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Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για λύση του Κυπριακού 

Ακόμα ένα πισωγύρισμα για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, αποτελεί το αποτέλεσμα των εκλογών για ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου 
ηγέτη.  Η εκλογή του εκλεκτού της Άγκυρας, Ερσίν Τατάρ, αποτελεί αρνητική εξέλιξη για προοπτική επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο λύσης της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. 

Η κυβέρνηση, σπατάλησε περισσότερα από τρία χρόνια χωρίς διαπραγματεύσεις και χωρίς να αξιοποιήσει την ευκαιρία ότι απέναντι της είχε ένα Τουρκοκύπριο 
ηγέτη υποστηριχτή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που απέρριπτε την διχοτόμηση και τη λύση δυο κρατών. Δυστυχώς τώρα, απέναντι μας θα 
έχουμε ένα ηγέτη ο οποίος πολιτεύεται με βάση τα συμφέροντα της Άγκυρας και γνωστό για τις διχοτομικές του θέσεις.

Το αποτέλεσμα της εκλογής Τατάρ, δεν καθορίστηκε από τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας. Είναι ολοφάνερο ότι η Τουρκία καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό 
το αποτέλεσμα με τις ανοιχτές παρεμβάσεις της. Παρόλο τον τεράστιο πόλεμο 
που δέχτηκε ο Μουσταφά Ακκιτζί λίγες μέρες πριν τις εκλογές, η πλειοψηφία της 

Σ ε μια περίοδο όπου τα πάντα συμπεριλαμβανομένων και των θεσμών αμφισβητούνται για ακόμα μια φορά, η Αριστερά παλεύει κόντρα στον εκφυλισμό των αξιών και τον ξεπεσμό 
της κοινωνίας μας. 

Ο κυπριακός λαός το τελευταίο διάστημα, καλείται να ανταπεξέλθει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε ζητήματα μείζονος σημασίας. Ζητήματα που παρά τις δυσκολίες 
τους, βρίσκουν την Αριστερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της διεκδίκησης για κάτι καλύτερο. 

τουρκοκυπριακής κοινότητας γύρισε  την πλάτη στην Τουρκία και στις πολιτικές 
δυνάμεις που αντιστρατεύονται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Ο αγώνας μας δεν σταμάτα με το αποτέλεσμα αυτό! Τον τελικό λόγο για το 
Κυπριακό και την λύση του, τον έχει μόνο ο κυπριακός λαός. Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει 
τον αγώνα της για επανένωση του τόπου και του λαού μας. Μαζί με τις υπόλοιπες 
προοδευτικές δυνάμεις τόσο της Ε/κ πλευράς όσο και της Τ/κ, θα συνεχίσουμε 
τον κοινό μας αγώνα για μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, αποστρατικοποιημένη 
και ομοσπονδιακή. 

‘’Η ειρήνη στην Κύπρο δεν θα εμποδιστεί! - Kıbrıs’ta Barış Engellenemez!’’

Εσκεμμένη πράξη το άνοιγμα των Βαρωσιών 

Η επέκταση του παραλιακού μετώπου στην περιφραγμένη πόλη των Βαρωσιών, 
είναι ακόμα ένα αποτέλεσμα που δημιουργείται από την εκμετάλλευση της  
στασιμότητας του κυπριακού από πλευράς της Τουρκίας, για να δημιουργήσει 
νέα τετελεσμένα στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και προσπάθεια 
προώθησης της Διχοτόμησης. 

Την ίδια ώρα όμως η πράξη αυτή οδήγησε στην εθνικιστική έξαρση στην 
Τουρκοκυπριακή κοινότητα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές για ανάδειξη 
Τουρκοκύπριου ηγέτη. 

Στόχος της δική μας πλευράς πρέπει να είναι να πειστεί η διεθνής κοινότητα 
για την απαράδεκτη στάση της Τουρκίας και να ενισχύσει και αυτή με η 
σειρά της τις ενέργειας για τερματισμό των προκλητικών ενεργειών. Μια 
απλή καταδίκη από πλευράς Ε.Ε δεν είναι αρκετή. Η καταδίκη πρέπει 
να συνοδεύεται από μέτρα που να ακυρώνουν τις Τουρκικές ενέργειες. 
Μέτρα που να ανοίγουν το δρόμο για τη λύση του κυπριακού στη βάση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή 
περιγράφεται στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΔΟΝ μέσα από τη δράση της μερίμνησε ώστε 
να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για εφαρμογή των ψηφισμάτων για 
την Αμμόχωστο και για την αποτροπή των τουρκικών μεθοδεύσεων, γι΄ 
αυτό και θεωρούμε ότι ο μοναδικός τρόπος αποτροπής των ενεργειών 
της Τουρκίας είναι η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για 
συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Περίγελος η Κύπρος λόγω της βιομηχανίας 
διαβατηρίων  

Τα όσα εμφανίστηκαν μέσα από το βίντεο του Al Jazeera για τη βιομηχανία 
μαζικής παραγωγής «Χρυσών Διαβατηρίων» και τη διαφθορά στο σύστημα 
πολιτογραφήσεων, δεν είναι τίποτε άλλο από το τι γνώριζε όλος ο κυπριακός 
λαός μέχρι στιγμής αλλά αρνιότανε η ίδια η Κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο για τα όσα 
ακούστηκαν και για τις πρακτικές που εφαρμόζονται, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Δικαιοσύνης στο Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαιώνει τα ακριβώς αντίθετα. 

Ότι δηλαδή: 
• Η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα που προκάλεσε η βιομηχανία μαζικής παραχώρησης 
«χρυσών διαβατηρίων» που η ίδια έστησε. 
• Η κυβέρνηση γνώριζε τις έντονες και συνεχείς αντιδράσεις ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών για 
το πρόγραμμα.
• Η Κομισιόν πολλές φορές ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει έγκαιρα και αποτελεσματικά 
διορθωτικά μέτρα. 
• Ενώ η κυβέρνηση γνώριζε ότι οι διαδικασίες ήταν τρύπιες και διαβλητές, το Υπουργικό Συμβούλιο 
συνέχισε να εγκρίνει «χρυσά» διαβατήρια.

Αν η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ είχε πολιτική ευθιξία θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί για το 
σκάνδαλο που εξυφάνθηκε με δικές της αποφάσεις και ενέργειες και τον εξευτελισμό της χώρας μας, 
πριν απαιτήσει την αυτοδιάλυση της Βουλής. 

Συνεχίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις λόγω COVID − 19 

Μετά από τόσους μήνες που πρωτοεμφανίστηκε ο COVID-19 στη ζωή μας, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 
και άτομα που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας συνεχίζουν να πλήττονται οικονομικά. Η 
Κυβέρνηση που για να εξυπηρετήσει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα στήριξε τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
τώρα αφήνει εκτεθειμένους όλους τους βιοπαλαιστές. 

Ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές 
τους εν μέσω του κορωνοϊού και απαιτούμε από το κράτος όπως στηρίξει τον κόσμο αυτό με κάθε δυνατό 
τρόπο. 

Διεκδικητική ΠΣΕΜ για ακόμα μια χρονιά 

Μετά και το πέρας των μαθητικών 
εκλογών, η ΠΕΟΜ είναι για 
ακόμα μια χρονιά στο πηδάλιο 
της ΠΣΕΜ. Σε μια χρονιά όπου 
τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο 
και η ίδια η Κυβέρνηση, έδειξαν 
την ανικανότητα τους στο να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
που υπάρχουν, οι μαθητές έχουν 
την ανάγκη από ένα μαζικό και 
διεκδικητικό μαθητικό κίνημα. Από 
μια ΠΣΕΜ η οποία θα διεκδικήσει τα 
συμφέροντα των μαθητών και θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα πιο 
ανθρωποκεντρικό σχολείο. 

•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ
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«N»: Στις 7 Οκτωβρίου, η Χρυσή Αυγή κρίθηκε από το Ελληνικό Δικαστήριο 
ως εγκληματική οργάνωση και τα στελέχη της καταδικάστηκαν. Εσείς μαζί 
με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) συμμετείχατε στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής. Ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος στην δίκη;

Η συμμετοχή μας μέσω του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, της ΠΕΟ, είχε 
διττό σκοπό και αποστολή. Αφενός ήταν μια πράξη συμβολική. Με το κύρος 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και των μελών της θέλαμε να 
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα των νεοφασιστών της Χρυσής 
Αυγής και τις οικογένειές τους. Θέλαμε να στηρίξουμε στην πράξη των αγώνα 
του ελληνικού λαού για πολιτική και θεσμική αντιμετώπιση του νεοφασισμού 
στην Ελλάδα. Αφετέρου μάς δόθηκε σε κάποιο βαθμό η δυνατότητα φυσικής 
παρουσίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και παρακολούθησης της διαδικασίας και 
άρα εμβάθυνσης στην ουσία των υποθέσεων.

«N»: Ποια ήταν η συμβολή της αντιπροσωπείας σας στην καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής;

Δώσαμε πολιτικά μηνύματα, συνομιλήσαμε με τους δικηγόρους των θυμάτων, 
δώσαμε συνεντεύξεις σε ελλαδικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και εν γένει στείλαμε 
μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις για την ανάγκη καταδίκης και παραδειγματικής 
τιμωρίας. Η αποστολή γινόταν 
τις μέρες που είχε κορυφωθεί 
η συζήτηση για το ρόλο 
ορισμένων παραγόντων της 
δικής, ο οποίος δημιουργούσε 
πολλά ερωτήματα για την 
έλλειψη αποφασιστικότητας 
στη δίωξη των χρυσαυγιτών. 
Άρα υπογραμμίσαμε την 
αναγκαιότητα διατήρησης της 
ακεραιότητας και αμεροληψίας 
των Αρχών και όχι της επίδειξης 
εύνοιας προς τους νεοναζί. Για 
ευνόητους λόγους κορυφαία 
στιγμή ήταν η συνάντησή μας 
με τη μάνα του Παύλου Φύσσα.

«N»: Η καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής και των στελεχών της 
θα μπορούσε να έρθει πιο 
γρήγορα. Γιατί θεωρείτε πως 
υπήρξε αυτή η καθυστέρηση; 
Τι δυσκολίες παρουσιάστηκαν;

Πιστεύω ότι η καθυστέρηση ήταν αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. 
Πρωτίστως της έλλειψης αποφασιστικότητας για αντιμετώπιση των νεοφασιστών. 
Σε δεύτερο χρόνο της δυσκολίας στην ετοιμασία της δικογραφίας, η οποία 
μαζί με το μαρτυρικό υλικό αριθμεί χιλιάδες σελίδες εγγράφων. Και ασφαλώς 
της εύλογης ανάγκης για εφαρμογή όλων των δικονομικών κανόνων και 
διαδικασιών για να μην δοθούν άλλοθι και νομικά ερείσματα στους χρυσαυγίτες 
για να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο της απόφασης. Πράγμα που ήδη 
κάνουν αν και εκτιμώ ότι οι εφέσεις τους δεν θα έχουν επιτυχία. Τα σε 
βάρος τους στοιχεία και μαρτυρίες ήταν συντριπτικά.

«N»: Εδώ και χρόνια παρατηρούμε μια άνοδο του φασισμού και 
τις ακροδεξιάς. Θεωρείτε πως η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, θα 
ανατρέψει αυτή την πορεία; Θα επηρεάσει η απόφαση, τα δρώμενα 
και έξω από την Ελλάδα; 

Χωρίς να υπερτιμώ τον ρόλο και την επίδραση των δικαστικών 
αποφάσεων στις σύγχρονες κοινωνίες, έχω την πεποίθηση ότι η 
συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σταθμό. Τόσο πολιτικά όσο και 
νομικά. Το περιεχόμενο των ξεχωριστών αποφάσεων θα αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης, συγγραμμάτων και -ελπίζω- 
διδασκαλίας. Ποτέ προηγουμένως στα πλαίσια ενός κράτους δεν 
έχει υπάρξει τέτοιας έκτασης δίκη και καταδίκη νεοφασιστών. 
Είχαμε τη δίκη της Νυρεμβέργης στην οποία δικάστηκαν οι 
ιδεολογικοί πατέρες της Χρυσής Αυγής, του ΕΛΑΜ και πολλών 
νεοναζιστικών-νεοφασιστικών οργανώσεων. Όλων αυτών που 
προκλητικά αυτοκαθορίζονται ως «η σπορά των ηττημένων 
του 1945». Υπό μία έννοια μπορεί να αναχαιτίσει τη δράση των 
νεοφασιστών στην Ελλάδα, νοουμένου ότι οι κυβερνήσεις 
θα επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε ανάλογα φαινόμενα. 

Διότι μπορεί να φυλακίστηκαν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής όμως πυρήνες 
νεοφασιστών και νεοναζί εξακολουθούν να υπάρχουν και να δρουν υπογείως. Εκεί 

που πρέπει επιτέλους να επιδειχθεί πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για 
αντιμετώπιση του νεοφασισμού είναι στην Κύπρο, πέραν της κυπριακής Αριστεράς 

και του ΑΚΕΛ, το οποίο από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στους κύπριους 
νεοφασίστες. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι κατ’ επανάληψη το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή 

στην Κύπρο, έχει λειτουργήσει ως δεκανίκι της Δεξιάς και του ΔΗΣΥ και ως όχημα 
ακραίων εθνικιστικών εξάρσεων και παράνομων ενεργειών. Σε ανύποπτο χρόνο ο Γενικός 

Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ παρέδωσε στοιχεία και τεκμήρια για τη δράση του ΕΛΑΜ 
στις διωκτικές αρχές. Δυστυχώς με προφάσεις και νομικισμούς τότε δεν προχώρησαν οι 

διαδικασίες. Με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα ανοίγει ξανά ο δρόμος για 
επανεξέταση της δράσης του ΕΛΑΜ, το οποίο με δικές του παραδοχές είναι η Χρυσή Αυγή 

στην Κύπρο.

«N»: Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής αποτελεί μια ιστορική αντιφασιστική νίκη στην σύγχρονη 
ιστορία. Πιστεύετε πως αυτός είναι ο δρόμος για την αναχαίτιση του φασισμού, μέσω του 

νομικού συστήματος; 

Όντως, πρόκειται για μια νομική και κοινωνική νίκη, μια νίκη της δημοκρατίας κατά του φασισμού. 
Οι υγιείς δυνάμεις του ελληνικού 

λαού με μαζικές κινητοποιήσεις 
και άλλες πολιτικές δράσεις 
έστειλαν το μήνυμα ότι τα 

μισάνθρωπα ιδεολογήματα του 
φασισμού και των παραφυάδων 

του δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά. Η 
θέση των ναζί είναι στη φυλακή και όχι 

στα έδρανα της Βουλής. Μα όπως και 
σε κάθε διεκδίκηση το πρώτιστο είναι 

οι πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες. Το 
καθημερινό αντιπάλεμα του νεοφασισμού 

σε όλα τα επίπεδα και παντού. Στο σχολείο, 
στο πανεπιστήμιο, στις δυνάμεις ασφαλείας 

και ειδικότερα στον στρατό, στη δουλειά, 
στη Βουλή. Τα νομικά εργαλεία είναι εκεί και 

πρέπει να χρησιμοποιούνται προς ενίσχυση 
της ευρύτερης, της συλλογικής προσπάθειας 

και δράσης. Αλλά δεν την υποκαθιστούν. 

Ταυτόχρονα χρειάζεται μια άλλη παιδεία. Γιατί 
απ’ εκεί ξεκινά -όπως και στην οικογένεια- και 

μετέπειτα στην κοινωνία η σφυρηλάτηση συνείδησης. Έχουμε ανάγκη στην Κύπρο από μια ανθρωποκεντρική 
παιδεία, η οποία θα καλλιεργεί κουλτούρα απόρριψης μισαλλόδοξων ιδεολογημάτων, όπως είναι ο ρατσισμός, ο 

εθνικισμός, ο αντικομμουνισμός, η ξενοφοβία, η ομοφοβία κοκ. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει την ανειρήνευτη πάλη για 
αντιμετώπιση του νεοφασισμού και στην Κύπρο. Μαζί με την ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να είμαστε εκείνη η πολιτική 

δύναμη που στα εκατό σχεδόν χρόνια ζωής και δράσης μας δεν φοβηθήκαμε του φασίστες. Σταθήκαμε απέναντί τους 
και αγωνιστήκαμε. Κατά των χιτών, κατά των ναζί, κατά των μασκοφόρων του Γρίβα κατά της ΕΟΚΑ Β και των λογής-

λογής τέκνων τους. Ειδικά σήμερα έναντι του ΕΛΑΜ, από τη στιγμή που η ίδια η δικαστική απόφαση υπογραμμίζει πως 
η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση «ενδεδυμένη με το μανδύα πολιτικού κόμματος». 

