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ε μία πρώτη εκτίμηση το εκλογικό αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών στις 25 Μαΐου ως ΑΚΕΛ μας 
ικανοποιεί, αφού μας δίνει τη δύναμη και την ευθύνη, για να συνεχίσουμε με συνέπεια και 
υπευθυνότητα την αντίσταση στις πολιτικές λιτότητας. Στις πολιτικές που επιβάλλουν τα κέντρα 
λήψης αποφάσεων της Ε.Ε., και η Τρόικα σε πλήρη συνεννόηση με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
οδηγώντας βάναυσα τον κυπριακό λαό σε μνημονιακό μονόδρομο, ένεκα των τραγικών συνεπειών 
της τραπεζικής και συστημικής κρίσης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω της καθημερινής μας επαφής με τον κόσμο γίναμε δέκτες πολλών μηνυμάτων, 
τα οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη για να καθορίσουμε το πώς προχωρούμε. Θα συνεχίσουμε την επαφή μας 
με τον κόσμο και ακόμη πιο αποφασιστικά και οργανωμένα θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες μας για αντίσταση στα 
μέτρα λιτότητας, προτάσσοντας τη δική μας πρόταση για απαλλαγή από το μνημόνιο και τη γρηγορότερη ανάκαμψη 
της οικονομίας.  

Στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, προστέθηκε η λάσπη και ο λυσσαλέος πόλεμος που 
επιχειρούν διάφοροι κύκλοι, με στόχο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Χωρίς στοιχεία ωθούν τον κόσμο 
προς την παραπληροφόρηση. Δυστυχώς πολιτικοί κύκλοι δεν αρέσκονται στην ύπαρξη του ΑΚΕΛ, αφού δυσκολεύει τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές ορέξεις τους. 



Φοιτητικές Εκλογές - Όλους τους αγώνες τους δίνουμε μαζί

Οι φοιτητικές εκλογές που διεξήχθησαν σε όλους τους χώρους σπουδών, όπου υπάρχει οργανωμένο κυπριακό φοιτητικό κίνημα 
κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, δίνουν τη δύναμη στην Προοδευτική να συνεχίσει τον αγώνα της για τα δικαιώματα των φοιτητών 
σε Κύπρο και εξωτερικό.

Ιδιαίτερα σε μια χρονιά που η αριστερά ήταν στο επίκεντρο της επίθεσης και της λάσπης που εξαπέλυσαν πολιτικά κόμματα και 
Μ.Μ.Ε,. είναι διπλά σημαντικό το γεγονός ότι παρέμεινε ισχυρή στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Αντλώντας δύναμη από τα 
αποτελέσμάτα, τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως ευθύνη, παλεύουμε ώστε η νέα γενιά του τόπου να έχει το δικαίωμα στη μόρφωση και 
στη δουλειά. Το δικαίωμα αυτό που κάποιοι συνειδητά προσπαθούν να μετατρέψουν σε προνόμιο των λίγων και εκλεκτών. 

Στους χώρους σπουδών στην Κύπρο καταφέραμε στα 4 από τα 6 Πανεπιστήμια να διατηρηθούμε στην πρωτιά και να αναλάβουμε ξανά 
την ευθύνη για να συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για καθιέρωση της Β’ Εξεταστικής σε όλα τα 
Πανεπιστήμια, τον αγώνα για απόκτηση δωρεάν υλικών μαθημάτων, για τερματισμό της αισχροκέρδειας από τους ιδιοκτήτες των 
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, για τερματισμό οποιασδήποτε πρότασης για συγχώνευση σχολής ή τμήματος και τερματισμό οποιασδήποτε 
προσπάθειας που θέλει την κρίση να πληρώσουν οι φοιτητές, πλήττοντας τα δικαιώματα τους και τα ακαδημαϊκά τους ζητήματα.

Το μεγάλο ποσοστό αποχής στις ευρωεκλογές 
της Κύπρου, μας προβληματίζει. Αντλώντας 
εκ πρώτης όψεως σημαντικά μηνύματα 
οφείλουμε να τα αναλύσουμε. Κατανοούμε 
την οργή του κυπριακού λαού, ο οποίος 
από τις 15 Μαρτίου 2013 ζει έντονα τις 
αντιλαϊκές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και η Ε.Ε., με το 
κούρεμα των καταθέσεων, με την αποκοπή των 
κοινωνικών παροχών, τη φιλελευθεροποίηση 
των ωραρίων, με τις ιδιωτικοποιήσεις των 
κερδοφόρων Ημικρατικών Οργανισμών κ.α.

Πέραν από αυτό υπήρξε και η απογοήτευση 
εξαιτίας των νέων συνθηκών που επικρατούν 
για το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές 
δυνάμεις. Θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν για να καταφέρουμε ενωμένοι να αντισταθούμε στα επικαιροποιήμενα μνημόνια 
που μας εμφανίζουν και να καταφέρουμε να βγούμε από το αδιέξοδο του μνημονιακού λαβυρίνθου. Επιπρόσθετα, θα συνεχίσουμε 
την υπεύθυνη στάση μας για λύση του Κυπριακού προβλήματος, συνεχίζοντας τον αγώνα μας για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, η οποία θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας.   

Σημαντικά μηνύματα 
που χρήζουν 

επισταμένης ανάλυσης



Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ΕΔΟΝ
Η συνήθεια που έγινε λατρεία

Στους πλείστους χώρους της Ελλάδας παρουσιάσαμε άνοδο στα ποσοστά της παράταξης, γεγονός που ενδυναμώνει τους αγώνες μας 
στις δύσκολες στιγμές που περνά το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα, με το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις σχολών.

Η στήριξη των φοιτητών, μας βαραίνει με την ευθύνη να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα που κατακτήσαμε για να μπορεί ο κάθε 
νέος να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εναντιωνόμαστε στην αποκοπή της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού 
πακέτου που κατακρεούργησε η κυβέρνηση της ντόπιας και ξένης Τρόικα και τονίζουμε ότι πρέπει να επανέλθει τουλάχιστον στα 
προηγούμενα επίπεδα για να έχουν όσοι χρειάζονται την ενίσχυση του κράτους. Η στήριξη και η προώθηση της παιδείας στους νέους, 
η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Κύπρου δεν μπορεί να αποκόβεται για χάριν των αριθμών, ενώ την ίδια στιγμή ξεπουλούμε 
κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς που επέφεραν σημαντικά οικονομικά έσοδα.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η πύλη Αμμοχώστου θα φιλοξενήσει 
το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πολιτικό και κοινωνικό γεγονός του 
καλοκαιριού. Το 27Ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
θα διεξαχθεί στις 2, 3 και 4 του Ιούλη με σύνθημα «Δε βγαίνουνε 
τα όνειρα σε πλειστηριασμό δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα». 

Το μήνυμα που στέλλουμε στην κοινωνία ολόκληρη είναι ότι 
θα παραμείνουμε αλληλέγγυοι και θα αντισταθούμε στην 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του κυπριακού λαού από το 
μνημονιακό ζυγό, πληρώνοντας το τίμημα της νεοφιλελεύθερης 
λαίλαπας, των περικοπών, της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων. 
Ούτε o λυσσαλέος πόλεμος κατά της αριστεράς πρόκειται να μας 
λυγίσει, και ιδιαίτερα, ούτε τα ψευδή κατασκευάσματα τους που 
προσπαθούν να θίξουν την αριστερά και τα στελέχη της.

Στέλλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα 40 χρόνια εισβολής και 
κατοχής είναι υπεραρκετά, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για 
απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου για τη μόνη εφικτή 
λύση, τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία 
κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Δεν 
πρόκειται να περάσουν ούτε οι πολιτικοί στόχοι ούτε οι εκφοβισμοί 
των ακροδεξιών στοιχείων του ΕΛΑΜ και των γκρίζων λύκων. Θα 
συνεχίσουμε με τους συμπατριώτες μας Τ/κ να αγωνιζόμαστε για 
να καταστήσουμε την Κύπρο μάνα των δικών της παιδιών που δε 
θα υποκύπτουν ή συγχωρούν τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια στην Κύπρο και 
στον κόσμο ολόκληρο.

Η πολιτεία που κτίζεται από εκατοντάδες ΕΔΟΝίτες και 
ΕΔΟΝίτισσες, λίγες μέρες πριν από το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 
στην κεντρική εξέδρα 3 μεγάλες συναυλίες με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες. Στις 2 Ιουλίου μαζί μας θα είναι ο Χρίστος Θηβαίος 

και ο Μίλτος Πασχαλίδης, στις 3 Ιουλίου μαζί μας ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου και την τελευταία νύκτα του Φεστιβάλ οι 
Γλυκερία, Δημήτρης Μπάσης, Σοφία Παπάζογλου και Δώρος 
Δημοσθένους συνοδευόμενοι από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη 
Θεοδωράκη. Στο χώρο του Φεστιβάλ υπάρχει επίσης η Λαϊκή 
εξέδρα με λαϊκά, ρεμπέτικα και κυπριακά τραγούδια, καθώς 
και με παραδοσιακούς χορούς. Επίσης, στο χώρο της μπουάτ θα 
φιλοξενήσουμε και πάλι νεανικά και φοιτητικά συγκροτήματα 
δίνοντας βήμα σε νέους καλλιτέχνες. Στην πολιτεία που θα 
κτίσουμε θα περιλαμβάνεται η Διεθνούπολη με την παρουσία 
δεκάδων οργανώσεων από το εξωτερικό, το στέκι Νέων 
Εργαζομένων, το φοιτητικό και μαθητικό στέκι, το περίπτερο της 
εφημερίδας «Νεολαίας», το δικοινοτικό στέκι με τη συμμετοχή 
Τ/κ οργανώσεων νεολαίας, τα περίπτερα από εθελοντικές 
οργανώσεις, η γωνιά λαϊκής παράδοσης, η έκθεση βιβλίου 
και το παζαράκι. Επιπρόσθετα, στο χώρο θα λειτουργήσουν 4 
θεματικά κέντρα, τα οποία θα προβάλουν τις δικές μας προτάσεις 
για την 70χρονη δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, την αντιλαϊκή πολιτική 
της Κυβέρνησης και τις δικές μας προτάσεις, το Κυπριακό – 
ΝΑΤΟ: 40χρόνια κατοχή, και τις εξαρτήσεις (αλκοόλ, τσιγάρο, 
ναρκωτικά, τζόγος, διαδίκτυο κ.α.). 

Όλη αυτή την πολιτεία, με τις μεγάλες συναυλίες θα μπορεί να τα 
παρακολουθήσει κανείς με μόλις 20 ευρώ για τις 3 νύκτες και για 
τη μία νύκτα με 15 ευρώ. 
Επομένως, δίνουμε όλοι ραντεβού στις 2-3-4 Ιουλίου στην 
Πύλη Αμμοχώστου σε ένα ξεχωριστό υπερθέαμα, γιατί «τα 
όνειρα δεν βγαίνουνε σε πλειστηριασμό, ούτε και η παρτίδα 
μας παίχτηκε ακόμη».

•Νάσος Κούκος 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ















Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σύντροφο Άντρο Κυπριανού 



«Ν»: Σύντροφε Άντρο,  ποια είναι η πρώτη εκτίμηση του ΑΚΕΛ για τα αποτελέσματα των 
Ευρωεκλογών  αξιολογούμενα βεβαίως μέσα στις συνθήκες,  για την Κύπρο αλλά και για το Κόμμα 
ειδικότερα; Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί;

A.K.: Πρώτα να πω ότι είναι με μεγάλη τιμή 
που δίνω αυτή τη συνέντευξη στην εφημερίδα  
«ΝΕΟΛΑΙΑ», γιατί η νεολαία είναι το πιο σημαντικό 
κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας και χρειάζεται 
να επικοινωνούμε μαζί της, όσο το δυνατόν πιο 
συχνά και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτήν την 
ευκαιρία. Τώρα , σε ότι αφορά το αποτέλεσμα των 
Ευρωεκλογών, να πω ότι εμείς είχαμε καθορίσει 
δύο στόχους από την έναρξη αυτής της εκλογικής 
προσπάθειας : πρώτο να επανεκλέξουμε τους δύο μας 
Ευρωβουλευτές και δεύτερο να έχουμε σχετικά ψηλά 
ποσοστά, τουλάχιστο  στο επίπεδο των προεδρικών 
εκλογών. Γνωρίζαμε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων δημιούργησαν έντονα αρνητικά δεδομένα 
για το ΑΚΕΛ. Καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια από 
πλευράς άλλων πολιτικών κομμάτων αλλά και από 
τα ΜΜΕ, να ισοπεδωθεί το ΑΚΕΛ στη συνείδηση της 
κοινής γνώμης, να παρουσιαστεί ως ένα κόμμα 
το οποίο είναι διεφθαρμένο, ένα κόμμα που δεν 
διαφέρει ουσιαστικά από τα άλλα πολιτικά κόμματα 
και δεν κρύβω πως αυτό επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Το αποτέλεσμα 
λοιπόν, το κρίνουμε ως ικανοποιητικό- καταφέραμε 
να εκλέξουμε τους δύο ευρωβουλευτές, πήραμε 
ένα ποσοστό του ύψους 27%, ψηλότερο απ΄ότι στις 
προεδρικές εκλογές και θεωρούμε ότι αυτό το 
αποτέλεσμα μας παρέχει τη δυνατότητα  με 
νηφαλιότητα, με ψυχραιμία να αναλύσουμε 
τη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί 
και να τροχοδρομήσουμε αποφάσεις 
οι οποίες θα μας βοηθήσουν να 
γίνουμε πιο αποτελεσματικοί 
και πιο ουσιαστικοί σε ότι 
αφορά την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της 
κυπριακής κοινωνίας στη 
συνέχεια.

Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, σε συνέντευξη του στην «ΝΕΟΛΑΙΑ» 
κάνει την πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος των Ευρωεκλογών και αναφέρεται στα 
μηνύματα που πήρε το κόμμα από την προεκλογική διαδικασία. Αναφερόμενος στην αποχή 
που κατέγραψε υψηλά ποσοστά κάνει κάλεσμα στους νέους για συμμετοχή όχι μόνο στις 
εκλογές αλλά και στους κοινωνικούς αγώνες που μας περιμένουν. Από την συνέντευξη 
δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά του Γ.Γ στην πολύ καλή δουλειά της ΕΔΟΝ και την 
μεγάλη συνεισφορά που είχε σε αυτή την εκλογική μάχη.

O



«Ν»: Αυτό που άφησε το στίγμα του στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ήταν το τεράστιο ποσοστό 
της αποχής. Πως την αξιολογείτε και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το ΑΚΕΛ για την αντιμετώπιση 
της; Έχετε ήδη αναφέρει πως το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει την  διαρκή καθημερινή επαφή με τον κόσμο, ενώ 
εξαγγείλατε την επίσπευση του Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος.

A.K.: Η αποχή δεν είναι φαινόμενο μόνο της Κύπρου, ειδικότερα 
σε ότι αφορά τις Ευρωπαϊκές Εκλογές και αναφέρω κάποια 
παραδείγματα: στη Σλοβακία η συμμετοχή ανήλθε μόνο στο 
13%, στη Βρετανία στο 35% ενώ σε πάρα πολλές άλλες χώρες, 
η συμμετοχή ήταν πιο χαμηλή από ότι στην Κύπρο. Είναι ένα 
πανευρωπαϊκό φαινόμενο λοιπόν, το οποίο οφείλεται κατά την 
άποψη μας στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες διαπιστώνουν 
από τη μία ότι προωθούνται αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες 

επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα τους, ενώ 
εντοπίζουν την ίδια στιγμή και ελλείμματα  

δημοκρατικά στο τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Νοιώθουν ότι η άποψη η 
δική τους δεν λαμβάνεται υπόψη 
στη διαμόρφωση των διάφορων 
πολιτικών  και παράλληλα 
βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να συστρατεύεται με το ΝΑΤΟ 
στη παραβίαση της κυριαρχίας 
ανεξαρτήτων κρατών, καθώς 
επίσης και του δικαιώματος των 
λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για 
το μέλλον τους αλλά και για την 
ηγεσία τους.      

Αυτά τα πράγματα έχουν 
δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα 
στις χώρες της Ε.Ε. και στους 
λαούς. Βέβαια αυτό είναι μόνο 
το ένα σκέλος, υπάρχει και το 
δεύτερο σκέλος που μας αφορά 

εμάς εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να παραδεχτώ πως τα τελευταία 
χρόνια, με ευθύνη κυρίως των πολιτικών προσώπων και των 
ΜΜΕ, έχει διαμορφωθεί η αντίληψη στη κοινωνία, ότι τα πολιτικά 
πρόσωπα είναι στο σύνολο τους διεφθαρμένα και διαπλεγμένα. 
Την ίδια στιγμή  βέβαια και αυτό είναι γεγονός, έχουν διαμορφωθεί 
δεδομένα τέτοια πολύ αρνητικά σε ότι αφορά τις οικονομικές 
εξελίξεις και αυτό ενοχλεί τον κόσμο. Θέλω να πω ότι ο κόσμος,  
νοιώθει πως δεν κατάφερε το πολιτικό σύστημα αλλά και τα 
πολιτικά κόμματα και  πρόσωπα να τον υπερασπιστούνε με 
επάρκεια.  Σε συνδυασμό λοιπόν με το πώς νοιώθουν, ότι δηλαδή 
όλα τα πολιτικά κόμματα είναι τα ίδια και έχουν απομακρυνθεί 
από κοντά τους, τους έχει επηρεάσει και η πλειοψηφία από 
αυτούς απείχε. Εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία συζητήσαμε με 
χιλιάδες κόσμο,  ακούσαμε τις έγνοιες, τις ανησυχίες και τους 
προβληματισμούς τους. Έχουμε κατατάξει τα παράπονα τα οποία 
έχουν και ο στόχος μας είναι να επιχειρήσουμε να δώσουμε 
απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα και σίγουρα θα επιχειρήσουμε να 
εντείνουμε περισσότερο την επαφή μας μαζί τους. Πρέπει να σας 
πω ότι όταν προεκλογικά συναντιόμασταν με τον κόσμο,  κάποιοι 
από αυτούς μας ανάφεραν πως τους βλέπουμε μόνο ενόψει 
εκλογών, θέλουμε να τους διαψεύσουμε, γιατί το ΑΚΕΛ δεν τους 
συναντά μόνο προεκλογικά, τους συναντά καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου, ίσως όχι τα ανώτατα στελέχη όλους, αλλά τα τοπικά 
μας στελέχη. Θα δούμε λοιπόν πως βελτιώνουμε τον εαυτό μας 
πολιτικά, οργανωτικά αλλά και επικοινωνιακά για να έρθουμε 
πιο κοντά στον κόσμο και να τον πείσουμε πως δεν είμαστε όλα 
τα κόμματα το ίδιο, ότι το ΑΚΕΛ είναι κόμμα διαφορετικό, είναι 
κόμμα που έχει στο κέντρο της προσοχής του τον απλό άνθρωπο, 
τα καθημερινά του προβλήματα και προσπαθεί να δώσει λύσεις 
σε αυτά. 

