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Μην καρτεράτε να λυγίσουμε
μήτε για μια στιγμή…
Οι Βουλευτικές Εκλογές της 22ας Μαΐου,κατέδειξαν μείωση στα ποσοστά του ΑΚΕΛ.
Ανεξάρτητα όμως από το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, το ΑΚΕΛ συνεχίζει να παραμένει 
ισχυρή πρωταγωνιστική  πολιτική δύναμη, η μεγαλύτερη της αντιπολίτευσης. Όπως και 
στο παρελθόν, έτσι και τώρα το ΑΚΕΛ, πιστό στην 90χρονη ιστορία του, θα παραμείνει 
στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση της Κύπρου και του Λαού της, τόσο 
στο Κυπριακό όσο και στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. 

Το ΑΚΕΛ, πήρε τα μηνύματα του λαού και είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από ένα εξαντλητικό 
διάλογο που θα διεξαχθεί στα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, στις κομματικές ομάδες 
βάσης, αλλά και ευρύτερα με την κυπριακή κοινωνία, θα εντοπίσουμε τους λόγους και τα 
αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του. 

Με «όπλο» μας τη συλλογικότητα, τις ιδεολογικές μας αρχές, τον ώριμο πολιτικό διάλογο, 
τη διάθεση για αυστηρή αυτοκριτική, θα καταφέρουμε για μια ακόμη φορά να βγούμε στην 
αντεπίθεση. Τα πισωγυρίσματα για την Αριστερά της Κύπρου, ήταν πάντοτε προσωρινά. 
Το ΑΚΕΛ, πάντα βρίσκει τον τρόπο να επανέρχεται δυναμικά και να πρωταγωνιστεί στην 
πολιτική ζωή. 

Γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι εμείς δεν είμαστε ένας ευκαιριακός πολιτικός σχηματισμός. 
Η παρουσία μας στην πολιτική ζωή είναι γέννημα της ανάγκης της κοινωνίας για καλύτερη 
ζωή για όλους. Είμαστε δύναμη που έχει τη δύναμη να συμβάλει και να εγγυηθεί δίκαιη, 
λειτουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Η δύναμη που έχει τη δύναμη να αντισταθεί  
στις αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και της Τρόικα.

Καταδικαστέες οι προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους
από την Τουρκία…
Μόνο ως απαράδεκτη και καταδικαστέα μπορεί να χαρακτηριστεί η ενέργεια της Τουρκίας για 
αναβάθμιση του ψευδοκράτους, στην πρόσφατη σύνοδο του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη. 
Η ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης, να προσκαλέσει στο επίσημο δείπνο των αρχηγών 
κρατών τον ηγέτη της τ/κ κοινότητας, Μουσταφά Ακιντζί, επιδιώκοντας με τον τρόπο 
αυτό την έμμεση «αναγνώριση» του ψευδοκράτους, υπονομεύει ουσιαστικά τη διαδικασία 
των συνομιλιών. Το ίδιο αντιπαραγωγική και εκτός πλαισίου μπορεί να χαρακτηριστεί και 
η στάση του αντιπροσώπου του Γ.Γ, του ΟΗΕ για το Κυπριακό κ. ‘Αιντε, να διευθετήσει 
συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον Γενικό Γραμματέα , εν αγνοία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Προβληματισμό για τα ελατήρια των ενεργειών τους,προκαλεί επίσης η στάση μερίδας 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία μάταια επιχείρησαν να χρεώσουν στο ΑΚΕΛ 
ευθύνες, για τις απαράδεκτες ενέργειες αναβάθμισης από πλευράς Τουρκίας, αλλά και για 
τις πιθανές παραλείψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχει την ευθύνη διαχείρισης 
του Κυπριακού. 

Φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά δεν αντιλαμβάνονται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για 
αναβάθμιση του ψευδοκράτους, προέκυπτε πάντοτε όταν κυριαρχούσαν στην πολιτική 
της ε/κ κοινότητας μαξιμαλιστικοί και ανέφικτοι στόχοι, που ενείχαν προεκλογικών 
σκοπιμοτήτων και δυσχέραιναν τη διαπραγματευτική ικανότητα της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας στις συνομιλίες, αφού η πολιτική μας δε γινόταν κατανοητή από όσους 
εμπλέκονται στο Κυπριακό.

Να θυμίσουμε στα πλαίσια αυτά, ότι όταν μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 είχαμε απόλυτο 
αδιέξοδο στο Κυπριακό, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας απειλούσαν με τον κανονισμό για 
το απευθείας εμπόριο με το ψευδοκράτος. Την επανάληψη του ίδιου σκηνικού, με την 
αποθράσυνση της Άγκυρας, είχαμε και όταν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, στην αρχή της 
διακυβέρνησης του, επέλεξε για χάριν της πρόσκαιρης-όπως αποδείχθηκε- συνεργασίας 
του με το ΔΗΚΟ, την εξυπαρχής διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, ενέργεια που κατέληξε 
ουσιαστικά σε φιάσκο, με το Μπαρπαρόζ να βρίσκεται στα ανοικτά της Κύπρου, εξέλιξη 
που οδήγησε τελικά τον πρόεδρο Αναστασιάδη να αποδεκτεί κάποιες από τις συγκλίσεις 
Χριστόφια –Ταλάτ επαναρχίζοντας έτσι τις συνομιλίες.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η μόνη πραγματική επιλογή που μπορεί να οδηγήσει στην 
απελευθέρωση και στην επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, βρίσκεται στη συνεπή 
μαχητική διεκδίκηση όλων όσων ομόφωνα συμφωνήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο, με την 
τουρκοκυπριακή και τη διεθνή κοινότητα όλα τα προηγούμενα χρόνια.