•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή

Μέλος Συντακτικής εφημερίδας «Ν»
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ο ημερολόγιο έγραφε 20 Νοεμβρίου 1945. 
Τα σκαλοπάτια του δικαστικού μέγαρού της 
Νυρεμβέργης γνωστού και ως “Μέλαθρον της 
Δικαιοσύνης”, θα ανέβαιναν για τελευταία 
φορά αρκετοί Ναζί αξιωματούχοι. Αυτή τη φορά 

όμως, δεν θα ήταν για να παρευρεθούν σε κάποιο από 
τα συνέδρια του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος τους ή 
για να γιορτάσουν την ίδρυση του Εθνικοσοσιαλισμού 
στη γενέτειρα του Βαυαρία. Θα ανέβαιναν αυτά τα 
σκαλοπάτια για να καθίσουν στο 
ειδώλιο του κατηγορουμένου, σε 
μια από τις σημαντικότερες δίκες 
του 20ου αιώνα. Τη Δίκη της 
Νυρεμβέργης. 

Η έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου είχε ήδη κριθεί από το Μάιο 
της ίδιας χρονιάς. Η μαχητική και 
ηρωική αντιφασιστική πάλη των 
λαών ενάντια στο χιτλεροφασισμό 
οδήγησε τη ναζιστική Γερμανία σε 
συνθηκολόγηση. Όπως αναφέρει ο 
ιστορικός Mark Mazower στο βιβλίο 
του Σκοτεινή Ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός 
εικοστός αιώνας : «Οι νικητές 
στην αρχή είχαν πολλούς κοινούς 
στόχους. Όλοι συμφωνούσαν ότι 
έπρεπε να εξαλειφθεί ο ναζισμός για 
χάρη της ευρωπαϊκής ασφάλειας. 
Όλοι είχαν δεσμευτεί ότι θα 
τιμωρούσαν τους ναζί εγκληματίες 
πολέμου». Μετά από έντονα 
διαβήματα της Σοβιετικής Ένωσης 
μαζί με τις υπόλοιπες συμμαχικές 
δυνάμεις, κυρίως μέσα από τις 
συμφωνίες του Πότσνταμ και της 
Γιάλτας, συμφωνήθηκε η νομική 
βάση καθώς και ο χαρακτήρας τον 
οποίο θα λάμβανε η δίκη. Κάθε 
χώρα θα είχε από δύο εκπροσώπους 
στο δικαστικό προεδρείο και θα 
εξεταζόταν λεπτομερώς το αρχειακό 
και οπτικοακουστικό υλικό που είχαν 
στη διάθεση τους οι συμμαχικές 
δυνάμεις από τη ναζιστική κρατική 
μηχανή.

Την πρώτη συνεδρία προέδρευσε ο 
ανώτατος σοβιετικός δικαστής Iona 
Nikitchenko. Ενώπιον των στρατιωτικών δικαστών 
βρέθηκαν 24 πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
της Ναζιστικής Γερμανίας. Παράλληλα με τους ναζί 
αξιωματούχους δικάζονταν και οι παρακάτω επτά 
οργανώσεις: η ηγεσία του ναζιστικού κόμματος, το 
Υπουργικού Συμβουλίου του Γ΄ Ράιχ, τα SS(Schutz-
staffel), οι Μυστικές Υπηρεσίες (Sicherheitsdienst) , η 
Γκεστάπο, τα τάγματα εφόδου του ναζιστικού κόμματος 
SA(Sturmabteilung) και το Γενικό Επιτελείου Στρατού. 
Πρώτοι κατηγορούμενοι στη δίκη παρουσιάστηκαν 
οι στενοί συνεργάτες του Αδόλφου Χίτλερ και 

πρωτεργάτες της ναζιστικής θηριωδίας, όπως για 
παράδειγμα Γκέρινγκ, Ρ. Χες, και Ρίμπεντροπ. Οι 
βασικές κατηγορίες στις οποίες οι κατηγορούμενοι θα 
δικάζονταν και θα λογοδοτούσαν  ήταν:  συνομωσία 
και σχεδιασμός εγκλημάτων κατά της παγκόσμιας 
ειρήνης, εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα 
πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.   

Η δίκη αυτή διήρκησε ένα χρόνο τελειώνοντας την 1η 
Οκτωβρίου 1946. Από τους 24 κατηγορούμενους, οι 
12 καταδικάστηκαν σε θάνατο, 3 σε ισόβια κάθειρξη, 
4 σε φυλάκιση από 10 έως 20 χρόνια ενώ όσοι 
απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες υποχρεώθηκαν 
να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα 
«αποναζιστικοποίησης» των Συμμάχων. Η σημασία 
της δίκης δεν μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα μέσα 
από τα λόγια του Νίκου Καραντηνού σε άρθρο του 
στον Ριζοσπάστη «Η δίκη της Νυρεμβέργης έπρεπε να 
έχει και πραγματικά είχε μεγάλη κοινωνική σημασία. 
Μπήκε στην Ιστορία σαν αντιφασιστική δίκη. Μπροστά 
σε όλο τον κόσμο αποκαλύφθηκε η μισάνθρωπη ουσία 
του ναζισμού των βασικών ιδεολογικών και πολιτικών 
του θέσεων. Αποκαλύφτηκε ανάγλυφα ο θανάσιμος 
κίνδυνος που απέρρεε από τα βασικά φασιστικά 
δόγματα ιδιαίτερα του ναζισμού.»

75 χρόνια μετά, η Δίκη της Νυρεμβέργης αναφύεται 
ξανά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Το όνομα της δίκης 
βρίσκεται ξανά μετά από τόσα 
χρόνια σε τίτλους άρθρων και 
πρωτοσέλιδα εφημερίδων στο 
διεθνή και εγχώριο τύπο. Το 
συγκεκριμένο γεγονός δεν 
θεωρείται ως κάτι απρόσμενο 
ή ξεπερασμένο. Το όνομα της 
Νυρεμβέργης παραβάλλεται  

προς σύγκριση με μια ακόμη δίκη που έφτανε 
στο τέλος της. Τη Δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Η Δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν μια ποινική 
δίκη που διήρκησε 5,5 χρόνια. Δικάστηκαν 
σε αυτή 69 άτομα ως κατηγορούμενοι 
για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση. Συνεκδικάζονταν παράλληλα  
τρία κακουργήματα: η ανθρωποκτονία του 

Παύλου Φύσσα (18 Σεπτεμβρίου 2013), η απόπειρα ανθρωποκτονίας 
του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ (12 Ιουνίου 2012) και 
η απόπειρα ανθρωποκτονίας των στελεχών του ΚΚΕ και μελών 
του ΠΑΜΕ (12 Σεπτεμβρίου 2013), ενώ συνεξετάστηκαν και άλλες 
60 υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστεί ή δικάζονταν παράλληλα σε 
άλλα δικαστήρια και αφορούσαν εγκλήματα για τα οποία είχαν 
καταδικαστεί ή κατηγορούνταν τα μέλη της Χρυσής Αυγής.

  Το νεοναζιστικό μόρφωμα βρέθηκε στο ειδώλιο του κατηγορουμένου. 
Η λαϊκή απαίτηση ήταν σαφέστατη. Δεν είναι αθώοι. Οι Ναζί στη 
φυλακή. Στις 7 Οκτωβρίου 2020, ανακοινώθηκαν οι ομόφωνες 
αποφάσεις του Δικαστηρίου. Η Χρυσή Αυγή αναγνωρίζεται ως 
εγκληματική οργάνωση-συμμορία.

Μέσα από τη δίκη αυτή, αποδείχθηκε περίτρανα ότι η εγκληματική 
δράση της Χρυσής Αυγής αποτελούσε απόρροια της ναζιστικής τους 
ιδεολογίας. Τα ρατσιστικά και μισαλλόδοξα τάγματα εφόδου της σε 
συνδυασμό με τα άλλα τους εγκλήματα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η 
πρακτική εφαρμογή των στόχων και των σκοπών της εγκληματικής 
αυτής οργάνωσης. Επιπρόσθετα, ήταν ξεκάθαρο πως αποτελούσαν 
για χρόνια το μακρύ χέρι των κεφαλαιοκρατών και του αστικού 
κράτους. Ας μη ξεχνούμε πως για χρόνια η παρακρατική βία και η 
τρομοκρατία που ασκούσαν είχε πάντα στόχο να βλάψει το εργατικό 
και συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες του λαϊκού κινήματος 
στο σύνολο του.

Εν κατακλείδι, μπορεί μια σύγκριση μεταξύ των δύο δικών να είναι 
δύσκολη χάρη στα ανόμοια μεγέθη και τις διαφορετικές δικογραφίες. 

Αυτό που προκύπτει όμως ως βασική αρχή και για 
τις δύο είναι ο ταξικός αντιφασιστικός αγώνας. Η 
ίδια η ιστορική εμπειρία φανερώνει πως η ναζιστική 
ιδεολογία δεν τσακίζεται πίσω από κλειστές 
δικαστικές αίθουσες μόνο. Αυτό που χρειάζεται 
είναι η διαρκής ταξική και αντιφασιστική πάλη 
εντός της κοινωνίας, στους χώρους εργασίας, 
στα πανεπιστήμια στα σχολεία. Εξάλλου όπως 
ανέφερε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο δικηγόρος 
της πολιτικής αγωγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, σε 
αυτόν τον αγώνα είμαστε με τις μέλισσες. Όχι με 
τους λύκους.

•Γιώργος Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αθήνας
Ιστορικός
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τη 9η σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/10/2020 στη Λευκωσία, 
πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για πλήρωση θέσεων στην 
ηγεσία της Οργάνωσης.

Νέος Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ εκλέγηκε ο Σεβήρος Κούλας.

Στη θέση του Μέλους της Κεντρικής Γραμματείας εκλέγηκε ο Άλκης 
Συλικιώτης.

Στη θέση του Μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου εκλέγηκε η Φωτεινή 
Χαραλάμπους (Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λάρνακας).

Τέλος, στη θέση του Μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου εκλέγηκαν οι 
Λένος Χριστοφόρου (Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ), 
Δήμητρα Νεοφύτου (Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λευκωσίας-
Κερύνειας), Κωνσταντίνα Χρυσάνθου (Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού 
Τμήματος ΕΔΟΝ, Τοπική Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου), 
Μιχάλης Χριστοδούλου (Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λάρνακας), Ζαχαρίας Κάβελη (Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ 
Αμμοχώστου). 

Στην αρχή της συνόδου, μέσα σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, σε μια σεμνή τελετή, τιμήθηκε ο αποχωρήσαντας από το 
Κεντρικό Συμβούλιο Χρίστος, Χριστόφιας τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ (2015-2020).

Στην ίδια σύνοδο υπήρξε συζήτηση και έγκριση του προγραμματισμού δράσης της οργάνωσης  για την χρονιά 2020-2021

Σε δηλώσεις του, στα πλαίσια της διάσκεψης τύπου για τον προγραμματισμό δράσης για τη χρονιά 2020-2021, ο νέος γενικός 
γραμματέας της ΕΔΟΝ, Σεβήρος Κούλας έκανε εκτενή αναφορά στις συνθήκες μέσα στις οποίες η Οργάνωση καλείται να εντείνει 
τη δράση της, δίνοντας διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία.

Αναφερόμενος στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις δήλωσε, «Καλούμαστε να εντείνουμε την αντιιμπεριαλιστική μας δράση και αλληλεγγύη 
εν όψη των αδιεξόδων που προκαλεί ο ιμπεριαλισμός, ο οποίος αυξάνει ολοένα την ένταση των επεμβάσεων του, εκμεταλλευόμενος 
την ανοχή της διεθνούς κοινότητας»

Αναφορικά με τις πολιτικές λιτότητας και των μνημονίων που επιβάλλονται από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ  είπε, «Η Ε.Ε. πρωτοστατεί στην 
περαιτέρω θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού, φορτώνοντας τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους.» παράλληλα δήλωσε 
ότι, « συνεχίζεται η κατατρομοκράτηση των λαών μέσα από την ανοχή και στήριξη ακροδεξιών και νεοφασιστικών δυνάμεων.»
  
Σχετικά με το προσφυγικό ανέφερε πως «Οι αυξημένες προσφυγικές ροές εργαλειοποιούνται έτσι ώστε να ενισχύεται η ισλαμοφοβία, 
η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός, την ίδια στιγμή που η αντιμετώπιση των προσφύγων από τις χώρες υποδοχής 
χαρακτηρίζεται από μια βάναυση καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το παράδειγμα της Πουρνάρα.» 

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ΕΔΟΝ οφείλει να αναπτύξει περαιτέρω τη δράση της στο διεθνές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα μέσα 
από τις δομές της ΠΟΔΝ και προασπιζόμενη το χαρακτήρα της». 

 Για την πανδημία του κορωνοϊού, είπε ότι αποτελεί πρωτοφανή κατάσταση για όλους και πως ο τρόπος που ανταποκρίθηκε το 
σύστημα σε αυτή την κατάσταση επιβεβαιώνει την ανικανότητα και την βαρβαρότητα του καπιταλισμού.  
 
Κάνοντας αναφορά στον ρόλο της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας δήλωσε πως, «κατά την διάρκεια της πανδημίας ακόμα και οι υμνητές 
του νεοφιλελευθερισμού αναγκάστηκαν να μιλήσουν με θαυμασμό για τη Δημόσια Υγεία υποστηρίζοντας αξίες ξένες προς αυτούς, 
όπως της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.» 
 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη δήλωσε ότι « 
συνιστούν αρνητική εξέλιξη για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού» ενώ «το αποτέλεσμα καθορίστηκε από την Τουρκία που 
με τις παρεμβάσεις της οδήγησε στην εκλογή του εκλεκτού της Ερσίν Τατάρ. Παρόλα αυτά  μεγάλη μερίδα της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας γύρισε την πλάτη στην Τουρκία και στις πολιτικές δυνάμεις που αντιστρατεύονται τη διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία.»  
 
«Ειδικά τώρα, ως ΕΔΟΝ επιφορτιζόμαστε ακόμη περισσότερο με το χρέος όπως καλλιεργήσουμε, διατηρήσουμε και εδραιώσουμε 
μέσα στη νεολαία την ανάγκη για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα απαλλάσσει την 
Κύπρο από την κατοχή, τον εποικισμό και τις όποιες ξένες εξαρτήσεις. Λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού.»  
 
Συνεχίζοντας δήλωσε πως εν όψη της όξυνσης της Τουρκικής προκλητικότητας «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο 
να υποστηρίξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφού πρώτα τερματιστεί η προκλητικότητα 
της Τουρκίας. Πρέπει να εναρμονιστεί με τη γραμμή που θέτει ο ΓΓ του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από 
το σημείο που διακόπηκαν και στη βάση του Πλαισίου Συμπερασμάτων του». 

Απεύθυνε κάλεσμα στις προοδευτικές τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας για κοινό  αγώνα, για απομόνωση του εθνικισμού 
και στις δύο κοινότητες, για αναπτέρωση της ελπίδας και πάλης για ομοσπονδιακή Κύπρο.

 
 Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο εσωτερικό μέτωπο λέγοντας πως 
«Η ισχνή ανάπτυξη που παρατηρήθηκε προ κρίσης του κορωνοϊού, 
η οποία παρουσιάστηκε ως το «success story» των κυβερνώντων 
βασίζεται κυρίως σε δοσοληψίες και πρόσκαιρους παράγοντες όπως 
η πώληση διαβατηρίων σε υπηκόους άλλων χωρών». 

Σχετικά με τις αποκαλύψεις των ρεπορτάζ που φανερώνουν τον βαθμό 
της διαπλοκής, οι οποίες προστίθενται στα όσα διεθνώς καταγγέλλονται 
εδώ και χρόνια σε βάρος της Κύπρου και της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ, υπογράμμισε ότι  «Η θέση της ΕΔΟΝ σχετικά με το σκάνδαλο 
των «χρυσών διαβατηρίων» δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο. Απαιτούμε 
άμεση, αποτελεσματική και πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων 
και όλων των κυκλωμάτων που στήθηκαν γύρω από το επενδυτικό 
πρόγραμμα περιλαμβανομένων και όσων καταγγέλλονται στο σχετικό 
ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάψει να εμποδίζει 
την έρευνα την οποία διενεργεί ο Γενικός Ελεγκτής».  

