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» Ευχές ΕΔΟΝ για τη νέα χρονιά
Η ΕΔΟΝ εύχεται σε όλους μια 
δημιουργική χρονιά, με υγεία, 
ευημερία και αγωνιστική διάθεση. 
Μακάρι το 2015 να είναι η τελευταία 
χρονιά κατοχής της πατρίδας μας. 
Ειρήνη στην Κύπρο. Ειρήνη στον 
κόσμο.

» Σεμινάριο στελεχών ΕΔΟΝ 
με θέμα «70 χρόνια από την 
αντιφασιστική νίκη των λαών»
Πραγματοποιήθηκε στις 4 
Ιανουαρίου σεμινάριο στελεχών 
της ΕΔΟΝ με θέμα τα «70 χρόνια 
από την αντιφασιστική νίκη των 
λαών», στα κεντρικά κτίρια του 
ΤΕΠΑΚ. Εισηγητές ήταν ο Στέφανος 
Στεφάνου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ και ο Νίκος Κουζουπής, μέλος 
της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

» Ακτίβ επαρχιακών 
οργανώσεων ΕΔΟΝ
Πραγματοποιήθηκαν σε όλες 
τις πόλεις τα επαρχιακά ακτίβ 
ολοκλήρωσης της οργανωτικής 
εξόρμησης για τη φετινή χρονιά, με 
τους ΕΔΟΝίτες και τις ΕΔΟΝίτισσες 
να στέλλουν το μήνυμα πως όσο 
δύσκολοι και να είναι οι καιροί, 
εμείς θα είμαστε πάντα στην πρώτη 
τη γραμμή.

Συνέντευξη | 12-15
•Μιχάλης Χριστοφίδης
•Sevgul Uludag

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 21-28
55 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ

Παραπολιτικά 6 – 7

Πολιτική
•Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί 8-9
•Εξελίξεις στο Κυπριακό 36-37

Φωτορεπορτάζ 18 - 20
Συναυλία 70χρόνων ΑΟΝ-ΕΔΟΝ

ΕΔΟΝόπουλα 29
Κάλαντα αλληλεγγύης 2014

Μαθητές 30 - 31
•Εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού ΠΕΟΜ
•Αποχή ΠΣΕΜ από τα μαθήματα

Φοιτητές 32 – 33
•Η κυβέρνηση καταργεί το πακέτο φοιτητικής μέριμνας
•41ο Τακτικό Συνέδριο ΠΟΦΕΝ

Νέοι Εργαζόμενοι 34 – 35
Εθνική στρατηγική απασχόλησης για τους νέους

Ιστορία 38 – 39
Δολοφονίες αριστερών

Αθλητισμός 40 – 41
Κάτω τα χέρια από τον αθλητισμό

Η «Ν» προτείνει 42 - 43

Διεθνή 44 – 47
•Διεθνής Δραστηριότητα ΕΔΟΝ
•Παράθυρο στον κόσμο
•Δολοφονίες φοιτητών στο Μεξικό
•Καταστολή και δολοφονίες στις ΗΠΑ

ντίο χρόνε σε Πατρίδα 
μοιρασμένη, αντίο 
χρόνε στην Πατρίδα 
που  πονά,  λαέ 
βασανισμένε τι άλλο 
σου ‘μελλε να πάθεις 
τώρα πια!

Θα μπορούσε  να  ε ίνα ι 
το αποχαιρετιστήριο της 
προηγούμενης χρονιάς στην δικιά 
μας την πατρίδα. Πριν από λίγες 
μέρες, όλοι αποχαιρετήσαμε το 2014 
ελπίζοντας σ’ ένα καλύτερο μέλλον. 
Όλοι κάναμε ένα απολογισμό για 
τη χρονιά που μας πέρασε, όλοι 
αποφασίσαμε τι θα κρατήσουμε και 
τι θα αφήσουμε πίσω. Πρώτες μέρες 
του 2015, μερικά μικρά χαμόγελα 
αισιοδοξίας και αρκετά θλιμμένα 
πρόσωπα χωρίς να γνωρίζουμε τι 
άλλο έπεται. 

Το 2014 για το λαό μας ήταν 
μια χρόνια με πρωτόγνωρες 
αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες.

Μια χρονιά, κατά την οποία 
ο οικονομικός και κοινωνικός 
ιστός της χώρας μας συνέχισε 
να διαλύεται. Μια χρονιά που 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη ως 
πιστό πιόνι στη σκακιέρα των 
Αμερικανοβρετανών και των 

Ευρωπαίων συνέχισε να ακολουθεί 
πιστά τις εντολές της Τρόικα 
και χωρίς κανένα ενδοιασμό 
συνεχίζει να παρασέρνει το λαό 
μας σε εργασιακές συνθήκες του 
μεσαίωνα, εφαρμόζοντας πολιτικές 
χωρίς κανένα οίκτο για την 
επιβίωση των ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού. 

Οι συνέπειες της πολιτικής των 
κυβερνώντων είναι πασιφανής. 
Μέσα σε μόνο δύο χρόνια 
διακυβέρνησης η ανεργία καλπάζει, 
ο αριθμός των συνανθρώπων μας 
που απευθύνονται για την επιβίωση 
τους στα κοινωνικά παντοπωλεία 
αυξάνεται καθημερινά. Μόνο μερικά 
στατιστικά στοιχεία μπορούν να μας 
σκιαγραφήσουν την πραγματική 
εικόνα και την εξαθλίωση του 
λαού μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat για το τρίτο τρίμηνο 
του 2014, η Κύπρος παρουσιάζει 
0,4% ύφεση του ΑΕΠ σε σχέση με 
την προηγούμενη περίοδο, την 
μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη. 
Η ανεργία ανήλθε στο 15,3% και 
παράλληλα, η ανεργία στους νέους 
κάτω των 25 ανέρχεται στο 34,8%. 
Με βάση μελέτη του Υπουργείου 
Οικονομικών, παρουσιάζεται 
μείωση κατά 8,1% στους μισθούς 
των εργαζομένων μετά το κούρεμα 
του Μάρτη του 2013. Την ίδια 

στιγμή ο πληθυσμός της Κύπρου 
έχει μειωθεί το 2014 κατά 8000 
άτομα, γεγονός που αποδεικνύει 
τη μετανάστευση συμπατριωτών 
μας προς αναζήτηση εργασίας. 
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει 
και η μελέτη του Υπουργείου 
Οικονομικών. Επιπρόσθετα, το 
ποσοστό των ανθρώπων που 
βρίσκονται προ του φάσματος της 
φτώχειας, έχει σκαρφαλώσει στο 
27,8%.

Σαν να μην έφταναν όλα τα πιο πάνω, 
η Κυβέρνηση ακάθεκτη προχωρά 
στην υλοποίηση των μνημονιακών 
μέτρων, παρουσιάζοντας τα από 
τη μια στην κυπριακή κοινωνία ως 
υποχωρήσεις και από την άλλη, 
μέσα από στόματα στελεχών της, 
μας ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε 
να αποτελεί το δικό τους πολιτικό 
μανιφέστο, αφού στην τελική, 
ισοπεδώνει το κράτος πρόνοιας 
και ξεπουλά τα πάντα στο μεγάλο 
ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι αδιανόητο 
στις μέρες μας, η Κυβέρνηση 
να προχωρά στο ξεπούλημα 
κερδοφόρων ημικρατικών 
οργανισμών, μόνο και μόνο για 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου. 

Α



Κυπριακό: δρόμος που οδηγεί 
σε τέλμα...

Από την πρώτη μέρα εκλογής 
του Νίκου Αναστασιάδη στην 
Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατ ί α ς ,  τ ο  ΑΚΕΛ 
ξεκαθάρισε ότι παρ’ όλες 
τις διαφωνίες μας με τους 
χειρισμούς του, θα στηρίξουμε 
τον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων, εάν 
και εφόσον πραγματοποιηθούν 
στη βάση αρχών. Δεν θα 
μπορούσαμε να πράξουμε 
αλλιώς, αφού εδώ και 40 
χρόνια είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 
δοκιμαζόμενος λαός μας. Ο ΠτΔ 
για ακόμη μια φόρα επέλεξε 
να ακολουθήσει μοναχικό 
δρόμο αναιρώντας τα κοινά 
ανακοινωθέντα Χριστόφια-
Ταλάτ, παρουσιάζοντας στον 
κυπριακό λαό ένα υποδεέστερο 
κοινό ανακοινωθέν. Μέσω του 
νέου κοινού ανακοινωθέντος 
χάσαμε το αδιαίρετο της 
κυριαρχίας και συμφωνήθηκε 

η ορολογία 

«συν ιστώσες  πολ ι τ ε ί ε ς» 
και το κατάλοιπο εξουσίας 
παραχωρήθηκε σε αυτές. Την 
ώρα που όλα ήταν έτοιμα 
για έναρξη της ουσιαστικής 
φάσης της διαπραγμάτευσης, 
η  απαράδεκτη  ενέργε ια 
της Τουρκίας να δεσμεύσει 
νότιες περιοχές της ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και μάλιστα απέναντι από 
τις ελεύθερες ακτές και να 
στείλει εκεί το Μπαρμπαρός 
για έρευνες, αναπόφευκτα 
ο δ ή γ η σ ε  σ ε  α ν α σ τ ο λ ή 
τ η ς  δ ι α π ρ α γ μ α τ ε υ τ ι κ ή ς 
δ ιαδ ικασ ίας .  Μέχρ ι  κα ι 
σήμερα, το ερευνητικό πλοίο 
της Τουρκίας, Μπαρμπαρός, 
αρμεν ίζε ι  ατάραχο στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, χωρίς καμιά 
ενόχληση. Η οποιαδήποτε 
προσπάθεια που επιχειρείται 
από την Τουρκία για διασύνδεση 
του φυσικού αερίου με τη λύση 
του κυπριακού προβλήματος 
επιβάλλεται να μας βρίσκει 
απέναντι της.

Ένα χελιδόνι δυστυχώς δε 
φέρνει την πολυποθητη 
άνοιξη...

Τα τελευταία δύο χρόνια 
η κυβέρνηση υποσχέθηκε 
στο λαό μας «άνοιξη» και 
«επανεκκίνηση». Παρόλα 
αυτά, μόνο στο μαρασμό 
κατάφεραν να μας οδηγήσουν 
και σε οικονομικό, αλλά 
και σε πολιτικό επίπεδο. Οι 
«φίλοι» μας από τη Δύση και 
η μονοδιάστατη εξωτερική 
πολιτική που ακολουθεί ο 
Πρόεδρος, οδήγησαν τον τόπο 
μας σε νέες περιπέτειες.

Σ ε  δ ι ε θ ν έ ς  ε π ί π ε δ ο , 
παρατηρούμε τις ΗΠΑ, καθώς 
και την Ε.Ε., να συνεχίζουν και 
να εντείνουν την ιμπεριαλιστική 
επεκτατική πολιτική τους. 
Εξυπηρετώντας τα δικά τους 
συμφέροντα παραβιάζουν με 
αυτή τους την πολιτική, κάθε 
αρχή του διεθνούς δικαίου 
κι επιβάλλουν δια της βίας 
το «δίκαιο του ισχυρού». 
Ασχολίαστη δεν μπορεί να 
παραμείνει  η κατάσταση 
στην Ουκρανία, και στις 
γειτονικές μας χώρες. Στην 
Ουκρανία παραβιάζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και οι επεμβάσεις ΝΑΤΟ και 
Αμερικανών στα εσωτερικά της 
είναι πρόδηλες. Δυστυχώς, τα 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα 
σε σχέση με την ενέργεια 
στην Ουκρανία, είχαν ως 
αποτέλεσμα το αιματοκύλισμα 
του ουκρανικού λαού μέσα 
από μία εμφύλια διένεξη. 
Παράλληλα, σε σχέση με τον 
πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση 
Ανατολή, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
τροφοδότησαν στρατιωτικά 
και οικονομικά οποιονδήποτε 
έβρισκαν να τάσσεται ενάντια 
στον Άσσαντ  κατά τον συριακό 
εμφύλιο, μεταξύ αυτών και 
φονταμενταλιστές που τάχθηκαν 
μαζί με τον ISIS στην πορεία. 

Οι ΗΠΑ σήμερα, ανακηρύσσουν 
ένα πόλεμο στον «νέο» άξονα 
του κακού για αντιμετώπιση 
τ ω ν  Τ ζ ι χ α ν τ ι σ τ ώ ν  τ ο υ 
Ισλαμικού Κράτους, σε ένα 
αγώνα για «καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας», την οποία 
ουσιαστικά είχαν οι ίδιοι 
εκθρέψει, όπως άλλωστε 
παραδέχθηκε η ίδια η πρώην 
Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι 
Κλίντον σε δηλώσεις της, τον 
Απρίλιο του 2009.

Μέσα  στ ι ς  π ι ο  πάνω 
κοινωνικές και πολιτικές 
συνθήκες, η Κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ καθημερινά προσπαθεί 
να  αποδυναμώσε ι  την 
Αριστερά.

Μέσω των μηχανισμών της 
αστικής δημοκρατίας στέλλουν 
ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ σε 
στημένα δικαστήρια με μοναδικό 
στόχο να πλήξουν το Κόμμα της 
εργατικής τάξης του τόπου μας. 
Την μοναδική πολιτική δύναμη 
που αντιστέκεται στις πολιτικές 
λιτότητας. 

Την μοναδική πολιτική δύναμη 
που παλεύει με συνέπεια για 
την επίλυση του Κυπριακού 
στη βάση της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
Την μοναδική πολιτική δύναμη 
που με σθένος προτάσσει 
τ η ν  ε π α ν α π ρ ο σ έ γ γ ι σ η 
Ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ί ω ν  κ α ι 
Τουρκοκυπρίων και συνάμα 
την επανένωση του λαού μας. 
Την μοναδική πολιτική δύναμη 
που παλεύει για ένα καλύτερο 
μέλλον, για μια καλύτερη 
κοινωνία, για την οικοδόμηση 
της  πο ιοτ ικά  ανώτερης 
κοινωνίας, του Σοσιαλισμού.

Εμάς, ως την πρωτοπόρα 
νεολαία αυτού του λαού, 
η νέα χρονιά θα μας βρει 
στις επάλξεις του αγώνα. 70 
χρόνια ιστορίας, μας χάραξαν 
το δρόμο και είναι ο οδηγός 
μας για να συνεχίσουμε να 
υπερασπιζόμαστε το δίκαιο 
της νεολαίας, το δίκαιο του 
λαού μας. Θα παραμείνουμε 
ισχυρός πόλος αντίστασης 
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

που η Κυβέρνηση 
εφαρμόζει στον 
τόπο μας. Θα 
συνεχίζουμε να 
αγωνιζόμαστε 

γ ι α  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  κ ι 
επανένωση του τόπου μας. 
Μόλις λίγες μέρες απομένουν 
μέχρι την 25η του Γενάρη 
που θα πραγματοποιηθεί η 
καθιερωμένη δικοινοτ ική 
αντιιμπεριαλιστική εκδρομή 
της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος. Όπου 
η νεολαία του τόπου μας θα 
βροντοφωνάξει: «ΕΞΩ ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΝΗΣΙ»,  «ΕΞΩ ΟΙ  ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ», «ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ», 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ 
ΛΑΩΝ, ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ».
Εμπρός λοιπόν! Ας είναι η 25η 
του Γενάρη το εφαλτήριο που 
η νεολαία θα ξεχυθεί στους 
δρόμους. Γιατί αυτοί που 
βιάστηκαν να γράψουν το 
θάνατο της Αριστεράς, θα δουν 
τη νεολαία με κόκκινα λάβαρα 
να γεμίζει τους δρόμους.

•Δημήτρης Ιωάννου
Μ έ λ ο ς  Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ 
Συμβουλίου ΕΔΟΝ





Στις 16 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε 
το 1ο Εργατικό και 
Κοινωνικό Φόρουμ 
στο χώρο του 
Κινηματογράφου 
Ζήνα Πάλας 
στην Λευκωσία. 
Εκατοντάδες 
αντιπρόσωποι 
από 20 και πλέον 
οργανώσεις 
συζήτησαν για 
την κατάσταση 
στην κυπριακή 
κοινωνία και 
κατέληξαν σε μια 
κοινή διακήρυξη. 
Στη συνέχεια, οι 
αντιπρόσωποι 
ένωσαν τη φωνή 
τους με τους 
υπόλοιπους 
εργαζόμενους και 
πορεύτηκαν προς 
τη Βουλή, όπου 
βροντοφώναξαν 
ενάντια στις 
πολιτικές 
λιτότητας και 
απαίτησαν 
αναπτυξη και 
θέσεις εργασίας.

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), Δημοκρατική Εργατική 
Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων 
Δασκάλων (ΠΟΕΔ), Οργάνωση Ελλήνων Εκπαιδευτικών Μέσης 
Εκπαίδευσης (ΟΕΛΜΕΚ), Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής 
Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ) Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Ανεξάρτητων Συντεχνιών  (ΠΟΑΣ), Παγκύπρια Οργάνωση 
Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), Ένωση 
Συνταχτών Κύπρου, Κίνηση Κατά των Εκποιήσεων, Ένωση Κυπρίων 
Αγροτών (ΕΚΑ), Νεα Αγροτική, Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 
(ΠΟΠ), Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), Παγκύπρια 
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), Ένωση Κυπρίων 
Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), Κίνηση κατά των Ιδιωτικοποιήσεων, 
Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Κίνηση Πολιτισμού.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν 
στην πλατφόρμα: 

•Τα εργατικά συνδικάτα, κοινωνικές 
οργανώσεις και η κοινωνία των 
πολιτών της Κύπρου και Ευρώπης 
απαιτούμε και θα διεκδικήσουμε 
μια νέα πορεία της Ευρώπης και 
της Κύπρου. Θα παλέψουμε για 
αλλαγή ρότας με κατάργηση των 
απάνθρωπων συνταγών λιτότητας, 
και ανατροφοδοτούμενης ύφεσης 
και φτωχοποίησης των Ευρωπαίων 
εργαζομένων και πολιτών.

• Θ α  α ν τ ι σ τ α θ ο ύ μ ε  σ τ ι ς 
ιδιωτικοποιήσεις. Οι Ημικρατικοί 
Οργανισμοί, και ιδιαίτερα οι τρεις 
κερδοφόροι, στρατηγικής σημασίας 
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, στις 
τηλεπικοινωνίες, στον ηλεκτρισμό 
και τα λιμάνια, οι οποίοι αποτελού 
εθνικό πλούτο, οδηγούνται σε 
ιδ ιωτικοποίηση που θυμίζει  
ξεπούλημα. 

•Απαιτούμε από την κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Υγείας απόσυρση 
της πρότασης υποβάθμισης του 
ρόλου του ΟΑΥ και αλλοίωσης 
της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ με την 

εμπλοκή των μεγάλων ιδιωτικών 
ασφαλιστικών συμφερόντων.

•Διεκδικούμε Δημόσια Εκπαίδευση 
βραχίονα του Κράτους Πρόνοιας, 
αποκούμπι κι ελπίδα της κάθε 
οικογένειας που ταλανίζεται από 
την οικονομική κρίση. 

•Προειδοποιούμε ότι δεν θα 
μείνουμε απαθείς στο ότι η 
κυβέρνηση έχει επιλέξει το πεδίο 
της σύγκρουσης με την κοινωνία 
στον τομέα των εκποιήσεων πρώτης 
κατοικίας, επαγγελματικής στέγης 
και αγροτικής καλλιεργήσιμης γης. 

•Η οικογενειακή και δημογραφική 
πολιτικής που κινδυνεύει με 
πλήρη κατάργηση με αφορμή 
και πρόσχημα την οικονομική 
κρίση με την κατάργηση ή την 
κατακρεούργηση των επιδομάτων 
απαιτούμε όπως αντιμετωπισθεί 
σαν θέμα εθνικής επιβίωσης.

•Διεκδικούμε στήριξη στις χιλιάδες 
μικρομεσαίες ή και οικογενειακές 

επιχειρήσεις και βιοτεχνίες  που 
κινδυνεύουν ή έβαλαν λουκέτο τα 
τελευταία χρόνια.

• Α π α ι τ ο ύ μ ε  π ά τ α ξ η  τ η ς 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
Διεκδικούμε ισχυρές δημόσιες 
υπηρεσίες, σαφείς στρατηγικές 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  έ ν τ α ξ η ς  κ α ι 
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. 

•Η πολιτική λιτότητας συνεχίζεται 
και μέσα από τον προϋπολογισμό 
για το 2015. Είναι προφανές ότι οι 
πολιτικές λιτότητας προδιαγράφουν 
ακόμα χειρότερες ημέρες για 
τους άνεργους/ες, για τους 
εργαζόμενους/ες τις μικρομεσαίες 
και οικογενειακές επιχειρήσεις, 
τους αγρότες και αγρότισσες, τους 
συνταξιούχους και τις κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες.  

