 

Το θέμα της φετινής μας εκστρατείας 
είναι «Το παιδί αντιμέτωπο με την 
οικονομική κρίση». Τα ζητήματα που θα 
μας απασχολήσουν στις συναντήσεις είναι 
η μετανάστευση, η παιδεία και η ανεργία- 
δικαίωμα στην εργασία. Τα παιδιά 
μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής κρίσης βλέπουν, αλλά 
και βιώνουν τις συνθήκες εξαθλίωσης. 
Είναι ζητήματα επίκαιρα, συνδεδεμένα με 
την σκληρή πραγματικότητα, τα οποία τα 
παιδιά βιώνουν στο σχολείο, στο σπίτι 
και γενικά μέσα στο κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Στο τέλος των συναντήσεων 
μας, τα ΕΔΟΝόπουλα θα αποτυπώσουν 
την δική μας άποψη στα θέματα που θα 
μας απασχολήσουν. Παράλληλα, κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων το κάθε 
τοπικό θα διαμορφώνει βίντεο για την 
κάθε θεματική, με στόχο τη δημιουργία 
διαφήμισης για την εκστρατεία μας, με 
τα μηνύματα που εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα 
θέλουμε να στείλουμε στην κοινωνία. 

Τ



Εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με 
την ανεργία. Η ανεργία δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, 
όμως τώρα με την οικονομική κρίση έχει ενταθεί.  Πολλοί 
εργαζόμενοι σήμερα απολύονται γιατί ο εργοδότης 
θέλει να αυξήσει τα κέρδη του ή επειδή έχει κλείσει η 
επιχείρηση που δούλευαν, ενώ αρκετοί νέοι τελειώνουν 
τις σπουδές τους και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Η 
ανεργία αυξάνεται καθημερινά σε όλο τον κόσμο, αλλά 
και στη Κύπρο. Με λύπη μας βλέπουμε την κυβέρνηση 
του Νίκου Αναστασιάδη να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα 
για την μείωση των ανέργων. Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα, έχουμε 
ως όπλο μας την ιδεολογία μας που είναι ενάντια σ’ αυτό το 
σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο και τον αναγκάζει 
να ζει μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης. Εμείς, θέλουμε όλοι οι 
άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα στην δουλειά και μία δουλειά 
με δικαιώματα. 

Είμαστε εχθροί μ’ αυτούς που εκμεταλλεύονται τους λαούς για να 
βγάλουν κέρδος, μ’ αυτούς που θέλουν οι πλούσιοι να γίνονται 
πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Όλοι μαζί σε ένα οργανωμένο 
αγώνα, πρέπει να παλέψουμε ενάντια σ’ αυτό το σύστημα που 
θέλει χιλιάδες ανθρώπους να μεταναστεύουν, που καθημερινά 
στέλνει εκατομμύρια  ανθρώπους στην ανεργία και την παιδεία 
μας την κουτσουρεύει. Όλοι μαζί να παλέψουμε για την ειρήνη, 
την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στο 
κόσμο. Μέσα από την εκστρατεία απώτερος στόχος είναι να θέσουμε 
στα ΕΔΟΝόπουλα μερικά από τα προβλήματα που οι ανθρωπότητα 
αντιμετωπίζει στις σύγχρονες συνθήκες. Να προβληματίσουμε και 
να συζητήσουμε αυτά που βιώνουν και μέσα από την εκστρατεία , θα 
δείξουμε την πραγματική διάσταση αυτών των προβλημάτων στον 
τόπο μας τις ανισότητες, την αδικία που γεννά το ίδιο το σύστημα. 

•Νατάσια Αναστασίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

λοκληρώθηκε 
με επιτυχία η  
καθιερωμένη 

ε κ σ τ ρ α τ ε ί α 
του Παιδικού 

Κινήματος της 
ΕΔΟΝ «Κάλαντα 

Αλληλεγγύης», που 
ήταν αφιερωμένη 
στους μαθητές 

της Κύπρου, 
συγκεκριμένα  για 

ενίσχυση του Ταμείου Μαθητικής Πρόνοιας. 
Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 2 Δεκέμβρη 

και ολοκληρώθηκε στις 12 Ιανουαρίου. Το 
συμβολικό ποσό που συγκεντρώθηκε για τη στήριξη των 

απόρων μαθητών  και των οικογενειών τους, ανέρχεται στις 
5146 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Σε μια περίοδο που ολόκληρη η κοινωνία μας περνά την 
χειρότερη οικονομική κρίση αλλά και μια κρίση αξιών τα μικρά 
ΕΔΟΝόπουλα, για ακόμη μια φορά έστειλαν ηχηρά μηνύματα 
αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και συμπαράστασης. Μηνύματα 
μέσα από το δικό τους προσωπικό παράδειγμα, προσπαθώντας 
να βοηθήσουν τα παιδιά μας να νιώσουν την αξία της προσφοράς 
δίχως αντάλλαγμα, αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα του 
εθελοντισμού, της χαράς και της αγάπης. 

Όταν η αλληλεγγύη γίνεται πράξη από τα ιδία τα παιδιά, 
τότε μπορούμε να νιώθουμε ως Οργάνωση αλλά και ως λαός 
περηφάνια για το ποιοι είμαστε και για ποιους αγωνιζόμαστε 
καθημερινά. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, να βλέπεις παιδιά 
να ευαισθητοποιούν την κοινωνία και να αγκαλιάζουν το παιδί 
που έχει ανάγκη, έχοντας το πρωταγωνιστικό ρόλο σε  μια 
εκστρατεία αλληλεγγύης από τα παιδιά για τα παιδία,  που 
στηρίζει  με όλες της τις δυνάμεις μέσα σε αυτούς του δύσκολους 
καιρούς τους μαθητές, που έχουν άμεση ανάγκη για οικονομική 
βοήθεια, ώστε  να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση αλλά και 
στη ζωή. 

•Έλενα Οικονόμου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Ανεργία 



δώ και λίγο καιρό βγήκε 
στην επιφάνεια το 
θέμα της παραχώρησης 
άδειας από τον 
Υπουργό Παιδείας 
για τη λειτουργία 

της ψηφιακής βιβλιοθήκης  
«Αριστοτέλης». Μέσω του 
προγράμματος αυτού θα γίνεται 
μια ψηφιακή παρουσίαση του 
μαθήματος. Δηλαδή το μάθημα 
θα γίνεται μέσω tablet όπου 
θα έχουν εγκατεστημένα 
προγράμματα όπου θα έχουν 
πρόσβαση σε όλη τη διδακτέα ύλη. 
Το ζήτημα αναδείχθηκε από την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, 
όπου έκαναν κάποιες ερωτήσεις 
προς το υπουργό παιδείας και 
ζήτησαν διευκρινήσεις για το πιο 
πάνω ζήτημα. Οι απαντήσεις όμως 
που έδωσε ο υπουργός δεν ήταν 
ικανοποιητικές και κατ’ επέκταση 
γεννούνται κι’ άλλα ερωτήματα. 

Εξετάζοντας το ζήτημα 
καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Πρώτα από όλα, πώς είναι 
δυνατό η απόφαση για δημιουργία 
του προγράμματος να παίρνεται 
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τα 
οικονομικά των οικογενειών μας 
να πηγαίνουν από το κακό στο 
χειρότερο; Πόσο λογικό είναι να 
επιβαρυνθούν οι συμμαθητές μας 
και οι γονείς τους οικονομικά με 
την αγορά tablet από τη στιγμή 
που οι πλείστες οικογένειες 
αδυνατούν για την πληρωμή 
δεκαπέντε ευρώ για τα κόμιστρα 
στα λεωφορεία;

 Οι χιλιάδες άποροι και οι λήπτες 
δημοσίου βοηθήματος θα είναι σε 
θέση να αγοράσουν tablet; Χωρίς 
αυτό δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα.  

Επιπρόσθετα παρά του ότι αυτό 
το πρόγραμμα έχει ως σκοπό 
τον εκσυγχρονισμό του τρόπου 
διδασκαλίας, η χρήση του θα 
γίνεται μόνο από εύπορους 
οικονομικά μαθητές και σίγουρα θα 
προκαλέσει διακρίσεις και μαθητές 
δυο ταχυτήτων. Σε εγκυκλίους που 
αποστέλλονται κατά διαστήματα 
στα σχολεία μας δείχνουν την 
αντίθεση τους στις διακρίσεις και 
υπέρ της ισότητας. Με την πιο πάνω 
πρόταση έρχεται να διαψεύσει όσα 
διακηρύσσουν τόσο καιρό.   

Επίσης, η επιλογή συγκεκριμένων 
εταιρειών από το υπουργείο χωρίς 
προκήρυξη προσφορών δημιουργεί 
ερωτήματα για τον τρόπο και 
με ποια κριτήρια επιλέγηκε η 
συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να 
γίνουν προσφορές. Ας ελπίσουμε 
πως πίσω από όλο αυτό δεν 
βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα 
εις βάρος των πολιτών. Σε μια 
τέτοια περίπτωση οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν 
παραδειγματικά, αφού δεν 
τηρήθηκαν οι κανονισμοί. Δεν 
θεωρούμε τυχαία και τη μετακίνηση 
της κ. Ολυμπίας Στυλιανού, Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου 
Παιδείας, σε άλλο Υπουργείο, 
αφού ήταν από τους μόνους που 
διαφώνησε και ήθελαν να τηρηθούν 
οι κανονισμοί. 

Το γεγονός αυτό μας θυμίζει χώρους 
εργασίας, όπου όποιος εκφέρει 
αντίθετη άποψη απομακρύνεται από 
την εργασία του.    

Άλλο ένα ερώτημα, είναι κατά 
πόσο αυτό το πρόγραμμα ανήκει 
στο Υπουργείο Παιδείας και 
υποστηρίζεται από τις δύο εταιρείες 
ή είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία 
των δυο εταιριών χωρίς καμία 
παρέμβαση του Υπουργείου. Αν 
ισχύει η δεύτερη περίπτωση, 
δηλαδή αν είναι ιδιοκτησία των 
δύο εταιριών τότε τι συμβαίνει 
με τα πνευματικά δικαιώματα της 
διδακτικής ύλης, αφού ανήκει στο 
Υπουργείο Παιδείας και τι χρηματικά 
ποσά έχουν καταβληθεί στο 
Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση 
τους.  

Ως ΠΕΟΜ, ζητούμε εν κατακλείδι 
να γίνει πλήρης διαλεύκανση του 
θέματος. Ζητούμε από το Υπουργείο 
Παιδείας, να καταθέσει τους όρους 
του συμβολαίου της συνεργασίας 
του με τις δύο εταιρίες. Δεν θα 
σταματήσουμε να παλεύουμε για 
δημόσια και δωρεάν παιδεία και για 
την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης. Όσα με θυσίες 
κατακτήθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια δεν θα επιτρέψουμε να 
καταργηθούν με μία μονοκονδυλιά. 

•Σάββας Κωσταράς
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. 
Αγλαντζιάς
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ΠΕΟΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ.. 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν 
σχολείο είναι η έλλειψη ικανοποιητικού 
χώρου στέγασης στους εξωτερικούς χώρους 
του σχολείου. Τα στέγαστρα που υπάρχουν 
μέσω της διαρρύθμισης του κτηρίου δεν είναι 
αρκετά, άρα δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 
συμμαθητών μας. Το πρόβλημα φαίνεται 
κυρίως σε διαστήματα όπου βρέχει ή έχει 
αρκετό ήλιο. Κατά την άποψη μας πρέπει να 
γίνει μελέτη από την Σχολική Εφορεία και 
το Υπουργείο Παιδείας για την τοποθέτηση 
των στεγάστρων. Οι κατασκευές πρέπει 
να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κατά 
πρώτο λόγο, αλλά να προστατεύουν και τους 
συμμαθητές μας από βροχή και ήλιο.

Φρόσω Στέλιου
Β’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ.. ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 

ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΑΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Με αφορμή τη φασιστική επίθεση που δέχτηκε 
συναγωνιστής μας στο σχολείο, θα θέλαμε 
να βάλουμε το δικό μας προβληματισμό 
όσον αφορά τα αυξανόμενα περιστατικά 
βίας των οποίων τα κίνητρα είναι πολιτικά. 
Αναρωτιόμαστε πότε θα τιμωρηθούν οι 
ακραίες αυτές συμπεριφορές επιτέλους; Πότε 
η πολιτεία θα λάβει αποφασιστικά μέτρα; 
Πόσο μάλλον, μέτρα τα οποία αφορούν τα 
σχολεία μας, τα οποία θα έπρεπε να ήταν χώρος 
ελεύθερης διακίνησης ιδεών και καλλιέργειας 
δημοκρατικών συνειδήσεων. Παρόλα αυτά, εν 
έτει 2014, δεχόμαστε απειλές για τις καθόλα 
δημοκρατικές πολιτικές μας απόψεις.