6-7-8 Ιουλίου: Η καρδιά της κυπριακής νεολαίας θα κτυπά στην Τάφρο
της Πύλης Αμμοχώστου
Το ανεπανάληπτο μαγευτικό ταξίδι για το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός  
στην Κύπρο έχει ήδη ξεκινήσει. Εκατοντάδες μέλη και φίλοι της ΕΔΟΝ σε όλη την Κύπρο, 
ρίχθηκαν με ορμή, ανιδιοτέλεια  και ζωντάνια στον αγώνα για την προετοιμασία του 29ου 
Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, που θα διεξαχθεί στις 6,7 και 8 
Ιουλίου στο γνωστό χώρο της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία, κάτω από το σύνθημα 
«Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη και επανενωμένη».

Το φετινό σύνθημα καλεί το λαό και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να παλέψει μαζικά και 
οργανωμένα για μια ζωή απαλλαγμένη από ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά, 
φασισμό και ρατσισμό. Να παλέψει για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνώντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των συνοδοιπόρων τους. Για μια κοινωνία ποιοτικά ανώτερη, που θα κυριαρχεί η 
ισότητα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Το  ΕΔΟΝίτικο κάλεσμα αγώνα δεν 
μπορεί να είναι ξεκομμένο από τον αντικατοχικό αγώνα του λαού μας για απελευθέρωση 
κι επανένωση της Κύπρου. Ένας αγώνας μαζικός και επίμονος για ομοσπονδιακή λύση 
του Κυπριακού. Λύση που θα μας απαλλάξει από την κατοχή, τον επικοισμό και τις ξένες 
επεμβάσεις και θα αποκαταστήσει  τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των Κυπρίων.

Η αυλαία του 29ου Φεστιβάλ θα ανοίξει πολύ πριν τις 6 Ιουλίου, με τις δεκάδες πολύμορφες 
Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν σε όλη την Κύπρο αποδεικνύοντας 
έμπρακτα ότι το ΕΔΟΝίτικο οικοδόμημα συνεχίζει να δίνει βήμα έκφρασης και δημιουργίας σε 
νεανικά ερασιτεχνικά καλλιτεχνικά σχήματα. Άλλωστε, στη δική μας αντίληψη, η μουσική, 
η τέχνη και ο πολιτισμός πότε δεν αποτελούσε προνόμιο των λίγων και των εκλεκτών, 
αλλά δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. 

Ανανεώνουμε, λοιπόν, το ραντεβού μας, για το κορυφαίο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός 
της χρονιάς, εκεί που θα κτυπά η καρδιά της κυπριακής νεολαίας. Ενώνουμε τη φωνή και 
τους αγώνες μας για «Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη κι 
επανενωμένη»! Καλούς Αγώνες!

•Κώστας Δίπλαρος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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 «Ν»: Αρχιεπίσκοπε, εδώ 
και μερικές μέρες έχει 
εκλεγεί η νέα βουλή των 
αντιπροσώπων.  Ποιο είναι 
το δικό σας σχόλιο.

Αισθάνομαι, σαφέστατα ικανοποιημένος.  
Ξέρετε, η είσοδος αυτών των ακραίων πολλές 
φορές χρειάζεται, όπως έχω δηλώσει δημόσια 
και στις 26/05/2016.  Εξάλλου είναι μορφωμένα 
παιδιά με κρυστάλλινες θέσεις.

«Ν»:  Αναμφίβολα ο μεγάλος «νικητής» 
ήταν η αποχή.  Πως σχολιάζετε την 
αποστροφή από την εκλογική διαδικασία 
του 1/3 των πολιτών;

Κοιτάξετε δεν θεωρώ αρνητική αυτήν την 
εξέλιξη.  Δείτε την περίπτωση μου.  Εγώ πήρα 
το 8% των ψήφων των πολιτών και όμως 
αποδεικνύομαι καθημερινά θεού δώρο. Ως εκ 
τούτου δεν σημαίνει ότι οι πολίτες γνωρίζουν 
πάντα τι είναι το σωστό. Εξάλλου εμείς της 
θρησκείας, είχαμε πάντοτε την φιλοσοφία του 
«πίστευε και μη ερεύνα».

«Ν»: Αρχιεπίσκοπε, λάμψατε διά της 
απουσίας σας στην προεκλογική περίοδο 
και γενικότερα τα τελευταία 3 χρόνια.  
Θεωρείτε ότι η κατάσταση στην οικονομία 
είναι βελτιωμένη και δεν χρειάζεται πλέον 
η παρέμβαση σας;

Κοιτάξετε, είναι γεγονός ότι η ανεργία, η 
κοινωνική ανισότητα, η μετανάστευση και 
άλλοι δείκτες της οικονομίας είναι σε χειρότερη 
κατάσταση από ότι ήταν επί της προηγούμενης 
διακυβέρνησης.  Αλλά το ότι ο κόσμος δεν έχει 
να φάει του δίνει την ευκαιρία να στραφεί 
σε εμάς αναζητώντας πνευματική τροφή.  
Έπειτα ποιος είμαι εγώ που θα αντιταχθώ στην 
σημερινή κατάσταση και θα διαφωνήσω με το 
θέλημα του θεού;  Εξάλλου, έχω αποφασίσει 
ότι δεν είναι δική μου δουλειά να ασκώ 
αντιπολίτευση. Θέλω όμως να τονίσω ότι 
αυτή η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με το 
γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει 
να φορολογήσει την εκλησία.