Λευκωσία, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 
2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
«Η Κοινωνία Αντιδρά και Διεκδικεί»



Η Βουλή εν τη «Συναγερμική και 
Δηκοϊκή» της σοφία αποφάσισε 
να υπερψηφίσει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για το έτος 2015, 
τον οποίο κατέθεσε η Κυβέρνηση. 
Έναν προϋπολογισμό που είναι 
σαφές πως δεν αντιμετωπίζει 
τις σημαντικές προκλήσεις στον 
αναπτυξιακό και τον κοινωνικό 
τομέα. Έναν προϋπολογισμό 
αιματηρής λιτότητας και 
περικοπών, που εγκλωβίζει 
τη χώρα στον φαύλο κύκλο 
λιτότητας και ύφεσης και που 
υποβαθμίζει την ανάπτυξη, 
αποδομεί την κοινωνική συνοχή 
(όση απέμεινε) και υποσκάπτει 
τους κοινωνικούς τομείς της 
Υγείας, της Πρόνοιας και της 
Παιδείας.

Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Και ενώ κανείς θα ανέμενε 
ότι κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του κρατικού 
προϋπολογισμού ο Πρόεδρος 
του κυβερνώντος κόμματος 
και διάδοχος του ηγέτη 
της κρίσης θα στήριζε με 
ειλικρίνεια και θάρρος τις 
πολιτικές της Κυβέρνησης και 
του κόμματός του, ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου επιδόθηκε σε ένα 
υποκριτικό, δακρύβρεχτο 
παραλήρημα ψευδολογίας 
και ανακριβειών. 

Ως εάν ο λαός να τρώει 
κουτόχορτο...

Τάδε έφη ο Αβέρωφ… Η πραγματικότητα…
Σήμερα η χώρα κινείται προς την σταθεροποίηση. Η οικονομία αναβαθμίζεται 
και ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών. Σήμερα, το τραπεζικό 
σύστημα στέκεται ξανά σιγά-σιγά στα πόδια του.

Το τραπεζικό σύστημα οφείλει επιτέλους να αναλάβει με τόλμη την δική του 
ευθύνη. Έχουμε φτάσει στα όρια μας σε αυτό το κοινοβούλιο, να ψηφίζουμε 
νομοσχέδια και ρυθμίσεις για να σωθούν οι τράπεζες. Να γνωρίζουν ότι δε 
θα παραμείνουμε απαθείς σε τυχόν αυθαιρεσίες τους.

Σήμερα, έχουμε πλέον ξεφύγει από το φάσμα της χρεοκοπίας και της εξόδου 
από το ευρώ. Σήμερα, διαρθρωτικές αλλαγές έχουν πάρει την πορεία της 
υλοποίησης.

Εμείς, στο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν διεκδικούμε ποτέ το αλάθητο. Την 
αυτοκριτική τη χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ποτέ.

Και αν η εκ βάθρων μεταρρύθμιση είναι η μόνη επιλογή για την Κύπρο 
σήμερα,για εμάς δεν είναι υποχρέωση που αναγκαζόμαστε ασθμαίνοντας 
να υποστούμε. Αποτελεί εθνική αποστολή που ενσυνείδητα και με θέρμη 
επιθυμούμε να φέρουμε σε πέρας.

Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στα θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και 
αξιοπιστίας των θεσμών, δεν επιτρέπεται καμία έκπτωση. Ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός και εγώ προσωπικά, δεν πρόκειται ποτέ να χαριστούμε σε 
κανέναν. Να ταυτίσουμε το νόμιμο με το ηθικό. Διαφάνεια και η λογοδοσία 
παντού.

Καταφέραμε με την στήριξη και άλλων κομμάτων να περάσουμε από την 
Βουλή σωρεία θεσμικών αλλαγών και νομοθετημάτων που προέβλεπε η 
συμφωνία με τους δανειστές μας. Και αναφέρομαι πρωτίστως στο ΔΗΚΟ, 
αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις στην ΕΔΕΚ. 

Μια σταθεροποίηση που έχει βασιστεί στην κατεδάφιση του κοινωνικού 
κράτους, την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την καθιέρωση των 
μισθών των 500 ευρώ. Το δε τραπεζικό σύστημα έχει σταθεί στα πόδια του 
πατώντας πάνω στις πλάτες των μικρο-οφειλετών, δρομολογώντας τις 
εκποιήσεις και το ξεσπίτωμα οικογενειών.

Αβέρωφ Νεοφύτου, 2011: «Έχουμε τους καλύτερους τραπεζίτες. Ο 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, επειδή μας λέει τις αλήθειες, έγινε ο 
πιο μισητός άνθρωπος στην Κύπρο για κάποιους. Μιλάει ο Ορφανίδης και 
τον παρακολουθούν Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, Γιαπωνέζοι, κρέμμονται από το 
στόμα του τι θα πει για να το καταγράψουν τα διεθνή ΜΜΕ που ασχολούνται 
με την οικονομία. Η απόφαση του Προέδρου Χριστόφια για μη επαναδιορισμό 
Ορφανίδη, ενδεχομένως να προκαλέσει τριγμούς στο Ευρωσύστημα». 
Ουδέν σχόλιον…

Τόσο… διαρθρωτικές είναι οι αλλαγές, που ξεπουλούν τους Ημικρατικούς 
Οργανισμούς έναντι πινακίου φακής στα χέρια του ντόπιου και του ξένου 
κεφαλαίου. Που διαμορφώνουν ένα ΓεΣΥ έρμαιο των ασφαλιστικών εταιρειών. 
Και που κρατούν στο απυρόβλητο τους αρχικαπιτα-ληστές αυτού του τόπου.

Αλλά πάντα, μα πάντα, θα φταίει ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ… Ο Χριστόφιας 
και το ΑΚΕΛ… Ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ… Ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ….

Ενσυνείδητα και με θέρμη φέρνουν σε πέρας την εθνική τους αποστολή, 
βασισμένη στο ιδεολογικό τους μανιφέστο. Ένα μνημόνιο που τόσο επιζητούν, 
που είναι όμως τόσο λίγο σε σχέση με αυτά που θέλουν να εφαρμόσουν.

Ξεκάθαρος είστε κ. Αβέρωφ. Καμία έκπτωση. Μηδενική ανοχή. Μόνο λίγη 
για τον Κενεβέζο. Και τη Γιωρκάτζη. Και για τους συμπεθέρους. Για τις κόρες 
και τους προεδρικούς γαμπρούς. Ίσως και για τους κουμπάρους. Α, και για 
τον Αρχιεπίσκοπο και την Πρώτη –see through- Κυρία με τα γνωστά φιλέτα/
ακίνητα. Πρωτίστως, όμως, για τον ίδιο τον Πρόεδρο. Ξέρετε εσείς, το γραφείο 
Νίκος Χρ. Αναστασιάδη. Όχι πως έχει καμία σχέση, βέβαια, ο Πρόεδρος…

Ήτοι το ΑΚΕΛ είναι το μοναδικό αποτελεσματικό ανάχωμα και αντίπαλο 
δέος απέναντι στην αλαζονική αντιλαϊκή πολιτική του Συναγερμού και της 
Κυβέρνησης. Μόνο με ισχυρό ΑΚΕΛ, μπορούν οι εργαζόμενοι, η νεολαία, 
οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι και γενικότερα ο λαός μας να ελπίζουν στην 
αξιοπρέπεια, την αποτελεσματική αντίσταση και την προοπτική.



ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανακοίνωσε τους φετινούς 
νικητές, οι οποίοι θα 
λάβουν το βραβείο 

του Ευρωπαίου πολίτη. Από 
την Κύπρο θα βραβευτούν η 
Sevgul Uludag και ο Μιχάλης 
Χριστοφίδης, τους οποίους είχαν 
προτείνει οι Ευρωβουλευτές του 
ΑΚΕΛ, Τάκης Χατζηγεωργίου 
και Νεοκλής Συλικιώτης. Το 
Βραβείο θεσπίστηκε το 2008 
ως επιβράβευση για εξαιρετικά 
επιτεύγματα πολιτών, ομάδων, 
σωματείων ή οργανώσεων 
που με την δράση τους έχουν 
επιδείξει εξαιρετική προσήλωση 
στην προαγωγή μιας καλύτερης 
αμοιβαίας κατανόησης και 
στενότερης ολοκλήρωσης 
μεταξύ των πολιτών των κρατών 
μελών ή στη διευκόλυνση της 
διεθνικής συνεργασίας, εντός 
της ΕΕ. 

Ο Μιχάλης Χριστοφίδης γράφει 
ποιήματα για την ειρήνη και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις πανανθρώπινες αξίες και 
την Ελευθερία. Τα ποιήματά 
του εκδίδονται τόσο στην 
ελληνική όσο και στην τουρκική 
γλώσσα. (π.χ. «Το κόκκινο του 
γιασεμιού – Yasemin kırmızısı», 
«Προοπτική-Perspectif», και 
«Μαζί – Birlikte»). Η δράση και 
το έργο του αναδεικνύουν την 
αξία του αμοιβαίου σεβασμού 
και της συμφιλίωσης στέλνοντας 
το μήνυμα ότι η ειρήνη μπορεί 
και πρέπει να κυριαρχήσει στην 
Κύπρο. Η «Νεολαία» συνομίλησε 
μαζί με τον βραβευθέντα. 

«Ν»: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη 
βράβευση. Τι σημαίνει για σας αυτό το 
βραβείο;

«Μ.Χ.»: Όπως ανάφερα και το 1986, 
στη απονομή κρατικού επαίνου στην 
πρώτη ποιητική συλλογή μου με τίτλο 
«Ταυτότητα και διαβατήριο ενός 
κόσμου», η διάκριση σε ένα έργο 
αποτελεί συναισθηματική αντίκριση. Η 
στρατευμένη τέχνη έχει ένα σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι συναγωνιστής σε 
οποιοδήποτε αγωνίζεται ενάντια στο 
σάπιο που υπάρχει στην 
κοινωνία. Έτσι, η παρούσα 
διάκριση αποτελεί μια 
ηθική ικανοποίηση για την 
πολύχρονη προσπάθεια που 
γίνεται, ώστε η δουλειά που 
δημιουργείται να απευθύνεται 
σε όλους τους συμπατριώτες 
μας, ελληνόφωνους και 
τουρκόφωνους. Νιώθω 
την ανάγκη να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου στους 
συντρόφους ευρωβουλευτές 
Ν. Συλικιώτη και Τ. 
Χατζηγεωργίου που με 
πρότειναν και για τις ενέργειες 
τους όπως η πρόταση του κόμματος μας 
να πετύχει αυτή την κατάληξη. Είναι τιμή 
για μένα που με πρότειναν για αυτό το 
βραβείο μαζί με την Sevgül Uludağ και της 
εύχομαι δύναμη και υγεία. Η κοινή μας 
παρουσία αποτελεί ιστορικό αυτονόητο 
για τον τόπο μας. Εκείνο που μένει, είναι 
ότι μετά το πέρας των διαδικαστικών, 
η προσπάθεια και η συμπεριφορά αυτή 
θα συνεχιστεί, γιατί είναι αποτέλεσμα 
πολιτικής θέλησης και πίστης.

Η πρώτη μου ποιητική συλλογή είχε στόχο 
να εκφράσει τα αισθήματα και βιώματα ενός 
ατόμου που ζει με μια αναπηρία. Στις μετέπειτα 
δημιουργίες, η προσπάθεια είναι η όποια 
ευαισθησία και προσπάθεια ήταν μηνύματα 
που πήγαζαν από προσωπικές εμπειρίες, 
να μετουσιωθούν σε οικουμενικά μηνύματα, 
αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης και 
αλληλεγγύης στην παγκόσμια εργατική τάξη.

«Ν»: Τα ποιήματα σας εκδίδονται και στην 
τουρκική γλώσσα. Πως προέκυψε αυτό;

«Μ.Χ.»: Η πρώτη μου εκδοτική παρουσία 
ήταν μια προσωπική πορεία, από τη στιγμή 
της έμπνευσης μέχρι την εκτύπωση και 
τη διάθεση της ποιητικής συλλογής. Είναι 
η περίοδος που στην παρέα μας μπαίνει 
ένας συμπατριώτης μας ζωγράφος που 
επαναπατρίζεται, ο Μιχάλης Κυρλιτσιάς, που 
με την τέχνη του εκφράζει του αγώνες του 
λαού μας και της εργατικής τάξης παγκόσμια, 
και με την παρουσία και  δημιουργία του 
επανατόνισε την ιδεολογική μας ταυτότητα. 
Στην πορεία, καταφέρνουμε να φτιάξουμε 
μια αδελφική φιλία που στις συζητήσεις μας 
φιλτράραμε από το πιο απλό μέχρι το πιο 
πολύπλοκο ζήτημα.
Όταν μαζεύτηκε το υλικό για να ετοιμαστεί η 
δεύτερη ποιητική συλλογή, ανάμεσα σε όλα 
που έμπαιναν κάτω για συζήτηση, τέθηκε και 
το θέμα τα ποιήματα να μεταφραστούν και 
στην τουρκική γλώσσα, ώστε να φτάνουν 
και στους τουρκόφωνους συμπατριώτες μας. 
Ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής μας θέσης 
και ιδεολογικής αντίληψης. Παρά τις επίμονες 
και επίπονες προσπάθειες μας αυτό δεν 
έγινε κατορθωτό. Έτσι ο τίτλος «Μίση φωνή 
– Yarim ses» αποκτά ένα πικρό συμβολισμό. 
Οι προσπάθειες μας καρποφόρησαν στις 
μετέπειτα ποιητικές συλλογές. Ευχαριστώ 
από καρδιάς, όλους τους φίλους που 
πρόσφεραν την τουρκική απόδοση των 
ποιημάτων μου, την Άντρη Θεοχάρους, τον 
Αλέξανδρο Κυριάκου, τον Νίκο Μούδουρο, 

«Ν»: Μιλήσατε για στρατευμένη 
τέχνη. Έχετε επηρεαστεί από πιο 
παλιούς ποιητές, ειδικά αριστερούς ή 
προοδευτικούς;

«Μ.Χ.»: Τόσο από την τοπική, όσο και από την παγκόσμια 
δημιουργία. Τοπικά, από τον σύντροφο ποιητή Άντη 
Κανάκη, τον Παύλο Λιασίδη, τον Κυριάκο Καρνέρα. Από 
την παγκόσμια καλλιτεχνική σφαίρα είναι ο Βλαδίμηρος 
Μαγιακόφσκι, ο Μπρεχτ, ο δικός μας Ναζίμ Χικμέτ και ο 
Γιάννης Ρίτσος. 

«Ν»: Ποιο ήταν το κίνητρο για σας για να ασχοληθείτε 
με την ποίηση;

«Μ.Χ.»: Όλοι μέσα μας κρύβουμε την ανάγκη να 
καταγράψουμε σε κάποια φάση τα συναισθήματα μας, 
τις σκέψεις μας. Και πάντα το τολμούμε. Από τότε που 
ξεκινά η πολιτική μου σκέψη, η επιλογή μου ήταν η 
Αριστερά, γι’ αυτό και η πολιτική μου δραστηριότητα 
κινείται μέσα στο Λαϊκό Κίνημα. Οι πρώτοι μου στίχοι, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’80, βρήκαν στέγη στις 
σελίδες της «Νεολαίας» μας, σε μια στήλη που νέοι 
δημιουργοί έστελλαν ποιήματα τους και ο φίλος ποιητής 
Άντης Κανάκης, δίνοντας την εκτίμηση του, ξεκινούσε ένα 
δημιουργικό διάλογο μαζί τους. 

την Yeşim Dede, τον Σπύρο Αθανασιάδη, την 
Melis Kizildag και τον Yusuf Toz. Θα παλέψω 
να το κρατήσω αυτό μέχρι και την υστάτη 
καλλιτεχνική μου δημιουργία.       

«Ν»: Στέλνετε κάποιο μήνυμα μέσα από τα 
ποιήματα σας;

«Μ.Χ.»: Κάθε ενέργεια, σε όλους τους 
τομείς, αλλά και κάθε αδράνεια, εκπέμπει 
ένα μήνυμα. Δεν είναι τίποτε, με αυτή την 
έννοια άοσμο και άχρωμο. Προσπάθεια στη 
δράση και τη δημιουργία μου είναι να σταθώ 
διπλά στον καθημερινό άνθρωπο. Να γίνω 
εκφραστής του έρωτα, του μόχθου και των 
αναζητήσεων του. Όπως ειπώθηκε και πριν, 
η πρώτη ποιητική παρουσία πραγματεύτηκε 
τα πιο προσωπικά ζητήματα. Εκεί έγινε ένας 
εσωτερικός αγώνας να μην καταντήσουν 
εγωκεντρικά. Στις επόμενες δημιουργίες 
τα ζητήματα των προσδοκιών, της αγάπης, 
του έρωτα, του πόνου, της πίκρας και της 
ελπίδας αποκτούν την πιο πλατιά τους αξία. 
Η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η κατανόηση 
αντικρίζονται μέσα από το πρίσμα του τόπου, 
αλλά και της οικουμενικότητας. Αγγίζουν 
θέματα όπως το ρόλο του κάθε δημιουργού 
απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν κάθε 
σκεπτόμενο άνθρωπο. Μέσα από μια μελέτη 
και ενδοσκόπηση πρέπει αναδειχθούν όλα τα 
ωραία και δυνατά του, ώστε να επιστρέψουν 
κοντά στον καθημερινό άνθρωπο και να 
τον σπρώξουν στο να κάμει το επόμενο 
βήμα. Να αναγνωρίσει την αξία του και την 
ομορφιά του. Τη σημασία και τον ρόλο του 
στην οικοδόμηση του καινούργιου δικού του 
κόσμου. 

«Ν»: Θεωρείτε πως η ποίηση και γενικότερα 
ο πολιτισμός και η δημιουργική απασχόληση, 
μπορεί να φέρει πιο κοντά τις δύο 
κοινότητες;

«Μ.Χ.»: Είναι φυσιολογικό να πούμε ότι ο 
πολιτισμός, αυτός που υπηρετεί συνειδητά 

και τολμηρά την 
ειρήνη, μπορεί να 

φέρει κοντά όλους τους κατοίκους του τόπου 
μας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Ο πυρήνας 
του αγώνα για επανένωση του λαού και του 
τόπου είναι η πολιτική δράση. Η πολιτική 
δράση του πιο πρωτοπόρου κομματιού της 
κοινωνίας, της εργατικής τάξης. Της τάξης 
που μόνο αυτή μπορεί να προσφέρει στην 
ανθρωπότητα  ότι πιο όμορφο κι ωραίο. 
Σήμερα περνούμε δύσκολες στιγμές. Οι 
προκλήσεις είναι πολλές. Εκείνο που προέχει, 
είναι να δοθεί ξανά στον εργαζόμενο η 
αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. Σ’ αυτά 
όλα ο πολιτισμός έχει σημαντικό μερτικό. 
Αλλά δεν παύει να είναι ο εκφραστής.    

«Ν»: Ποιο μήνυμα θα στέλλατε στους νέους;

«Μ.Χ.»: Οι νέοι είναι τα νέα μέλη της 
κοινωνίας. Δυνατοί νέοι σημαίνει δυνατή 
κοινωνία και ελπιδοφόρο μέλλον. Αν στον 
καθένα μας ορθώνονται χίλια εμπόδια 
να πάμε ένα βήμα μπροστά και να δούμε 
μέλλον, στους νέους σ’ αυτό τον κόσμο 
που αλλάζει με τρομακτικούς ρυθμούς τα 
εμπόδια όχι μόνο τους εμποδίζουν, αλλά και 
τους οπισθοχωρούν. Υπάρχει διέξοδος, άρα 
υπάρχει ελπίδα. Η μαρξιστική μελέτη όλων 
των κοινωνικών δεδομένων οδηγεί στην 
σωστή εκτίμηση. Αυτό μπορεί να γίνει το 
πρώτο μήνυμα. Πρέπει, να επανακτήσουμε 
τις ανθρώπινες επαφές. Όλα κατάντησαν 
έρμαιο στην τεχνολογική εξέλιξη. Ο διάλογος 
έγινε sms, η παρέα απονευρώθηκε σε face-
book και πολλά άλλα. Πρέπει ο κάθε νέος και 
όλοι μαζί να παλέψουμε να ξανά συντάξουμε 
την παρέα να επανακτήσουμε το διάλογο. 
Να ξανακουστεί το τραγούδι στην νύχτα 
χωρίς ηχορυπάνσεις και i-pad. Οι εχθροί και 
τα υπό φαντάζουν δυνατά και αμέτρητα. 
Προσπαθούν να ελέγξουν όλους του τομείς 
της καθημερινής μας ζωής. 