Υποστήριξε πως για την ΕΔΟΝ, η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο 
κοινωνικό πρόβλημα των νέων. Παράλληλα με την ανεργία σημαντικά 
ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την νεολαία είναι η προστασία των 
εργασιακών σχέσεων και των εργατικών κεκτημένων καθώς και το 
στεγαστικό, τόσο για τους φοιτητές, όσο και για τα νεαρά ζευγάρια 
κα τους νέους γενικότερα.
 
Για τα ζητήματα παιδείας ανάφερε πως «χρειάζεται εντατικοποίηση 
του αγώνα ενάντια στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί με την 
πανδημία και μεγεθύνονται με την προχειρότητα και την ανικανότητα 
οργάνωσης, που παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας.» Αναφέρθηκε στην 
ανάγκη μείωσης των ενοικίων και ενίσχυση της κρατικής στεγαστικής 
πολιτικής για τους φοιτητές, για επανάκτηση της φοιτητικής χορηγίας 
και του πακέτου φοιτητικής μέριμνας στα επίπεδα του 2012 και για 
επίλυση των πολλών ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές σε κάθε χώρο σπουδών ξεχωριστά. 
 
Ανέφερε πως «Η ΕΔΟΝ Θα εργαστεί για να δώσει διέξοδο στα 
προβλήματα της νεολαίας προτάσσοντας την οργανωμένη πάλη, 
δημιουργώντας αναχώματα και αντιστάσεις στα κοινωνικά αδιέξοδα 
του καπιταλισμού.»  «Η ΕΔΟΝ θα παραμείνει η πρωτοπόρα διεκδικητική 
δύναμη στο χώρο της νεολαίας έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της τη 
δική μας ταξική προσέγγιση για εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
απλού ανθρώπου και της νεολαίας, μαθητικής, φοιτητικής, εργαζόμενης 
και στρατεύσιμης.»  
 
Κλείνοντας, ανέφερε πως «Συσπειρωμένοι γύρω από την Οργάνωση 
και το Κόμμα μας και αφοσιωμένοι στα πολιτικά και οργανωτικά 
μας καθήκοντα μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη χρονιά με 
επιτυχία. Χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά, με αποφασιστικότητα 
και ανιδιοτέλεια, ώστε να δικαιώσουμε τον κάθε προοδευτικό – 
δημοκρατικό νέο, αλλά και όλους όσοι προσβλέπουν σε εμάς.» 

•Επιμέλεια
Πέτρος Κούκος

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής
Εφημερίδας «Ν»

Σ Συσπειρωμένοι γύρω 
από την Οργάνωση 

και το Κόμμα μας και 
αφοσιωμένοι στα πολιτικά και 

οργανωτικά μας καθήκοντα 
μπορούμε να ολοκληρώσουμε 

αυτή τη χρονιά με 
επιτυχία.
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τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις θέσεις εργασίας η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναφέρει ότι κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020 η μείωση στις ώρες εργασίας σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 διεθνώς αντιστοιχεί σε 400 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
Μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν αρνητικά ήταν πολύ περισσότεροι, καθώς είναι προφανές ότι δεν υπήρξε απλά ένα χάσιμο 
400 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, η «επίσημη» οικονομική ανάλυση επιμένει να θεωρεί την πανδημία ως την αιτία για τη 
«νέα» παγκόσμια οικονομική κρίση και την απώλεια των εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Ωστόσο η πανδημία, όσο καταλυτικό ρόλο και αν διαδραματίζει στην 
ραγδαία επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας, λειτουργεί απλά ως ένας επιταχυντής μιας διαδικασίας που έχει τις ρίζες της στην ίδια τη εσωτερική λογική της 
καπιταλιστικής αναπαραγωγής.
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ταυτόχρονα να εξαρτάται από την εργασία όπως το δέντρο εξαρτάται από το νερό, αποτελεί τη 
βαθύτερη λογική του καπιταλισμού. Ένεκα αυτής της αντίθεσης, ο Μαρξ (1990, σελ.539) χαρακτήρισε 
το κεφάλαιο «κινούμενη αντίθεση»:

«Το ίδιο το κεφάλαιο είναι η κινούμενη αντίθεση: προσπαθεί να περιορίσει το χρόνο εργασίας στο 
ελάχιστο, ενώ από την άλλη μεριά τοποθετεί τον χρόνο εργασίας σαν μοναδικό μέτρο και πηγή του 
πλούτου»  
Τι συνεπάγεται αυτό; Μια διαδικασία κατά την οποία το ίδιο το κεφάλαιο πριονίζει το κλαδί στο οποίο 
κάθεται. Η αντικειμενική λειτουργία του το οδηγεί να συρρικνώνει την αφηρημένη παραγωγική (για το 
κεφάλαιο) εργασία, που αποτελεί την ίδια στιγμή την καύσιμη ύλη για την δική του ουσία, την πηγή της 
αξίας. Βέβαια, το γεγονός ότι το κεφάλαιο «απελευθερώνει» από την υπηρεσία του, ως πλεονάζοντες, 
εκατομμύρια ανθρώπους, δεν σημαίνει σε καμία στιγμή και την πραγματική απελευθέρωση από την 
καπιταλιστική κυριαρχία. Το γεγονός ότι πρόκειται για τους απόκληρους του καπιταλισμού δεν 
σημαίνει ότι οι νόμοι και οι εσωτερική λογική αυτού του συστήματος παύουν να δρουν πάνω τους. 
Αντίθετα έχουμε εδώ την πιο άθλια μορφή εκδήλωσης της καπιταλιστικής λειτουργίας. Το κεφάλαιο 
αφού καθυπόταξε ολόκληρη την ανθρωπότητα κάτω από το δικό του μοναδικό κριτήριο – αυτό της 
αξιοποίησης της αξίας – αφού καταδίκασε τους ανθρώπους και τους εξαθλίωσε στο σημείο να έχουν 
ως μοναδικό τρόπο επιβίωσης την πώληση της εργατικής τους δύναμης, τους ενημερώνει τώρα ότι το 
εμπόρευμα τους δεν μπορεί να πωληθεί. Ο «βουβός εξαναγκασμός των οικονομικών σχέσεων» (Μαρξ 
1978, σ.762) επιβάλλεται στα άτομα σαν σιδερένιος νόμος.

Κατ’ επέκταση, η επιμονή να φορτώνονται στην πανδημία τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας που έχει 
τις αιτίες της στη αντικειμενική εσωτερική λογική του κεφαλαίου θυμίζει την αναφορά του Μαρξ (1857) 
για τους οικονομολόγους που ήθελαν να εξηγήσουν τις κρίσεις φορτώνοντας τα στην κερδοσκοπία: 
«μοιάζουν με την παλιά σχολή των φιλοσόφων της φύσης η οποία θεωρούσε τον πυρετό ως την 
πραγματική αιτία όλων των ασθενειών».

 

Κωνσταντίνος Στυλιανού
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήμα Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σ

υτή η εσωτερική λογική την οποία πρώτος κριτικά εντόπισε και ανέδειξε 
ο Μαρξ στο Κεφάλαιο, συνίσταται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά αξία που αξιοποιείται, δηλαδή που αυξάνει 
τον εαυτό του. Και εφόσον το χρήμα είναι η μορφή εκδήλωσης της 
αξίας εμπειρικά (δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν 
την αξία κοινωνικά), τότε αντίστοιχα, η κοινωνική διαδικασία μέσω 

της οποίας συντελείται η αξιοποίηση της αξίας είναι η μεταμόρφωση του 
χρήματος σε εμπόρευμα, ούτως ώστε να ξαναμεταμορφωθεί σε περισσότερο 
χρήμα. Πρόκειται για την διαδικασία που ο Μαρξ αναπαρέστησε με τον γενικό 
τύπο του κεφαλαίου, Χ-Ε-Χ’, δηλαδή Χρήμα – Εμπόρευμα – περισσότερο Χρήμα 
(Μαρξ: 1978, σελ.160).

Από αυτόν τον γενικό τύπο του κεφαλαίου, ο Μαρξ συνάγει ότι η κίνηση του 
κεφαλαίου είναι ατέρμονη, απεριόριστη και αυτοσκοπική (1978, σελ.164-165), 
αφού «στην αγορά με σκοπό την πούληση και η αρχή και το τέλος είναι το 
ίδιο πράγμα, χρήμα»( (1978, σελ.164). Από εδώ εκπηγάζει η αχόρταγη φύση 
του κεφαλαίου που δεν μπορεί ποτέ να κορεστεί την οποία χαρακτηρίζει όχι 
«το κέρδος μία φορά, αλλά η ακατάπαυστη κίνηση του κερδίζειν» (1978, σελ. 
166). Έτσι η αξία (στη μορφή του χρήματος) ξανά και ξανά, αναφέρεται μόνο 
στον εαυτό της, και ο μοναδικός σκοπός αυτής της κίνησης είναι η συνεχής 
συσσώρευση υπεραξίας. 

Την ίδια στιγμή, αυτή η ατέρμονη δυναμική που εκφράζει η αξία (δηλαδή 
το χρήμα ή το κεφάλαιο) που ξεπηδά από την ίδια την εσωτερική λογική 
της, εκδηλώνεται ιστορικά με την συνεχή και ασταμάτητη ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή με την αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η τάση για συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας εκπηγάζει από την ίδια τη φύση της αξίας, αυτή η τάση βρίσκεται 
σε εσωτερική αντίθεση με την κίνηση της αξιοποίησης αξίας που περιγράψαμε 
πιο πάνω (Χ-Ε-Χ’). 

Και αυτό, διότι το κεφάλαιο από μόνο του, χωρίς την συνεχή ενσωμάτωση 
ανθρώπινης εργασίας, δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του για 
συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αξίας (Μαρξ: 1978, σελ. 600-633) και 
υπεραξίας η παραγωγή της αξίας βασίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση 
εργατικής δύναμης (1978, σελ.49-97). Ταυτόχρονα, λόγω του ανταγωνισμού, 
ήταν και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το κεφάλαιο η συνεχής αύξηση 
της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσω της επιστημονικοποίησης της 
παραγωγής. Δημιουργείται επομένως, το εξής (καπιταλιστικό) πρόβλημα: η 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σημαίνει αναγκαστικά αποβολή 
ζωντανής εργασίας από την άμεση παραγωγική διαδικασία.

Η αντίθεση1 αυτή, το κεφάλαιο να είναι υποχρεωμένο να αυξάνει συνεχώς την 
παραγωγικότητα μειώνοντας την ποσότητα άμεσης παραγωγικής εργασίας ενώ 
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ις τελευταίες εβδομάδες, η ομάδα GUE / NGL 
προειδοποιούσε για τις προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας εντός και γύρω από την Κύπρο και για τις 
πιθανές παρενέργειες που θα προκαλούσε η πραγματοποίηση 
της απειλής της Τουρκίας να ανοίξει την κλειστή περιοχή της 

Αμμοχώστου.
Δυστυχώς, η Τουρκία έδωσε συνέχεια στις απειλές της!

Καταδικάζουμε έντονα αυτό που ανακοίνωσε στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και ο Τουρκοκύπριος «πρωθυπουργός» Έρσιν Τατάρ: την απόφαση για την 
επαναλειτουργία μιας παράκτιας ζώνης στην κλειστή περιοχή των Βαρωσίων. Αυτή 
η ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και εμείς, ως πολιτική ομάδα, 
ανησυχούμε βαθύτατα για αυτή τη νέα διχοτομική κίνηση στην Κύπρο.
Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας υπονομεύουν τις προοπτικές 
επανέναρξης ουσιαστικών άμεσων συνομιλιών για συνολική λύση 
του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση μιας Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Καλούμε την Άγκυρα να σεβαστεί τη συμφωνία του Βερολίνου του Νοεμβρίου 
2019 και να συμμετάσχει συγκεκριμένα στην ειρηνευτική διαδικασία· να δεχτεί 
ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν από το σημείο όπου σταμάτησαν τα 
πράγματα στο Crans Montana και να μπει στη διαδικασία με πνεύμα καλής 
πίστης για να βρεθεί μια ολοκληρωμένη λύση.

Προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μια σαφή και ισχυρή στάση 
κατά της συνεχιζόμενης πρόκλησης από την Άγκυρα και να απαιτήσει 
από την Τουρκία να μην υλοποιήσει τα σχέδιά της για παράνομο 
εποικισμό των Βαρωσίων και να δεσμευτεί να επανέλθει στις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις στη συμφωνηθείσα βάση. 

Τ
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ρία και πλέον χρόνια έχουν περάσει από το ναυάγιο στο Κραν 
Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Τρία και πλέον χρόνια από 
τότε που Ε/Κ και Τ/Κ ενώσαμε τις φωνές μας στους δρόμους 
για ακόμα μία φορά, απαιτώντας λύση του Κυπριακού, που 

τραγουδήσαμε μαζί τραγούδια ειρήνης και επανένωσης. 

Από τότε μέχρι και σήμερα οι συνομιλίες έχουν σταματήσει με ένα 
παιχνίδι επίρριψης ευθυνών να δίνει και να παίρνει καθημερινά χωρίς 
να λαμβάνονται ουσιαστικές πρωτοβουλίες για επανεκκίνηση των 
συνομιλιών. Λες και το Κυπριακό ζήτημα θα πρέπει ποτέ να είναι σε 
δεύτερη μοίρα, λες και το Κυπριακό είναι υπόθεση ενός και όχι υπόθεση 
που επηρεάζει ή θα επηρεάσει ολόκληρο το λαό μας. Πολλές και 
αλυσιδωτές είναι οι αρνητικές συνέπειες από τότε μέχρι και σήμερα. Από 
τότε η επιθετικότητα της Τουρκίας αυξήθηκε καταβάλλοντας τεράστια 
προσπάθεια για τη δημιουργία νέων διχοτομικών τετελεσμένων. 

Παράνομες δραστηριότητες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
συνεχόμενη εισροή εποίκων στα κατεχόμενα μας εδάφη με αποκορύφωμα 
την τελευταία προσπάθεια της Τουρκίας για δημιουργία νέων τετελεσμένων 
στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων είναι μερικά στοιχεία που 
φανερώνουν τον καταστροφικό και αδιάλλακτο ρόλο που διαδραματίζει η 
Τουρκία στο ζήτημα του Κυπριακού προβλήματος. Ενέργειες προκλητικές, 
παράνομες και καταδικαστέες. Για όσους αναγνωρίζουν τον ιμπεριαλιστικό 
ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, οι ενέργειες αυτές δεν αποτελούν ούτε 
έκπληξη, ούτε μας ξαφνιάζουν. Αντιθέτως, εδώ και χρόνια προειδοποιούμε 
πως όσο δεν επιτυγχάνεται λύση του Κυπριακού, η προκλητικότητα της 
Τουρκίας θα αυξάνεται δημιουργώντας νέα τετελεσμένα. Το αξιοσημείωτο 
γύρω από τις εξελίξεις αυτές, είναι η παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη ΔΗΣΥ και σε αυτό τον τομέα. Οι κυβερνώντες, ακολουθώντας μια 
απομονωτική πορεία ετών, κατάφεραν να διαλύσουν τον πλέγμα προστασίας 
που είχε θεσπίσει η διακυβέρνηση Χριστόφια στη βάση μιας πολυδιάστατης 
εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας έτσι τον τόπο πλήρως εκτεθειμένο και 
αβοήθητο μπροστά στις ορέξεις της Τουρκίας. Επί μήνες οι κυβέρνηση, δια 
στόματος του προέδρου και Υπουργού Εξωτερικών, εγγυάτο την άμεση αποτροπή 
των ενεργειών αυτών, μέσω των παρεμβάσεων των «συμμάχων» μας. Η Τουρκία 
«άνοιξε» την περίκλειστη πόλη και οι «σύμμαχοι» ακόμα «προειδοποιούν»!

Τα γεγονότα αυτά μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου γι’ άλλη μια φορά 
και μας δείχνουν την τεράστια ανάγκη για να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη 
λύσης. Λύση που θα καθιστά αφέντες στο τόπο 
μας εμάς, Ε/Κ και Τ/Κ, Μαρωνίτες, Αρμένηδες και 
Λατίνους, λύση που θα μας απαλλάσσει από την 
κατοχή και από τις επεμβάσεις στα εσωτερικά μας, 
λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Συχνά ξεχνάμε να αναλύσουμε τα δεδομένα που 
επικρατούν στα κατεχόμενα με αποτέλεσμα να μας 
δίνεται η εντύπωση ότι «τζείνοι ποτζί» δεν θέλουν 
λύση και ότι όλοι είναι φερέφωνα της κατοχικής 

Τ Τουρκίας. Καλή ευκαιρία μας έχει δοθεί αυτή τη περίοδο που οι Τ/Κ μπήκαν στη διαδικασία ψηφοφορίας για 
ανάδειξη του Τ/Κ ηγέτη ώστε να αναλύσουμε τις τάσεις και να δούμε «εμείς ποδά» τι πραγματικά επιθυμεί 
τουλάχιστον η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας Τ/Κ. 