«Ν»: Στο Κυπριακό όμως πάντοτε 
θεωρούσατε χρέος της εκκλησίας να 
έχει ρόλο. Σήμερα η κυβέρνηση υιοθετεί 
τις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ τις 
οποίες παλαιότερα επικρίνατε σχεδόν 
καθημερινά. Τι έχει αλλάξει;

Όντως επέκρινα τις θέσεις Χριστόφια στο 
Κυπριακό γιατί ήταν καταστροφικές και 
φιλοτουρκικές.  Όμως με το που εκλέχθηκε 
ο Νίκος έτυχε να διαβάσω τις προφητείες 
του  Άγιου Παΐσιου.  Οι Ρώσοι θα διαλύσουν 
την Τουρκία και θα επιστρέψουν στους 
ορθόδοξους όλες τις χριστιανικές πόλεις, ενώ 
το 1/3 της Τουρκίας θα εκχριστιανιστεί. Τι 
νόημα έχει τι λένε στις διαπραγματεύσεις;  
Για αυτό και εγώ πλέον δεν ανησυχώ για 
το Κυπριακό.

«Ν»: Είστε προκαθήμενος της εκκλησίας 
μια δεκαετία.  Θεωρείτε ότι έχετε 
καταφέρει να εμφυσήσετε τα ιδανικά 
σας στην κοινωνία;

Φυσικά, έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου και 4 
δεκαετίες μετά ξαναμπήκαμε στο προεδρικό 
και στην βουλή, αλλά με εκλογές!

«Πολλές φορές χρειάζονται και οι ακραίοι, ούτως 
ώστε οι άλλοι να είναι προσεκτικοί, να μην πηγαίνουν 
κατευθείαν και να αποφασίζουν επειδή έχουν 
δύναμη (κοινοβουλευτική).» Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος Β’

Εμείς τι να πούμε; Τρίζουν τα κόκαλα του Μακάριου…

ΣΙΚΕΝΤΕΥΞΗ
με τον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου,
Χρυσόστομο Β’

Μα τώρα να κατηγορούμε τον 

Αρχιεπίσκοπο γιατί στηρίζει το ΕΛΑΜ; 

Το ΕΛΑΜ δεν έχει σχέση με ναζί, ούτε με 

φασισμό. Βλέπετε η ανύψωση του δεξιού 

τους χεριού οφείλεται σε πρόβλημα με 

τις αρθρώσεις τους... Κι όταν κυνηγάνε 

μετανάστες στους δρόμους μην τους 

παρεξηγάτε, κλέφτες κι αστυνόμους 

παίζουνε... Και στα βουνά εκδρομές 

κάνουνε, σούβλες όπως οι πρόγονοι τους 

42 χρόνια πριν, όχι στρατιωτικά γυμνάσια... 

Δεν μασάμε!!#den_tha_pethanei_monos_tsakise_ton

Μπήκαμε και στο καλοκαίρι, ήλιος, 

διακοπές, παραλίες... Όπως και κάθε 

καλοκαίρι, όμως, το μεγαλύτερο 

γεγονός είναι ένα. Η αντίστροφη 

μέτρηση για το 29ο Παγκύπριο 

Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών έχει 

ήδη αρχίσει. 6,7 και 8 Ιουλίου δίνουμε 

ραντεβού σε μια πολιτεία που μόνο οι 

ΕΔΟΝίτες ξέρουν να οικοδομούν. Μια 

πολιτεία μικρογραφία της ελπίδας και 

των αγώνων μας!
#can’t_wait_festivalcy

Τελείωσαν οι βουλευτικές εκλογές και μας 
πήρε από κάτω... Άνοιγες την τηλεόραση 
και ένιωθες τις τσέπες σου να γεμίζουν 
χρήματα, ένιωθες ότι βρήκες ήδη δουλειά, 
ότι τα καλύτερα έρχονται βρε παιδί μου... 
Τώρα όλα τελείωσαν, #backtoreality. Εγώ 
άνεργος, εσύ απολύεσαι, αυτός μετανάστης, 
εμείς στα κοινωνικά παντοπωλεία, εσείς με 
12ωρο ωράριο, αυτοί με 300 ευρώ μισθό. 
Φτάνει πια εξαθλίωση!
#antepithesi_lae

Χάθηκε βουλευτική ασυλία.Όποιος τη βρει παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τους κ.κ. 
Χαμπουλά Ευγένιο και Θεμιστοκλέους Αντρέα στο Goodbye_Parliament@Cyprus.org.cy

Αναζητούνται αριστίνδην υποψήφιοι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και άλλων, που ενώ τους έταξαν 
βουλευτικές καρέκλες και αξιώματα, απλώς έκαναν τη γλάστρα για καμιά 350αριά ψήφους
και αν.

Αμείβεται με €3000 όποιος κάνει σωστή πρόβλεψη για το σε πόσο καιρό θα αλλάξει κόμμα
ο Λιλλήκας.

Διοργανώνεται από το ΔΗΣΥ εκδήλωση συμπαράστασης και υποστήριξης στους πρώην 
βουλευτές του Θεμιστοκλέους Αντρέα και Χαμπουλά Ευγένιο για την προσφορά τους στο 
φιλόtroll κοινό της Κύπρου.
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Συζητήσαμε με τον Δρ. Νίκο Μούδουρο για τις 
εξελίξεις γύρω από την ενταξιακή πορεία της 
Τουρκίας, την στάση της στο Κυπριακό, την 
προσπάθεια οικονομικής φιλελευθεροποίησης 
των κατεχομένων, αλλά και το ρόλο της 
Τουρκίας ως μέλος του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη 
περιοχή μας. Μέσα από την συζήτηση, γίνεται 
ξεκάθαρο πλέον ότι η ανάγκη για επίλυση του 
Κυπριακού επείγει όσο ποτέ άλλοτε, μέσα στο 
μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό πλαίσιο της 
περιοχής μας.