Επιμέλεια:
Χάρης Καρμέλλος

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Τ



Σεβγκιούλ 
αφιερώθηκε 
για πέραν από 

μια δεκαετία στο ζήτημα 
των αγνοουμένων της 
Κύπρου, Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, ως 
δημοσιογράφος και ακτιβίστρια. 
Μέσα από το έργο της 
ενισχύθηκαν οι μαρτυρίες που 
κατατέθηκαν στην Επιτροπή 
των Αγνοουμένων, ενώ 
έφερε στην επιφάνεια πολλές 
σκοτεινές πλευρές της ιστορίας 
του τόπου μας. Η «Νεολαία» 
συνομίλησε με τη Σεβγκιούλ, 
με την οποία κάναμε μια πολύ 
ουσιαστική συζήτηση. 

«Ν»: Σεβγκιούλ θα θέλαμε 
αρχικά να σου μεταφέρουμε 
τα συγχαρητήρια της ΕΔΟΝ για 
την πρόσφατη απονομή του 
βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη. 
Βέβαια, ο κόσμος της Κύπρου – 
και ειδικότερα οι συγγενείς των 
αγνοουμένων – σε γνωρίζουν 
μέσα από το έργο σου. Αυτό 
το βραβείο όμως σε κάνει ξανά 
επίκαιρη. Έτσι, θα θέλαμε 
να σε ρωτήσουμε αρχικά, τι 
σημαίνει αυτό το βραβείο για 
σένα;

«Σ.Ο.»: Σημαίνει πολλά, επειδή 
είναι μια αναγνώριση για το 
εθελοντικό ανθρωπιστικό έργο 
που έχουμε διατελέσει για 
τόσα χρόνια, με πολλές θυσίες, 
απειλές, εκστρατείες λοιδορίας 
και πολλή δουλειά. 

Οι πραγματικοί νικητές είναι οι 
αναγνώστες μου, Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι, λόγω του ότι με 
βοήθησαν να αποκαλύψω τόσες ιστορίες, 
όχι μόνο για τους αγνοούμενους αλλά για 
ιστορίες βιασμών, δολοφονιών, φιλίας, 
ανθρωπίνων συμπεριφορών που είχαν 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. Αποτελεί μια καλή αναγνώριση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα 
ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον 
Τάκη Χατζηγεωργίου και τον Νεοκλή 
Συλικιώτη. Ειδικότερα τον Τάκη, 
επειδή είναι καλός αναγνώστης της 
δουλειάς μου και μας βοήθησε πολύ 
με δικές του πληροφορίες στο να 
εξεύρουμε αγνοούμενους σε διάφορες 
περιπτώσεις, ειδικότερα στην Πάφο. 
Οφείλω ευχαριστίες και στους συντάκτες 
των εφημερίδων «Πολίτης» και «Γενί 
Ντουζέν», αφού μου έδωσαν αρκετό 
χώρο για να γράψω για όλα αυτά τα 
ανείπωτα θέματα που διαφορετικά δε θα 
μπορούσα να το κάνω. Δημιούργησαν 
τις συνθήκες για μένα να γράψω για όλα 
αυτά τα ζητήματα συστηματικά, χωρίς 
να αλλάζουν ούτε λέξη. Ευχαριστώ 
και τη μεταφράστρια των άρθρων μου 
Γεωργία Τσιάππα. Βέβαια θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και την οικογένεια μου για 
τη στήριξη τους, το σύζυγο και το γιο 
μου.

«Ν»: Ποιο ήταν το κίνητρο που 
σε ώθησε να αφιερώσεις το έργο 
και τη δουλειά σου στο θέμα των 
αγνοουμένων της Κύπρου;

«Σ.Ο.»: Ξεκίνησα να ερευνώ για τους 
αγνοούμενους τυχαία. Είχα ένα φίλο 
μου, τον Κουτλάι Ερκ και παίρνοντας του 
συνέντευξη αντιλήφθηκα ότι ο πατέρας 

Έτσι, από σημείο μηδέν ξεκίνησα να 
εργάζομαι για τους αγνοούμενους, 
μοιράζοντας όλες τις πληροφορίες 
που συνέλλεγα με την Επιτροπή 
εντελώς εθελοντικά, χωρίς να είμαι 
μέρος οποιουδήποτε προγράμματος 
ή χορηγίας. Το έκανα ως 
ανθρωπιστικό έργο. Το 2006 έκανα 
κάτι τρελό. Ξεκίνησα μια ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή όπου ο κόσμος 
μπορούσε να με καλέσει και να δώσει 
πληροφορίες σχετικά με διάφορες 
περιπτώσεις αγνοουμένων. Βρήκαμε 
πολλούς χώρους ταφής και πολλούς 
αγνοούμενους.    

«Ν»: Μέσα από όλα αυτά τα 
χρόνια, θα πρέπει να έχεις 
έρθει πολύ κοντά με συγγενείς 
αγνοουμένων. Ποια είναι η σχέση 
που αναπτύσσεις μαζί τους;

«Σ.Ο.»: Γίνονται μέρος της 
οικογένειας μου. Δεν είναι μια 
συνέντευξη που απλά μου δίνουν 
κάποιες πληροφορίες και τελείωσε. 
Δημιουργείται μια σύνδεση επειδή 
μοιράζονται μαζί μου πράγματα που 
δεν τα είπαν σε κανένα πριν, επειδή 
κανένας δεν τους είχε ρωτήσει ποτέ. 
Κανένας δεν τους ρώτησε για τους 
συγγενείς τους, πόσο υπέφεραν 
οι ίδιοι τόσα χρόνια και ποιες είναι 
οι προσδοκίες τους. Έτσι, έχω 
αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με 
συγγενείς και από τις δύο πλευρές. 
Από την αρχή, προσπάθησα να φέρω 
συγγενείς από τις δύο πλευρές μαζί, 
γεγονός που ιστορικά δεν είχε συμβεί 
προηγούμενα. Μετά τη διάνοιξη 
των οδοφραγμάτων, ξεκίνησα να 
φέρνω σε επικοινωνία συγγενείς 
αγνοουμένων από τις δύο πλευρές 
και μερικοί από αυτούς ανέπτυξαν 
πολύ στενές φιλίες. Περνούσαν 
διακοπές μαζί, φρόντιζαν ο ένας τον 
άλλο, πήγαιναν ο ένας στο γάμο του 
άλλου κλπ. Αυτό που προσπάθησα 
να τους δείξω είναι ότι ο πόνος 
δεν είναι ελληνικός ή τούρκικος, 
αλλά ανθρώπινος. Αυτό είναι το 
γενικότερο ζήτημα που χρειαζόταν 
να κατανοήσουν τόσο οι ίδιοι όσο 
και η κοινωνία γενικότερα.   

«Ν»: Πιστεύεις πως οι 
Τουρκοκύπριοι και οι 
Ελληνοκύπριοι – και ειδικότερα 
οι νέοι – γνωρίζουν το ιστορικό 
πλαίσιο μέσα από το οποίο οι δύο 
κοινότητες έφτασαν να έχουν 
τόσους πολλούς αγνοούμενους; 
Αντιλαμβάνονται τον αρνητικό 
ρόλο που έπαιξαν και παίζουν ο 
εθνικισμός-σωβινισμός γι’ αυτό το 
αποτέλεσμα, που διατηρεί μέχρι 
σήμερα τη διαίρεση της Κύπρου; 

«Σ.Ο.»: Μπορώ να μιλήσω κυρίως 
για την τ/κ νεολαία. Πιστεύω ότι 
γνωρίζουν λόγω του ιδιαίτερου 

του ήταν αγνοούμενος. Κάπως έτσι ξεκίνησα. 
Ήταν μεγάλο ταμπού στη δική μας κοινότητα 
να μιλάς για το θέμα των αγνοουμένων. Έτσι 
δεν προσέτρεχε κανείς να ψάξει για τους 
δικούς τους και έμειναν περιμένοντας τους 
να επιστρέψουν πίσω ανά πάσα στιγμή. Όμως 
δεν πήγαν ποτέ ως κοινότητα να ψάξουν για 
αυτούς. 

Αυτοί που υπέφεραν περισσότερο στην Κύπρο 
ήταν οι συγγενείς των αγνοουμένων. Όταν ξέρεις 
ότι κάποιος δικός σου είναι νεκρός, τον θάβεις 
και έχεις ένα τάφο για να τον τιμάς. Όμως στην 
περίπτωση των αγνοουμένων, ακόμα κι αν λογικά 
οι συγγενείς μπορεί να πιστεύουν ότι ο δικός 
τους είναι νεκρός, η καρδιά τους αρνείται να το 
πιστέψει αφού δεν είχαν ποτέ κάποια απόδειξη 
για το ότι είναι όντως νεκροί. Οι πολιτικοί και 
από τις δύο πλευρές έπαιζαν παιχνίδια με το 
θέμα των αγνοουμένων για πολλά χρόνια. Για 
παράδειγμα, συγγενείς των Ε/κ αγνοουμένων 
αφέθηκαν να πιστεύουν ότι οι αγνοούμενοι τους 
είναι ζωντανοί στην Τουρκία. Επίσης, οι Τ/κ μέχρι 
το 1974 πίστευαν ότι οι δικοί τους ήταν ζωντανοί 
στο μοναστήρι του Κύκκου δουλεύοντας ή όντας 
φυλακισμένοι.

Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα και αφού ξεκίνησα 
να γράφω και στις δύο πλευρές, αντιλήφθηκα 
ότι οι Ε/κ δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν Τ/κ 
αγνοούμενοι. Έτσι έσπασα και αυτό το ταμπού 
γράφοντας όλες αυτές τις ιστορίες, τη μια μετά την 
άλλη. Τότε, η Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, 
η οποία αποτελείται από Τ/κ, Ε/κ και τα Η.Ε., 
όταν ξεκίνησα να γράφω εκείνοι δεν είχαν ούτε 
μια συνάντηση για δύο χρόνια. Μετά από μια 
εκστρατεία στα ΜΜΕ και στις δύο κοινότητες, 
υπήρχαν πιο ευνοϊκές συνθήκες τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην Τουρκία να προωθηθεί το θέμα. 

χαρακτήρα των τ/κ δασκάλων και 
καθηγητών. Αντιλαμβάνονται πιο βαθιά 
τι συνέβη. Τυγχάνουν περισσότερης 
προστασίας από τον εθνικισμό σε σχέση με 
τους ε/κ μαθητές, επειδή οι τ/κ δάσκαλοι 
ιστορικά βρίσκονταν στην προμετωπίδα 
του προοδευτικού αγώνα. Επίσης οι τ/κ 
δάσκαλοι έπαιξαν πολύ σημαντικό και 
προοδευτικό ρόλο ειδικότερα σε καιρούς 
καταπίεσης από το καθεστώς εντός της 
τ/κ κοινότητας και όταν τα δημοκρατικά 
δικαιώματα παραμερίζονταν. Αγωνίστηκαν 
πολύ για δημοκρατικά δικαιώματα, 
δικαιοσύνη και ειρήνη. Αυτό ισχύει και για 
τη σημερινή κατάσταση. Από την άλλη, 

μέσα στην ε/κ κοινότητα, οι ε/κ ενώσεις 
δασκάλων και καθηγητών τείνουν να είναι 
πιο εθνικιστικές. Εκεί υπάρχουν αρκετά 
προβλήματα.  

«Ν»: Ποια είναι η σημασία μιας 
τελικής διευθέτησης του θέματος των 
αγνοουμένων για τις δύο κοινότητες της 
Κύπρου και το Κυπριακό γενικότερα;

«Σ.Ο.»: Εάν δεν επουλώσεις τις πληγές 
τότε αυτές θα γίνουν γάγγραινα και θα 
περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό δε 
θα γίνει εάν κλείσεις αυτό το κεφάλαιο 
τελειωτικά και το καθαρίσεις. Δυστυχώς, 
βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία όπου 
προσπαθούμε να εντοπίσουμε που είναι 
θαμμένοι οι αγνοούμενοι. Δεν είμαστε 
ακόμη στη φάση όπου προσπαθούμε να 
μιλήσουμε γι’ αυτό το θέμα μαζί, Τ/κ 
και Ε/κ. Δεν συζητούμε ακόμη για το 
θέμα στο σύνολο του. Δεν συζητούμε, 
για παράδειγμα, για τους δολοφόνους, 
τους βιαστές, τους αυτουργούς. Τους 
συγχωράμε; Τους βάζουμε φυλακή; 
Παρόλο που είναι δικαίωμα του κάθε 
ανθρώπου να πάει στο δικαστήριο σε 
προσωπικό επίπεδο, γι’ αυτό το θέμα 
πιστεύω ότι πρέπει να το επιλύσουμε μαζί. 
Πρέπει να καθίσουμε κάτω μαζί και να το 
λύσουμε όπως έγινε και στη Ν. Αφρική. 
Να δούμε αν μπορούμε να στήσουμε μια 
Επιτροπή Συμφιλίωσης ή μια Επιτροπή 
Αλήθειας. Εάν το κάνουμε ξεχωριστά, 
αυτό δε θα βοηθήσει στη συμφιλίωση.

Επιμέλεια:
Ηλίας Δημητρίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Υπεύθυνος Γραφείου Επαναπροσέγγισης 
ΕΔΟΝ
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Στις 12 Δεκεμβρίου 2014, το Ινστιτούτο 
Εργασίας Κύπρου παρουσίασε δημόσια 
την έκθεση του για την Οικονομία και την 
Απασχόληση, διαλύοντας με επιστημονικό και 
τεκμηριωμένο τρόπο κάθε νεοφιλελεύθερο 
παραμύθι που οι κυβερνώντες και οι 
τροικανοί φίλοι τους μας πλασάρουν. 

Η δριμεία νεοφιλελεύθερη προσαρμογή της 
οικονομίας που ακολούθησε την τραπεζική 
κρίση, με το πρόγραμμα που υιοθετήθηκε 
από την κυβέρνηση και την Τρόικα, επέβαλε 
συνθήκες δραματικής αναδιανομής του 
εισοδήματος σε βάρος των εργαζομένων.  
Με τις ασκούμενες πολιτικές, είναι προφανές 
από τα στοιχεία και τους πίνακες, ότι 
ο στόχος είναι να μειωθεί το μερίδιο της 
εργασίας στο ΑΕΠ.  

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επισήμανση της 
έκθεσης ότι κατά τα έτη 2009-2011 η αύξηση 
της ανεργίας προήλθε αποκλειστικά από την 
αύξηση του εργατικού δυναμικού, αφού ο 
αριθμός των απασχολουμένων παρέμεινε 
ουσιαστικά σταθερός. Μετά όμως το 2012 
η αύξηση της ανεργίας αλλάζει ποιότητα 
και προέρχεται από την μεγάλη μείωση της 
απασχόλησης, λόγω καταστροφής θέσεων 
εργασίας.

Η μείωση της απασχόλησης κατά την τριετία 
2012-2014 είναι δραματική.  Πάνω από 50,000 
θέσεις εργασίας αναιρέθηκαν μέσα στην τριετία 
2012-2014. 

Εξαιρετικά παραστατική είναι και η εικόνα που 
προκύπτει μέσα από την ανάλυση των στοιχείων 
όσον αφορά την κατανομή του βάρους από τις 
επιπτώσεις της κρίσης. Ποιος δηλαδή πληρώνει 
τον λογαριασμό. Από το 2012 έως το 2015 το 
μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει μειωθεί κατά 
13%, ενώ ο πληθωρισμός μόνο κατά 2.3%.  

Μέχρι το 2014, ενώ οι αμοιβές της εργασίας έχουν 
απολέσει 1.6 δις, την ίδια περίοδο το καθαρό 
λειτουργικό πλεόνασμα, δηλαδή τα κέρδη, 
έχουν αυξηθεί κατά 500εκ. Για το σύνολο 
των μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων και 
όσων έχασαν την θέση εργασίας 
τους, η αγοραστική τους δύναμη 
έχει συρρικνωθεί κατά 25% και 
συνεχίζει.

Οι πιο πάνω σημαντικές αναφορές 
της έκθεσης, τεκμηριώνουν με 
απόλυτα επιστημονικό τρόπο 
το συμπέρασμα πως η χώρα 
μας οδηγείται σε εργασιακό 
μεσαίωνα.  

Όχι μόνο με την έννοια της υποβάθμισης της 
τιμής της εργασίας που είναι ένα γεγονός 
αναντίλεκτο, αλλά και με την έννοια της 
δραματικής ανατροπής της κοινωνικής 
ισορροπίας, αφού η συσσώρευση φτώχειας 
και η  υποβάθμιση των συνθηκών ζωής 
στην πλευρά των εργαζομένων έχει ως 
αποτέλεσμα, ακόμα μεγαλύτερη συσσώρευση 
πλούτου και χλιδής σε ολοένα και λιγότερους, 
οι οποίοι  στη σημερινή κρίση, όχι μόνο δεν 
δυστυχούν, αλλά θησαυρίζουν.

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει 
στην πρώτη αξιολόγηση 
εφαρμογής των νέων κανόνων 
οικονομικής διακυβέρνησης, 
τρία χρόνια μετά την έγκριση 
των έξι νομοθετημάτων για 
την ενίσχυση εφαρμογής του 

συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και 
δύο χρόνια μετά τα δυο νομοθετήματα για την 
ενίσχυση της παρακολούθηση των δημοσιών 
οικονομικών.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή στην νέα οικονομική 
διακυβέρνηση που έχει θεσμοθετήσει είχε 
θέσει τέσσερις βασικούς στόχους:

1.Μεγαλύτερο συντονισμό των δημοσιών 
οικονομικών και των προϋπολογισμών των 
Κρατών Μελών (ΚΜ), ώστε να είναι συμβατοί 
με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.

2.Την εισαγωγή νέας διαδικασία εποπτείας 
των οικονομιών των ΚΜ με την δημιουργία 
δεικτών ελέγχου (Alert 
Mechanism).

3.Την δημιουργία 
πλαισίου για τις χώρες 
που διαπιστώνεται ότι 
έχουν δημοσιονομικά 
ελλείμματα ή δεν 
ακολουθούν  τ ι ς 
πολιτικές κατευθύνσεις 
δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ώ ν 
μεταρρυθμίσεων που 
αξιώνει η ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (διαδικασία 
συνεχούς εποπτείας 
– Economic Partner-
ship Programs που δε 
διαφέρει σε τίποτα από 
τα γνωστά μνημόνια).

4.Τη θεσμοθέτηση μιας νέας διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να 
εφαρμόζεται η νέα οικονομική διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο).
Αξιολογώντας την μέχρι σήμερα πορεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει 
βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης των ΚΜ. Αυτή η διαπίστωση γίνεται 
ωστόσο με τη χρήση αποκλειστικά δημοσιονομικών δεικτών και όχι 
ποιοτικών κριτηρών για την πορεία των οικονομιών των ΚΜ.

Άλλοι θεμελιακοί παράγοντες όπως τα ποσοστά ανάπτυξης, οι 
τάσεις στην ανεργία και την μετανάστευση, η ποιοτική διάρθρωση 
των οικονομικών και η ένταση του χάσματος μεταξύ κέντρου 
- περιφέρειας δεν βρίσκουν καμία θέση στην αξιολόγηση που 
πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στα δημόσια οικονομικά 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που είχε η αυξημένη 
εποπτεία σε άλλους τομείς όπως ο τραπεζικός τομέας, δεικνύοντας 
και το περιορισμένο εύρος της αξιολόγηση που έχει γίνει.

Βασικές διαπιστώσεις 
και προβληματικές

1.Ως βασικό επίτευγμα 
α ν α φ έ ρ ε τ α ι  η 
αποδοτικότητα στη μείωση 
των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Ωστόσο 
δεν γίνεται αναφορά στο 
κοινωνικό κόστος που έχει 

για τις κοινωνίες και τις οικονομίες των ΚΜ αυτή η πολιτική.

2.Προτάσσεται επίσης η επιτυχής πλέον εφαρμογή 
εναρμονισμένων οικονομικών πολιτικών από τα κράτη μέλη. 
Πολιτικών βέβαια πλήρως ταυτισμένων με τη νεοφιλελεύθερη 
κατεύθυνση με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να μεγεθύνει και 
το χάσμα κέντρου – περιφέρειας.

3.Γίνεται επίσης αναφορά στη δυνατότητα πλέον της 
Ευρωπαϊκή Επιτροπής καθορισμού της στρατηγικής στην 
οικονομική πολιτική των ΚΜ. Στρατηγική ωστόσο που δεν 
έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.