θέλουμε 
να τους διαψεύσουμε, 

γιατί το ΑΚΕΛ δεν 
τους συναντά μόνο 
προεκλογικά, τους 
συναντά καθόλη τη 

διάρκεια του χρόνου, 
ίσως όχι τα ανώτατα 

στελέχη όλους, αλλά τα 
τοπικά μας στελέχη.



«Ν»: Ήδη ο ΔΗΣΥ, αλλά και η κυβέρνηση δηλώνει πως το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και 
τα υψηλά ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος συνιστούν επιβράβευση της ακολουθημένης 
κυβερνητικής πολιτικής. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;

«Ν» : Το ΑΚΕΛ , σύντροφε Άντρο,  δηλώνει παρών. Που θα 
βρει η επόμενη μέρα  το Κόμμα , τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο, 
όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων; Τα μεγάλα ζητήματα 
στην Κύπρο όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι 
εκποιήσεις πρώτης κατοικίας, οι ιδιωτικοποιήσεις και άλλα 
βρίσκονται ενώπιον μας. 

A.K.: Σε καμία περίπτωση! Ο ΔΗΣΥ έχει πάρει 38% σχεδόν,  37,7% , 
συνεργαζόμενος με το ΕΥΡΩΚΟ. Τα ποσοστά και των δύο κομμάτων 
σε σχέση με τις προηγούμενες Ευρωεκλογές ήταν στο 40% , ίσως και 
κάτι περισσότερο ακόμα. Δεν μπορεί λοιπόν,  να μιλά ο ΔΗΣΥ ότι 
έχει αύξηση και την ίδια στιγμή πρέπει να επισημάνω ότι τα ποσοστά 
του 37,7%  συνιστούν  μειοψηφία. Η πλειοψηφία των πολιτικών 
κομμάτων διαφωνούν με τις πολιτικές που ακολουθεί ο ΔΗΣΥ στα 
θέματα της οικονομίας, δεν μπορεί λοιπόν να λέει ότι αυτό συνιστά 
στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής, αντιθέτως μόλις ένα χρόνο 
μετά τις Ευρωεκλογές είναι προφανές ότι δεν έχει την πλειοψηφία. 
Να υπενθυμίσω ότι το 2009, τα κόμματα που στήριζαν τον Δημήτρη 
Χριστόφια ήταν τρία (ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ), συνολικά αυτά τα τρία 
κόμματα είχαν πάνω από 60%, ενώ τώρα ο ΔΗΣΥ έμεινε με το 37,7%. 

A.K.: Τώρα σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο στόχος 
μας είναι να συνεργαστούμε με τους άλλους Κύπριους βουλευτές 
για να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Κύπρου σε ότι αφορά 
το Κυπριακό, αλλά και σε κάποια ζητήματα της οικονομίας που 
αφορούν το νησί μας γενικότερα.  Παράλληλα,  στοχεύουμε 
στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μέσα από την ομάδα της αριστεράς 
να πρωταγωνιστήσουμε προς διάφορες κατευθύνσεις. Πρώτα 
και κύρια να αντιταχθούμε με τη στρατικοποίηση της Ε.Ε. , 
διαφωνούμε με τις πολιτικές οι οποίες αναπτύσσονται σήμερα, 
εμείς επιμένουμε ότι η Ε.Ε. πρέπει να είναι πρωταθλήτρια 
στα θέματα ειρήνης και όχι στα θέματα πολέμου. Το δεύτερο, 
θεωρούμε πως δεν πρέπει να προχωρεί περεταίρω με ένα 
επιθετικό στρατιωτικό οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ. Επίσης, 
μας ενδιαφέρει να υπάρξει διεύρυνση της δημοκρατίας. Αυτή 
τη στιγμή, δυστυχώς, ενώ έχει αναβαθμιστεί σε κάποιο βαθμό ο 
ρόλος του ευρωκοινοβουλίου , δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει 
πως είναι επαρκής, χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω αναβάθμιση. 
Λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της 
δημοκρατίας, έτσι ώστε και οι λαοί που εκφράζονται μέσα 
από το κοινοβούλιο να έχουν μεγαλύτερο λόγο και ρόλο. Μας 
ενδιαφέρει επίσης , η Ε.Ε. να πρωταγωνιστήσει στα ζητήματα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, 
να αντιπαραταχτεί  με φαινόμενα ρατσισμού, φαινόμενα 
ξενοφοβίας, φαινόμενα εθνικισμού, φαινόμενα τα οποία θα 
έλεγα ότι μας επιστρέφουν πίσω σε εποχές πολύ αρνητικές. 
Σε ότι αφορά την Κύπρο, το ΑΚΕΛ,  θα πρωταγωνιστήσει στην 
προώθηση πολιτικών, οι οποίες θα θωρακίζουν το φτωχόκοσμο 
έναντι των αντιλαϊκών πολιτικών που προωθούνται από την 
τρόικα και την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Για να πετύχουμε κάτι 
τέτοιο, ξέρουμε ότι χρειάζονται συνεργασίες, εντός και εκτός 
Βουλής. Εντός Βουλής, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε 
πρωτίστως με την ΕΔΕΚ, τους Οικολόγους οι οποίοι μέχρι 
σήμερα  έχουν συνεργαστεί μαζί μας σε κάποια ζητήματα, 
αλλά φιλοδοξούμε ότι και με το ΔΗΚΟ θα υπάρξουν περιθώρια  
συνεργασίας σε διάφορα ζητήματα όπως είναι το θέμα της 
αναδιάρθρωσης των δανείων, το θέμα της κύριας κατοικίας 
και της μικρής επαγγελματικής στέγης και πολλά άλλα. Εκτός 
Βουλής, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε με όλους εκείνους 
τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θέλουν να αντισταθούν στις 
αντιλαϊκές πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη, 
έχοντας ως άλλοθι το μνημόνιο και βέβαια ο στόχος μας θα είναι 
μέσα από σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση να πείσουμε 
την πλειοψηφία του κόσμου ότι πρέπει να στηρίξει αυτές τις 
προσπάθειες και θα πρέπει να αντισταθεί μαζικά σε όλες αυτές 
τις αρνητικές μεθοδεύσεις.

θεωρούμε ότι αυτό 
το αποτέλεσμα μας 

παρέχει τη δυνατότητα  με 
νηφαλιότητα, με ψυχραιμία 

να αναλύσουμε τη κατάσταση 
όπως έχει διαμορφωθεί και να 

τροχοδρομήσουμε αποφάσεις 
οι οποίες θα μας βοηθήσουν να 

γίνουμε πιο αποτελεσματικοί 
και πιο ουσιαστικοί σε ότι 

αφορά την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της κυπριακής 

κοινωνίας στη συνέχεια.



 «Ν»: Κλείνοντας,  ποιο είναι το δικό σας μήνυμα που θέλετε να στείλετε στη νεολαίας της ΕΔΟΝ, 
μετά και από τα θετικά αποτελέσματα των κάλπων εξωτερικού, αλλά πρωτίστως σε όσους νέους 
επέλεξαν να μην προσέλθουν στις κάλπες; 

A.K.: Η ΕΔΟΝ, αυτή τη στιγμή αποτελεί το μαχητικότερο 
κομμάτι του λαϊκού κινήματος και δεν είναι υπερβολή 
αυτό που λέω, το έχει κατά επανάληψη αποδείξει και έχει 
ξεπεράσει το ρόλο που είχε πριν κάποια χρόνια, το ρόλο 
δηλαδή του αφισοκολλητή. Αυτή τη στιγμή , είναι στη πρώτη 
γραμμή των πολιτικών αγώνων και τους δίνει με πάρα 
πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω 
την ηγεσία της ΕΔΟΝ, της Προοδευτικής, αλλά και τα 
ίδια τα στελέχη και τα μέλη τους γιατί έχουν αποδείξει 
ότι πρώτα και κύρια λειτουργούν με ανιδιοτέλεια, με 
αποφασιστικότητα, αφιερώνοντας πάρα πολύ χρόνο για να 
εξυπηρετηθούν οι στόχοι του λαϊκού κινήματος. Είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων όλοι και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι το 
ΑΚΕΛ,  θα συνεχίσει να βελτιώνεται έτσι ώστε να νοιώθουν 
περήφανοι για το κόμμα τους.  Σε ότι αφορά τους άλλους 
νέους, ξέρω ότι δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τους 

εμπνεύσουμε, στο βαθμό που εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον 
και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια να βελτιωθούμε, να γίνουμε πολύ καλύτεροι, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως πόλος 
έμπνευσης και να τους προσελκύσουμε πιο δραστήρια στη 
πολιτική ζωή και τουλάχιστον στις εκλογικές αναμετρήσεις. 
Η αποχή δεν είναι λύση στα προβλήματα, η συμμετοχή είναι 
η λύση και όχι μόνο στις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά η 
συμμετοχή στους αγώνες. Με αυτό τον τρόπο θα ακούγεται 
πιο ισχυρά η φωνή τους και θα λαμβάνεται υπόψη στη 
διαμόρφωση πολιτικών θέσεων από τα κόμματα.

•Εύη Αντρέου
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής «Ν»





πολιτισμός είναι μια μεγάλη δύναμη, 
ένα τρόπος έκφρασης που μεταφέρει 
πολλά και διάφορα μηνύματα. Η ΕΔΟΝ το 
γνωρίζει καλά. 

Η ΑΟΝ- ΕΔΟΝ, πέραν από το μαζικό-πολιτικό της 
χαρακτήρα, κατάφερε από τα πρώτα χρόνια κιόλας 
ίδρυσης της να αποκτήσει μία ιδιαίτερη σχέση με το 
πολιτιστικό κίνημα του τόπου.

Βασικό μέλημα της, υπήρξε η υγιής απασχόληση της νεολαίας η 
οποία βρήκε τρόπο έκφρασης μέσα από την ίδρυση θεατρικού 
ομίλου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Η 
ενασχόληση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ με τον πολιτισμό, δεν ξεκινά μόνο 
από την ανάγκη για προσφορά προς τη νεολαία διεξόδων υγιούς 
απασχόλησης που αποτελεί ασφαλώς βασικό στόχο, αλλά 
ταυτόχρονα η πολιτιστική δραστηριότητα αποτελεί και μέσο 
προσέλκυσης της νεολαίας ,για την πολιτική και ιδεολογική 
διαπαιδαγώγηση της. 

Με βάση την αντικειμενική αλήθεια ότι ο πολιτισμός είναι 
πολιτική, δεν είναι ιδεολογικά άχρωμος και άοσμος, η ΕΔΟΝ, 
αναδεικνύει σταθερά εκείνον τον πολιτισμό που ενισχύει στις 
συνειδήσεις της νεολαίας την αγωνιστική διάθεση για ένα 
καλύτερο, δικαιότερο και ανθρωπινότερο κόσμο. 

Επομένως, η ποιοτική πολιτιστική δραστηριότητα αποτελεί 
ανάχωμα στις αξίες του καπιταλισμού, οι οποίες έντεχνα 
προωθούνται από τη βιομηχανία θεάματος και την πλουτοκρατία 
στον τόπο μας και διεθνώς, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, αλώνοντας 
κυριολεκτικά τις συνειδήσεις  της νεολαίας με την καλλιέργεια 
της απάθειας και της υποταγής, του ατομικισμού και της 
υποκρισίας. 

Βασικός στόχος της ΕΔΟΝ, ήταν ανέκαθεν η παραχώρηση 
βήματος έκφρασης στους ανθρώπους του πολιτισμού, 
αλλά και η συμβολή στην ανάδειξη και καθιέρωση νέων 
δημιουργών στο χώρο, στόχος τον οποίο υπηρετεί με 
επιτυχία μέχρι και σήμερα.
Βήμα έκφρασης, δόθηκε επίσης μέσα από την ΕΔΟΝ 
διαχρονικά σε Κύπριους γνωστούς πλέον καλλιτέχνες, με 
στόχο την προώθηση και των ντόπιων καλλιτεχνών. Όλα 
αυτά εκφράζονται μέσα από τα γνωστά Παγκύπρια Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών που διοργανώνει η ΕΔΟΝ, όπου 
πλέον καθιστούν το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό 
γεγονός του καλοκαιριού εδώ και χρόνια, μέσα από τη 
συγκρότηση δεκάδων θεατρικών, μουσικών, χορευτικών 
και άλλων σχημάτων. Άξιος σημασίας είναι φυσικά και ο 
θεσμός των μπουάτ που μέχρι σήμερα κατέχουν εξέχουσα 
θέση στη δραστηριότητα της ΕΔΟΝ. 

Σε όλες μας τις εκδηλώσεις ,πέρασαν και τίμησαν με την 
παρουσία τους τη μεγαλύτερη μαζικό-πολιτική οργάνωση 
νεολαίας της Κύπρου, εκατοντάδες Κύπριοι και ξένοι 
καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες όπως ο γνωστός Κύπριος λαϊκός 
τραγουδιστής Κούλλης Θεοδώρου, η μεγάλη ηθοποιός 
Αννίτα Σαντοριναίου, οι γνωστοί τραγουδιστές Δημήτρης 
Φανής και Μάριος Κωνσταντίνου, ο αείμνηστος Μάριος 
Τόκας, οι γνωστοί ηθοποιοί Βλαδίμηρος Καυκαρίδης και 
Δέσποινα Μπεμπεδέλη. 

Η ΕΔΟΝ, παραμένει ο μεγαλύτερος εκφραστής του πολιτισμού 
στον τόπο μας προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση για 
τους νέους. Μια πρόταση που παραμένει εδώ και χρόνια 
πρωτοπόρος στον πολιτισμό, στέλλοντας μηνύματα ενάντια 
στις όποιες εξαρτήσεις.   

•Φάνη Φιλοθέου 
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ 



Κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία μίας πολύ ξεχωριστής γωνιάς στο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. 

Η Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης, μέσα από την οποία προωθείται ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, έχει 
γίνει θεσμός στα Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Κάθε φορά δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες που 
βρίσκονται στο χώρο του φεστιβάλ, και κυρίως στους νέους μας, να έρθουν σε επαφή με κυπριακά παραδοσιακά 
επαγγέλματα και να γευτούν τοπικά προϊόντα. Η παρουσία των τεχνιτών στο χώρο ώστε να παρουσιάσουν την 
τέχνη τους ζωντανά, μπροστά στον κόσμο, προσελκύει πάντα το ενδιαφέρον του κόσμου και καλλιεργεί την 
αγάπη και το σεβασμό προς τα παραδοσιακά μας επαγγέλματα. 

Επίσης, ο παραδοσιακός διάκοσμος που στήνεται στο χώρο δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να 
προσελκύσει τον κόσμο και να παρακολουθήσει όλα όσα διαδραματίζονται εκεί, με τους νέους κυρίως να 
βρίσκουν εξαιρετικά ενδιαφέρον όλα όσα βλέπουν γιατί τα περισσότερα μπορεί να μην έτυχε να τα ξαναδούν ή 
δεν γνώριζαν τον τρόπο κατασκευής ή παρασκευής τους.

Στη Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης γνωρίζουμε την τέχνη της αγγειοπλαστικής, της ξυλογλυπτικής, του ψηφιδωτού 
και της αργυροχοΐας, καθώς επίσης παρακολουθούμε τεχνίτες να φτιάχνουν ψαθάκι, πιθκιάβλι, καρέκλες ή να 
φουρνίζουν ψωμιά και να φτιάχνουν χαλούμια, σιουτζιούκκο και λουκουμάδες για να κεράσουν τον κόσμο. 

Επίσης, δίνεται η ευκαιρία σε όποιον θέλει να αγοράσει κυπριακά εδέσματα από τους παρασκευαστές που 
φιλοξενούνται στον χώρο. Η ΕΔΟΝ, βλέποντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη συγκεκριμένη θεματολογία, 
αποφάσισε όπως στο 27ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών να φιλοξενήσει περισσότερους τεχνίτες, οι οποίοι 
θα παρουσιάσουν και θα δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο, να γνωρίσουν την δική τους παραδοσιακή τέχνη 
αναβαθμίζοντας έτσι τη Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης, η οποία έχει πια καθιερωθεί και συντελεί σημαντικό ρόλο στην 
διατήρηση της παράδοσής μας. Επειδή, σεβασμός στην παράδοσή μας σημαίνει σεβασμός και στην ιστορία του 
τόπου μας. 