Το μεγάλο διακύβευμα του αποτελέσματος της ψηφοφορίας αυτής για τους Τ/Κ ήταν αν θα ενισχυθεί η αυτονομία 
των Τ/Κ ή αν θα ενισχυθεί η προσπάθεια να γίνουν τα κατεχόμενα προέκταση της Τουρκίας. Με κατάληξη 

σε δύο υποψηφίους για τη δεύτερη Κυριακή της 
ψηφοφορίας, οι Τ/Κ είχαν να επιλέξουν μεταξύ 
του μέχρι πρότινος ηγέτη των Τουρκοκυπρίων 
Μουσταφά Ακιντζί και του «πρωθυπουργού» του 
κατοχικού καθεστώτος Ερσίν Τατάρ, εκλεκτού της 
Άγκυρας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Από τη μια ο Μουσταφά Ακιντζί να συγκρούετε με 
τη Τουρκία, να προτάσσει την ανάγκη για επίτευξη 
λύσης του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ, να δείχνει 
την έντονη του διαφωνία στη προσπάθεια της 
Τουρκίας για δημιουργία νέων τετελεσμένων στην 
περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, να τάσσετε 
υπερασπιστής της αυτονομίας της κοινοτικής 
ύπαρξης των Τ/Κ και να αντιστέκετε στις επιβουλές 
της Τουρκίας. 

Εξαιρετικής σημασίας είναι το συνενωτικό στοιχείο 
που ένωσε πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα ώστε να αγκαλιάσουν την υποψηφιότητα Ακιντζί. Το 
σύνθημα που ένωσε την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων και εκ του αποτελέσματος και 
την μεγάλη πλειοψηφία των Τ/Κ ψηφοφόρων, ήταν η λύση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στη βάση ΔΔΟ. 

Ο δε Ερσίν Τατάρ ως καλοκουρδισμένη μαριονέτα στα χέρια του Ερντογάν, πρότασσε την ανάγκη 
να εδραιωθεί η Τουρκία στα κατεχόμενα εδάφη και υπήρξε υπερασπιστής και πρωτοστάτης στο 
παράνομο άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Για την 
εκλογή του, η Τουρκία ξόδεψε πολλά, χρόνο και χρήμα. Υπονόμευσε τις υπόλοιπες υποψηφιότητες 
και δέχτηκε τις ψήφους της πλειοψηφίας των εποίκων και όχι τη πλειοψηφίας των Τ/Κ.   

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα για ανάδειξη του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας συνιστά αρνητική εξέλιξη για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού αλλά δεν 
πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η εκλογή Τατάρ δεν καθορίστηκε από τους συμπατριώτες μας 

Τουρκοκύπριους αλλά από την πρωτοφανή παρέμβαση της Τουρκίας 
και από την ψήφο των εποίκων. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται ότι σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι (48,3%) έστρεψαν 
την πλάτη στον πανίσχυρο Ερντογάν και στις πολιτικές δυνάμεις που 
αντιστρατεύονται τη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Παρόλο που το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί αρνητική εξέλιξη, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως για χρόνια ο διαπραγματευτής εκ μέρους των 
Τ/Κ ήταν ο ίδιος ο Ραούφ Ντεκτάς. Ο Ντεκτάς της ΤΜΤ, ο Ντεκτάς της 
Τουρκίας που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τον Τατάρ. Εμείς ουδέποτε 
μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε εκπτώσεις στην μαχητική μας στάση 
και την λύση που προτάσσουμε στη βάση του οποιουδήποτε αρνητικού 
εκλογικού αποτελέσματος, από όποια πλευρά του συρματοπλέγματος. 
Εξάλλου, εξίσου απογοητευμένοι θα μπορούσαν να νιώθουν οι Τ/Κ 
συμπατριώτες μας όταν εκλέγηκαν και επανακλέγηκαν στην προεδρία 
της ΚΔ, Κληρίδης και Αναστασιάδης. Σε καμία περίπτωση όμως, αυτό δεν 
ήταν ικανό να σιγήσει της φωνές της επανένωσης. 
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Εδώ και χρόνια 
προειδοποιούμε πως 

όσο δεν επιτυγχάνεται 
λύση του Κυπριακού, 

η προκλητικότητα 
της Τουρκίας 
θα αυξάνεται 

δημιουργώντας νέα 
τετελεσμένα

Το σύνθημα που ένωσε 
την μεγάλη πλειοψηφία 

των πολιτικών δυνάμεων 
και εκ του αποτελέσματος 

και την μεγάλη πλειοψηφία των Τ/Κ 
ψηφοφόρων, ήταν η λύση του Κυπριακού 

στη βάση των σχετικών 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στη 

βάση ΔΔΟ
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Οι Τ/Κ συμπατριώτες καθ’ όλη 
τη διαδικασία, μας έστελναν 
το μήνυμα ότι θέλουν λύση 

του Κυπριακού προβλήματος, πως 46 
χρόνια δεν ήταν αρκετά για να διαλύσουν 

τους δεσμούς μεταξύ μας και πως η 
επόμενη μέρα πρέπει να 

μας βρει ενωμένους και 
αποφασιστικούς για νέους 

αγώνες
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Αντιθέτως, παρά τις αντιξοότητες (που για τους Τ/Κ είναι περισσότερες) 
οι φωνές της επανένωσης παραμένουν δυνατές. Οι Τ/Κ συμπατριώτες καθ’ 
όλη τη διαδικασία, μας έστελναν το μήνυμα ότι θέλουν λύση του Κυπριακού 
προβλήματος, πως 46 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να διαλύσουν τους 
δεσμούς μεταξύ μας και πως η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους 
και αποφασιστικούς για νέους αγώνες, για νέες μάχες μέχρι τη μέρα που θα 
ξαναζήσουμε ο ένας πλάι στον άλλο ειρηνικά. 

Φανερή είναι από την άλλη η δυσπιστία ειδικότερα της νέας γενιάς ως 
προς το αν η όποια λύση είναι εφικτή. Απογοήτευση ή ακόμα χειρότερα, ο 
συμβιβασμός με το δεδομένο της κατοχής είναι μερικά από τα ποιο συχνά 
στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια σε απλές καθημερινές συζητήσεις 
όταν τίθεται το ζήτημα του Κυπριακού. Αυτή η απογοήτευση είναι απότοκο 
των παλινδρομήσεων και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση 
των τελευταίων χρόνων. Μασημένα λόγια, έλλειψη πραγματικής θέλησης 
για επίτευξη λύσης είναι μερικά από τα στοιχεία που έδειξε η διακυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και που προσδίδει στην απογοήτευση του κόσμου.  

Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε, ακρότητες, εθνικιστικές και σοβινιστικές υπονομεύσεις 
να βγαίνουν στην επιφάνεια ως «αντίδραση» δηλητηριάζοντας τα μυαλά της νέας γενιάς, 
απομακρύνοντας έτσι την ελπίδα ειρηνικής συνύπαρξης με τους συμπατριώτες μας Τ/Κ. 
Τέτοιες συμπεριφορές και ενέργειες κάθε άλλο παρά καλό κάνουν στην υπόθεση της 
πατρίδας μας αφού βάζουν το δικό τους λιθαράκι για ολοκλήρωση του μεγαλύτερου πόθου 
της Τουρκίας που δεν είναι άλλος από την διχοτόμηση της Κύπρου.

Όπως τραγούδησαν κάποτε ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας έχοντας στο μυαλό τους τη 
Κερύνεια, «τίποτα δεν τελείωσε ακόμα». Όσο υπάρχει δυνατή ΕΔΟΝ και μαζικό Λαϊκό 
Κίνημα στην Κύπρο, δεν θα τους περάσει. Η υπόθεση της Κύπρου δεν έχει τελειώσει ακόμα. 

Σε αυτές τις δύσκολες για την υπόθεση 
της πατρίδας μας στιγμές, φως έρχεται να 
δώσει η νεολαία της ΕΔΟΝ, που ακούραστα 
δίνει τη δική της μάχη για να έρθουν οι δύο 
κοινότητες πιο κοντά και με την επιμονή της 
σε θέσεις αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για λύση του Κυπριακού. Φως που πρέπει να 
αγκαλιαστεί και να αποτελέσει μοχλό πίεσης 
για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει και η 
ανάγκη για επίτευξη λύσης είναι όσο ποτέ 
αναγκαία. Η επόμενη μέρα οφείλει να φέρει, 
επανεκκίνηση των συνομιλιών, με συνέχιση 
της διαδικασίας από εκεί που διακόπηκε 
στο Κραν Μοντανά. Στη βάση του πλαισίου 

Γκουτέρες, του κοινού ανακοινωθέντος του Φλεβάρη του 2014 και των συγκλίσεων που 
επιτεύχθηκαν. Στο πλαίσιο δηλαδή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Χωρίς παλινδρομήσεις πρέπει να εργαστούμε -παρά τις όποιες δυσκολίες- για λύση εντός 
του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση του διεθνούς δικαίου μέχρι τη τελική δικαίωση της 
πατρίδας μας.

•Μέλιος Μιχαήλ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

Εφημερίδας «Ν»



20η Νοεμβρίου έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με αφορμή τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε την 
ημέρα εκείνη. Επικυρώθηκε από όλα τα κράτη ανά 
το παγκόσμιο, με εξαίρεση της Σομαλίας και των ΗΠΑ. 

Σε νομοθετικό πλαίσιο, θεωρείται ο πρώτος παγκόσμιος δεσμευτικός 
κώδικας και ως εκ τούτου εκφράζεται ως ένα κοινό πλαίσιο που 
αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών, από τις διάφορες κοινωνίες, ως 
ξεχωριστές οντότητες, με δικαιώματα που συνάδουν τόσο στην ηλικία τους 
όσο και στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. Μέσω της σύμβασης, καλύπτεται όλο 
το φάσμα που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος επιβίωσης, δικαίωμα για πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην 
κοινωνική ασφάλιση, στο παιχνίδι, στη ψυχαγωγία, στον πολιτισμό και στον ελεύθερο χρόνο. 
Η σύμβαση στόχευε στην προστασία του 
παιδιού από όλες τις μορφές κακοποίησης, 
διάκρισης, εκμετάλλευσης, διαμάχης, 
αδικίας και κατάχρησης ουσιών. Μέσα στο 
πολυδιάστατο χαρακτήρα της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβάνονται και το δικαίωμα του 
παιδιού στην ελευθερία διαμόρφωσης 
και έκφρασης των προσωπικών του 
απόψεων και στην ενημέρωσή του όσων 
αφορά αποφάσεις που το αφορούν και το 
επηρεάζουν. 

Χρέος όλων των κρατών που επικύρωσαν 
την Σύμβαση είναι να συμπεριφέρονται με 
γνώμονα την ευημερία του παιδιού, διασφαλίζοντας του προστασία, πρόσβαση στην υγεία και 
την εκπαίδευση, καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητάς, των ικανοτήτων αλλά 
και των ταλέντων τους. Σημαντική υποχρέωση για τα κράτη αυτά, είναι να πληροφορούν τα 
παιδιά για τα δικαιώματα τους και να φροντίζουν για τη συμμετοχή τους σε ότι τα αφορά.

Δυστυχώς παρόλα τα διεθνή κείμενα αναφορικά με την προστασία του παιδιού και των 
δικαιωμάτων του, έρευνες έχουν δείξει ότι τα δικαιώματα του παιδιού όχι μόνο δεν χρίζουν 
σεβασμού, αλλά καταπατούνται με το χειρότερο τρόπο. Τα παιδιά στη σημερινή εποχή 
παίρνουν τον τραγικό ρόλο του θύματος μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα που θέτει ως 
προτεραιότητα το χρήμα, θυσιάζοντας τον άνθρωπο και κυρίως τα παιδιά. 

Σήμερα εκατομμύρια παιδιά είναι θύματα της φτώχειας, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά 
για την εξασφάλιση της υγείας τους, τόσο της σωματικής αλλά και της ψυχικής. Στερούνται 
το δικαίωμα της εκπαίδευσης και της γνώσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνονται θύματα 
των ολοένα και αυξανόμενων πολέμων, που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων 
παιδιών, ενώ όσα επιζήσουν αναγκάζονται να γίνουν θύματα της μετανάστευσης και της 
προσφυγιάς. Σε αμέτρητες περιπτώσεις, τα παιδιά στερούνται τα απαραίτητα ως προς την 
επιβίωσή τους και γίνονται  θύματα σωματική, λεκτικής και ψυχολογικής βίας. Δυστυχώς 

φαινόμενα σαν αυτά παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, ενώ 
μέχρι σήμερα πολλές είναι οι έρευνες που αποκαλύπτουν την 

σωματική και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, πράγμα που 
έχει ως αποτέλεσμα τον ανεπανόρθωτο τραυματισμό των αθώων 

τους ψυχών, αφαιρώντας έτσι την παιδικότητα τους. Η Κύπρος δεν 
αποτελεί εξαίρεση αυτών των φαινομένων, αλλά αντίθετα παρουσιάζει 

μια μικρογραφία των όσων συμβαίνουν ανά το παγκόσμιο. 

Ως ΕΔΟΝ παραμένουμε πρώτοι στον αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού 
στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος ή θρησκείας. Χρέος 
μας να παραμείνουμε  πιστοί σε αυτό τον αγώνα ώστε να συνεχίσουμε να θυμίζουμε σε όσους 
συνειδητά ή μη, ξεχνάνε ότι όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως καταγωγής, 
φύλου, γλώσσας και του αν είναι πλούσια ή φτωχά. Είναι χρέος κάθε κοινωνίας να μεριμνά 
για την διαμόρφωση ειρηνικών και ασφαλών συνθηκών για να ζουν και να μεγαλώνουν τα 
παιδιά. 

Με αφορμή τα 30 χρόνια από την ημέρα υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
στην Κύπρο, ως ΕΔΟΝ, δηλώνουμε την ιδιαίτερη σημασία της πάλης για ειρήνη, ελευθερία, 
δημοκρατία, πρόοδο και προστασία όλων των παιδιών μέσα από την εφαρμογή των δικαιωμάτων 
τους. Ο αγώνας αυτός επιβάλλεται να είναι συνεχής και καθημερινός. Θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε και να προβάλουμε τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από την συνεχή και 
ολόχρονη δράση του Παιδικού Κινήματος των ΕΔΟΝόπουλων, που στόχο έχει την δημιουργία 
ανθρώπων που θα αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς ανισότητες, και αδικίες. 
Μέσα από το Παιδικό Κίνημα τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας, 
βήμα έκφρασης, υγιούς αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνου και χώρου, ψυχαγωγίας, 

προσπάθεια διαπαιδαγώγησης τους με 
τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, 
της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και 
της δικαιοσύνης. Σήμερα που ολοένα οι 
αυξανόμενες προκλήσεις με αφορμή τα 
καπιταλιστικά συμφέροντα θέτουν σε 
κίνδυνο τα παιδιά και τα δικαιώματά τους, 
θεωρείται επιτακτική ανάγκη ο αγώνας 
για τη διασφάλιση της προστασίας και 
ευημερίας κάθε παιδιού σε κάθε άκρη του 
κόσμου από όλες τις κοινωνίες.

•Βασιλεία Κούτρα
 Μέλος Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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Η σύμβαση στοχεύει 
στην προστασία του 

παιδιού από όλες τις 
μορφές κακοποίησης, 
διάκρισης, 

εκμετάλλευσης, 
διαμάχης αδικίας, και 
κατάχρησης ουσιών.