Ευδόκιμος Ευαγόρου
Β’ Τεχνικής

ΠΕΟΜ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ.. 
ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα πρόβλημα είναι το γεγονός 
ότι κατά τη χειμερινή περίοδο οι 
θερμάνσεις του σχολείου μπαίνουν 
σε λειτουργία σπανίως. Οι μαθητές 
μπαίνουν σε τάξεις παγωμένες 
μην μπορώντας πολλές φορές 
να παρακολουθήσουν τα μάθημα 
λόγω του κρύου. Επιπλέον στους 
καθηγητές του σχολείου δεν 
επιτρέπεται από τη διεύθυνση 
να εκτυπώνουν διάφορα φύλλα 
εργασίας που είναι απαραίτητα 
για την παράδοση του μαθήματος 
με την πρόφαση ότι το κονδύλι 
για τα μελάνια έχει εξαντληθεί. Οι 
μαθητές λοιπόν περιορίζονται στις 
πληροφορίες των σχολικών βιβλίων 
κάτι που δεν είναι αρκετό, ειδικά 
όσον αφορά τους τελειόφοιτους 
μαθητές. Για τους μαθητές είναι 
απαραίτητα τα φυλλάδια αυτά γιατί 
πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο 
είναι γραμμένα τα βιβλία δεν είναι 
κατανοητός.

Γιώργος Χατζηαντώνης
Γ’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΠΑΦΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΦΟΥ.. 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η έλλειψη θέσεων σε 
συγκεκριμένους κλάδους της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, είναι 
ένα από τα πιο συνηθισμένα 
προβλήματα που ενδεχόμενα θα 
αντιμετωπίσει ένας μαθητής όταν 
τελειώνει το Γυμνάσιο και θέλει να 
συνεχίσει τη φοίτηση του σε κάποια 
Τεχνική Σχολή. Δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις συμμαθητών μας 
που αναγκάστηκαν να γραφτούν 
σε κάποιο άλλο κλάδο επειδή 
δεν υπήρχαν θέσεις στο κλάδο 
που τους ενδιέφερε ιδιαίτερα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
αργότερα αρκετά προβλήματα. 
Συνεπώς το πρόβλημα αυτό θα 
πρέπει να λυθεί το συντομότερο 
με την προσφορά περισσότερων 
θέσεων και με καλύτερο 
προγραμματισμό του Υπουργείου 
Παιδείας. Ιδιαίτερα τώρα που 
αρκετοί μαθητές, λόγω της 
οικονομικής κατάστασης επιλέγουν 
να συνεχίζουν τη φοίτηση τους στις 
Τεχνικές. 

Κυριάκος Πογιατζής
Α’ Τεχνικής

ΠΕΟΜ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ.. ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΑΤΟ;

Συνεχίζεται η κοροϊδία από το Κεντρικό Μαθητικό 

Συμβούλιο του σχολείου μας που ελέγχει η Μαθητική 

Κίνηση Δημοκρατικού Συναγερμού. Ενώ με απόφαση 

της ΠΣΕΜ, όλα τα ΚΜΣ συμμετείχαν στην κινητοποίηση 

έξω από το υπουργείο συγκοινωνιών στις 23/1/14, το 

δικό μας όχι απλά δεν συμμετείχε, αλλά δεν έδωσε ούτε 

εξηγήσεις προς τους μαθητές που τους εξέλεξαν. Είναι το 

λιγότερο τραγικό να εφαρμόζεται κάτι που δημιουργεί 

προβλήματα στους συμμαθητές σου, στον ίδιο σου τον 

εαυτό και εσύ που είσαι ο εκλεγμένος σε ένα σχολείο 

να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Τελικά μετά από 

όλη αυτή την ιστορία των τελευταίων μηνών ποιος 

είναι το πρόβατο;
Όμηρος Ευαγγέλου

Γ’ Λυκείου
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ήμερα στην Κύπρο, 
καθορίζεται δια νόμου 
ότι τα πανεπιστήμια θα 
παραχωρούν πτυχίο σε ένα 

φοιτητή ο οποίος θα παρακολουθήσει 
τουλάχιστο 8 εξάμηνα φοίτησης, τα 
οποία είναι δομημένα έτσι ώστε το 
σύνολο των μαθημάτων να αναλογεί 
σε 30 Ects ανά εξάμηνο. 8*30=240 
Ects.
 
Αυτό, κατά τη δική μας άποψη, 
αναλογεί σε ένα σχετικά ικανοποιητικό 
προσφερόμενο επιστημονικό πεδίο 
γνώσης. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι 
συμφωνούμε ότι το πόσο καλά 
θα ανταποκριθεί ένας αυριανός 
επιστήμονας, όποιου αντικειμένου, 
είναι εξαρτημένο σε μεγάλο βαθμό 
στην γνώση που θα καταφέρει να 
κατακτήσει και πόσο καλά αυτή την 
επιστημονική γνώση θα την εφαρμόσει 
στην πράξη αύριο στην εργασία του.
 

Όσο και αν ο συντάκτης της πρότασης του ΔΗΣΥ 
και τα δεκανίκια του ανάμεσα στους φοιτητές 
προσπαθούν να πείσουν ότι μπορεί να τύχει 
εφαρμογής η πρόταση χωρίς να περιοριστεί 
η προσφερόμενη γνώση στη διαδικασία επί 
πτυχίου, είναι ένα ψέμα που καταρρίπτεται 
από την ίδια την ζωή. Το πιο πάνω το 
επιβεβαίωσαν πολλοί ακαδημαϊκοί που έχουν 
αρθρογραφήσει και τοποθετηθεί επί τούτου το 
τελευταίο διάστημα. Σε κανένα πανεπιστήμιο 
που εφαρμόζει τριετή προγράμματα σπουδών 
δεν προσφέρονται τόσα πολλά μαθήματα 
όσα προσφέρονται σε ένα πανεπιστήμιο που 
ακολουθεί τέσσερα έτη σπουδών. 
 
Κάθε απόφοιτος, και το γνωρίζει ο κ. Τάσου, 
την ώρα που αποφοιτά από το πανεπιστήμιο 
του, του παραχωρείται και το DS, αλλιώς Di-
ploma Supplement. Με αυτό το «διαβατήριο 
για εργασία σε όλη την Ευρώπη» κτυπά τις 
πόρτες των εργοδοτών για εργασία. Το Ds 
είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι 
κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη 
περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα διπλώματα ή 
πτυχία, διευκολύνοντας την κατανόησή τους, 

ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς εκτός της 
χώρας έκδοσής τους. Με άλλα λόγια με τον 
περιορισμό των δεξιοτήτων και της γνώσης 
επί πτυχίου, μειώνεται την ίδια ώρα και η 
δύναμη του DS, δηλαδή των δεξιοτήτων 
που έχει ένας απόφοιτος για να διεκδικήσει 
δουλειά αύριο.
 
Ας μιλήσουμε έξω από τα δόντια λοιπόν. 
Φαίνεται ότι κάποιοι αποφάσισαν ότι θα 
εξυπηρετήσουν τα οικονομικά συμφέροντα 
τόσο ιδιοκτητών πανεπιστημίων αλλά και 
άλλων και καθόλου των φοιτητών ως 
αυριανοί εργαζόμενοι. Καταγγέλλουμε ότι ήδη 
Σύγκλητος ιδιωτικού πανεπιστημίου ξεκίνησε 
την προετοιμασία για προσφορά τριετών 
προγραμμάτων σπουδών. Και ξεκίνησε αυτή 
την προετοιμασία εδώ και καιρό, κάτι που 
μας αναγκάζει να διερωτόμαστε αν όλα 
αυτά  γίνονται για να ικανοποιηθούν ιδιωτικά 
οικονομικά συμφέροντα  σε μεταξύ τους 
συνεννόηση.
 
Σε τούτο το ερώτημα συντείνει και η 
δραματική μείωση των Κύπριων Φοιτητών που 
φέτος επέλεξαν να σπουδάσουν στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια. Και προσέξτε! Ο πρώτος λόγος 
που δεν σπουδάζουν σήμερα οι Κύπριοι νέοι 
είναι γιατί δεν έχουν χρήματα, όχι γιατί δεν 
μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
σπουδών. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 
γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι το φοιτητικό 
κίνημα και οι φοιτητικές ενώσεις των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων εδώ και καιρό φωνάζουν για 
μείωση των διδάκτρων. Αν ήθελε να μειώσει 
το κόστος φοίτησης των φοιτητών στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, ως εκλεγμένος εκπρόσωπος 
του λαού, και όχι μόνο των 5-10 ιδιοκτητών, 
θα έπρεπε να απαιτήσει να μειωθεί το κόστος 
φοίτησης ανάEcts ή να βρει το μηχανισμό μέσω 
της νομοθεσίας που να μειώνει αυτό το κόστος 
ή να αυξηθούν πραγματικά οι προσφερόμενες 
θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια.
 
Αντίθετα! Προτίμησε να ανάψει το πράσινο 
φως στα πανεπιστήμια για να αφαιρέσουν 
γνώση από το πτυχίο με την παραχώρηση 
πτυχίων στα τρία χρόνια, αναπόφευκτα με 
λιγότερα μαθήματα. Ο λόγος, να μειωθεί το 
κόστος φοίτησης απόκτησης του πτυχίου από 
ένα νέο, άσχετα αν αυτό αύριο θα του είναι 
ένα διαβατήριο για την ανεργία από τη στιγμή 
που δεν θα έχει τα επιπλέον χρήματα να 
παρακολουθήσει το δεύτερο κύκλο σπουδών 
έτσι ώστε να του εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή 
θέση εργασίας ή ακόμα και απλά εργασία.
    
 Και εμείς θέλουμε σύντομα πτυχίο με λιγότερα 
έξοδα. Το ερώτημα όμως παραμένει... Τι 
πτυχίο και με «πόση» γνώση;
  
•Χρίστος Μιχαήλ
Γραμματέας Φοιτητικού
Τμήματος ΕΔΟΝ
Μέλος Εκτελεστικού
Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ι Φοιτητικές 
Ενώσεις είναι 
μια από τις 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς 
κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς 
του φοιτητικού 
κινήματος. Πλέον, 

κάθε Φοιτητική Ένωση διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο για τους φοιτητές 
σε όλα τα πανεπιστήμια, αφού έγιναν 
θεσμοί και λαμβάνουν μέρος σε όλες 
τις αποφάσεις που αφορούν στους 
φοιτητές.

Υπάρχει τεράστια διαφορά όμως 
ανάμεσα σε φοιτητικές ενώσεις, στις 
οποίες η Προοδευτική βρίσκεται στην 
ηγεσία. Ένα απτό παράδειγμα είναι οι 
φοιτητικές ενώσεις των δύο δημοσίων 
πανεπιστημίων της Κύπρου, αυτή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
ΤΕΠΑΚ. Στην μια πλευρά υπάρχει 
μια ακάρτιστη εδώ και πολλά χρόνια 
Φοιτητική Ένωση όπου στην ηγεσία 
δεν είναι η Προοδευτική και δε μπορεί 
να λειτουργήσει εύρυθμα, χωρίς 
κάποια ουσιαστική κατάκτηση, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην αντίπερα 
όχθη, στο ΤΕΠΑΚ, βλέπουμε μια 
Φοιτητική Ένωση που η Προοδευτική 
είναι στην ηγεσία της, διεκδικητική, 
κερδίζοντας καθημερινά έδαφος 
στις συνειδήσεις των φοιτητών, των 
ακαδημαϊκών, αλλά και της κοινωνίας 
ευρύτερα με την καθημερινή στάση 
της σε πολλά θέματα. 