«Ν»: Ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα 
με την Τουρκία να περνά ουσιαστικά στον απόλυτο έλεγχο 
του Ερντογάν; Πώς βλέπετε το ζήτημα της απελευθέρωσης 
της βίζας για τους Τούρκους πολίτες για την ΕΕ;

«Νίκος Μούδουρος»:Το πρώτο πράμα που πρέπει να 
πούμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση 
στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας από το 2002-
2004 που ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ με 
το πλαίσιο όπως λειτουργεί σήμερα στο ιδεολογικό-
πολιτικό πλαίσιο της Τουρκίας. Τότε η Τουρκία ήταν 
μια χώρα η οποία ήταν σαφέστατα σε πιο μειονεκτική 
θέση έναντι της ΕΕ, λόγω μεγάλων διεθνών χρεών 
και δεύτερο υπήρχε και μια κοινωνία έτοιμη για την 
ένταξη στην ΕΕ, ως ουσιαστικά το φάρμακο για όλες 
τις «αρρώστιες» που αντιμετώπιζαν στην Τουρκία 
οικονομικές και κοινωνικές. Άρα, τότε υπήρχε ένα 
πλαίσιο που βοηθούσε να ενθαρρυνθεί η νέα τότε τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφοροποιημένη. Σήμερα το πολύ 
έντονο στοιχείο που διατηρεί τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας δεν είναι τα θέματα εκδημοκρατισμού 
της Τουρκίας, τα θέματα ανθρωπίνων, το ζήτημα του κουρδικού και ούτε καν η υπόθεση της 
οικονομίας, διότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οικονομία καταρρέουσα. Το παιχνίδι παίζεται 
αποκλειστικά σε όρους ισχύς, δύναμης και γεωστρατηγικών συμφερόντων. Δηλαδή ένα 
πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το προσφυγικό που ξεκίνησε λόγω του πολέμου στη Μέση 
Σνατολή και την ισορροπία που μπορεί να κρατήσει η Τουρκία η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για το δυτικό κόσμο σε ένα ζήτημα, το οποίο προκαλεί μεγάλες κοινωνικές διαταραχές στην 
Ευρώπη. Δηλαδή η Τουρκία παρουσιάζεται από τη μεριά αυτού που χρειάζεται η ΕΕ και όχι 
το αντίθετο. 

«Ν»: Παραμένει στρατηγικός στόχος της Τουρκίας η ένταξη στην ΕΕ; Διότι επηρεάζεται το Κυπριακό 
και η στάση της Τουρκίας σε αυτό. 

«Ν.Μ.»: Σε επίπεδο τουλάχιστον, πολιτικού προγράμματος η Τουρκία θέτει το ζήτημα ότι μέχρι το 
2023 διατηρεί τον στρατηγικό στόχο ένταξης στην ΕΕ. Αλλάζουν οι όροι που το διαπραγματεύεται 
όμως. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως ένα κομμάτι του παζλ που η ΕΕ χρειάζεται για να μετατραπεί 
σε παγκόσμια δύναμη. Άρα πρόκειται για διαπραγμάτευση ίσων μερών. Εδώ βλέπουμε σκλήρυνση 
και αρνητικές επιπτώσεις στο Κυπριακό. Γιατί θεωρούσαμε σαν Ε/κ ότι είναι η δυναμική ένταξης 
που θα μας έφερναν την Τουρκία στο να θέλει να συζητήσει πιο σοβαρά το Κυπριακό. Βεβαίως το 
Κυπριακό συνεχίζει να είναι θέμα, όποια και να είναι η κατάληξη της διαπραγμάτευσης ΕΕ-Τουρκίας. 

Ξέρει η Τουρκία ότι το Κυπριακό πάντα θα είναι εκεί, είτε θα πάει για πλήρη ένταξη είτε για 
συνεταιρισμό με την ΕΕ, πάντα το Κυπριακό στον ένα ή στον άλλο βαθμό επηρεάζει αυτή την 
κατάσταση. Άρα εκείνο που ζητά πρώτα τώρα η Τουρκία δεν είναι η πλήρης ένταξη όπως το 
2002-2005, όμως σίγουρα δε θέλει να διακόψει τις σχέσεις της με την ΕΕ. Και η ΕΕ μεταβαίνει 
σε ένα τέτοιο μοντέλο. Πως επηρεάζει τώρα το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν είναι πλέον ζήτημα 
που επηρεάζεται μόνο από τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας αλλά επηρεάζεται από την γενικότερη 
κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Αυτή η τουρκική κυβέρνηση, ακόμα και στην πιο αυταρχική 
της φάση, θεωρεί ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί, σε αντίθεση με άλλες. 
Επίσης, έχει διαφοροποιήσει μια βασική της θέση. Το 2002 το πρώτο κυβερνητικό πρόγραμμα 
του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έκανε λόγο συγκεκριμένα για μία λύση ομοσπονδίας 
στην Κύπρο χωρίς να την περιγράφει αναλυτικά βέβαια. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση που έθετε 
έτσι θέμα. Εξού και φτάσαμε στο 2004 που πήρε τις συζητήσεις μέχρι το τέλος. Η βασική της 
θέση ξεκινά από το ότι υπήρξε κατάκτηση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ως προς 
τις ισορροπίες του σχεδίου ΑΝΑΝ όχι το ίδιο αυτό καθαυτό, και θέλει να πιέσει από εκεί και 
πέρα. Το μοντέλο που φαντάζεται δηλαδή είναι μια διευθέτηση στην οποία οι δύο κοινότητας 
να ζουν ναι μεν ειρηνικά αλλά να μην είναι και ενσωματωμένες. Μια χαλαρή διευθέτηση μια 
χαλαρή ομοσπονδία δηλαδή. Η Τουρκία δεν είναι καθόλου άνετη με την ιδέα ότι Ε/κ και Τ/κ 
θα ψηφίζουν διασταυρωμένα και μαζί την ηγεσία τους. Θέλουν να έχουν τις αποστάσεις τους. 