4.Διαπιστώνει τέλος ότι τα νομοθετήματα έχουν βελτιώσει την 
εποπτεία στην οικονομική πολιτική των κρατών μελών με αποτέλεσμα 
να εντοπίζονται έγκαιρα ανισορροπίες. Η έκθεση όμως παραλείπει να 
σημειώσει τις επιδράσεις της μείωσης της ευελιξίας στην οικονομική 
πολιτική των ΚΜ.
Συνολικά, είναι σαφές ότι η αξιολόγηση που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, είναι όχι μόνο πρόχειρη και επιφανειακή, αλλά και πολιτικά 
κατευθυνόμενη ώστε να δώσει το μήνυμα πλήρους επιτυχίας των 8 
νομοθετημάτων, χωρίς αυτά να δημιουργούν προβλήματα στην Ευρωζώνη.

Η



Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η συναυλία της ΕΔΟΝ 
προς τιμή των 70χρόνων της 
ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, με 26 καταξιωμένους 
Ελλαδίτες και Κύπριους 
καλιτέχνες. Οι χιλιάδες κόσμου 
που παρακολούθησαν τη συναυλία, 
απόλαυσαν 3 ώρες με τραγούδια 
που άφησαν το στίγμα τους στην 
ιστορία και που συντροφεύουν 
τους καθημερινούς αγώνες της 
νεολαίας και του λαού μας για 
λευτεριά και προκοπή. ΖΗΤΩ ΤΑ 70 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΝ-ΕΔΟΝ!

«Η σημερινή μέρα θα σηματοδοτήσει πολλά 
πράγματα, όχι μόνο για τον κόσμο της Κύπρου 
αλλά και για εμάς τους ίδιους. Εύχομαι και στα 
εκατό να είμαι κοντά στην ΕΔΟΝ». 

«Είναι ανεπανάληπτο αυτό που γίνεται. Είναι 
τιμή μου που με προσκαλέσατε. Εύχομαι πάντα 
ψηλά, πάντα μπροστά, πάντα δυνατά». 

«Πρέπει να πω ευχαριστώ σε όλους όσοι 
συμμετείχαν. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται 
συχνά, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες να μαζεύονται 
σε μια σκηνή. Είναι ένα μήνυμα ομοψυχίας. Σε 
αυτές τις εποχές χρειαζόμαστε όσο περισσότερο 
πολιτισμό. Ένιωσα πολλές φορές σήμερα πως 
μέσα στον χώρο βρισκόταν ένας και μόνο 
άνθρωπος κι όχι μονάδες». 

«Το 1971 πρωτοήρθα στην Κύπρο για το 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τόσα χρόνια μετά εδώ. 
70 χρόνια είναι μια μεγάλη πορεία μέσα από 
αγώνες. Εγώ εύχομαι να είμαστε εδώ και στα 
80 και στα 90 και στα 100». 

«Τα 70 χρόνια είναι μια καλή αρχή. Πάντα στην 
πρωτοπορία η νεολαία της αριστεράς, είναι η 
το μέλλον μας, η ματιά μας στο μέλλον, είναι 
αυτό που χρειάζεται για να συσπειρώνει τον 
νεαρό κόσμο». 

«Χρόνια Πολλά και στα εκατόχρονα. Ο αγώνας 
συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ. Όσο υπάρχει 
αυτή η κατάσταση, η ΕΔΟΝ είναι αναγκαιότητα».  

«Εύχομαι τα 70 χρόνια γεμάτα στο μέλλον να 
αναπαραχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Η 
ΕΔΟΝ είναι μια οργάνωση που θα μείνει για 
πάντα και είναι συνυφασμένη με την ιστορία 
της Κύπρου». 

«Η ΕΔΟΝ έκανε πάλι ένα θαύμα πολιτισμού. 
Μια μεγαλειώδης συναυλία, μαζεύτηκαν τα 
μεγαλύτερα ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών. 
Στα 100 χρόνια θα είμαστε πάλι εδώ». 

Λάκης Χαλκιάς 
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Γλυκερία 

Θύμιος Παπαδόπουλος

Κώστας Θωμαΐδης 

Μίλτος Πασχαλίδης 

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Μάριος Κωνσταντίνου 

Γεωργία Λάρδου 



«Η ΕΔΟΝ είναι η κορωνίδα του πολιτισμού σε 
αυτόν τον τόπο. Χωρίς την ΕΔΟΝ δεν ξέρω που 
θα βρισκόταν το επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. 
Ήταν μεγάλη μας τιμή να παίξουμε σε αυτή τη 
συναυλία. Και τα επόμενα 70 το ίδιο δυνατά. 
Καλούς αγώνες». 

Τραγουδώ από τα 13 μου για την ΕΔΟΝ, έχω σχεδόν πενηνταρίσει 
και θα συνεχίσω να το κάνω όσο μου το επιτρέπει η βιολογική 
μου κατάσταση. Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι υπάρχει η ΕΔΟΝ 
σε αυτό τον τόπο. Μπορείτε να φανταστείτε την χώρα μας χωρίς 
την αριστερά; 

«Η ΕΔΟΝ και γενικά η αριστερά, δίνει χρόνια τις μάχες και 
τους αγώνες της. Το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα. Ο κόσμος 
περιμένει από την αριστερά. Είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε 
αυτή την προσπάθεια. Με ένα απλό κάλεσμα ήμασταν όλοι εδώ. 
Αυτό τα λέει όλα». 

«Χρόνια πολλά στην ΑΟΝ-
ΕΔΟΝ και να είναι πάντα 
μπροστά στους αγώνες και 
στις διεκδικήσεις. Πάντα με 
το λαό, για το καλό του λαού 
και εύχομαι να βοηθήσει να 
βγούμε από αυτό το πράγμα 
που ζούμε».

Νικόλας Φιλίτας

Κούλης Θεοδώρου 

Δημήτρης Μπάσης 

Σοφία Παπάζογλου



ας λένε οι εχθροί μας 
: Και γνωστή ακόμα 
να γίνει η αλήθεια, 
δεν μπορεί άλλο 
πια να διαδοθεί. Μα 
είμαστε εμείς αυτοί 
που τη διαδίδουν». 
              Μπ. Μπρεχτ

Η «Νεολαία» αποτελεί εδώ και 55 χρόνια 
το εκφραστικό όργανο του ΚΣ της ΕΔΟΝ. 
Ένα έντυπο το οποίο πέρασε πάρα πολλά 
όλα αυτά τα χρόνια, με δυσκολίες, 
οικονομικά προβλήματα, εμπόδια, 
σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν υπέστειλε 
ποτέ τη σημαία της αντικειμενικής 
ενημέρωσης των νέων. Δεν έκανε βήμα 
πίσω, όπως ούτε η Οργάνωση μας η 
ΕΔΟΝ, στην προσπάθεια για ανάδειξη 
των προβλημάτων που απασχολούν 
τους νέους, στον αγώνα για λευτεριά 
και επανένωση, στην πάλη για τον 
κόσμο της ειρήνης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού.

Μέσα στις σημερινές συνθήκες της 
παραπληροφόρησης, του χρηματισμού, 
της διαφθοράς, η «Ν» αποτελεί 
μια από τις ελάχιστες φωνές που 
υψώνουν ανάστημα και δε δέχονται 
να παρασυρθούν στο βούρκο του 
συστήματος.
Το αφιέρωμα αυτό στοχεύει να 
παρουσιάσει τις σημαντικότερες στιγμές 
των τελευταίων 55 χρόνων, έτσι 
όπως παρουσιάστηκαν στα φύλλα της 
«Νεολαίας».

ΕΔΟΝ, συνεχίζοντας την ιστορία του 
νεολαιίστικου τύπου, κυκλοφορεί από τους 
πρώτους μήνες ίδρυσης της εκφραστικό 
όργανο. Ο «Τηλεγράφος» έγινε το 
εβδομαδιαίο εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ 
από τις 3 Οκτωβρίου 1959, μέχρι και τις 23 
Απριλίου 1960. Τότε, μετά από συνεχείς 
αλλαγές στην εμφάνιση της εφημερίδας, η 
μετεξέλιξη ολοκληρώθηκε με την αλλαγή 
ονομασίας και τη γέννηση της εφημερίδας 
«Νεολαία», που παραμένει μέχρι σήμερα το 
εκφραστικό όργανο της Οργάνωσης μας.

Μέχρι τον Μάιο του 1966 κυκλοφορούσε ως 
εβδομαδιαία εφημερίδα και από τον Ιούνιο 
του 1966 ξεκίνησε να εκδίδεται ως μηνιαίο 
περιοδικό, δίδοντας έμφαση στον ερευνητικό 
της ρόλο, χωρίς να εγκαταλείπονται ο 
οργανωτικός και ενημερωτικός στόχος. Με 
τη συμπλήρωση 31 τευχών, το περιοδικό 
αναγκάστηκε να κλείσει, το Δεκέμβρη του 
1968.

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, λόγω 
προβλημάτων, η «Νεολαία» επιστρέφει 
τον Απρίλιο του 1976 ως εβδομαδιαία 
εφημερίδα, με κύριο σκοπό τον αντικατοχικό 
και αντιιμπεριαλιστικό αγώνα της κυπριακής 
νεολαίας ενάντια στα αποτελέσματα του 
προδοτικού πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής. Μέσω της εφημερίδας, 
η ΕΔΟΝ προσανατόλισε τη νεολαία στην 

ενότητα των πατριωτικών δυνάμεων, στην 
επαναπροσέγγιση και την καταπολέμηση 
του εθνικισμού-σοβινισμού. 

Με την επανέκδοση της «Νεολαίας», 
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
καθιερώθηκε και η ετήσια γιορτή της, 
με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας 
της. Η εφημερίδα αναβαθμιζόταν και 
προσαρμοζόταν στις συνθήκες της κάθε 
εποχής, προσφέροντας στη νεολαία το 
κατεξοχήν μαχητικό νεολαιίστικο έντυπο, 
ενώ παρουσίαζε συνεχή αύξηση στην 
κυκλοφορία της ως αποτέλεσμα της 
εθελοντικής εργασίας των στελεχών και 
μελών της ΕΔΟΝ, που την πουλούσαν σε 
κάθε γειτονιά.  

Η μείωση της κυκλοφορίας της «Νεολαίας» 
στη δεκαετία του 1990, οδήγησε την 
Οργάνωση να αναστείλει την αυτόνομη 
έκδοση της εφημερίδας και έτσι από τον 
Οκτώβρη του 1997 μέχρι και τον Απρίλη του 
1999, η «Νεολαία» συνέχισε να εκδίδεται 
ως ένθετο της Κυριακάτικης «Χαραυγής».

Επανεκδίδεται τον Οκτώβριο του 1999 με 
τη μορφή μηνιαίου περιοδικού και έγινε 
το σύγχρονο περιοδικό της νεολαίας 
καλύπτοντας πλέον ενημερωτικά, 
μορφωτικά και ερευνητικά πεδία. Δυστυχώς, 
τα οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν ξανά 
τη «Νεολαία» να αναστείλει την έκδοση της 
το Μάη του 2001, για να επανεμφανιστεί 
πάλι τον Ιανουάριο του 2003, ως μηνιαία 
εφημερίδα με δωρεάν διανομή.

Το φθινόπωρο του 2010 αποφασίστηκε από 
το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, όπως προχωρήσουμε 
ακόμα ένα βήμα ως προς την αναβάθμιση και 
τη διάδοση της. Η απόφαση αυτή συνέπεσε 
χρονικά με τα 50χρονα της «Νεολαίας» 
και συνδυάστηκε με την προβολή, μέσω 
αφισοκόλλησης, της επετείου και της 
αναβάθμισης της εφημερίδας. Το Δεκέμβριο 
2011, για να καλυφθεί η ανάγκη να φτάνει 
η «Νεολαία» σε μεγαλύτερο βαθμό στους 
νέους εργαζόμενους, αποφασίστηκε όπως 
η «Νεολαία», μέσω του τμήματος των Νέων 
Εργαζομένων, εγγράφει συνδρομητές. Η 
«Νεολαία» κυκλοφορεί κάθε πρώτη του 
μήνα μαζί με την «Κυριακάτικη Χαραυγή» 
και στη συνέχεια με εισφορά 1 ευρώ.

Τα εκφραστικά όργανα του προοδευτικού 
νεολαιίστικου κινήματος της Κύπρου, 
παρόλες τις περιπέτειες και τις δοκιμασίες 
που πέρασαν, άντεξαν, γιατί ήταν πάντα ό,τι 
πιο ζωντανό, ό,τι πιο ανθεκτικό και αληθινό 
μέσο επικοινωνίας και συζήτησης γέννησε 
το κίνημα νεολαίας. Η «Νεολαία», αποτελεί 
σήμερα μία από τις ελάχιστες φωνές που 
αντιπροτάσσουν στα διαβρωμένα ΜΜΕ του 
σήμερα, τις δικές τους ποιοτικές προτάσεις, 
θέσεις και δράσεις.

•Επιμέλεια:
Αντρέας Παναγιώτου
Χάρης Καρμέλλος

«Ν» κάνει τα πρώτα της βήματα. 
Η δεκαετία 1960 σημαδεύεται 
από την ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και 

τη δημιουργία ενός ενιαίου δικοινοτικού 
κράτους. Η περίοδος που ακολουθεί, είναι 
περίοδος αναταραχών, αφού το 1963, 
με αφορμή τα 13 σημεία του Μακάριου 
για αλλαγή του Συντάγματος, οι Τ/κ 
αποχωρούν από τις θέσεις που έχουν 
στην κυβέρνηση και ξεσπούν διακοινοτικές 
ταραχές. Ακολουθούν προκλήσεις και 
επιθέσεις από την Τουρκία και έτσι οι 
ιμπεριαλιστές βρίσκουν ευκαιρία να 
προωθήσουν τα διχοτομικά τους σχέδια 
(π.χ. σχέδιο Άτσεσον). Η δεκαετία του 
1960 σημαδεύεται και από την άνανδρη 
δολοφονία δύο συντρόφων μας, των 
ηρωομαρτύρων Ντερβίς Αλί Καβάζογλου 
και Κώστα Μισιαούλη, οι οποίοι έπεσαν στο 
βωμό της ειρήνης και της αδελφοσύνης 
Ε/κ και Τ/κ.

»1960: Το πρώτο φύλο
της «Νεολαίας»

»1965: Αφιέρωμα 
στους ήρωες της 
ελληνοτουρκικής 
φιλίας Ντερβίς Αλί 
Καβάζογλου και 
Κώστα Μισιαούλη. 
Στις 11 του Απρίλη 1965 
πέφτουν νεκροί από 
τα δολοφονικά βόλια 
της τρομοκρατικής 
οργάνωσης ΤΜΤ, οι 
ήρωες της φιλίας και της συνεργασίας Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, 
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας Μισιαούλης. Οι συνθήκες μέσα 
στις οποίες διαπράχτηκε το έγκλημα, ήταν συνθήκες ανωμαλίας 
και κλιμάκωσης της συνομωσίας κατά της Κύπρου και του λαού 
της. Με πρωταγωνιστές τα γνωστά ιμπεριαλιστικά «κέντρα ισχύος» 
επιβλήθηκε με δόλια μέσα η πολιτική του «διαίρει και βασίλευε», 
ούτως ώστε να εκμεταλλεύονται οι ιμπεριαλιστές ανενόχλητα τη 
στρατηγική θέση της Κύπρου. Στόχος τους πάντα, η μετατροπή 
της Κύπρου σε «αβύθιστο αεροπλανοφόρο», για να διαφεντεύουν 
στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής των πετρελαίων και ακόμη πιο πέρα για την κατασκοπεία 
κατά της Σοβιετικής Ένωσης.

«Μ
Η

»1964: Αντίσταση στις πιέσεις για 
ένταξη στο ΝΑΤΟ και επιβολή νόθων 
λύσεων. Η ΕΔΟΝ απευθύνεται στην 
κυπριακή νεολαία και την καλεί να 
παραμείνει ενωμένη και να προασπιστεί 
την εθνική μας υπόθεση, μετά τις τουρκικές 
προκλήσεις και επιθέσεις.

»1966: Σύνοδος της ΠΟΔΝ στην Κύπρο. 
Η ΕΔΟΝ, ως ιδρυτικό μέλος της ΠΟΔΝ, 
υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένας από τους 
στυλοβάτες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών.

»ΑΦΙΣΑ της ΕΔΟΝ ενάντια 
στη μαζική φυγή συμπατριωτών 
μας για το εξωτερικό, προς 
αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών ζωής.



δεκαετία 1970 έχει, δυστυχώς, 
σημαδευτεί με το δίδυμο έγκλημα 
του προδοτικού πραξικοπήματος 
και της βάρβαρης τουρκικής 

εισβολής. Ήδη η «Ν» σταμάτησε να 
κυκλοφορεί λόγω προβλημάτων από το 
1968, έτσι με την επανακυκλοφορία της 
το 1976, μπήκε μπροστά στον αγώνα για 
απελευθέρωση κι επανένωση της πατρίδας 
και του λαού μας.

δεκαετία του 1980 σχετίζεται 
άμεσα με τον αγώνα του λαού μας 
για απαλλαγή από την κατοχή 
και λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 

Ομοσπονδίας. Η Αριστερά μπαίνει μπροστά 
στον αγώνα αυτό, όπως επίσης και στον 
αγώνα για επαναπροσέγγιση Ε/κ και Τ/κ. 
Η εφημερίδα «Ν» αναβαθμίζεται και φτάνει 
σε όλο και περισσότερο κόσμο.

»1976: 7ο Παγκύπριο Συνέδριο ΕΔΟΝ.
Το Συνέδριο της ΕΔΟΝ πραγματοποιείται 
στις 10-11 Απριλίου 1976, με στόχο την 
οργάνωση της πάλης για τη σωτηρία της 
Κύπρου.

»1981: Αίσχος στο φασισμό.
 ΚΑΘΑΡΣΗ.Η ΕΔΟΝ συνεχίζει 
να ενημερώνει τους νέους για 
το βρώμικο ρόλο που έπαιξε 
ο εθνικισμός–σοβινισμός στο 
διαμελισμό της πατρίδας 
μας και ζητά κάθαρση 
για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε μπροστά

» 1 9 8 5 : 
Επαναπροσέγγιση με 
τους Τ/κ. Η Αριστερά 
είναι η πρώτη που 
ξεκινά τον αγώνα για 
επαναπροσέγγιση με 
τους συμπατριώτες 
μας Τ/κ, δεχόμενη 
απειλές και ύβρεις 
από τους εθνικιστές 
της Ε/κ πλευράς.

»1981: Πρώτο κόμμα το 
ΑΚΕΛ.
 Το ΑΚΕΛ αναδεικνύεται για 
πρώτη φορά 1ο κόμμα σε 
βουλευτικές εκλογές.

»1983: Οι γυναίκες της 
Κύπρου για την ειρήνη.
Η Αριστερά παλεύει για 
τον κόσμο της πραγματικής 
ισοτιμίας της γυναίκας.

» 1 9 8 8 : 
Θάνατος του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, συν. 
Εζεκία Παπαιωάννου. Το 1988 βρίσκει πιο 
φτωχό το Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου, αφού 
ο επί 40 σχεδόν χρόνια Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ, συν. Εζεκίας Παπαϊωάννου, αφήνει την 
τελευταία του πνοή. Χιλιάδες λαού αποτίουν 
φόρο τιμής στο μεγάλο ηγέτη του Κόμματος 
της εργατικής τάξης, ενώ εκατοντάδες είναι 
τα συλλυπητήρια μηνύματα από αδελφά 
κόμματα και οργανώσεις του εξωτερικού.

»1986: 500 φύλλα 
από την επανέκδοση 
της «Ν».

»1979: 8ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών.
35 χιλιάδες λαού έδωσαν το παρών τους 
στο 8ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, 
καθιστώντας το σταθμό για τη λευτεριά, 
την ειρήνη, την πρόοδο και τον πολιτισμό.

»1983: Καρλ Μαρξ:
100 χρόνια από το θάνατο του.

»1979: 8ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών.
35 χιλιάδες λαού έδωσαν το παρών τους 
στο 8ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, 
καθιστώντας το σταθμό για τη λευτεριά, 
την ειρήνη, την πρόοδο και τον πολιτισμό.

Η Η

»1976: «Νειάτα της 
Κύπρου ψηφίστε 
ΑΚΕΛ».
Με το σύνθημα αυτό, η 
«Ν» καλεί τη νεολαία 
της Κύπρου να στηρίξει 
το μόνο κόμμα που 
στηρίζει τα αιτήματα 
της νέας γενιάς και 
είναι συμπαραστάτης 
της.