Σ’ αυτές τις τραγικές οικονομικές 
συνθήκες που ζούμε, η δημόσια 
δωρεάν εκπαίδευση πρέπει να 
στηρίξει νέους οι οποίοι δεν μπορούν 
να σπουδάσουν και να τους δώσει 
την ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο. 
Έτσι, οργανωμένα η ΦΕΤΕΠΑΚ μετά 
από συναντήσεις, ανακοινώσεις 
και άλλες ενέργειες, κατάφερε στο 
ΤΕΠΑΚ να αυξηθούν οι εισακτέοι 
σχεδόν σε όλα τα τμήματα γύρω 
στις 100 επιπλέον θέσεις. Ενώ η 
αδράνεια που επιδεικνύει η ΦΕΠΑΝ, 
έχει ως αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου να μην αυξήσει τις θέσεις 
των εισακτέων φοιτητών, παρά μόνο 
μετά την κατάσταση που επικράτησε 
στα ελληνικά πανεπιστήμια και την 
πρωτοπόρα στάση που κράτησε η 
Προοδευτική στο θέμα αυτό.

Συνεχίζοντας, μια φοιτητική ένωση με 
δράση όπως η ΦΕΤΕΠΑΚ με αφορμή τη 
μη λειτουργία της καφετέριας του ΤΕΠΑΚ, 
μπήκε μπροστά με εθελοντές φοιτητές, όλοι 
της Προοδευτικής, και λειτούργησε χωρίς 
χρονοτριβή την καφετέρια με όλα τα έσοδα 
να πηγαίνουν στο σωματείο ευημερίας 
φοιτητών, με αποτέλεσμα να στηριχτούν 
άποροι φοιτητές με το ποσό των 5.200 ευρώ, 
σε σχέση με την ΦΕΠΑΝ που άφησαν τους 
ιδιώτες να εισχωρήσουν στο πανεπιστήμιο 
και να εκμεταλλεύονται τους φοιτητές. 
Λόγω του ακατάρτιστου της ΦΕΠΑΝ, δεν 
μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά τα λεφτά 
που υπάρχουν και αποταμιεύονται στο 
ταμείο τους, συσσωρεύοντας ένα τεράστιο 
ποσό από το οποίο δεν επωφελείται κανείς.

Φεύγοντας από τη δημόσια εκπαίδευση 
και πηγαίνοντας στον ιδιωτικό τομέα, 
βλέπουμε ότι στις ηγεσίες των τριών 
ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, η 
Προοδευτική βρίσκεται στην ηγεσία σχεδόν 
όλα τα χρόνια από την ίδρυση τους.

Για αρχή, στη Φοιτητική Ένωση του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, όπου στην 
ηγεσία βρίσκεται η Προοδευτική, έχουν 
κερδίσει την παροχή δωρεάν στολών για 
συγκεκριμένους κλάδους που χρειάζεται, 
την έναρξη λειτουργίας φοιτητικού 
βιβλιοπωλείου, εφαρμογή της Β’ 
εξεταστικής σε πιλοτικό στάδιο σε κάποια 
τμήματα, μείωση 20% στα αεροπορικά 
ναύλα των Κυπριακών Αερογραμμών, για 
όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και 
άλλα πολλά.

Στη συνέχεια, στη Φοιτητική Ένωση του 
πανεπιστημίου Frederick, στην οποία εδώ 
και πολλά χρόνια η Προοδευτική βρίσκεται 
στην ηγεσία της, με εξαίρεση 1-2 χρονιές, 
οι φοιτητές έχουν να επιδείξουν πολλές 
κατακτήσεις. Είναι το πρώτο κυπριακό 
Πανεπιστήμιο που εφάρμοσε Β’ εξεταστική, 
δηλαδή τη δυνατότητα επανεξέτασης σε ένα 
μάθημα, χωρίς να πληρώνουν οι φοιτητές 
700-800 ευρώ, αλλά το ποσό των 75 ευρώ. 
Έχουν κερδίσει τη δημιουργία κτιρίου 
για την Αρχιτεκτονική, την εγκατάσταση 
κλιματιστικών σε όλες τις αίθουσες, δωρεάν 
παροχή φωτογραφικών για κλάδους που 
το απαιτούν και άλλα.

To το ίδιο συμβαίνει και στη Φοιτητική 
Ένωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
κι ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι η 
διεκδίκηση, κατάκτηση και υλοποίηση 
της πρότασης για Β’ Εξεταστική μετά 
από αγώνες στη Φοιτητική Ένωση 
και τη σύγκλητο. Η Β΄ Εξεταστική 
εφαρμόστηκε για πρώτη φόρα στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με πλήρη 
επιτυχία, το Σεπτέμβρη του 2013, 
προσφέροντας έτσι σε όλους τους 
φοιτητές το δικαίωμα μιας δεύτερης 
ευκαιρίας για να επιτύχουν στα 
μαθήματά τους. Επίσης, μετά από 
πιέσεις της Φ.Ε., έχει επέλθει μείωση 
στις τιμές τις καφετέριας κατά τη 
φετινή χρονιά. 

Συμπερασματικά, όταν η Προοδευτική 
βρίσκεται στις ηγεσίες των Φοιτητικών 
Ενώσεων οι φοιτητές παραμένουν 
ασφαλείς μακριά από μικροκομματικά 
ή άλλα συμφέροντα. Διαφυλάττοντας 
κεκτημένα και δικαιώματα, τα οποία 
κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες 
και συνεχίζοντας όπως το επιβάλλει 
η ιστορία της, να προσφέρει με 
ανιδιοτέλεια στους φοιτητές και 
στην κοινωνία ευρύτερα. Όντας οι 
φοιτητές το πιο αγωνιστικό κομμάτι 
της κοινωνίας και οι Φοιτητικές 
Ενώσεις η φωνή τους, οι φοιτητές 
δεν έχουν τίποτα να χάσουν παρά 
μόνο να κερδίσουν στηρίζοντας τη 
μεγαλύτερη φοιτητική παράταξη του 
τόπου. Ισχυρή Προοδευτική σημαίνει 
ισχυρή Φοιτητική Ένωση που σημαίνει 
ότι οι φοιτητές δε θα γίνουν έρμαια 
στις ορέξεις των κεφαλαιοκρατών της 
αστικής δεξιάς.

Κλείνοντας, να θυμίσω μια φράση 
που τη μάθαμε στα λόγια και την 
κατανοήσαμε στην πράξη μέσα από 
τους αγώνες μας η οποία λέει πως, 
«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ».

•Στέλιος Καράσσαβας
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
Πρόεδρος ΦΕΤΕΠΑΚ

Ο





Κινητοποίηση ενάντια στο κλείσιμο του τμήματος 
Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ακτίβ Προοδευτικής

Χριστουγεννιάτικος Χορός Προοδευτικής

Συμμετοχή στο παγκύπριο συλλαλητήριο ενάντια 
στο μνημόνιο

 Πολυτεχνείο

Χορευτικός Όμιλος Προοδευτικής



αλόγιστη, ασύδοτη και ξέφρενη 
οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη του 
τελευταίου αιώνα, κυρίως στις χώρες του 
καπιταλισμού, έδωσαν τη χαριστική βολή 
στο περιβάλλον το οποίο είχε αρχίσει να 
επηρεάζεται από τα χρόνια των πρώτων 
βιομηχανικών επαναστάσεων περίπου 
δύο αιώνες πριν. Όμως η ποιότητα και η 
ποσότητα των ανθρώπινων παρεμβάσεων 
στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα υπήρξαν 
καθοριστικές για τη διατάραξη των 

φυσικών ισορροπιών σε ευρεία κλίμακα, αλλά παράλληλα 
οδήγησαν στη δημιουργία του όρου και την ανάγκη του 
ανθρώπου για περιβαλλοντική συνείδηση. Όπως είπε και ο 
Μαρξ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον «η φύση είναι το 
σώμα του ανθρώπου, πρέπει να διατηρήσει έναν συνεχίσει 
διάλογο μαζί της αν θέλει να μην πεθάνει…». Λόγια άκρως 
προφητικά. 

Η νέα οπτική στη θεώρηση της φύσης, της κοινωνίας και τις 
στάσεις ζωής, ανέδειξε και τις υποχρεώσεις μας απέναντι της. 
Σαν κάτοικοι του πλανήτη, οφείλουμε να προστατέψουμε το 
κοινό μας σπίτι και είναι καθήκον μας, από την καινούργια 
πραγματικότητα που βιώνει η Γη. Δηλαδή την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση, τη ρύπανση των υδάτων μας και των εδαφών 
μας, την ατέρμονη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου από 
τις πολυεθνικές και το μεγάλο κεφάλαιο.

Στην προσπάθεια διαχείρισης του ζητήματος των στερεών 
αποβλήτων, το οποίο είναι ένα από τα σοβαρότερα και 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στον πλανήτη, 
η προηγούμενη διακυβέρνηση του τόπου δημιούργησε 

προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος ήταν η 
ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και του κοινού 
ευρύτερα για τις προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος 
όσον αφορά στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Οικιακών Αποβλήτων 
στην Κύπρο. Αφετέρου έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος, βρέθηκε να κάνει άλματα 
στη διαχείριση των αποβλήτων της. Κατάφερε σε πολύ 
λίγα χρόνια να μεταβεί από την απουσία διαχείρισης, 
στην πλήρη διαχείριση των απορριμμάτων της και να τα 
μετατρέψει σε ενέργεια. Το σημαντικό όμως από το ζήτημα 
των στερεών αποβλήτων είναι η μείωση, η ανακύκλωση και 
η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Για να επιτευχθεί 
αυτό, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε και τις αναγκαίες 
υποδομές, μα πάνω απ’ όλα να αποκτήσει η ανθρωπότητα 
συνείδηση για το περιβάλλον. Να φύγουμε από τις 
χωματερές και να πάμε σε ολοκληρωμένα κέντρα διαχείρισης 
των αποβλήτων. Να συμπληρώσουμε την υποδομή μας με 
πράσινα σημεία που θα εξυπηρετήσουν τις άλλες κατηγορίες 
αποβλήτων.

Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το περιβάλλον που 
ζούμε σήμερα, το έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους 
μας και οφείλουμε να προσφέρουμε ένα σωστό περιβάλλον 
στα παιδιά μας. 

•Χρίστος Χριστοδούλου 
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Περιβάλλοντος

Η



ανεργία αποτελεί πλέον μόνιμη και σκληρή επωδό για εκατομμύρια εργαζόμενους, οι οποίοι βυθίζονται σε διαρκή αβεβαιότητα, περιθωριοποιούνται και σταδιακά οδηγούνται σε βιολογικό θάνατο. Για τους νέους, η ανεργία αποτελεί την πιο σκληρή έκφραση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης.
Οι νέοι, είναι αυτοί που σήμερα πλήττονται περισσότερο από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Η ανεργία, οι απολύσεις, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η μη εξασφάλιση στέγης, η ασυδοσία και η εκμετάλλευση της εργοδοσίας, οι μειώσεις μισθών, το κουτσούρεμα δικαιωμάτων και τα ελαστικά ωράρια, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή πραγματικότητα.

Η ανεργία ξεπέρασε τους 78 χιλ. ανέργους με την ανεργία στους νέους να προσεγγίζει το 50%. Την ίδια στιγμή, ο νέοι δείχνουν την μεγαλύτερη τάση μετανάστευσης. Η κατάσταση προδιαγράφεται χειρότερη και η Κύπρος θα φλερτάρει με την θλιβερή πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας. Αυτό θα συνεχίζεται όσο συνεχίζεται ο μονόδρομος του μνημονίου και της λιτότητας.

Αλέξης, 24 χρονών
Σπουδές στο Marketing
Άνεργος εδώ και 2 χρόνια
Λάρνακα

χουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από 

την ημέρα της αποφοίτησης μου και 

από τότε είμαι άνεργος. Το πτυχίο 

για εμένα και πολλούς άλλους 

νέους, αποτέλεσε το διαβατήριο 

για την ανεργία. Η σκληρή έκφραση της 

ανεργίας για τους νέους και τις οικογένειες 

τους, οδηγεί μια μεγάλη μερίδα στην απελπισία 

και την απαξίωση, όμως η στάση αυτή δεν 

επιλύει το πρόβλημα. Αντίθετα, το συντηρεί 

και ισοδυναμεί με αποδοχή των πολιτικών που 

οδηγούν τους νέους στην ανεργία. Άλλωστε, 

στον καπιταλισμό αυτό που θέλει η κυρίαρχη 

τάξη είναι μια στρατιά ανέργων την οποία να 

εκμεταλλεύεται για φθηνή εργατική δύναμη. 

Ο αγώνας για πτυχία με αξία, συνεχίζεται 

τώρα με τον συνεχή αγώνα για δουλειά με 

δικαιώματα. Η λύση για την νεολαία είναι 

μία: Οργάνωση και αντίσταση στις πολιτικές 

που υποθηκεύουν το μέλλον μας!

