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Να γίνουμε επιτέλους η γενιά της επανένωσης!
Το τελευταίο διάστημα, οι εντατικοποιημένες συνομιλίες στο Κυπριακό έχουν 
αναζωπυρώσει τόσο τη φλόγα της θέλησης για λύση του Κυπριακού, όσο και την 
«ορχήστρα» των απορριπτικών δυνάμεων. Η στροφή του ΠτΔ προς τις συγκλίσεις 
Χριστόφια-Ταλάτ, ώθησαν τη διαδικασία σε θετικά μονοπάτια, αφού έχει επιτευχθεί 
πρόοδος σε αρκετά σημεία τα οποία συζητούνται. Σε καμία περίπτωση βέβαια, δεν 
μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, ότι βρισκόμαστε σε ακτίνα λύσης, αφού είναι δεκάδες 
τα σημεία διαφωνίας ακόμα. Οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. 

Μετά και την τριμερή της Νέας Υόρκης αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η εντατικοποιημένη 
προσπάθεια μακριά από όποια χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες, πρακτικές που 
έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι μόνο αρνητικό ρόλο έχουν να παίξουν. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση καλείται να είναι συνεπής στο συμφωνημένο 
πλαίσιο και στις αρχές λύσης του Κυπριακού και ταυτόχρονα να επιδεικνύει δημιουργικό 
πνεύμα. Αυτή η στάση προσδίδει αξιοπιστία στην Ε/κ πλευρά και λειτουργεί ως 
ασπίδα προστασίας ενάντια στις όποιες προσπάθειες και θέσεις για εκτροχιασμό της 
διαδικασίας. 

Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η παρέλευση του χρόνου παγιώνει 
την ντε φάκτο διαίρεση. Το καθοριστικό, όμως για εμάς, είναι το περιεχόμενο 
της λύσης. Επιδιώκουμε λύση η οποία να απελευθερώνει την Κύπρο και να 
επανενώνει τη χώρα και το λαό στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Να γίνουμε επιτέλους η γενιά της επανένωσης!

Μαθητικές εκλογές – Συντονιστικές Επιτροπές
Ο Οκτώβρης είναι κάθε χρόνο μήνας – σταθμός, για το μαθητικό κίνημα του 
τόπου μας. Οι μαθητές μας καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους 
στις τάξεις, τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια και μετέπειτα στις Συντονιστικές 
Επιτροπές ανά επαρχία (ΕΣΕΜ) και Παγκύπρια (ΠΣΕΜ). Οι μαθητικές εκλογές 
έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο, για τον καθορισμό των σωστών 
εκπροσώπων τους, αλλά κυρίως για τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι 
στα δεκάδες προβλήματα της παιδείας μας. 

Μέσα σε μια περίοδο που βλέπουμε τους ίδιους τους δασκάλους να απεργούν, 
λόγω των μεγάλων ελλείψεων των σχολείων, το Υπουργείο προωθεί με 
αυταρχικότητα μέτρα χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την γνώμη κανενός. Σ’ 
αυτό προστίθεται η αναχρονιστική εμπλοκή της Εκκλησίας εντός του 
περιεχομένου της παιδείας και άλλα πολλά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
οι μαθητές πρέπει να βγουν μπροστά! 

Από την περσινή χρονιά, πρέπει να δούμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. 
Ο διορισμός από πλευράς Υπουργείου, μιας ΠΣΕΜ, βολικής – συμβιβασμένης 
για να μπορεί ανενόχλητη η Κυβερνητική πολιτική να εφαρμόζεται 
απρόσκοπτα, πρέπει να γίνει «μάθημα» στο μαθητικό κίνημα. Τίποτα 
από τα όσα κέρδισε στην πάροδο των χρόνων το μαθητικό κίνημα δεν 
κερδήθηκε με απάθεια και συμβιβασμό. Η μαχητική και αγωνιστική στάση, 
της Παγκύπριας και των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών ΠΣΕΜ – ΕΣΕΜ, 
έδωσαν το έναυσμα για όλα τα κεκτημένα των μαθητών.

 Πάντοτε, η ψυχή και το σώμα, ο κινητήριος μοχλός των αγώνων της 
ΠΣΕΜ ήταν η ΠΕΟΜ! Με μαθητές μαχητές λοιπόν, ας είναι αυτή, η χρονιά 
ανάκαμψης και αγώνα για το μαθητικό κίνημα της Κύπρου!

Τμηματικές Εκλογές Πανεπιστημίων
Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς στα Πανεπιστήμια του τόπου μας, 
χαρακτηρίζεται πέραν των συνολικής δράσης, του φοιτητικού κινήματος και 
από τις τμηματικές εκλογές που πραγματοποιούνται. Σε δύο πανεπιστήμια 
φέτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick, οι φοιτητές 
θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους σε κάθε τμήμα – σχολή αλλά και 
τη σύγκλητο. 

Για την Αριστερά οι εκλογές δεν ήταν, ούτε μπορούν να είναι, το τέλος 
της δράσης μας. Είναι ένα εφαλτήριο αγώνα, ένα βήμα προώθησης των 
φοιτητικών συμφερόντων, ένα εργαλείο δουλειάς. Σε αυτές τις συνθήκες 
όμως, που καλούνται χιλιάδες νέοι και νέες, να σπουδάσουν, με το κόστος 
των σπουδών να ανεβαίνει καθημερινά η φετινές τμηματικές καθίστανται 
ακόμη πιο σημαντικές. Αυτές οι εκλογές αποτελούν μια κατάκτηση του 
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος για ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών 
στα συμβούλια των σχολών και των τμημάτων τους, γι’ αυτό θα πρέπει 
μαζικά να αγκαλιαστούν από όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες. 

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών έχοντας στο επίκεντρο της δράσης της 
το φοιτητή και τις ανάγκες του, τα δικαιώματα και τα αιτήματα του, 
δηλώνει δυναμικά το παρών της στους μικρούς και μεγάλους αγώνες 
των φοιτητών, όπως άλλωστε πράττει εδώ και 42 χρόνια. Στόχος των 
εκπροσώπων μας; Τα δικαιώματα των φοιτητών και μόνο. Μοναδικός 
τρόπος για να υπάρχει μια διεκδικητική και μάχιμη φωνή για τους φοιτητές 
στα Τμήματα και στις Σχολές, που θα αγωνίζεται και θα υπερασπίζεται 
το δίκαιο των φοιτητών, είναι να υπάρχει ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ!

Ο μόνος δρόμος είναι ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΠΑΛΗ 

Η νέα γενιά στις μέρες μας καλείται να ζήσει σε ένα πολύ πιο σύνθετο και 
δύσκολο περιβάλλον. Τα μέτωπα πολλά και οι δυσκολίες εμφανίζονται 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
συνεχίζεται 42 χρόνια μετά, με τις πληγές των εγκλημάτων του, 
παρούσες. Ταξικοί φραγμοί αναδύονται καθημερινά στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία. Κανένας νέος δεν πρέπει 
να υποταχτεί στη μοιρολατρία, στο «δεν αλλάζει τίποτα», στο «τι 
μπορώ να κάνω εγώ;» ! Η μόνη λύση είναι η οργανωμένη συλλογική 
πάλη για τα δίκαια και τα δικαιώματα μας. Η κινητήρια δύναμη της 
ιστορίας δεν ήταν ποτέ ούτε οι «πάνω», ούτε οι κυβερνήσεις. Ο λαός 
έχει τη δύναμη στα χέρια του και ο λαός καθορίζει τη μοίρα του. Όταν 
τραβά μπροστά, τότε τραβά μπρος και η ιστορία. Κι ο λαός έχει χρυσό 
απόθεμα τη νεολαία, ως το πιο ριζοσπαστικό του κομμάτι!

Εμπρός λοιπόν να αλλάξουμε κανάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση 
και πάλη!

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«Ν»: Κύριε πρύτανη είστε στο προσκήνιο των 
τελευταίων ημερών εξαιτίας του άρθρου σας στο 
οποίο αναφέρεστε στην αγκυλωμένη εγχώρια 
αριστερά του τόπου μας.  Εξακολουθείτε να 
στηρίζετε εκείνη την τοποθέτηση;

Θέλω να τονίσω με παρρησία ότι η δήλωση 
αποτελούσε συνειδητή τοποθέτηση.  Στις μέρες της 
οικονομικής κρίσης η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας και αυτή 
την αρχή νιώθω την ανάγκη να την υπερασπιστώ 
μιας και η αριστερά την εγκατάλειψε. 

«Ν»: Η αλληλεγγύη είναι η συνειδητή 
συμπαράσταση σε άλλους ανθρώπους με βάση 
κοινούς στόχους και αρχές.  Πως θεωρείτε ότι η 
συμμετοχή στο ταμείο μπορεί να χαρακτηρίζεται 
αλληλεγγύη από τη στιγμή που είναι 
υποχρεωτική;

Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα δημοκράτες. 
Σημασία έχει ο σκοπός και όχι τα μέσα.  Αν ο 
σκοπός  επιτυγχάνεται με το ζόρι μικρή σημασία 
έχει. Στο κάτω – κάτω τι πληρώνουν οι φοιτητές; 
Τις μετακινήσεις τους, τα βιβλία τους, γραφική ύλη 
και εκτυπωτικά. Τι θα πάθουν αν πληρώσουν ακόμα 
μερικά ευρώ;

«Ν»: Ο στόχος σας δεν θα έπρεπε να ήταν η 
δημόσια και δωρεάν εξάπλωση της επιστήμης 
και της γνώσης στην κυπριακή νεολαία έτσι 
ώστε να ανεβεί το επίπεδο της κοινωνίας μας;

Μα ακριβώς για να ανεβάσουμε το επίπεδο της 
κοινωνίας θέλουμε να τους βάλουμε να πληρώνουν. 
Κοιτάξτε οι νεολαίοι σήμερα δεν εκτιμούν αυτά 
που έχουν γιατί τα θεωρούν δεδομένα. Αυτό 
που έχουν δωρεάν το υποτιμούν, έτσι εμείς τους 
βάζουμε να πληρώσουν για να εκτιμήσουν την 
αξία του. Εξάλλου ευτυχώς ή δυστυχώς, για να 
έχουμε το πανεπιστήμιο στην αριστεία, χρειάζεται 
οικονομικούς πόρους. Αν δεν τα πάρουμε από τους 
φοιτητές, από ποιους θα τα πάρουμε;

«Ν»: Μήπως όλα αυτά τα κάνετε για να 
εμπεδωθεί η φιλοσοφία της εισφοράς στους 
φοιτητές και να παγιωθεί η πληρωμή για 
παιδεία έτσι ώστε να εισαχθούν δίδακτρα σε 
μετέπειτα στάδιο;

Μα τι λέτε; Μας αδικείτε… Πάντως τώρα που το 
έφερε η κουβέντα, αν πληρώνουν εισφορές για 
τα μαθήματα τους οι φοιτητές, το πανεπιστήμιο θα 
αυξήσει τα έσοδα του και θα μπορεί να βελτιώσει 
τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη.  Αυτό θα 
είναι προς όφελος όλων.

«Ν»: Δεν θα είναι προς όφελος της κοινωνίας 
και των φοιτητών που δεν θα μπορούν 
να σπουδάσουν. Γιατί δεν εξοικονομάτε 
τις χιλιάδες ευρώ που δίνετε για αγορά 
διακοσμητικών πινάκων και για τον κήπο και 
να διοχετεύσετε τα χρήματα στη στήριξη των 
φοιτητών;

Αυτά που λέτε δεν μπορούν να γίνουν. Η εικόνα του 
πανεπιστημίου πρέπει να είναι άριστη. Εξάλλου 
δεν είμαστε ορφανοτροφείο. Οι φοιτητές πρέπει 
να καταλάβουν ότι η παιδεία είναι μια προσωπική 
επένδυση και όπως σε όλες τις επενδύσεις έχουν 
κόστος. Όποιος μπορεί να επενδύσει ας το πράξει.  
Όποιος δεν μπορεί, κανείς δεν τον υποχρεώνει.  
Δεν ζούμε δα και στην εποχή του Μπρέζνιεφ.

ΣΙΚΕντευξη με 
τον πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου

«Είτε το θέλουν, είτε όχι, τα παιδιά 

μας θα εκκλησιάζονται». Τάδε έφη ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Η δημοκρατία, 

η ελευθερία της σκέψης, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι όλα ψιλά γράμματα 

για τον επικεφαλής της εκκλησίας. Αν 

ήταν στο χέρι του, θα μας επέστρεφε στον 

μεσαίωνα, να μας έκανε και καμιά Ιερά 

Εξέταση, να μας έριχνε και στην πυρά! 

#jihad _arhiepiskopos

Κάποιοι μυρίστηκαν εξελίξεις στο 

Κυπριακό, φόρεσαν τις φουστανέλλες 

τους, όπλισαν τα καριοφίλια τους 

και επιδόθηκαν σε ένα παραλήρημα 

απορριπτισμού. Ξέχασαν και την 

Κερύνεια, και το Βαρώσι και τη Μόρφου, 

θυμήθηκαν μόνο την πολιτική τους 

επιβίωση. Να μη συμβιβαστούμε ούτε με 

τον απορριπτισμό, αλλά ούτε και με τον 

ενδοτισμό! Εμείς να οικοδομήσουμε την 

Κύπρο της ειρήνης και της επανένωσης! 

#kipros_enomeni_omospondiaki 

Μιλώντας για μεσαίωνα, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ξεπεράσει κάθε 
επίπεδο σκοταδισμού και συντηρητισμού. 
Δεν φτάνει, που εκβίασε τους φοιτητές 
να πληρώσουν ασφάλεια για να γραφτούν 
στα μαθήματα, άρχισε να κατηγορεί για 
ιδεολογικά αγκυλωμένους αριστερούς, 
θυμήθηκε και τη Σοβιετική Ένωση και τον 
Μπρέζνιεφ.  Δίκιο έχεις κύριε Πρύτανη, 
είμαστε ιδεολογικά αγκυλωμένοι στη 
Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.
#it’s_a_university_not_business

Οκτώβρης 2016
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«Ν»: Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
οι γυναίκες της Κύπρου; 

«Σκεύη Κουκουμά»: Σίγουρα δεν είναι εύκολο να απαριθμήσει κανείς τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες της Κύπρου και να τα θέσει 
σε σειρά προτεραιότητας καθώς πρόκειται για θέματα τα οποία διαπλέκονται 
μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως τρεις κατηγορίες προβλημάτων που μπορώ 
να χαρακτηρίσω ως τις πιο κρίσιμες. Πρόκειται για μορφές ανισοτιμίας και 
καταπίεσης των γυναικών ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών του ίδιου 
του οικονομικού συστήματος που ζούμε: εκμετάλλευση, ανισότητες, έλλειψη 
αλληλεγγύης

Κατ’ αρχάς είναι ηανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, 
η οποία έχει οξυνθεί από την οικονομική κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές. Η 
ανεργία έχει πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες, η εγκυμοσύνη στις μέρες 
μας αποτελεί λόγο απόλυσης ή μη πρόσληψης, ενώ ταυτόχρονα οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας καιη φιλελευθεροποίηση των ωραρίων στα επαγγέλματα στα 
οποία απασχολούνται κυρίως γυναίκες έχει ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση 
του ελεύθερου χρόνου των γυναικών, κυρίως αυτών που έχουν να φροντίσουν 
την οικογένεια και το νοικοκυριό. 