«Ν»:  Τι περιλαμβάνει το «Πρωτόκολλο Άγκυρας – Τ/κ 2016-2018»; Πού στοχεύει;  

«Ν.Μ.»: Αυτό έχει τεράστια ιστορία πίσω του που είναι το τελευταίο πιο πρόσφατο οικονομικό 
πρωτόκολλο που πάει τρία χρόνια. Το μοντέλο των τρίχρονων πρωτοκόλλων μεταξύ Τ/κ 
– Τουρκίας δοκιμάστηκε και από άλλες κυβερνήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 
με βασική φιλοσοφία ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία δημοσιονομικής πειθάρχησης 
της τ/κ κοινότητας κατά τα πρότυπα της σημερινής Τρόικα. Η ίδια η Τουρκία μπήκε μετά 
το πραξικόπημα του 1983 σε ένα καθαρά αυστηρά νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της 
οικονομίας και με αντίστοιχο τρόπο πρέπει να μεταφερθεί και στην Κύπρο πειθαρχώντας 
οικονομικά τους Τ/κ. Αυτό το πράγμα πήρε χρόνια να ολοκληρωθεί και να ωριμάσει και 
να καταλήξει στο τελικό σχεδιασμό και από πλευράς Τουρκίας και να καμφθούν οι έντονες 
αντιδράσεις στην τ/κ κοινότητα και φτάσαμε στα πιο φιλοσοφημένα και ολοκληρωμένα 
μνημόνια της περιόδου του ΑΚΠ και έχουν ακριβώς τη φιλοσοφία της Τρόικα. Δηλαδή οι 
μεταρρυθμίσεις πρώτα θα γίνονται και μετά θα έρχεται η δόση των χρημάτων. Έχει και ένα 
είδος συλλογικής τιμωρίας απέναντι στους Τ/κ γιατί υπάρχει και μία αντίληψη για τους Τ/κ 
μέσα στην Τουρκία ότι δεν είναι αρκετά Τούρκοι, δεν είναι αρκετά μουσουλμάνοι, είναι 

κρατικοδίαιτοι, είναι τεμπέληδες κτλ.

Ποιες οι αλλαγές; Είναι δομικές αλλαγές: ιδιωτικοποιήσεις, 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης, μετάβαση του ρόλου του κράτους στην 
ρύθμιση της ελεύθερης αγοράς, συγκέντρωσή δυνάμεων στην 
εκτελεστική εξουσία και μείωση της νομοθετικής. Κλασικά 
παραδείγματα των μνημονίων που ζούμε. Ακόμα μέχρι σήμερα 

εκκρεμεί η τελική του μορφή και υπογραφή 
λόγω αντιδράσεων. Εξού και έγινε ένα περίπου 
ένα πολιτικό πραξικόπημα στην Τ/κ κοινότητα 
που έφυγε το ρεπουμπλικανικό κόμμα από την 
κυβέρνηση και μπήκαν τα άλλα δύο πιο μικρά 
κεντροδεξιά κόμματα στην κυβέρνηση το οποία 
χρόνια τώρα στηρίζουν αυτή την φιλοσοφία. 
Τα κονδύλια της Τουρκίας δεν μειώνονται. 
Αυξάνονται απλά αλλάζουν κατεύθυνση και 
προσανατολισμό. Μετακινείται ολόκληρη η 
οικονομική ισχύς από τους Τ/κ στο τουρκικό 
κεφάλαιο και στο Τουρκικό κράτος. 

«Ν»:  Πώς αναβαθμίζεται -αν αναβαθμίζεται- ο 
γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας, όσον αφορά στο 
μεταναστευτικό και τις εξελίξεις στην περιοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι και μέλος 
του ΝΑΤΟ;

«Ν.Μ.»: Τους τελευταίους μήνες για μια 
αναβαθμισμένη σχέση της Τουρκίας στην 
περιοχή λόγο έπαιξαν πρώτον η εμφάνιση 
του ISIS και δεύτερο το ότι η Ρωσία εμπλάκηκε 
περαιτέρω στην Συρία. Μεταξύ Τουρκίας και 
Αμερικής υπάρχει μια διαφορά στο ποια είναι 
η προτεραιότητα στη Συρία. Να φύγει ο Άσαντ, 
να καταστραφεί ο ISIS ή να αποδυναμωθούν 
οι Κούρδοι; Η Τουρκία ξεκάθαρα βάζει σαν 
προτεραιότητα τους Κούρδους, σε αντίθεση με 
την Αμερική που θεωρεί ότι πρώτα πρέπει να 
αποδυναμωθεί ο ISIS. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, 

μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού όπου ξεκίνησε η κρίση Τουρκίας – Ρωσίας, ως 
απάντηση, το ΝΑΤΟ συμπεριέλαβε τον τουρκικό εναέριο χώρο που φτάνει μέχρι τη Συρία 
ως Νατοϊκό εναέριο χώρο, γιατί η Ρωσία έκλεισε τον Συριακό εναέριο χώρο για τα τουρκικά 
μαχητικά. Άρα τώρα ο εναέριος χώρος της Συρίας χωρίζεται σε Νατοϊκό και Ρωσικό. Η 
Τουρκία κατάφερε με τη Ρωσική κρίση να παρουσιαστεί ως μέρος μιας κρίσης μεταξύ Ρωσίας 
– ΝΑΤΟ και όχι ως κρίσης Τουρκίας – Ρωσίας, άρα παίζει καθαρά το ρόλο του χωροφύλακα 
του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Εάν δούμε και επί του εδάφους της Συρίας το ζήτημα, η Τουρκία 
είναι απαραίτητη στρατιωτικά εάν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε στη Συρία. Γεωγραφικά 
μιλώντας, που δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, η Τουρκία είναι απαραίτητη στην Αμερική είτε 
για να σταματήσουν οι ροές Τζιχατιστών, είτε για μείωση της επιρροής του ISIS στην Συρία 
και στο Ιράκ και πάει λέγοντας. Η Τουρκία παίζει τα τελευταία της χαρτιά γιατί γνωρίζει ότι 
οποιοσδήποτε δυτικός σχεδιασμός για την Συρία πρέπει να την συμπεριλάβει. 

•Επιμέλεια: Σεβήρος Κούλας
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Συντακτική επιτροπή «Ν»
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Η αποχή, οι νέοι βουλευτές
και η ακροδεξιά
Ολοκληρώθηκαν μετά το βράδυ της 22ας Μαΐου, 
οι εντέκατες βουλευτικές εκλογές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Με το πέρας των εκλογών, οκτώ 
κόμματα εξασφάλισαν την είσοδο τους στη νέα 
βουλή. Παρά την κρισιμότητα των εκλογών, τόσο 
σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και σε σχέση 
με τα κοινωνικά, καθημερινά προβλήματα του 
απλού ανθρώπου, ένα στοιχείο που στιγμάτισε 
αυτές τις εκλογές είναι οι 180.000 πολίτες, 
ποσοστό 33,26%, που επέλεξαν να απέχουν 
από την εκλογική διαδικασία, απαξιώνοντας το 
πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για το ψηλότερο 
ποσοστό αποχής που καταγράφηκε ποτέ σε 
βουλευτικές εκλογές. Δυστυχώς, παρά τις 
παραινέσεις όλων των πολιτικών κομμάτων 
προς το λαό να συμμετέχει στις εκλογές, το ένα 
τρίτο του εκλογικού σώματος, δε συμμετείχε 
σε αυτές. 

•Δημήτρης Στρατής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ο λαός έχει ανάγκη
ένα ισχυρό ΑΚΕΛ
Αυτές εκλογές βρίσκουν την εργατική τάξη και το ΑΚΕΛ αποδυναμωμένη, 
καθώς το κόμμα δεν κατάφερε να αγγίξει τους στόχους του, καταγράφοντας 
μια σημαντική πτώση στα ποσοστά του. Με το πέρας των εκλογών ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ανέφερε πως το κόμμα έλαβε τα μηνύματα 
και πως θα γίνει μια συλλογική και σωστή εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 
Το ΑΚΕΛ, ήταν το μοναδικό κόμμα, που έδειξε να αντιλαμβάνεται τα 
μηνύματα που έστειλαν οι ψηφοφόροι, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα 
παρουσιάζονταν ως οι νικητές των εκλογών. Δυστυχώς, η κυβερνητική 
παράταξη, ο ΔΗΣΥ, παρά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε, αλλά και 
την απώλεια δύο εδρών, δικαιολόγησε την πτώση της στο γεγονός ότι 
εφάρμοσε το μνημόνιο. Άσχετα με το γεγονός ότι το μνημόνιο, αποτελεί 
το ιδεολογικό τους μανιφέστο.
Οι εκλογές τελείωσαν, ωστόσο συνεχίζουμε να έχουμε μια ημικατεχόμενη 
πατρίδα, ο λαός συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα για τις αντιλαϊκές 
πολιτικές της λιτότητας. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι μισθοί πείνας, η 
φτώχεια, η εργασιακή εκμετάλλευση και η στοχοποίηση των ευάλωτων 
ομάδων και των συνταξιούχων. 

Η γρήγορη ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος, επιβάλλεται, καθώς ο 
λαός χρειάζεται μια ισχυρή Αριστερά που θα μπορεί να παλέψει για τα 
δικαιώματα του, τόσο εντός όσο και εκτός βουλής.

Το ΑΚΕΛ, παραμένει πρωταγωνιστική δύναμη, η μεγαλύτερη στο χώρο 
της αντιπολίτευσης. Η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού σε βάρος των 
λαϊκών στρωμάτων, πρέπει να βρεί τους εργαζόμενους ενωμένους. Μαζί 
με το ΑΚΕΛ, να παλέψουμε για λύση και επανένωση του τόπου και του 
λαού μας. Για κοινωνική πρόοδο στη βάση των αναγκών του απλού 
ανθρώπου, για ποιοτική υγεία, παιδεία και πρόνοια. 

Να τσακίσουμε το φασισμό
Στα αρνητικά του εκλογικού αποτελέσματος, καταγράφεται και η είσοδος 
στη Βουλή του ναζιστικού ΕΛΑΜ. Του κόμματος που αρχικά ιδρύθηκε, 
ως «Χρυσή Αυγή, παράρτημα Κύπρου». Για πρώτη φορά, ένα ναζιστικό 
κόμμα μπαίνει στο κυπριακό κοινοβούλιο. Η ύπαρξη του δεν μπορεί 
πλέον να παραγνωριστεί. Οι αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι έχουν 
την ευθύνη μέσα από τους πολιτικούς και ταξικούς τους αγώνες, να 
τσακίσουν τον φασισμό, όπως έπραξαν ξανά στο πρόσφατο παρελθόν, 
τόσο στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς.