Αγγέλικα, 23 χρονών

Απόφοιτος Νομικής

Άνεργη εδώ και 6 μήνες

Λάρνακα

ΈΗ



έτα το τέλος του των σπουδών μου στην 
Αγγλία, επέστρεψα στην Κύπρο και 
εργάστηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 
Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην 
κυπριακή οικονομία από τον Μάρτιο του 
2013, με το κούρεμα των καταθέσεων, με 

οδήγησαν εκτός εργασίας. Η εξεύρεση δουλειάς σήμερα, είναι 
εξαιρετικά δύσκολη και ακόμα δυσκολότερη, μέχρι ανέφικτη, 
η εξεύρεση δουλειάς που να σχετίζεται με τον αντικείμενο των 
σπουδών μου.  

Εδώ και 6 μήνες, έχω αποστείλει δεκάδες βιογραφικά χωρίς να 
υπάρχει ανταπόκριση. Εκεί και όπου υπάρχει βέβαια, πρόκειται 
για θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλούς μισθούς και χωρίς 
δικαιώματα. Οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την οικονομική 
κρίση, την αυξανόμενη ανεργία και προσφέρουν απαράδεκτους 
όρους και συνθήκες εργασίας που οδηγούν τόσο εμένα όσο και 
άλλους νέους σε αδιέξοδο και στην μετανάστευση.

 
Η νέα γενιά στοχοποιείται και στόχος των πολιτικών της ΕΕ και 
της κυβέρνησης είναι να επωμιστούν την κρίση οι εργαζόμενοι 
και οι νέοι άνθρωποι, την ίδια στιγμή που τα κέρδη των 
επιχειρήσεων αυξάνονται.

Απάντηση σε όλα πρέπει να δώσουν και οι άνεργοι με 
οργανωμένο αγώνα. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε από τις 
σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μας οδηγούν στην 
ανεργία.

Αίμιλη, 28 χρονών
Σπουδές στη θεατρολογία
Άνεργη εδώ και 4 χρόνια

Λάρνακα

Μ

ετά την αποπεράτωση 

των σπουδών μου από το 

εξωτερικό, ήρθα στην χώρα 

μου για να βρω δουλεία αλλά 

δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. 

Οι προοπτικές εργοδότησης, 

είναι ανύπαρκτες και οι διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας που προκύπτουν είναι περιορισμένες, 

με πολύ χαμηλούς μισθούς, ευέλικτα ωράρια και 

όρους εργασίας.

 
Η εργοδοτική πλευρά, μεταχειρίζεται εμάς τους άνεργους ως 

φθηνό εργατικό δυναμικό και εκμεταλλεύεται την ανάγκη που 

έχουμε για δουλειά. Από την άλλη, οι νέοι που εργάζονται μέσα 

σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Η σταθερή και μόνιμη σχέση 

εργασία απορρυθμίζεται, οι μισθοί μειώνονται ενώ τα εργασιακά 

κεκτημένα και η ασφάλιση κουτσουρεύονται.

Κανένας δεν προστατεύεται από την αυθαιρεσία της εργοδοσίας, 

ιδιαίτερα τώρα που στους χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι 

στερούνται του δικαιώματος στην οργάνωση και την συλλογική 

σύμβαση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ούτε ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει 

αλλά ούτε και θέσεις εργασίας. Προϋποθέσεις μπορούν να 

υπάρξουν μόνο με έξοδο από το μνημόνιο. Για αυτό και χρειάζεται 

αγώνας και οργανωμένη πάλη.

Ιφιγένεια, 24 χρονών

Σπουδές Επικοινωνίας

Άνεργη εδώ και 1 χρόνο

Λεμεσός

Μ

ργάστηκα για έξι μήνες με άθλιους όρους εργοδότησης, 12 ώρες την ημέρα, 

με ευέλικτο ωράριο και όλα αυτά για 600 ευρώ που δεν μου έφταναν για να 

καλύψω ούτε τα αναγκαία. Στην συνέχεια με απέλυσαν μονομερώς και εδώ 

και 4 χρόνια, είμαι άνεργη.

Το όνειρο που είχα, όπως και κάθε νέος, για να εργαστώ σε ένα επάγγελμα 

που να συνάδει με τις σπουδές μου, παραμένει ανεκπλήρωτο. Η σκληρή 

πραγματικότητα μας αναγκάζει σήμερα να περιμένουμε στο ακουστικό για μια θέση 

εργασίας, έστω και αν αυτή θα είναι με χειρότερους όρους εργασίας από αυτούς που 

ανέφερα προηγουμένως.

Η κατάσταση αυτή, έδωσε την ευκαιρία στους εργοδότες να κερδοσκοπήσουν, 

εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη που έχουν οι νέοι για δουλειά. Οι νέοι αναγκάζονται να 

υποκύψουν στους εκβιασμούς της εργοδοσίας και να δουλέψουν με μισθούς πείνας για να 

επιβιώσουν, ενώ η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κλείνουν τα μάτια.

Η λογική της ζούγκλας δεν πρέπει όμως να περάσει. Όλοι ο άνεργοι, πρέπει να 

οργανωθούμε και να παλέψουμε για το δικαίωμα στην δουλειά. Όχι στην οποιαδήποτε 

δουλειά αλλά σε μια δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρεπούς όρους εργασίας.

Κατερίνα, 29 χρονών

Άνεργη εδώ και 7 μήνες

Λάρνακα

Έ



ριν από 7 μήνες απολύθηκα από την εταιρία στην 

οποία εργαζόμουν για πάνω από 4 χρόνια χωρίς 

να πληρωθώ τα δεδουλευμένα αρκετών μηνών, 

με τον πρώην εργοδότη μου να προφασίζεται την 

οικονομική κρίση και το κούρεμα των καταθέσεων.

Από τότε, έχω πάει σε αρκετές συνεντεύξεις αντικρίζοντας 

μεγάλες ουρές των 40 και 50 ατόμων. Παρόλα αυτά, ποτέ 

δεν έλαβα καμιά απάντηση. Τόσο εγώ όσο και χιλιάδες 

άλλοι συμπολίτες μας ζουν στην κατάντια της σημερινής 

πραγματικότητας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε δουλειά 

ακόμα και με δυσμενείς όρους εργασίας. Την ίδια στιγμή, η 

μετανάστευση αποτελεί ορατό ενδεχόμενο και για εμένα.

Μέσα σε όλα αυτά, η εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς 

είναι ανεξέλεγκτη και ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του κράτους και του Υπ. Εργασίας είναι ανύπαρκτος. Την 

ευκαιρία αυτή αρπάζει η εργοδοσία η οποία επιβάλει επαχθείς 

όρους μέσα από άδικα και ετεροβαρή προσωπικά συμβόλαια 

με 10ωρα, μισθούς πείνας και ανασφάλιστη εργασία. Το ίδιο 

γίνεται και για την πλειοψηφία όσων εργάζονται ήδη και αυτό 

γιατί η πολιτική τους στοχεύει στο μοίρασμα της φτώχειας 

ανάμεσα στους εργαζόμενους. 

Εργαζόμενοι και άνεργοι, πρέπει να αγωνιστούμε από το ίδιο 

μετερίζι του οργανωμένου αγώνα. Να ενώσουμε την φωνή 

μας για το δικαίωμα στην δουλειά, για αξιοπρεπείς μισθούς και 

για τα δικαιώματα που απέκτησε με πολύ μόχθο και θυσίες το 

συνδικαλιστικό κίνημα.

Αρτέμης, 30 χρονών

Ανώτερες Σπουδές στα Ηλεκτρονικά

Άνεργος εδώ και 3 χρόνια
Λευκωσία

Π
ίμαι και εγώ ανάμεσα στους 78 χιλιάδες 
ανέργους που καθημερινά αναμένουν 
στο ακουστικό με την ελπίδα εξεύρεσης 
δουλειάς. Η σημερινή πραγματικότητα 
με αναγκάζει να ζω ακόμα με τους 
γονείς ενώ η επαγγελματική και 
οικογενειακή αποκατάσταση παραμένει 

άπιαστο όνειρο.

Εργάζομαι περιστασιακά, κυρίως σε εστιατόρια, 
προσπαθώντας να μην επιβαρύνω την οικογένεια 
μου η οποία προσπαθεί να βγάλει πέρα με τις 
αυξήσεις στο ΦΠΑ, τα καύσιμα, τα τέλη και τα 
άλλα χαράτσια που επέβαλε η κυβέρνηση. Ακόμα 
και αυτό βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά 
τις αποφάσεις του Eurogroup και της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση της 
ανεργίας.

Τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο 
όσο συνεχίζεται η σκληρή λιτότητα και το μνημόνιο 
και για αυτό το λόγο οφείλουμε να αντισταθούμε 
για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας 
οδηγούν στην ανεργία, την φτώχεια και την 
εξαθλίωση.

Δημήτρης, 26 χρονών
Απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών
Άνεργος εδώ και 2 χρόνια
Λευκωσία

Ε

ταν ήμουν μαθητής αποφάσισα να σπουδάσω και να ασχοληθώ 
με έναν κλάδο τον οποίο θεωρούσα αρκετά ενδιαφέρον. 
Έτσι με πολύ κόπο κατάφερα να εξασφαλίσω μια θέση 
στο πανεπιστήμιο στον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών. 
Αποφοιτώντας είχα πολλά όνειρα για την ζωή και έτσι ξεκίνησε 
η προσπάθεια μου για εξεύρεση εργασίας. Δυστυχώς όμως για 
μένα η περίοδος αυτή συνέπεσε με την μεγαλύτερη οικονομική 

κρίση και έτσι τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα. 

Οι προοπτικές εργοδότησης μου στον κλάδο που αποφοίτησα ήταν μηδαμινές και 

δεν κατάφερα να εξασφαλίσω δουλεία σε αυτόν τον κλάδο. Με αυτά τα δεδομένα 

αποφάσισα να εντείνω ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μου για εξεύρεση 

εργασίας σε διάφορους άλλους τομείς αλλά δυστυχώς χωρίς επιτυχία. 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα δεν επιτρέπει στους νέους να ελπίζουν σε 

τίποτα. Στα αυτιά μου φτάνουν καθημερινά περιπτώσεις συνομήλικων μου που 

επιλέγουν την μετανάστευση σαν λύση. Είναι κοινό μυστικό πλέον πως οι όποιες 

θέσεις εργασίας προσφέρονται είναι θέσεις υποαπασχολήσεις με χαμηλότατους 

μισθούς χωρίς κανένα εργατικό δικαίωμα και χωρίς καμία ασφάλεια. 

Η γενιά η δική μου αλλά και οι επόμενες, πρέπει να συνεχίσουν να ονειρεύονται 

και να αγωνίζονται για καλύτερες μέρες. Η σιωπή σημαίνει ανοχή στα 
εγκλήματα των τραπεζών και όσων έβαλαν το χέρι τους στην καταστροφή της 

Κύπρου.

Κυριάκος, 22 χρονών
Μηχανικός Αυτοκινήτων
Άνεργος εδώ και 2 χρόνια
Πάφος

Ό



Οι δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος επηρέασαν και εμένα 
όπως και χιλιάδες άλλους νέους. Η ανεργία, ιδιαίτερα στην 
νεολαία αυξάνεται καθημερινά και τις σκληρές συνέπειες τις 
ζούμε εμείς και οι οικογένειες μας.

Εδώ και ένα χρόνο ψάχνω για δουλειά αλλά δυστυχώς οι πόρτες 
είναι κλειστές. Οι πλείστοι εργοδότες δεν ψάχνουν για μόνιμο 
προσωπικό, αλλά αντίθετα για προσωρινούς υπαλλήλους, χωρίς 
ωράρια και δικαιώματα. Σε αρετές περιπτώσεις η προϋπηρεσία 
είναι απαραίτητη και αυτό φράσσει το δρόμο σε πολλούς νέους.

Οι τραγικές συνέπειες της ανεργίας δεν φαίνεται να συγκινούν 
την κυβέρνηση. Οι άνεργοι και οι οικογένειες τους είναι 
απροστάτευτοι αφού την ίδια στιγμή που δεν μπορούν να 

καλύψουν τα απαραίτητα, πληρώνουν για τις συγκοινωνίες τα 
νοσοκομεία και όχι μόνο.

Οι μόνοι που βολεύονται από την κατάσταση αυτή, είναι ο 
εργοδότες που εκμεταλλεύονται την φτηνή και αδήλωτη εργασία 
των εργαζομένων.