»1977: Πιστά στη γραμμή 
Μακάριου τα δημοκρατικά νιάτα 
της Κύπρου. Η ΕΔΟΝ στέκεται στο 
πλευρό του προέδρου Μακάριου, 
ενάντια στις ξένες επιβουλές και 
συνομωσίες που επιχειρούν την 
απομάκρυνση του. Μαζικότατη η 
παρουσία της ΕΔΟΝ στα συλλαλητήρια 
στήριξης του Μακάριου.

»1979: Παγκύπρια Εκστρατεία Νεολαίας. 
Μετά από 8 χρόνια μη 
κυκλοφορίας της «Ν» 
(1968-1976), οι ΕΔΟΝίτες 
και ΕΔΟΝίτισσες ρίχνονται 
αποφασιστικά στη μάχη 
για τη διάδοση του 
εκφραστικού τους οργάνου.

»1979: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. 
Αυτό απαίτησαν οι χιλιάδες πεζοπόροι της 
Πορείας ειρήνης, απαιτώντας να φύγουν 
τα τουρκικά στρατεύματα και οι αγγλικές 
βάσεις από την Κύπρο. Οι ΕΔΟΝίτες δίνουν 
μαζικά το παρών τους.



δεκαετία του 1990 συνδέεται άμεσα με τη 
μαύρη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ. Κουτσούρεμα 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
ενδοτική στάση στο Κυπριακό, κουτσούρεμα 
της παιδείας και 
τ η ς  Υ γ ε ί α ς , 

παραχάραξη της ιστορίας, 
ρουσφέτι, σκανδαλολογία, 
είναι μόνο μερικά από τα 
χαρακτηριστικά της δεκαετίας 
το ’90. Την ίδια στιγμή, οι 
αρχές του 1990 σημαδεύονται 
με τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την 
ανατροπή του σοσιαλισμού, 
εντείνοντας έτσι τις 
ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ έ ς 
μεθοδεύσεις ανά το 
παγκόσμιο. Οι αγώνες 
για τα δικαιώματα των 
νέων εντείνονται.

»1998: Η Παιδεία φτωχός συγγενής 
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Φοιτητές και 
μαθητές καλούν την κυβέρνηση να 
αφήσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
και τον εμπαιγμό και να επενδύσει 
πραγματικά στην παιδεία. Οι αγώνες 
των φοιτητών αναγκάζουν την 
κυβέρνηση να παραχωρήσει χορηγία 
1,000 λιρών για όλους τους φοιτητές.

»1991: Ανατροπή 
του σοσιαλισμού 
κα ι  δ ιάλυση 
της ΕΣΣΔ. Την 
ώρα που άλλα 
κομμουνιστ ικά 
κόμματα ανά 
το παγκόσμιο 
διαλύονταν ή 
συρρικώνονταν, 
το ΑΚΕΛ κατάφερε 
να παραμείνει 
όρθιο και πιστό 
στην κοσμοθεωρία του 
μαρξισμού-λενινισμού, συνέχισε 
να παλεύει για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων.

»1994: Αναγνωρίζονται οι 
συντονιστικές επιτροπές των 
μαθητών. Μετά από πολύχρονους 
αγώνες των μαθητών, με μπροστάρη 
την ΠΕΟΜ, οι μαθητές αποκτούν τα δικά 
τους όργανα εκπροσώπησης, την ΠΣΕΜ 
και τις ΕΣΕΜ.

»1997: Η ανεργία σε άνοδο. Σε 
περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, 
οι πολιτικές της δεξιάς αυξάνουν 
την ανεργία στους νέους.

»1993: Δικαίωση του 
Πραξικοπήματος.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να 
παραχαράξει την ιστορία και να 
δικαιώσει τους πραξικοπηματίες.

»1992: Βία στα γήπεδα μας. Η ΕΔΟΝ δεν 
ασχολήθηκε σήμερα με το πρόβλημα της βίας στα 
γήπεδα, όπως όψιμα ασχολήθηκαν κάποιοι. Η 
ΕΔΟΝ είχε από πάντα θέσεις για τη βία στα γήπεδα 
και τον αθλητισμό. Θέσεις που πηγάζουν από τη 
δική μας φιλοσοφία και κοσμοθεωρία.

»2009: Η κυβέρνηση 
Χριστόφια δίπλα 
στους φοιτητές. Η 
κυβέρνηση Χριστόφια 
ε ίνα ι  η  πρώτη 
κυβέρνηση  που 
θεσμοθετεί κρατικό 
πακέτο φοιτητικής 
μ έ ρ ι μ ν α ς ,  μ ε 
κοινωνικο-οικονομικά 
κριτήρια, για τη 
στήριξη φοιτητών που 
το έχουν ανάγκη. Από 
την άλλη, η δεξιά, 
πάντα απέναντι από 
τους νέους, επιχειρεί 
να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης.

ατά τη δεκαετία του 2000 πολλά είναι τα γεγονότα που σημαδεύουν τον 
τόπο μας και την ιστορία. Τέλος της 10ετούς μαύρης διακυβέρνησης 
του ΔΗΣΥ, άρση των περιορισμών στα οδοφράγματα, απόρριψη του 

«Σχεδίου Ανάν» και η ιστορική ανάληψη της εξουσίας από τον τότε Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ, συν. Δημήτρη Χριστόφια. Την ίδια ώρα, είναι και αυτή δεκαετία αγώνων 
για τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Η «Ν», δε θα μπορούσε να απουσιάζει από 
τις ιστορικές αυτές στιγμές.

Η K

»2000: Δώστε λεφτά για την 
Παιδεία. Σαν να μην πέρασε μια 
μέρα από το 2000, αφού όπως 
και τότε, επί διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ, έτσι και σήμερα μαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν 
από την κυβέρνηση να επενδύσει 
στην Παιδεία.

»2004: Ιστορική εκδρομή ΕΔΟΝ στο 
Τρόοδος. Μετά από πολλές δεκαετίες, η εκδομή 
της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος συνδιοργανώθηκε 
με άλλες 6 Τ/κ οργανώσεις, μετά και το 
άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Πέραν των 
7,000 κόσμου συμμετείχε στην εκδρομή, 
λίγες μόνο μέρες πριν το δημοψήφισμα του 
2004.

»2005: ΟΧΙ στην απορρύθμιση των ωραρίων. Η 
ΕΔΟΝ τασσόταν από πάντα ενάντια στην απορρύθμιση 
των ωραρίων εργασίας και ενημέρωνε τους νέους 
εργαζόμενους για τα δικαιώματα τους. Σήμερα, η 
κυβέρνηση με αυταρχικά διατάγματα, αναγκάζει 
τους εργαζόμενους να δουλεύουν με εξαντλητικά 
ωράρια, ακόμα και Κυριακές.

» 2 0 0 6 :  Ο Χ Ι 
στην αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης. Στην πρώτη 
γραμμή ενάντια στην επιβολή του 
αντιλαικού μέτρου της αύξησης 
του ορίου συνταξιοδότησης που 
επιχειρούσε ο ΔΗΣΥ.

»2008: 
Εκλογή του συν. Δημήτρη 
Χριστόφια στην Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κόποι 
και οι αγώνες του Λαϊκού Κινήματος 
έφεραν αποτέλεσμα, αφού ο λαός 
εμπιστεύθηκε με την ψήφο του τον τότε 
Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, εκλέγοντας 
τον στο ανώτατο αξίωμα του κράτους.

»2009: Αδελφικές σχέσεις ΕΔΟΝ – ΚΝΕ. 
Με αφορμή τα 65 χρόνια της ΕΔΟΝ και τα 
40 χρόνια της ΚΝΕ, πραγματοποιείται κοινή 
εκδήλωση στην Αθήνα, για τους δύο ποιητές 
της εργατικής τάξης Θοδόση Πιερίδη και Κώστα 
Βάρναλη. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, οι 
δύο οργανώσεις επιβεβαίωσαν τις αδελφικές 
τους σχέσεις και την κοινή πάλη ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό.



ια ακόμα μια χρονιά το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων δείχνει 
έμπρακτα την αλληλεγγύη του σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. 
Φέτος, η καθιερωμένη εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2015» είναι 
αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης. Το Κίνημα Εδονόπουλων 
πραγματοποίησε εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο, με παζαράκια 
αλληλεγγύης με στόχο την ενημέρωση για την κατάσταση στην 

γειτονική μας Παλαιστίνη, αλλά παράλληλα και για την πώληση των προϊόντων 
με το έμβλημα της εκστρατείας για την οικονομική ενίσχυση του σκοπού. Στις 
εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη της ΕΔΟΝ και του Παιδικού Κινήματος, καθώς 
επίσης και παιδιά με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Επίσης, στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συμμετείχαν παιδιά από την Παλαιστινιακή 

κοινότητα στην Κύπρο, καθώς επίσης ο  Πρέσβης της 
Παλαιστίνης και ο Επιτετραμμένος της Βενεζουέλας. 

Η εκστρατεία ολοκληρώνεται την 2η εβδομάδα του 
Γενάρη, ενώ τον Φεβρουάριο αποστολή της ΕΔΟΝ θα 
μεταβεί στην Παλαιστίνη για να παραδώσει το ποσό 
που συγκεντρώθηκε. 

Γ

τα χρόνια από το 2010 μέχρι το 2014 μεσολάβησαν 
γεγονότα που μέχρι σήμερα έχουν επιπτώσεις 
για το λαό μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
το κούρεμα των καταθέσεων, σε συνάρτηση με 

τα εγκλήματα των τραπεζών, έφεραν την οικονομία μας στην 
καταστροφή και την πλειοψηφία του λαού μας να τα βγάζει πέρα 
δύσκολα. Η άνοδος της δεξιάς στην εξουσία μετά από 10 χρόνια, 
έδωσε την ευκαιρία στο ΔΗΣΥ να επιβάλει σκληρά, αντιλαϊκά 
μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους, αφήνωντας στο απυρόβλητο 
το μεγάλο κεφάλαιο. Τα τελευταία δύο χρόνια οι εργαζόμενοι, 
οι μαθητές, οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι οργανώνονται και 
δίνουν καθημερινές μάχες για να υπεραπιστούν ακόμα και τα 
αυτονότητα. Την ίδια στιγμή, οι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις στην 
περιοχή εντάθηκαν, με όξυνση των ανταγωνισμών και των πολέμων, 
με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. 
Η «Ν», ήταν παρούσα 
στο πλευρό του λαού 
μας στους αγώνες 
αυτούς.

Σ

»2010: 50 χρόνια 
«Νεολαία». Η «Ν» αλλάζει 
μορφή. Στα 50 χρόνια της 
«Ν», αποφασίστηκε από 
το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, όπως 
προχωρήσουμε ακόμα 
ένα βήμα ως προς την 
αναβάθμιση και τη διάδοση 
της. Η απόφαση αυτή 
συνέπεσε χρονικά με τα 
50χρονα της «Νεολαίας» 
και συνδυάστηκε με 
την προβολή, μέσω 
α φ ι σ ο κ ό λ λ η σ η ς , 
της επετείου και της 
α ν α β ά θ μ ι σ η ς  τ η ς 
εφημερίδας.

»2013-Σεπτέμβριος: Κάτω τα χέρια απ’ τη Συρία.Η ψευδεπίγραφη 
ευαισθησία των ιμπεριαλιστών για το λαό της Συρίας, φαίνεται από 
τη στάση τους όλη αυτή την περίοδο. Μοναδικός στόχος τους είναι 
ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, αλλά και η 
εγκατάσταση βάσεων στην περιοχή.

» 2 0 1 3 - Α π ρ ί λ ι ο ς : 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! Οργάνωση 
– Αντίσταση – Αγώνας. 
Το σοκ του κουρέματος των 
καταθέσεων δεν έχει περάσει 
ακόμα και η βουλή καλείται 
να ψηφίσει τα πρώτα 
μνημονιακά νομοσχέδια, 
τα οποία κουτσουρεύουν 
δικαιώματα και κεκτημένα 
των εργαζομένων, που 
κερδήθηκαν με αγώνες, 
θυσίες, ακόμα και με 
αίμα.

»2013-Δεκέμβριος: 10,000 κόσμου ενάντια 
στις πολιτικές λιτότητας.Η πλατφόρμα 
23 οργανώσεων, υπό τον τίτλο «Η κοινωνία 
αντιδρά και διεκδικεί», πραγματοποιεί μεγάλη 
παγκύπρια κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό. 
10,000 κόσμου απαντά παρών στο κάλεσμα των 
οργανώσεων και πλημμυρίζει τους δρόμους της 
Λευκωσίας με συνθήματα ενάντια στην Τρόικα, 
τις πολιτικές λιτότητας και τις αποκοπές.

»2014: 40 χρόνια κατοχής ήταν αρκετά. Με 
τη συμπλήρωση 40 χρόνων της μαύρης επετείου 
του πραξικοπήματος και της εισβολής, η «Ν» 
κυκλοφορεί με εξώφυλλο ενάντια στην κατοχή 
και υπέρ της λευτεριάς και της επανένωσης του 
τόπου και του λαού μας.



Αποχή μιας περιόδου από τα 

μαθήματα αποφάσισε η ΠΣΕΜ, με 

σκοπό την άσκηση πίεσης προς το 

Υπουργείο Παιδείας για τα πολλά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές. Η αποχή 
πραγματοποιήθηκε στις 16/12 σε 

όλη την Κύπρο και συμμετείχαν σ’ 

αυτή χιλιάδες μαθητές.



Πραγματοποιήθηκε στις 28 
Δεκέμβρη 2014 το 41ο συνέδριο 
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Φοιτητικών Ενώσεων, όπου 
πάρθηκαν κρίσιμες αποφάσεις 
για το μέλλον των φοιτητών αλλά 
και ολόκληρης της κοινωνίας, 
εγκρίνοντας παράλληλα και 
τις προγραμματικές θέσεις της 

Ομοσπονδίας.

Η Προοδευτική, όντας το πιο μαχητικό αλλά 
και ώριμο κομμάτι του φοιτητικού κινήματος, 
καταδίκασε για ακόμα μια φορά την Τουρκία 
για την συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή των 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ. Τονίστηκε 
επίσης  για το Κυπριακό ότι οι συγκλήσεις που 
πετύχαμε στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως από την 
κυβέρνηση και να γίνουν το έναυσμα για να 
ξεκινήσουν το συντομότερο οι συνομιλίες. Η 
διακοπή των διαπραγματεύσεων αποτελεί 
πισωγύρισμα στο Κυπριακό και κατά τη 
γνώμη μας αυτό μας οδηγεί σ’ ένα φαύλο 
κύκλο με την Τουρκία να έχει το πάνω χέρι. 
Θετικό στοιχείο του συνεδρίου είναι το ότι 
για ακόμα μια χρονιά το φοιτητικό κίνημα 
τάσσεται ενάντια στην ένταξη της Κύπρου 
στον πιο αιμοδιψή οργανισμό, το ΝΑΤΟ. 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές Τρόικα - 
Κυβέρνησης έθεσαν μπροστά μας επιτακτικά 
την ανάγκη για περαιτέρω οργάνωση των 
φοιτητών, για να αντιμετωπίσουμε την 
επίθεση που γίνεται σε βασικές κατακτήσεις, 
αλλά και στην παιδεία γενικότερα. Η ΠΟΦΕΝ 
τόνισε πως δεν μπορεί στα πλαίσια των 
σκληρών πολιτικών λιτότητας να μειώνεται 
το κονδύλι για την φοιτητική χορηγία και 
για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενώ 
καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την 
πρόσφατη εξαγγελία της Κυβέρνησης που 
καταργεί το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο. 

Από την άλλη, είδαμε για ακόμα μια φορά 
την Πρωτοπορία να προσπαθεί να διασπάσει 
το φοιτητικό κίνημα. Επιβεβαιώθηκαν για 
ακόμα μια φορά, οι αντινεανικές θέσεις της 
Πρωτοπορίας υπερασπίζοντας τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τις αντιτετανικές επιλογές 
του. Φαίνεται πως η παράταξη του ΔΗΣΥ 
ζει σε άλλη Κύπρο, αφού θεωρούν πως 
οι αποκοπές στα δικαιώματα μας είναι 
αναγκαίες για να «ευημερούν οι αριθμοί». 
Φαίνεται τελικά πως ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
κ. Αβέρωφ έχει «δασκαλέψει» πολύ καλά 
την φοιτητική παράταξη του κόμματος του, 
για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου, αφού από το επίσημο βήμα της 
ΠΟΦΕΝ μίλησαν για την «αναγκαιότητα» των 
μέτρων και ότι θα πάρουν «μόνο ένα, δύο 

χρόνια». Άραγε γνωρίζουν πως ο στόχος των 
«Ευρωπαίων φίλων» μας και της Τρόικα είναι 
τα μέτρα του μνημονίου να μονιμοποιηθούν 
στο νησί μας; Με τη στάση τους οι ίδιοι οι 
αντιπρόσωποι της Πρωτοπορίας χαράμισαν 
τον ουσιαστικό διάλογο που υπήρχε από 
το βήμα του συνεδρίου, αφού οι ίδιοι 
βρίσκονταν συνεχώς εκτός της αίθουσας και 
εμφανίζονταν μόνο για να ψηφίσουν και πάλι 
αποχωρούσαν. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται 
να ακολουθήσουμε αυτό τον κατήφορο 
που θέλει να σύρει το φοιτητικό κίνημα η 
Πρωτοπορία. Ο ανυπόστατος αλλά και χωρίς 
επιχειρήματα λόγος της εν λόγω παράταξης, 
που εκφράζεται με μίσος προς το ΑΚΕΛ, την 
Προοδευτική και το Λαϊκό Κίνημα δεν πιάνει 
πλέον στους φοιτητές. Ενάντια σε αυτούς 
που μας θέλουν δούλους του 21ου αιώνα, 
η Προοδευτική θα αγωνιστεί μαζί με το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα για να μην 
περάσουν όλα αυτά που καταστρέφουν τα 
όνειρα των συμφοιτητών μας. Μαζί και δίπλα 
από τους φοιτητές θα δώσουμε την μάχη για 
να έχουν όλοι «Δικαίωμα στην Μόρφωση».

Στέλιος Καράσαββας
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
Αντιπρόεδρος ΦΕΤΕΠΑΚ

αυτές  τ ι ς 
δ ύ σ κ ο λ ε ς 
στιγμές που 
β ι ώ ν ο υ μ ε 
οι φοιτητές 
κ α ι  ο ι 
οικογένειες 
μ α ς ,  η 

κυβέρνηση  του  Ν ίκου 
Αναστασιάδη μας θυμίζει 
ξανά ποια πραγματικά είναι. 
Μέσα από τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που διακατέχουν 
τόσο την ίδια, όσο και την 
Τρόικα, χωρίς δισταγμούς και 
δεύτερες σκέψεις ξαναχτυπούν 
το πιο αγνό κομμάτι αυτής της 
κοινωνίας, τους φοιτητές. 
Είναι φανερό πως για ακόμα 
μια φορά  τάσσεται ξεκάθαρα 
ενάντια στους φοιτητές αλλά 
και στους αγώνες που έδωσε 
το φοιτητικό κίνημα για να 
κατακτήσει το πακέτο κρατικής 
φοιτητικής μέριμνας. 

Το 2009, η κυβέρνηση 
Χριστόφια παραχώρησε 
για πρώτη φορά πακέτο 
κρατικής φοιτητικής μέριμνας. 
Το συγκεκριμένο πακέτο 
παραχωρείται τα τελευταία 5 
χρόνια στους φοιτητές για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών 
τους: σίτιση, στέγαση, αγορά 
βιβλίων, αγορά Η/Υ και πολλά 
αλλά.

Όλα αυτά, εν μέσω της 
μεγαλύτερης παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και με τα 
πρωτόγνωρα δεδομένα που 
επικρατούν στο νησί: ολοένα 
και περισσότεροι συμφοιτητές  
μας να αναγκάζονται να 
σταματήσουν τις σπουδές τους, 
πολλοί νέοι να επιλέγουν να μη 
σπουδάσουν λόγω οικονομικών 
προβλημάτων,  αρκετο ί 
φοιτητές να σπουδάζουν και 
ταυτόχρονα να δουλεύουν για 
να αντεπεξέλθουν οικονομικά, 
και άλλοι τόσοι φοιτητές να 
χρησιμοποιούν τα λεωφορεία 
για να πηγαινοέρχονται στις 
επαρχίες τους, λόγω του ότι 
δεν έχουν την οικονομική 
ευχέρεια να ενοικιάσουν στην 
πόλη που σπουδάζουν.