Ιούνης 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας
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Καυκαλιάς Ανδρέας
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Κέττηρος Σάββα Νίκος

Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας

Γεωργίου Γιώργος
Σάββα Ευανθία

Εκλογική Περιφέρεια Πάφου

Φακοντής Ανδρέας

Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας

Μαύρου Ελένη
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αθώς ο απόηχος των βουλευτικών 
εκλογών συνεχίζεται και οι Κύπριοι 
πολίτες έχουν στραμμένο το βλέμμα 
στις πολιτικές συμμαχίες με τα νέα 
δεδομένα του κοινοβουλίου και την 
οκτακομματική βουλή, πολλοί είναι 

αυτοί που έχουν ξεχάσει ότι αυτές τις μέρες 
θα ξεκινήσουν και επίσημα οι εκποιήσεις 
ακινήτων.

Τις εκποιήσεις ακινήτων στην Ευρώπη 
τις γνωρίσαμε το 2007 όταν στην Ισπανία 
ξεκίνησαν  οι κατασχέσεις σπιτιών. 
Αστυνομικοί έμπαιναν με βία στα σπίτια 
και έβγαζαν έξω τις οικογένειες, μη δείχνοντας καμία κατανόηση 
για τη δύσκολη περίοδο που ζούσαν και ζουν.  Μέχρι σήμερα έχουν 
εκποιηθεί περισσότερες από 400.000 κατοικίες, με συνέπεια πολλοί 
γονείς μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν οικονομικά να δίνουν τέλος 
στην ζωή τους.

Τώρα είναι η δική μας σειρά. Για δεύτερη φορά, μετά το 1974 ,  
όπου ζήσαμε την προσφυγιά και τον ξεριζωμό από τα σπίτια μας. 
Τότε ήταν οι γονείς και οι παππούδες μας που έμεναν στους δρόμους 
και στα αυτοκίνητα, περιμένοντας το αύριο χωρίς καμία ελπίδα, μη 
γνωρίζοντας πότε θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Ξανά, γιατί από 
λάθη κάποιων άλλων έμελλε να χάσουν τα σπίτια τους και τώρα από 
λάθη των τραπεζιτών και των τσιλιαδόρων τους, κόσμος θα βρεθεί 
πεταγμένος στο δρόμο.

Το ΑΚΕΛ, από το 2012, κατέθεσε πρόταση νόμου για προστασία της 
Κύριας Κατοικίας από τις εκποιήσεις. Το 2013 ενόψει της συζήτησης 
των νομοσχεδίων που αφορούσαν στις εκποιήσεις, τροποποίησε την 
πρόταση για προστασία κύριας κατοικίας ώστε αυτή να περιλαμβάνει 
και την μικρή επαγγελματική στέγη. Υπερψηφίστηκε από όλους εκτός 
από το ΔΗΣΥ. Ο πρόεδρος ανέπεμψε το νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο 
και κρίθηκε ως αντισυνταγματικός χωρίς να μπει σε συζήτηση με 
τη Βουλή. Οι προτάσεις νόμου κατατέθηκαν εκ νέου το 2015. Τις 
υπερψήφισαν όλοι εκτός ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ. Το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει 
με τη νέα βουλή συνεννόηση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, 
στοχεύοντας στην επαναφορά της πρότασης του για προστασία της 
κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης και για την 
περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου αφερεγγυότητας.

Καλούμε, λοιπόν, τα υπόλοιπα κόμματα όπως υπερψηφίσουν τη 
νέα πρόταση του ΑΚΕΛ ώστε να αποκατασταθεί η προστασία του 
δικαιώματος στέγασης όπως κατοχυρώνεται στο σύνταγμα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή σύμβαση. Την ίδια ώρα, 
καλούμε τη νεολαία και τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να 
είναι σε ετοιμότητα για την υπεράσπιση του δικαιώματος μας στη 
στέγη. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα σπίτι να πέσει στα χέρια 
κανενός τραπεζίτη ή ξένου επενδυτικού ταμείου και οικογένειες να 
βρεθούν στο δρόμο. Θα μας βρουν απέναντι τους!

•Χαράλαμπος Σακκάς
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ιούνης 2016

K

ΙΣΠΑΝΙΑ, 2013

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Χρίστο Πουτζιουρή, δικηγόρο του κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις, μας ανέφερε 
ότι οι εκποιήσεις αφορούν οποιοδήποτε έχει δάνεια που δεν εξυπηρετούνται λόγω μειωμένου ειδοσήματος. Τα μέτρα 
που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας για την πρώτη κατοικία είναι χειρότερα από ότι προνοούσε το αρχικό 
νομοσχέδιο. Όλα γίνονται για να εξυπηρετούν τραπεζικά συμφέροντα. Λάθη τραπεζών που τα πληρώνουν οι 
δανειολήπτες. «Σαν κίνημα προσπαθούμε μέσω τις νομικής οδού να προστατέψουμε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των δανειοληπτών. Καλούμε τη νέα βουλή να μην ψηφίζει ότι της φέρνει η εκτελεστική 
εξουσία. Επίσης, ζητούμε τη δημοσιοποίηση των νομοσχεδίων ώστε να γνωρίζουν όλοι και να 
ανταλλάζουν απόψεις οι πολίτες και όχι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τραπεζών.», τόνισε 
ο κ. Πουτζιουρής.
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Λ ένε πως τα άτομα με αναπηρία είναι 
ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γιατί 
όμως; Γιατί ο τρόπος που η λειτουργεί 
η κοινωνία δημιουργεί κατηγορίες 
ανθρώπων. Γιατί θεωρούν πως οι 

άνθρωποι με αναπηρία «αποκλίνουν», ξεφεύγουν  
από  αυτό  που  θεωρείται  κανονικό. 
Ίσα δικαιώματα...