•Δήμητρα Γεωργίου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
Επιμέλεια: 
Τμήμα Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ

ργάζομαι περιστασιακά μετά το τέλος των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων είτε σε εποχιακές δουλειές είτε σε εστιατόρια 

κάτω από εξαντλητικά ωράρια και εξευτελιστικού μισθούς. Δεν κατάφερα να εξασφαλίσω μόνιμη δουλειά παρά το γεγονός 

ότι αποτάθηκα σε πολλούς εργοδότες.

Δεν θα περιγράψω πώς τα βγάζω πέρα, εξάλλου λίγο πολύ όλοι στην ίδια κατάσταση είμαστε.  Απλήρωτοι λογαριασμοί, 

κομμένα τα περιττά έξοδα, οι διακοπές, μόνο τα απαραίτητα  και  αυτά με δυσκολία. Βαρέθηκα  να μετρώ τα κέρματα που κουδουνίζουν 

στην τσέπη μου,  να υπολογίζω τα απαραίτητα στις πιο χαμηλές τιμές, να μη βγαίνω έξω από το σπίτι, να βλέπω τα €20.00 και να 

φαντάζουν στα μάτια μου σαν μικρή περιουσία,  να έχει γίνει η τηλεόραση και το διαδίκτυο  συντροφιά μου, βαρέθηκα  να στέλνω 

βιογραφικά χωρίς να περιμένω απάντηση και να ψάχνω τις αγγελίες. 

Αναμένω ότι θα ληφθούν επιτέλους κάποια μέτρα που θα μας βοηθήσουν πραγματικά, παρόλα αυτά η στάση της Κυβέρνησης και η 

πολιτική που ακολουθεί, τερματίζει κάθε ελπίδα.

Η ελπίδα βρίσκεται μόνο στον οργανωμένο αγώνα του λαούς μας και οι νέοι εργαζόμενοι ή άνεργο δεν πρέπει να απουσιάζουν 

από αυτό τον αγώνα.

Νατάσια, 25 χρονών

Ιστορικός - Φιλόλογος

Άνεργη εδώ και 2 χρόνια

Λευκωσία

ια τους απόφοιτους του δικού μου κλάδου, η προοπτική εργοδότησης περιορίστηκε αρκετά μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ 

από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Η άκαρπη προσπάθεια αναζήτησης δουλειάς, με οδήγησε στα προγράμματα κατάρτισης. 

Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό αφού εργάστηκα μόνο για 2,5 μήνες και εδώ και αρκετό καιρό βρίσκομαι στην ανεργία.

Άκουσα πρόσφατα τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας σχετικά με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα και πραγματικά 

διερωτούμε πως ευελπιστούν ότι το πρόβλημα της ανεργίας θα επιλυθεί μέσα από τα διάφορα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 

πείρας. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για προγράμματα που ανακυκλώνουν της ανεργία και ακολουθούν το φαύλο κύκλο της ανεργίας-

κατάρτισης-ανεργίας. Και μάλιστα με μισθούς πείνας των 500 ευρώ.

Τέτοια ελεημοσύνη δεν την χρειαζόμαστε. Απαιτούμε σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα και αυτό θα το πετύχουμε μόνο μέσα 

από οργανωμένους αγώνες.

Ιωάννα, 24 χρονών
Απόφοιτος Κοινωνιολογίας
Άνεργη εδώ και 1 χρόνο
Λεμεσός
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τις αρχές 
Ιουλίου του 2013 
η Υπουργός 
Εργασίας έκδωσε  
διάταγμα με ισχύ 
3 μηνών, με το 
οποίο ολόκληρη η 
Κύπρος καθίστατο 
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή 

περιοχή και ως εκ τούτου τα 
καταστήματα αποκτούσαν το 
δικαίωμα να παραμένουν ανοικτά 
όλη μέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα.  

Η απόφαση της Υπουργού 
λήφθηκε παραγνωρίζοντας κάθε 
έννοια κοινωνικού διαλόγου, 
παρακάμπτοντας τα κριτήρια που ο 
Νόμος καθορίζει αλλά και σε αντίθεση 
με τις θέσεις της πλειοψηφίας των 
οργανώσεων όπως ειπώθηκαν στη 
μοναδική σύσκεψη που έγινε.

Τότε η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει 
θύελλα αντιδράσεων από το 
συνδικαλιστικό κίνημα, οργανώσεις των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κόμματα 
και άλλους φορείς της κοινωνίας. Το 
επιχείρημα ήταν ότι αυτή η απόφαση 
ουσιαστικά επιβάλλει δια της πλαγίας 
οδού την πλήρη φιλελευθεροποίηση του 
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. 
Κάτι που ευνοεί μόνο μια χούφτα πολύ 
μεγάλων καταστημάτων και καταδικάζει 
τη μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων 
που είναι μικρομεσαίες στο μαρασμό και 
εν τέλει στο κλείσιμο. 

Η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε τότε ότι το 
διάταγμα για τα συνεχή ωράρια γίνονται 
σε δοκιμαστική βάση με μοναδικό 
στόχο την αύξηση της απασχόλησης και 
για να συμβάλει στην διαβόητη αλλά 
ανεκπλήρωτη «επανεκκίνηση» της 
οικονομίας. 

Από τότε, και χρησιμοποιώντας το ίδιο 
ανεδαφικό πρόσχημα της μείωσης της 
ανεργίας και εκμεταλλευόμενη την 
ευαισθησία που υπάρχει στον καθένα 
για αυτό το σοβαρό κοινωνικό θέμα, 
η Υπουργός Εργασίας ανανέωσε 
ακόμα δύο φορές το διάταγμα της. 
Το πιο πρόσφατο ήταν στις 31 Δεκ 
2013 το οποίο, εκτός από την συνήθη 
δικαιολογία η οποία είναι διάτρητη 
όπως θα επιδιώξω να τεκμηριώσω πιο 
κάτω,  συνοδεύτηκε με τη δέσμευση 
– απειλή για τους εργαζόμενους και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ότι 
προσεχώς η Κυβέρνηση θα φέρει 
Νομοσχέδιο που θα «ρυθμίζει» μια και 
καλή το όλο θέμα. 

Το ερώτημα είναι αφού η Κυβέρνηση 
είναι αποφασισμένη σε δύο μήνες να 
«ρυθμίσει» νομοθετικά το θέμα, ποια 
ήταν η αδήριτη ανάγκη που την ώθησε 
στην ανανέωση του διατάγματος για 
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Ιανουάριο και Φεβρουάριο; Μήπως 
επειδή ειδικά αυτούς τους μήνες η 
Κύπρος ξεχειλίζει από τουρίστες οι 
οποίοι χρειάζονται απαραίτητα τα 
καταστήματα όπως για παράδειγμα 
στη Λευκωσία, την Λάρνακα, την 
ελεύθερη Αμμόχωστο και τους δήμους 
και τις κοινότητες που τις περιβάλλουν 
καθώς και στην ύπαιθρο να μένουν 
ανοικτά ολημερίς, και την Κυριακή 
συμπεριλαμβανομένου, για να 
εξυπηρετούνται; Ή μήπως επιλέγηκε 
να μην αφεθεί να επανέλθει ποτέ το 
κανονικό ωράριο, ούτως ώστε να 
μην μπορεί να γίνει η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με διάταγμα και 
χωρίς διάταγμα και χαλάσει έτσι η 
«επιχειρηματολογία» που στήνεται 
εν τω μεταξύ ώστε τα απάνθρωπα 
και αντικοινωνικά συνεχόμενα 
ωράρια να γίνουν Νόμος όπως 
προωθεί η Κυβέρνηση αγνοώντας την 
κατακραυγή της κοινωνίας;  Ή μήπως 
ανανεώθηκε για να συνεχίσει τάχατες 
η ανεργία να μειώνεται; 

Σήμερα με το διάταγμα σε ισχύ, 
στο τομέα του εμπορίου ο τζίρος 
είναι μειωμένος 30% περίπου. Όλοι 
μας καθημερινά βλέπουμε δεκάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν 
λουκέτο λόγω των δύσκολων 
οικονομικών συνθηκών αλλά και 
λόγω της αδυναμίας τους να αντέξουν 
στον αθέμιτο ανταγωνισμό και το 
μεγάλο πλεονέκτημα που αποκόμισαν 
τα πολύ μεγάλα καταστήματα λόγω 
του διατάγματος. 

Αυτό έχει αντίκτυπο βέβαια και στην 
απασχόληση του κλάδου. Σύμφωνα 
με τη Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 
οι εργοδοτούμενοι στο τομέα του 
εμπορίου ήταν 53918 το 3ο τρίμηνο 
του 2012. Για το αντίστοιχο  3ο 
τρίμηνο του 2013 που ίσχυσε το 
διάταγμα, μειώθηκαν κατά 5706 οι 
εργοδοτούμενοι στο εμπόριο και 
κατήλθαν στις 48212. 

Όσον αφορά στους εγγεγραμμένους 
ανέργους στο εμπόριο ο μέσος όρος 
για ολόκληρο το 2012 ήταν  6998 
άτομα. Ο μέσος όρος του 2013 που 
για το μισό χρόνο ίσχυσε το διάταγμα 
ο αριθμός ανέβηκε στους 9239 και 
αυξήθηκε κατά 2241 άτομα ή 32% σε 
ποσοστό. 

Άρα είναι διάτρητο το επιχείρημα ότι με το 
νέο ωράριο έγιναν προσλήψεις εκατοντάδων 
ανέργων. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.  

Την ώρα που κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις 
προσλαμβάνουν έναν αριθμό για να 
εργαστούν ευκαιριακά, κυρίως την 
Κυριακή, την ίδια ώρα προχωρούν σε 
μειώσεις των ωρών εργασίας υφιστάμενου 

προσωπικού και σε απολύσεις.  Ταυτόχρονα 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου κλείνουν 

και στον κατάλογο των ανέργων προστίθενται 
τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι αυτών 
των επιχειρήσεων.

Επιπλέον το νέο ωράριο έχει εντείνει την 
απορρύθμιση της εργασίας, τις ευέλικτες ρυθμίσεις, 
την πίεση και εκμετάλλευση των εργαζομένων 
του τομέα.  Επιβεβαίωση είναι οι καταγγελίες που 
καθημερινά γίνονται από εργαζόμενους του κλάδου 
για αφόρητες πιέσεις για υπερωρίες χωρίς πληρωμή 

της αναλογίας που προβλέπει ο Νόμος, πιέσεις για 
διακεκομμένα ωράρια, προσλήψεις με ωρομίσθιο κάτω 

από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία κ.α.

Είναι φανερό ότι η φιλελευθεροποίηση των ωραρίων 
οδήγησε εκεί που η κοινωνία φοβόταν και δυστυχώς 
εκεί που η Κυβέρνηση μέσω της πολικής των 
διαταγμάτων αποσκοπούσε: Στην  επέκταση των 
ημερών και ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και 

την αύξηση της εκμετάλλευσης και των πιέσεων πάνω 
στους εργαζόμενους του κλάδου. 

Η Κυριακή αντί μέρα ξεκούρασης και οικογενειακής ζωής 
έχει γίνει μέρα εργασίας, εξαρθρώνοντας την οικογενειακή 
και προσωπική ζωή χιλιάδων εργαζομένων.

Δεν χρειαζόταν βέβαια 7 μήνες για να διαπιστωθεί ότι εκεί 
οδηγούνται τα πράγματα. Αν κάποιος ανατρέξει στη διεθνή 
εμπειρία, θα διαπιστώσει για παράδειγμα ότι στην Γερμανία 
σε έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Έρευνας για τις επιπτώσεις στην απασχόληση 
από τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων, το 
43% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία 

μεταβολή θετική ή αρνητική στην απασχόληση, το 36% 
δήλωσε ότι μείωσε τις θέσεις απασχόλησης ενώ μόνο το 
21% δήλωσε ότι αύξησε τις θέσεις απασχόλησης εξαιτίας 
του διευρυμένου ωραρίου.

Στο Λονδίνο, έρευνα της BRC – KPMG για την λειτουργία 
των καταστημάτων την Κυριακή που έγινε το 2012 

έδειξε ότι τα μικρά καταστήματα παρουσίασαν 
μείωση των πωλήσεων τους, το κέρδος από τα 
οποία μεταφέρθηκε στα μεγάλα καταστήματα 
και πως η λειτουργία την Κυριακή δεν επέφερε 
ουδεμία θετική αλλαγή στις πωλήσεις τους. 