Ως Προοδευτική, καταδικάζουμε 
την ετσιθελική στάση που τήρησε 
η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο 
θέμα, μη πραγματοποιώντας την 
οποιανδήποτε συζήτηση με το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. 
Δεν μπορούμε να ανεχτούμε 
συλλογικές κατακτήσεις  να 
καταργούνται από τη μια στιγμή 
στην άλλη και το φοιτητικό 
κίνημα να παραμένει αδρανές. 
Καλούμε ολόκληρο το φοιτητικό 
κίνημα, φοιτητές και Φοιτητικές 
Ενώσεις να αντιδράσουν άμεσα 
και συλλογικά, εναντία στις 
πολιτικές λιτότητας και στο 
κουτσούρεμα της παιδείας. 

Μετά τη μείωση της χορηγίας 
κατά 7 εκ., την αποκοπή των 
προϋπολογισμών των Δημοσίων 
Πανεπιστήμιων, την αποκοπή 
800 χιλιάδων ευρώ από το ΙΚΥΚ, 
την κατάργηση της δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
για τους φοιτητές και την αύξηση 
των κομίστρων των λεωφορείων, 
στη λίστα έρχεται να προστεθεί  
και η κατάργηση του φοιτητικού  
πακέτου κρατικής μέριμνας, 
μετά από πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης, πάντα κάτω από 
τη σκιά των οδηγιών της Τρόικα.

Οι κοινωνικές συνέπειες που 
επιφέρει το μνημόνιο αυξάνουν 
με ραγδαίο ρυθμό την φτωχιά 
και την ανέχεια. Από αυτή την 
κατάσταση, δε θα μπορούσε 
να μείνει ανεπηρέαστη και η 
μεγάλη μάζα των φοιτητών, 
αφού η οικονομική δυνατότητα 
αυτών και των οικογενειών τους, 
έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο 
βαθμό. Ως Προοδευτική Κ.Φ., 
δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δε 
θα αφήσουμε όσα κατέκτησε 
και όσα διεκδικεί το φοιτητικό 
κίνημα να γίνουν έρμαιο στις 
ορέξεις των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών της Κυβέρνησης και της 
Τρόικα. Εκφράζουμε την έντονη 
διαφωνία μας με την πιο πάνω 
απόφαση και ξεκαθαρίζουμε 
στους κυβερνώντες ότι δε θα 
κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δε 
θα επιτρέψουμε το κουτσούρεμα 
της παιδείας. 

•Γιάννος Ιωάννου 
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ευρωπαικού 
Πανεπιστημίου

 «Σ’
Π



ριν από την καταγραφή της άποψης μας για το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων 2014-
2017, είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε κάποια 
δεδομένα και στοιχεία που από την μια οφείλουμε 
να τα γνωρίζουμε και από την άλλη καταδεικνύουν 
την καταθλιπτική εικόνα της ανεργίας στη χώρα μας 

ιδιαίτερα για τους νέους:

Το ποσοστό ανεργίας είναι στο 16,2%

Περίπου 1 στους 2 νέους είναι άνεργος και  28% είναι 
μακροχρόνια άνεργοι (χωρίς εργασία πέραν των 12 μηνών)

70,7% των ανέργων παραμένουν χωρίς εργασία πάνω από 
6 μήνες

Μείωση 25% της αγοραστικής δύναμης τoυ συνόλου των 
μισθωτών συμπεριλαμβανομένων και όσων έχασαν την 
δουλεία τους 

Πολλοί νέοι στην Κύπρο αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 
και αρκετοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
σπούδαζαν στο εξωτερικό δεν επαναπατρίζονται

Χάθηκαν 50,000 θέσεις εργασίας την τριετία 2012-2014

Αυτά τα στοιχεία, καθώς και άλλα που δεν αναφέρονται 
πιο πάνω, συνθέτουν ένα δραματικά αρνητικό σκηνικό για 
τους εργαζόμενους. Είναι πασιφανές πως οι νέοι άνθρωποι 
είναι σήμερα, ίσως η πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, 
αφού έχει πληγεί περισσότερο από την καπιταλιστική κρίση. 

Η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα που θέσαμε πιο πάνω είναι 
αρνητική, αφού το Εθνικό Σχέδιο δεν ήρθε για να δώσει λύση 
στους χιλιάδες ανέργους νέους της χώρας μας. Περιορίζεται 
σε πολιτικές ενεργοποίησης των νέων, κατάρτισης και 
επιδότησης της απασχόλησης με την παραχώρηση σε αυτούς 
μισθούς πείνας.

Τα τελευταία χρόνια 
έχουν έντεχνα πλασάρει 
πως οι νέοι πρέπει να 
αποκτήσουν εμπειρία 
και πρακτική γνώση για 
να δικαιούνται μια θέση 
εργασίας, έχουν γεμίσει 
τα μυαλά των νέων με 
ενοχές για τις δυνατότητες 
καθώς και τις γνώσεις και 
τα πτυχία τους. Έχουν 
δηλαδή περάσει το μήνυμα, 
δυστυχώς, σε μεγάλη 
μερίδα της νεολαίας, πως 
μας κάνουν χάρη δίνοντας 
μας μια θέση πρακτικής 
άσκησης ή κατάρτισης. 
Σήμερα που βρισκόμαστε 
πολύ κοντά στην 
εφαρμογή του περιβόητου 
Εθνικού Σχεδίου για την 
απασχόληση των νέων, 
είναι ξεκάθαρο μέσα από τα 
γραφόμενα της Ε.Ε. και της 
Κυβέρνησης πως μας λένε 
πως αντί να κάθεται ο νέος 
στο σπίτι αδρανοποιημένος 
στα πρόθυρα της 
κατάθλιψης και τους 
κοινωνικού αποκλεισμού 

ας του δώσουμε και πάλι 
ψίχουλα για να καταρτιστεί 
και πάλι.

Οι νέοι και νέες δεν 
χρειάζονται και δεν αξίζουν 
τέτοιας αντιμετώπισης. Οι 
νέοι του σήμερα χρειάζονται 
θέσεις εργασίας που θα 
προέλθουν μέσα από την 
ανάπτυξη και όχι μια θέση 
κατάρτισης ή εκπαίδευσης 
και μισθούς ντροπής.
Διατηρούμε σοβαρές 
ανησυχίες αλλά και 
διαφωνίες για το μέρος 
του Εθνικού Σχεδίου που 
ονομάζεται «Εγγύηση για 
την νεολαία».
Διαφωνήσαμε εξαρχής με 
τον καθορισμό του ορίου 
ηλικίας στα 25 χρόνια αφού 
περιορίζει τους δικαιούχους 
στους άρρενες αποφοίτους 
δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 
εκπαίδευσης και στις 
γυναίκες και αφήνει εκτός 
όσους άρρενες ακολουθούν 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η φιλοσοφία του Εθνικού Σχεδίου καθώς 
και της Κυβέρνησης είναι δυστυχώς 
πολιτική επιδομάτων ανακούφισης που 
τροφοδοτούν και ανατροφοδοτούν την 
ανεργία…

Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το γεγονός πως στο Εθνικό Σχέδιο 
και στην «Εγγύηση» δεν λαμβάνεται καμία ασφαλιστική δικλίδα  
στα όσα θα εφαρμοστούν για:
να μην οδηγούν στην απορύθμιση των 
όρων απασχόλησης

να μην καθίστανται οι νέοι στόχοι 
εκμετάλλευσης και φτηνή εργατική 
δύναμη αφού θα είναι ευάλωτοι λόγω 
της ανάγκης τους για εργασία ή κατάρτιση

να μην αντικαθιστούν την σταθερή και 
ρυθμισμένη εργασία

να μην λειτουργήσει σε τελικό στάδιο ως 
πυξίδα-παράδειγμα για τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους 

Κατά την άποψη μας, θα πρέπει τάχιστα 
να δημιουργηθεί ένα βασικό πλαίσιο και 

ειδικότερα να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα νομοθετικά ή και μέσα από τις 
συλλογικές συμβάσεις έτσι που να 
αποφεύγονται τα πιο πάνω.

Αναφέροντας το και πιο πάνω, είμαστε 
πεπεισμένοι πως τα μέτρα όπως 
προτείνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
δεν αντιμετωπίζουν το κοινωνικό 
πρόβλημα της ανεργίας στη ρίζα τους. 

Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται μια 
διαφορετική φιλοσοφία. Χρειάζεται 
ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα 
βασίζεται στην ανάπτυξη, νέων, ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και στην προστασία της 
κοινωνικής συνοχής. 

Αυτό προϋποθέτει την ουσιαστική 
παρέμβαση του κράτους. Το κράτος 
μέσα από την αξιοποίηση του κρατικού 
προϋπολογισμού και των διαρθρωτικών 
ταμείων της Ε.Ε. οφείλει να παρέμβει ως 
φορέας ανάπτυξης - δημιουργίας θέσεων 
εργασίας.

Με δεδομένη την καταστροφή του 
χρηματοπιστωτικού τομέας της οικονομίας 
μας, θα πρέπει επειγόντως να σχεδιαστεί 
το νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
έρευνα και την καινοτομία, στο 
περιβάλλον και τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, στην παιδεία, στην υγεία, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα τον τουρισμό  
και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Κύπρου σε 
εξειδικευμένους τομείς της βιομηχανικής 
και γεωργικής παραγωγής.
Εισηγούμαστε την εισαγωγή ρήτρας 
απασχόλησης σε όλους τους τομείς 
όπου εμπλέκεται το κράτος, είτε με την 
μορφή έργων που χρηματοδοτούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό ή 
συγχρηματοδοτούνται με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, είτε έργων τα οποία χρειάζονται 
την έγκριση ή την παραχώρηση 

απαιτούμενης δανειοδότησης.  Μια 
τέτοια ρήτρα απασχόλησης θα πρέπει να 
προσθέσει μέσα στις υποχρεώσεις ή τις 
προϋποθέσεις για ανάληψη έργων και 
υλοποίηση προγραμμάτων, συγκεκριμένη 
συμπεριφορά σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και εργοδότηση 
ανέργων. 

Τέλος, θα πρέπει να τύχει αξιοποίησης ο 
κοινωνικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος 
δεν κινείται και δεν πρέπει να κινείται με 
αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος, όπως 
είναι το κράτος, οι ημικρατικοί οργανισμοί, 
η τοπική αυτοδιοίκηση, ο συνεργατισμός, 
έστω και αν μετατράπηκε σε κρατική 
τράπεζα.  Η προτεραιότητα υλοποίησης 
έργων και επενδύσεων σε αυτό τον 
τομέα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και 
να τεθεί το θέμα της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, έστω και προσωρινά, 
σε πρώτη γραμμή. Το κράτος θα πρέπει να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς και συμπράξεις στο 
πλαίσιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
ειδικά από νέους πτυχιούχους.

Σταύρος Ανδρέου
Γραμματέας Εργατικής
Νεολαίας ΠΕΟ

Π



πό το Μάιο του 
2010 το είχα 
πει. Χρειάζεται 
ολοκληρωμένο 
σ χ έ δ ι ο . 
Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι 
στρατηγική για 
το Κυπριακό, με 
άλλη διαδικασία 

στην οποία θα έχει ενεργό ρόλο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καθιστά 
υπόλογο την Τουρκία, θα 
επανατοποθετεί το Κυπριακό ως 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής... 
Για να αποσύρεις προτάσεις που 
κατατέθηκαν ήδη, θα πρέπει να 
είσαι πειστικός».

Όλα αυτά εξήγγειλε τον 
Αύγουστο του 2012 ο κ. Νίκος 
Αναστασιάδης. Από μια πρώτη 
ανάγνωση ο καθένας μπορεί να 
διαπιστώσει πως οι προεκλογικές 
του εξαγγελίες αποδείχθηκαν 
πλάνες. Τα πίστευε όλα αυτά 

που έλεγε ή μήπως ήταν απλώς 
λόγια προεκλογικού οίστρου με 
τα οποία έκανε στενό μαρκάρισμα 
στα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ, 
προκειμένου να αποσπάσει τη 
στήριξη τους στις Προεδρικές 
Εκλογές; Αυτό μάλλον δεν 
πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. 
Όπως μάλλον δεν πρόκειται να 
μάθουμε ποτέ τι αληθινά πρεσβεύει 
στο Κυπριακό ο κ. Αναστασιάδης. 
Πίστευε στ’ αλήθεια το 2009, ότι 
«κουράσαμε τα Ηνωμένα Έθνη με 
τα χρονοδιαγράμματα»; Πίστευε 
στ’ αλήθεια το 2010 ότι «πρέπει 
να είμαστε έντιμοι, επιστολές και 
θέσεις προκατόχων, παραμένουν 
στο τραπέζι»; Πίστευε στ’ αλήθεια 
το 2011 ότι επί Χριστόφια «υπήρξε 
πρόοδος στο Κυπριακό και μπορεί 
να υπάρξει και μεγαλύτερη 
πρόοδος»; Πίστευε στ’ αλήθεια το 
2012 ότι «ο Χριστόφιας προωθεί 
την ενοποίηση με την Τουρκία»;

 

Πίστευε στ’ αλήθεια το 2012 
ότι «ο Χριστόφιας προωθεί την 
ενοποίηση με την Τουρκία»; 
Πίστευε στ’ αλήθεια κατά την 
προεκλογική εκστρατεία ότι «με 
βάση τα νέα δεδομένα μπορούμε 
να επιτύχουμε σημαντικές αλλαγές 
ως προς το περιεχόμενο της 
επιδιωκόμενης λύσης που θα 
αναιρούν υποχωρήσεις που κατά 
καιρούς έγιναν»; 

Αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε 
είναι πως το έβλεπε και ο ίδιος 
ότι επί Δ. Χριστόφια έγιναν 
σημαντικά βήματα για την επίλυση 
του Κυπριακού. Όμως εκείνη την 
περίοδο, ο κ. Αναστασιάδης και 
οι συν αυτώ, είχαν καταληφθεί 
από το σύνδρομο «ας γίνουν όλα 
στάχτη, αρκεί να πάρουμε την 
εξουσία». Έτσι έγινε. Μέρος της 
ευρύτερης επίθεσης ενάντια στο 
Δ. Χριστόφια και στο ΑΚΕΛ ήταν 
και η δαιμονοποίηση ορισμένων 
προτάσεων ως «υποχωρητικές» 
και ως «γενναιόδωρες 
προσφορές προς την Τουρκία». 
Το περιεχόμενο και η λογική 

των συγκεκριμένων προτάσεων 
αναλύθηκαν εκατοντάδες φορές. 
Ίσως αυτή τη φορά αξίζει να 
υπομνηθεί η αντίδραση άλλων 
έναντι αυτών των προτάσεων. 
Στις 10 Νοεμβρίου 2008, ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος είχε τοποθετηθεί 
για την εκ περιτροπής Προεδρία 
στο Εθνικό Συμβούλιο λέγοντας 
στο Δ. Χριστόφια πως «αν μου 
επιτρέπετε να το πω, χωρίς να 
προσπαθώ να πατρονάρω, είναι 
βελτίωση η δική σας πρόταση..». 
Από την άλλη, η τουρκική πλευρά 
κάθε άλλο παρά «πανηγύριζε» γι’ 
αυτές τις δήθεν «υποχωρήσεις». Ο 
κ. Έρογλου, υπενθύμισε ότι «το 
1960 οι πλευρές εξέλεγαν τους 
δικούς τους ηγέτες χωριστά» και 
ότι «με την πρόταση υποβιβάζεται 
η πολιτική συνεργασία σε επίπεδο 
κοινοτήτων αντί σε επίπεδο 
εκλεγμένων και αυτό μπορεί 
μακροπρόθεσμα να γίνει αιτία 
διάβρωσης της ταυτότητας της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
η οποία είναι αριθμητικά και 
οικονομικά πιο αδύνατη».  

Σε ότι αφορά την άλλη 
περιβόητη «υποχώρηση» 
για την παραμονή 
50,000 εποίκων, που 
ας σημειωθεί ο Τ. 
Παπαδόπουλος είχε 
αποδεχθεί παραμονή 
μεγαλύτερου αριθμού, 
πολιτικά πρόσωπα 
όπως ο Β. Λυσσαρίδης 
τον Ιούλιο του 2008 
διαπίστωναν εντός του 
Εθνικού Συμβουλίου 
τοποθέτηση «ξέρουμε 
όλοι πως θα μείνουν. 
Δεν είμαι αφελής 
να πιστεύω ότι θα 
τσουβαλιάζουμε 180-
200 χιλιάδες εποίκων 
και θα φύγουν. Μακάρι 
να τα καταφέρουμε να 
φύγει ένας αριθμός, 
άλλο τούτο, άλλο όμως 
η νομιμοποίηση του 
εγκλήματος». 

Γιατί έχει αξία να 
αναφέρονται όλα αυτά 
σήμερα; Πρώτον γιατί 
αποδεικνύεται πέραν 
πάσης αμφιβολίας 
πως οι διαφωνίες και 
οι ιαχές περί δήθεν 
« υ π ο χ ω ρ ή σ ε ω ν » 
και «γενναιόδωρων 
προσφορών» δεν 
ήταν παρά η ρητορική 
μιας υστερίας που 
κ α λ λ ι ε ρ γ ή θ η κ ε 
προκειμένου να ενταθεί 
η επίθεση ενάντια σε 
μια βασική διαχρονική 
πολιτική θέση του 
ΑΚΕΛ για το Κυπριακό. 
Ότι Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι 
μπορούν να γκρεμίσουν 
τα τείχη της εθνοτικής 
αντιπαράθεσης να 
συνενωθούν και να 
αντιπαρατίθενται σε 
πολιτική και ταξική 
βάση. Με την επίθεση 
που εξαπέλυσαν οι 
διάφορες πολιτικές 
δυνάμεις ενάντια στις 
προτάσεις του Δ. 
Χριστόφια, αλλά και του 
συνολικού χειρισμού του 
στο Κυπριακό, θέλησαν 
να κτυπήσουν αυτή τη 
βασική πολιτική θέση.

Γι’ αυτό εξάλλου και 
την πασπάλισαν με 
εξαλλοσύνες του τύπου 
«ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
θέλει ενοποίηση με την 
Τουρκία», «προσβάλει 

το αίσθημα της 
ελληνικότητας και 
την εθνική τιμή» και 
άλλα τινά. Γι’ αυτό και 
εξαπέλυσαν μύδρους 
και στην περίπτωση της 
υπόμνησης από μέρους 
του Δ. Χριστόφια πως 
«οι Τουρκοκύπριοι 
δ ε ν  β ρ έ θ η κ α ν 
δολοφονημένοι στα 
πηγάδια επειδή έπεφταν 
μέσα μόνοι τους» και στην 
περίπτωση της δήλωσης 
του Α. Κυπριανού πως 
«προτιμώ τουρκοκύπριο 
αριστερό πρόεδρο, παρά 
ελληνοκύπριο δεξιό». 
Αυτές οι δύο θέσεις 
είχαν στην καρδιά τους 
μέρος της ιστορίας, 
αλλά και της ουσίας 
του Κυπριακού. Γι’ αυτό 
και έτυχαν υστερικής 
αντιμετώπισης και 
από τον ίδιο τον κ. 
Αναστασιάδη και από 
το κόμμα του και από 
τις υπόλοιπες πολιτικές 
δυνάμεις. Την ώρα 
που η κοσμοπολίτικη 
δεξιά έκανε την 
πάπια, προκειμένου 
να μην κακοκαρδίσει 
τον επίδοξο επόμενο 
Πρόεδρο, σίγουρη πως 
«ένας ηγέτης» του δικού 
του τύπου θα μπορούσε – 
τουλάχιστον καλύτερα - 
να χειριστεί και να λύσει 
το Κυπριακό. 

Δύο χρόνια μετά 
την εκλογή του 
Ν.  Αναστασιάδη 
στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας, ούτε ο 
πιο καλόπιστος κριτής 
δεν μπορεί να ισχυριστεί 
πως όσοι επένδυσαν τις 
ελπίδες τους για λύση 
του Κυπριακού πάνω 
του, δικαιώνονται. 
Κάθε του χειρισμός 
μέχρι στιγμής, αντί να 
σπρώχνει τα πράγματα 
μπροστά, ανοίγει το 
δρόμο στον κ. Έρογλου 
και στην Τουρκία 
και ενταφιάζει την 
προοπτική της λύσης. 