Στη δεύτερη κατηγορία εμπερικλείονται όλα αυτά που αφορούν στο κοινωνικό 
κράτος και τις παροχές οι οποίες μειώνονται συνεχώς εξαιτίας των  πολιτικών 
λιτότητας. Υποδομές όπως βρεφοκομικοί και παιδοκομικοί σταθμοί, στέγες 
ηλικιωμένων, κέντρα για άτομα με αναπηρίακλείνουν το ένα μετά το άλλοαπό την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να επωμίζονται όλα όσα το 
κράτος αδυνατεί να φροντίσει.Την ίδια στιγμή οι Κύπριες βρίσκονται αντιμέτωπες 
με τις τεράστιες ελλείψεις και την υπολειτουργία των γυναικολογικών τμημάτων 
των δημόσιων νοσοκομείων. Δεν είναι δυνατόν στην Κύπρο του 21ου αιώνα, 
μια έγκυος να χάνει τη ζωή της επειδή δεν υπάρχει γυναικολόγος στην περιοχή 
της. Επιπρόσθετα, ενώ ο καρκίνος του μαστού καταγράφει πολύ ψηλά ποσοστά 
στη χώρα μας, οι ρυθμοί και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης δεν συμβαδίζουν 
με τις ανάγκες της πραγματικότητας. 

Η βία κατά των γυναικών -φυσική, η σεξουαλική και ψυχολογική βία- είναι, 
τέλος, ένα όνειδος για τις σύγχρονες κοινωνίες. Το φαινόμενο «ανθεί» και στην 
κυπριακή κοινωνία, παρόλο που συνηθίζεται να το κρύβουμε κάτω από το χαλί. 
Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις στατιστικές, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 
και της όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων, αυξήθηκαν τα κρούσματα της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

«Ν»: Κάποιοι στις μέρες μας θεωρούν πεπαλαιωμένη τακτική την οργάνωση των 
γυναικών σε ξεχωριστές οργανώσεις, καθώς πιστεύουν ότι έχει επιτευχθεί η 
ισότητα και η ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;

«Σ.Κ.»: Αν κάποιος υποστηρίζει ότι έχει επιτευχθεί η ισότητα και η ισοτιμία 
ανάμεσα στα δύο φύλα τότε πάει να πει ότι δεν βλέπει ή δεν θέλει να βλέπει 
τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν έχει παρατηρήσει ότι η εργαζόμενη μητέρα όταν 
τελειώσει τη δουλειά πρέπει να συνεχίσει με ένα δεύτερο μεροκάματο στο σπίτι 
με παιδιά, γονείς, πεθερικά; Δεν γνωρίζει ότι δεκάδες εργοδότες αρνούνται να 
προσλάβουν νεαρές γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία που θα κάνουν παιδιά, 
προκειμένου να αποφύγουν να πληρώνουν την άδεια μητρότητας ούτε ότι όλες 
οι στατιστικές για τη φτώχεια, την υποαπασχόληση και την ανεργία επιμένουν 
να δίνουν τις θλιβερές πρωτιές στο γυναικείο φύλο; Δεν είναι παράξενο γιατί εν 
έτει 2016, η εκλογή μιας γυναίκας στην ηγεσία ενός κράτους αποτελεί είδηση 
και όχι καθημερινότητα; Δεν γνωρίζει ότι ακόμα και στη Ευρώπη που κάνει 
μαθήματα πολιτισμού στον υπόλοιπο πλανήτη, μία στις τρεις γυναίκες έχει 
υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία. Και αυτός ο κατάλογος δεν τελειώνει.

Σίγουρα, η σημερινή γυναίκα ζει καλύτερα από ότι ζούσε η μητέρα της και η 
γιαγιά της. Είναι επίσης αλήθεια ότι μια μικρή μερίδα γυναικών κατάφερε να 
βρεθεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στη δημόσια ζωή και στους θεσμούς, 
στην ιεραρχία των μεγάλων επιχειρήσεων. Τι γίνεται όμως με τις τόσες άλλες 
μορφές ανισοτιμίας και καταπίεσης των γυναικών; Και κυρίως, τι γίνεται με τις 
γυναίκες της εργατικής τάξης και ευρύτερων των μεσαίων και των χαμηλών 
κοινωνικών στρωμάτων που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία του γυναικείου 
πληθυσμού;

Η ανισοτιμία υφίστανται και συντηρείται γιατί είναι σύμφυτη με τον χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος 
στο οποίο η γυναίκα είναι διπλά εκμεταλλευόμενη, και ως γυναίκα και ως εργαζόμενη. Αφού λοιπόν η γυναικεία 
ανισοτιμία συνεχίζει να υπάρχει και να αναπαράγεται, πάει να πει ότι οι γυναίκες που την υφίστανται έχουν 
και δικαίωμα και χρέος να οργανώνονται και να παλεύουν σε γυναικείες οργανώσεις. 

«Ν»: Με ποιους τρόπους δραστηριοποιείται η ΠΟΓΟ;

«Σ.Κ.»: Η ΠΟΓΟ είναι και επιδιώκει από τη μια να είναι παρούσα με την κινηματική της δράση μέσα στην κοινωνία 
όσο και να παρεμβαίνει με προτάσεις διεκδίκησης μέσα σε κάθε θεσμό και φορέα. 

Τα Τοπικά και τα Επαρχιακά Κινήματα πραγματοποιούν κάθε χρόνο δεκάδες πολύμορφες εκδηλώσεις σε χωριά 
και αστικά κέντρα που περιλαμβάνουν συζητήσεις με επιστημονικούς φορείς, συναντήσεις με κρατικούς και 
αρμόδιους φορείς, προβολές ταινιών, ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις στα πλαίσια των πολύμηνων εκστρατειών 
για θέματα όπως η βία κατά των γυναικών, η υγεία των γυναικών,η σωματεμπορία, η καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, η φτώχεια και η ανεργία. Παράλληλα, το Κίνημα επεξεργάζεται 
θέσεις και πλαίσια αιτημάτων για θέματα όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, η ισοτιμία στην εκπαίδευση, τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας, η πορνεία και η σωματεμπορία, η προώθηση της 
ισοτιμίας στα ΜΜΕ κ.ο.κ. τα οποία κατατίθενται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και στον Εθνικό Μηχανισμό 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.  

Ταυτόχρονα, η ΠΟΓΟ αναπτύσσει δικοινοτική δράση μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές οργανώσεις, 
με σκοπό την ανάδειξη όχι μόνο του αγώνα για επανένωση, αλλά και του κοινού μας αγώνα για ισοτιμία και 
κοινωνική δικαιοσύνη. Η ΠΟΓΟ ένωσε τη φωνή της με θαρραλέες Τουρκοκύπριες όπως η Ντοούς Ντεριά, η 
Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, η Λεϊλά Κιράλπ προκειμένου να φωτιστεί η ιστορική αλήθεια για τα εγκλήματα σε 
βάρος του κυπριακού λαού που διαπράχθηκαν από τον τούρκικο στρατό καθώς και από τους φασίστες των 
δύο κοινοτήτων. Τέλος, η ΠΟΓΟ έχει πρωτοπόρο ρόλο στο διεθνές γυναικείο κίνημα, μέσα από την Παγκόσμια 
Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, όπου κατέχει για τρίτη πενταετία τη μία εκ των πέντε θέσεων Αντιπροέδρου. 
Η διεθνιστική αλληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες του κόσμου και τους αγώνες τους είναι ένα από τα ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά του προοδευτικού δημοκρατικού γυναικείου κινήματος.

«Ν»: Ποιες είναι οι τρεις προτάσεις που καταθέτει το κίνημα σας και οι οποίες θεωρείτε ότι πρέπει να τεθούν 
άμεσα σε εφαρμογή;

«Σ.Κ.»: Πρώτο, διεκδικούμε την επέκταση της άδειας μητρότητας για τις εργαζόμενες και την διεύρυνση 
κοινωνικών υποδομών που να είναι προσιτές, ποιοτικές και να καλύπτουν όλες ανάγκες της σύγχρονης 
οικογένεια της Κύπρο.

Δεύτερο είναι το επιτακτικό αίτημα για λειτουργία Κέντρου Μαστούκαι ακτινοθεραπευτικών κέντρων, η 
μείωση της αναμονής για λειτουργία απλών πληθυσμιακών ελέγχων (πχ. τεστ Παπ), η αναβάθμιση των 
γυναικολογικών κλινικών, ο δωρεάν εμβολιασμός με το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 
και τέλος να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία για τις αμβλώσεις και παράλληλα να καλύπτονται οι αμβλώσεις από 
τα δημόσια νοσοκομεία. 

Τρίτον, η κυβέρνηση πρέπει να φέρει επιτέλους στη βουλή προς επικύρωση την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
η οποία αποτελεί ένα μοναδικό νομικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

«Ν»: Η ΠΟΓΟ το τελευταίο διάστημα  απευθύνει κάλεσμα στις νέες γυναίκες. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντικό οι 
νέες γυναίκες να οργανωθούν στις γραμμές του κινήματος σας;  

«Σ.Κ.»: Γιατί οι νέες γυναίκες είναι αυτές που θα συναντήσουν όλες τις μορφές ανισοτιμίας, ίσως και βίας, κατά 
των γυναικών που μένουν ακόμα ριζωμένες μέσα στην κοινωνία και μέσα στα μυαλά των ανθρώπων. Είναι 
αυτές που θα αντιμετωπίσουν τα βαρίδια που δεν τις αφήνουν να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητες τους ως 
άτομο αλλά και ως γυναικείο φύλο ευρύτερα. Κανένας δεν θα τους ανοίξει ιπποτικά την πόρτα και κανένας 
δεν θα τους παραχωρήσει τη θέση που δικαιούνται στη ζωή. Όλα με αγώνες κατακτιούνται. Ταυτόχρονα, η 
ίδια η ΠΟΓΟ έχει ανάγκη τις νέες γυναίκες, με τις ιδέες και τις γνώσεις τους, με τον ενθουσιασμό και με την 
αισιοδοξία που φέρει μέσα της η νέα γενιά. 

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Μέλος Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας Κ.Σ ΕΔΟΝ

Τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες και τα δικαιώματα τους μένουν συχνά εκτός της συζήτησης και της πολιτικής 
ατζέντας. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο βγαίνουν στο φως διάφορα ζητήματα τα οποία καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες 
στις μέρες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον 
γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές λιτότητας που επέβαλε η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Σε αυτό το 
πλαίσιο η «Ν» αποφάσισε να πάρει συνέντευξη από τη Γενική Γραμματέα του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ για να 
πληροφορήσει τις νέες γυναίκες σχετικά με τη δράση της ΠΟΓΟ, αλλά και τις προτάσεις που καταθέτει.

Οκτώβρης 2016
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πειτα, ο κρότος της σφαίρας σήμανε το τέλος 39 ασταμάτητων αγωνιστικών 
χρόνων του Τσε. Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα, γνωστός ως Τσε Γκεβάρα 
αποτέλεσε καθοριστική φιγούρα επαναστατικότητας. Πορεύτηκε μαζί με το 
αντάρτικο αρχικά με την ιδιότητα του γιατρού και αργότερα ως διοικητής των 
ανταρτών στην Κούβα και ως πολιτικός. Επέλεξε να σπουδάσει ιατρική, γιατί 
ήθελε να βοηθήσει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής που μαστίζονται από 
τη φτώχεια, τις αρρώστιες και την υπανάπτυξη. Πέτυχε την ανατροπή του 
δικτατορικού καθεστώτος του Μπατίστα και όντας μέλος της επαναστατικής 

Κουβανικής κυβέρνησης προώθησε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Καθιέρωσε δωρεάν σύστημα 
υγείας και όσον αφορά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις φρόντισε το εκπαιδευτικό 
σύστημα να εξασφαλίζει τη μόρφωση και στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η 
ασταμάτητη του πίστη σε ένα κόσμο πιο δίκαιο και χωρίς εκμετάλλευση από τη μια και 
τα αμερικανοκίνητα πραξικοπήματα στην Λατινική Αμερική, τον ώθησαν σε δρόμους 
πιο αγωνιστικούς. 

Η αρχή του «τέλους»

  Το 1966 ο Τσε Γκεβάρα καταφθάνει στην Βολιβία να θέσει σε εφαρμογή την επαναστατική 
του δραστηριότητα με σκοπό την επέκταση της επανάστασης και σε άλλες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής. Εκεί, στα βουνά της Βολιβίας, υπό την καθοδήγηση του Τσε και άλλων 

συντρόφων του, οργανώνεται αντάρτικο με απώτερο σκοπό την ρήξη του διεφθαρμένου 
φασιστικού καθεστώτος του στρατηγού Μπαριέντος. Το αντάρτικο άρχισε την επιτυχημένη 
δράση του εξολοθρεύοντας δυνάμεις του Βολιβιανού στρατού.  Έχοντας την υποστήριξη 
αλλά και την χρηματοδότηση των Η.Π.Α, ο στρατός της Βολιβίας αναδιπλωνόταν και 
επιχειρούσε να εξαντλήσει το αντάρτικο του Τσε. 