Αντίστοιχα, η Συνομοσπονδία 
Διανομέων Χονδρικής (Federa-
tion of Wholesales Distributors) 
αναφέρει πως δεν υπάρχει 
οικονομική ή κοινωνική βάση 
για την απελευθέρωση της 
Κυριακής καθώς αποδείχτηκε 
στην πράξη ότι οι καταναλωτές 
δεν την χρειάζονται και 
τα τοπικά καταστήματα 
επιβαρύνονται σημαντικά.

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την 
πλήρη φιλελευθεροποίηση των 
ωραρίων τα οποία λειτουργούν 
ξεκάθαρα εις βάρος των 
χιλιάδων εργαζομένων και 
μικρομεσαίων και προς 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των πολύ λίγων του λιανικού 
εμπορίου. 

Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία 
αντιστρατεύονται αυτές τις 
νεοφιλελεύθερες επιλογές 
οι οποίες εντείνουν την 
εκμετάλλευση της εργασίας και 
στοχεύουν στην διάλυση κάθε 
δικαιώματος που κατακτήθηκε 
με αγώνα και θυσίες.

Απάντηση μπορεί να είναι μόνο 
η συσπείρωση, η συστράτευση 
των εργαζομένων και η 
οργανωμένη και δυναμική 
αντίσταση σε όσους νομίζουν 
ότι ξοφλήσαμε.  

•Νίκος Γρηγορίου 
Υπεύθυνος Γραφείου 
Οικονομίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής ΠΕΟ 



Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιούλη 1974 
ομάδα Ε/κ μπήκαν στα τρία τ/κ χωριά πυροβολώντας στον 
αέρα. Εισέβαλαν στα σπίτια και μάζεψαν τους κατοίκους 
τους οποίους μετέφεραν με λεωφορεία στο σχολείο 
της Περιστερονοπηγής. Τους άντρες τους μετέφεραν 
αργότερα σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στην Αμμόχωστο 
και στη συνέχεια στη Λεμεσό. Όλα τα γυναικόπαιδα και 
οι ηλικιωμένοι, εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1974 και 
θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους: 89 άτομα στη Μάραθα και 
37 άτομα στην Αλόη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τ/κ 
Ασιήρ Αχμέτ από τη Μάραθα όταν στις 20 Αυγούστου 1974, 
τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την περιοχή, τα 
Ηνωμένα Έθνη ανακάλυψαν τα πτώματα στο σκυβαλότοπο 
του χωριού: «Όταν άρχισε η εκταφή (…) είδαμε δεκάδες 
αποκεφαλισμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, κυρίως 
παιδιών, τα οποία είχαν σκεπαστεί μόνο με σκουπίδια. 
Μερικά από τα θύματα ήταν δεμένα μεταξύ τους με τέλι. 
Μόνο σε μια περίπτωση, μετρήσαμε δέκα άτομα δεμένα 
μαζί με τέλι. Μερικά από τα θύματα ήταν μισοκαμένα. 
Σχεδόν όλα τα αγόρια κάθε ηλικίας, ήταν χωρίς κεφάλια. 
Μεταξύ των παιδιών που βρέθηκαν δολοφονημένα στον 
σκυβαλότοπο, ήταν και τα έξι αδέλφια μου, η μητέρα μου, 
η γιαγιά και η θεία μου μαζί με τα εφτά παιδιά της».

Σύμφωνα με μαρτυρία Ε/κ στρατιώτη (Χαραυγή, 
20.7.1998) του Νίκου Γενιά, ο οποίος κατά την υποχώρηση 
από το Πενταδάκτυλο πέρασε από τρία μαρτυρικά τ/κ 
χωριά «εοκαβητατζήδες με εκσκαφείς άνοιγαν λάκκους 
και έθαβαν τους γέρους και τα παιδιά που σκότωσαν σε 
αυτά τα χωριά. Μάλιστα ένας από αυτούς κομπάζοντας 
μας είπε ‘Εμείς εκάμαμεν τη δουλειά μας…’».

Την ίδια μέρα της σφαγής στη Μάραθα, άντρες της ΕΟΚΑ 
Β’ συνέλαβαν πάνω από 80 Τ/κ άνδρες από την Τόχνη και 
αφού τους κράτησαν για ένα βράδυ στο ελληνικό σχολείο, 
τους μετέφεραν με δύο λεωφορεία στη Λεμεσό. Σύμφωνα 
με το μοναδικό επιζήσαντα της Τόχνης, Σουάτ Χουσεΐν 
Καφαντάρ, οι Τ/κ που επέβαιναν στο ένα λεωφορείο 
οδηγήθηκαν σε ερημική τοποθεσία κοντά στην Παλόδια 
όπου εκτελέστηκαν με ριπές αυτόματων όπλων ενώ στη 
συνέχεια οι Ε/κ φασίστες πυροβόλησαν στο κεφάλι όποιο 
ήταν ακόμα ζωντανός. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι 
εκείνη τη νύχτα είδε με τα μάτια του σχεδόν ολόκληρη 
την οικογένειά του να εκτελείται, με τα αγαπημένα 
του πρόσωπα να πέφτουν νεκρά δίπλα του στο χώμα. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο ίδιος, ο οποίος δεν χτυπήθηκε από 
σφαίρα αλλά απλώς από κάποια θραύσματα. «Όταν μας πήραν 
νομίζαμε ότι μας μετέφεραν σε χώρο συγκέντρωσης και όχι να 
μας εκτελέσουν. Όσοι στέκονταν, έπεσαν κάτω. Προηγήθηκαν 

φωνές και κραυγές. Ένας από τους εκτελεσθέντες έπεσε 
πάνω μου», θυμάται, λέγοντας πως συνειδητοποίησε ότι ήταν 
ακόμα ζωντανός μόνο όταν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί. 

«Είχα κάποια τραύματα στο στήθος και τα χέρια, ενώ μια σφαίρα 
έξυσε το κεφάλι μου». «Μόλις βρήκα ευκαιρία σηκώθηκα και 
έτρεξα. Δεν είχα χρόνο ούτε να κλάψω». 
Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί στην περιοχή Γεράσας τα οστά μόνο 
των 47, ενώ η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους 
ψάχνει ακόμα τα οστά των υπόλοιπων 37 που επέβαιναν στο 
άλλο λεωφορείο...

Μαράθα, Αλόα, Σανδαλάρι...

Εν ψυχρώ εκτέλεση των Τ/κ της Τόχνης

Μια από τις πιο άγνωστες -για τους  περισσότερους Ελληνοκύπριους 
τουλάχιστον- σελίδες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας είναι οι σφαγές 
Τουρκοκυπρίων από Ε/κ φασίστες τόσο την περίοδο των διακοινοτικών 
ταραχών 1963-64 όσο και κατά το καλοκαίρι του 1974. Οι περιπτώσεις 
της σφαγής 126 Τ/κ –κυρίως γυναικόπαιδων και ηλικιωμένων- από τα τρία 
μικρά τ/κ χωριά Μάραθα, Σανδαλάρι και Αλόα καθώς και αυτή της εκτέλεσης 84 Τ/κ αιχμαλώτων από την Τόχνη, τον Αύγουστο του 
1974, από μέλη της ΕΟΚΑ Β΄ και Ελλαδίτες αξιωματικούς, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ντροπές στην ιστορία του τόπου μας. 



Η αποκάλυψη των σφαγών είχε προκαλέσει εκείνες τις μέρες συγκλονισμό εντός 
και εκτός Κύπρου ενώ φούντωσε και τη δολοφονική μανία του προελαύνοντος 
Αττίλα σε βάρος των Ε/κ που ξεριζώνονταν από τα χωριά τους. Πολλοί Ε/κ που 
είχαν αιχμαλωτιστεί από τον τούρκικο στρατό διηγούνται τα πιο άγρια βασανιστήρια 
που υπέστησαν από τους Τούρκους ως αντίποινα για τις σφαγές αυτές. Με άλλα λόγια, 
οι χουντικοί και οι εοκαβηταζήδες αφού έδωσαν –με το πραξικόπημα- την αφορμή που 

έψαχνε η Τουρκία για να εισβάλει στο νησί, αντί 
να πολεμήσουν τον τούρκικο στρατό προτίμησαν 
να σφάζουν Τ/κ αιχμαλώτους και γυναικόπαιδα 
στα μετόπισθεν. Την ίδια ώρα οι απλοί Ε/κ –
στρατιώτες και πολίτες- πλήρωναν το κόστος 
από την προδοσία του πραξικοπήματος και τα 
άλλα φρικτά εγκλήματα των φασιστοειδών. 

Η νέα γενιά των Ε/κ ελάχιστα γνωρίζει  για το θέμα των εγκλημάτων από την Ε/κ 
ακροδεξιά σε βάρος των Τ/κ. Σπάνιες φωτεινές εξαιρέσεις είναι οι περιπτώσεις που 
παρουσιάστηκαν στα αστικά ε/κ ΜΜΕ αυτά τα εγκλήματα. 

Οι Ε/κ εθνικιστές αρνούνται να μιλήσουν για τα εγκλήματα κατά των Τ/κ με το πρόσχημα 
ότι «έτσι αποενοχοποιείται η Τουρκία για την εισβολή». Η αλήθεια είναι ότι αρνούνται 
να μιλήσουν γιατί έτσι διαλύονται οι μύθοι τους την «άσπιλη ελληνική φυλή». Άλλωστε 
πολλοί από τους εγκληματίες κυκλοφορούν αμετανόητοι ανάμεσα μας και ανήκουν στο 
πολιτικό σινάφι της δεξιάς και της ακροδεξιάς. 

Παράλληλα διαστρέβλωση υπάρχει και από την σκοπιά της κοσμοπολίτικης φιλελεύθερης 
αντίληψης για το Κυπριακό (που εκφράζεται κυρίως από την ηγεσία του ΔΗΣΥ) που 
αντικειμενικά ευθυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ-Βρετανίας-ΝΑΤΟ. Οι θιασώτες 
αυτής της λογικής προσπερνούν το γεγονός ότι το εθνικιστικό μίσος μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων –που οδήγησε σε αυτά τα φριχτά εγκλήματα- δεν έπεσε από τον ουρανό 
αλλά υποδαυλίστηκε για σειρά ετών από τον ιμπεριαλιστικό παράγοντα. Ότι όλα αυτά 
αποτελούσαν μέρος του ΝΑΤΟϊκού σχεδίου για να διχοτομηθεί το νησί και ο λαός μας. 
Αυτή η θεώρηση συμπληρώνεται με τη θέση ότι για τη λύση του Κυπριακού αρκεί μόνο η 
ψυχολογική συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων, χωρίς να αναδεικνύονται ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις η απαλλαγή της Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα, τους ξένους εγγυητές 
και κηδεμόνες.

Η πιο εξοργιστική εκμετάλλευση των σφαγών αυτών γίνεται από την τ/κ σοβινιστική 
ηγεσία και την ίδια την Τουρκία που στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν από την 
τουρκική κατοχή, τα δικά τους φοβερά εγκλήματα σε βάρος των Ε/κ αλλά και την 
καταπίεση που ασκούν σε βάρος των Τ/κ. Βαθύτερος στόχος της τουρκικής προπαγάνδας 
είναι να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι οι Ε/κ αποτελούν κίνδυνο για τους Τ/κ και 
για αυτό ο τουρκικός στρατός θα πρέπει να παραμείνει στο νησί για να εγγυάται την 
ασφάλεια τους. Και παράλληλα ότι όλα αυτά αποδεικνύουν τάχα ότι οι δύο κοινότητες 
δεν μπορούν να ζήσουν μαζί και άρα η Κύπρος πρέπει να διχοτομηθεί σε δύο ανεξάρτητα 
κράτη. 

Μόνο η Αριστερά και ορισμένοι άλλοι συνεπείς υποστηρικτές της επανένωσης, επέμεναν  
όλα αυτά τα χρόνια –με κόστος να λοιδορούνται ως ανθέλληνες και προδότες- να 
υπενθυμίζουν την άβολη αλήθεια ότι εγκλήματα διεπράχθησαν από στοιχεία και των δύο 
κοινοτήτων και συγκεκριμένα από την ε/κ και την τ/κ φασιστική ακροδεξιά. Σήμερα 
ενώπιον της Διερευνητικής Επιτροπής  για τους Αγνοουμένους, υπάρχουν 1493 υποθέσεις 
Ε/κ  και 502 υποθέσεις Τ/κ αγνοουμένων. Ως πότε ορισμένες πολιτικές δυνάμεις της ε/κ 
κοινότητας θα αποφεύγουν ερωτήματα όπως το πώς βρέθηκαν μαζικά μέσα σε πηγάδια 
παιδιά Τ/κ, τα οστά των οποίων ανακαλύπτονται σήμερα … 

Η υπενθύμιση των εγκλημάτων αυτών δεν σβήνει το -συνεχιζόμενο άλλωστε- άλγος 
της τουρκικής κατοχής ούτε τα εγκλήματα του τ/κ σοβινισμού κατά των Ε/κ. Αντίθετα, 
συμπληρώνει την ιστορική εικόνα του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος που συντελέστηκε σε 
βάρος ολόκληρου του κυπριακού λαού. Και ταυτόχρονα φωτίζει το δρόμο της ιστορικής 
αλήθειας που οδηγεί στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δημιουργεί 
το έδαφος για πραγματική συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων που πρέπει να εκφράζεται 
–πρώτα από όλα- ως κοινός αγώνας ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόμηση. Για 
ανεξάρτητη, ελεύθερη, επανενωμένη και αποστρατιωτικοποιημένη πατρίδα.