Το ΑΚΕΛ, παρόλο 
το πολιτικό κόστος, 
υποστήριξε σταθερά 
πως ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα έπρεπε 
να επαναβεβαιώσει τις 

συγκλίσεις Χριστόφια - 
Ταλάτ και να συνεχιστούν 
οι συνομιλίες από εκεί 
που είχαν μείνει. Όμως ο 
Ν. Αναστασιάδης δεν το 
έπραξε, ακολουθώντας 
άλλη τακτική, τα 
αποτελέσματα της 
οποίας αποδεικνύονται 
σήμερα καταστροφικά 
για την υπόθεση 
της Κύπρου. Πρώτα 
ο κ. Αναστασιάδης 
πίστεψε πως θα 
μπορούσε να πετύχει 
κοινό ανακοινωθέν 
καλύτερο από αυτά 
που είχε συμφωνήσει 
ο Δ. Χριστόφιας με 
τον Ταλάτ. Γιατί το 
πίστευε αυτό μόνο ο 
ίδιος ξέρει. Το ΑΚΕΛ 
καθόλη τη διάρκεια των 
συζητήσεων για το κοινό 
ανακοινωθέν υποδείκνυε 
πως δε θα μπορούσε 
να συμφωνηθεί κάτι 
καλύτερο με τον κ. 
Έρογλου από αυτό που 
συμφωνήθηκε με τον κ. 
Ταλάτ. Το αποτέλεσμα 
δικαίωσε το Κόμμα 
μας. Παρόλο που ο κ. 
Αναστασιάδης δήλωνε 
με στόμφο πως «δεν 
πρόκειται να δεχθώ 
λιγότερο από τη μία 
και μόνη κυριαρχία, 
τη μία και μόνη διεθνή 
προσωπικότητα, τη μία 
και μόνη ιθαγένεια», 
τελικά δέχθηκε ένα 
κοινό ανακοινωθέν 
από το οποίο χάθηκε 
το αδιαίρετο της 
κυρ ιαρχ ίας .  Το 
πάθημα όμως δεν 
έγινε μάθημα για τον 
κ. Αναστασιάδη, αφού 
ακολούθως συμφώνησε 
να προχωρήσουν οι δύο 
πλευρές στη διαδικασία 
«διερεύνησης των 
θέσεων» τους. Το 
αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας ήταν αυτό 
ακριβώς που προέβλεψε 
το ΑΚΕΛ: διεύρυνση του 
χάσματος ανάμεσα στις 
δύο πλευρές. 

Α κ ο λ ο ύ θ ω ς , 
αντί ουσιαστικής 
δ ιαπραγμάτευσης 
ακολούθησε διαδικασία 
κατάθεσης εγγράφων 
με τις θέσεις της κάθε 
πλευράς, που απλώς 
ε π α ν α β ε β α ί ω σ ε 

τη διεύρυνση του 
χάσματος. Δυστυχώς 
ο κ. Αναστασιάδης δεν 
κατάλαβε τι είχε γίνει μέχρι 
στιγμής ή προσποιείτο ότι 
δεν καταλάβαινε που είχε 
οδηγήσει τα πράγματα με 
τους χειρισμούς του και 
προχώρησε ακάθεκτος 
συμφωνώντας στην 
εξής διαδικασία: να 
παρακαμφθεί το ζήτημα 
των συγκλίσεων, να 
συζητηθούν τα εκκρεμούντα 
βασικά θέματα και να 
ακολουθήσει διαδικασία 
πάρε – δώσε. Σε αυτό το 
σημείο ο κ. Αναστασιάδης 
συνειδητά ή ασυνείδητα 
αψήφισε και την κοινή 
λογική: για να συζητηθούν 
τα εκκρεμούντα θέματα 
θα πρέπει προηγουμένως 
να καθοριστούν τα  
συμφωνημένα. Ποια 
θεωρούντα ι  όμως 
συμφωνημένα θέματα, από 
τη στιγμή που οι συγκλίσεις 
δεν επαναβεβαιώθηκαν, 
άρα δεν ξέρουμε ποια είναι 
τα συμφωνημένα θέματα;  
Με αυτό το δεδομένο πως 
ακριβώς αισιοδοξεί ότι 
θα μπούμε μετά και σε 
διαδικασία πάρε-δώσε;  

Σε αυτό το μπάχαλο, το 
οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επέτρεψε να 
δημιουργηθεί, προστέθηκαν 
και  ο ι  τουρκικές  
προκλήσεις στην Κυπριακή 
ΑΟΖ.  Η Τουρκία με αυτές 
τις ενέργειες θέλησε να 
δηλώσει παρούσα στην 
αξιοποίηση του φυσικού 
αερίου στην περιοχή, είτε 
με λύση του Κυπριακού είτε 
όχι. Γκρέμισε επιπρόσθετα 
με τη συμπεριφορά της 
την αυταπάτη του κ. 
Αναστασιάδη και των 
κυβερνώντων πως η Κύπρος 
θεωρείται ισχυρότερος 
σύμμαχος για τους δυτικούς 
από ότι η Τουρκία. 

Σε παρόμοιες προκλήσεις 
είχε προβεί η Τουρκία και 
το 2011 επί Δ. Χριστόφια. 
Όμως δεν τα κατάφερε. 
Γιατί τότε διατηρούσαμε 
σωστή στάση στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων 
και πολυεπίπεδη εξωτερική 
πολιτική. Σήμερα η 
Τουρκία τα κατάφερε. 

Της άνοιξε το δρόμο η 
αποτυχημένη στρατηγική 
που ακολούθησε ο κ. 
Αναστασιάδης. Τακτικισμοί 
και επικοινωνιακά κόλπα, 
αντί μιας συγκροτημένης 
στρατηγικής που να βλέπει 
μακριά και στο επίπεδο των 
διαπραγματεύσεων και στο 
επίπεδο της διεθνοποίησης 
του Κυπριακού. Δυστυχώς, 
επιμένει να προσποιείται 
πως αυτό δε συνέβη και 
κλείνει τα μάτια μπροστά 
στην πρόταση του ΑΚΕΛ να 
αναλάβει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλ ίες  γ ια 
ε π α ν έ ν α ρ ξ η  τ ω ν 
διαπραγματεύσεων. Να 
πράξει ανάμεσα σε άλλα, το 
αυτονόητο: να υποστηρίξει 
με θάρρος προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι επί Δ. 
Χριστόφια το ζήτημα του 
φυσικού αερίου επιλύθηκε. 

Ο κ. Αναστασιάδης, όμως, 
επιλέγει δυστυχώς να 
σφυρίζει αδιάφορα και 
να παριστάνει πως δε 
συμβαίνει τίποτε. Επιλέγει 
να διακηρύττει ως να είναι 
ακόμα υποψήφιος, τι πρέπει 
να γίνει, δίχως όμως να 
κάνει οτιδήποτε. Παρέλαβε 
από τον προκάτοχο του ένα 
τεράστιο και σημαντικό 
όγκο δουλειάς στο Κυπριακό 
και τα αποτελέσματα της 
πρώτης διπλωματικής ήττας 
της Τουρκίας, που έθεσαν 
την Κύπρο στον ενεργειακό 
χάρτη. Ίσως είναι καιρός 
να προβληματιστεί για το 
ποια Κύπρο θα παραδώσει 
στον επόμενο και να πάψει 
να ελπίζει ότι αν βάλει το 
Κυπριακό στη ρουλέτα θα 
κάτσουν οι μπίλιες στο δικό 
του νούμερο.

•Μαρίνα Σάββα
Διευθύντρια Γραφείου 
του Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ
Μέλος Μορφωτικού 
Γραφείου Κ.Σ. 
ΕΔΟΝΓραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ

«Α



Οι δολοφονίες και τα 
εγκλήματα κατά της 
Αριστεράς από φανατικά 
στοιχεία της ΕΟΚΑ την 
περίοδο 1955-1959, 
ήταν η μαύρη όψη του 
απελευθερωτικού αγώνα. 
Καμμιά άλλη πολιτική 
δύναμη στην Κύπρο δε 
συκοφαντήθηκε και δε 
διώχθηκε τόσο, όσο το 
ΑΚΕΛ και το ευρύτερο 
Λα ϊκό  Κ ί νημα  της 
Αριστεράς. Ειδικότερα 
το 1958, τη χρονιά που 
το όργιο των πολιτικών 
δολοφονιών βρισκόταν στο 
αποκορύφωμα του.

«Πρέπει 
ν’αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση 
θαρραλέα. Οι 
Κομμουνισταί είναι 
οι αντίπαλοι μας, 
είτε το θέλουμε, είτε 
όχι. Ενδείκνυται να 
τους εξοντώσουμε 
ως πολιτική 
οντότητα, ώστε να 
μην είναι πλέον 
υπολογίσιμος, 
δυνάμενη δια των 
αποφάσεων της 
να επηρεάζη το 
εθνικό ζήτημα, ως 
συνέβαινε μέχρι 
τούδε» (Γεώργιος 
Γρίβας 25.1.1958).

Σ τ ο  π ι ο  π ά ν ω 
απόσπασμα, γίνεται 
αισθητό το μίσος κατά 
του ΑΚΕΛ και ευρύτερα 
του λαϊκού κινήματος 
από τον Γρίβα και τους  
μασκοφόρους του, 
κατά την περίοδο του 
απελευθερωτικού αγώνα 
της ΕΟΚΑ και ιδιαίτερα τη 
χρονιά 1958. Το σκηνικό 
περιλάμβανε σκοτωμούς, 
τραυματισμούς από 
άγριους ξυλοδαρμούς, 
εμπρησμούς με εκρηκτικά 

και καταστρφές σε οικήματα 
των Λαϊκών Οργανώσεων, 
αυτοκινήτων διανομής της 
«Χαραυγής», γραφεία της 
ΠΕΟ και σπίτια στελεχών 
της Αριστεράς.

Το 1958 έμελλε να είναι 
μια χρονιά στην οποία οι 
δολοφονίες σε βάρος των 
συντρόφων μας βρίσκονταν 
στο απόγειο τους, με 
αφετηρία τη νύχτα της  21ης 
του Γενάρη. Πρώτο θύμα 
των ακροδεξιών στοιχείων 
ο Ηλίας Ττοφαρής, στέλεχος 
του ΑΚΕΛ από την Κώμα 
του Γιαλού. Κατηγορήθηκε 
από την ΕΟΚΑ σε σχετικό 
φυλλάδιο ότι αποπειράθηκε 
να βγάλει τη μάσκα 
κάποιου αγωνιστή, αλλά 
στην πραγματικότητα 
δολοφονήθηκε  από 
μασκοφόρους του Γρίβα 
όταν αυτοί εισήλθαν στον 
καφενείο του χωριού 
όπου βρισκόταν ο Ηλίας 
και άλλοι συγχωριανοί 
του. Οι δολοφόνοι του τον 
πυροβόλησαν 8 φορές στο 
ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Ηλίας 
Ττοφαρή ήταν τριανταπέντε 
χρονών όταν πέθανε,  

αφήνοντας πίσω γυναίκα 
και 2 ανήλικα παιδιά. Την 
ίδια μέρα πυροβολήθηκε 
και ο αδερφός του, Νίκος 
Ττοφαρής, ο οποίος 
γλύτωσε τον θάνατο. Στην 
κηδεία του Ηλία που έγινε 
την επομένη , η Κώμα του 
Γιαλού δεν ξαναγνώρισε 
τέτοια κοσμοσυρροή, αφού 
το πλήθος γέμισε ασφυκτικά 
τους δρόμους σε έκταση 
πάνω από ένα χιλιόμετρο και 
με χαρακτήρα διαδήλωσης 
καταδίκασε έντονα τους 
δολοφόνους.

«Τους είχαν 
πυροβολήσει και 
τους δύο πισώπλατα. 
Τους βάλαμε σε 
αυτοκίνητο και 
τους πήγαμε 
στο νοσοκομείο 
Αμμοχώστου. 
Ο Ηλίας, αν 
και αισθανόταν 
φρικτούς πόνους, 
κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής 
έλεγε συνθήματα 

του ΑΚΕΛ και 
προσπαθούσε να 
αρθρώσει λέξεις 
από τον ύμνο 
του ΑΚΕΛ» όπως 
ανάφερε ο Αντώνης 
Λυσάνδρου, 
υπεύθυνος της 
ΠΕΟ Καρπασίας 
και μάρτυρας της 
δολοφονίας. 

Την ίδια νύχτα, ένα άλλο 
δεύτερο έγκλημα στη 
Λύση, ομάδα ένοπλων 
μασκοφόρων εμφανίστηκε 
στην πλατεία και διέταξαν 
με βρισιές τους αριστερούς 
να μπουν στο καφενείο 
του Ρουσσή και καλούσαν 
τους δεξιούς να πάνε στα 
σπίτια τους. Θύμα των 
μασκοφόρων ήταν ο Μιχάλης 
Πέτρου, είκοσι εννιά 
χρόνων, ενεργό μέλος της 
ΠΕΟ και πατέρας 2 παιδιών, 
ο οποίος  διερωτήθηκε τι 
συμβαίνει. Μπαίνοντας 
στο καφενείο για να δει τι 
γίνεται  δέχτηκε κτύπημα 
στην κεφαλή με τη λαβή του 
πιστολιού και του έσχισε το 
φρύδι. Δέχτηκε πολλαπλούς 
πυροβολισμούς, από 
τους μασκοφόρους, όταν 
απάντησε καταφατικά στην 
ερώτηση των μασκοφόρων 
αν είναι ο γραμματέας 
της ΠΕΟ του χωριού και 

ανταποκριτής του ΤΑΣ 
(Σοβιετικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων). Τηλεγράφημα 
του τότε κυβερνήτη της 
Κύπρου στον Υπ. Αποικιών 
της Αγγλίας στις 22.1.58, 
την επομένη της δολοφονίας 
λέει μεταξύ άλλων πως το 
όνομα του Μιχάλη Πέτρου 
βρισκόταν σε κατάλογο 
αριστερών προσώπων που 
παρακολουθούνταν από 
την ΕΟΚΑ, κατάλογος που 
βρέθηκε στους Στύλλους 
στις 18 Δεκεμβρίου 1957.

Η δικαιολογία για τα πιο 
πάνω γνωστή… η ρετσινιά 
«Ήταν Προδότες». Ως προς 
ποια προδοσία διέπραξαν 
δεν απάντησαν ποτέ. Η 
Ιστορία όμως που γράφτηκε 
με κόκκινο μελάνι δεν 
διαγράφεται. Περισσότερα 
από 50 χρόνια πέρασαν για 
να ησυχάσουν οι συγγενείς 
τ ω ν  α δ ι κ ο χ α μ έ ν ω ν 

δολοφονηθέντων. Κάποιοι 
πρόλαβαν να ζήσουν την 
δικαίωση και κάποιοι 
όχι. Οι δολοφονίες των 
συντρόφων μας ήταν 
πολιτικές, γιατί είχαν 
διαφορετικές απόψεις και 
δράση από το κατεστημένο, 
γιατί αγωνίζονταν για μια 
Κύπρο ειρηνική για όλα τα 
παιδιά της,  μακριά από 
σοβινιστικά μίση.

Η κυβέρνηση Δημήτρη 
Χριστόφια αποφάσισε 
την αποκατάσταση του 
ονόματος των άδικα 
δολοφονηθέντων την 
περίοδο 1956-1958, για να 
αποκαταστήσει την αδικία 
που υφίστανται όλα αυτά 
τα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι 
και οι οικογένειες τους, για 
να αποβάλει την αδίκως 
επιβληθείσα ρετσινιά του 
προδότη σε ανθρώπους 
πατριώτες, ανθρώπους του 

μόχθου και της δουλειάς. 
Η απόφαση αυτή πάρθηκε 
μετά από αντικειμενική 
αξιολόγηση των ιστορικών 
γεγονότων εκείνης της 
εποχής και ήρθε για να 
«εξοφλήσει» ένα «βαρύ» 
χρέος προς την ιστορική 
αλήθεια. Δικαιώνει έστω και 
μετά θάνατον τα θύματα του 
φασισμού και του μίσους, 
αποκαθιστά την αλήθεια και 
την ιστορία, ενώ παράλληλα 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για πραγματική ενότητα του 
λαού. 

Τα  γ εγονό τα  που 
δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ τ η κ α ν 
την περίοδο εκείνη, 
κατηγορίες προδοσίας, 
συκοφαντίες, εξευτελισμοί, 
προπηλακισμοί, διώξεις, 
λυσσαλέα πολεμική, 
ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, 
και δολοφονίες ήταν και 
είναι το διαχρονικό τίμημα 
του να είσαι Αριστερός 
στην Κύπρο και σε όλο τον 
κόσμο. Ας γίνουν αυτά ο 
φάρος για να τσακίσουμε 
τον φασισμό, ας κάνουν το  
λάβαρο μας να παραμένει 
κόκκινο, σαν το αίμα των 
πρώτων συντρόφων μας.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ 
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

Χαράλαμπος Πανταζής
Μέλος Μορφωτικού 
Γραφείου Φοιτητικού 
Τμήματος ΕΔΟΝ



Η ΕΔΟΝ εξέδωσε και διένειμε σε χώρους νεολαίας, γήπεδα, cafe, 
στο διαδίκτυο και αλλού, ενημερωτικό έντυπο με τις θέσεις της 
Οργάνωσης για τον τρομονόμο, αλλά και γενικότερα για τη βία 
στα γήπεδα. Επίσης, κυκλοφορήσαμε αυτοκόλλητο για ακόμα 
μεγαλύτερο επιτυχία της προσπάθειας μας. Είμαστε η μόνη 
Οργάνωση που έχει ξεκάθαρη θέση για το μείζον αυτό ζήτημα και 
πραγματοποίησε τόσες δραστηριότητες.

Διάβασε το ενημερωτικό έντυπο της ΕΔΟΝ εδώ:
http://www.edon.org.cy/e/edon/oxi-sth-bia-oxi-ston-tromonomo

Για την ΕΔΟΝ, ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και έχει τη δυνατότητα 
να καλλιεργεί συνειδήσεις και να προάγει ανθρώπινες και δημοκρατικές 
αξίες και ιδανικά. Στα πλαίσια αυτά ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή 
κάθετα ενάντια στο νόμο για τη βία στα γήπεδα, αφού αποτελεί ένα 
εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης και του κατεστημένου, για να 
επιβάλει αυταρχικά μέτρα στα γήπεδα και στον αθλητισμό γενικότερα. 
Η ΕΔΟΝ, με πολλές δραστηριότητες και παρεμβάσεις (δημοσιογραφική 
διάσκεψη, παρέμβαση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής, εκδηλώσεις, 
έκδοση και διανομή ενημερωτικού εντύπου, κυκλοφορία αυτοκόλλητου, 
διαλέξεις κ.α.), απευθύνθηκε στη νεολαία και σε όλο τον κυπριακό λαό 
για να τον ενημερώσει για το τι στην πραγματικότητα είναι ο νόμος αυτός 
και προσπάθησε να πείσει για την απόρριψη του. Την ίδια ώρα, τονίσαμε 
με τις θέσεις και τη δράση μας, πως ο ρατσισμός δεν έχει θέση ούτε στα 
γήπεδα, ούτε στον αθλητισμό, ούτε στη ζωή μας.

Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις – συζητήσεις για το νόμο και τις 
εξελίξεις που έτρεχαν συνεχώς, για καλύτερη ενημέρωση των νέων και 
όσων ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό. Η ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας 
πραγματοποίησε την 1η Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση για τον τρομονόμο με 
ομιλητή το βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού.

Η ΕΔΟΝ δε θα μπορούσε 
να αγνοήσει το κρούσμα 
ρατσιστικής επίθεσης από 
οπαδούς του Αποέλ εναντίον 
του ποδοσφαιριστή της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Μίκαελ Ποτέ. Τα 
κρούσματα ρατσισμού έχουν 
αυξηθεί ανησυχητικά το 
τελευταίο διάστημαν και δεν 
πρέπει να αφήνουν κανένα 
δημοκρατικό άνθρωπο 
ασυγκίνητο. Στα πλαίσια 
της πολύμορφης δράσης 
μας, η ΕΔΟΝ Αμμοχώστου 
πραγματοποίησε στις 9 
Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση 
με θέμα «Ο ρατσισμός στο 
ποδόσφαιρο» με εισηγητές 
τον επικεφαλής του 
Αθλητικού Γραφείου της ΚΕ 
του ΑΚΕΛ Πάμπο Στυλιανού 
και τον ιστορικό Αλέξη 
Αλέκου.
Παρεμβάσεις έγιναν απο 
τους ποδοσφαιριστές 
Μίκαελ Ποτέ (Ομόνοια), 
Ρενάτο Μαργκάσα 
(Ομόνοια) και Ντιέγκο Λεόν 
(Νέα Σαλαμίνα).

Η ΕΔΟΝ πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 
24 Οκτωβρίου 2014, στην οποία ανέλυσε τις θέσεις της 
Οργάνωσης για τον τρομονόμο και για τη βία στα γήπεδα. 