•Στάλω Λοϊζίδου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ



να έργο διαχρονικό που μεταφέρει 
μηνύματα για τα κακώς κείμενα 
της σημερινής εποχής που όλο μας 
ταλαιπωρούν. 

Τι μπορεί να σε τρελάνει; Μπορεί να το 
κάνει η κοινωνία; Αυτά τα ερωτήματα 

πραγματεύεται – κατά κάποιο τρόπο- στο μονόπρακτο 
«Τρελλοί της Εποχής» ο συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς 
πίσω στο 1944. Η ιστορία απλή: ένας συνηθισμένος 
κύριος, ο Αγησίλαος, επισκέπτεται ένα ψυχολόγο γιατί 
ανησυχεί για την υγεία του. Μέσα από συζήτηση αλλά 
και την παρέλαση άλλων τρελλών ο γιατρός καταλήγει 
στη διάγνωση. Ο Αγησίλαος δεν είναι τρελός αλλά οδεύει 
προς την τρέλα ολοταχώς. 

Ο Αγησίλαος,είναι ένας συνηθισμένος κύριος που 
ζει στην Ελλάδα την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και θα λέγαμε ένας επαναστάτης της εποχής. 
Ενώ ασκεί το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου ως 
ταμίας, διάγει εντιμότατο βίο: δεν κλέβει, δεν υπεξαιρεί, 
δεν λέει ψέματα, δεν εξαπατά ακόμα και μετά από τις 
συνεχείς παραινέσεις της συζύγου του που του ζητά να 
ακολουθήσει τις πρακτικές των υπολοίπων με αποτέλεσμα 
να αρκείται σε λιγότερα από τα απαραίτητα σε φαγητό, 
σε ρούχα και διασκέδαση. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος 
στο γιατρό του, τα δημόσια θεάματα που επισκέπτεται 
πια είναι τα κρεοπωλεία και οι ψαραγορές όπου θαυμάζει 
τα «εκθέματα» τους. Σαν να μην φθάνουν όλα αυτά, ο 
φτωχός μας Αγησίλαος ταλαιπωρείται από συνεχείς 
εφιάλτες. Η κατάσταση αυτή θορυβεί τον ίδιο και την 

σύζυγο Μαρία και επισκέπτονται τον ψυχολόγο για μια εξέταση που 
θα τον οδηγήσει στην θεραπεία. 
Ο γιατρός, μετά από κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον ίδιο και τη σύζυγο, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Αγησίλαος πάσχει από νευρασθένεια, 
όχι βαριάς μορφής ακόμα. Για να γίνει πιο παραστατικός, παρουσιάζει 
στον Άγη κάποιους άλλους αθεράπευτα τρελούς. 

Η «παρέλαση» αυτή είναι κωμικοτραγική- διάφοροι άνθρωποι που 
έχασαν τα λογικά τους στην προσπάθεια τους να βγάλουν λεφτά, από 
το άγχος τους μη γίνει ξανά πόλεμος, από την αγωνία της αύξησης 
του τιμάριθμου, από τις ατελείωτες ουρές στα ΜΜΜ, στα Δημόσια 
Κτίρια. Μετά το πέρασμα του τελευταίου τρελού, ο ήρωας μας 
ικετεύει το γιατρό να τον θεραπεύσει και ο γιατρός του προτείνει μια 
ειδική κούρα. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Θα μπορέσει ο Αγησίλαος 
να ακολουθήσει τη θεραπεία που θα τον θεραπεύσει; Και τι σημαίνει 
«θεραπεία» στην περίπτωση αυτή;

Οι «Τρελλοί της Εποχής» παρουσιάζουν μια κοινωνία παρακμιακή, 
σε περιβάλλον ζοφερό και με αβέβαιο μέλλον που κατασπαράζει 
τους λίγους που προσπαθούν να αντισταθούν. Πόσο έχουν αλλάξει 
οι καταστάσεις από την Ελλάδα του Εμφυλίου στην Κύπρο του 2014; 
Μπορεί η σύγκριση να περιοριστεί στους συγκεκριμένους τόπους στις 
συγκεκριμένες περιόδους;

Το συγκεκριμένο έργο ,επέλεξε να παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου της Α. Ε. Ζακακίου στην Πρωτομαγιάτικη 
Εκδήλωση της στις 2 Μαΐου και θα παρουσιαστεί ξανά στο 27ο 
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Τους ρόλους ανέλαβαν 
οι ηθοποιοί Ανδρέας Ανδρέου, Γιώργος Επαμεινώνδας, Γεωργία 
Θεοδώρου, Τζούλη Θεοδώρου, Πάμπος Κυριάκου, Δημήτρης 
Νεοφύτου, Ξένιος Ξενοφώντος, Μαρία Ξενοφώντος και Χριστόδουλος 
Χριστοδούλου.

•Γιάννα Γεωργιάδου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ





Πέρα από τα Παγκύπρια Φεστιβάλ, η ΕΔΟΝ καθιέρωσε και τα επαρχιακά και τα Περιφερειακά Φεστιβάλ, ενώ σε συνεργασία με την αγροτική 
νεολαία της ΕΚΑ πραγματοποιούνταν και αγροτικά φεστιβάλ. Τα Παγκύπρια Φεστιβάλ, καθώς και όλες οι εκδηλώσεις που προηγούνται του 
φεστιβάλ στηρίζονταν και στηρίζονται στην εθελοντική εργασία των μελών της ΕΔΟΝ, αφού παλαιότερα το κράτος αρνείτο τη βοήθειά του, 
αλλά και κατόπιν η βοήθεια ήταν πολύ μικρή. Παρά τις δυσκολίες, το Φεστιβαλικό Κίνημα συνέχισε την πορεία του στηριζόμενο στην αγάπη 
της προοδευτικής νεολαίας και τον εθελοντισμό.

έσα από τις στάχτες που άφησε πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεπήδησε η ανάγκη για συμφιλίωση και ειρήνη 
ανάμεσα στους λαούς. Μπροστάρης στον αγώνα αυτό, στάθηκε η νεοϊδρυθείσα τότε, Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ). Καταλυτικός παράγοντας στην επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας ειρήνης 
ήταν και η εμφάνιση του Φεστιβαλικού Κινήματος. Η ΑΟΝ (Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας – μετέπειτα ΕΔΟΝ) 
διοργάνωσε το καλοκαίρι του 1951 το 1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της, προς τιμή του 3ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ. 

Τον Ιούλιο του 1959 στη Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε το 1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, το οποίο πρόβαλε τη συμβολή της 
προοδευτικής νεολαίας στη λύση των ευρύτερων προβλημάτων του τόπου μέσω ενός μαζικού και οργανωμένου κινήματος, το 
οποίο ταυτόχρονα υπερασπιζόταν τα δίκαια της νεολαίας. 

Το πρώτο ολοκληρωμένο Φεστιβάλ μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, και το οποίο διεξήχθη στις 27-29 Ιουλίου 1979, ήταν 
αφιερωμένο στα 35χρονα της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ κάτω από το σύνθημα: «35 χρόνια πάλης στην υπηρεσία της Νεολαίας και του Λαού 
για λευτεριά και κοινωνική πρόοδο». Ο τότε Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, Δημήτρης Χριστόφιας, σημείωσε: «το φεστιβάλ, στοχεύει στην 
κινητοποίηση της κυπριακής νεολαίας στην αντιιμπεριαλιστική πάλη που διεξάγει σήμερα ο λαός μας για τη σωτηρία του τόπου».

Τα φεστιβάλ, έγιναν βήμα διεθνισμού και βήμα φιλίας και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Στα Φεστιβάλ πριν 
το 1974 συμμετείχε πλήθος Τουρκοκύπριων νέων στους επιμέρους τομείς, θεατές, καλλιτέχνες ή και αθλητές. Οι απαγορεύσεις 
του κατοχικού καθεστώτος όμως αργότερα, καθιστούσαν αδύνατη τη συμμετοχή και παρουσία τους. Μόλις από το 2003 και έπειτα 
αντιπροσωπεύθηκαν προοδευτικές τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας.

Επαρχιακές εκδηλώσεις προς τιμήν του Παγκύπριου φεστιβάλ σε όλες τις πόλεις



Σε κάθε Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ ο νέος βρίσκει βήμα έκφρασης και ψυχαγωγία. Παλαιότερα, μέσα από την παρέλαση των Φεστιβάλ και μέσα από 
πορείες, η νεολαία εξέφραζε την αλληλεγγύη της στους αγωνιζόμενους λαούς και περνούσε τα πολιτικά της μηνύματα. Σήμερα, η αλληλεγγύη 
εκφράζεται μέσα από τη Διεθνούπολη και το Δικοινοτικό Στέκι, ενώ τα πολιτικά μηνύματα μέσα από τα Θεματικά Κέντρα. Παράλληλα, στη μικρή 
πολιτεία που στήνεται από τους εκατοντάδες εθελοντές ΕΔΟΝίτες, λειτουργούν χώροι που εκφράζουν κάθε ηλικία. Παιδότοπος για τα παιδιά, 
Μαθητικό και Φοιτητικό Στέκι, καθώς και Στέκι Νέων Εργαζομένων. Επίσης, λειτουργεί Λαϊκή Ταβέρνα με ζωντανή λαϊκή μουσική και, με το τέλος 
του προγράμματος της κύριας εξέδρας, Μπουάτ από ερασιτεχνικά σχήματα νεολαίας.

Το Φεστιβαλικό Κίνημα, οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχημένης πορείας του στην ανιδιοτελή, εθελοντική προσφορά των μελών της Οργάνωσης. 
Χωρίς τη μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη δουλειά των εθελοντών το αποτέλεσμα δε θα ήταν σε καμιά περίπτωση το ίδιο. Αυτό, μόνο η ΕΔΟΝ 
και η Αριστερά μπορεί να το πετύχει. Εκατοντάδες νέοι και νέες, ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες μετά χαράς προσμένουν τις μέρες εκείνες που θα πρέπει 
κυριολεκτικά να οικοδομήσουν την πολιτεία του Φεστιβάλ.

Στην εποχή της επέλασης των αξιών και των μέτρων του καπιταλισμού, που απειλούν ότι πιο ωραίο, όμορφο, ανθρώπινο και προοδευτικό στοιχείο 
της κοινωνίας, ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ζωτικό μοχλό πολιτικής και κοινωνικής ανάτασης. Να διαμορφώσει μια κοινωνία 
που θα αρνείται τη σάπια υποκουλτούρα και τα υποπροϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Η δική μας πρόταση για τον πολιτισμό επιβάλλει την προβολή 
ενός αυθεντικού τρόπου ζωής και ενός ανθρώπου που θα δημιουργεί τη ζωή, θα διεκδικεί το αύριο και θα υπερασπίζεται αρχές και αξίες. 

Επίσης, τα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ αποτελούν ένα ακόμη βήμα έκφρασης και δημιουργικότητας για νέους καλλιτέχνες. Αποτελούν ένα δείγμα εναντίωσης 
των νέων στην υποκουλτούρα και στο ψεύτικο lifestyle που καλλιεργείται. Μέσα από αυτού του είδους τις εκδηλώσεις οι νέοι δείχνουν πως μόνοι 
τους χτίζουν και αγωνίζονται για τον πολιτισμό τους.

Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η ΕΔΟΝ με τη διοργάνωση -μεταξύ άλλων- των Παγκύπριων Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών εδώ και 63 
χρόνια! Μπροστά στην πάλη για το μέλλον με αληθινό πολιτισμικό χαρακτήρα, μα πάνω από όλα, μπροστά στη διεκδίκηση της ελευθερίας!
Ο πήχης έχει ήδη τεθεί πολύ ψηλά από τους παλιούς συντρόφους μας, από τις χιλιάδες των νέων αλλά και όλων των επισκεπτών του φεστιβάλ, από 
τους ίδιους τους εαυτούς μας. Δεν δεχόμαστε εκπτώσεις στον πολιτισμό, και με αυτό τον τρόπο δίνουμε τη δική μας απάντηση, προβάλλουμε τη δική 
μας αντίληψη. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν για άλλη μια χρονιά, στις 2,3 και 4 Ιουλίου στην Πύλη Αμμοχώστου για άλλο ένα – το 27ο Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών!

Μαίρη Αντωνίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου

Το Φεστιβαλικό Κίνημα αποτελεί την έκφραση της πολιτιστικής, αλλά και της πολιτικής 
παρέμβασης της ΕΔΟΝ στα κοινωνικά δρώμενα.

Εθελοντισμός: το κύριο συστατικό για το μεγάλο συναπάντημα

Στα φεστιβάλ η δική μας αντίληψη για τον πολιτισμό

Ανάγκη του σήμερα είναι ο Πολιτισμός να αποτελέσει ισχυρό όπλο αντίστασης, να 
καταστεί σύμμαχος και σύντροφος στην καθημερινή ζωή και στον αγώνα μας!







T “Εάν κάνεις τα παιδιά ευτυχισμένα τώρα, θα 
τα κάνεις ευτυχισμένα για είκοσι χρόνια από 
τώρα με την ανάμνηση αυτής της στιγμής”. 
(Kate Douglas Wiggin)

Η έγνοια για το παιδί και τα δικαιώματα του δεν πρέπει 
να διαρκεί όσο μια εκδήλωση μιας μέρας, δύο-τριών 
ωρών, ενός φεστιβάλ παιδιού που γίνεται για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού. Ας το πάρουμε από την 
αρχή. Η 1η Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδιού για να θυμίζει στην ανθρωπότητα την ανάγκη 
προστασίας του παιδιού. Λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπου ένας μεγάλος αριθμός νεκρών ήταν παιδιά, 
συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη περιφρούρησης αυτής της 
ευαίσθητης ομάδας  του πληθυσμού. Η 1η Ιουνίου λοιπόν 
καθιερώθηκε ως μέρα πάλης για τη ζωή και την ειρήνη.

Στα πλαίσια αυτής της μέρα και εξαιτίας του σκοπού 
στον οποίο είναι αφιερωμένη , πολλοί οργανωμένοι 
φορείς και σύνολα, όπως δήμοι και κοινότητες, ακόμα 
και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνουν 
εκδηλώσεις και φεστιβάλ, αφιερωμένες στο παιδί. 
Παρόλο που είναι αξιέπαινη, η όποια εκδήλωση γίνεται 
για την προστασία και ευημερία του παιδιού και για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ας αναλογιστούμε 
μια στιγμή, με ποιόν τρόπο προστατεύεται σήμερα το 
παιδί, εντός και εκτός. Σημειώνω ότι δεν χρειάζεται κάτι 
να είναι φωταγωγημένο και πασιφανές για να αποτελεί 
παραβίαση Δικαιωμάτων του Παιδιού. Παραθέτω 
κάποια παραδείγματα, χωρίς να ισχυρίζομαι σε καμία 
περίπτωση, δυστυχώς, ότι είναι τα μοναδικά. 

«Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να 
προστατεύονται.»  Παραβίαση του δικαιώματος αυτού 
δεν αποτελεί μόνο η μη προστασία των παιδιών σε 
περιπτώσεις πολέμου, αλλά και η  συναίνεση έκθεσής 
τους και της χώρας τους σε κατάσταση πολέμου. 
Άρα, στη δική μας αντίληψη αποτελεί παραβίαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού όταν ο Υπουργός Εξωτερικών 
επικροτεί «στρατιωτική επέμβαση» πολυάριθμης 
στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία «για αποκατάσταση της ειρήνης», 
εκθέτοντας παιδιά σε, διόλου ειρηνικό, κίνδυνο. Είναι 
παραβίαση, τόσο των δικαιωμάτων του παιδιού, όσο και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πρόκληση για 
την νοημοσύνη μας, όταν προσπαθούν να μας πείσουν 

ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από… τον 
πόλεμο!

 «Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην μόρφωση». 
Σύμφωνα με θέμα που απασχόλησε πρόσφατα την 
επικαιρότητα, κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα πάνω στις 
εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπαίδευση. 
Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν στοιχεία 
που παρουσιάζουν την κυβέρνηση να δεσμεύεται για 
περεταίρω μείωση κονδυλίων για την παιδεία, καθώς το 
κόστος για την εκπαίδευση θεωρείται πολύ υψηλό. Όταν 
λοιπόν πραγματοποιείται εκδήλωση υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας για την παγκόσμια μέρα παιδιού, 
το Υπουργείο επιλεκτικά υπερασπίζεται κάποια από τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ για άλλα είναι διατηρημένο 
να κάνει εκπτώσεις, πάντοτε ανάλογα με τις ορέξεις 
των οικονομικών μας σωτήρων;

Παράλληλα, τι γίνεται όταν δήμοι και κοινότητες κάνουν 
ανάλογες εκδηλώσεις για το παιδί, την ίδια στιγμή που 
κλείνουν βρεφοκομεία και κέντρα φροντίδας παιδιών, 
εξαιτίας της μείωσης των κονδυλίων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση; Για να μην αναφέρουμε ακόμη, πώς 
επηρεάζει τα παιδιά η αύξηση της φτώχειας, η αύξηση 
των κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών 
και τόσα άλλα. 

Η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί φεστιβάλ σε όλη την Κύπρο, 
αφιερωμένα στα παιδιά και στα δικαιώματά τους. Τα 
φεστιβάλ αυτά δεν αποτελούν σκόρπιες εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος, αλλά επιστέγασμα της ολόχρονης 
δράσης του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων. 
Δράση που έχει ως επίκεντρο το παιδί, τις ανάγκες 
και τα δικαιώματά του. Η 70χρονη ιστορία της ΕΔΟΝ 
αποδεικνύει πως το παιδί βρίσκεται συνεχώς στις 
προτεραιότητές της, γεγονός που μετουσιώνεται σε 
πράξεις και δράσεις, όχι σε «άρτους και θεάματα». 
Καλούμε λοιπόν τον καθένα να στηρίξει μέσα από τη 
συμμετοχή του, όλες τις δραστηριότητες της ΕΔΟΝ για 
το παιδί που πραγματοποιούνται ολόχρονα σε όλες τις 
επαρχίες, για να είναι η κάθε μέρα, ημέρα παιδιού. 