•Γιώργος Κουκουμάς
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου

Συγκάλυψη, διαστρέβλωση και εκμετάλλευση

Η αλήθεια λυτρώνει και φωτίζει

Στις 20 του Φλεβάρη, συμπληρώνονται 
166 χρόνια από την πρώτη έκδοση 
στα Γερμανικά του «Μανιφέστου του 
Κομμουνιστικού Κόμματος», έργο των 
Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς. 
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, αποτελεί 
ένα κείμενο με τεράστια ιστορική 
και πολιτική σημασία, αφού εκεί 
παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρία 
που ανέπτυξαν οι Μαρξ και Ένγκελς σε 
σχέση με την κοινωνία, την οικονομία, 
την πολιτική και την ιστορία. Στο 
μνημειώδες αυτό έργο, αποκαλύπτεται η 
εκμεταλλευτική φύση του καπιταλισμού 
και αναδεικνύεται η ανάγκη ανατροπής 
του.

Το κομμουνιστικό μανιφέστο, 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες 
μας που βιώνουμε την κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος. Για τους 
νέους κομμουνιστές, αποτελεί τεράστιο 
θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο.

>> Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας 
την «Νεολαία»
(Τεύχος 106 – Φεβρουάριος 2011)



Η «θεωρία των άκρων», δεν είναι 
μια νέα επιλογή χειραγώγησης της 
κοινωνίας, αλλά χρησιμοποιήθηκε 
ως μια βίαιη και χυδαία προπαγάνδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα 
και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Πρόκειται για ένα χονδροκομμένο 
σόφισμα, κατά το οποίο ο 
ναζισμός και ο μαρξισμός (τα δύο 
υποτιθέμενα άκρα), αποτελούν ένα 
κοινό και αλληλοτροφοδοτούμενο 
συνασπισμό που αντιμάχεται 
τον κοινοβουλευτισμό και 
επιβουλεύεται τη δημοκρατία. Δεν 
είναι άλλωστε καθόλου τυχαίες 
οι τοποθετήσεις περί «δεξιού και 
αριστερού εξτρεμισμού,καθώς και 
η προσέγγιση περί «μαύρου και 
κόκκινου ολοκληρωτισμού». 

Στο επίκεντρο της θεωρίας αυτής 
βρίσκεται η ταύτιση δύο άσχετων και 
εχθρικών μεταξύ τους δυνάμεων, τις 
οποίες χαρακτηρίζουν ως ακραίες 
αλλά εν τέλει έχουν σαφή προτίμηση 
στο ένα από τα δύο «άκρα», το 
οποίο και χρησιμοποιούν ενάντια 
στον πραγματικό τους εχθρό: το 
λαϊκό κίνημα. Τους βολεύει δηλαδή 
να κάνουν πλάτες στον φασισμό, 
επειδή γίνεται όχημα εφαρμογής 
των πιο αντιδραστικών θέσεων και 
υπονομεύει την κοινωνική και λαϊκή 
αντίδραση.

Αυτή η ρητορική έχει μακρά ιστορική 
διαμόρφωση και βασίζεται σε μια 
έκδηλα ανιστόρητη προσέγγιση. 
Ξεκινά από  τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν στον πολιτικό 
προσκήνιο εμφανίζονται τα 
κομμουνιστικά κόμματα, τα  οποία 
αμφισβητούν την αστική δημοκρατία. 
Οι καπιταλιστές, θεσπίζουν την 
απαρχή των αντικομμουνιστικών 
νόμων με πρόσχημα την «προστασία 
της δημοκρατίας».

Κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου 
Πόλεμου, όταν ο φασισμός-ναζισμός 
αιματοκύλισε την μισή Ευρώπη, και 
όχι μόνο, η αστική θεωρία των «δύο 
άκρων» θεμελιώνεται περαιτέρω 
και γίνεται όπλο στα χέρια των 
«συμμάχων» ενάντια στην Σοβιετική 
Ένωση η οποία αφήνεται τα βγάλει 
πέρα μόνη της απέναντι στο τέρας 
του φασισμού. 

Η επικίνδυνη αυτή θεωρία, αγνοεί  
τους διαφορετικούς κοινωνικούς 
όρους διαμόρφωσης  του 
φασισμού και το κομμουνισμού 
και τους ταυτίζει ως δυο ακραίους 
σχηματισμούς μαζικής δράσης, 
οι οποίοι προβάλλουν μια μορφή 
αυταρχισμού και βίας ενάντια στο 
άτομο και τα δικαιώματά του. 
Αγνοεί επίσης , τις θυσίες των 25 
εκατομμυρίων κομμουνιστών και 
σοβιετικών που θυσιαστήκαν για να 
ηττηθεί ο ναζισμός.

Προς απόδειξη της θεωρία τους, 
χρησιμοποιούν ως παράδειγμα το 
σύμφωνο μη επίθεσης Μολότοφ 
– Ρίμπεντροπ το 1939 μεταξύ 
Σοβιετικής Ένωσης και Γερμανίας. 
Το παρουσιάζουν ως συμφωνία 
φιλίας μεταξύ Στάλιν και Χίτλερ και 
αναιρούν το γεγονός πως με την 
συμφωνία αυτή η Σοβιετική Ένωση 
και ο Κόκκινος Στρατός εξασφάλισαν 
ευνοϊκότερους στρατηγικούς 
όρους στην προετοιμασία για 
την απόκρουση και την ήττα του 
χιτλεροφασισμού. Την ίδια στιγμή 
βέβαια, δεν λένε κουβέντα για 
την ιμπεριαλιστική συμφωνία του 
Μονάχου το 1938 όπου οι ΗΠΑ και 
η Αγγλία ενίσχυσαν την επιθετική 
πολιτική του Χίτλερ και του 
Μουσολίνι ευελπιστώντας να τους 
στρέψουν σε βάρος της Σοβιετικής 
Ένωσης.

Ακόμα, υποστηρίζουν πως το 
άκρο του ναζισμού αναπτύχθηκε 
ως σχεδόν εύλογη αντίδραση 
απέναντι στους «κηρυγμένους από 
τους κομμουνιστές» πόλεμους. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε 
πως οι κομμουνιστές προκαλούν 
ένα κλίμα βίας, ανομίας και τάσης 
ολοκληρωτικού ελέγχου και οι 
φασίστες τους απαντούν αμυνόμενοι. 
Για παράδειγμα θα πάρουμε  την 
αντίστοιχή θεωρεία  στην ελληνική 
ιστοριογραφία, όπου ιστορικοί με 
άρθρα τους αποδίδουν τη δημιουργία 
των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά 
την Κατοχή στην ανάγκη των 
μελών τους να απαντήσουν στην 
«κόκκινη βία» του ΕΑΜ, δηλαδή 
στις επιθέσεις που εξαπέλυε ο ΕΛΑΣ 
απέναντι στους αντιφρονούντες προς 
αυτόν. Αθωώνουν ουσιαστικά τους 
συνεργάτες των ναζί.

κυρίαρχη τάξη, 
αντιλαμβάνεται πολύ 
καλά ότι αυτή η 
οικονομική κρίση που 
όλο και βαθαίνει οδηγεί 
τον καπιταλισμό σε ένα 
τεράστιο αδιέξοδο και τον 
καταδικάζει να μείνει για 

πάντα κλεισμένος στο παρελθόν, δίνοντας 
έτσι μια νέα προοπτική σε ένα νέο κόσμο. 
Για το λόγο αυτό, εξαπολύει μια τεράστια 
επίθεση στην πρωτοπόρα ιδεολογία, 
τον κομμουνισμό, που είναι και η μόνη 
ιδεολογία που μπορεί να δώσει ελπίδα στην 
ανθρωπότητα.

Για αυτό και η αστική τάξη, επιστρατεύει 
τον αντικομουνισμό, ο οποίος αποτελεί 
δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. 
Στόχος του αντικομουνισμού είναι να   
αποπροσανατολίζει τους λαούς και να τους 
χειραγωγεί ιδεολογικά, ώστε να ξεσπούν 
με ανώδυνους για το σύστημα τρόπους 
στις πολιτικές τους, που είναι εις βάρος 
των λαών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών. Προσπάθεια τους 
λοιπόν είναι να υπνωτίσουν τους λαούς με 
διάφορους τρόπους ,όπως είναι η εξίσωση 
του κομμουνισμού με το ναζισμό και 
παραχάραξη της ιστορίας του 20ου αιώνα. 
Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η θεωρία 
των «δύο άκρων».

H Θεωρία των «δύο άκρων»



Η θεωρία των «δύο άκρων», αποτελεί το θεμέλιο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων με 
πρωτοστάτες τις ΗΠΑ και την ΕΕ, η οποία εδώ και 25 χρόνια πανηγυρίζει την διάλυση 
της Σοβιετικής Ένωσης.
Επί είκοσι και πλέον χρόνια, προωθείται μέσα από δραστηριότητες διαφόρων τύπου, 
η ρητορεία περί «ολοκληρωτικών καθεστώτων», των ισότιμα επικίνδυνων «κόκκινου 
και μαύρου αυταρχισμού», της ταύτισης του Στάλιν με το Χίτλερ κλπ. Το 2008, 
ήρθε η πρώτη επισημοποίηση των δογμάτων αυτών από την ΕΕ με την καθιέρωση 
της 23ης Αυγούστου (ημέρα υπογραφής του σύμφωνου Μολότοφ – Ρίμπεντροπ), 
ως «ευρωπαϊκής μέρας μνήμης των θυμάτων του Σταλινισμού και του Ναζισμού». 
Ολοκληρώθηκε το 2009, με την υπερψήφιση του Ψηφίσματος «σχετικά με την 
ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό» από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 

Καθόλου τυχαία δεν είναι άλλωστε ούτε και η ανακήρυξη της 9ης Μαΐου (Μέρα της 
Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά του φασισμού) ως «μέρα της Ευρώπης» 
,όπως τυχαίες δεν είναι και οι αντικομμουνιστικές επιδρομές σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Ο «Ριζοσπάστης», αποκάλυψε πρόσφατα ένα κονδύλι του προϋπολογισμού της ΕΕ 
ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη διοργάνωση προγραμμάτων με στόχο «να 
κρατηθεί ζωντανή η μνήμη των θυμάτων του Ναζισμού και του Σταλινισμού (…) και 
να βελτιωθεί η γνώση (…) σχετικά με τη μαζική εξολόθρευση [αμάχων] πολιτών»

Η θεωρία των «δύο άκρων», είναι βολική για τη διείσδυση της αστικής ιδεολογίας 
στις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις με στόχο την χειραγώγησή τους ,αφού εμποδίζει 
τη διαμόρφωση πολιτικού κριτηρίου, προωθεί την απαξίωση και την απομάκρυνση 
από τα λεγόμενα δύο άκρα. Ένας είναι ο στόχος:  να περάσει στην κοινή γνώμη την 
επιλογή του μη βίαιου «αστικού κέντρου», το οποίο ταυτίζεται σε περιόδους πολιτικής 
και οικονομικής κρίσης με τους φασίστες για να κατατροπώσει το «απειλητικό» 
αριστερό «άκρο».

Δεν χωράει αμφιβολία βέβαια, πως τα νεοφασιστικά κόμματα και οργανώσεις 
βρίσκονται στο άκρο της αστικής ιδεολογίας εκφράζοντας τον εθνικισμό, τον ρατσισμό 
και την βία. Όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τον επιστημονικό 
κομμουνισμό τον οποίο παρουσιάζουν ως ιδεολογικό «αριστερό άκρο». Ο φασισμός, 
είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλισμού, εργαλείο τρομοκρατίας και καταστολής του 
λαϊκού κινήματος για να δικαιολογούνται τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούν να δηλητηριάσουν κυρίως τις νέες γενιές και 
ταυτόχρονα να δώσουν άφεση αμαρτιών στα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού και του 
φασισμού που διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να διαπράττονται και σήμερα με το 
αιματοκύλισμα των λαών. 