Στις 26 Απριλίου 1967  ο βολιβιανός στρατηγός Οβάντο, υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας 
με τον αμερικάνικο στρατό με σκοπό την εξόντωση του αντάρτικου πυρήνα. Οι Η.Π.Α 
ενδυνάμωσαν τον στρατό εκπαιδεύοντας και οργανώνοντας τους.  Τους χορήγησαν όπλα, 
πυρομαχικά, ελικόπτερα και ασυρμάτους. Από την άλλη, ο Μπαριέντος διαμόρφωνε την 
κοινή γνώμη αποδίδοντας τα γεγονότα και τον αγώνα του αντάρτικου για την διεκδίκηση 
της δημοκρατίας ως “ξένη δύναμη που επιβάλλεται στην χώρα”.  Λίγους μήνες αργότερα 
δεν αργεί να επιτευχθεί και η πρώτη νίκη του καθεστώτος εναντίον των ανταρτών. Η 
καθοδήγηση και η εμπλοκή των Αμερικανικών δυνάμεων δεν άργησε να αποδώσει καρπούς. 
Οι δυνάμεις του αντάρτικου πλέον εξασθενούσαν, η έλλειψη τροφής και φαρμάκων είχαν 
αρνητική επίδραση στην πορεία του αντάρτικου αγώνα. 
Κατά τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα και των επιθέσεων του Βολιβιανού στρατού 
προσπαθώντας να αποσιωπήσουν κάθε ελπίδα για επίτευξη της δημοκρατίας, πράκτορες 
της CIA επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να θέσουν σε εφαρμογή την αποστολή τους 
για εύρεση και εκτέλεση του Τσε Γκεβάρα. Οι πράκτορες της CIA, καταφθάνουν στην 
Βολιβία τον Αύγουστο του 1967 και έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους συνεργάτες 
τους όπου βρίσκονταν ήδη εκεί.

 
Ένα μήνα αργότερα, Βολιβιανά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψη φυλλαδίων σε όλη τη χώρα όπου ανακοίνωναν την 
χρηματική επιβράβευση από την φασιστική κυβέρνηση για την σύλληψη του Τσε. Ο σκοπός ήταν κοινός, η εκτέλεση του 
Τσε, ενός από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των κάθε λογής υπηρετών του. Στις 8 
του Οκτώβρη, βρέθηκε στα βουνά και συνελήφθηκε από τον Βολιβιανό στρατό. Την επόμενη μέρα, όταν δημοσιογράφοι 
μεταφέρθηκαν στα βουνά της Βολιβίας βρήκαν τον Τσε Γκεβάρα νεκρό…για την ακρίβεια δολοφονημένο από τους 
πράκτορες των Η.Π.Α.  

Ο δρόμος που χάραξε ο Τσε Γκεβάρα παραμένει ένα ολοζώντανο παράδειγμα αγώνα. Στις μέρες μας ο αμερικανικός 
ιμπεριαλισμός έφτασε στο απόγειο του με τις στρατιωτικές επεμβάσεις και τους πολέμους να είναι καθημερινό φαινόμενο. 
Οι ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, οι κατακτήσεις των λαών, των εργαζομένων και των νέων να δέχονται 
καθημερινά διαρκείς επιθέσεις από τις μηχανές του απάνθρωπου καπιταλιστικού συστήματος που ψάχνει ολοένα 
περισσότερες αγορές για να χορτάσει την αιμοδιψή του μηχανή. 

Ο αγώνας και η πάλη για έναν καλύτερο κόσμο παραμένουν επίκαιρα και αναγκαία και οι πραγματικοί αγωνιστές και 
επαναστάτες όπως ο Τσε, αποτελούν φάρο σε αυτό τον αγώνα κάτι που μάλλον δεν υπολόγισαν οι εκτελεστές του, 
αφού είχαν την ψευδαίσθηση ότι σκοτώνοντας τον θα εξάλειφαν και όλους όσους συνέχισαν και θα συνεχίσουν να 
αγωνίζονται για τα ίδια ιδανικά. Άλλωστε, μεταφράζοντας τα λόγια που είπε ο ίδιος θα αγωνιζόμαστε πάντοτε, μέχρι 
τη νίκη! «Hasta la Victoria siempre!»

•Άντρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Οκτώβρης 2016
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 Στις 8 του 
Οκτώβρη, 

βρέθηκε στα βουνά 
και συνελήφθηκε από 
τον Βολιβιανό στρατό. 

Την επόμενη μέρα, 
όταν δημοσιογράφοι 
μεταφέρθηκαν στα 
βουνά της Βολιβίας 

βρήκαν τον Τσε 
Γκεβάρα νεκρό…
για την ακρίβεια 

δολοφονημένο από 
τους πράκτορες 

των Η.Π.Α.  
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Μ ια από τις μεγαλύτερες απεργίες που έζησε η Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια ήταν η απεργία των χαλυβουργών που ξεκίνησε τον Νοέμβρη 
του 2011 και διήρκησε εννέα μήνες. Δύο επιλογές έθετε η εργοδοσία 
στους εργάτες: απολύσεις ή πενθήμερο πεντάωρο με μείωση των 
αποδοχών τους. Η επιλογή; Τίποτα από τα δύο. ΑΠΕΡΓΙΑ. Κανείς 
δεν περίμενε να κρατήσει τόσο αυτός ο αγώνας. 

Η πύλη του εργοστασίου μετατράπηκε σε χώρο συναντήσεων, 
συζητήσεων, εκδηλώσεων, λογομαχιών. Η αγανάκτηση μεγάλη. Με τις 
πρώτες απολύσεις οι εργάτες κλείνουν τους διακόπτες. ΄Η όλοι ή κανένας. 
«Στόχος μας να επιστρέψουμε και οι 380 στη δουλειά». Περιφρούρηση, φωτιές 
για ζέσταμα, ομόφωνες αποφάσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι αρχίζουν να 
προσφέρουν από το υστέρημά τους στον αγώνα των απεργών. Στην κάμερα 
μιλούν αποφασισμένοι άνθρωποι: άντρες και γυναίκες. Μια από αυτές λέει 
με πάθος: «Δεν θα παρακαλάμε να μας σφάξουν, ούτε θα δουλεύουμε για 
600 ευρώ»

Γυναίκες και παιδιά κινητοποιούνται, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις 
φιλοξενούνται στο χώρο του εργοστασίου, ενώ οι απεργοί διαδηλώνουν 
ακούραστα εντός κι εκτός Αττικής – ακόμα και σε πόλεις του εξωτερικού. 

Η στήριξη προς τους Χαλυβουργούς γιγαντώνεται 
μήνα με το μήνα

Αγρότες, Έλληνες του εξωτερικού, συνδικάτα, οργανώσεις από όλον τον 
κόσμο. Όμως οι οικονομικές πιέσεις αρχίζουν να είναι αφόρητες. Εντωμεταξύ 
αρχίζουν οι πρώτες «διαρροές». Κάποιοι σπάνε. «Έξω ξέρετε τι γίνεται; Αν 
χρειαστεί, θα δουλέψω και πεντάωρο». Είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν οι 
πρώτοι απεργοσπάστες. Οι 2 έγιναν 10. Τελικά 80 υπογράφουν πως θέλουν 
να πιάσουν δουλειά. Το επιχείρημά τους είναι να μην κλείσει το εργοστάσιο.

Στους 9 μήνες απεργίας τα ΜΑΤ μπουκάρουν στην Πύλη. Εικόνες συμπλοκών. 
Η κυβέρνηση καλύπτει την εργοδοσία. Ακολουθούν συλλήψεις. Έτσι, μετά από 
264 ημέρες, «όσοι από τους εργαζόμενους επιθυμούσαν να επιστρέψουν τα 
κατάφεραν…». Πολλά ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα λέγοντας πως 
«οι Χαλυβουργοί θέλουν να εργαστούν και δεν τους αφήνει μια μειοψηφία…». 
Μια νέα Γενική Συνέλευση τους διαψεύδει πανηγυρικά. Ακολούθησαν κι άλλες 
απολύσεις, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, ακόμα και καταδίκη 23 
εργατών από το δικαστήριο.

Τι έμεινε από τον αγώνα αυτόν; Το συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο ένας 
από τους Χαλυβουργούς; «Το ότι θα κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη 
με ήσυχη τη συνείδησή μου».

Οι χαλυβουργοί είναι νικητές, παρ’ όλο που δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν 
όλα τα αιτήματά τους. Η προσφορά τους στο εργατικό κίνημα ήταν τεράστια 
και αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο αντίπαλος, γι’ αυτό χτύπησε και συνεχίζει 
να χτυπάει με μίσος αυτόν τον αγώνα. Καθυστέρησαν την εφαρμογή πολλών 
μέτρων στα εργοστάσια της περιοχής, αφού οι εργοδότες τα πάγωσαν 
στα συρτάρια τους φοβούμενοι αγωνιστικές αντιδράσεις και στις δικές 
τους επιχειρήσεις. Κράτησε για ένα χρόνο περίπου τη σπίθα του αγώνα 
αναμμένη. Βοήθησε στο να ανοίξει συζήτηση σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, 
να αναδειχτεί η δύναμη των εργατών, της εργατικής αλληλεγγύης, να 
αποκαλυφθεί πιο φανερά το αποκρουστικό πρόσωπο της εργοδοσίας. 

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου 
εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Χαλυβουργούς

Στις 27 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία της ΠΕΟ επισκέφθηκε τους απεργούς. 
Στόχος της επίσκεψης ήταν να μεταφέρουν την αλληλεγγύη και τη 
συμπαράσταση της ΠΕΟ και των Κυπρίων εργαζομένων στον δίκαιο αγώνα 
τους, συνεισφέροντας τους και ένα συμβολικό ποσό από το απεργιακό 
τους ταμείο. Στις 27 Ιανουαρίου η ΠΕΟ και τα Τουρκοκυπριακά συνδικάτα 
DEV-IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS και BES, που είναι μέλη της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους 
προς τους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας διοργάνωσαν μεγάλη 
συναυλία για να ενισχύσουν και οικονομικά τον αγώνα των Χαλυβουργών. 

Στο πλευρό των Χαλυβουργών και η ΕΔΟΝ

Με εισφορές, εκδηλώσεις και επισκέψεις των στελεχών της ΕΔΟΝ που 
βρίσκονται στην Ελλάδα για σπουδές, οι ΕΔΟΝίτες κάνουν πράξη το σύνθημα 
«Νεολαία – Εργατιά μια φωνή και μια γροθιά». Σε εκδήλωση έξω από την πύλη 
της Χαλυβουργίας ο τότε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χάρης Καράμανος, 
απευθύνει χαιρετισμό στους χαλυβουργούς και στις οικογένειες τους που 
δίνουν τη μάχη. Η συγκίνηση και η χαρά των χαλυβουργών εκδηλώνεται σε 
κάθε επίσκεψη των Κύπριων νέων. 

Το παράδειγμα τους μας συντροφεύει και σήμερα

Ο αγώνας των Χαλυβουρών αποτελεί παράδειγμα για χιλιάδες εργαζόμενους, 
για χιλιάδες νέους. Μετά τα κουρέματα και την επίθεση κατά των εργαζομένων 
η οποία συνεχίζεται και εντείνεται, το παράδειγμα των χαλυβουργών μας 
φωτίζει για τους αγώνες που διεξάγουμε και στην Κύπρο. Κόντρα στις 
πολιτικές λιτότητας, κόντρα στις αποφάσεις που λαμβάνονται πάντα με 
γνώμονα το συμφέρον των λίγων εις βάρος των εργαζομένων. Σε κάθε 
αγώνα οι χαλυβουργοί θα δηλώνουν ΠΑΡΩΝ! 

•Σακκάς Χαράλαμπος
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Το πρόβλημα που έγινε συνήθεια....
Η 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων,  το 1931 στη Φλωρεντία όπου 
μια ομάδα οικολογικά ευαισθητοποιημένων πολιτών, θέλησαν να τονίσουν την σοβαρότητα του 
ζητήματος των ειδών προς εξαφάνιση. Η μέρα αυτή έχει χρεωθεί ως αποστολή της, τη βελτίωση  
της κατάστασης των ζώων και των προτύπων διαβίωσης τους σε όλο τον κόσμο.  Η Παγκόσμια 
Ημέρα Ζώων εορτάζεται σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, πίστης ή πολιτικής 
ταυτότητας έχοντας ως στόχο την ενημέρωση του κοινού και την καλυτέρευση των συνθηκών 
διαβίωσης και ευημερίας των ζώων ανά το παγκόσμιο.
 
Δυστυχώς όμως, πέραν του όμορφου συμβολισμού που έχει πλέον καθιερώσει η μέρα,  η σύγχρονη 
μάστιγα του υπέρκαταναλωτισμού δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά και άψυχα αγαθά, αλλά έχει 

επεκτείνει τα δίχτυα της και στον κόσμο των αθώων, τον κόσμο των 
ζώων. Εν μέρει, και λόγω του τίτλου «ιδιοκτησία», τα πλασματάκια 
αυτά που μας συντροφεύουν καθημερινά και μας αγαπάνε  άνευ 
όρων, για κάποιους,  παίρνουν την αξία τους με βάση την ράτσα 
τους, το γενεαλογικό τους δέντρο και το χειρότερο, την τιμή τους. 

Η τρομακτική κι εμετική θεωρία που υποστήριζε πως μπορούμε να 
βελτιώσουμε το ανθρώπινο είδος ελέγχοντας το ποιες  οικογένειες θα 
αναπαραχθούν με ποιες, θεωρία που έδωσε βάση κι έμπνευση στον 
μεγαλύτερο δολοφόνο Αδόλφο Χίτλερ, του οποίου τα επακόλουθα 
θα νιώθουμε για πολλά ακόμη χρόνια, βρίσκει σήμερα έδαφος στον 
κόσμο των ζώων. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ελέγχουν (και πλουτίζουν) 
κάποιοι για να πλασάρουν στο υπερκαταναλωτικό κοινό, επιλογές  
κάθε αρεσκείας (εις βάρος βέβαια της γενετικής υγείας του ζώου που 
τροποποιούν) χτίζοντας έτσι την λανθασμένη εικόνα πως τα ημίαιμα 
κι αδέσποτα ζώα είναι «παιδιά» ενός κατώτερου Θεού κι έχουν πιο 
λίγα να προσφέρουν. 

Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα –όπως και απέναντι στους 
συνάνθρωπους μας- δείχνει τον πολιτισμό και την παιδεία μιας 
κοινωνίας. Η εγκατάλειψή τους στο δρόμο, επειδή «βαρεθήκαμε» ή 
«κουραστήκαμε», δεν μπορεί να θεωρείται λύση. Η κακομεταχείρισή 
τους, για να γελάσουμε δεν μπορεί να θεωρείται παιχνίδι. Όσο για 

τους πολυάριθμους τρόπους, που έχουμε σκεφτεί για να «καθαρίσουμε» τη γειτονιά μας από αυτά, 
είναι θέμα που πρέπει να μας γεμίζει ντροπή και φρίκη. 
Η Κύπρος αντιμετωπίζει υπέρογκο πρόβλημα με αδέσποτους σκύλους και γάτους. Τραγικοί αριθμοί 
εγκαταλείψεων, ιδίως σε περιόδους διακοπών, υπερπλήρη καταφύγια με το αδιανόητο, ασήκωτο 
φόρτο να πέφτει πάντα σε λίγους κι εκλεκτούς εθελοντές. Αμέτρητες ανεπιθύμητες γέννες που 
συνήθως καταλήγουν κι αυτές στην εγκατάλειψη όχι μόνον των νεογέννητων αλλά και της μητέρας 
και πολύ συχνά στον αναπόφευκτο φρικτό και βασανιστικό τους θάνατο, είτε οφειλόμενο στην 
ασιτία, είτε λόγω ασθενειών και έλλειψης ανθρώπινης φροντίδας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τα ζώα ως «αισθανόμενα όντα» από το 1997. Το πρωτόκολλο 
καλής διαβίωσης των ζώων που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 εισήγαγε 
μια σημαντική αλλαγή, καθώς, για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αναφέρεται στα ζώα που 
νιώθουν ως αισθανόμενα όντα - είναι σε θέση να αισθάνονται πόνο και τη δυστυχία. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει ψηφίσει τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο το 1994 όμως μέχρι 
και σήμερα ο νόμος αυτός και όλες οι συναφή τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται και δεν γνωρίζει 
το κοινό από ποια αρμόδια αρχή πρέπει να περιμένει αντιμετώπιση κι αλλαγή ή τουλάχιστον ποια 
αρχή είναι υπεύθυνη για την ευημερία των ζώων. 

Όταν το κράτος αυτό καθ’ αυτό  απαλλάσσει τους ενόχους όταν εγκαταλείπουν, κακοποιούν ή 
παραμελούν τις ευθύνες που τους αναλογούν ως ιδιοκτήτες τότε η χώρα αδυνατεί να προοδεύσει 
και η κατάσταση οδεύει απ το κακό στο χειρότερο και για τα ανυπεράσπιστα ζώα αλλά και για τον 
πληθυσμό που τα νοιάζεται και τα συμπονά.

•Κούλα Πάζουρου
Υπεύθυνη Γραφείου Περιβάλλοντος & Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Οκτώβρης 2016
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Tο ‘’ glyphosate ‘’ αποτελεί το πλέον χρησιμοποιούμενο 
ζιζανιοκτόνο στον κόσμο και ένα από τα υψηλότερα σε 
πωλήσεις στην Ευρώπη. Πέρσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) είχε κατατάξει το glyphosate ως μια από 
τις πιο «καρκινογόνες» ουσίες για τα ζώα και «πιθανώς 
καρκινογόνα» για τον άνθρωπο.

Σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του, το  ‘’ glyphosate’’, η ταξινόμηση 
από τον ίδιο τον ΠΟΥ είναι λόγος για σοβαρή ανησυχία. Σε αντίθεση 
με κάποιες άλλες ουσίες που ο ΠΟΥ έχει ταξινομήσει ως πιθανώς 
καρκινογόνες, το ‘’glyphosate’’ είναι αδύνατο να αποφευχθεί. Βρίσκεται 
στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στα τρόφιμα, όπως το ψωμί και 
το κρέας, ακόμη και στη μπίρα.

Έρευνα σε 18 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης δείχνει ότι το 44% όλων των 
ανθρώπων έχουν ίχνη  από ‘’ glyphosate ’’ στο σώμα τους. Γερμανική 
έρευνα έδειξε ότι το 75% του γερμανικού πληθυσμού έχει  μολυνθεί 
από το αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο ‘’ glyphosate ’’. Τα  επίπεδα που 
διαπιστώθηκαν ήταν έως και 42 φορές υψηλότερα  από τα επιτρεπτά.  
Ιδιαίτερα τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσίασαν σημαντικά υψηλές τιμές.

Παραδόξως, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) δεν προβληματίζεται για την ταξινόμηση του ΠΟΥ, αλλά κυρίως 
την ευρεία χρήση του  «glyphosate». Το ίδιο συμβαίνει και με την 
παραγωγό εταιρεία Monsanto που κερδίζει 5 δις. δολάρια το χρόνο 
από αυτό το ζιζανιοκτόνο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στηριζόμενη στα 
πορίσματα της γερμανικής Bundesinstitut für (BfR), έχει δηλώσει ότι 
το glyphosate  είναι ασφαλές για χρήση. Φυσικά υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του BfR, δεδομένου ότι στην 
επιτροπή που αξιολόγησε το glyphosate συμμετέχουν μέλη που 
έχουν στενές σχέσεις με τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων. Επιπλέον 
96 ανεξάρτητες μελέτες, από ακαδημαϊκούς και κυβερνητικούς 
επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν περιγράψει τη γνώμη της 
EFSA ως «λανθασμένη» και «χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία». Σε 
επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εν λόγω επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι η κατάταξη από τον ΠΟΥ καθώς και η γνώμη του  
είναι «πολύ πιο αξιόπιστη».

Συμπερασματικά  υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την 

ασφάλεια του glyphosate. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, η Ε.Ε υποχρεούται 
να εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης για την προστασία της υγείας 
και του περιβάλλοντος.
Παρ ‘όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξανά-εγκρίνει το gly-
phosate για άλλα 15 χρόνια, για αυτό και το αναφερόμενο ψήφισμα, 
το οποίο έχει ετοιμαστεί από την επιτροπή περιβάλλοντος του ΕΚ, 
φέρει ένσταση στην απόφαση αυτή.  

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά στο ΕΚ 
στήριξε το ψήφισμα, για μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του 
ζιζανιοκτόνου, δυστυχώς όμως οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από 
το ΕΛΚ, άλλαξαν την τελική μορφή του ψηφίσματος και έδωσαν την 
έγκριση κυκλοφορίας τους στην αγορά, καθιστώντας αδύνατη την 
υπερψήφιση του. 

Το ψήφισμα για κυκλοφορία του ζιζανιοκτόνου στην αγορά, πέρασε 
με 374 ψήφους υπέρ, 225 κατά και 102 αποχές. 

Οκτώβρης 2016
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T ο Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα 
σε όλη την Κύπρο. Στα Τοπικά Κινήματα Εδονόπουλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 6 μέχρι 14 χρόνων. 
Πιστεύουμε στη λευτεριά, στην ειρήνη, στη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Συναντιόμαστε μία φορά κάθε βδομάδα και ασχολούμαστε με παιχνίδι, αθλητισμό, ζωγραφική, χορό, χειροτεχνίες, εκδρομές 
και πολλά άλλα. Συζητάμε διάφορα θέματα που δεν απασχολούν μόνο τους μεγάλους, αλλά και εμάς. Συζητάμε για την κατοχή 
στο νησί μας, για τις σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, για το περιβάλλον γύρω μας, το σχολείο και τις 
απαιτήσεις μας από αυτό, τη ζωή των παιδιών σε άλλες χώρες και για κάθε τι που συμβαίνει στο κόσμο που ζούμε.

Καλούμε λοιπόν, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας, για να περάσουμε όμορφα και δημιουργικά τον ελεύθερο 
μας χρόνο. Όλοι μαζί να παλεύουμε για την ειρήνη και την ελευθερία σε όλο τον κόσμο και πάνω απ’ όλα για να διεκδικούμε ένα 
καλύτερο αύριο για εμάς και τους γύρω μας. 
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14 μαθητές

ο τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί στη δημόσια εκπαίδευση την αλλαγή 
των σχολικών κανονισμών. Η φιλοσοφία των κανονισμών κινείται γύρω από μια αυταρχική και 
οπισθοδρομική στροφή της δημόσιας εκπαίδευσης.   

Μια από τις πιο μεγάλες αναχρονιστικές αλλαγές που προωθεί έντονα το Υπουργείο, είναι μαθητής που 
συμμετέχει σε συνέδρια και σε επετειακές ή/και αντικατοχικές εκδηλώσεις δεν σημειώνονται απουσίες 
που διοργανώνει η ΠΣΕΜ. Με το πιο πάνω σημείο είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας 
για φίμωση του οργανωμένου Μαθητικού κινήματος. Θα αναγκάσει τους μαθητές, με την απειλή της 
απουσίας να μην βγαίνουν στους δρόμους να διεκδικούν και να παλεύουν για τα δικαιώματα τους. Είναι 
κεκτημένο του Οργανωμένου Μαθητικού Κινήματος που κερδήθηκε με πολλούς και μακροχρόνιους αγώνες. 
Επιπρόσθετα, μετά από αγώνες κατάφερε το Μαθητικό Κίνημα την συμμετοχή των Κεντρικών Μαθητικών 
Συμβουλίων στη διαμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τον 
διευθυντή και τον Σύνδεσμο Γονέων. Τώρα στον νέο κανονισμό, μετά από αυτή την διαδικασία, τον 
τελευταίο λόγο θα έχει ο καθηγητικός σύλλογος με την δική του απόφαση και έτσι θα μπορεί να ανατρέψει 
εντελώς την οποία απόφαση συμφώνησαν στο πρώτο στάδιο. Επιπλέον ένα σημείο το οποίο μας ανησυχεί 
έντονα, είναι η ταύτιση από το Υπουργείο, του μαθητικού συνδικαλισμού με τη προσπάθεια επιβολής ή 
προώθησης κομματικών πεποιθήσεων, με σκοπό τον προσηλυτισμό ή τη μισαλλοδοξία. Σε μια περίοδο 
όπου ο νέος αποστρέφεται την πολιτική και την ενασχόληση του με τα κοινά θεωρούμε ως εγκληματικό 
το Υπουργείο να ενισχύει περισσότερο την απαξίωση και την αποστασιοποίηση από τα κοινά. 

Ακόμη ένα σημείο όπου φανερώνει τον αυταρχισμό του Υπουργείου είναι η μείωση των απουσιών και η 
κατάργηση των αδικαιολόγητων. Χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις συμμαθητών μας που 
λόγω υγείας ,για παράδειγμα, κάνουν τόσες πολλές απουσίες. Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί λειτουργίας 
είναι βασισμένοι στις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Σύστημα το οποίο όπου εφαρμόστηκε απέτυχε με άσχημα 
αποτελέσματα. Με αυτό, θα μετατρέψουν τα σχολεία μας σε μεγάλα εξεταστικά κέντρα με τους μαθητές 
να βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα δρόμου για να κάλυψη της ύλης. 

Η διορισμένη ηγεσία της ΠΣΕΜ χέρι - χέρι με το υπουργείο! 
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για τη διορισμένη ηγεσία της ΠΣΕΜ αφού δεν πήραν ούτε μια 
αλλαγή ή μια πρόταση σε όλες αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι τυχαίος ο διορισμός τους από το Υπουργείο. 
Τους διόρισαν για να συμφωνούν μαζί τους σε όλα! Το επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα 
ανεχτούμε την αναχρονιστική συμπεριφορά του Υπουργείου και θα παλέψουμε για ένα πιο ανθρώπινο 
και δημοκρατικό σχολείο. Συμφωνούμε στο ότι οι σημερινοί κανονισμοί χρήζουν αναβάθμισης, όμως προς 
την σωστή κατεύθυνση που να δημιουργούν ένα σχολείο πιο ευχάριστο και όχι αυταρχικό. Το τονίζουμε 
ξεκάθαρα, δεν θα επιτρέψουμε την φίμωση του Οργανωμένου Μαθητικού Κινήματος και εάν προσπαθήσετε 
να αγγίξετε στα κεκτημένα μας, για εμάς θα είναι “αιτία πολέμου” και θα μας βρείτε μπροστά σας στους 
δρόμους μαζί με τους συμμαθητές μας!

•Παναγιώτα Σιούκρα
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ

Αγαπημένοι μου συναγωνιστές, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις υπέροχες στιγμές 
που περάσαμε μαζί. Αυτή η εβδομάδα θα μου μείνει για πάντα, με στιγμές που δεν θα 
τις ξεχάσω ποτέ. Όταν μεγαλώσω θα λέω στα παιδιά μου ότι η ΕΔΟΝ μας έμαθε να 
είμαστε μια γροθιά και να παλεύουμε μαζί. Όσους γνώρισα αυτή την εβδομάδα, κάποιους 
δεν θα τονυς ξαναδώ σε κατασκήνωση, όμως θα συναντηθούμε ξανά στους αγώνες  
μαζί, να παλεύουμε όπως μας έμαθε η τιμημένη μας οργάνωση. Η ΕΔΟΝ μας μαθαίνει 
πριν αρχίσεις να αγωνίζεσαι να είσαι πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Ευχαριστώ την ΕΔΟΝ 
που μου έμαθε τόσα και θα μου μάθει άλλα τόσα. Ζήτω η ΕΔΟΝ! 

Νάγια-Λάρνακα

Αγαπητοί συναγωνιστές, 
Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε τα σκαμπανεβάσματα της, μεταξύ άλλων τις πλάκες και 
τις στεναχώριες της, επειδή κάποια πράγματα δεν θα τα ξαναζήσουμε σε κατασκήνωση. 
Έτσι όμως μπορούμε να πούμε ότι ζήσαμε μια εβδομάδα ολοκληρωμένη και ευχάριστη. 
Οι νέες γνωριμίες, οι νέες γνώσεις και οι νέες καταστάσεις, θα μας συνοδεύουν στη 
μνήμη για μια ζωή.   

Άρτεμις-Λευκωσία

Αγαπητή ΕΔΟΝ, 
7 χρόνια σερί σήμερα ολοκληρώνονται.. Τα συναισθήματα μου κάθε χρόνο τέτοια μέρα 
είναι τα ίδια. Ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες. Σ’ ευχαριστώ που με έκανες αυτό 
που είμαι σήμερα. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Μόνο περήφανη ΕΔΟΝίτισσα. 
Υ.Γ. εύχομαι να βλέπω τα παιδιά μου μετά από 40 χρόνια και να νιώθουν ότι νιώθω 
εγώ τώρα. 

Στάλω- Αμμόχωστος

Θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση για την τιμή που μου έκανε να ζήσω μια τέλεια 
εβδομάδα γεμάτη εμπειρίες. Μπορώ να πω ότι γνώρισα πολλούς ανθρώπους που θα 
αγωνιζόμαστε μαζί για μια ζωή. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε ακόμα ένα μήνα μαζ
ί
Κωνσταντίνος-Λεμεσός.