Ως ΕΔΟΝ παραμένουμε 
πρώτοι στον αγώνα 

για τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων κάθε 

παιδιού τόσο στην Κύπρο 
αλλά και σε όλο τον 

κόσμο, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, χρώματος

ή θρησκείας. 
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έσα από την εκστρατεία θέλουμε να καταδείξουμε 
τον κοινωνικό χαρακτήρα του φαινομένου του 
ρατσισμού. Ως ΕΔΟΝ απορρίπτουμε και αγωνιζόμαστε 
κατά του ιδεολογήματος του ρατσισμού και 
αντιπαλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τις όποιες 
πολιτικές υπαγορεύουν ή υποθάλπουν το ρατσισμό 

και τον εθνικισμό. Αυτό πηγάζει από την ιδεολογία μας και το 
χαρακτήρα μας και αποτελεί για εμάς ιστορικό καθήκον και 
ευθύνη για το μέλλον. Παλεύουμε για την ισότητα και την ίση 
μεταχείριση όλων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, 
γλώσσας, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο ρατσισμός παράγεται και αναπαράγεται από το σάπιο 
καπιταλιστικό σύστημα και έχει ξεκάθαρα ταξικό περιεχόμενο. 
Αξιοποιείται από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο στην 
προσπάθεια τους να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους 
από τα πραγματικά τους συμφέροντα και τον κοινό αγώνα 
ντόπιων και ξένων εργαζομένων ενάντια σε αυτούς που τους 
εκμεταλλεύονται. Το δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα 
δεν το στερεί στον ντόπιο εργαζόμενο ο ξένος εργαζόμενος, 
αλλά η εργοδοσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι 
μεγαλοεπιχειρηματίες και τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ έχουν 
πρόβλημα με τους φτωχούς πρόσφυγες και μετανάστες αλλά δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα με τους ξένους πλούσιους επενδυτές. 
Σε αυτούς μάλιστα πουλούν και κυπριακά διαβατήρια.

Σήμερα ο ρατσισμός σηκώνει κεφάλι και μέσω διαφόρων 
ακροδεξιών οργανώσεων διεκδικεί πολιτική έκφραση και 
πολιτικό ρόλο, πότε ολοφάνερα και πότε συγκαλυμμένα. Σε 
περιόδους στις οποίες οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν οξυμένα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, προσπαθούν να 
καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι για «όλα φταίνε οι ξένοι» 
και επικαλούνται τις συνέπειες που δημιούργησε η οικονομική 
κρίση, για να θυματοποιήσουν τόσο τους μετανάστες όσο και 
τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, τους πρόσφυγες.

Εμείς το Μαθητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ υποδεικνύουμε το μισάνθρωπο 
και απάνθρωπο πρόσωπο του ρατσισμού. Καλλιεργούμε το 
σεβασμό σε κάθε άνθρωπο και κάθε πολιτισμό. Οι θεσμοί όπως 
το εκπαιδευτικό σύστημα και τα ΜΜΕ, θα πρέπει να υποβοηθούν 
στην ανάπτυξη κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας και 
όχι στην παραγωγή ή αναπαραγωγή ρατσιστικών ή εχθρικών 
προς τους ξένους μηνυμάτων. Επιδίωξη όλων πρέπει να είναι η 
ένταξη αυτών των ανθρώπων στην υπόλοιπη κυπριακή κοινωνία 
και όχι η γκετοποίησή τους.

Θεωρούμε καθήκον μας την αντιμετώπιση του ρατσισμού, 
ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη, 
καταδεικνύοντας τους πραγματικούς λόγους που οδηγούν 
σε τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, ως 
κύπριοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετοί συμπατριώτες μας 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, για να δημιουργήσουν 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές 
τους.

Η εκστρατεία στοχεύει στο να καταδείξει τον κοινωνικό 
χαρακτήρα του φαινομένου του ρατσισμού. Μέσα από την 
εκστρατεία θέλουμε να τονίσουμε πως η φτώχεια, η ανέχεια, 
η ελλιπής κοινωνική μόρφωση, η συνολική εξαθλίωση του 
επιπέδου διαβίωσης του λαού και της νεολαίας, οδηγούν στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, συνθήκες που 
ευνοούν την εδραίωση του φαινομένου του ρατσισμού εντός 
της κοινωνίας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν διάφορες 
δράσεις, εκδηλώσεις, θα ετοιμαστεί και θα εκδοθεί ενημερωτικό 
έντυπο, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται συναντήσεις με 
αρμόδιους φορείς και σχετικές οργανώσεις. Η εκστρατεία 
πραγματοποιείται προς τιμήν των 65 χρόνων από την ίδρυση 
της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών - ΠΕΟΜ.

•Μαθητικό Τμήμα
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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δώ και αρκετούς μήνες, γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, 
για το θέμα της επιβολής διδάκτρων σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά 
προγράμματα στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Η πρόταση 
του ΔΗΣΥ, δίνει την δυνατότητα 
επιβολής διδάκτρων σε προπτυχιακά 

προγράμματα στα ίδια τα δημόσια πανεπιστήμια 
του τόπου μας, δημιουργώντας έτσι την άνιση 
μεταχείριση όσων επιθυμούν να εισαχθούν σε 
ξενόγλωσσα προγράμματα, αφού θα αποκλείονται 
όσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε 
αυτά. Παράλληλα, φέρνει από την πίσω πόρτα το 
ζήτημα επιβολής διδάκτρων σε όλα τα προγράμματα 
που προσφέρουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Πέραν 
αυτού, τα ξενόγλωσσα προγράμματα θα δέχονται 
φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και ελληνοκύπριων, 
με διεθνείς εξετάσεις. Για ακόμα μια φορά τίθεται 
δηλαδή θέμα παραγκωνισμού, αλλά και σταδιακής 
κατάργησης των Παγκύπριων εξετάσεων ως τρόπου 
εισδοχής στα δημόσια πανεπιστήμια.

Οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, ότι δεν τίθεται σε 
κίνδυνο ο υφιστάμενος δωρεάν χαρακτήρας των 
ελληνόφωνων προγραμμάτων, ούτε μέσα από την 
πρόταση διασφαλίζονται, πόσο μάλλον από την ίδια 
τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και αναξιοπιστία των 
κυβερνώντων. Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι ο στόχος 
των κυβερνόντων είναι η δημιουργία φοιτητών δυο 
ταχυτήτων. Από την μια, φοιτητές οι οποίοι μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα, στα οποία το κόστος θα είναι 
στα ίδια επίπεδα με αυτά των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, 
αφού μεταξύ των κυβερνόντων επικρατεί η λογική 
ότι ο ανταγωνισμός των δημόσιων πανεπιστημίων του 
τόπου μας δεν είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά με άλλα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Από την άλλη, βρίσκονται οι φοιτητές οικογενειών λαϊκών 
στρωμάτων, που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα.

Για τους πιο πάνω λόγους, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι όλο το προηγούμενο 
διάστημα και παρά τις έντονες αντιδράσεις των οργανωμένων και μη μαθητών, 
γονιών, φοιτητών και καθηγητών, αλλά και άλλων πολιτικών δυνάμεων, ΔΗΣΥ και 
Κυβέρνηση επιμένουν στη ψήφιση και υλοποίηση της συγκεκριμένης απαράδεκτης 
πρότασης τους.

Δυστυχώς, καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο, είδαμε και την προσπάθεια 
της παράταξης ΦΠΚ Πρωτοπορία, να δηλώνει ξεκάθαρα την στήριξη της, στην 
πρόταση του ΔΗΣΥ, επειδή θα επιφέρει σημαντικά έσοδα και θα «διεθνοποιήσει» 
τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Μόνη έγνοια της Πρωτοπορίας δυστυχώς, παραμένει 
η επιχειρηματική λογική του οικονομικού ανταγωνισμού ως προς τον τρόπο 
λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Αποτέλεσμα του πιο πάνω, ήταν η ανακοίνωση 
στήριξης που δημοσίευσε και η ΠΟΦΕΝ, το δευτεροβάθμιο όργανο διεκδίκησης των 
αιτημάτων των φοιτητών.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς, η νεολαία της Αριστεράς, στηρίξαμε και 
στηρίζουμε την εισαγωγή προπτυχιακών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες 
στα δημόσια πανεπιστήμια, αφού θα ανοίξει το δρόμο για προσέλκυση 
ξένων φοιτητών, καθώς θα δώσει και τη δυνατότητα στους Κύπριους 
να σπουδάζουν δωρεάν και στην αγγλική γλώσσα στον τόπο τους. 
Παράλληλα διαφωνούμε και με την επιχειρηματική προσέγγιση, 
μέσω του φακού της βιωσιμότητας των προγραμμάτων αυτών, 
όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το ΑΚΕΛ, πιστό στις αρχές 
και στις θέσεις του, ήταν το μόνο Κόμμα που στην 
επιτροπή παιδείας εναντιώθηκε 

στην πρόταση - έκτρωμα του Συναγερμού, 
καταθέτοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις 
και προτάσεις. Το θέμα, θα τίθετο στην 
ολομέλεια της βουλής προς ψήφιση 
στις 9 Οκτωβρίου, αλλά και πάλι 
λόγω αντιδράσεων από το ΑΚΕΛ, 
το θέμα πήρε αναβολή. 

Ως Προοδευτική, εναντιωθήκαμε στην πρόταση νομού 

από την πρώτη στιγμή. Δεν συμβιβαστήκαμε και 

ούτε πρόκειται να συμβιβαστούμε με τη λογική της 

εμπορευματοποίησης της Τριτοβάθμιας Παιδείας, 

τη μετατροπή του δικαιώματος της μόρφωσης σε 

προνόμιο των λίγων και εκλεκτών που έχουν την 

οικονομική δυνατότητα, ειδικά όταν αγγίζει τα 

δημόσια πανεπιστήμια. Τα δημόσια πανεπιστήμια 

οφείλουν να παραμείνουν χώροι στους οποίους όλοι 

και ειδικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα της κυπριακής 

κοινωνίας θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν 

δωρεάν στον τόπο τους. Θα σταθούμε απέναντι σε 

όσους προσπαθούν να καταργήσουν τον δωρεάν 

χαρακτήρα των δημόσιων πανεπιστημίων και να 

αφήσουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα 

παιδιά των λαϊκών και μικρομεσαίων στρωμάτων. 

Καλούμε όλους τους εμπλεκομένους φορείς να 

ακολουθήσουν τον δρόμο του διάλογου για αυτό 

το τόσο σοβαρό ζήτημα.

•Άγγελος Δημητρίου 

Τοπικός Γραμματέας

 Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
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απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να θεωρήσει παράνομη την αγορά 
υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς, από πλευράς του Υπουργείο Παιδείας, 
δικαιώνει τον πολύχρονο αγώνα των εκπαιδευτικών. Εδώ και 7 χρόνια οι 
εκπαιδευτικοί των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, Μουσικών Σχολείων, 
Ολοήμερων Σχολείων και άλλων προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, 

αποτελούσαν θύματα της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν 
σε αυτά τα προγράμματα θεωρούνταν με απόφαση της κυβέρνησης αυτοεργοδοτούμενοι 
αντί κρατικοί υπάλληλοι. Η εργοδότηση με την μορφή αγοράς υπηρεσιών αποτελεί τεράστια 
ευκαιρία για εργοδότες, αφού έτσι μπορούν να απαλλαγούν από την εισφορά στο ταμείο 
κοινωνικών ασφαλίσεων, την ασφάλιση των εργαζόμενων τους, την παραχώρηση αδειών, 
την καταβολή οποιονδήποτε γενικών ωφελημάτων. Το κόστος των εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφορτίζεται στον εργαζόμενο ο οποίος στην προσπάθεια του να 
απαλλαγεί από την ανεργία και να επιβιώσει αποδέχεται εξευτελιστικούς όρους εργασίας 
και επωμίζεται έξοδα 
τα οποία πρέπει να 
πληρώσει με τον ήδη 
χαμηλό μισθό του. 

Το 2013 ένα από τα 
πρώτα πράγματα 
που άλλαξε η 
κυβέρνηση ήταν το 
να προσλαμβάνονται 
οι εκπαιδευτικοί των 
προγραμμάτων του 
Υπουργείου μέσω 
αγοράς υπηρεσιών. 
Α π ο τ έ λ ε σ μ α , 
περισσότεροι από 
2.000 εκπαιδευτικοί που επιλέγονταν από το Υπουργείο να αναγνωρίζονται από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενοι. 

Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης δημιούργησε αλυσίδα προβλημάτων. Ένα από αυτά τα 
προβλήματα ήταν να αργήσει να ξεκινήσει η χρονιά στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. 
Λόγω των αργών γραφειοκρατικών διαδικασιών, που έγιναν ακόμα πιο αργές με την 
τεράστια αλλαγή που έγινε στην υπηρεσία, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν 
να ξεκινήσουν την εργασία που δεν ήξερε κανείς πως θα ήταν.   Ένα από τα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν πως το καλοκαίρι που θα ήταν κλειστά τα 
προγράμματα αυτά δεν θα μπορούσαν να πάρουν ανεργιακό επίδομα με αποτέλεσμα 
να μένουν απλήρωτοι για 4-5 μήνες και αυτό να επηρεάζει πέραν από αυτούς και τις 
οικογένειες τους. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη με τον καθορισμό αρκετών 
μαθημάτων να γίνονται την ίδια ώρα και σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αντί 
να παίρνουν 3 μαθήματα να παίρνουν ένα με τη συνέπεια να παίρνουν το 1/3 του 
μισθού. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗ.ΣΥ. για ακόμα μια φορά δείχνει τα δόντια 
της στην νέα γενιά υπομονεύοντας το μέλλον της και κατά συνέπεια το μέλλον του 
τόπου μας στερώντας ακόμα και την αναγνώριση της εμπειρίας τους με κόλπα όπως 
αυτό της αγοράς υπηρεσιών.

Από την πρώτη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση, ξεκίνησε και ο αγώνας των 
εκπαιδευτικών και της ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ, που ήταν από την αρχή και καθ’ όλη την 
διάρκεια στο πλευρό τους. Από το 2014 εκπαιδευτικοί μέλη της ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ που 
απασχολούνταν στα συγκεκριμένα προγράμματα, ξεκίνησαν να κάνουν αιτήσεις 
στον Διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αλλαγή τους σε εργοδοτούμενα 
πρόσωπα αντί σε αυτοεργοδοτούμενα. Ο Διευθυντής δεν έκανε δεκτή την αίτηση με 
αποτέλεσμα να συνεχιστεί ο αγώνας για την δικαίωση των εκπαιδευτικών με την κατάληξη 
να είναι η προσφυγή της συντεχνίας αλλά και των εργαζομένων στο Διοικητικό Δικαστήριο. 
Στις 22 Μαΐου 2014 στην έκθεση της η Επίτροπος Διοικήσεως καταγγέλλει για δυσμενή 
διάκριση λόγω φύλου σε σχέση με τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς στα προαιρετικά 
ολοήμερα σχολεία. Αυτό επιβεβαιώνει την ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ που έθετε το ζήτημα για άκυρη, 
άκαιρη και παράνομη απόφαση του Υπουργείου, αφού βάσει του νόμου περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο οποίος ξεκαθαρίζει με πλήρη σαφήνεια, δεν μπορεί να υπάρξει αγορά 
υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση όμως δεν έλαβε υπόψη της 
τίποτε από αυτά και συνέχισε να σφυρίζει αδιάφορα την ίδια ώρα που οι νέοι αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί έβλεπαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται κατά 40% με τα ποσά που πρέπει 

να καταβάλουν στο ΤΚΑ. Με το περιθώριο επιβίωσης τους να στενεύει κατεβαίνουν 
σε 24ωρη απεργία στις 17 Απριλίου το 2018. Η απάντηση της κυβέρνησης αυτή την 
φορά ήταν απειλές, εκβιασμοί και ο χαρακτηρισμός τους ως εχθρών για το δημόσιο 
συμφέρον.

Μετά από 7 χρόνια εξαθλίωσης οι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων βλέπουν τον αγώνα 
τους να αποφέρει καρπούς. Το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση του καταλήγει ότι 
η απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι «εσφαλμένη ως 
πεπλανημένη, το αποτέλεσμα μη δέουσας έρευνας και συνακόλουθα ως αναιτιολόγητη». 

Αυτή η απόφαση καθιστά παράνομη την ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας, να αλλάξει την διαδικασία απασχόλησης των ατόμων στα 
προγράμματα του και να υιοθετήσει την διαδικασία αγοράς υπηρεσιών. Σημαντικό 
επίσης είναι πως το Δικαστήριο απόρριψε την προδικαστική ένσταση της Δικηγόρου της 
Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια της να αμφισβητήσει το έννομο συμφέρων της ΠΑΣΕΥ – 
ΠΕΟ. Το Διοικητικό Δικαστήριο στην ουσία με αυτήν την θέση ενισχύει και ενδυναμώνει 

τις δυνατότητες του συνδικαλιστικού 
κινήματος συλλογικά να διεκδικεί τα 
δικαιώματα των μελών του. 