Μαριάννα Δημοσθένους
Υπεύθυνη Κ. Γ. ΕΔΟΝόπουλων 



ην Κυριακή 4 Μαΐου 
2014,πραγματοποιήθηκε 
ο ετήσιος Παγκύπριος 

Διαγωνισμός της εκστρατείας 
τους Παιδικού Κινήματος 
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε» 
κάτω από τον τίτλο «Το παιδί 
αντιμέτωπο με την οικονομική 
κρίση». Στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν παιδιά από τα 
Τοπικά μας Κινήματα, απ’ όλες 
τις επαρχίες και πέρασαν ένα 
όμορφο και επιμορφωτικό 
πρωινό, στο σωματείο 
Καβάζογλου-Μισιαούλη στο 
Στρόβολο, στη Λευκωσία.

Με τον Παγκύπριο Διαγωνισμό 
κλείνει η ετήσια εκστρατεία 
του Κινήματος «Παίζουμε και 
Μαθαίνουμε», η οποία ξεκίνησε 
τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε 
τον Μάιο. Στόχος μας μέσα από 
αυτή την εκστρατεία ήταν να 
αναδείξουμε ότι όλα τα παιδιά 
πρέπει να απολαμβάνουν ίσα 
δικαιώματα και να έχουν ίσες 
ευκαιρίες, ανεξαρτήτως της 
οικονομικής κατάστασης της 
χώρας τους. Επιδίωξή μας 
ήταν, μέσα από ψυχαγωγικές 
και συνάμα επιμορφωτικές 
δραστηριότητες, τα παιδιά 
να κατανοήσουν τα αίτια 
που οδηγούν ανθρώπους να 
μεταναστεύουν από τη χώρα 
τους και πώς αντιμετωπίζονται 
στις χώρες υποδοχής τους, τη 
σημασία και τη θέση που πρέπει 
να έχει η παιδεία σε μια κοινωνία 

παρά τις οικονομικές συνθήκες
 και τέλος τα αίτια που οδηγούν 
στην ανεργία και τον τρόπο 
που επηρεάζουν τη ζωή πολλών 
οικογενειών.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός ως 
το επιστέγασμα της εκστρατείας 
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2014», 
έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά 
μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό 
και με ψυχαγωγικό τρόπο να 
εφαρμόσουν την γνώση που 
έλαβαν, μέσα από διάφορα 
επιμορφωτικά και διασκεδαστικά 
στάδια: εικόνες, λεξικομαγειρέματα, 
κρυμμένες λέξεις, ερωτήσεις μέσα 
σε πολύχρωμες μπάλες και άλλα 
πολλά.

Η κάθε δραστηριότητα του 
παιδικού κινήματος είναι προσιτή 
σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 
κοινωνικής τάξης και προέλευσης. 
Παράλληλα, μέσα από κάθε 
δραστηριότητα επιδιώκουμε 
να μεταφέρουμε στα παιδιά 
τις βασικές αρχές που διέπουν 
το Κίνημα, όπως η αποδοχή 
της διαφορετικότητας και η 
ισότητα στην περίπτωση της 
μετανάστευσης, η κριτική σκέψη 
και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους στην περίπτωση της 
παιδείας και της ανεργίας, στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τον κάθε 
προοδευτικό άνθρωπο.

Κ.Γ. ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΩΝ
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Όπως σε κάθε φάση της ζωής μας,  έτσι και τώρα έφτασε η στιγμή να αφήσουμε τα μαθητικά θρανία 

και το Λύκειο. Οι μάχες οι οποίες δώσαμε φέτος, ήταν σκληρές και πολλές φορές άνισες. Τα ιδανικά με 

τα οποία γαλουχηθήκαμε δεν μας επέτρεπαν να είμαστε αδιάφοροι στις προκλήσεις και στα αντιλαϊκά 

μέτρα Αναστασιάδη-Τρόικας. 

Είμαι όμως αισιόδοξη ότι, οι βάσεις που θέσαμε σαν μαθητικό της ΕΔΟΝ τη φετινή χρονιά είναι 

στερεές, στις οποίες θα πατήσουν οι επόμενες γενιές για να συνεχίσουν το διαχρονικό έργο το οποίο 

επιτελεί η Οργάνωση.

Νιώθω λύπη, αλλά και περηφάνια που αποχαιρετώ το μαθητικό, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο αγώνας 

θα συνεχιστεί από τους μαθητές και εμείς θα αγωνιζόμαστε από διαφορετικές επάλξεις, αλλά όμως 

από το ίδιο μετερίζι.

•Άντρεα Λόντου
Τελειόφοιτη Παγκύπριου Λυκείου Λευκωσίας

Αποχωρώντας πλέον από το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ σαν τελειόφοιτος που είμαι, τα συναισθήματα που με 
πλημυρίζουν είναι απερίγραπτα. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που μπορεί να αποκομίσει  κανείς από την τριβή του 
με την ΠΕΟΜ είναι τεράστιες. Η ΠΕΟΜ, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΔΟΝ, δίνει τα ερεθίσματα στους νέους  
για να παλεύουν ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή αδικίας για μια δημοκρατική και ανθρωποκεντρική κοινωνία. 

Ακόμα, κοιτώντας πίσω μου, βλέπω με περηφάνια σωρεία από αγώνες και κατακτήσεις  της ΠΕΟΜ στα σχολεία, 
που σήμερα απολαμβάνουν όλοι οι συμμαθητές μας σε όλα τα σχολεία της Κύπρου ανεξαιρέτως. Ακόμα σαν 
ΠΕΟΜίτης θα παρότρυνα όλους τους μαθητές της Κύπρου να ταχθούν στο πλάι της ΠΕΟΜ, εφόσον είναι η μόνη 
φωνή που εκφράζει και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μαθητών.

•Μιχάλης Μιχαήλ
Τελειόφοιτος Λυκείου Αγίου Αντωνίου Λεμεσού

Είναι πολύ δύσκολο να 
συμπυκνώσεις σε μερικές 
γραμμές, τις σκέψεις 
αλλά και τα συναισθήματα 
σου, όταν αποχαιρετάς το 
μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ. 

Οι δραστηριότητες, οι 
άνθρωποι, οι συγκινήσεις 
και οι εμπειρίες που 
αποκτά κάποιος μέσω 
της ενασχόλησης του 
με την ΠΕΟΜ, μόνο ως 
εμπειρίες ζωής μπορεί 
να χαρακτηριστούν. Οι 
αγώνες για το σύνολο των 
μαθητών, οι κινητοποιήσεις 
για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων 
μας, η συζήτηση, ο 
προβληματισμός η ποιοτική 
ψυχαγωγία αποτελούν μόνο 
μερικά από τα «προνόμια» 
του ΕΔΟΝίτη μαθητή.  

Συζητώντας τα τελευταία 
3 χρόνια με πολλούς 
συμμαθητές μου, χρειάστηκε 
να απαντήσω πολλές 
φορές στο ερώτημα 
«γιατί επέλεξα να είμαι 
ΕΔΟΝίτισσα και στέλεχος 
της ΠΕΟΜ;». Η απάντηση 
βρίσκεται στο χαμόγελο και 
την ευχαρίστηση, τη δική 
μου και των συμμαθητών 
μου , όταν βλέπουμε τον 
οργανωμένο αγώνα μας να 
έχει αποτέλεσμα, όταν το 
«εμείς» υπερέχει του «εγώ». 
Καλούς αγώνες σύντροφοι 
και καλή αντάμωση σε άλλα 
μετερίζια!!

•Μαρία Δίπλαρου
Τελειόφοιτη Λυκείου Αγίου 
Νεοφύτου Πάφου

Έφτασε το τέλος της μαθητικής ζωής και 

μετά από τα τόσα μαθήματα και διαβάσματα 

το μόνο που μένει είναι οι αναμνήσεις. Η 

πρώτη ανάμνηση που έχω για το Λύκειο 

είναι η ένταξη μου στο πιο αγωνιστικό 

κίνημα μαθητών, στην Παγκύπρια Ενιαία 

Οργάνωση Μαθητών. 

Θυμάμαι τις επόμενες μέρες ξύπνησε το 

αίσθημα περηφάνιας, γιατί γνώρισα την 

ιστορία του μαθητόκοσμου μέσα από 

τους αγώνες και τις νίκες της ΠΕΟΜ. Είδα 

τους αγώνες, τους έζησα, γιατί ήμουν 

στην πρώτη τη γραμμή. Παλέψαμε για 

τα δικαιώματα των μαθητών, γιατί εμείς 

είμαστε η ΠΕΟΜ. Έφθασε το τέλος της 

μαθητικής ζωής μας, αλλά εσείς οι πιο 

νέοι ξέρουμε πως θα καταφέρετε όσα δεν 

προλάβαμε εμείς και πάντα με το κεφάλι 

ψηλά! 

•Μιχάλης Κανελλής

Τελειόφοιτος Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας

Τη χρονιά που μας πέρασε, η ΠΣΕΜ 

αποτελούμενη στην πλειοψηφία της από 

ΠΕΟΜίτες μαθητές, κατάφερε μέσα από 

συνομιλίες, κινητοποιήσεις, στάσεις από 

τα μαθήματα να αναστείλει δύο φορές το 

μέτρο για κόμιστρα στα λεωφορεία, τη 

μείωση των εισιτηρίων, ενώ για κάποιες 

ομάδες τη δωρεάν τους μεταφορά. Επίσης, 

το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» να δοθεί 

δωρεάν στους μαθητές και όχι στην τιμή 

των 20 ευρώ όπως αρχικά συμφωνήθηκε. 

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, στο όνομα αυτής 

της κρίσης δεν φαίνεται ότι θα παραλείψουν 

την Παιδεία από τα εξοντωτικά τους μέτρα, 

γι αυτό οι μαθητές καλούνται να σταθούν 

δίπλα στο μαθητικό κίνημα και να το 

στηρίξουν. Γιατί η μόρφωση δεν είναι 

κονσέρβα να πουλιέται…. δικαίωμα μας 

είναι, με αγώνες κατακτιέται.. Όλοι ΠΕΟΜ!

•Σταύρος Χατζηγεωργίου

Τελειόφοιτος Λυκείου Κοκκινοχωρίων 

Αμμοχώστου
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αθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει προς το 
τέλος της, πολλοί μαθητές και μαθήτριες, 
όπως συμβαίνει κάθε χρόνο θα αναζητούν 
καλοκαιρινές εργασίες. Όπως είναι γνωστό, 
οι εργοδότες μπορούν βάσει νομοθεσίας, να 
προσλάβουν μαθητές 14 ετών και άνω. Με 
αυτό το τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
το διάστημα των διακοπών μας για εργασία. 

Πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν τους μαθητές στην 
αναζήτηση εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι λόγω της 
οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Κύπρο μας, όλο και 
περισσότεροι είναι οι συμμαθητές μας που αναζητούν εργασία 
αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.  Κι ένας από τους 
κύριους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι γιατί το καλοκαίρι 
αυξάνονται οι ανάγκες τους – εφόσον η περίοδος το επιτάσσει 
– αλλά και οι γονείς τους αδυνατούν να τους προσφέρουν ότι 
χρειάζονται.

Αποκομίζουν, επίσης, εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να 
καταλάβουν τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον 
όταν μπουν για τα καλά στο στίβο της ζωής και της εργασίας.  
Βλέπουν από μόνοι τους τις αδικίες στο χώρο εργασίας, αλλά 
και τις δυσκολίες για να μπορείς να έχεις ένα εισόδημα και να 
ζεις μια αξιοπρεπή ζωή.

Μέσω της εργασίας μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από 
τα εισοδήματα των γονιών τους. Εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης, οι οικονομικοί πόροι των οικογενειών μας μειώνονται 

ολοένα και περισσότερο , λόγω και της ανεργίας. Είναι 
γνωστό βέβαια, ότι τον τελευταίο χρόνο πολλοί είναι οι γονείς 
που έχασαν τις δουλειές τους και μετά βίας πολλά νοικοκυριά 
επιβιώνουν.  Επομένως, πολλοί είναι και οι μαθητές που 
αναγκάζονται να βρουν καλοκαιρινή εργασία για να μην 
επιβαρύνουν περισσότερο τα οικονομικά της οικογένειάς τους 
και παράλληλα να βοηθήσουν με το μικρό εισόδημά τους.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που συμμαθητές μας πέφτουν 
θύματα εκμετάλλευσης, αφού οι εργοδότες προσπαθούν να 
μειώσουν τα έξοδα, προσλαμβάνοντας χαμηλόμισθους μαθητές. 
Το αποτέλεσμα είναι να κάνουν σχεδόν την ίδια δουλειά με 
ένα ενήλικα, αλλά με πολύ πιο χαμηλό μισθό. Το χαμηλό 
εισόδημα, ο μεγάλος φόρτος εργασίας μαζί με τις πολλές ώρες 
δουλειάς είναι χαρακτηριστικό αρκετών δουλειών για τους 
νέους. Έχουμε υπόψη μας αρκετές περιπτώσεις συμμαθητών 
μας, οι οποίοι  ήταν ανάμεσα στο δίλημμα, ή να δεχτούν τους 
όρους του εργοδότη ή να μην συνεχίσουν στη δουλειά! Έτσι 
πολλοί συμμαθητές μας επιλέγουν το πρώτο!

Όσο περνά ο καιρός και η κρίση αυξάνεται  , το διλήμματα 
αυτά θα μεγαλώνουν. Το κράτος μαζί με την Επιτροπή για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, πρέπει να 
ασκούν έλεγχο στους εργοδότες. Μπορεί οι μαθητές να 
έχουν υποχρεώσεις και ανάγκη για εργασία, αλλά έχουν και 
δικαίωμα σε μια ζωή ανθρώπινη και αξιοπρεπή.

•Δέσποινα Χριστοδούλου
ΠΕΟΜ Λυκείου Λατσίων Λευκωσίας
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Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάχθηκαν μέσα σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες. Σε μια περίοδο που η Προοδευτική και ολόκληρο το 
Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου, δέχεται καθημερινά λυσσαλέα επίθεση. 
Σε μια περίοδο που η Αριστερά, βρίσκεται στο στόχαστρο από 
την πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. Παρόλο που γίνεται «συντονισμένη» 
προσπάθεια να επικρατήσει η άποψη ότι «όλοι είναι το ίδιο», η 
Προοδευτική κατάφερε να διατηρήσει ψηλά τα ποσοστά της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών σε 
όλους τους χώρους σπουδών για τη φετινή χρονιά, η Προοδευτική 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα, εξασφάλισε 5153 ψήφους από τους 13857 που 
κατήλθαν στις εκλογές, δηλαδή ποσοστό 37.19%. Το αποτέλεσμα 
αυτό δεν οφείλεται εξολοκλήρου στις δύσκολες συνθήκες, αλλά 
και στις δικές μας αδυναμίες που αντιμετώπισε σε πολλούς χώρους 
σπουδών.

Το γεγονός ότι η Προοδευτική δεν αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, δεν 
πρέπει να χαροποιεί κάποιους ότι ξοφλήσαμε γιατί δεν πρόκειται να 
«λυγίσουμε μήτε για μια στιγμή». Κάνουμε κάλεσμα σε όλους του 
φοιτητές για οργάνωση και αντίσταση. Τους κάνουμε κάλεσμα να 
δώσουμε μαζί τη μάχη για μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.

Η εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η πιστή εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων, αντιλαϊκών, 
αντινεανικών πολιτικών του μνημονίου οδηγεί την Κυπριακή κοινωνία 
στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Η αποκοπή 7.000.000 από το 
κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας, η αποκοπή 800.000 από το κονδύλι 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, η κατάργηση της 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η επιβολή κομίστρου στα 
λεωφορεία είναι μερικές πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση και 
πλήττουν τους φοιτητές και τις οικογένειες τους.

Στην επίθεση που δέχεται το φοιτητικό κίνημα αλλά και η κυπριακή 
κοινωνία, χάνοντας κατακτήσεις που εδώ και χρόνια κατακτήθηκαν 
μέσα από μαζικούς και οργανωμένους αγώνες, η Παγκύπρια 
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων απουσιάζει. Η συνεργασία των 
παρατάξεων του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, Πρωτοπορία και Αναγέννηση, 
κρατούν το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα στην αδράνεια. Με τη στάση 
τους, διαδραματίζοντας το ρόλο του «δορυφόρου» της κυβέρνησης 
μέσα στο φοιτητικό κίνημα, συνηγορούν στον ενταφιασμό του 
δικαιώματος της νέας γενιάς για εργασία και εργασία με δικαιώματα.

Και τώρα και πάντα Προοδευτική…



Η συνέχιση των αγώνων και η αντίσταση μέσα από την οργανωμένη πάλη 
αποτελούν τη μόνη επιλογή στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα 
μας. Με φάρο αγώνα τη 40χρόνη ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για νέες κατακτήσεις. Μαζί για να υπερασπιστούμε τη 
δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο μας, καθώς 
και την επέκταση της με νέα τμήματα και σχολές. Μαζί να παλέψουμε 
για τη μείωση των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων 30% στα 
εγκεκριμένα δίδακτρα του 2010 – 2011. Μαζί να διεκδικήσουμε μείωση 
των αεροπορικών ναύλων. Μαζί να απαιτήσουμε τη μείωση των τιμών 
στα ενοίκια καθώς και η μείωση των τιμών στις φοιτητικές εστίες.
Κανένας μόνος του δεν έχει τη δύναμη να ορθώσει το ανάστημα του 
παρά μόνο η δύναμη των πολλών, γι’ αυτό καλούμε όλους τους φοιτητές 
είτε στήριξαν Προοδευτική είτε όχι, να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για 
να μπορέσουμε να ζήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Για το δικαίωμα 
μας στη μόρφωση, για το δικαίωμα μας στη δουλειά και στη δουλειά με 
δικαιώματα.