Από αυτή τη κατασκήνωση βγαίνω με καινούργιους συναγωνιστές , που στο χέρι μου 
είναι να μην χαθούμε , με υπέροχες στιγμές και με περισσότερη δύναμη να αγωνιστώ για 
τα δικαιώματα των συμμαθητών μας. Νιώθω χαρούμενη που γεννήθηκα σε μια αριστερή 
οικογένεια αφού έτσι έγινα μέλος της ΕΔΟΝ. Είμαι περήφανη που είμαι ΕΔΟΝίτισσα.
ΕΔΟΝ Αγώνας Πρωτοπορία
Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή και όλα τα ωραία στη Μαθητική!!

Μαρία- Λευκωσία 

Τ
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Οι νέοι, με οργάνωση μπορούν να ζωγραφίσουν το μέλλον με τα δικά τους χρώματα

Το μέλλον ενός τόπου εξαρτάται από αυτούς που αποτελούν το μέλλον... τους νέους. 
Στην νήσο Κύπρο εδώ και μερικά χρόνια τα πάντα «ρυθμίζονται» και λειτουργούν με 
βάση τη λογική της αγοράς. Σχεδόν όλοι οι τομείς που θα έπρεπε να συναποτελούν το 
κοινωνικό κράτος, έχουν μπει κάτω από τη δύνη λογιστικών πράξεων και των «σφιχτών 
λουριών» του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αυτοί που αποτελούν το μέλλον λοιπόν, δεν έχουν όσα θα έπρεπε να είχαν διότι πάνω από 
αυτούς μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Το κουδούνι χτύπησε, σε λύκεια, γυμνάσια και 
δημοτικά σχολεία αλλά για άλλη μια χρονιά μαθητές μπήκαν στις τάξεις χωρίς δασκάλους. 
Μαθητές μπήκαν στις τάξεις με ελλείψεις σε βιβλία. Μαθητές μπήκαν σε τάξεις που ακόμα 
λειτουργούν εργοτάξια. Οι μαθητές βρέθηκαν απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό (bullying), 
καθώς τα δημόσια σχολεία δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τους μηχανισμούς για σωστή και 
ριζική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

Ο σημαντικός τομέας της Παιδείας, έγινε στην ουσία ένα πειραματόζωο. Πρώτα και κύρια 
αυτοί που ασκούν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού λειτουργούν με δύο ταχύτητες. 
Δυστυχώς, αντί να διορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς 
πρώτο μέλημα για την Κυβέρνηση είναι η απορρύθμιση της εργασίας στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Για το λόγο αυτό σε αρκετά σχολεία τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό καλούνται να τα  καλύψουν έκτακτοι - αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι δάσκαλοι στη δημοτική εκπαίδευση έφθασαν μέχρι το 
σημείο να προβούν σε στάση εργασίας.

Η συντήρηση παρελαύνει στα σχολεία... 

Εκτός από τα προβλήματα λόγω οικονομίας, υπάρχουν και ζητήματα φιλοσοφίας, πως 
αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή ότι πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. 
Παρά την αντίθεση πολλών φορέων, εκπαιδευτικών και γονέων  προωθείται στη Βουλή 
νομοσχέδιο που προβλέπει την εισαγωγή εξετάσεων ανά τετράμηνο. Στόχος είναι ένα 
σχολείο εξεταστικό κέντρο και οι μαθητές να μην σηκώνουν το κεφάλι, να μην μπορούν 
να σκεφτούν και να δημιουργήσουν. Το σύνθημα «Εμπρός πίσω» θα ταίριαζε γάντι 
μπροστά στην συντήρηση που κτίζεται σε όλους τους τομείς. Η επαναφορά της μαθητικής 
στολής είναι άλλο ένα μέτρο που πισωγύρισμα στα δημόσια σχολεία. Ταυτόχρονα, οι 
θρησκευτικές αντιλήψεις μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών αναγκάζουν τα παιδιά να 
βρεθούν σε τελετές οι οποίες κάθε άλλο παρά είναι χρήσιμες για τα παιδιά. Δεν μπορεί 
να περάσει απαρατήρητο το προσκύνημα σε λείψανα  που επέβαλαν οι σχολικές αρχές σε 

μαθητές πολύ μικρής ηλικίας.

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι 
ακόμα ένα ειδικό θέμα που 
θα έπρεπε να εξετάσουν οι 
αρμόδιοι. Στην Κύπρο το 
τελευταίο διάστημα. Με βάση 
στατιστικά στοιχεία του 2011, το 
17% των παιδιών δημοτικής και 
μέσης εκπαίδευσης εμπλέκονται 
σε περιστατικά bullying είτε ως 
θύματα είτε ως θύτες. 

Ειδικοί παιδοψυχολόγοι, αρμόδιοι για θέματα 
σχολικής βίας αναφέρουν ότι σύμφωνα με 
εμπειρικές καταθέσεις δασκάλων, γονιών και 
παιδιών, τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 
καταγράφουν δραματική αύξηση σε σχέση με 
τα στατιστικά δεδομένα του 2011. Στην Κύπρο 
τα κορίτσια προχωρούν κυρίως σε ψυχολογικό 
bullying ενώ τα αγόρια σε σωματικό bullying.

Αποκοπές σε φοιτητές, κουρέλια
τα όνειρα τους

Στους φοιτητές η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. 
Οι αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο που 
αφορά τα φοιτητικά επιδόματα, έγιναν με την 
αιτιολόγηση ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός και 
ότι δήθεν θα απλοποιηθεί η διαδικασία. Στην 
πράξη όμως, πολλοί δεν λαμβάνουν πλέον την 
χορηγία ενώ χιλιάδες ξεκίνησαν την χρονιά περιμένοντας ακόμα να μάθουν τι μέλη γενέσθαι με την 
αίτηση τους. Μια ζωτικής σημασίας πηγή εσόδων για τους φοιτητές κατακερματίστηκε γιατί έτσι 
επέβαλλε η σκληρή λιτότητα.

Εκτός από τον Δημόσιο τομέα η μεγαλύτερη εκμετάλλευση υπάρχει στον ιδιωτικό. Εκεί οι ιδιοκτήτες 
των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων αυξάνουν αλόγιστα τα δίδακτρα σε αρκετούς κλάδους προκειμένου 
να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τόσο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο υπάρχουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 30%. Ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, 
έχουν γίνει αυξήσεις της τάξης του 39,30 % σε δέκα προγράμματα σπουδών.

Όλα αυτά συμπληρώνουν το πάζλ της προσπάθειας κουτσουρέματος της δημόσιας παιδείας προς 
όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια για αναβάθμιση των ιδιωτικών 
σχολείων μέσω ανοίγματος ενός παραθύρου, ώστε να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στα δημόσια 
πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Μοναδικό χρέος όσων αποτελούν το μέλλον είναι να σταθούν ανάχωμα. 
Η οργάνωση και ενδυνάμωση των συλλογικών οργάνων  φοιτητών και μαθητών επιβάλλεται. 
Ταυτόχρονα επιβάλλεται η μαζικοποίηση των γραμμών της Αριστεράς στους χώρους σπουδών, στα 
σχολεία και την κοινωνία. Μόνο έτσι η νεολαία θα ζωγραφίσει το μέλλον με τα δικά της χρώματα. 

•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Το σύνθημα «Εμπρός 
πίσω» θα ταίριαζε γάντι 

μπροστά στην συντήρηση που 
κτίζεται σε όλους τους τομείς. 

Στην πράξη όμως, πολλοί 
δεν λαμβάνουν πλέον την 

χορηγία ενώ χιλιάδες ξεκίνησαν 
την χρονιά περιμένοντας ακόμα 

να μάθουν τι μέλλει γενέσθαι 
με την αίτηση τους. Μια ζωτικής 
σημασίας πηγή εσόδων για τους 
φοιτητές κατακερματίστηκε γιατί 
έτσι επέβαλλε η σκληρή 

λιτότητα.
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Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στις 20 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια φορά οι Τμηματικές εκλογές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.ΠΑΝ που θα πραγματοποιηθεί το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, θα δώσει την κατεύθυνση και τους πολιτικούς 
στόχους του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου , καθώς 
και τις θέσεις που πρέπει να προωθήσουν οι εκπρόσωποι φοιτητές στα σώματα τα οποία 
θα εκλεγούν. Οι Τμηματικές εκλογές πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια, με σκοπό οι 
σχεδόν 7.500 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου να εκλέξουν τους φοιτητές, που θα 
τους εκπροσωπούν και θα διεκδικούν για αυτούς για τα επόμενα δύο χρόνια στα Τμήματα 
και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Τμηματικές εκλογές, αποτελούν ένα 
μεγάλο γεγονός για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Λόγω της επιρροής που έχουν οι 
φοιτητές στις αποφάσεις των Τμημάτων και των Σχολών για το ακαδημαϊκό τους μέλλον 
, οι Τμηματικές εκλογές αποτελούν μια μεγάλη κατάκτηση των οργανωμένων φοιτητών 
, εξού και ο λόγος που επιβάλλεται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν στις κάλπες. Στόχος 
των εκπροσώπων μας; Το δίκιο των φοιτητών και μόνο.Μοναδικός τρόπος για να υπάρχει 
μια διεκδικητική και μάχιμη φωνή για τους φοιτητές στα Τμήματα και στις Σχολές , 
που θα αγωνίζεται και θα υπερασπίζεται το δίκαιο των φοιτητών και των Δημοσίων 
Πανεπιστημίων, είναι να υπάρχει ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ. 

•Μάριος Μανώλη
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου

Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ 

Πανεπιστήμιο Frederick
Όπως κάθε εκλογική διαδικασία, έτσι και οι ερχόμενες τμηματικές εκλογές στο Freder-
ick αποτελούν το μέσο για να εκλέξουν οι φοιτητές εκείνους που θα εκπροσωπούν τα 
συμφέροντά  τους στα συμβούλια των Σχολών και Τμημάτων καθώς και τη Σύγκλητο. 
Για την παράταξη της Aριστεράς οι εκλογές δεν είναι το τέλος της δράσης μας, καθώς οι 
κοινωνικοί μας αγώνες και η πολιτιστική μας παρέμβαση δεν σταματά ή είμαστε υπόχρεοι  
προς την ιστορία μας, να μην σταματά ποτέ. Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες εκλογές τις 
κρίνουμε ως αρκετά καθοριστικές, δεδομένου των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν ανάμεσα στους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τις προσπάθειες 
αρκετών να επιβάλουν λογικές της εμπορευματοποίησης της παιδείας. Επομένως είναι 
κρίσιμο το ποιοι θα εκπροσωπούν τους φοιτητές, σε κάθε τμήμα ,σχολή , τη σύγκλητο 
και το συμβούλιο του πανεπιστημίου. Ποτέ για εμάς οι εκλογές δεν ήταν αρπαγή  της 
ψήφου των συμφοιτητών μας για να πανηγυρίσουμε, αλλά αντιθέτως ο δρόμος για την 
ενίσχυση της φωνής μας, που ουσιαστικά είναι η μόνη που παλεύει για τα αυτονόητα.

Πιο συγκεκριμένα ως Προοδευτική Κ.Φ. στα ιδιωτικά παλεύουμε για :

•Να σταματήσει η αισχροκέρδεια από πλευράς των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
•Να μειωθούν άμεσα τα δίδακτρα 30% στα εγκεκριμένα δίδακτρα του 2010-11.
•Να παραχωρούν στους φοιτητές ΟΛΑ τα υλικά που χρειάζονται για την παρακολούθηση 
των μαθημάτων, καθώς τα δίδακτρα που πληρώνουμε είναι μόνο για να μπαίνουμε στην 
αίθουσα.
•Την επαναφορά των κονδυλίων για τη Φοιτητική Χορηγία και το Φοιτητικό Πακέτο στα 
επίπεδα πριν την επίθεση λιτότητας καθώς και τη μελέτη της διαδικασίας, διορθώνοντας 
τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς εξέτασης των αιτήσεων!

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών έχοντας στο επίκεντρο της δράσης της το φοιτητή και τις 
ανάγκες του, τα δικαιώματα και τα αιτήματα του, δηλώνει δυναμικά το παρών της στους 
μικρούς και μεγάλους αγώνες των φοιτητών, όπως άλλωστε πράττει εδώ και 42 χρόνια.

•Πέτρου Κύπρος
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Frederick

Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου

λειτουργία του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
«Νεόφυτος Χανδιώτης» προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο. Το ταμείο αυτό 

αποτελεί ουσιαστικά υποχρεωτική ασφάλιση των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η πρυτανεία αποφάσισε τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου και 
επέβαλε στους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς) υποχρεωτική καταβολή των 30€ ως «εισφορά» στο 
Ταμείο αυτό με την απειλή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαν 
το δικαίωμα να εγγραφούν σε μαθήματα το τρέχον ακαδημαϊκό 
εξάμηνο. Επιπρόσθετα έδωσε τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμούσε 
να πληρώσει αναδρομικά την εγγραφή του στο Ταμείο για ολόκληρη 
τη φοίτηση του με μικρή έκπτωση επί του ποσού. Στο Ταμείο 
συγκεντρώθηκαν περίπου 230 000€ σύμφωνα με δηλώσεις του 
Πρύτανη. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές καλύπτονται για ιατρικά έξοδα 
πέραν των 1000€ μέχρι και το ποσό των 15000€.

Με τη στάση της αυτή η Πρυτανεία όχι μόνο θίγει τα αλληλέγγυα 
αισθήματα που πολλές φορές απέδειξαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ότι έχουν αλλά επιπλέον θέτει ακόμα ένα εκβιασμό στη 
φοιτητική κοινότητα.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. εξέφρασε την κάθετη διαφωνία της με τον 
εκβιασμό που δέχονται οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή. Ως φοιτητές 
ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είμαστε ενάντια στη δημιουργία του Ταμείου 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.  Δεν εναντιωνόμαστε στη φιλοσοφία 
του Ταμείου αλλά στο ετσιθελικό τρόπο που αυτό επιβάλλεται από 
τις Αρχές του Πανεπιστημίου.  Η επιβολή αυτή δημιουργεί ένα κλίμα 
αντιδημοκρατικό στους κόλπους της Πανεπιστημιακής κοινότητας. 
Στην δική μας αντίληψη η αλληλεγγύη δεν μπορεί συμβαδίζει με 
όρους εξαναγκασμού!

Πρωταρχικός μέλημα  της Πρυτανείας όφειλε να αποτελεί η 
επαναφορά της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης για όλους 
τους φοιτητές  από το κράτος όπως ίσχυε μέχρι το 2013 οπότε και τους  
αποκόπηκε το δικαίωμα αυτό.  Στην προκειμένη όμως περίπτωση 
και όσον αφορά το συγκεκριμένο ταμείο αυτό που θα έπρεπε να 
ισχύσει είναι όπως το  ποσό καταβάλλεται προαιρετικά από όποιον 
φοιτητή επιθυμεί να ασφαλιστεί. Ζητούμε να επιστραφούν, σε όσους 
το επιθυμούν, τα χρήματα που ετσιθελικά πλήρωσαν υπό την απειλή 
της μη εγγραφής τους στα μαθήματα.  