Ως ΕΔΟΝ, ως κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, 
δηλώνουμε παρών μέχρι την τελική 
δικαίωση των νέων εκπαιδευτικών. Η ΕΔΟΝ 
χαρακτήρισε εξαρχής τις συγκεκριμένες 
ενέργειες της κυβέρνησης απαράδεκτες, 
καθώς μετατρέπουν ακόμη περισσότερο το 
κράτος σε στυγνό εργοδότη. Ενώ γίνεται 
λόγος για διασφάλιση των εργασιακών 
δικαιωμάτων και για προστασία των 
εργαζομένων, οι κυβερνώντες  οδηγούν 
τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, το 
κράτος το ίδιο, σε παράνομες αποφάσεις 
που αφήνουν εκτεθειμένους χιλιάδες 
εργαζόμενους, ανοίγοντας διάπλατα την 

πόρτα της έντασης της εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καθήκον μας σαν νέα 
γενιά να εμποδίσουμε τον όποιο εργοδότη, κράτος ή ιδιώτη, να εκμεταλλεύεται και να 
παρανομεί στην πλάτη των εργαζομένων, κυρίως των νέων, στον βωμό του κέρδους. Δεν 
αναπαυόμαστε επειδή το αστικό σύστημα μας δικαίωσε αλλά τουναντίον, συνεχίζουμε την 
πάλη μας για το πιο δίκαιο σύστημα, για ένα μέλλον που προσφέρει σιγουριά στους νέους 
και παρέχει ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις, για μια δίκαιη κοινωνία, τον Σοσιαλισμό.

•Μιχάλης Κανελλής
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας

ΕΔΟΝ Λάρνακας

Το Διοικητικό Δικαστήριο στην 
ουσία με αυτήν τη θέση, ενισχύει 

και ενδυναμώνει τις δυνατότητες του 
συνδικαλιστικού κινήματος συλλογικά 
να διεκδικεί τα δικαιώματα 

των μελών του

Μετά από 7 χρόνια 
εξαθλίωσης οι εκπαιδευτικοί 

των προγραμμάτων βλέπουν τον 
αγώνα τους να αποφέρει καρπούς. 

Το Διοικητικό Δικαστήριο στην 
απόφαση του καταλήγει ότι η 

απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 

«εσφαλμένη ως πεπλανημένη, 
το αποτέλεσμα μη δέουσας 

έρευνας και συνακόλουθα ως 
αναιτιολόγητη»

Νοέμβριος
2020
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υμπληρώνονται 
στις 15 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ , 
τ ρ ι α ν τ α ε φ τ ά 
χρόνια από 

την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους. Το 
Ψευδοκράτος αποτελεί 
την κορωνίδα του δίδυμου 
εγκλήματος εις βάρος της 
πατρίδας και του λαού μας. 37 
χρόνια μετά η σημαία της ντροπής 
στον Πενταδάκτυλο συνεχίζει να 
μας θυμίζει τα διχοτομικά σχέδια 
του Ιμπεριαλισμού για την Κύπρο. 

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην 
κατεχόμενη Κύπρο από τον Ραούφ Ντενκτάς, 
το Νοέμβριο του 1983, συνιστούσε άλλο 
ένα βήμα στην προσπάθεια της Τουρκίας 
να εμπεδώσει τη διχοτόμηση της Κύπρου 
και του λαού μας. Η μοναδική χώρα στον 
κόσμο που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος ως 
«Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου» είναι 
η Τουρκία. Στα χρόνια που ακολούθησαν η 
Τουρκία εντατικοποίησε μια σειρά από μια 
δρακόντεια στρατηγική πολιτικής, οικονομικής 
και πολιτισμικής αφομοίωσης των κατεχομένων 
και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Η παράνομη ανακήρυξη έγινε σε πλήρη 
συντονισμό και µε την επίσημη έγκριση του στρατιωτικού 
κατεστημένου της Τουρκίας. Πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι 
παραδέχθηκαν ότι ετοίμασαν από κοινού µε τον Ντενκτάς 
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ενώ το γεγονός ότι ο 
ίδιος ο Ντενκτάς περίμενε την γραπτή οδηγία της Άγκυρας 
μέχρι και τη νύχτα της 14ης Νοεμβρίου, υπογραμμίζει 
ακριβώς την προέλευση και τους στόχους της ενέργειας 
αυτής. Αποκαλυπτικός των βαθύτερων στόχων της 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους ήταν και ο αρχηγός της 
τουρκικής χούντας, στρατηγός Έβρεν. Στην προσπάθεια 
του να περιγράψει την «αναγκαιότητα» ύπαρξης της «Τ∆ΒΚ» 
για τη συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας,   ισχυρίστηκε   ότι   η   
ίδρυσή   της   θα   εμπόδιζε   την   άνοδο   κομμουνισμού   
στην Τουρκοκυπριακή  κοινότητα  και  ως  εκ  τούτου  τη  
συνεργασία  τους  µε  τους  Ελληνοκύπριους κομμουνιστές. Ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, τόνιζε ο Έβρεν, θα ήταν ευνοϊκό για τη Σοβιετική 
Ένωση και άρα θα έπρεπε να εμποδιστεί.

Το ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους με 
απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, στις 25 Νοεμβρίου «Η παράνομη 
αυτή ενέργεια αποσκοπεί στην οριστική διχοτόμηση της Κύπρου και 
δημιουργεί συνθήκες για προώθηση γραμμής διπλής Ένωσης που θα 

οδηγήσει στην πλήρη κατάκτηση της από την Τουρκία και στη μετατροπή 
της σε βάση του Αμερικανό – νατοϊκου ιμπεριαλισμού».

Στις 18 Νοεμβρίου 1983, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδίκασε 
ως παράνομη την ανακήρυξη της «Τ∆ΒΚ», και κάλεσε όλα τα κράτη – 
µέλη του Οργανισμού να µην αναγνωρίσουν άλλη Δημοκρατία εκτός 
από την Κυπριακή, µε το ψήφισμα 541. Από τότε μέχρι και σήμερα το 
συγκεκριμένο ψήφισμά του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα, στην προσπάθεια θωράκισης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ενάντια στην προοπτική αναγνώρισης της «Τ∆ΒΚ» και 
οριστικής διχοτόμησης της πατρίδας µας.

Η επέτειος ανακήρυξης του Ψευδοκράτους, έρχεται σχεδόν 
ένα μήνα μετά τις «προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα. 
Οι πρόσφατες εκλογές στα κατεχόμενα είχαν ξεκάθαρα 
μετατραπεί σε μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις που επιθυμούν 
την επανένωση του νησιού μας και σε αυτές που θέλουν την 
οριστική του διχοτόμηση. Δυστυχώς η εκλογή του Τατάρ 
στην ηγεσία της Τ/κ κοινότητας αποτελεί μια πολύ αρνητική 
εξέλιξη, για τον τόπο και τον λαό μας. Εμείς θα πρέπει να 
μείνουμε προσηλωμένοι και συνεπείς στην επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο 
Κραν Μοντανά. 

Ως ΕΔΟΝ καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την 
παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Διαβεβαιώνουμε 

την κυπριακή νεολαία πως, θα σταθούμε εμπόδιο 
σε όλους όσοι θέλουν την Κύπρο μοιρασμένη. Θα 
αποτελέσουμε τροχοπέδη σε όσους επιθυμούν 
λύση δύο κρατών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας 
ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες ο οποίος 
δεν είναι άλλος από το να επανενώσουμε τον τόπο 
και το λαό μας. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την 
κοινή πάλη των δύο κοινοτήτων απέναντι στον 
κοινό εχθρό, τον Ιμπεριαλισμό. Η επανένωση της 
Κύπρου θα έρθει μέσω της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή 
ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δεν 
τρέφουμε κανένα ψευτοδίλημμα για Ομοσπονδία 
ή άλλη μορφή λύσης. Το πραγματικό δίλημμα που 
έχουμε μπροστά μας είναι μεταξύ Ομοσπονδίας 

ή διχοτόμησης. Καλούμε λοιπόν κάθε 
νέο και νέα που δε συμβιβάζονται με το 
σημερινό στάτους κβο και τη διχοτόμηση, 
να συμπορευθεί μαζί μας στον αντικατοχικό 
αγώνα, να δυναμώσει τη φωνή της ΕΔΟΝ, 
για να διατρανώσουμε πως «Η ΕΙΡΗΝΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ»

•Μιχάλης Αγγελή 
Τοπικός Γραμματέας
Τ.Ο ΕΔΟΝ Θεσσαλονίκης

Σ

εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των γονιών τους, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, όπου το ψηφιακό περιβάλλον εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. 
Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού αποτελούν τη βάση για την κατάλληλη προετοιμασία όλων μας 
στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων του διαδικτύου, αλλά και για την καλύτερη αξιοποίηση των 
γνώσεων, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας που προσφέρει. 

Η Cyta, έχει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών στα σχολεία σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο και για τον σκοπό 
αυτό έχει δημιουργήσει μια ομάδα από εννέα (9) ειδικούς εκπαιδευτές που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πέραν 
των 1.400 παρουσιάσεων σε σχολεία σε όλη την Κύπρο, σε ένα σύνολο 150.000 μαθητών και εκπαιδευτικών. Για τη σχολική 
χρονιά 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε όλα τα σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CYberSafety και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

Ανάλογες εκπαιδεύσεις διοργανώνονται και για τους γονείς σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων και την Παγκύπρια 
Σχολή Γονέων. Παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος εκπαιδεύσεων και βιωματικών 
δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, καθώς και την ετοιμασία και διανομή ενημερωτικού υλικού, 
διαγωνισμούς και τη συνδιοργάνωση ημερίδων. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, γίνονται παρουσιάσεις σε κατασκηνώσεις. 

Η Cyta, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχει ως ηγέτης στον τομέα των επικοινωνιών στην Κύπρο, εντάσσει 
τη δράση αυτή στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, αποδεικνύοντας την ευαισθησία και τη διαχρονική 
προσφορά της σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία του τόπου μας και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν στην Παιδεία 
και στους νέους. 

Η
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00 χρόνια από τη γέννηση μιας από τις κορυφαίες 
θεωρητικοπολιτικές μορφές του παγκόσμιου 
εργατικού, επαναστατικού και κομμουνιστικού 
κινήματος.

Ο Φρίντριχ Ένγκελς γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 
του 1820, στη Βάδη της Ρηνανίας της τότε Πρωσίας. Υπήρξε 
ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς θεμελιωτές του 
επιστημονικού κομμουνισμού και ο ηγέτης του προλεταριακού 
κινήματος μετά τον Καρλ Μαρξ. Ο Ενγκέλς φοίτησε στο 
κολλέγιο Βάδης και στη συνέχεια στο Λύκειο Έλμπερφελντ. 
Ο πατέρας του ήταν εργοστασιάρχης υφαντουργίας και 
παρά τη θέλησή του νεαρού Ένγκελς 
να συνεχίσει τις σπουδές του στο 
πανεπιστήμιο, παρατάει το λύκειο 
τον τελευταίο χρόνο μετά την επιμονή 
του πατέρα του να δουλέψει στις 
επιχειρήσεις της οικογένειας. 

Ο Ένγκελς δουλεύει από το 1838 εώς 
το 1841 σε μεγάλο εμπορικό οίκο στη 
Βρέμη. Εκεί, συνδέεται με έναν όμιλο 
ριζοσπαστών διανοουμένων, τη «Νέα 
Γερμανία», και συνεργάστηκε στον 
«Γερμανικό Τηλέγραφο». Έτσι άρχισε 
να διαβάζει τη γερμανική Φιλοσοφία 
και ιδιαίτερα τα έργα του Χέγκελ. Την 
άνοιξη του 1841, ο Ένγκελς έφυγε από 
τη Βρέμη για το Βερολίνο, όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική 
του θητεία και στον ελεύθερο χρόνο του παρακολουθούσε 
μαθήματα στο πανεπιστήμιο της πόλης, με αποτέλεσμα 
να προσχωρήσει στο ρεύμα των νεοχεγκελιανών. Με το 
τέλος της στρατιωτικής του θητείας πήγε στην Αγγλία, στο 
Μάντσεστερ, όπου έρχεται σε επαφή με το εργατικό κίνημα 
της εποχής και τις σοσιαλιστικές ιδέες, όπως εκφράζονταν 
από το κίνημα των Χαρτιστών και τον ουτοπικό σοσιαλισμό 
του Ρόμπερτ Όουεν. Στην Αγγλία λόγω των αντικειμενικών 
συνθηκών μελετά την κατάσταση της εργατικής τάξης της 
χώρας.

Το 1844, ο Ένγκελς δημοσίευσε, στα «Γαλλογερμανικά 
Χρονικά», που διηύθυνε ο Μαρξ, μια «Κριτική μελέτη πάνω 
στην Πολιτική Οικονομία». Ο Μαρξ χαρακτήρισε αυτό το 
άρθρο σαν αριστοτεχνική σκιαγράφηση μιας νέας Πολιτικής 
Οικονομίας. Στα τέλη Αυγούστου του 1844, ο Ένγκελς γύρισε 
στη Γερμανία, περνώντας από το Παρίσι, όπου και συνάντησε 
τον Μαρξ. Από δω, άρχισε η φιλία των δύο μεγάλων ηγετών 
του προλεταριάτου. Στο Παρίσι, ο Μαρξ και 
ο Ένγκελς έγραψαν μαζί το έργο «Η Αγία 
Οικογένεια», που τασσόταν ενάντια στους 
Νεοχεγκελιανούς και που βάζει τα θεμέλια 
της επαναστατικής υλιστικής αντίληψης 
για την ιστορία και την προοπτική του 
σοσιαλισμού.

Το 1845 ακολουθεί το έργο «Η κατάσταση 
της εργατικής τάξης στην Αγγλία», καθώς 
και εκτεταμένες επιστημονικές μελέτες και 
πρακτική δράση ανάμεσα στους εργάτες. Ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς έρχονται σε επαφή με 
την «Ένωση Δικαίων» της οποίας ωστόσο 
δεν έγιναν μέλη μέχρι τα 1847, όταν 
κατάφεραν με την θεωρητική και πρακτική 
τους δράση να πείσουν τους ηγέτες της 
«Ένωσης» για την ορθότητα της θεωρίας 
τους. Ακολούθησε αναδιοργάνωση της 
«Ένωσης Δικαίων» και μετονομασία της σε 
«Ένωση Κομμουνιστών». Η σημαντικότερη 
συμβολή τους ήταν η επεξεργασία του 
πρώτου στην ιστορία Προγράμματος 
προλεταριακού κόμματος, που έμεινε στην 
ιστορία ως «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος».  

Όταν ξέσπασε στη Γαλλία η επανάσταση του 1848, ο Ένγκελς 
ακολουθεί στο Παρίσι τον Μαρξ, που τον είχαν εξορίσει 
από τις Βρυξέλλες. Στις αρχές του Απρίλη του 1848, άρχισε 
η επανάσταση στη Γερμανία. Ο Ένγκελς μαζί με τον Μαρξ 
φεύγουν από το Παρίσι για την Κολωνία, όπου αναλαμβάνουν 
τη διεύθυνση της «Νέας εφημερίδας του Ρήνου», και αρχίζουν 
μια σπουδαία επαναστατική δράση. Εκεί εκδίδεται ένταλμα 
συλλήψεως εναντίον των συντακτών της εφημερίδας και ο 
Ένγκελς φεύγει για τις Βρυξέλλες, όπου τον συλλαμβάνουν, 
τον ρίχνουν στη φυλακή και αργότερα τον εξορίζουν. Τον 
Οκτώβρη φτάνει στο Παρίσι και από κει καταφεύγει στην 

Ελβετία και μόνο το Γενάρη του 1849 επιστρέφει στην 
Κολωνία. Ύστερα από λίγο, αυτός και ο Μαρξ, παραπέμπονται 
στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της «προσβολής κατά του 
καθεστώτος». Κατά τη δίκη, οι κατηγορούμενοι γίνονται 
κατήγοροι και το δικαστήριο αναγκάζεται να τους απαλλάξει. 
Ο Ένγκελς παίρνει μέρος στην ένοπλη λαϊκή εξέγερση και, 
όταν αυτή καταστέλλεται, περνάει στο ελβετικό έδαφος 
με τις τελευταίες επαναστατικές μονάδες. Έτσι, μετά από 
πρόσκληση του Μαρξ, πηγαίνει στο Λονδίνο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ένγκελς ήταν ένας «μεγάλος 
εμπειρογνώμονας στα στρατιωτικά ζητήματα» έλεγε ο 

Λένιν. Από αυτές του τις 
ικανότητες προέρχεται 
και το προσωνύμιο 
που του έδωσαν 
«Στρατηγός». Το 1870, ο 
Ένγκελς εκλέγεται μέλος 
του Γενικού Συμβουλίου 
της ‘Α Διεθνούς στην 
οποία από πολύ πιο 
παλιά ο Μάρξ και ο 
Ένγκελς έδιναν μάχη 
ενάντια στα αντιδραστικά 
οπορτουνιστικά και 
αναρχικά στοιχεία 
(Μπακουνιστές). Μετά τη 
διάλυση της ‘Α Διεθνούς, 

ο Μάρξ και ο Ένγκελς εργάζονται ενάντια στον οπορτουνισμό 
στο Εργατικό Κίνημα.

Μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του Φρίντριχ Ένγκελς 
είναι «Ο Πόλεμος των Χωρικών» (1850) και η «Επανάσταση 
και Αντεπανάσταση στη Γερμανία» (1851-1852) που 
συγκεντρώνουν την πείρα της επαναστατικής περιόδου 1847-
1848 στη Γαλλία και τη Γερμανία. Επίσης στο «Αντι-Ντύριγκ» 
(1877-78) σκιαγραφείτε εύστοχα ο Μαρξισμός στα τρία μέρη 
του -Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία και Επιστημονικός 
Κομμουνισμός. Ο Ένγκελς ασχολείται, επίσης, με τις φυσικές 
επιστήμες και τα Μαθητικά, από όπου προκύπτει και το έργο 
του «Διαλεκτική της Φύσης». Μετά το θάνατο του Μαρξ, ο 
Ένγκελς αναλαμβάνει να εκδώσει τον δεύτερο και τρίτο τόμο 
του «Κεφαλαίου», που ο Μαρξ δεν μπόρεσε να τελειώσει. 
Ο δεύτερος τόμος κυκλοφόρησε το 1885 και ο τρίτος το 
1894. Με αυτό τον τρόπο τίμησε τον αγαπητό του σύντροφο, 
παραχωρώντας ταυτόχρονα και ένα όπλο στα χέρια της 
εργατικής τάξης για τον αγώνα ενάντια στην άρχουσα τάξη 

και τον καπιταλισμό. Την ίδια 
περίοδο, έγραψε την «Καταγωγή 
της οικογένειας, της ατομικής 
ιδιοκτησίας και του κράτους». 
Το 1888 κυκλοφόρησε το βιβλίο 
του «Λουδοβίκος Φόιερμπαχ 
και το τέλος της γερμανικής 
κλασικής φιλοσοφίας», που δίνει 
ολοκληρωμένα τη μαρξιστική 
αντίληψη για το Διαλεκτικό και 
Ιστορικό Υλισμό.

Ο Ένγκελς ήταν επίσης, μετά το 
θάνατο του Μαρξ, ο ηγέτης της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης, τόσο 
στο επίπεδο της θεωρίας, όσο 
και της πράξης. Η συμβολή του 
Ένγκελς ήταν καθοριστική, αφού 
είχε γίνει σημείο αναφοράς για την 
οργανωμένη πολιτική πρωτοπορία 
της εργατικής τάξης κάθε χώρας.

Στις 5 Αυγούστου του 1895, 
έπαψε να χτυπά η καρδιά του 

Φρίντριχ Ένγκελς, του ανθρώπου που μαζί με τον Καρλ 
Μαρξ συνδιαμόρφωσαν και θεμελίωσαν την επιστημονική 
κοσμοθεωρία της εργατικής τάξης, αποδεικνύοντας το 
νομοτελειακό πέρασμα της κοινωνίας από τον καπιταλισμό 
στον κομμουνισμό και δίνοντας στην εργατική τάξη τα όπλα 
για να γίνει τάξη για τον εαυτό της, προκειμένου να φέρει 
εις πέρας την ιστορική της αποστολή για απαλλαγή από την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

•Καλλής Αντούνας
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

2
Υπήρξε ένας από τους 

μεγαλύτερους θεωρητικούς 
θεμελιωτές του επιστημονικού 

κομμουνισμού και ο ηγέτης 
του προλεταριακού 

κινήματος μετά τον 
Καρλ Μαρξ

Μετά το θάνατο του 
Μαρξ, ο Ένγκελς 

αναλαμβάνει να εκδώσει 
τον δεύτερο και τρίτο 

τόμο του «Κεφαλαίου», 
που ο Μαρξ δεν μπόρεσε 

να τελειώσει. 
Ο δεύτερος 

τόμος 
κυκλοφόρησε 
το 1885 και ο 
τρίτος το 1894
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20 η  « Ν »  π ρ ο τ ε ί ν ε ι

Το κενό
Δυο άντρες και δυο γυναίκες βρίσκονται έγκλειστοι σ’ ένα σπίτι. Οι 
τέσσερις αυτοί άνθρωποι, στερούνται αυτοβούλως την ατομική τους 
ελευθερία και διαθέτουν τον εαυτό τους σε ένα πείραμα. Ένα πείραμα 
που αποσκοπεί στον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπινου μυαλού, με 
στόχο να εξυπηρετήσει το σύστημα που το δημιούργησε.

Πότε: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 20:30
Πού: Μαρκίδειο Θέατρο Πάφος 

Πληροφορίες: 99520835

«Άμστερνταμ»
Ένα σύγχρονο, ανατρεπτικό, αντιρατσιστικό έργο που παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά στα ελληνικά και στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Διομήδη 
Κουφτερού. Το έργο διαδραματίζεται το 2018: Μια νεαρή έγκυος 
βιολίστρια από το Ισραήλ ζει και εργάζεται σε μια όμορφη συνοικία 
του Άμστερνταμ. Ένας απλήρωτος λογαριασμός φυσικού αερίου 
την αναστατώνει. Η ημερομηνία του: 1944, μετά τη ναζιστική κατοχή, 
δεκαετίες πριν γεννηθεί η ίδια. Οι αρχές επιμένουν ότι αυτή έχει την 
ευθύνη για την πληρωμή του. Με πειραματισμό και παιχνίδι, το έργο 
πραγματεύεται ένα έγκλημα πολέμου που δε μπορεί να τελειώσει ποτέ 

αν δεν αντιμετωπιστεί κατάματα, αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πότε: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:30
Που: Θέατρο Ένα, Λευκωσία

Πληροφορίες: 22348203

20η Πλατφόρμα Χορογραφίας 
Κύπρου 

Οι χορογράφοι Βίκυ Κάλλα, Alexandra Waierstall, Μελίνα Σοφοκλέους, 
Φώτης Νικολάου, Λία Χαράκη, Μαρία Κασάπη, Ήβη Χατζηβασιλείου, 

Παναγιώτης Τοφή, Άντρια Μιχαηλίδου, Julia Brendle, Χάρης Κούσιος και 
Μιλένα Ugren Κούλας παρουσιάζουν τις καινούριες δουλειές τους.

Πότε: Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 20:30 
Που: Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός 

Πληροφορίες: 25 343900

Με τη ματιά της Μελίνας Μερκούρη 
και του Αντώνη Σαμαράκη 

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη συμπλήρωση εκατό χρόνων 
από τη γέννηση του Αντώνη Σαμαράκη και της Μελίνας Μερκούρη. Σε 
συνδυασμό μουσικής και αφήγησης παρουσιάζεται η διαφορετική και 

καθαρή φωνή των δύο προσωπικοτήτων. Συμμετέχει επταμελές μουσικό 
σχήμα υπό τη γενική επιμέλεια και παραγωγή του μαέστρου Μιχάλη 

Γρηγορίου και το ανδρικό φωνητικό σύνολο «Ίλαντρον». Στο πλαίσιο του 
προγράμματος FlashArt@Rialto.

Πότε: Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 20:30 
Που: Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός 

Πληροφορίες: 25 343900

«Πράγματα δικά μου αληθινά»
Το έργο του Άντριου Μπόβελ μίλησε στην καρδιά των θεατών με 

τον τρόπο που ξέρει να μιλά ένα πραγματικά σημαντικό έργο, με 
αμεσότητα, ένταση και ευαισθησία, αλλά και με τον απαραίτητο 
ποιητικό, λυρικό τόνο. Τι είναι αυτό που μας σπρώχνει μακριά 
από την ασφάλεια της οικογενειακής φωλιάς και που, σε κάποια 
φάση της ζωής μας, μας κάνει να επιστρέφουμε τακτικά εκεί; 
Πόσο καλά γνωρίζουν οι γονείς τα παιδιά τους και τα παιδιά τους 
γονείς τους; Πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους τα μέλη μιας 
οικογένειας; Πόση αγάπη χρειαζόμαστε για να πορευτούμε στη 
ζωή και να εξελιχθούμε ως άνθρωποι; Και αρκεί τελικά η αγάπη 

για να μας σώσει.

Πότε: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 20:30 
Πού: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης

Πληροφορίες: 77772717 

 «Ο θάνατος του Μπαχ» 

Η μαύρη κωμωδία «Ο θάνατος του Μπαχ» έρχεται από το Θέατρο 
ΑντίΛογος. O Φίλιππος Ιορδάνου, 43 ετών, ιδιοκτήτης ενός αλλιώτικου 

γραφείου κηδειών, λίγο πριν από την κηδεία της Φώφης, βρίσκεται 
«υπό κατηγορία» ότι σκότωσε τον Μπαχ. Ποιος όμως είναι ο Μπαχ; 
Ποια είναι η Φώφη; Και γιατί ξαφνικά βρίσκεται στο στόχαστρο 
ο Φίλιππος; Μέσα από την «απολογία» του ξετυλίγεται η ιστορία 
ενός ανθρώπου που από μικρός είχε το «κουσούρι» να θέλει να 
γεύεται την ζωή και να μην φοβάται το θάνατο. Μια κωμωδία που 
θα μας κάνει να δούμε το σουρεαλισμό που βιώνουμε στις μέρες 
μας κατάματα! βιώνουμε στις μέρες μας κατάματα!

Πότε: Παραστάσεις από Σάββατο 21 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 
20.30 και Κυριακή στις 19.00

Που: Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99251331

RAM
Τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να επιλέξουμε τις αναμνήσεις 
μας; Μια γυναίκα, απογοητευμένη από την πραγματικότητα 
γύρω της, καταφεύγει σε αναμνήσεις. Νομίζει ότι αν χαθούν θα 
αφανιστεί και η ίδια, γι’ αυτό και τις καταγράφει με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας. Κατά την ανάκληση των εμπειριών της έρχεται 
αντιμέτωπη με δυσάρεστες αναμνήσεις, τις οποίες αρχικά 
απωθεί. Η παράσταση γίνεται με την στήριξη του προγράμματος 
«Πρωτοβουλίες Νέων» του ΟΝΕΚ.

Πότε: Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Νοεμβρίου (διπλές παραστάσεις στις 
19:00 και στις 21:30)

Που: Θέατρο Δέντρο, Λευκωσία
Πληροφορίες: 97813981

Ενδιαφέρουν

Βάλε μουσική

Στο σανίδι
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21π ο λ ι τ ι σ μ ό ς

στην Αρχιεπισκοπή όσο και στο ΕΒΚΑΦ3 έχουν να κάνουν με την προστασία των 
εκκλησιαστικών μνημείων και όχι με την μετατροπή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

Παράλληλα, δίνει το δικαίωμα στο ΕΒΚΑΦ να προχωρεί και αυτό ανεξέλεγκτα σε 
επιχειρηματικά σχέδια πάνω στα αρχαιολογικά μνημεία στα κατεχόμενα. 

Ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, στις 7 Οκτωβρίου του 2017, δήλωσε 
«Η ίδια η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ανεγειρόταν στο λόφο δίπλα από την ΠΑΣΥΔΥ και 

δεν προχώρησε η κατασκευή του νέου κτηρίου της Βουλής, διότι βρέθηκαν αρχαία στον 
συγκεκριμένο χώρο. Γιατί λοιπόν να εξαιρείται η Εκκλησία από όλα αυτά, στα οποία είναι 
υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι να συμμορφώνονται;”

Ο ετσιθελισμός και η περιφρόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου από τον 
Αρχιεπίσκοπο και από την κυβέρνηση, πρέπει να εμποδιστεί, ούτως ώστε οι ανασκαφές 

να συνεχιστούν απρόσκοπτα και να αποκαλυφθεί πλήρως το μνημείο και τα ευρήματα να 
διατηρηθούν και να είναι προσβάσιμα για όλους. Πέραν του αυτονόητου, ότι τα αρχαία μνημεία 

δεν υπάρχουν για να στολίζουν ξενοδοχεία, και δη αυτά που είναι προσιτά μόνο από μια μικρή 
μερίδα προνομιούχων και όχι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, τέτοιες συμπεριφορές κατάχρησης 
της εξουσίας πρέπει να αποτρέπονται και να καταδικάζονται, με γνώμονα το καλό ολόκληρου του 

λαού μας. Η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου είναι ο πραγματικός μας πλούτος και θα πρέπει 
να αναδεικνύεται και να προβάλλεται, να είναι προσβάσιμη σε όλους και να χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο εκπαίδευσης και γνώσης και όχι να καταστρέφεται ή να υπονομεύεται στον βωμό του 
κέρδους. 

•Ιωάννα Ψάλτη 
Μέλος ΕΔΟΝ

Τ.Ο. Ν.Ε. Περιφέρειας Ιδαλίου

Δώ και λίγα χρόνια ξετυλίγεται μπροστά μας ένα πολιτιστικό έγκλημα.  Συγκεκριμένα, το 2017 με 
απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, για πρώτη φορά στην 
ιστορία τέθηκε ζήτημα αποχαρακτηρισμού αρχαιολογικού χώρου, από Αρχαίο Μνημείο Πίνακα Β’1πριν 
ακόμη ολοκληρωθούν οι ανασκαφές.  Μια απόφαση που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των “αναγκών” 
του Αρχιεπισκόπου για ανέγερση 14όροφου ξενοδοχείου καθώς επίσης και τριών 11όροφων πύργων.

Ο αποχαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε 
αγνοώντας τον “Περί Αρχαιοτήτων Νόμο”, ο 

οποίος προνοεί ότι «όλες οι αρχαιότητες πάνω σε οποιαδήποτε 
γη αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους».  Απόφαση η οποία 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΑΚΕΛ αλλά και από τον 
Δήμο Γεροσκήπου, τον Συνδέσμο Αρχαιολόγων καθώς και το 
ΕΤΕΚ. Επιπρόσθετα, για τους συγκεκριμένους πύργους, τέθηκε 
και θέμα ασφάλειας από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αφού 
το ύψος τους φτάνει τα 60 μέτρα ενώ, δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 40 μόλις μέτρα.

Ο Σύνδεσμος Αρχαιολόγων Κύπρου, στις 20 Ιουλίου του 2019, 
είχε χαρακτηρίσει σημαντικά και μοναδικά για την Κύπρο τα 
συγκεκριμένα ευρήματα και τόνισε την ανάγκη η ανασκαφή να 
συνεχιστεί ούτως ώστε να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος για να μελετηθούν κατάλληλα και να τεκμηριωθούν οι 
ανακαλύψεις. Σημείωσε, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί περαιτέρω χρόνος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και  -υπό νέους 
όρους - να εξεταστεί εάν μπορεί να συνεχιστεί η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη από την Αρχιεπισκοπή, μετά το τέλος των 
ανασκαφών.