•Χρίστος Μακρής
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Εδώ και αρκετό καιρό η ΦΠΚ Πρωτοπορία, προσπαθεί 
να εκφυλίσει και να διαλύσει τα σώματα του φοιτητικού 
κινήματος. Με ετσιθελικό και αυταρχικό τρόπο αποφασίζει και 
διατάζει καταστρατηγώντας βασικές πρόνοιες καταστατικών, 
χωρίς κανένα σεβασμό, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση 
μικροπολιτικών και μικροκομματικών συμφερόντων. Στις 
τμηματικές εκλογές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου έριξαν 77 
επιπλέον ψηφοδέλτια μέσα στην κάλπη, την μη πραγματοποίηση 
Γενικών Συνελεύσεων σε Φοιτητικές Ενώσεις όπου κατείχαν 
την προεδρία (ΕΦΕΚ Αθήνας), την ετσιθελική αναγνώριση 
«αντιπροσώπων» της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου για το συνέδριο 
της ΠΟΦΕΝ χωρίς να διεξαχθούν εκλογές. Σε φοιτητικές ενώσεις, 
όπου κατείχαν την απόλυτη πλειοψηφία στην εφορευτική 
επιτροπή άκυρα ψηφοδέλτια κατέληγαν στην Πρωτοπορία. Στις 
εκλογές της Φ.Ε.Κ Τσεχίας, στέρησαν σε φοιτητές να ψηφίσουν 
καθώς αρνήθηκαν να διεξαχθεί ψηφοφορία σε δύο πόλεις, ενώ 
στις εκλογές της Φ.Ε.Κ. Ουγγαρίας άλλαξαν ψηφοδέλτια μέσα 
στην κάλπη.

Αποτελεί καθήκον όλων μας να διασφαλίσουμε τη σωστή 
και δημοκρατική λειτουργία των σωμάτων της ΠΟΦΕΝ και 
των Φ.Ε. Σε αντίθετη εξέλιξη , ζημιωμένος θα είναι ο ίδιος ο 
φοιτητής , αλλά και η κοινωνία στο σύνολο της. Μόνη επιλογή 
για την Προοδευτική είναι ότι θα παραμείνει θεματοφύλακας και 
στυλοβάτης του Οργανωμένου Φοιτητικού Κινήματος μέσα από 
την ΠΟΦΕΝ. 

 40 χρόνια αγώνες και κατακτήσεις…







ολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για την περιβόητη 
ατμομηχανή της Ευρώπης, που δίνει ανάσα και πνοή 
στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Πρόκειται 
όμως πράγματι περί  θαύματος;  Τα οικονομικά κέρδη 
μπορεί πράγματι να είναι θαυμαστά, τι γίνεται όμως με 
τον παράγοντα άνθρωπο, με τον μισθό του γερμανού 
εργαζόμενου, με τα εργασιακά του δικαιώματα και 
τις συνθήκες της δουλείας του; Είναι και αυτά άραγε 
θαυμάσια;

 
Με τις εξαγωγές να έχουν φτάσει το 2013 σχεδόν στο 1,1 τρισ. ευρώ, 
σημειώνοντας πλεόνασμα 200 δισ., και το ονομαστικό ΑΕΠ τα 2,6 
τρισ., η αστική τάξη της Γερμανίας και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι 
παρουσιάζουν ένα κλίμα ανάκαμψης, βέβαια φειδωλά και προσεκτικά, 
για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν και άλλα αντιλαϊκά μέτρα που 
έχουν στο συρτάρι, στο όνομα της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας. 
Δεν μπορεί να κρυφτεί ότι οι καπιταλιστές στη Γερμανία βγαίνουν οι 
μεγάλοι κερδισμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, μέσα από τη διαχείριση 
της καπιταλιστικής κρίσης στην ΕΕ.

Αν αναπτύσσεται, λοιπόν, η καπιταλιστική οικονομία, αν η κερδοφορία 
των επιχειρήσεων ενισχύεται όπως στη Γερμανία τι αντίκτυπο έχει αυτό 
στην εργατική τάξη, στο λαό;

Βεβαίως, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η περιβόητη 
ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας εξασφαλίστηκε πάνω 
στα ερείπια των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που 
μπήκαν στο στόχαστρο από τη δεκαετία του ‘90, μετά και το ελεύθερο 
πεδίο δράσης που έφερε η ανατροπή του Σοσιαλισμού στην Ευρώπη 
και η παλινόρθωση του καπιταλισμού στο έδαφος της Γερμανικής 
Λαοκρατικής Δημοκρατίας και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Με τη 
λεγόμενη Ατζέντα 2010, που προωθήθηκε από την κυβέρνηση των 
σοσιαλδημοκρατών και Πράσινων, ξηλώθηκαν και οι τελευταίες 
κατακτήσεις που είχαν αποσπάσει οι εργαζόμενοι τις προηγούμενες 
δεκαετίες στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων και των εργασιακών 
σχέσεων.

Πλέον, οι σοσιαλδημοκράτες, κυβερνώντας για επανειλημμένη φορά με 
τους «προαιώνιους εχθρούς» τους χριστιανοδημοκράτες, δημιουργούν 
ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες για την κερδοφορία των μονοπωλίων. 
Κάθε μια από τις 130 σελίδες του «Συμβολαίου Συγκυβέρνησης SPD/
CDU», είναι κι ένα ακόμα χτύπημα στην εργατική τάξη, στα φτωχά - 
λαϊκά στρώματα, αποδεικνύοντας ότι στην «ατμομηχανή της Ευρώπης» 
και χωρίς κρίση, χωρίς μνημόνιο η αντιλαϊκή πολιτική «καλά κρατεί».

Οι κρατικές υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι οι «απασχολούμενοι» στη 
Γερμανία θα φτάσουν το 2014 τον αριθμό ρεκόρ των 42 εκατομμυρίων, 
αποσιωπώντας τις συνθήκες γαλέρας κάτω από τις οποίες εργάζεται 
μεγάλο τμήμα τους όπως και τις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων 
από μονοπωλιακούς ομίλους που συγχωνεύουν ή κλείνουν τμήματα 
παραγωγής. Οι επίσημες στατιστικές αυτές, επίσης αποκρύπτουν, ότι 
μεγάλος αριθμός εργασιακών σχέσεων πλήρους απασχόλησης έχει 
αντικατασταθεί από σχέσεις μερικής ή περιορισμένης απασχόλησης. 
7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονται στα πλαίσια των λεγόμενων 
minijobs με το πολύ 450 ευρώ το μήνα, ανασφάλιστοι συνταξιοδοτικά 
και έρμαια των κοινωνικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται την ανέχεια. 
Δεν αναφέρουν, επίσης, ότι οι μισοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις και εργοστάσια στη βάση ατομικών ή επιχειρησιακών 
συμβάσεων και δεν καλύπτονται από Συλλογικές και κλαδικές 
Συμβάσεις.

Μια πικρή γεύση από το μέλλον που περιμένει τους εργαζόμενους 
του καπιταλιστικού «οικονομικού θαύματος», δίνουν και οι συνεχώς 
αυξανόμενοι αριθμοί των συνταξιούχων γήρατος που δεν μπορούν 
να ζήσουν με τη σύνταξή τους και εξαρτώνται από τα πενιχρά 
προνοιακά επιδόματα, για να μη βγουν στην ανοιχτή επαιτεία. Σχεδόν 
μισό εκατομμύριο απόμαχοι της δουλειάς, ανήκουν ήδη σ’ αυτήν 
την κατηγορία, και αν προσθέσει κανείς και αυτούς που παίρνουν 
μειωμένες συντάξεις, λόγω αναπηρίας, ο αριθμός αυτός φτάνει το 
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Τα στοιχεία είναι αμείλικτα



1 εκατομμύριο. Όλο και πιο πολλοί απ’ αυτούς , αναγκάζονται να 
μαζεύουν από τους δρόμους και τα πάρκα μπουκάλια για να τα 
επιστρέψουν στα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης για μερικά 
ευρώ. Ενώ 1,5 εκατομμύριο άτομα σε όλη τη Γερμανία, 125.000 μόνο 
στο Βερολίνο, συνωστίζονται καθημερινά σε έναν από τους 1.000 
χώρους διανομής τροφίμων. Μαζικοποιούνται, δηλαδή, τα συσσίτια 
που δίνουν ένα πιάτο φαΐ σε εξαθλιωμένους εργαζόμενους, νέους, 
γυναίκες και παιδιά. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα γίνει 
στο άμεσο μέλλον, όταν, σύμφωνα με έρευνες, προγραμματίζουν 
μειώσεις συντάξεων. Ενώ πολύ λίγοι πλέον, θα έχουν στο ιστορικό 
τους κανονικές σχέσεις ασφαλισμένης και πλήρους εργασίας. Η τάση 
είναι ολοφάνερη.

Το αντεργατικό - αντιλαϊκό μωσαϊκό συνθέτουν και οι σχεδόν 
1 εκατομμύριο εργαζόμενοι που βρίσκονται στο έλεος 12.000 
δουλεμπορικών γραφείων που τους ενοικιάζουν σαν σύγχρονους 
σκλάβους σε όλους πλέον τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, 
στις κατασκευές, στη βιομηχανική παραγωγή, στις υπηρεσίες. Μια 
νέα μορφή εκμετάλλευσης που εξαπλώνεται στη Γερμανία με γοργούς 
ρυθμούς είναι η εργασία με μπλοκάκι, βαφτίζοντας τους εργαζόμενους 
«αυτοαπασχολούμενους», για να εξοικονομούν οι εργοδότες 
ασφαλιστικές εισφορές και να συμπιέζουν ακόμη περισσότερο τους 
μισθούς.

Η πολυδιαφημισμένη σαν κοσμοϊστορικό γεγονός καθιέρωση του 
κατώτατου ωρομισθίου των 8,5 ευρώ από το «Μεγάλο Συνασπισμό» 
αποτελεί εξαπάτηση. Οχι μόνο γιατί από το κατώτατο ωρομίσθιο θα 
αποκλείονται πολλές κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτοί με συμβόλαια 
περιορισμένης απασχόλησης, αλλά γιατί στην ουσία παγώνουν για τρία 
χρόνια οι μισθοί, μιας που ο σχετικός νόμος θα προβλέπει ότι «το ύψος 
του κατώτατου ωρομισθίου θα εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα». 
Η περιβόητη αύξηση, λένε ότι θα εξεταστεί για πρώτη φορά τον Ιούνη του 
2017 με έναρξη ισχύος το ...2018. Με δεδομένη την άνοδο του πληθωρισμού 
και του κόστους διαβίωσης, αυτό σημαίνει πραγματική μείωση του μισθού 
και παραπέρα αύξηση της φτώχειας.

Παράλληλα, σε συνθήκες φτώχειας ζει, άλλωστε, ήδη πάνω από το 15% 
του πληθυσμού, το ανώτατο ποσοστό που καταγράφηκε στη Γερμανία 
μέχρι τώρα, με ανοδική τάση. Ακόμα και η εφημερίδα «SuddeutscheZei-
tung», φίλη των μονοπωλιακών ομίλων, παραδέχτηκε σε επικεφαλίδα 
άρθρου της ότι «η Γερμανία είναι σήμερα περισσότερο διαιρεμένη απ’ 
όσο ποτέ». Με τον τρόπο της, δηλαδή, σημειώνει ότι η ταξική ανισότητα 
αυξάνεται δραματικά. Επίσης, αυξητική τάση έχει και ο αριθμός των 
αστέγων, που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στους 284.000. 24.000 απ’ 
αυτούς ζουν κυριολεκτικά στο δρόμο. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται 
να αυξηθεί έως το 2016 κατά 30% σε 380.000 άτομα. 130.000 άνθρωποι 
απειλούνται άμεσα από την απώλεια της κατοικίας τους λόγω των υψηλών 
ενοικίων, στα οποία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Μόνο μέσα στο 2012, 
65.000 άτομα έχασαν την κατοικία τους και σε 25.000 περιπτώσεις μετά 
από αναγκαστικές εξώσεις. Στους αποκαλυπτικούς αυτούς αριθμούς, 

προστίθεται και το στοιχείο ότι ανάμεσα στους άστεγους βρίσκονται 
32.000 παιδιά και έφηβοι, χαρακτηριστικό και αδιάψευστο στοιχείο για 
το σύστημα που μοιράζει κέρδη στα μονοπώλια και φτώχεια στα λαϊκά 
στρώματα, όπως και το ποσοστό της παιδικής φτώχειας: Ενα στα πέντε 
παιδιά στη Δυτική και ένα στα τέσσερα στην Ανατολική Γερμανία ζει σε 
συνθήκες φτώχειας ή απειλείται άμεσα απ’ αυτή. Κι εδώ γίνεται ακόμα 
πιο κραυγαλέα η καπιταλιστική βαρβαρότητα, όταν η υπεροχή του 
σοσιαλιστικού συστήματος στη ΓΛΔ, ιδιαίτερα στον τομέα της φροντίδας 
των παιδιών και των νέων, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του 
πολιτισμού είναι αναγνωρισμένη από εχθρούς και φίλους.

Αυτήν την ωμή πραγματικότητα αντιμετωπίζουν και οι νέοι μετανάστες 
και μετανάστριες, που, ψάχνοντας διέξοδο, έρχονται κατά χιλιάδες 
στη Γερμανία. Πολλοί γυρνούν πίσω απογοητευμένοι, ενώ όσοι μένουν 
διαπιστώνουν ότι και στη Γερμανία το μεροκάματο που εξασφαλίζουν 
δεν τους φτάνει ούτε για να ζήσουν οι ίδιοι πόσο μάλλον για να φέρουν 
και την οικογένειά τους...Να λοιπόν, που οι θεωρίες περί «ανάπτυξης» 
είναι άνευ σημασίας, αν δεν απαντηθεί το βασικό ερώτημα: «Ανάπτυξη 
για ποιον»; Προφανώς, η ανάπτυξη του γερμανικού καπιταλισμού 
δεν αφορά... εξίσου τα γερμανικά μονοπώλια και τους Γερμανούς 
εργαζόμενους

•Κυριάκος Ιμανίμης
Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Κέντρου

«Αυξήσεις» ...δηλαδή μειώσεις μισθών

Στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ, (www.edon.org.cy) 
μπορείς να εντοπίσεις τον σύνδεσμο «είσοδος 
στην ΕΡΓΑΣΙΑ», με την καταγραφή αρκετών 
βοηθητικών ιστοσελίδων για είσοδο στην εργασία.



ύξηση της ανεργίας στο υψηλότερο 
επίπεδο της ιστορίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η Στατιστική 
Υπηρεσία. Στην Κύπρο του μνημονίου και 
του... «νέου οικονομικού θαύματος», όπως 
το αποκαλεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, υπάρχουν 52.772 
εγγεγραμμένοι άνεργοι. Πάρα τις δεκάδες 

χιλιάδες θέσεις εργασίας τις οποίες έχει εξαγγείλει μέχρι στιγμής 
η κυβέρνηση, με μισθούς πείνας ύψους 500 ευρώ, ο αριθμός των 
ανέργων έχει αυξηθεί κατά 19,2% ή σε πραγματικούς όρους κατά 
8,489 άτομα, σε σχέση με το Μάρτιο του 2013. Σημειώνουμε επίσης 
πως σχεδόν 1 στους 2 νέους είναι άνεργος.

Οι καταστροφικές αποφάσεις της κυβέρνησης και του EYROGROUP,  
το Μάρτιο του 2013, έδωσαν ακόμα ένα κτύπημα στην οικονομία και 
κόστισαν στο λαό μας. Τις συνέπειες της κρίσης και των πολιτικών 
λιτότητας, δέχονται σήμερα οι νέοι άνθρωποι. Στην Κύπρο του 
μνημονίου, οι άνεργοι φτάνουν τις 80 χιλιάδες και η Κύπρος  
καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση ετήσια στην ΕΕ. 

Ωστόσο, η Υπουργός Εργασίας, υποστηρίζει ότι «η οικονομία τείνει 
να ξαναβρεί τη σταθερότητα που χρειάζεται». Τονίζει πως «η ανεργία 
δεν είναι πια ανεξέλεγκτη» και ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης 
άρχισαν να αποδίδουν» και αυτό γιατί  «κατανοήσαμε το μέγεθος των 
προβλημάτων και λάβαμε την απόφαση να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς 
άσκοπους διαλογισμούς, αλλά προπάντων χωρίς αναβλητικότητα».

Για να πειστεί η κοινή γνώμη πως η κυβέρνηση διακατέχεται από 
ευαισθησία στο πρόβλημα της ανεργίας, το Υπουργείο Εργασίας 
ανακοίνωσε σειρά μέτρων, αλλά βέβαια για τα μάτια του κόσμου. 
Εξαγγέλθηκαν θέσεις εργασίας με μισθούς πείνας, επεκτάθηκαν τα 
ωράρια των καταστημάτων καταργώντας τους όρους απασχόλησης 
και δίνοντας ακόμα ένα κτύπημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μ’ 
αυτό το τρόπο θα μειωθεί η ανεργία; 

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από τις θριαμβολογίες 
της κυβέρνησης, αφού η ανεργία αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, 
το Δεκέμβριο του 2013 οι άνεργοι στον τομέα του εμπορίου αυξήθηκαν 
κατά 676 και οι άνεργοι ανήλθαν στις 9.239. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι κατά το 3ο τρίμηνο, που ίσχυσε το διάταγμα για επέκταση των 
ωραρίων των καταστημάτων, η απασχόληση μειώθηκε στις 4.940 
άτομα, σε σχέση με το 2012. 
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Το Κε ντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ, ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τη δραστηριότητα «Ζωή Ολόκληρη και 
όχι με δόσεις – Αθλήσου μην ενδώσεις», που 
πραγματοποίησε στα πλαίσια του προγράμματος 
«Νέα γενιά σε Δράση».