Για το σκοπό αυτό η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ.  έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία 
συλλογής υπογραφών με στόχο την απόδειξη της εναντίωσης των 
φοιτητών όχι μόνο προς τις Πρυτανικές Αρχές αλλά και προς τα 
αρμόδια σώματα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε αυτή την 
προσπάθεια ολόκληρη η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου πρέπει μαζικά να δώσει απαντήσεις. Ως φοιτητές για ακόμα 
μια φορά θα πρωτοστατήσουμε σε όσους, αποφασίζουν και επιβάλουν 
ετσιθελικά, μέτρα ενάντια στους φοιτητές. 

•Φωτεινή Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κύπρου
Επαρχιακή Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Φοιτητικού Τμήματος
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ι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο βιώνουν τις σκληρές συνέπειες 
της καπιταλιστικής κρίσης που οξύνει δραματικά τις κοινωνικές 
αντιθέσεις και μεγιστοποιεί τις ανισότητες και τις διακρίσεις. 

Στην Ευρώπη  η εκβιαστική εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της 
σκληρής λιτότητας και των μνημονίων της τρόικας και οι επιθέσεις ενάντια 
στα εργασιακά δικαιώματα οδήγησαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στη φτώχεια 
και  στην ανεργία,  την πιο σκληρή έκφραση της παγκόσμιας κρίσης. 

Η ανεργία,  η οποία αποτελεί σύμφυτο  του καπιταλιστικού συστήματος,  
μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης είναι το σοβαρότερο κοινωνικό 
πρόβλημα το οποίο οδηγεί εκατομμύρια εργαζομένων στην απελπισία και 
την απόγνωση. 

17ο Παγκόσμιο Συνέδριο ««Αγώνας, Διεθνισμός, Ενότητα»...
Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ), ως ο γνήσιος εκφραστής 
των συμφερόντων των εργαζομένων στη βάση των αρχών του ταξικού 
συνδικαλισμού και  της αλληλεγγύης, έχει προκηρύξει τις εργασίες στις 
5-8 Οκτωβρίου 2016, στη Νότιο Αφρική του 17ο Παγκόσμιου Συνέδριου της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας κάτω από το σύνθημα «Αγώνας, 
Διεθνισμός, Ενότητα». Η ΠΣΟ από το ιδρυτικό της Συνέδριο στις 3 Οκτωβρίου 
1945 στο Παρίσι, έχει διανύσει μια πορεία γεμάτη αγώνες και κινητοποιήσεις 
για την υπεράσπιση των εργαζομένων σε όλες τις ηπείρους και διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση σημαντικών συμβάσεων και αποφάσεων 
υπέρ των εργαζομένων.

Η δράση της ΠΕΟ στο Διεθνές Συνδικαλιστικό κίνημα...
Το ταξικό μας συνδικαλιστικό κίνημα έχει την τιμή να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της ΠΣΟ 
και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εργτικής τάξης διεθνώς. Η 
ΠΕΟ συμμετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά σώματα της ΠΣΟ από τον καιρό της ίδρυσης της και σήμερα είναι 
υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Γραφείου ΠΣΟ, όπου εργάζεται για την αλληλεγγύη και την ενότητα των ταξικών 
δυνάμεων στο χώρο της Ευρώπης.Η δραστηριότητα της ΠΕΟ μέσα στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα είναι 
σημαντική, καθώς εξυπηρετεί τους αγώνες της κυπριακής εργατικής τάξης και ανταποδίδει την αλληλεγγύη 
και υποστήριξη στους αγώνες των εργαζομένων άλλων χωρών, στη πάλη άλλων λαών για την ανεξαρτησία και 
την πρόοδο, που συμβάλλει στην πανανθρώπινη πάλη ενάντια στους πολεμοχαρείς ιμπεριαλιστικούς κύκλους, 
για την ειρήνη και για την ευτυχισμένη ζωή όλων των ανθρώπων.

Σήμερα, με 92 εκατομμύρια μέλη σε 126 χώρες και με πρωμετωπίδα τις αρχές του διεθνισμού και της αλληλεγγύης, 
με τους αγώνες και τη δράση της παραμένει ο γνήσιος εκφραστης των συμφερόντων της εργατικής τάξης σε όλο 
τον κόσμο.

Η βοήθεια της ΠΣΟ μέσα σε όλα τα χρόνια ύπαρξης της εκτός από το θέμα του πολιτικού μας προβλήματος, ήταν 
καταλυτική και στα θέματα κοινωνικών και εργασιακών προβλημάτων. Για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και για το 
πρόβλημα της πνευμονοκονίασης, είχε το συντεχνιακό μας κίνημα από την ΠΣΟ και από τις οργανώσεις μέλη της, 
τεχνική βοήθεια εμπειρογνωμόνων και αναλογιστών.Αλλά και στην πολιτική της ενότητας στη δράση το συντεχνιακό 
κίνημα της ΠΕΟ πήρε πολύτιμη βοήθεια, διδάχθηκε από την τακτική της ΠΣΟ. 

Η ΠΕΟ παίρνοντας σαν καθοδήγηση τη γραμμή και τις αποφάσεις της ΠΣΟ και έχοντας πάντα υπόψη τις κυπριακές 
συνθήκες, αξιοποιούσε την πείρα του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος προς όφελος των εργαζομένων της Κύπρου 
και τη βελτιωση του βιοτικού τους επιπέδου.

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

O
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ο “Reunite-cy”γεννήθηκε από την αναγκαιότητα και την επιθυμία της ΕΔΟΝ 
και της Νεολαίας CTP να δώσουν την ευκαιρία σε νέους, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, να αποκτήσουν επαφές μεταξύ τους. Αυτό έγινε στο 
πλαίσιο του διαχρονικού στόχου για προώθηση της επαναπροσέγγισης μεταξύ 

νέων και από τις δύο πλευρές του νησιού μας. Μέσω δραστηριοτήτων των οποίων είχαν δοθεί στους συμμετέχοντες του 
προγράμματος αλλά και δικών τους πρωτοβουλιών, δόθηκε η ευκαιρία να χτιστεί ακόμη ένα λιθαράκι μιας γερής βάσης 
για οικοδόμηση της επανένωσης της Κύπρου μας. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια καινοτόμος εμπειρία αφού νέοι καλέστηκαν να ανοίξουν ο ένας στον άλλο την πιο 
προσωπική πόρτα για τον καθένα, την πόρτα του σπιτιού του. Προσφέροντας ο ένας στον άλλο φιλοξενία για ένα 
σαββατοκύριακο,δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και συνεργασίας. Μαζί οι συμμετέχοντες μίλησαν, 
συζήτησαν, κάθισαν σε κοινά τραπέζια, γνώρισαν συγγενείς και φίλους ο ένας του άλλου. Αυτές οι εμπειρίες βοήθησαν 
στην ενίσχυση της προσπάθειας για γνωριμία και κατανόηση της πραγματικότητας του καθενός.

Δραστηριότητες προγράμματος
Το πρώτο μέρος του προγράμματος, άρχισε στίς 30 Ιουλίου, οπου οι 8 συμμετέχοντες, 
4 Ελληνοκύπριοι και 4 Τουρκοκύπριοι, χωρίστηκαν σε ζευγάρια (1 Ε/κ – 1 Τ/κ) και ο 
καθένας είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει στο σπίτι του και να φιλοξενηθεί, αντίστοιχα, 
από ένα νέο από την άλλη κοινότητα για ένα σαββατοκύριακο. Η πρώτη γνωριμία, 
έγινε κατά την πρώτη ημέρα του προγράμματος, στο Σπίτι της Συνεργασίας στη 
Λευκωσία όπου συμμετέχοντες και συντονιστές γνωριστήκαν μεταξύ τους και έγινε 
ενημέρωση για τις βασικές πρόνοιες του προγράμματος. Πέραν από το κομμάτι της 
φιλοξενίας, οι συμμετέχοντες ανάλαβαν δράσεις μέσω συγκεκριμένων αποστολών 
που είχαν να υλοποιήσουν σε θεματικές όπως το Κυπριακό Πρόβλημα, την κυπριακή 
διάλεκτο, το περιβάλλον και ο πολιτισμός μέσω δράσεων όπως η συγγραφή άρθρων, 
τη δημιουργία βίντεο, τη λήψη φωτογραφιών κλπ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες και συντονιστές μοίραζαν τις 
εμπειρίες τους μέσω μιας κλειστής ομάδας στο Facebook. Οι διάφορες δραστηριότητες 
και εμπειρίες όπως οικογενειακά δείπνα, επισκέψεις, υλοποίηση των αποστολών, 
διασκέδαση με κοινούς φίλους κλπ κοινοποιούνταν στην κλειστή ομάδα δημιουργώντας 
μια διαδικτυακή αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και συντονιστών. 

Τα δύο σαββατοκύριακα της ανταλλαγής φιλοξενίας, ο καθένας έμαθε πράγματα ο ένας για τον άλλο ανατρέποντας 
διάφορα στερεότυπα που κυριαρχούν στις αντιλήψεις των νέων. Έμαθαν τόπους τους οποίους δεν είχαν τη προηγουμένως 
την ευκαιρία να δουν και να μάθουν. Κάθισαν στο ίδιο τραπέζι τρώγοντας, ταξίδεψαν με την φαντασία τους στα πόσα 
πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν χωρίς την ύπαρξη του Κυπριακού προβλήματος. Αντιλήφθηκαν σε γενικές γραμμές, 
τα κοινά στον τρόπο ζωής, τις ανάγκες  και τα προβλήματα αλλά κατανόησαν και τις διαφορές. 

Από συζητήσεις που είχαν μεταξύ τους και με τις οικογένειες τους αντιλήφθηκαν τη δυνατή θέληση και στις δύο κοινότητες 
για λύση του Κυπριακού, τερματισμό της διαίρεσης και των οδοφραγμάτων, χωρίς το διαχωρισμό και την έχθρα που 
σκόπιμα δημιούργησαν και μπόλιασαν ο ιμπεριαλισμός και ο εθνικισμός-σωβινισμός διαχρονικά. 

Στην πορεία αυτές οι εμπειρίες του προγράμματος δημοσιεύονταν σε ανοικτή σελίδα στο Facebook με το όνομα «Reunite_
cy» αλλά και μέσω των ΜΜΕ που επέλεξαν να καλύψουν και να προβάλουν το πρόγραμμα. Διάφορα ΜΜΕ κάλυψαν το 
πρόγραμμα με συνεντεύξεις των συμμετεχόντων και συντονιστών, ρεπορτάζ και παρουσίαση των δημοσιεύσεων του 
προγράμματος. Η δημοσίευση διαφόρων πτυχών του προγράμματος έτυχε θετικής αποδοχής από το ευρύ κοινό το οποίο 
έστελλε θετικά μηνύματα με διάφορους τρόπους για τη διεξαγωγή του προγράμματος.   

Το “Reunite_cy”, μπορούμε με απόλυτη ευχαρίστηση πως στέφθηκε με επιτυχία σε όλες του τις πτυχές. Όλοι όσοι 
συμμετείχαν και παρακολούθησαν το πρόγραμμα έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για την υλοποίηση και την αποστολή 
ελπιδοφόρων μηνυμάτων προς τους νέους και την κοινωνία ευρύτερα στις δύο κοινότητες. Θετικό της υπόθεσης, είναι 
επίσης ότι αρκετός κόσμος, νεολαία και όχι μονο, πήραν μια δόση αλήθειας για το πώς Ε/Κ και Τ/Κ μπορούν να ζήσουν 
μαζί, ότι αυτά που μας ενώνουν ως λαό, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν αλλά και το ότι όλοι μπορούμε 
να συμβιώσουμε αρμονικά με τα κοινά και τις διαφορές μας. 

Η θετική έκβαση του προγράμματος οδήγησε στην απόφαση για σύντομη επανάληψη του, κατά τους ερχόμενους μήνες 
δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους νέους να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

•Τίτος Αβρααμίδης
Συμμετέχοντας στο Reunite-cy

Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Τ
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Πέραν από το κομμάτι 
της φιλοξενίας, οι 

συμμετέχοντες 
ανάλαβαν δράσεις μέσω 

συγκεκριμένων αποστολών 
που είχαν να υλοποιήσουν σε 
θεματικές όπως το Κυπριακό 

Πρόβλημα, την κυπριακή 
διάλεκτο, το περιβάλλον και 
ο πολιτισμός μέσω δράσεων 

όπως η συγγραφή άρθρων, τη 
δημιουργία βίντεο, τη λήψη 

φωτογραφιών κλπ.
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«Στο μεταξύ ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο προλεταριάτο (εργατική τάξη) και την αστική τάξη είναι πάλη, 
τάξης με τάξη, πάλη που σα φτάσει στην ανώτερη έκφρασή της γίνεται ολοκληρωτική επανάσταση. 
Πρέπει, άλλωστε, να παραξενευόμαστε που μια κοινωνία θεμελιωμένη πάνω στην αντίθεση των 
πραγμάτων καταλήγει σε μια βίαιη αντίφαση, σε μια σύγκρουση σώμα με σώμα σαν τελευταία λύση;»   
Καρλ Μαρξ

Όπως δημοσιεύθηκε στην προηγούμενη έκδοση της «Ν», οι ταξικές κοινωνίες είναι διαιρεμένες σε τάξεις, 
εκ των οποίων μία, η κυρίαρχη, επιβάλει τις δικές της σχέσεις παραγωγής και βρίσκεται στην εξουσία, 
διασφαλίζοντας τα δικά της συμφέροντα, εκμεταλλευόμενη την άλλη, την κυριαρχούμενη τάξη, αλλά 
και άλλα ενδιάμεσα κοινωνικά στρώματα. Αυτό οδηγεί ολόκληρη την κοινωνία στις λεγόμενες ταξικές 
αντιθέσεις, που δημιουργούνται από τα ασυμβίβαστα και εκ διαμέτρου αντίθετα ταξικά συμφέροντα της 
κάθε κοινωνικής τάξης, οι οποίες οδηγούν στη σύγκρουση, που με την σειρά της οδηγεί στον κοινωνικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η βάση της ταξικής πάλης λοιπόν, είναι οι ταξικές αντιθέσεις και διεξάγεται σ’ 
όλη τη σφαίρα της οικονομικής, πολιτικής και ιδεολογικής πραγματικότητας, όλων των ταξικών κοινωνιών.