•Δημήτρης Οικονομίδης
Υπεύθυνος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου Λεμεσού

 Στο επόμενο τεύχος της «Ν»

Φασισμός (Μέρος 2ο) 

Η εμφάνιση του Φασισμού στον 20ο αιώνα

Η Ε.Ε οικοδομεί τη θεωρία των «δυο άκρων»

Εργαλείο στα χέρια της αστικής τάξης

Τον Φλεβάρη του 1956, εκδίδεται η 
«Χαραυγή», η οποία γεννήθηκε μέσα 
από τις ανάγκες του αντιαποικιακού 
αγώνα του λαού μας και από τότε 
μέχρι σήμερα, συντροφεύει για πάνω 
από μισό αιώνα τους αγώνες του 
λαού μας για λευτεριά, δημοκρατία, 
ειρήνη και κοινωνική πρόοδο.

>> Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας 
την «Νεολαία»
(Τεύχος 106 – Φεβρουάριος 2011)



έκθεση τονίζει ότι οι πολιτικές 
της ΕΕ πρέπει να είναι συνεκτικές 
και συνεπείς στην εξωτερική 
της δράση, αλλά πρωτίστως 
πρέπει να προσδιορίσει με 
σαφήνεια και να υλοποιήσει 
τους στρατηγικούς της στόχους, 

αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ικανότητα 
δράσης της και να επιλυθεί το σοβαρό 
πρόβλημα (όπως το βλέπει) της αρχής της 
αρνησικυρίας στα πλαίσια του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη καλούνται να 
διαδραματίσουν «εποικοδομητικό» ρόλο 
όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της 
Ένωσης αναπτύσσοντας μια κοινή γραμμή 
σε πλήρη συντονισμό με τις Βρυξέλλες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις θέσεις που 
εκφράζουν σε πολυμερή φόρα, και δη 
στον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Υπογραμμίζεται 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντικό ρόλο 
να διαδραματίσουν στην υλοποίηση της 
Κοινής Πολίτικης Ασφάλειας και Άμυνας - 
ΚΠΑΑ, όχι μόνο με τη διάθεση πολιτικών 
και στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά επίσης 
διασφαλίζοντας την χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και ενισχύοντας 
τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς.

Αναγνωρίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας 
(ΣΑ) του ΟΗΕ ως το ανώτατο σώμα που 
έχει την ευθύνη διατήρησης της Ειρήνης. 
Σημειώνει ωστόσο ότι οι πρόσφατες 
κρίσεις κατέδειξαν την αδυναμία του 
σώματος να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να 
αντιμετωπίσει τις  απειλές εναντίον της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Καλεί 
λοιπόν την Υπάτη Εκπρόσωπο να εργαστεί 
ώστε να εξασφαλίσει μια  μόνιμη έδρα 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
την ΕΕ. Καλεί δε τα κράτη μέλη της ΕΕ 
που κατέχουν μόνιμη θέση στο ΣΑ να 
εμπλέξουν την ΥΕ στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Αναφερόμενη στη Ρωσία εκφράζει λύπη 
για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το 
δικαίωμα αρνησικυρίας που έχει στο ΣΑ 
και υπονομεύσει, (θεώρει) την ικανότητα 
αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας 
σε καταστάσεις όπως η ανθρωπιστική 
τραγωδία και η κλιμακούμενη βία στη 
Συρία.

Αναφερόμενη στην Τουρκία τονίζει τη 
στρατηγική σημασία του διαλόγου και 
της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας 
για την σταθερότητα, τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια, ιδιαίτερα στην ευρύτερη 
Μέση Ανατολή, ότι η Τουρκία δεν είναι 
μονάχα σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι 
και υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει 
όλα τα κριτήρια. Ζητεί το άνοιγμα 
κρίσιμων κεφαλαίων, ιδίως εκείνων που 
θα συμβάλλουν στην τροχιοδρόμηση των 
απαραίτητων πολιτικών μεταρρυθμίσεων. 

Σημειώνει ότι η Τουρκία έχει καταδικάσει 
απερίφραστα και επανειλημμένα τη βία 
που ασκεί το συριακό καθεστώς εις βάρος 
του άμαχου πληθυσμού και προσφέρει 
ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια 
στους Σύριους που εγκαταλείπουν την 
χώρα για να σωθούν. Ζητεί περαιτέρω 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Τουρκίας, ενόψει της αυξανόμενης 
ροής των προσφύγων στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, τονίζοντας ότι 
η Τουρκία διαθέτει αυξανόμενο 
διεθνές κύρος.

Χαιρετίζει την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
Ισραηλινών και των Παλαιστινίων ως 
βάση για την επίτευξη μιας λύσης 
δύο κρατών. Επικρίνει την πολιτική 
εποικισμού που ακολουθεί το 
Ισραήλ, η οποία αποτελεί 
παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και αναφέρει πως 
μια σταθερή και ειρηνική 
Μέση Ανατολή είναι προς 
το συμφέρον της ΕΕ και 
ζητεί την ενεργότερη 
εμπλοκή της ΕΕ με 
σκοπό την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με εταίρους για την 
διατήρηση της ειρήνης, στην πρόληψη 
των συγκρούσεων, στην πολιτική και 
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και 
στον τερματισμό των συγκρούσεων 
και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
έννοια της «ευθύνης προστασίας» (R2P) 
είναι νόμιμη και εφαρμόζεται όποτε 
χρειάζεται εστιάζοντας στην πρόληψη, 
την προστασία και την αναδιάρθρωση 
μετά από συγκρούσεις. 

Σχετικά με τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ για την 
ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής τους 
σχέσης, και υποστηρίζει δύο οργανώσεις 
να συνεργαστούν ολοκληρωτικά. 
Καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες όπως η 
αίτηση που έχουν υποβάλλει ορισμένα 
κράτη μέλη για ένταξη στο Νατοϊκό 
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, ως ένα 
πρώτο βήμα προς άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

H



Δυστυχώς η έκθεση αποκλίνει εντελώς από την διακηρυγμένη 
θέση οργάνωσης της ΚΕΠΠΑ, βάσει ειρηνικών αρχών και την 
δημιουργία μιας Ευρώπης που θα εξυπηρετεί όπως ανέφερε 
όχι τα γεωστρατηγικά οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, αλλά 
τα συμφέροντα των λαών. Το ΑΚΕΛ δεν μπορεί παρά να 
διαφωνήσει με τους βασικούς στόχους που τίθενται στην Έκθεση 
όπως την περαιτέρω προώθηση της στρατιωτικοποίησης ως 
κύριο στοιχείο της ΚΕΠΠΑ, την προώθηση της συνέργειας 
μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνάμεων και δη την 
ενίσχυση  της εταιρικής σχέση με το ΝΑΤΟ. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να επισημάνουμε και την έμμεση αναφορά που γίνεται 
στην Κύπρο με το καλωσόρισμα της αίτησης που έχουν 
κάνει κράτη μέλη για ένταξη στο Νατοικό πρόγραμμα, 
Συνεταιρισμός για την Ειρήνη.

Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχειό αποτελεί η πίεση που 
ασκείται προς τα κράτη μέλη ώστε να ευθυγραμμίσουν 
την εξωτερική πολιτική τους με αυτή των μεγάλων 
δυνάμεων της ΕΕ, με στόχο ο κυρίαρχος ρόλος των 
κρατών μελών στα ζητήματα των εξωτερικών σχέσεων 
να περιοριστεί. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η 
πρόταση που τίθεται πολύ έντονα επί τάπητος, σχετικά 
με την αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕ στον ΟΗΕ αλλά 
και τη συμμετοχή της με ξεχωριστή έδρα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Τυχόν υλοποίηση της εν λόγω πρότασης θα 
οδηγήσει στην υποβάθμιση των μικρότερων κρατών 
μελών της ΕΕ αλλά και στην περαιτέρω ενδυνάμωση 
των ισχυρότερων κρατών της Ένωσης. 

Ένα άλλο σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής 
είναι η πρόταση που υπάρχει για προώθηση της 
πολιτικής «προληπτικής δράσης» καθώς και της 
«ευθύνης παροχής προστασίας».

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, επίσημα 
και εντός της Συνθήκης, αποκτά εν δυνάμει επιθετικό 
χαρακτήρα, παρέχοντας και θεσμικά τη δυνατότητα για 
προληπτικά κτυπήματα σε τρίτες χώρες. Στην πράξη υιοθετείται 
το δόγμα των ΗΠΑ των προληπτικών πολέμων, που αντίκειται 
στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τούτο παρά την μνεία που 
γίνεται τόσο στην έκθεση όσο και στην Συνθήκη στο σεβασμό του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Με προώθηση δε της πολιτικής της  
«ευθύνης παροχής προστασίας» αυτό που επιχειρείτα επί της ουσίας 
είναι η νομιμοποίηση μιας παρεμβατικής πολιτικής στα εσωτερικά 
των κρατών που θα έχει ως πρόσχημα την «παροχή προστασίας».

Στην Έκθεση καταγράφονται πολιτικές προτεραιότητες και 
απαριθμούνται δραστηριότητες που στο επίκεντρό τους έχουν την 
ενδυνάμωση της ΕΕ στο χάρτη των παγκόσμιων ηγεμόνων, βάσει 
των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της Ένωσης. Ακόμα και 
η θέση ύπαρξης δύο ανεξαρτήτων κρατών στη Μέση Ανατολή Ισραήλ 
Παλαιστίνη, παρουσιάζεται στην έκθεση περισσότερο ως ευκαιρία, ως 
κάτι που συμφέρει στην ΕΕ. 

Εξετάζοντας το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η ΕΕ ως παγκόσμια 
ηγεμονική δύναμη υπάρχει «παράλειψη» της αναφοράς στην ανάγκη 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία να στοχεύει στην εξυπηρέτηση 
καθαρά αναπτυξιακών προγραμμάτων, μπορούμε να αντιληφθούμε πως η 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ διέπεται κύρια από νέο-αποικιακές αντιλήψεις. 
Επικίνδυνες κρίνονται επίσης οι θέσεις όσον αφορά τις εισηγήσεις για 

δράση πχ στην Συρία και την Ταϊβάν, οι οποίες κάθε άλλο 
παρά προάγουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου.  Αντιθέτως 
αποτελούν περίτρανη απόδειξη του διπλού μέτρου που έχει 
η ΕΕ στην εξωτερική της πολιτική και δη της επιλεκτικής 
εφαρμογής του διεθνούς δικαίου.   

Όσον αφορά την παράγραφο που παρουσιάζει την 
Τουρκία ως στρατηγικής σημασίας εταίρο της 

ΕΕ στην εξωτερική της πολιτικής, πρέπει να 
σημειώσουμε πως αν και δεν αποτελεί καινοτομία, 
τονίζεται ιδιαίτερα στην φετινή έκθεση, σε μια 
προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι ανησυχίες που 
αναφέρονται όσον αφορά την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Πολύ 
εύστοχα παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά 
στο ότι η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη και 
μάλιστα ευρωπαϊκού εδάφους. Ανταυτού ζητείται 
το άνοιγμα νέων κεφαλαίων, παραβλέποντας 
εντελώς το αυτονόητο, ότι είναι ευθύνη της 
Τουρκίας να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, και 
να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα 
έκαστου κεφαλαίου. 

Το ΑΚΕΛ και η ομάδα της αριστεράς στο 
Ευρωκοινοβούλιο GUE/NGL καταψήφισαν 
την έκθεση στην Ολομέλεια του ΕΚ αλλά και 
στην αρμόδια ευρωκοινοβουλευτική επιτροπή 
εξωτερικών υποθέσεων, καταθέτοντας κείμενο 
μειοψηφίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η 
θέση του κόμματος και της ομάδας όσον αφορά 
τους στόχους και την δομή που θα έπρεπε να 
έχει η ΚΕΠΠΑ. Στην ψηφοφορία της ολομέλειας 
που έγινε την πέμπτη 24 Οκτώβριου, η έκθεση 
υπερψηφίστηκε με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος των Σοσιαλιστών και των 
Φιλελευθέρων. Το αποτέλεσμα ήταν 389 υπέρ 114 
κατά και 58 αποχές. 