Διάβασε τη δημοσιογραφική διάσκεψη εδώ: http://www.
edon.org.cy/arxeio/anakoinoseis-edon/dhmosiografikh-
diaskepsh-me-8ema-oxi-sth-bia-oxi-ston-tromono-
mo-24102014

Δες τη δημοσιογραφική διάσκεψη εδώ: https://www.
youtube.com/watch?v=GXzgxi4mJbw



Λύνουμε το μυστήριο καθώς 
ανεβαίνουμε «Τα 39 Σκαλοπάτια» 
μέσα από την κωμωδία με 
στοιχεία θρίλερ, σε σκηνοθεσία 
Μάριου Μεττή. Πρόκειται για 
τη διασκευασμένη εκδοχή του 
μυθιστορήματος του συγγραφέα 
Τζον Μπιούκαν και της 
κινηματογραφικής ταινίας του 
Άλφρεντ Χίτσοκ. Η θεατρική του 
διασκευή έγινε από τον Πάτρικ 
Μπάρλοου.
Πότε; Θέατρο «Διόνυσος»
Πού; Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στις 20:30 και τις Κυριακές 
στις  21:00 (μέχρι τις 25 Ιανουαρίου)

Μια σπουδαία φωνή κι ένας από 
τους σημαντικότερους νέους 
συνθέτες στη παράσταση με 
τίτλο με τίτλο «Καινούριο Φιλί» 
που αγαπήθηκε όπου κι αν 
παρουσιάστηκε! Μία παράσταση 
όπου το παλιό και αγαπημένο 
της ελληνικής μουσικής 
εναρμονίστηκε ευφυώς με το 
καινούριο.

Που; Μουσική Σκηνή RED, 
Λευκωσία
Πότε; 15 Ιανουαρίου στις 21:30

Η Γκαλερί Κυπριακή 
Γωνιά παρουσιάζει την  
έκθεση Ζωγραφικής - 
Κεραμικής επ’ ευκαιρία 
των 21 χρόνων παρουσίας 
στο χώρο της τέχνης.

Εκθέτουν: Ανδρέας 
Παρασκευάς, Αντρούλα 
Αντωνιάδου, Άννα 
Βαρέλλα, Άντρη Ιωνά, 
Αντώνης Τζιαρρίδης 
Βάσος Δημητρίου, 
Γιώργος Αχιλλέως, 
Γιώτα Ιωαννίδου, 
Ελένη Τζιρκαλλή, 
Εύρος Α. Ευρυβιάδης 
Θεοδόσης Θεοδοσίου, 
Ίρμα Βούλγαρη, 
Κωνσταντίνος 

Στεφάνου, Λεωνίδας 
Παπασάββας, Μάριος 
Βαρέλλα Μάρκαρετ 
Παράσκου, Μύρω Ψαρά, 
Νικόλας Αντωνίου, 

Νίκος Βουλγαρέλης, 
Παναγιώτης Βίττης 
Πέτρος Παπασάββας, 
Σπύρος Αγαθού, 
Χρίστος Μίχλης, Χρίστος 
Φουκαράς

Που; Κυπριακή Γωνιά 
Γκαλερί, Σταδίου 45, 
Λάρνακα
Πότε; Μέχρι την 
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
Ώρες επισκέψεων: 
Δευτέρα μέχρι Σάββατο: 
10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. & 
4.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ.

Ο βασιλιάς του ρεμπέτικου, Μπάμπης Τσέρτος, 
θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 
ρεμπέτικου ρεπερτορίου με εκλεκτούς σολίστες 
οργανοπαίκτες. Θα μας ταξιδέψει σαν άλλοτε στις 
μεγάλες επιτυχίες των Αττίκ, Σουγιούλ, Γιαννίδη, 
Πολυμέρη, Μουζάκη και άλλων. Στην αναδρομή του 
αυτή είναι τα ερωτικά τραγούδια και οι μελωδίες 
των παλαιότερων καιρών που παραμένουν ακόμη 
λατρεμένες επιτυχίες ακόμη και στους σημερινούς 
νέους.

Που; Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Μαρίνα 
Λεμεσού, Λεμεσός
Πότε; Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στις 20:30

Το έργο του Βίκτωρος Ουγκώ, ένα από τα μεγαλύτερα 
αριστουργήματα του 19ου αιώνα, ένα έργο που αντιπαραθέτει 
τη δικαιοσύνη με τη δικαίωση, τον ηρωισμό με τη διαφθορά, 
την αγνότητα με την ανηθικότητα, παρουσίαζεται από την 
Αlpha Square σε θεατρική διασκευή Ανθής Ζαχαριάδου και 
σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.
Που; Κινηματοθέατρο Παλλάς
Πότε; Από τις 7 Φεβρουαρίου: κάθε Σάββατο στις 8.30 μ.μ. 
και Κυριακή στις 6.00 μ.μ.



Κούβα
»Ελεύθεροι και οι 5 Κουβανοί 
πατριώτες μετά από 16 χρόνια!

Μετά από συμφωνία ανάμεσα στην Κούβα 
και τις ΗΠΑ απελευθερώθηκαν και οι τρεις 
Κουβανοί πατριώτες Χεράρδο Ερνάντες, Ραμόν 
Λαμπανίνο και Αντόνιο Γκερέρο, οι οποίοι 
μέχρι προχθές βρίσκονταν έγκλειστοι στις 
φυλακές των ΗΠΑ για 16 ολόκληρα χρόνια 
μαζί με τους ήρωες Ρενέ Γκονζάλες και 
Φερνάντο Γκονζάλες που απελευθερώθηκαν 
το 2011 και 2014 αντίστοιχα. Οι 5 Κουβανοί 
πατριώτες, είχαν καταδικαστεί από τις ΗΠΑ, 
σε πολλά χρόνια φυλάκισης μέχρι και ισόβια, 
με ανυπόστατες και ψεύτικες κατηγορίες περί 
κατασκοπείας. Επί της ουσίας, οι 5 Κουβανοί 
ήρωες που εξάρθρωσαν τα σχέδια της CIA σε 
βάρος της Κούβας, καταδικάστηκαν για τις 
ιδέες και την ιδεολογία τους.

Η απελευθέρωση των 3 Κουβανών πατριωτών 
έρχεται να υλοποιήσει ένα διαχρονικό αίτημα 
της Κούβας το οποίοι αγκαλιάστηκε μαζικά από 
κινήματα και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. 
Η δράση του κινήματος αυτού γιγαντώθηκε 
στην πορεία του χρόνου και τελικά κατάφερε 
να νικήσει!

Συνέδριο
Παν-αφρικανικής
Ένωσης Φοιτητών (PYU)│ 
Πράγα│
28-30 Νοεμβρίου 2014

Συνέδριο Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας (KSM)│ 
Πράγα│ 6 Δεκεμβρίου 2014
Χαιρετισμό εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου 
της ΕΔΟΝ, απεύθυνε προς το Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας, ο Πέτρος 
Χατζηκωστής, μέλος της Τ.Ο. ΕΔΟΝ Τσεχίας. Για την 
ΠΟΔΝ, χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος, Νικόλας 
Παπαδημητρίου.

Συνέδριο Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Κολομβίας (JUCO)│ 
Μπογκοτά│ 6 Δεκεμβρίου 2014

11ο Συνέδριο ΚΝΕ│ Αθήνα│ 18-21 Δεκεμβρίου 2014

Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε στο 11ο 

Συνέδριο της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Γ.Γ. της 

ΕΔΟΝ, Χάρη Καράμανο. Στο συνέδριο, χαιρετισμό 

απεύθυνε ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ, Νικόλας 

Παπαδημητρίου.

Συνέδριο Κινήματος Νέων Κομμουνιστών 
Γαλλίας (MJCF)│ Παρίσι│ 18-21 
Δεκεμβρίου 2014
Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ παρευρέθηκε 
στο Συνέδριο του Κινήματος Νέων 
Κομμουνιστών Γαλλίας. Την οργάνωση 
εκπροσώπησε ο Ισίδωρος Σακκάς, εκ 
μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου.

Πακιστάν  
»Θρήνος από την επίθεση των 
Ταλιμπάν σε σχολείο 

Για μία ακόμη φορά η ανθρωπότητα 
παρακολουθεί τα εγκλήματα που 
αφήνει πίσω του ο ιμπεριαλισμός, μέσω 
της τρομοκρατικής δραστηριότητας. 
Αυτή τη φορά στο Πακιστάν, όπου μέσω 
της τρομοκρατικής οργάνωσης των 
Ταλιμπάν, που ο ίδιος ο ιμπεριαλισμός 
δημιούργησε, κομάντος εισέβαλαν 
σε σχολείο που φοιτούσαν παιδιά 
στρατιωτικών, πήραν ομήρους 500 
παιδιά και δασκάλους, εκτελώντας 141 
ανθρώπους εκ των οποίων οι 132 ήταν 
παιδιά από 8 – 18 χρονών. Οι Ταλιμπάν 
που ανέλαβαν την ευθύνη της φονικής 
επίθεσης, υποστήριξαν ότι επέλεξαν το 
συγκεκριμένο σχολείο για να στείλουν 
ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση του 
Πακιστάν.

Ιαπωνία
»Σημαντική εκλογική επιτυχία 
για το Ιαπωνικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα

Στις 14 Δεκεμβρίου διεξήχθησαν οι 
Βουλευτικές εκλογές στην Ιαπωνία με 
σημαντική εκλογική επιτυχία του Ιαπωνικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος (ΙΚΚ). Παρόλο 
που στις εκλογές επανήλθε στην εξουσία 
το Δεξιό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα 
με τη συμμαχία του, το ΙΚΚ ήταν ο μεγάλος 
νικητής των εκλογών, αφού υπερδιπλασίασε 
τις έδρες του, από 8 σε 21. Η επιτυχία του 
ΚΚ είναι ουσιαστική, αφού πλέον αποκτά το 
δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις νόμου, 
αφού για κάτι τέτοιο χρειάζονται τουλάχιστον 
20 έδρες. Η εκλογική επιτυχία του ΙΚΚ 
στηρίζεται στο ότι το ΙΚΚ το περασμένο 
διάστημα, είχε την πιο ξεκάθαρη θέση 
ενάντια στην κυβέρνηση, ενώ παράλληλα 
είχε έντονη αντιπολεμική και αντιπυρηνική 
δράση.



τις 26 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Αγροτικής Σχολής Ayo-
tzinapa Normal School στην επαρχία Γκερέρο στο Μεξικό 
αναχαιτίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στο δρόμο τους 
για μια μεγάλη αντικυβερνητική πορεία στην πόλη Ιγκουάλα, 
ενάντια στις αντιφοιτητικές πολιτικές. Η συγκεκριμένη σχολή 
είναι πανεπιστημιακού επιπέδου διδασκαλική σχολή, που 

παίρνει φοιτητές με ειδικά κριτήρια από αγροτικές και φτωχές περιοχές.

Οι 43 φοιτητές θύματα της συνεργασίας μαφίας 
– κυβέρνησης 
Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις 
αρχές της χώρας οδηγήθηκαν στο θάνατο 6 άνθρωποι, ενώ 43 φοιτητές 
συνελήφθησαν από την αστυνομία. Οι φοιτητές που συνελήφθησαν 
εξαφανίσθηκαν και εκ των υστέρων οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν 
πως οι αστυνομικοί, ύστερα από εντολή του δημάρχου της Ιγκουάλα, είχαν 
παραδώσει τους φοιτητές στους αρχηγούς του καρτέλ «Γκερέρος Ουνίδος». 

Με την αποκάλυψη αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ακολούθησαν κύματα 
διαδηλώσεων και λαϊκές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων 
ανθρώπων. Πολλοί διαδηλωτές κατήγγειλαν την αντιδραστική κυβέρνηση 
του Ενρίκε Πένια Νιέτο για τις άμεσες σχέσεις του αστικού κράτους με το 
οργανωμένο έγκλημα που δολοφονεί εκατοντάδες αγωνιστές σε όλο το 
Μεξικό. Στις λαϊκές κινητοποιήσεις συμμετείχε δυναμικά το Κ.Κ. Μεξικού, 
καλώντας τις λαϊκές δυνάμεις να αντισταθούν και να απαντήσουν μέσω 
μιας κοινής αντικαπιταλιστικής πάλης.

Σύμφωνα με τις ομολογίες τριών μελών της συμμορίας Γκερέρος Ουνίδος 
που συνελήφθησαν σχετικά με την υπόθεση, οι φοιτητές απήχθηκαν και 
δολοφονήθηκαν, ενώ στη συνέχεια τα πτώματά τους κάηκαν ώστε να 
εξαφανιστούν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.

Στο στόχαστρο όσοι παλεύουν για τα λαϊκά 
δικαιώματα
Γενικότερα στο Μεξικό πληθαίνουν οι επιθέσεις σε βάρος των κομμουνιστών 
και άλλων αγωνιστών. Θύματα των δολοφονικών αυτών επιθέσεων είναι 
όσοι παλεύουν για τα λαϊκά δικαιώματα στο Μεξικό, όσοι αμφισβητούν την 
εξουσία του κεφαλαίου και μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδια των μονοπωλίων 
μέσω της καταστολής, των βίαιων εξαφανίσεων και των δολοφονιών 
ενάντια στους εργαζομένους, στους φοιτητές, στους αγρότες και τις 
οργανώσεις τους και ενάντια στα στελέχη του Κ.Κ. Μεξικού. 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο περιστατικό της εξαφάνισης των 43 φοιτητών, 
πρόκειται για μία απίστευτη υπόθεση, που αφορά στη συνεργασία 
αστυνομικών και μελών εγκληματικών οργανώσεων, προκειμένου να 

χτυπηθεί το φοιτητικό κίνημα. 

Το γεγονός αυτό 
δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί σαν 
μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο , 
αλλά σαν ακόμα 
ένα επεισόδιο που 
αποδεικνύει ότι στα 
πλαίσια καταστολής 
το σύστημα είναι 
διατεθειμένο να 
εξεύρει ακόμη και 
τις πιο ακραίες 
λύσεις. 

Την ίδια στιγμή, 
δεν μπορούμε να 
λ η σ μ ο ν ή σ ο υ μ ε 
ότι ταυτόσημα 
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά 
συμβαίνουν και σε πολλές άλλες 
χώρες του κόσμου. Μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκαν οι 
πολύ στενές σχέσεις και η συνεργασία που είχαν οι Η.Π.Α. 
με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, που τώρα 
βιαιοπραγούν στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε και η Χρυσή 
Αυγή στην Ελλάδα δεν αποτελεί τίποτε άλλο από μια 
εγκληματική φασιστική οργάνωση, την οποία το ίδιο το 
σύστημα χρησιμοποιεί προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
του. 

Η μαφιόζικη ομάδα των «Γκερέρος Ουνίδος», λοιπόν, δεν 
αποτελεί τη μόνη εγκληματική οργάνωση που επιλέγει το 
σύστημα να συνεργαστεί. Είναι ένα ακόμα κομμάτι του παζλ 
της βάρβαρης προσπάθειας διατήρησης και εδραίωσης 
του καπιταλισμού ανά το παγκόσμιο. Η μόνη απάντηση σε 
αυτή την τρομοκρατία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά ο 
λαϊκός ξεσηκωμός και η οικοδόμηση εκείνης της κοινωνίας 
που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις λαϊκές ανάγκες, 
βασισμένη στη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
και όχι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ 

ο τελευταίο διάστημα 
γίναμε μάρτυρες μιας 
σειράς δολοφονιών, κυρίως 
Αφροαμερικανών πολιτών από 
όργανα των σωμάτων ασφαλείας 
και της αστυνομίας. Όλα 
ξεκίνησαν από τη δολοφονία του 
18χρονου αφροαμερικανού Μάικλ 

Μπράουν στο Φέργκιουσον του Μιζούρι. 
Ακολούθησαν η δολοφονία 12χρονου Ταμίρ 
Ράις στο Κλίβελαντ, επειδή κρατούσε στα 
χέρια του ένα πιστόλι – παιχνίδι(!), του 
34χρονου Ρομέιν Μπρίσμπον στο Φοίνιξ, 
διότι ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε 
«φοβήθηκε» ότι το θύμα του κρατούσε 
όπλο και του 28χρονου Ακάι Γκάρλει από το 
Μπρούκλιν από «τυχαίο πυροβολισμό»! 

Ρατσιστική βία, αποτέλεσμα των 
βαθύτατων ταξικών ανισοτήτων

Η πιο αβασάνιστη ερμηνεία που θα μπορούσε 
κανείς να προσδώσει στα γεγονότα είναι 
πως οι δολοφονίες των Αφροαμερικανών 
θυμάτων, αποτελούν κλασικά παραδείγματα 
ρατσιστικής βαρβαρότητας. Όμως, αυτές οι 
περιπτώσεις πρέπει να γίνονται αντιληπτές, 
όχι μόνο ως κρούσματα ρατσιστικής βίας, 
αλλά ως αποτέλεσμα βαθύτατων ταξικών 
ανισοτήτων. 

Στο στόχαστρο των αρχών καταστολής δεν 
βρίσκονται μόνο Αφροαμερικανοί, ούτε 
μόνο Ισπανόφωνοι, Ασιάτες ή λευκοί, αλλά 
τα θύματα προέρχονται από την εργατική 
τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Σύμφωνα με 
στοιχεία του αμερικανικού κέντρου ερευνών 
από το 1999 ως το 2011 σκοτώθηκαν 
πάνω από 5.000 Αμερικανοί ανεξαρτήτως 
φυλετικής καταγωγής σε διάφορες 
αστυνομικές επιχειρήσεις, από τους οποίους 
μόνο το 1/3 ήταν Αφροαμερικανοί. Ο κοινός 
παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις 
ήταν ταξικός, καθώς τα θύματα προέρχονταν 
στην πλειοψηφία τους από υποβαθμισμένες 
φτωχογειτονιές και εργατικές συνοικίες. 

Βέβαια, ο φυλετικός 
διαχωρισμός δεν πρέπει 
να παραγνωρίζεται. Όχι 
τυχαία, η πολιτεία του 
Μισούρι, η πόλη Σαιν Λούις 
και ειδικότερα το προάστιο 
του Φέργκιουσον όπου 
σημειώθηκε η δολοφονία 
του Μάικλ Μπράουν, 
αποτελεί ένα σύγχρονο 
γκέτο των ΗΠΑ στα οποία 
ζουν κατά πλειοψηφία 
έγχρωμοι αμερικανοί, οι 
οποίοι μαστίζονται από τη 
φτώχεια και την ανεργία. 
Πρόκειται για χώρους που 
λειτουργούν ως ανοικτά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης 
με την αστυνομία να 
επιδίδεται ανενόχλητα σε 

πράξεις βίας και άλλες 
μορφές κοινωνικού ελέγχου. 
Το ποσοστό φτώχειας των 
έγχρωμων πολιτών είναι 
διπλάσιο με αυτό των 
υπόλοιπων πολιτών (28% 
και 15% αντίστοιχα), ενώ 
στα άτομα ηλικίας 18 ετών 
και κάτω, το ποσοστό αυτό 
φτάνει γύρω στο 40%.

Και όλα αυτά τη στιγμή που 
το ένα τρίτο των αμερικανών 
(περίπου 100 εκ.), ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας. 
Όσο όμως εντείνονται οι 
ταξικές ανισότητες, τόσο 
αγριότερα θα εκδηλώνονται 
και οι φυλετικές διακρίσεις. 

Χιλιάδες Αμερικανοί 
στους δρόμους 
ενάντια στην 
αστυνομική βία

Το ενθαρρυντικό 
στοιχείο των τελευταίων 
γεγονότων, βέβαια, είναι 
ότι, ο λαός προχώρησε 

σε συλλογικές δράσεις 
έκφρασης διαμαρτυρίας, 
ιδιαίτερα μετά την αθώωση 
του αστυνομικού από τα 
αμερικανικά δικαστήρια 
στην υπόθεση Μπράουν. 
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε 
ηλικίας, φυλετικής και 
εθνοτικής καταγωγής, 

βγήκαν στους δρόμους 
διαμαρτυρόμενοι για 
τα αμέτρητα θύματα 
αστυνομικής βίας και 
την ατιμωρησία των 
αστυνομικών, με βασικό 
αίτημα νομοθετικές 
ρυθμίσεις που να 
αποτρέπουν φαινόμενα 
αστυνομικής βίας και να 
τιμωρούν αστυνομικούς 
που επιτίθενται σε 
άοπλους αθώους πολίτες. 
Οι πρόσφατες μαζικές 
κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ 
συνηγορούν στο ότι, η μόνη 
απάντηση στην τρομοκρατία 
και την καταστολή, αποτελεί 
ο οργανωμένος πολιτικός 
αγώνας και η περαιτέρω 

ενδυνάμωση του λαϊκού 
κινήματος.

•Χρυσάνθη Επιφανίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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