Ποια είναι η βασική αντίθεση στο παρών οικονομικό μοντέλο, τον 
Καπιταλιστικό;
Βασική αρχή λειτουργίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα 
παραγωγής. Δηλαδή τα εργαλεία, οι μηχανές , οι πρώτες- ακατέργαστες ύλες, τα εργοστάσια, οι αποθήκες, 
η γη και οι υπηρεσίες είναι ιδιοκτησία των λίγων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άνταμ Σμίθ, είναι 
αναγκαίο «να δημιουργηθούν συνθήκες που να επιτρέπουν την απεριόριστη συγκέντρωση πλούτου και 
μέσων παραγωγής στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου».

Σε αντίθεση με τους Κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι εκτός από την 
οικονομική κατέχουν και την πολιτική εξουσία, η εκμεταλλευόμενη 
τάξη το μόνο που κατέχει είναι η εργατική της δύναμη, την οποία 
πουλά στον καπιταλιστή για να ζήσει.

Οργανώνοντας λοιπόν την παραγωγή, ο καπιταλιστής, ξοδεύει 
ορισμένο ποσό χρημάτων για την απόκτηση μέσων παραγωγής 
και την αγορά εργατικής δύναμης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει 
περίσσευμα αξίας σε σχέση με το ποσό των χρημάτων που 
ξόδεψε στην αρχή. Δηλαδή να εξασφαλίσει υπεραξία (= η αξία 
που δημιουργείται με την απλήρωτη εργασία του μισθωτού 
εργάτη πάνω σε μέρος της αξίας της εργατικής δύναμης του και 
που την ιδιοποιείται δωρεάν ο καπιταλιστής). Ο καπιταλιστής 
το πετυχαίνει αυτό, αναγκάζοντας τον εργάτη να δουλεύει, 
πάνω από το χρόνο που απαιτείται για την αναπαραγωγή της 
αξίας της εργατικής του δύναμης. Μ’ αυτό τον τρόπο η εργασία 
του μισθωτού εργάτη είναι η μοναδική πηγή της υπεραξίας και 
από αυτήν πλουτίζει ο εργοδότης, εις βάρος του εργαζόμενου.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αντίθεση του εκμεταλλευτικού 
συστήματος στο οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε, να 
παλέψουμε για την κατάργησή του και για την οικοδόμηση ενός 
ανώτερου και δίκαιου κοινωνικού συστήματος. «Ότι δηλαδή η 
παραγωγή γίνεται από τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας 
αλλά τα κέρδη τα καρπώνονται μόνο οι καπιταλιστές, εκείνοι 
που κατέχουν τα μέσα της παραγωγής.

Η ελευθερία στις καπιταλιστικές κοινωνίες λίγο πολύ παραμένει αυτό που ήταν στις αρχαίες Ελληνικές 
δημοκρατίες: Ελευθερία για ιδιοκτήτες σκλάβων»... Β.Ι Λένιν

Αλήθεια πόση ελευθερία υπάρχει και για ποιούς, όταν για να απολαμβάνεις τα αγαθά της παιδείας, της 
υγείας και της αναψυχής πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τα πληρώσεις; Πόση ελευθερία για την εργατική 
τάξη υπάρχει, όταν αυτοί που εργάζονται - όσοι εργάζονται - αναγκάζονται να το κάνουν σε σπαστά 
ωράρια  και με ψίχουλα; Πόση ελευθερία για τους καταπιεζόμενους υπάρχει όταν για να προσληφθεί μια 
γυναίκα πρέπει να δηλώσει πως για τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να μείνει έγκυος;  

Ύψιστη προτεραιότητα λοιπόν της αστικής τάξης, της τάξης που εκμεταλλεύεται την εργατική και που ζει, 
αναπνέει, δημιουργεί και σκέφτεται μόνο και μόνο επειδή απολαμβάνει τα αγαθά αυτής της εκμετάλλευσης, 
είναι να παρεμποδίζει για πάντα την εργατική τάξη από την πρόσβαση στην επαναστατική θεωρία.

Επιτακτική ανάγκη η Οργανωμένη Ταξική Πάλη στον Καπιταλισμό
Ρόλος του πρωτοπόρου τμήματος της εργατικής τάξης, του κόμματος της Εργατικής Τάξης, είναι να 
οργανώσει μαζικά τους απανταχού καταπιεζόμενους και να τους κάνει να αντιληφθούν ποια είναι τα 
ταξικά συμφέροντά τους και μαζί να οργανωθούν και να αντισταθούν στον πόλεμο που δέχονται από 
το Κεφάλαιο. Βέβαια για τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνούμε και το 
αντιιμπεριαλιστικό και εθνικό στάδιο που βρισκόμαστε, αγωνιζόμενοι για την επανένωση του τόπου, 
του λαού μας και της τάξης μας, Ελληνοκυπρίοι και Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι. Πρέπει όλοι μαζί οι 
καταπιεζόμενοι να παλέψουμε- διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες δουλείας και διαβίωσης με απώτερο 
στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.  

«Όχι με λόγια, με έργα το άδικο πολέμα και όχι μονάχος, με τα πλήθη συνταιριάσου»...Κ. Βάρναλης

•Γιάννης Κακαρής
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Ύψιστη προτεραιότητα 
λοιπόν της αστικής 

τάξης, της τάξης που 
εκμεταλλεύεται την εργατική 

και που ζει, αναπνέει, 
δημιουργεί και σκέφτεται 

μόνο και μόνο επειδή 
απολαμβάνει τα αγαθά αυτής 

της εκμετάλλευσης, είναι 
να παρεμποδίζει για πάντα 
την εργατική τάξη από την 

πρόσβαση στην επαναστατική 
θεωρία.
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άθε που έρχεται Σεπτέμβρης προστίθεται ένας ακόμα χρόνος απουσίας 
του. 34 χρόνια λοιπόν απουσίας ενός μεγάλου συνθέτη, στιχουργού 
και τραγουδοποιού, που έγραψε μια καινούρια σελίδα στην ελληνική 
μουσική σκηνή. Ωστόσο τα τραγούδια του δεν έχουν πάψει να 
ακούγονται αλλά και να σιγοτραγουδιούνται ακόμα και απ’ όσους 
γεννήθηκαν χρόνια μετά το θάνατο του.

Ο Μάνος Λοΐζος, με τα τραγούδια του στάθηκε απέναντι στην εκμετάλλευση 
και τις κοινωνικές ανισότητες. Εκτός από εμπνευσμένος καλλιτέχνης, υπήρξε 
πρωτοπόρος στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο όντας ταγμένος στον αγώνα 
της εργατικής τάξης.

Από μικρός, αντιλαμβάνεται την κλίση του στη μουσική και έτσι επιλέγει να μάθει 
βιολί και αργότερα κιθάρα. Ώσπου το 1960, ακόμα φοιτητής, συνθέτει το πρώτο 
του τραγούδι: «Το τραγούδι του δρόμου», ένα ποίημα του Λόρκα, το οποίο είδε 
δημοσιευμένο σε μια εφημερίδα.

Τον Απρίλη του 1962, γίνεται ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Σ.Φ.Ε.Μ. 
(Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής), με στόχο την προβολή νέων δημιουργών. 
Οι επαφές του Μάνου μέσα από το σύλλογο με το Μίκη Θεοδωράκη, το Διονύση 
Σαββόπουλο, τη Μαρία Φαραντούρη, το Μάνο Ελευθερίου και άλλους, υπήρξαν 
καθοριστικές τόσο στις μουσικές όσο και στις πολιτικές του αναζητήσεις.

Μια δημιουργική πορεία έχει ξεκινήσει για τον ίδιο και έτσι το 1964 γράφει «Το 
Ακορντεόν», τον «Στρατιώτη», και τον «Γ΄ Παγκόσμιο», τραγούδια που θα 
αποτελέσουν σύμβολο των αγώνων του Ελληνικού λαού. Το 1967 με το πραξικόπημα 
και τις συλλήψεις του Διονύση Σαββόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη, αναγκάζεται 
να καταφύγει για λίγο στην Αγγλία. Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, 6 μήνες 
μετά, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τον οποίο 
κυκλοφορούν το δίσκο «Ο Σταθμός».
Το 1971, ενώ ήδη κυκλοφορεί ο δίσκος «Να ‘χαμε τι να ‘χαμε», ο Μάνος δουλεύει τον 
«Τσε» και την «Πρώτη Μάιου», τραγούδια που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν 
ακόμη λόγω της λογοκρισίας. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973, την ημέρα της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου,τα «όργανα» του καθεστώτος δεν δίστασαν να τον συλλάβουν 
μπροστά στα μάτια της κόρης του και να τον οδηγήσουν στα μπουντρούμια της 
χωροφυλακής Νέας Ιωνίας. Τελικά 9 μέρες αργότερα, αφήνεται ελεύθερος.

Με την πτώση της Χούντας θα λυτρωθεί η Ελλάδα, μαζί της και ο Μάνος Λοΐζος 
από την αγωνία του για εξορία. Πλέον έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει 
σε δίσκους τραγούδια, που η λογοκρισία δεν άφηνε να κυκλοφορήσουν. Το 
1975 κυκλοφορούν οι δίσκοι «Τα Νέγρικα» και «Τα Τραγούδια του Δρόμου», 
που περιλάμβαναν τραγούδια όπως «Ο Δρόμος», «Ο Στρατιώτης», «Τσε», «Το 
Ακορντεόν», «Γ΄ Παγκόσμιος», «Ο Μέρμηγκας», «Μη με ρωτάς».

«Είχα την ευκαιρία και τη χαρά 
να συναντήσω τον Μάνο Λοΐζο 

από τα πρώτα του βήματα. Ο 
Λοΐζος δεν κατασκεύαζε. Και 

αν το ήθελε δεν θα μπορούσε. 
Γεννούσε. Και αυτό γιατί έτσι 
ένιωθε. Τρυφερός και καλός, 

γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και 
πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, 

τις δοκιμασίες στον αγώνα. 
Δεν ήταν πλατάνι ή βαλανιδιά. 

Ο Μάνος ήταν μια πλαγιά 
πολύχρωμα λουλούδια που 

έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο 
ήλιος. Και θα λάμπουν για πάντα 
και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και 
θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο 
μοναδικός ήλιος:  η καρδιά του 

ανθρώπου.»

Ο Μίκης Θεοδωράκης για τον 
Μάνο Λοΐζο.

Η ζωή του Μάνου ήταν γεμάτη καταχρήσεις, αλκοόλ, τσιγάρο και περιπέτειες. Στις 11 Οκτωβρίου του 1981 
εισάγεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με διάφορα προβλήματα υγείας. Λίγο αργότερα όμως θα βγει από το 
νοσοκομείο και θα κυκλοφορήσει το δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», από τα ποιήματα του ΝαζίμΧικμέτ σε 
απόδοση του Γιάννη Ρίτσου.

Τελικά η κατάσταση της υγείας του τον αναγκάζει να ταξιδέψει στη Μόσχα για εξετάσεις. Στις 7 Σεπτεμβρίου το 
1982 παθαίνει και δεύτερο εγκεφαλικό. Οι γιατροί θα τον κρατήσουν στη ζωή ως τις 17 του Σεπτέμβρη.
Ο Μάνος Λοΐζος, αν και έφυγε νωρίς κατάφερε να γίνει σύμβολο αγώνα και πάλης ενάντια στην εκμετάλλευση 
και την κοινωνική αδικία. 34 χρόνια μετά το θάνατο του είναι πάντα εδώ καιμας συντροφεύει με τα τραγούδια 
του που κερδίζουν κάθε γενιά. 

•Ραφαέλα Αθανασίου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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21η «Ν» προτείνει

Η ομάδα Paravan, παρουσιάζει τη νέα της θεατρική 
παράσταση με τίτλο “Happy Mess”. 20 Ιουλίου 
1969. Ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της 
ανθρωπότητας. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος 
πάτησε το πόδι του στη Σελήνη και φέρνει πίσω 
στη γη πέτρες από την “θάλασσα της ηρεμίας” 
στο Φεγγάρι. 20 Ιουλίου 2016, σε μια παράλληλη 
θάλασσα στην Κύπρο, ο Αλέξης, επιστρέφει μετά 
από 25 χρόνια, ζητώντας απαντήσεις για τη σημασία 
της δικής του πέτρας. Ταξιδεύοντας στο παρελθόν, 
η πραγματικότητα μπερδεύεται με τη μνήμη. Οι δύο 
ιστορίες εξελίσσονται ταυτόχρονα, καθώς κοιτάζουμε 
παράλληλα τα παγκόσμια γεγονότα της περιόδου 
1969-1974 και την προσωπική ιστορία του Αλέξη.

Πότε: 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23 και 25 Οκτωβρίου 
στις 20:30 

Πού:  Κάτω Χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Βλαδίμηρος Καυκαρίδης 

Η θεατρική ομάδα Prima Lux μεταφέρει επί σκηνής τις 
‘18 Αφηγήσεις’, ένα από τα τελευταία έργα της ποιήτριας, 
ζωγράφου και συγγραφέα Νίκης Μαραγκού (1948-2013). 
Προίκα ιστορική, η συλλογική μνήμη γυναικών της μιας 
αφήγησης των αφηγήσεων, τόσες μνήμες που για να 
κρατήσουν τον αγώνα για ζωή φύλαγαν τη θλίψη, έξω να 
μην βγει, με φιλότιμο, με όλο τον πόνο μαζεμένο, κλεισμένο 
ερμητικά, για να μπορούν οι μορφές του να είναι σε μια άλλη 
στιγμή, για την ελπίδα για ζωή, αν συμβεί, να ανακτήσουν την 
ολότητάτους, για να ξαναφανεί ο κόσμος μας συναπαντημένος. 

Το ριζοσπαστικό κακό το έθαβαν στο χώμα της μοιραίας χώρας. Μνημόνευαν τον χρόνο μυστικά και τα βράδια, αφού τον 
είχαν ήδη δηλώσει νεκρό για να τον σώσουν, ταπεινά με τρυφερότητα μητρικής κατανόησης τον ζωντάνευαν. 