Οι δραστηριότητες του σχεδίου διήρκησαν 
πάνω από 3 μήνες. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, 
συναντήσεις, συνεντεύξεις, διαλέξεις και διάδοση 
εντύπου θέσεων. 

Στόχος της δραστηριότητας ήταν η προώθηση 
υγειών τρόπων ζωής, μέσω της σωματικής άσκησης 
και του αθλητισμού, ενάντια σε κάθε μορφή 
εξάρτησης που σήμερα ταλανίζει τους νέους. Στα 
πλαίσια αυτά, αναδείχθηκε η κοινωνική μάστιγα 
όλων των μορφών εξάρτησης και προτάθηκε ένας 
εναλλακτικός τρόπος ζωής.

Η δραστηριότητα, στόχευσε παράλληλα στην 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
των νέων, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του, στη σωματική και πνευματική 
υγεία κα στην ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος 
ολοκληρώθηκαν στις 6 Μαΐου με την επίδοση των 
πιστοποιητικών Youth Pass προς του συμμετέχοντες.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι 
τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας. Η κοροϊδία απέναντι στους άνεργους δίνει και 
παίρνει καθημερινά.

Μέσα σε όλα αυτά παραμένει αναπάντητο το ερώτημα: γιατί η κυβέρνηση 
δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει τις ολοκληρωμένες προτάσεις που 
κατέθεσε το ΑΚΕΛ, για την αντιμετώπιση της ανεργίας; 

Ως νέα γενιά του τόπου, σας δηλώνουμε ξεκάθαρα και ευθέως ότι σε καμιά 
περίπτωση δεν θα σας αφήσουμε ανενόχλητους να εφαρμόζετε τα αντιλαϊκά 
μέτρα και να καταστρέφετε το μέλλον του λαού και του τόπου μας. 
Δηλώνουμε ακράδαντα, πως δεν θα επιτρέψουμε στο βωμό του κέρδους και 
της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του πλούτου, να θυσιάζετε το μέλλον 
μας. 

•Νατάσια Αναστασίου
Τ. Ο Νέων Εργαζομένων Περιφέρειας Δαλιού



Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, 
δεν έχει επιτευχθεί καμία βελτίωση 
στις μειώσεις του άνθρακα ανά 
το παγκόσμιο, γεγονός το οποίο  
παραδέχονται κάποιες από τις 
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες 
όπως η PWC και η KPMG στις ετήσιες 
εκθέσεις τους.

Αναλυτικότερα, η ετήσια έκθεση 
της PWC, τονίζει ότι οι παγκόσμιες 
εκπομπές αυξάνονται ταχύτερα από την 
οικονομική ανάπτυξη, αντιστρέφοντας 
μια αργή, αλλά σταδιακή μείωση των 
εκπομπών άνθρακα που επιτεύχθηκε 
τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ευρήματα από την σχετική 
ανάλυση, δείχνουν ότι για πρώτη 
φορά από το 2004, δεν έχει σημειωθεί 
καμία πρόοδος στη μείωση της έντασης 
του άνθρακα, ( η οποία αντανακλά το 
μείγμα καυσίμων, και η ενεργειακή 
απόδοση) ανάμεσα στις χώρες του 

G20, παρά την μέτρια οικονομική 
ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Και αυτή όπου έχει παρατηρηθεί είναι 
σχετικά «βρώμικη».

Οι πιο πάνω εκθέσεις ,δείχνουν ότι και 
οι πλέον πολέμιοι των προσπαθειών 
για τη διάσωση του κλίματος, έχουν 
τώρα αντιληφθεί τη σοβαρότητα του 
ζητήματος, όχι γιατί νοιάζονται για 
το μέλλον μας, αλλά  περισσότερο 
ότι νοιάζονται για την μείωση των 
κερδών τους.

Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη 
των αναδυόμενων χωρών όπως 
η Κίνα και οι Ινδίες, παράλληλα 
με την μετριοπαθή ανάπτυξη των 
ήδη ανεπτυγμένων οικονομιών του 
σήμερα, θα έχει σοβαρές συνέπειες 
για την παγκόσμια κατανάλωση 
ενέργειας, συνεπώς και για τις 
εκπομπές αερίων του άνθρακα. Το 
αποτέλεσμα σύμφωνα με την έκθεση 

της PWC, θα είναι ο διπλασιασμός των 
παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέχρι το 2050, αντί για την 
μείωση τους.

Φυσικά είναι όλα λάθος της Κίνας, 
σύμφωνα πάντα με την ΕΕ, έτσι δεν 
είναι ; Λοιπόν δεν είναι ακριβώς έτσι 
, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση 
η Σαουδική Αραβία και το  Ηνωμένο 
Βασίλειο κατέχουν τις πρώτες θέσεις 
ανάμεσα στους G20, με την οικονομία 
του τελευταίου να αναπτύσσεται με 
ρυθμό μόλις 1.5% και τις εκπομπές 
του να αυξάνονται κατά 3.5%. Η Κίνα, 
δεν έχει κενό μεταξύ των ρυθμών 
ανάπτυξης ενώ η οικονομία της Ινδίας 
τείνει να είναι «καθαρότερη» από τις 
υπόλοιπες.

Οι πιο πάνω χώρες ,θα πρέπει δηλαδή 
να μειώσουν την χρήση άνθρακα 
τουλάχιστον κατά 5.6% κάθε χρόνο για 
να επιτύχουν τον στόχο για μειώσεις 

ΟΙ θερμοκηπιακές εκπομπές αυξάνονται ταχύτερα από την οικονομική ανάπτυξη



μέχρι και το 2020, πράγμα το οποίο μέσα στο σημερινό οικονομικό 
κλίμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ποιοι θα πληρώσουν το 
κόστος; οι πολίτες; ή οι αναπτυσσόμενες χώρες που ήδη από 
την τελευταία διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
αλλαγές έκαναν σαφή τη θέση τους ότι αρνούνται να σηκώσουν 
αυτό το χρέος, εις βάρος της δικής τους ανάπτυξης.

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα για να αντιμετωπιστεί η 
υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι προαιρετική, εκτός αν 
κάποιος αρνηθεί πώς η σημερινή αλλαγή του κλίματος είναι ένα 
υπαρκτό πρόβλημα. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι οι επενδύσεις 
στην «καθαρή ενέργεια» ή στην πράσινη ανάπτυξη, που πολύ 
ένδοξα διαλαλεί η ΕΕ. Αδιαμφισβήτητα, θα μπορούσαν να 
αποτελούν κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Όσο όμως δεν γίνεται 
αντιληπτό ότι η λύση του οικονομικού, κοινωνικού πολιτικού 
και περιβαλλοντικού προβλήματος αποτελούν ενιαίο θέμα και 
απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την επίλυση τους, δεν 
πρόκειται να βρεθεί μαγική συνταγή, ούτε για την ανθρωπότητα, 
ούτε και για το περιβάλλον.

Πηγές: www.pwc.co.uk/sustainability

Χριστίνα Νικολάου
Υπεύθυνη Κ.Γ. Περιβάλλοντος ΕΔΟΝ 

ΟΙ θερμοκηπιακές εκπομπές αυξάνονται ταχύτερα από την οικονομική ανάπτυξη



Οι άνθρωποι αυτοί, έχουν να αντιπαλέψουν καθημερινά το 
ρατσισμό, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία, τις μικροαστικές αξίες, 
τον συντηρητισμό, το φανατισμό και την άγνοια της κοινωνίας 
για οτιδήποτε «άλλο», «ξένο», «διαφορετικό». Και ενώ οι 
κοινωνικοί επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η διαφορετική 
σεξουαλική ταυτότητα δεν αποτελεί κάποιου είδους ψυχική ή 
βιολογική διαταραχή εντούτοις παραμένει θέμα ταμπού ακόμη 
και σήμερα στις πλείστες κοινωνίες. Είναι προφανές λοιπόν, 
πως η αρνητική αντιμετώπιση της κοινωνίας απέναντι στην 
σεξουαλική διαφορετικότητα θα πρέπει να αναζητηθεί στις 
προκαταλήψεις μας. 
 
Στην Κύπρο μέχρι το 1998, η ομοφυλοφιλία αποτελούσε 
ποινικό αδίκημα ενώ η ομοφοβία, η παθολογική δηλαδή 
έκφραση συναισθημάτων κατά των ομοφυλοφίλων, στην 
Κύπρο, σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε, ανέρχεται σήμερα στο 
73%. Σύμφωνα με τους ειδικούς η προκατάληψη δημιουργείται 
εξαιτίας της άγνοιας, ενώ το μίσος που εκδηλώνεται είναι 
άμεσα συνδεδεμένο με τα σεξιστικά στερεότυπα, τα οποία δεν 
λένε να ξεριζωθούν από τη συνείδηση των Κυπρίων. 

έτος, για πρώτη φορά διοργανώθηκε 
στην Κύπρο το «Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας», από την κοινότητα 
των ατόμων ΛΟΑΤ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί, 

τρανσέξουαλ) και έγινε αφορμή για να συζητηθεί 
έντονα το θέμα των δικαιωμάτων των ανθρώπων 
με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Όπως 
φάνηκε από τις αντιδράσεις που προέκυψαν, η 
Κυπριακή κοινωνία, υποφέρει ακόμη και σήμερα 
από συντηρητισμό και σεμνότυφες συμπεριφορές 
οι οποίες προωθούν την προκατάληψη και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό έναντι στην κοινωνική αυτή 
ομάδα. Ωστόσο, θεωρούμε πως είναι πια καιρός 
να εξετάσουμε το θέμα και να αποφασίσουμε 
κατά πόσο νομιμοποιούμαστε ως κοινωνία να 
καταπατούμε τα δικαιώματα και να δυσκολεύουμε 
την καθημερινότητα των συμπολιτών μας εξαιτίας 
της σεξουαλικότητας τους. 

Φ



Για την ΕΔΟΝ, το σύνθημα «Όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι» δεν είναι κενό 
περιεχομένου. Έχουμε καθήκον να 
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ανθρώπων 
που έχουν συνείδηση των επιλογών 
και των πράξεων τους, που έχουν 
αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό μεταξύ 
τους, να αγαπιούνται, να ερωτεύονται και 
να συμβιώνουν. Και αγωνιζόμαστε, ώστε 
και η κοινωνία και η πολιτεία να αποδεχτούν 
-και στα λόγια και στην πράξη- αυτή την 
πραγματικότητα. Σε αυτό τον αγώνα 
στεκόμαστε στο πλευρό του κόμματος μας, 
του ΑΚΕΛ, που έχει ήδη δείξει στην πράξη 
τη στήριξη του προς αυτή την ομάδα των 
συμπολιτών μας ζητώντας άμεση προώθηση 
προς ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωση 
το οποίο να μπορούν να επιλέγουν όποια 
ζευγάρια –ανεξαρτήτως φύλου- το επιθυμούν 
και με το οποίο το κράτος να αναγνωρίζει 
τη σχέση και να κατοχυρώνει συγκεκριμένα 
δικαιώματα. Επίσης, το ΑΚΕΛ ζήτησε από 
την κυβέρνηση την εκπόνηση και εφαρμογή 
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για την 
Καταπολέμηση των Διακρίσεων σε βάρος 
των ΛΟΑΤ ατόμων που θα περιλαμβάνει 
ανάμεσα σε άλλα εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την 
ομοφοβία, διαμόρφωση οδηγού προς τις 
κρατικές υπηρεσίες, την αστυνομία κλπ που 
να καθοδηγεί για το χειρισμό περιπτώσεων 
καταγγελιών βίας ή διακρίσεων σε βάρος 
πολιτών εξαιτίας της σεξουαλικής ταυτότητας 
και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Πιστεύουμε πως ήρθε πλέον η στιγμή, 
ως κοινωνία, να παραμερίσουμε την 
σεμνότυφη υποκριτική μας συμπεριφορά 
και να αποδεχτούμε καταρχάς πως στην 
Κύπρο υπάρχει πρόβλημα περιθωριοποίησης 
και μορφές διακρίσεων εις βάρος 
συμπολιτών μας εξαιτίας της σεξουαλικής 
τους προτίμησης. Η κοινωνία μας, έχει 
υποχρέωση να καταπολεμήσει τα φαινόμενα 
αυτά, και να προασπιστεί τα δικαιώματα 
όλων των πολιτών της. Μια υγιής, 
δημοκρατική κοινωνία, χρειάζεται όλα 
της τα μέλη ενεργά τόσο στη ζωή όσο και 
στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Και αν 
θεωρούμε πως η δημοκρατικότητα μιας 
κοινωνίας εκφράζεται πρωτίστως μέσα 
από την αναγνώριση του δικαιώματος 
της διαφορετικότητας, νομίζω πως ήρθε 
η ώρα να αναρωτηθούμε όλοι μαζί και ο 
καθένας ξεχωριστά κατά πόσο ζούμε σε 
μια δημοκρατική κοινωνία. 

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Το ερώτημα, όμως, που πρέπει να 
απαντήσουμε είναι ποιοι στέκονται 
απέναντι στα δικαιώματα αυτής της 
ομάδας πληθυσμού. Με μια πρώτη 
ματιά, μπορεί να εντοπιστεί για 
παράδειγμα η έντονα ομοφοβική 
στάση της Εκκλησίας, η οποία 
με πρόσφατες ανακοινώσεις έχει 
στείλει στο πυρ το εξώτερον τους 
ομοφυλόφιλους. Εκεί που το 
αναμενόμενο είναι ένας τέτοιος 
θεσμός να προάγει την αγάπη, την 
ισότητα και την αποδοχή, εντούτοις 
καλεί το «ποίμνιο» να αποστραφεί 
τους «παραφύσην» ανθρώπους 
καλλιεργώντας το μίσος και την 
αποστροφή στους «αμαρτωλούς». 

Η συντηρητική ρητορεία μιας μερίδας 
πολιτικών, τρέχει κάθε φορά να 
σταθεί εμπόδιο σε οποιοδήποτε 
διεκδικεί την ελευθερία του 
ατόμου στην επιλογή. Άλλοι με 
συντηρητικά μηνύματα και άλλοι με 
φασιστικές μεθόδους, προσπαθούν να 
ανατρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια 
για κοινωνική πρόοδο. Παρόμοια είναι 
η κατάσταση και σε επίπεδο Ε.Ε, αφού 
στο ευρωκοινοβούλιο, συγκεκριμένες 
πολιτικές δυνάμεις εμποδίζουν τη 
ψήφιση εκθέσεων για αυτά τα θέματα, 
όπως ήταν η πρόσφατη απόρριψη 
του περιεχομένου της Έκθεσης της 
Πορτογαλίδας Ευρωβουλευτή Ed-
ite Estrella για τα «Σεξουαλικά και 
Αναπαραγωγικά Δικαιώματα».

Είναι επίσης φανερά τα εμπόδια 
που θέτουν οι συντηρητικοί κύκλοι 
της κοινωνίας σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια έχει γίνει εκ μέρους 
της πολιτείας να δημιουργήσει ένα 
δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
το οποίο μπορεί να αναπτύξει τον 
σεβασμό στην διαφορετικότητα και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. Η 
προσπάθεια της κυβέρνησης Χριστόφια 
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
αντιμετωπίστηκε αρνητικά, ενώ σήμερα, 
με την παρέμβαση της εκκλησίας στην 
εσωτερική διακυβέρνηση φαίνεται πως 
γίνονται βήματα προς τα πίσω. Έτσι, 
συνεχίζουν να παραδίνονται στην Κυπριακή 
κοινωνία, νέοι άνθρωποι προκατειλημμένοι 
απέναντι στην ομοφυλοφιλία κι ο κύκλος 
του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης 
συνεχίζεται. Επιπλέον, τα Μ.Μ.Ε συνεχίζουν 
με τρόπο προκλητικό, πολλές φορές, να 
εμπορευματοποιούν το θέμα δείχνοντας 
μηδενικό σεβασμό στην ανθρώπινη 
διαφορετικότητα. 

Όλοι διαφορετικοί, 
όλοι ίσοι…



Η ιστορική πορεία των εθνικιστικών οργανώσεων στην Κύπρο, ξεκινά με διάφορες μικρές οργανώσεις μέχρι 
τη δεκαετία του ’50. Μια από αυτές τις οργανώσεις, ήταν και η οργάνωση «Χ» που εδρεύει στο σωματείο του 
Ολυμπιακού Λευκωσίας. Ακολουθεί η ΕΟΚΑ που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με αρχηγό 
το κομμουνιστικοφάγο, πρώην αρχηγό της «Οργάνωση Χ», Γεώργιο Γρίβα. Η ΕΟΚΑ, με την κατεύθυνση μερίδας 
της ηγεσίας της, στόχευσε πρωτίστως στην απομόνωση της Αριστεράς από πρωταγωνιστική δύναμη στον 
αντιαποικιακό αγώνα. Άλλωστε, κάτι τέτοιο το ομολογούν οι δεκάδες δολοφονίες αριστερών και προοδευτικών 
ε/κυπρίων και τ/κυπρίων από τους μασκοφόρους τους Γρίβα καθώς επίσης και οι μαρτυρίες του ίδιου του 
Γρίβα.

Μετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου, σειρά παίρνουν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις του Πολύκαρπου 
Γιωρκάτζη και του Νίκου Σαμψών. Μαζί με την ΤΜΤ του Ντενκτάς, που προϋπάρχει, προωθούν με την δράση 
τους τα διχοτομικά σχέδια των ξένων δυνάμεων  στην Κύπρο. Δυναμιτίζουν την νεοσύστατη Κυπριακή 
Δημοκρατία, δημιουργώντας κλίμα εμφυλίου και συνεχίζοντας τις δολοφονίες σε βάρος ανθρώπων της 
Αριστεράς. Αποκορύφωμα αυτής της εγκληματικής δράσης των ακροδεξιών, ήταν η δολοφονία των Καβάζογλου 
– Μισιαούλη το 1965 από την εξτρεμιστική ΤΜΤ. 

Αποκορύφωμα βέβαια, υπήρξε η δημιουργία της ΕΟΚΑ Β’ με αρχηγό και πάλι τον Γρίβα. Η ΕΟΚΑ Β,΄ καταστρώνει 
σχέδια πραξικοπήματος, συνεχίζει τις δολοφονίες δημοκρατικών και αριστερών πολιτών και εν τέλει ανοίγει 
την κερκόπορτα στον Αττίλα με το φασιστικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Μετά το πραξικόπημα και την εισβολή το 1974, η ΕΟΚΑ Β΄ και οι απολογητές της απομονώνονται αλλά δεν 
εξαφανίζονται. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκουν στέγη στο ΔΗΣΥ και στις αυτόνομες ενωτικές φοιτητικές 
παρατάξεις στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλα κόμματα που δημιουργούνται στην πορεία. Κόμματα όπως το 
ΕΥΡΩΚΟ, η ΕΥΡΩΔΗ και οι Νέοι Ορίζοντες, ήταν κόμματα με διακηρυγμένη αντίθεση στην λύση διζωνικής 
ομοσπονδίας που στις γραμμές τους συσπειρώνουν την ακροδεξιά. 

Την αυτόνομη επάνοδο της κυπριακής ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια βοήθησαν η ιστορική λήθη στην οποία 
επένδυσαν για χρόνια με την εξίσωση των ευθυνών Μακαρίου – Γρίβα στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Στη 
συσπείρωση των εθνικιστικών στοιχείων, έπαιξε ρόλο η στάση του ΔΗΣΥ στο δημοψήφισμα το 2004. Η εκλογή 
κομμουνιστή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2008 και οι πολιτικές που εφάρμοσε συσπείρωσαν την αντίδραση, 
γιγαντώνοντας τον αντικομμουνισμό και το μίσος προς το Κόμμα των εργαζομένων, το ΑΚΕΛ.

Παρά τις ανομοιογένειες που παρατηρήθηκαν κατά διαστήματα στον χώρο της κυπριακής ακροδεξιάς, 
εντούτοις υπάρχουν κάποια κοινά σημεία όπως: (α) η αδιάλλακτη γραμμή στο Κυπριακό που άφηνε εκτός τους 
Τουρκοκύπριους χωρίς να υπολογίζει τους διεθνείς και εσωτερικούς συσχετισμούς δυνάμεων και εκφραζόταν 
με το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα, (β) ο αντιτουρκισμός και (γ) ο αντικομμουνισμός. Στη σύγχρονη της 
έκφραση, το Κυπριακό παραμένει το βασικό ζήτημα για το χώρο αυτό. 

Ο Φασισμός την δεκαετία του ‘50

Περίοδος Ανεξαρτησίας

Αποκορύφωμα η ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’

Η στέγη της ακροδεξιάς μετά το 1974

Κύπρος, ως μια 
χώρα με μέση 
καπιταλιστική 
ανάπτυξη, 
ακολουθεί 

αρκετά από 
τα φαινόμενα 
της υπόλοιπης 
Ευρώπης με κάποια 
καθυστέρηση. Ένα 
από τα φαινόμενα 
αυτά, είναι και η 
ακροδεξιά- πολιτικό 
ρεύμα που αποτελεί 
συνονθύλευμα 
εθνικιστικών 
και ρατσιστικών 
χαρακτηριστικών 
με φασιστικές 
πρακτικές.

Όπως και στις 
υπόλοιπες χώρες, 
έτσι και στην Κύπρο, 
στο επίκεντρο 
της ακροδεξιάς, 
βρίσκεται ο 
εθνικισμός, ο 
αντιτουρκισμός, ο 
αντικομμουνισμός, η 
κατατρομοκράτηση 
του Λαϊκού Κινήματος 
καθώς και το μίσος σε 
βάρος της Αριστεράς.

Η



Το 2008, δημιουργήθηκε το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο). Πρόκειται για το παράρτημα 
της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Στην τοποθέτηση του υπερισχύει ο εθνικισμός, ο αγώνας 
ενάντια στους μετανάστες, η αντιομοσπονδιακή ρητορεία και ο αντικομμουνισμός. Όπως 
και το αδελφό του κόμμα, παραχωρεί ρατσιστικά συσσίτια, τρόφιμα, ρουχισμό, ακόμα 
και αιμοδοσία μόνο για Έλληνες. Επίσης διατηρεί σχέσεις με δεδηλωμένες νεοναζιστικές 
οργανώσεις σε χώρες της Ευρώπης και διοργανώνει παραστρατιωτική εκπαίδευση.

Το ΕΛΑΜ, ως πιστός ακόλουθος του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β προωθεί το μίσος μεταξύ 
των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων αποκλείοντας τη συμβίωση μεταξύ των 
Κυπρίων.  Έτσι εξηγείται και η πρόσφατη επίθεση σε εκδήλωση στην Λεμεσό, όπου 
ομιλητής ήταν ο πρώην τουρκοκύπριος ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. 

Με την δημαγωγία και τον λαϊκισμό πολιτεύεται και σε αυτό συμβάλει η συσσώρευση 
του φόβου και της αβεβαιότητας που φέρνει η καπιταλιστική κρίση. Βρίσκει εύφορο 
έδαφος από την κρίση του πολιτικού μας συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα την 
απάθεια, την αποπολιτικοποίηση, την απαξίωση των κομμάτων και την εξίσωση τους. Σ’ 
αυτά προστίθεται η έξαρση της ξενοφοβίας, η μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, 
η απομάκρυνση της προοπτικής λύσης του Κυπριακού σε συνδυασμό με την ανελέητη 
πολεμική που δέχεται το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια. 

Πέραν αυτών, η μη καταδίκη της ΕΟΚΑ Β’, η κατάθεση στεφάνων στους τάφους των 
πραξικοπηματιών και η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας από διάφορες δυνάμεις, 
προεξάρχοντος του ΔΗΣΥ, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της 
ακροδεξιάς. Ευνοϊκό περιβάλλον δημιουργεί και η αναπαραγωγή του αντικομμουνισμού 
και της επικίνδυνης θεωρίας των «δύο άκρων». 
  
Οι διάφορες ταμπέλες που φόρεσαν διαχρονικά οι φασίστες στην Κύπρο δεν μας 
ξεγελούν. Όλες αυτές οι οργανώσεις και τα κόμματα , βρίσκονταν πάντα κάτω από τις 
εντολές της Κυπριακής Αστικής Τάξης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι φασίστες αποτελούν 
το μακρύ χέρι της αστικής τάξης ανά το παγκόσμιο, σε ότι αφορά καταστολές λαϊκών 
– ταξικών αγώνων. Έτσι και στην Κύπρο, πολλές φορές τα ΜΜΕ τους παρουσιάζουν ως 
αντιδραστικούς προσπαθώντας να απορροφήσουν την αγανάκτηση του κόσμου για την 
πολιτική που εφαρμόζεται. Έτσι ακριβώς έγινε και με την Χρυσή Αυγή, έτσι γίνεται και 
με το ΕΛΑΜ. Η μέχρι στιγμής αποτυχία τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή 
παρουσία του Λαϊκού Κινήματος και της Αριστεράς. 

Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν το μέλλον μας- το μέλλον μας είναι η 
επανενωμένη Κύπρος χωρίς φασιστικές οργανώσεις- το μέλλον μας είναι η Κύπρος γη 
όλων των παιδιών της Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων!

•Τάσος Χριστοφόρου
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λεμεσού

2008 >> ΕΛΑΜ

Από τη πρώτη μέρα της ίδρυσης του, το ΑΚΕΛ, 
θέτει ξεκάθαρα τον εαυτό του ως μαχητή 
ενάντια στο φασισμό δίνοντας το πολιτικό-
ιδεολογικό του στίγμα. Ιδρύει αντιφασιστικές 
επιτροπές σε όλη την Κύπρο και γίνεται 
μπροστάρης στον αγώνα του κυπριακού λαού, 
ενάντια στον φασισμό και τον αποικιακό ζυγό. 

Αποκορύφωμα του αντιφασιστικού αγώνα του 
ΑΚΕΛ, ήταν η ιστορική απόφαση 16ης Ιουνίου 
1943. Απόφαση με την οποία το Κόμμα, κάλεσε 
τα στελέχη του να καταταγούν εθελοντικά στο 
στρατό και να πολεμήσουν τον χιτλεροφασισμό 
«…προς ενίσχυση του αγώνος δι΄ 
απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την 
χιτλερική τυρρανίαν, απελευθέρωσιν 
των υποδούλων χωρών και εξασφάλισιν 
του εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού 
μέλλοντος της Νήσου».

Μέσα από αυτή την απόφαση, αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα ο χαρακτήρας και οι σκοποί του ΑΚΕΛ. 
Αφενός, διαφαίνεται ο διεθνιστικός χαρακτήρας 
του κόμματος, βασικό γνώρισμα της αριστερής 
κοσμοθεωρίας, στην πάλη για τα δίκαια των 
λαών. Αφετέρου, το χρέος προς τον κυπριακό 
λαό για απαλλαγή από τα αποικιοκρατικά δεσμά.
 
Η ανταπόκριση του κυπριακού λαού στην 
απόφαση υπήρξε ενθουσιώδης και μαζική με 
εκατοντάδες μέλη του ΑΚΕΛ, και όχι μόνο, να 
ανταποκρίνονται στην απόφαση αυτή. Ανάμεσα 
τους και 11 από τα 17 μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 

Οι αντιφασίστες αγωνιστές επιστρέφοντας 
στην Κύπρο, αποτελούν συνειδητούς 
υπερασπιστές της δημοκρατίας, της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το ΑΚΕΛ, 
αποκτά μαζική επιρροή και μετατρέπεται σε 
μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική δύναμη 
που πρωτοστατεί στους πολιτικούς και 
κοινωνικούς αγώνες του λαού μας μέχρι και 
σήμερα.

Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντα
 την «Νεολαία»
(Τεύχος 133 – Ιούνιος 2013)



Η Νεολαία του ΡΤΚ αποτελεί τη μεγαλύτερη Οργάνωση Νεολαίας της αριστεράς στα 
κατεχόμενα και η οποία έχει τις πιο ιστορικές σχέσεις με την ΕΔΟΝ, αντίστοιχες βέβαια 
που υπήρξαν μεταξύ ΑΚΕΛ και ΡΤΚ. 
Με ιστορικούς ηγέτες, όπως ο Οζγκιέρ Οζγκιούρ και ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, το ΡΤΚ έδωσε 
μάχες διαχρονικά κόντρα στο κατεστημένο της ακροδεξιάς – η οποία ήταν υποκινούμενη 
από την κατοχική Τουρκία – μάχες τις οποίες κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κερδίσει 
αφού στηρίχθηκε διαχρονικά από μεγάλο μέρος των Τουρκοκυπρίων. Ιδεολογικά, παρά 
το ότι είχε μαρξιστική-λενινιστική αφετηρία, από το 1990 και έπειτα στράφηκε στη 
σοσιαλδημοκρατία.  

Η Νεολαία του ΡΤΚ, έχει στενή συνεργασία με την ΕΔΟΝ στα θέματα επαναπροσέγγισης, 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο (Λευκωσία, Αμμόχωστος, Μόρφου). 
Ο Πρόεδρος της Νεολαίας του ΡΤΚ, είναι ο Οζγκούν Ταλάτ. 

Η Νεολαία του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος, αποτελεί την πιο στενή ιδεολογικά Οργάνωση 
στην ΕΔΟΝ στη βάση της μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας. 

Παρά το ότι προέρχεται από ένα Κόμμα το οποίο σχετικά λαμβάνει χαμηλά ποσοστά σε 
εκλογικές διαδικασίες (γύρω στο 3-4%) ,έχει τις πιο ξεκάθαρες θέσεις για το Κυπριακό 
πρόβλημα και τα κοινωνικά ζητήματα. Το Κόμμα δημιουργήθηκε από την ιστορική 
προσωπικότητα της τ/κ αριστεράς, τον Οζγκιέρ Οζγκιούρ, ο οποίος αποχώρησε από το 
ΡΤΚ το 1995.

Η Νεολαία του ΚΕΚ μαζί με την ΕΔΟΝ, αναπτύσσουν σειρά δράσεων που αφορούν τον 
αγώνα για επαναπροσέγγιση. Ο Πρόεδρος της Νεολαίας είναι ο Κεμάλ Γκιουλερτζάν.

Οι σχέσεις της ΕΔΟΝ με τη Νεολαία του ΚΚΔ αναπτύχθηκαν κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια, 
κατά τα οποία είχε δημιουργηθεί το ΚΚΔ. Οι σχέσεις των δύο Οργανώσεων ολοένα και 
γίνονται πιο στενές. Ο Πρόεδρος της Νεολαίας, είναι ο Ατίκ Καγιά. 

Το ΚΚΔ, είναι ακόμη ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο στηρίζει τις βασικές θέσεις 
για λύση ΔΔΟ και αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Υπήρξε διαχρονικά ενεργό στα 
κινήματα ειρήνης και στις συντεχνίες των δασκάλων και καθηγητών. Η εκλογική του 
δύναμη κυμαίνεται γύρω στο 7-8%.

Η Νεολαία του Κόμματος Νέα Κύπρος και το ίδιο το Κόμμα αποτελεί μια δύναμη της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς στην τ/κ κοινότητα με έντονη δράση στα ζητήματα της 
επαναπροσέγγισης και του Κυπριακού. Τάσσεται έντονα ενάντια στην τρέχουσα κατάσταση 
πραγμάτων, γι’ αυτό και επιλέγει να απέχει από κεντρικές εκλογικές διαδικασίες στα 
κατεχόμενα. Παρά το ότι εδρεύει στα κατεχόμενα, προβάλει το δικοινοτικό του χαρακτήρα 
αρνούμενο να κατηγοριοποιείται ως τ/κ ή ε/κ κόμμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
παρατηρητής στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπως και το ΑΚΕΛ.

•Ηλίας Δημητρίου
Υπεύθυνος Κεντρικού Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ

Νεολαία Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP)

Νεολαία Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (ΒΚΡ)

Νεολαία Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) 

Νεολαία Κόμματος Νέα Κύπρος (YKP)

αγώνας για επαναπροσέγγιση 
αποτελούσε πάντα βασικό βραχίονα 
της Αριστεράς και της ΕΔΟΝ στον 
ευρύτερο αγώνα για απελευθέρωση και 
επανένωση της Κύπρου. Η Αριστερά της 
Κύπρου, αντιλαμβάνεται το Κυπριακό 
ως ζήτημα εισβολής και κατοχής, 
χωρίς να αγνοεί και τις εσωτερικές 

διαστάσεις του πολιτικού προβλήματος. Επίσης, 
ο αγώνας για επίλυση του Κυπριακού αλλά 
και των ευρύτερων αγώνων του κυπριακού 
λαού, ήταν πάντα για την Αριστερά της Κύπρου 
ένας αγώνας κοινός Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων στη βάση της ταξικής ανάλυσης 
της κοινωνίας. Στην αντίπερα όχθη βέβαια, 
προωθείτο η εθνολογική αντιπαράθεση από 
τον εθνικισμό-σωβινισμό, τον ιμπεριαλιστικό 
δάκτυλο και την αστική τάξη της Κύπρου, 
ιδιαίτερα από τον 19ο αιώνα και εντεύθεν.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΟΝ, ειδικότερα 
μετά το 1974 διαμόρφωσε την πολιτική της 
επαναπροσέγγισης απλώνοντας χέρι φιλίας 
και συνεργασίας σε όλες τις τουρκοκυπριακές 
δυνάμεις της νεολαίας που οραματίζονταν 
τον κοινό στόχο της επανένωσης στη βάση 
μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
Οι δυνάμεις αυτές, δεν ήταν άλλες από τις 
πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς, εκ των 
οποίων οι ρίζες φτάνουν στο ενιαίο εργατικό 
κίνημα της Αριστεράς των δεκαετιών 40-50, 
το οποίο διαίρεσαν βίαια σε εθνολογική βάση 
οι αντιδραστικές εθνικιστικές δυνάμεις της τ/κ 
κοινότητας στα τέλη της δεκαετίας του 50.      
Με αυτές τις δυνάμεις, η ΕΔΟΝ μέχρι σήμερα, 
εργάζεται για να στρώσει το έδαφος πάνω 
στο οποίο θα οικοδομηθεί μια μελλοντική 
ειρηνική Κύπρος, η οποία να βασίζεται στη 
συνεργασία και αδελφοσύνη Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Πιο κάτω παρατίθενται οι 
βασικές πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας με τις 
οποίες η ΕΔΟΝ διατηρεί σχέσεις.