Τα αρχαία τα οποία εντοπίστηκαν,  αποτελούν τα θεμέλια ενός μεγάλου ιερού συγκροτήματος της Ελληνιστικής 
περιόδου.  Το ιερό περιλαμβάνει έναν ναό ελληνικού τύπου, ο οποίος  ανεγέρθηκε κατά τη διάρκεια της Πτολεμαϊκής 
περιόδου. Εντούτοις, οι ανασκαφές έχουν σταματήσει πριν την ολοκλήρωση τους, μετά τον αποχαρακτηρισμό του 
τεμαχίου. Δεν ξεχνάμε επίσης τις προκλητικές δηλώσεις του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου πριν τον αποχαρακτηρισμό 
του τεμαχίου: «Κάλεσα και τον υπουργό και του είπα ότι απαγορεύεται να μπει ο οποιοσδήποτε σε χωράφι της 
Εκκλησίας και τους ζήτησα να σοβαρευτούν. Θα πάω εγώ ο ίδιος να τους βγάλω έξω, για να μην πω ότι θα πάρω 
ένα τρακτέρ και να τα ξηλώσω όλα όσα έγιναν μέχρι σήμερα». Ο Αρχιεπίσκοπος, υπονομεύοντας την αξία των 
ευρημάτων2 επιμένει στην άποψη του, τα αρχαία να παραμείνουν στον χώρο του ξενοδοχείου σαν αξιοθέατα 
για τους πελάτες του (!). Ως εκ τούτου τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειες 
που στοχεύουν στην μετατροπή τους σε πίσω αυλή του ξενοδοχείου.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου ανήκει στον κόσμο της Κύπρου και δεν μπορεί να θυσιάζεται στον 
βωμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Αρχιεπισκοπής και των συνδιαλλαγών κυβέρνησης-
Αρχιεπισκόπου.  Παρόλα αυτά, είναι ολοφάνερη στη συγκεκριμένη περίπτωση η προνομιακή μεταχείριση 
υπέρ των οικονομικών συμφερόντων (σε αυτή την περίπτωση) της Αρχιεπισκοπής, η οποία, δεν αποδέχεται 
την ανταλλαγή περιουσίας με κρατική γη 
ίσης αξίας, πράγμα το οποίο έπρεπε ήδη να 
πραγματοποιηθεί δεδομένου του ότι το τεμάχιο 
έπρεπε ήδη να έχει απαλλοτριωθεί. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι είναι οξύμωρο να παίρνεται 
μια τέτοια απόφαση, καταπατώντας μνημεία 
της ελληνιστικής περιόδου, όταν ο ΔΗΣΥ για 
δεκαετίες ολόκληρες διακηρύττει ότι καλλιεργεί 
δήθεν εθνικά και πατριωτικά αισθήματα στον 
κόσμο και την νεολαία του.

Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι, πολλά 
εκκλησιαστικά μνημεία συντηρούνται με το 50% 
των εξόδων να καταβάλλεται από το κράτος, 
επειδή ακριβώς είναι κηρυγμένα αρχαία 
μνημεία. Τα προνόμια τα οποία δόθηκαν τόσο 

1Τεμάχιο το οποίο δεν ανήκει στην κυριότητα του κράτους άμεσα αλλά ανήκει στον ιδιοκτήτη
2Δηλώσεις Αρχιεπισκόπου περί «μερικών κεραμικών»
3Επιφoρτισμέvo με τηv επoπτεία και διoίκηση όλης της περιoυσίας και τωv κovδυλίωv (πoυ στo Νόμo αυτό αvαφέρovται ως “βακoυφική περιoυσία”) πoυ αvήκoυv σε τεμέvη, μoυσoυλμαvικά κoιμητήρια, 
μoυσoυλμαvικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πoυ δεv ρυθμίζovται με άλλo τρόπo από oπoιoδήπoτε Νόμo, και άλλα μoυσoυλμαvικά θρησκευτικά ιδρύματα ή βακoύφια στη Δημoκρατία.

Ε

Δεν ξεχνάμε επίσης τις 
προκλητικές δηλώσεις του 

Αρχιεπίσκοπου Κύπρου πριν 
τον αποχαρακτηρισμό του τεμαχίου: 

«Κάλεσα και τον υπουργό και του είπα 
ότι απαγορεύεται να μπει ο 
οποιοσδήποτε σε χωράφι 
της Εκκλησίας και τους 
ζήτησα να σοβαρευτούν.

Η πολιτιστική
κληρονομιά της Κύπρου ανήκει 

στον κόσμο της Κύπρου και δεν 
μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της Αρχιεπισκοπής και των 

συνδιαλλαγών κυβέρνησης-
Αρχιεπισκόπου
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αν ηγεσία της Παγκόσμιας 
Σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή ς 
Ομοσπονδίας  (ΠΣΟ) 
επιτρέψτε μας να σας 
ευχαριστήσουμε για 
τη σταθερή προβολή 
της ΠΣΟ μέσα από τις 

σελίδες της εφημερίδας “ΝΕΟΛΑΙΑ” 
της ΕΔΟΝ. Διαβάζοντας στο τεύχος 
Οκτωβρίου 2020 το αξιόλογο άρθρο 
της συντρόφισσας Μαρί-Κωστάνς που 
αναφέρεται στα 75 χρόνια από την 
ίδρυση της ΠΣΟ και επειδή ελάχιστα 
αναφέρονται για τη δράση της ΠΕΟ 
μέσα στην ΠΣΟ ίσως χρειάζεται 
να καταθέσω την προσωπική 
μου μαρτυρία για τη βοήθεια της 
Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας 
προς το διεθνές ταξικό κίνημα, στα 
δύσκολα χρόνια που έχω ενεργή 
ανάμειξη στην ΠΣΟ.

Συναντηθήκαμε με  τους 
συντρόφους της ΠΕΟ στο κομβικό 
13ο Συνέδριο στη Δαμασκό της 
Συρίας στις 22-26 Νοεμβρίου του 
1994. 

Είναι η περίοδος των ανατροπών. 
Η ΠΣΟ διωγμένη από παντού, 
γενικευμένος αντικομουνισμός 
και οι πλαστικές σημαίες του 
ρεφορμισμού να ανεμίζουν με 
θρασύτητα. Πολλές χώρες αρνήθηκαν 
να φιλοξενήσουν εκείνο το συνέδριο 
που σχεδόν όλοι υπέθεταν ότι θα ήταν 
το τελευταίο συνέδριο της ΠΣΟ. Προς 
τιμήν τους δέχτηκαν να το διοργανώσουν 
οι Σύριοι, η GFTU Συρίας με την έγκριση 
φυσικά του Χαβεζ Αλ Ασαντ.

Επί μήνες πριν το 13ο Συνέδριο στη Συρία, από 
την ΕΣΑΚ που εκείνη την περίοδο είχε Πρόεδρο 
μια ηρωική μορφή του Ελληνικού Επαναστατικού 
Κινήματος, τον Γιάννη Επιτρόπου αγωνιστή του 
ΕΛΑΣ, ελεύθερο σκοπευτή της ΟΠΛΑ και με 16 
χρόνια φυλακές και εξορία στη Μακρόνησο, 
είχαμε επικοινωνία και συνεννοήσεις με την 
τότε ηγεσία της ΠΕΟ για την αντιμετώπιση όλων 
εκείνων που πρότειναν ανοιχτά και δημόσια τη 
διάλυση της ΠΣΟ. 

Φτάνοντας στη Δαμασκό η εικόνα μας ανησύχησε 
ιδιαίτερα. Οι «διαλυτικοί» είχαν αποθρασυνθεί. 
Με φυλλάδια, κείμενα, συζητήσεις αλλά και 
εκβιασμούς θεωρούσαν δεδομένη την απόφαση 
για διάλυση της ΠΣΟ. Γάλλοι, Ιταλοί, ισπανοί 

και άλλοι ευρωπαίοι 
πρωτοστατούσαν για τη 
διάλυση.

Αποδείχτηκε όμως ότι 
λογάριαζαν «χωρίς τον 
ξενοδόχο». 

 Η  π ρ ώ τ η 
κλειστή συνάντηση όσων 
ήμασταν απέναντι στους 
«διαλυτικούς» έγινε σε 
δωμάτιο της αντιπροσωπίας 
της ΠΕΟ που ήταν μέλος του 
Προεδρικού Συμβουλίου της 
ΠΣΟ. 

Οι επόμενες καθημερινές 
συναντήσεις για την 
επεξεργασία της τακτικής 
μας και της στάσης μας 
γινόταν στο δωμάτιο του 
Γενικού Γραμματέα της 
CTC Κούβας Πέντρο Ρος, 
ιστορικού στελέχους της 
Κουβανέζικης Επανάστασης 
κ α ι  ε π ι κ ε φ α λ ή ς 
στρατιωτικών διεθνιστικών αποστολών στην Αφρική, ο οποίος 
βρίσκεται υγιής και ακμαίος στην Αβάνα.

Στις συζητήσεις εκείνες θυμάμαι τους Σύριους, τους Λύβιους, τους 
Βιετναμέζους, τους Ινδούς, την ΠΕΟ και την ΕΣΑΚ από την Ελλάδα 
με τον υποφαινόμενο, που εκείνη την περίοδο είχα τις ευθύνες σαν 
Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑΚ και Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ.

Με πολλή δουλειά και οριακά αποκρούστηκε στο Συνέδριο η 
πρόταση για διάλυση. 

Σε εκείνο το Συνέδριο συναντηθήκαμε για πρώτη 
φορά και με το στέλεχος της ΠΕΟ Λεμεσού 

Κλεάνθη Κλεάνθους 
και μερικούς ακόμα 
Κύπριους συντρόφους.

Και στο επόμενο στο 
14ο Συνέδριο της 
ΠΣΟ που έγινε τον 
Μάρτιο του 2000 στο 
Νέο Δελχί της Ινδίας 
σε συντροφική στάση 
η ΠΕΟ και το ΠΑΜΕ 
συμπορευτήκαμε για 
τη ριζική ανανέωση 
του ηγετικού πυρήνα 
της ΠΣΟ και την 
α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η 
του τότε Γενικού 
Γραμματέα, χωρίς 
όμως να πετύχουμε 
όλους τους στόχους 
μας. Στο 14 Συνέδριο 
της ΠΣΟ γνωριστήκαμε 
στον αγώνα με 
σπουδαίους Κύπριους 
συντρόφους όπως με 
τον σημερινό Γενικό 
Γραμματέα της ΠΕΟ 
Πάμπη Κυρίτση, τον 
Χρήστο Αλέκου και 
άλλους αξιόλογους 
συντρόφους.

Στην συνέχεια, η ανάγκη για αλλαγές και ταξική 
ανανέωση του ηγετικού πυρήνα της ΠΣΟ μας 

υποχρέωσε να συναντηθούμε Κουβανοί, 
Κύπριοι, Έλληνες και στελέχη μεμονωμένα 

από τη Γαλλία σε κλειστές συναντήσεις 
στη Γενεύη, στη Γαλλία, στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. Έτσι έγινε κατορθωτό 
να γίνει η μεγάλη τομή στο 15ο Συνέδριο 
της Αβάνας στην Κούβα και να αρχίσει 
η ανασυγκρότηση της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Να αρχίσει 
μια πορεία δύσκολη, σύνθετη με εμπόδια 
και αδυναμίες που όμως ανέβασε σε ένα 
άλλο επίπεδο ποιοτικά και ποσοτικά την 
ΠΣΟ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Η συνέχεια είναι γνωστή σε πολλούς 
και κυρίως σε νεότερους. Προσωπικά 
καταθέτω τούτη τη μαρτυρία, για τα 
γεγονότα που συμμετείχα ο ίδιος, όχι 
για κανένα άλλον λόγο, παρά μονάχα 
για να γνωρίσουν οι νεότεροι αγωνιστές 
ορισμένες στιγμές από το ρόλο της ΠΕΟ 
στην ΠΣΟ και επίσης να αξιοποιήσουν 
οι μελλοντικοί ερευνητές, μελετητές και 
ιστορικοί ότι θα έκριναν ενδιαφέρον.

Αθήνα 7.10.2020
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Προσωπικά καταθέτω 

τούτη τη μαρτυρία, 
για τα γεγονότα που 

συμμετείχα ο ίδιος, όχι για 
κανένα άλλον λόγο, παρά μονάχα 

για να γνωρίσουν οι νεότεροι 
αγωνιστές ορισμένες στιγμές 

από το ρόλο της ΠΕΟ στην ΠΣΟ 
και επίσης να αξιοποιήσουν 
οι μελλοντικοί ερευνητές, 

μελετητές και ιστορικοί 
ότι θα έκριναν 
ενδιαφέρον

Νοέμβριος
2020

•Γιώργος Μαυρίκος
Γενικός Γραμματέας ΠΣΟ
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Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών 
(WFDY- World Federation of Democratic Youth). 
Στην ιδρυτική συνέλευση συμμετείχαν περίπου 

600 αντιπρόσωποι από 64 χώρες, και τη συγκεκριμένη στιγμή 
εκπροσωπούσαν πάνω από 30 εκατομμύρια νέους και νέες. Η ιστορική 
ίδρυση της ομοσπονδίας δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς έγινε 
λίγους μήνες μετα το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την νίκη 
των λαών ενάντια στον φασισμό.

Η ΠΟΔΝ σήμερα, ως μια αντι-ιμπεριαλιστική, δημοκρατική, προοδευτική 
και μαζική διεθνής οργάνωση, αποτελείται από περισσότερες από 
150 οργανώσεις- μελη σε περισσότερες απο 100 χώρες. Η ΠΟΔΝ 
διαχρονικά προωθεί την ενότητα, τη συνεργασία, την οργανωμένη 
πάλη, την αλληλεγγύη των λαών και τα δικαιώματα των νέων, καθώς 
επίσης μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών αγώνα 
των προοδευτικών οργανώσεων νεολαίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό, τον φασισμό, την εκμετάλλευση, την αποκοικρατία και τον πόλεμο.

Τα 75 χρόνια ζωής της ΠΟΔΝ έχουν συνιφαστεί με κάθε αγώνα της νεολαίας σε κάθε γωνιά 
της γης, καθώς έχει συμβάλει σε αγώνες κατά δικτατοριών, πραξικοπημάτων, εισβολών και 
πολέμων, δίνοντας πολιτική, ηθική, αλλά και υλική στήριξη στους λαούς. Με την ενότητα των 
προοδευτικών νέων σε όλο τον κόσμο, η ΠΟΔΝ συνεχίζει έναν αδιάκοπο αγώνα. Όντας το μόνο 
γνήσιο παγκόσμιο νεολαιίστικο αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα, συνεχίζει την ιστορική της αποστολή 
που δεν είναι άλλη από την ανατροπή του ιμπεριαλισμού και όλα αυτά που προκαλεί όπως οι 
αιματοχυσίες, η εκμετάλλευση, και η ανισότητα.

Η ΕΔΟΝ, ως ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας, από το 1945 μέχρι σήμερα αποτελεί ενεργό και 
δραστήριο μέλος της ΠΟΔΝ. Αποκορύφωμα της δράσης αυτής ήταν η εκλογή και επανεκλογή 
της ΕΔΟΝ στην Προεδρία της ΠΟΔΝ το 2011 και 2015 αντίστοιχα. Η προεδρία της ΠΟΔΝ για την 
ΕΔΟΝ αποτελεί μεγάλη τιμή καθως επίσης και η φιλοξενία της 20η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ 
την προηγούμενη χρονιά.

Η ΠΟΔΝ, στην πολύχρονη ιστορία της έχει περάσει απο διάφορες φάσεις. Ιδιαίτερα κρίσιμη υπήρξε 
η δεκαετία του ’90, όταν το διεθνές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα βρέθηκε μπροστά σε ιστορικά 
διλήμματα και αντιμέτωπο ακόμη και με τάσεις που προέκριναν τη διάλυση του. Αυτή την κρίσιμη 

στιγμή, η Οργάνωση μας, μαζί με μια σειρά άλλων αδελφών οργανώσεων, έδωσε 
σκληρή μάχη, εντός της ΠΟΔΝ, για να την κρατήσουμε ζωντανή και για να μην απωλέσει 

τον γνήσιο αντιιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα. Τελικά από αυτή τη μάχη βγήκαμε νικητές! Μέσα 
από χρόνια οργανωτικής δουλειάς, επιμονής και αμετακίνητης προσήλωσης στις αρχές του 
διεθνισμού, του αντιιμπεριαλισμού και της αλληλεγγύης, καταφέραμε η ΠΟΔΝ να είναι σήμερα 
ξανά ισχυρή και η σημαία της να κυματίζει απ΄άκρη σ΄άκρη του πλανήτη.  Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο το γεγονός ότι η 20η Συνέλευση που διεξήχθη στην Κύπρο τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν 
η πιο μαζική και κατά παραδοχή πολλών οργανώσεων που συμμετείχαν η πιο ολοκληρωμένη, 
τόσο πολιτικά, όσο και οργανωτικά, των τελευταίων πολλών χρόνων.  

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την πολύχρονη και ένδοξη ιστορία την Ομοσπονδίας 
με στόχο την τελική απαλλαγή των λαών από το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, που στο διεθνές 
εκφράζεται ως ιμπεριαλισμός, το ανώτατο στάδιο του. Όπως ανέφερε το σύνθημα της 20ης 
Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΔΝ, «Εμπρός για το μέλλον μας: Μέχρι να χτίσουμε τον κόσμο που 
ονειρευόμαστε και για τον οποίο παλεύουμε».

•Γεωργία Ευσταθίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Όπως ανέφερε 
το σύνθημα της 
20ης Γενικής 

Συνέλευσης της ΠΟΔΝ, 
«Εμπρός για το μέλλον 

μας: Μέχρι να χτίσουμε τον 
κόσμο που ονειρευόμαστε 
και για τον οποίο 

παλεύουμε».