Πότε: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή μέχρι 16 Οκτωβρίου στις 18:00

Πού: Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

Η μικρή Άμπι ζει αγαπημένη κι ευτυχισμένη με τους δύο 
γονείς της και τον παππού της σε ένα μικρό φτωχικό 
σπιτάκι. Όμως, την ήρεμη ζωή της ταράζει η ανακοίνωση 
ενός μεγάλου και ευφάνταστου διαγωνισμού: Το 
παγκοσμίως γνωστό Εργοστάσιο Σοκολάτας Μπόνκα θα 
ανοίξει τις πόρτες του ξανά, μετά από χρόνια, για μια 
και μοναδική φορά σε τέσσερις, μόνο, τυχερούς που 
θα βρουν τα τέσσερα Χρυσοτυχερά Δελτία μέσα στα 
περιτυλίγματα των Σοκολάτων Μπόνκα.! Υπάρχουν μόνο 
τέσσερα Χρυσοτυχερά Δελτία σε ολόκληρο το κόσμο και 
εκατομμύρια παιδιά από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης 

που σπεύδουν να προμηθευτούν τις πολυπόθητες Σοκολάτες Μπόνκα και να διεκδικήσουν 
μία θέση στον πολυπόθητο Διαγωνισμό! Μια ευκαιρία να δουν από κοντά το Εργοστάσιο 
Σοκολάτας! Όμως, το συγκεκριμένο Εργοστάσιο Σοκολάτας κρύβει πολλά....πάρα πολλά...και 
όχι μόνο γλυκά ..! Η περιπέτεια ... εκεί ξεκινά!!

Πότε: Κάθε Κυριακή (μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου), στις 10:30 το πρωί.

Που: Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Ένα κουκούλι δημιουργικότητας από 
τους πρωταγωνιστές και συντελεστές της 
Παιδικής Σκηνής Δώρου Κυριακίδη, μια 
νέα παραγωγή η οποία θα προσφέρει 
ένα ηχητικό καλειδοσκόπιο, ευφάνταστες 
χορογραφίες και έξυπνους διαλόγους.

Με σειρά εμφάνισης οι ταλαντούχοι 
ηθοποιοί Δώρος Κυριακίδης, Κώστας 
Σχοινιού, Ελισάβετ Μπλάκη, Μύρια 
Χώπλαρου, Κωνστάντια Παύλου, Μαρία 
Σάββα και Δημήτρης Χατζηπαύλου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99055537, 
96430002, 99626263

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 10.45π.μ.

Πού: Θέατρο Ανεμώνα, Λατσιά

Από τις 15 μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου 2016, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Κύπρου, ο επίσημος διεθνής διαγωνιστικός θεσμός ταινιών 
μικρού μήκους της χώρας, παρουσιάζει ταινίες από την Κύπρο και τον κόσμο.
Δεκάδες μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές και 
ταινίες κινουμένων σχεδίων από την Κύπρο και ολόκληρο τον κόσμο, θα έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, στο πλαίσιο ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου 
θεσμού.

Πότε: Από το Σάββατο 15 Οκτωβρίου μέχρι τη  Παρασκευή, 21 
Οκτωβρίου στις 20:30.

Που; Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Τέσσερις μοναδικές συναυλίες – 
αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι. Με 
τη Ρίτα Αντωνοπούλου και το Μανόλη 
Ανδρουλιδάκη. Μια αξέχαστη ποιοτική 
εμπειρία. Μια παράσταση που ξυπνά 
μνήμες αγώνων και ιστορίας. Μια 
παράσταση σταθμός.

Πότε:
•Τρίτη 4 Οκτωβρίου στο πάρκο γλυπτών 
στο Γέρι.

•Τέταρτη 5 Οκτωβρίου στη Μουσική σκηνή 
Εξάντας στη Λευκωσία

•Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στο κοινοτικό 
πάρκο Λυμπιών.

• Σάββατο 8 Οκτωβρίου στον Πολιτιστικό  
Όμιλο “Το Στέκι”

Ένα από τα συγκροτήματα που ποτέ δεν φοβήθηκαν τον 
πειραματισμό και σε κάθε άλμπουμ δοκίμαζαν διαφορετικά 
πράγματα, είναι σίγουρα οι Πορτογάλοι gothic metallers 
MOONSPELL οι οποίοι επιστρέφουν στη Κύπρο για ένα 
μοναδικό live. 

Πότε: Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Πού: Savino Live 

Οκτώβρης 2016
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Κολομβία: 
Προς τα τέλη Αυγούστου 

επιτεύχθηκε τελική συμφωνία ειρήνευσης 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Κολομβίας και 
των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων 
Κολομβίας-Λαϊκού Στρατού (FARC-EP). Τον 
Ιούνιο οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία 
για οριστική κατάπαυση του πυρός και τον 
αφοπλισμό των ανταρτών σε επίσημη τελετή 
στην Κούβα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο 
πλευρές ξεκίνησαν πριν 4, 5 χρόνια και κατά 
τη διάρκεια των οποίων καθοριστικός ήταν 
ο ρόλος της Κούβας. Οι τελευταίες εξελίξεις 
αποτελούν την κατάληξη ενός πολέμου 
διάρκειας 5 δεκαετιών που προκλήθηκε από 
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις , την βάρβαρη 
κρατική τρομοκρατία και καταπίεση των 
λαϊκών μαζών και τις τεράστιες ανισότητες, 
την εκμετάλλευση και μαζική φτώχεια. Τον Οκτώβριο θα  πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα πάνω στη 
συμφωνία και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κολομβίας πραγματοποιεί εκστρατεία υπέρ του «ΝΑΙ» τονίζοντας 
ότι το επίτευγμα της ειρήνης πρέπει να προσεγγιστεί ως σημείο έναρξης για ένα αγώνα μεγάλης κλίμακας 
για κοινωνική δικαιοσύνη.      

   Βραζιλία:
Εξέλιξη στις πολιτικές αναταραχές του περασμένου διαστήματος 
στη χώρα αποτελεί η τελική απόφαση από τη Γερουσία της 
χώραςγια αποπομπή της Προέδρου ΝτίλμαΡούσσεφ. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια εκτροπής 
προοδευτικών κυβερνήσεων στην Λατινική Αμερική, 
υποκινούμενη από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.  Η πράξη 
αυτή εκ μέρους της Γερουσίας, ακόμη και ως αποτέλεσμα 
πλειοψηφικής απόφασης, χαρακτηρίζεται ως πραξικόπημα 
εναντίον της προέδρου, αφού δεν κατέστη δυνατόν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας να παρουσιαστούν ενοχοποιητικά 
στοιχεία εναντίον της προέδρου. Ουσιαστικά αποτελεί πράξη 
περιφρόνησης απέναντι στην κυρίαρχη θέληση του λαού 
της Βραζιλίας, αλλά και χτύπημα ενάντια στην εφαρμογή 
από την κυβέρνηση ενός κοινωνικοοικονομικού μοντέλου 
που έκανε δυνατή την πρόοδο της χώρας σε θέματα όπως η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια,  
στην εκπαίδευση και στην υγεία, συγκεντρώνοντας με αυτό 
τον τρόπο λαϊκή στήριξη.Ο αγώνας των υποστηρικτών της 
διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του Κ.Κ. της Βραζιλίας 
(PCdoB), βέβαια θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση.

 Βενεζουέλα:
Η δεξιά αντιπολίτευση στη χώρα έκανε κάλεσμα για 

«ειρηνική» κατάληψη της πρωτεύουσας Καράκας της Βενεζουέλας 
την 1η Σεπτεμβρίου. Το κάλεσμα αυτό αποτελεί στην ουσία 
ακόμη μια προσπάθειατου ακροδεξιού κατεστημένου της 
χώρας και ιμπεριαλιστικών δακτύλων να υποσκάψουν τη 
θέληση και τον κοινωνικοοικονομικό προσανατολισμό που 
έχει επιλέξει ο λαός της Βενεζουέλας.Το γεγονός αυτό έχει 
προκαλέσει διεθνή αντίδραση και έκφραση αλληλεγγύης προς 
τον λαό της Βενεζουέλας. Διάφορα Κομμουνιστικά, επαναστατικά 
κόμματα και κόμματα εργατών του κόσμου μεταξύ των οποίων 
και το ΑΚΕΛ, κοινωνικά κινήματα, διεθνείς προσωπικότητες, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους μέσα 
από την υπογραφή ψηφίσματος αλληλεγγύης, αλλά και συμμετοχή 
σε παγκόσμια δράση αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα. 

Ινδία:
Στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ινδία 
Γενική Απεργία, την οποία οργάνωσαν 10 εργατικά 
συνδικάτα με τεράστια επιτυχία, καθιστώντας 
την μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις 
εργαζομένων στον κόσμο. Η απεργία αυτή αποτελεί 
συνέχεια αγώνα ο οποίο ξεκίνησε από το 1991 
και από τότε κάθε κινητοποίηση εργαζομένων 
ήταν μαζικότερη από την προηγούμενη. Πάρα τις 
κινητοποιήσεις η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να 
συνεχίσει με τις πολιτικές τις φιλελευθεροποίησης, 
των ιδιωτικοποιήσεων και της παγκοσμιοποίησης. 
Η επίμονή αυτή της κυβέρνησης μαζί με την 
εφαρμογή όλο και περισσότερωνοδυνηρών προς 
τον λαό πολιτικών οδήγησε στην περεταίρω 
ενότητατου εργατικού κινήματος της χώρας 
και μαζικοποίηση του αγώνα. Τα πιο πάνω είχαν 
ως αποτέλεσμα η απεργία στις 2 Σεπτεμβρίου να 
είναι η μαζικότερη μέχρι στιγμής κινητοποίηση 
εργαζομένων στη χώρα, παρά τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης και αστυνομικών δυνάμεων σε 
κάποιες περιπτώσεις για να εμποδίσουν τους 
απεργούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας 
διαδραμάτισε σημαντικό ρολό στην υπεράσπιση 
των συμφερόντων των εργαζομένων και στην 
διεκδίκηση των αιτημάτων του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Σρι Λάνκα:

Στις 31 Αυγούστου περισσότεροι από 10,000 φοιτητές από όλα τα κρατικά 
πανεπιστήμιά στη Σρι Λάνκα κινητοποιήθηκαν ώστε να ασκήσουν πίεση 
προς την κυβέρνηση για της κατάργηση του παράνομου ιδιωτικού ιατρικού 
κολλεγίου SAITM. Κατά τη διάρκεια της πορείας των φοιτητών προς την 
επίσημη οικία του πρωθυπουργού της χώρας, δέχτηκαν επίθεση από 
αστυνομικές δυνάμεις με τη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού. 
Αυτή αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστείλει 
με τη βία κινητοποίηση φοιτητών. Ο αγώνας των φοιτητών στη Σρι 
Λάνκα επικεντρώνεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, 
στηριζόμενος στην αρχή ότι η εκπαίδευση των νέων δεν πρέπει να 
βασίζεται στις οικονομικές τους δυνατότητες, καθώς επίσης ενάντια 
στις επιθέσεις της κυβέρνησης προς προοδευτικούς φοιτητές. 



ντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε στη διεθνή κατασκήνωσηπου διοργάνωσε 
η Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας (JCP), στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας 
υπό το τίτλο «Avante (Εμπρός)! Για τον κόσμο της Ειρήνης». Η κατασκήνωση 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια και με την ευκαιρία και της 40ης επετείου του 
Φεστιβάλ Avante!

Η αποστολή αναχώρησε στις 26 Αυγούστου και στόχο είχε την εκπροσώπηση της ΕΔΟΝ τόσο 
στη διεθνή κατασκήνωση όσο και στο ίδιο το Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στις 2 με 4 
Σεπτέμβριου του 2016. 

Για πρώτη φορά φέτος η Κομμουνιστική Νεολαία της Πορτογαλίας πραγματοποίησε διεθνή 
κατασκήνωση στα πλαίσια του Φεστιβάλ Avante! το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτικό και 
πολιτιστικό φεστιβάλ της χώρας. Απώτερος στόχος ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ 
των οργανώσεων νεολαίας και η συνέχεια του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό με γνώμονα 
την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το φεστιβάλ «Avante» αποτελεί ένα μαζικό και 
διαχρονικό διεθνές συναπάντημα ειρήνης και αλληλεγγύης. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
1976 μετά και την “επανάσταση των γαρυφάλλων”στην Πορτογαλία, στις 25 Απριλίου το 1974 και 
εκ τότε διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Στα πλαίσια της 40ης επετείου του φεστιβάλ εγκαινιάστηκε η 
επιπρόσθετη έκταση πρασίνου που θα αποτελεί πλέον μέρος του χώρου του φεστιβάλ και φιλοξενήθηκαν 
καινοτόμες πολιτικές και ιστορικές εκθέσεις καθώς και καινούριοι άξονες όσο αφορά την επιστήμη, τον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Στα πλαίσια της κατασκήνωσης η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ όντας πρόεδρος της ΠΟΔΝ (Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Δημοκρατικών Νεολαιών) συμμετείχε στη πρώτη Περιφερειακή Προπαρασκευαστική Συνάντησητης περιφέρειας 
Ευρώπης και Βορείου Αμερικής (CENA), μια συνάντηση που αποτελεί μέρος των εργασιών για το 19ο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία το 2017. Η αντιπροσωπία 
της ΕΔΟΝ συμμετείχε, επίσης, σε προγραμματισμένες επισκέψεις με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις της περιοχής.  
Τέλος, η ΕΔΟΝ συμμετείχε και κατάθεσε τις πολιτικές απόψεις της στο σεμινάριο που διοργανώθηκε στα 
πλαίσια της κατασκήνωσηςμε τίτλο «Ο αγώνας για την Ειρήνη, για τα δικαιώματα των νέων και ενάντια στις 
αντιδραστικές ιδεολογίες». 

Μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης ως ΕΔΟΝ είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε 
για ακόμη μια φορά σε διεθνές επίπεδο, τα δίκαια αιτήματα της Κύπρου, του λαού της και της κυπριακής 
νεολαίας, τόσο για το Κυπριακό πρόβλημα, όσο και για άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τη νεολαία του 
τόπου μας. Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για περεταίρω ανάπτυξη των διεθνών μας σχέσεων αφού κατά 
τη διάρκεια της κατασκήνωσης πραγματοποιήθηκαν και διμερής συναντήσεις με τις υπόλοιπες διεθνείς 
αντιπροσωπείες από οργανώσεις νεολαίας από όλο τον κόσμο. 

•Κούλα Πάζουρου
Μέλος αποστολής
Μέλος Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λεμεσού
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...είχαμε την ευκαιρία να 
προωθήσουμε για ακόμη μια φορά σε 
διεθνές επίπεδο, τα δίκαια αιτήματα 

της Κύπρου, του λαού της και της κυπριακής 
νεολαίας, τόσο για το Κυπριακό πρόβλημα, 

όσο και για άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τη 
νεολαία του τόπου μας.



παραπολιτικά