Ο



 Το 2010, μία έκθεση εμπειρογνωμόνων εντόπισε σειρά από 
εργοδοτικά εγκλήματα στο ορυχείο της Σόμα: έλλειψη επαρκών 
συστημάτων ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων, διαρροές στα 
συστήματα εξαερισμού με κίνδυνο εκρήξεων, έλλειψη οδών 
διαφυγής και αερισμού, ξύλινες αντί μεταλλικές δοκοί στήριξης 
και πολλά άλλα. Η μέθη όμως της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που 
ήθελε την Τουρκία 16η ισχυρότερη οικονομία παγκόσμια, δεν 
επέτρεπε σε κανέναν να εμποδίσει τους...ρυθμούς ανάπτυξης. Τα 
ανθρακωρυχεία στην Τουρκία αποτελούν το 25% της παραγωγής 
ενέργειας και καλύπουν το 1/3 των ενεργειακών αναγκών της 
χώρας. Έτσι κι αλλιώς, οι οικογένειες των ανθρακωρύχων 
αποκαλύπτουν ότι οι έλεγχοι ήταν εικονικοί και ποτέ δεν έγινε 
κάποια ουσιαστική επιθεώρηση. Οι ανθρακωρύχοι, έπαιρναν 

700-800 ευρώ και δούλευαν υπό καθεστώς εργολαβιών και 
υπεργολαβιών, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. 

Όλα αυτά συνέβαιναν, αφού παράλληλα δήλωνε με περηφάνια ο 
ιδιοκτήτης της εταιρείας το 2012, ότι το κόστος παραγωγής είχε 
μειωθεί και οι ιδιωτικοποιήσεις έφεραν την άνοιξη στα τουρκικά 
ορυχεία! Δύο χρόνια μετά, οι οικογένειες των ανθρακωρύχων 
μαζεύουν τα κορμιά που άφησαν πίσω τους οι ιδιωτικοποιήσεις 
των ανθρακωρυχείων και οι ρυθμοί ‘ανάπτυξης’. Πισω τους 
έμειναν εκατομμύρια εργατών για τους οποίους τίποτα δεν θα 
αλλάξει, όσα κροκοδείλια δάκρυα κι αν ρίχνει η αστική τάξη, 
αφού πρέπει πρώτα, και πάνω απ’ όλα, να ευημερούν οι αριθμοί 
και όχι οι ανθρώποι...

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή 
στο πλευρό, τόσο των ανθρακωρύχων και των οικογενειών 
τους, όσο και των χιλιάδων διαδηλωτών που κατέβηκαν στους 
δρόμους της Τουρκίας τις μέρες μετά την έκρηξη. Τους κάλεσε 
σε ταξική αντεπίθεση. Στην Κύπρο, το ΑΚΕΛ, στα πλαίσια της 
διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων όλου του 
κόσμου, υπογράμμισε το σημαντικότερο: ‘η ζωή και η ασφάλεια 
των εργαζομένων δεν μπορούν να θυσιάζονται στο βωμό του 
κέρδους’. 

Στις 15 του Μάη, η DISK (Συνομοσπονδία Προοδευτικών Συνδικάτων) 
και άλλες τρείς συνδικαλιστικές οργανώσεις κάλεσαν σε πανεθνική 
απεργία, στη μνήμη των νεκρών ανθρακωρύχων. Στη Σμύρνη, 
20.000 διαδηλωτών κατέκλυσαν τους δρόμους. Η Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ),  κάλεσε να ‘σταματήσει η 
ιδιωτικοποίηση του λαϊκού πλούτου, των φυσικών πόρων’. Από 
την άλλη, η τουρκική κυβέρνηση υποδέχθηκε τους διαδηλωτές 
με ισχυρές δυνάμεις καταστολής. Επιπλέον, ο τουρκικός νόμος 
(όχι του εργάτη, ο άλλος) επέβαλε σε εκατοντάδες απεργούς 
του ορυχείου Ζονγκουλντακ να χάσουν δύο μεροκάματα, αφού 
προβλέπει ότι εργάτης που δουλεύει έστω και 1 ώρα λιγότερη 
από το προβλεπόμενο εβδομαδιαίο 45ωρο, χάνει μεροκάματο. Ο 
καθένας εφ’ ω ετάχθη... 

Η ταξική επίθεση της εργοδοσίας απέναντι στα δικαιώματα των 
εργαζομένων δεν είναι βέβαια χαρακτηριστικό του τουρκικού 
Κεφαλαίου – είναι επουσιώδες συστατικό του παγκόσμιου 

Κεφαλαίου. Του ίδιου Κεφαλαίου που απελευθέρωσε στην Κύπρο 
τα ωράρια των καταστημάτων, πoυ παραβιάζει τον κατώτατο 
μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις, που επιβιώνει από την 
ύπαρξη ανέργων, επιβάλλει πολιτικές λιτότητας, ξεπουλά τους 
ημικρατικούς οργανισμούς, την υγεία και την παιδεία σε ιδιωτικά 
συμφέροντα. Το Κεφάλαιο και τους Συναγερμικούς πολιτικούς του 
εκπροσώπους, που πανηγύριζαν για την κάθοδο της Τρόϊκας στην 
Κύπρο και εφαρμόζουν πιστά όλες τις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ...

Η έκρηξη λοιπόν, στο ορυχείο της Σόμα δεν ήταν ατύχημα. Ήταν 
το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής εργοδοσίας, η οποία δεν είναι 
μοναδικό και μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά αντικατοπτρίζει 
την εργοδοσία σε όλο τον κόσμο. Είναι το αποτέλεσμα της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ευημερίας των αριθμών σε 
βάρος των εργαζομένων – της ίδιας ‘ανάπτυξης’ που επικαλείται 
ο ΔΗΣΥ και η ΕΕ για να μας βγάλει από την κρίση. Είναι το 
αποτέλεσμα των άθλιων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 
εκατομμυριών εργατών που δουλεύουν για μισθούς πείνας, χωρίς 
συμβάσεις και χωρίς ταξική οργάνωση. Είναι το αποτέλεσμα μιας 
κοινωνίας που θεωρεί ότι είναι εντάξει να σκοτώνονται οι λαοί, 
για του αφέντη το ψωμί. Η ταξική επίθεση του Κεφαλαίου θέλει 
τους εργαζόμενους ενωμένους και έτοιμους – να αναδείξουν την 
ενότητα και τις ανάγκες μιας κοινωνίας που αντιδρά και φωνάζει 
ότι μπορεί χωρίς αφεντικά.   

•Άγγελος Κασσιανός
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ

Μαϊου 2014, ανθρακωρυχείο της Σόμα στην περιοχή Μάνισα της Τουρκίας: μια έκρηξη προκαλεί το θάνατο 
301 ανθρακωρύχων (ανάμεσα τους και παιδιά 15 χρονών) που δούλευαν σε άθλιες κι επικίνδυνες εργασιακές 
συνθήκες για ένα μεροκάματο. Στοιχεία που κατέθεσε η τουρκική αντιπολίτευση στη Βουλή προκαλούν ρίγος: 
το 2013, μόνο στη Σόμα, προκλήθηκαν 5000 ‘ατυχήματα’ (το 90% σε ορυχεία). Ο ιδιοκτήτης της Soma Hold-

ing Αλπ Γκιουρκάν, ο οποίος πλούτισε από τις ιδιωτικοποιήσεις των ορυχίων μετά το 2005, δήλωνε μετά το ατύχημα ότι ο 
νόμος δεν του επέβαλε την ύπαρξη καταφυγίων, με αποτέλεσμα στο ορυχείο να υπάρχει ένα καταφύγιο για 6500 εργάτες. Ο 
πρωθυπουργός της Τουρκίας αφοπλιστικός: ‘τέτοια πράγματα συνηθίζονται’!

  Τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο…

Εργάτες όλου του κόσμου , ενωθείτε…
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ο 2014, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το προοδευτικό κίνημα νεολαίας στον τόπο μας, αφού 
συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ) που 
κατοπινότερα, 55 χρόνια πριν, εξελίχθηκε στην Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας, 
την ΕΔΟΝ. Μέσα  σε αυτά τα πλαίσια, η εφημερίδα «Νεολαία» και το Μορφωτικό Γραφείο 
προχωρούν στην δημοσίευση σειράς άρθρων με την ιστορία και την δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

T
Το σκηνικό στην Κύπρο κατά το ξέσπασμα του

΄Β Παγκόσμιου Πόλεμου …

Ίδρυση Ανορθωτικής Οργάνωσης
Νεολαίας – ΑΟΝ ….

Η κατάσταση της κυπριακής φτωχολογιάς κατά το φθινόπωρο του 1939, που ξέσπασε 
ο πόλεμος , ήταν τραγική. Η έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης οδηγούσε τις τιμές σε 
τεράστια ύψη , ενώ πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλειναν με αποτέλεσμα οι 
άνεργοι να πληθαίνουν συνεχώς. Τα εργατικά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 
εργατών καταπατούνταν ή δεν υπήρχαν καθόλου, η νεολαία δεν είχε καν το δικαίωμα 
οργάνωσης σε συντεχνίες και έτσι οι νεαροί εργαζόμενοι είχαν να υποστούν απάνθρωπες 
συνθήκες δουλειάς για ένα κομμάτι ψωμί , αφού η εργοδοτική πλευρά ξεπερνούσε τα 
όρια της εκμετάλλευσης. Χιλιάδες άτομα βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση και οι 
νεαροί εργάτες καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να καθοδηγήσουν 
τους κοινωνικούς αγώνες μέσα σε ένα εξουθενωτικό κλίμα, ώστε να κατακτήσουν τα 
πολιτικά και δημοκρατικά τους δικαιώματα. Ο ΄Β Παγκόσμιος Πόλεμος διαφοροποίησε το 
σκηνικό, με τους άγγλους αποικιοκράτες να έχουν χαλαρώσει τα καταπιεστικά μέτρα , με 
αποτέλεσμα να ιδρυθεί το ΑΚΕΛ , ως νόμιμος εκφραστής του ΚΚΚ και το συνδικαλιστικό 
κίνημα-  η ΠΣΕ- ΠΕΟ ( 1941).  

Η Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας, γεννιέται μέσα από την ανάγκη των νεαρών 
εργατών της Κύπρου για κατάκτηση των δικαιωμάτων τους ( εργασιακών, πολιτικών 
και κοινωνικών) και της συμμετοχής τους στη πάλη για απελευθέρωση του κυπριακού 
λαού.  Ως συνέπεια αυτού, ιδρύθηκε το 1944, η Ακελική Οργάνωση Νέων, που 
αργότερα μετονομάστηκε σε Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας (Α.Ο.Ν), η οποία ήταν 
μια οργάνωση που δρούσε νόμιμα και είχε στόχο να συσπειρώσει τη νεολαία και να την 
κινητοποιήσει.  

Η ΑΟΝ , ξεκινά την δράση της μέσα σε αντίξοες συνθήκες προβάλλοντας  μέσα 
από το Ά Συνέδριο που πραγματοποιεί τον Ιούλη του 1945, τον αγώνα της ενάντια 
στο φασισμό για την ειρήνη, την ελευθερία της Κύπρου , την κοινωνική πρόοδο 
και το σοσιαλισμό. Αποφασίζεται, όπως η Οργάνωση αγωνιστεί για τη διεκδίκηση 
όλων των δικαιωμάτων της νεολαίας-μόρφωση, ψυχαγωγία, καλύτερες συνθήκες 
δουλειάς, κοινωνικές ασφαλίσεις.  



Η ΑΟΝ στη παρανομία…

Συνέδρια ΑΟΝ…

Η δράση της ΑΟΝ… 

ΤΟ ΑΚΕΛ και η ΑΟΝ, πρωταγωνιστές στον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία υιοθετώντας 
την παλλαϊκή μαζικοπολιτική μορφή δράσης, προκαλούν το 1955 τους άγγλους  
αποικιοκράτες σε συνεργασία με τους αντιδραστικούς κύκλους, να τους θέσουν εκτός 
νόμου. 

Οι Αονίτες , αν και η οργάνωση τους τέθηκε στη παρανομία, με τίμημα ακόμα και τη ζωή τους 
συνέχισαν τη δράση τους, μοιράζοντας προκηρύξεις, γράφοντας συνθήματα σε τοίχους, 
λαμβάνοντας μέρος σε παναπεργίες . Ακόμα και τη περίοδο, που η φασιστική οργάνωση 
ΕΟΚΑ , δολοφονούσε στελέχη του λαϊκού κινήματος, τα μέλη της ΑΟΝ , γαλουχημένοι με 
τα ιδανικά της ειρήνης , δεν απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, αντιθέτως κινητοποιούσαν το 
λαό σε μαζικές συγκεντρώσεις καταδικάζοντας τις δολοφονίες. 

Η δράση και το παράδειγμα αγώνα της ΑΟΝ, μέσα στις συνθήκες της παρανομίας, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση μια μαζικής οργάνωσης νεολαίας, της 
ΕΔΟΝ.

Το 1ο  Παγκύπριο Συνέδριο ΑΟΝ, στις 14-15 Ιουλίου 1945,  αποτελεί σταθμό στην ιστορία του 
δημοκρατικού – προοδευτικού κινήματος νεολαίας του τόπου μας, γιατί η νεολαία απόκτησε 
τη μαζική μαχητική της έπαλξη, δυναμικό όπλο στη πάλη για εθνική απελευθέρωση και για 
την κατάκτηση των δικαιωμάτων της στη ζωή.  
•2ο Παγκύπριο Συνέδριο 25 Αύγουστου 1946
•3ο Παγκύπριο Συνέδριο 23-24 Ιουλίου 1949
•4ο Παγκύπριο Συνέδριο 30 Σεπτεμβρίου- 1η Οκτωβρίου 1950
Στις παραμονές του 5ου ο Παγκύπριου Συνεδρίου στις 21-22 Μαρτίου 1953, η ΑΟΝ , είχε 
στις γραμμές της, οργανωμένους 4.500 νέους και νέες. 

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν» 

Η ΑΟΝ , με τις δραστηριότητες και τα εκφραστικά της 
έντυπα καθοδηγεί τη νεολαία, την κινητοποιεί και 
την διαπαιδαγωγεί στον αγώνα για μια καλύτερη και 
ελεύθερη ζωή. Συμμετέχει ενεργά στον αγώνα ενάντια 
στην αποικιοκρατία, καθώς και στους πολιτικούς και εκλογικούς αγώνες του ΑΚΕΛ 
και του Λαϊκού Κινήματος. Επίσης , η ίδρυση της Οργάνωσης έδωσε ώθηση στη 
δημιουργία δεκάδων νέων αθλητικών συλλόγων σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Φέτος συμπληρώνονται 86 χρόνια από τη 
γέννηση του Τσε Γκεβάρα, του ανθρώπου 
σύμβολο για τους αγωνιζόμενους λαούς όλου 
του κόσμου. Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα αποτελεί 
προσωποποίηση της αλληλεγγύης, της 
αυταπάρνησης, του εθελοντισμού, ασταμάτητος 
εχθρός της αδικίας και της εκμετάλλευσης.

Η ζωή και η δράση του, το παράδειγμα του ΤΣΕ, 
αποτυπώνεται στα λεγόμενα του Φιντέλ Κάστρο:
«Με μια μόνο λέξη: ο Τσε μας άφησε το 
παράδειγμα του! Και το παράδειγμα του Τσε 
πρέπει να είναι πρότυπο για το λαό μας, ιδανικό 
πρότυπο για το λαό μας! Αν θέλουμε να πούμε 
πως θα θέλαμε να είναι οι επαναστάτες μας, 
τα μέλη μας, οι άνθρωποι μας πρέπει να πούμε 
δίχως κανενός είδους δισταγμό: να είναι σαν 
τον Τσε! Αν θέλουμε να περιγράψουμε πως θα 
θέλαμε να είναι οι άνθρωποι των μελλοντικών 
γενιών, πρέπει να πούμε: να είναι σαν τον Τσε! 
Αν θέλουμε να πούμε πως θα επιθυμούσαμε να 
διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά μας, πρέπει να 
πούμε δίχως δισταγμό: να διαπαιδαγωγηθούν 
στο πνεύμα του Τσε! Αν θέλουμε ένα πρότυπο 
ανθρώπου, ένα πρότυπο ανθρώπου που δεν 
ανήκει σ΄ αυτούς τους καιρούς αλλά στο μέλλον, 
τότε, από τα βάθη της καρδιάς μου λεω ότι αυτό 
το πρότυπο δίχως κηλίδα στη συμπεριφορά 
του, στη στάση του, στη δράση του αυτό το 
πρότυπο είναι ο Τσε! Αν θέλουμε να πούμε 
πως επιθυμούμε να είναι τα παιδιά μας πρέπει 
να πούμε με όλη μας την καρδιά σαν φλογεροί 
επαναστάτες: θέλουμε να είναι σαν τον Τσε! 
(Como el Che!)» 

Ο Τσε ταξιδεύει παντού. Σε όλα τα μέρη της 
γης. Αποκτά οπαδούς και συμβολίζει μια εποχή 
και μνήμες που παραμένουν ζωντανές σε όλη 
τη Λατινική Αμερική. Ο Τσε, εξακολουθεί και 
σήμερα να είναι για τους Λατινοαμερικάνους 
αλλά και πολλούς άλλους λαούς, ένα σύμβολο 
αγώνα και ενότητας. Και θα συνεχίσει να ζει 
και να εμπνέει. Να εμπνέει τη νεολαία και 
τους αγώνες των καταπιεζόμενων όλου του 
πλανήτη. Είναι ανάμεσά μας, στις διαδηλώσεις, 
στις απεργίες, στο δωμάτιο του κάθε φοιτητή 
και νέου, στο σπίτι του κάθε εργάτη. Το 
επαναστατικό φως που στέλνει όπου οι 
άνθρωποι εξεγείρονται ανάβει παντού 
καινούργιες φωτιές επανάστασης. 