Αιτήματα του κινήματος των ατόμων 
με αναπηρίες είναι υλοποίηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων της 
Πολιτείας για:

• αναγνώριση της διαφορετικότητας των ατόμων 
με αναπηρίες, 

•αναγνώριση της ανάγκης για προώθηση και 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων 
των πολιτών με αναπηρίες, 

• αναγνώριση του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη 
συμμετοχή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας 
και παραβιάζονται τα δικαιώματα τους,

• αναγνώριση στην πράξη της επιτακτικής ανάγκης 
να αντιμετωπιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος των 
συνθηκών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
κάτω από τις οποίες ζει η πλειονότητα των ατόμων 
με αναπηρίες και τις με βάσει αυτές υλοποιούμενες 
πολιτικές πρακτικές, προχωρήσει άμεσα στη σε 
συνεργασία με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες 
μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας, 

• διασφάλιση του δικαιώματος κάθε ατόμου με 
αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση, για πλήρη 
ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμη 
συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή 
του τόπου,

• προσδιορισμό του πραγματικού κόστους 
διαβίωσης λόγω αναπηρίας,

• αποκατάσταση των υφιστάμενων στρεβλώσεων 
κατά την εφαρμογή του συστήματος ποσόστωσης, 
που αφορά διαδικασίες πρόσληψης κατά 
προτεραιότητα των ατόμων με αναπηρίες, που 
οδηγούν στον αποκλεισμό των πραγματικών 
ατόμων με αναπηρίες από την ενσωμάτωση τους 
στην αγορά εργασίας και τελικά την απομόνωση 
και την περιθωριοποίησή των ατόμων αυτών,

• αναγνώριση στην πράξη της σημασίας που έχει 
για τα άτομα με αναπηρίες η θεσμική επιβεβαίωση 
ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα 
σε αναγνώριση οπουδήποτε ως άτομα ενώπιον 
του νόμου καθώς και την αναγνώριση από την 
πολιτεία ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν 
ικανότητας προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με 
άλλους σε όλες τις πτυχές της ζωής,

• ένταξη στο Γενικό Σχέδιο Υγείας,
   
• ίδρυση και λειτουργία βιώσιμου Προγράμματος 
Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που να καλύπτει 
όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των ατόμων με 
ακουστική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και 
της εξυπηρέτησης τους σε όλες τις υπηρεσίες 
συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης.

Η «Ν» συνομίλησε με το Μιχάλη Δημοσθένους, ένα από τους ιδρυτές και τα στελέχη 
της ΠΟΑ Παραπληγικών (1979), της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (1980), της 
Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ (1982), του Αθλητικού Συνδέσμου 
Παραπληγικών Κύπρου (1985, ένας από τους πρώτους τρεις αθλητές) και της 
Τεχνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων Ατόμων (1998). Συμμετείχε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (1984, 
η σημερινή ΚΥΣΟΑ), της Συντονιστικής Επιτροπής Αναπήρων (1981, μετέπειτα 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων): 

«Ν»: Τι απαντάτε σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων της κοινωνίας που αντιμετωπίζει τα 
άτομα με αναπηρίες με οίκτο και όχι με αποδοχή και ως ίσους; Θεωρείτε πως υπάρχει 
κοινωνικός ρατσισμός προς αυτά τα άτομα και πως αντιμετωπίζεται;
Μ.Δ: Να πιάσουμε βασικά την περίοδο μετά το 1974, όταν είχαμε καταφέρει και σπάσαμε 
σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό την αντίληψη της κοινωνίας όσον αφορά στην αναπηρία, που 

ήταν απόλυτα συνδεδεμένη και με τη θρησκεία˙-ερχόταν ως τιμωρία από τον Θεό κ.λπ. Υπήρχε μια εικόνα στην κοινωνία, 
μιας μεν αποδοχής, αλλά και λύπης προς εμάς, υπήρχαν τα διάφορα αρνητικά στοιχεία – ο κόσμος δεν ήξερε, όπως ξέρει 
σήμερα έμαθε όμως μέσα από εμάς, μέσα από τη δική μας παρουσία γιατί βγήκαμε τότε προς τα έξω σαν νεαροί που ήμασταν 
και διψούσαμε για ζωή, μπήκαμε στην κοινωνία και καταφέραμε και συμβάλαμε στην αλλαγή αυτού του σκηνικού που 
υπήρχε για τα άτομα με αναπηρίες.Αυτό το καταφέραμε μέσα από τους αγώνες, γιατί οργανωθήκαμε σε οργανώσεις, κάναμε 
διαμαρτυρίες, κωδικοποιήσαμε αιτήματα, ήμασταν συνεχώς σε μια διεκδίκηση για επίλυση των προβλημάτων από το κράτος. 
Το 1990 ήταν μια καμπή˙ μετά το 1990 άρχισαν τα πράγματα και διαφοροποιούνταν. Σήμερα μπορώ να πω ότι υπάρχει και 
ρατσιστική αντιμετώπιση, δηλαδή στράφηκε πίσω η αντίληψη της κυπριακής κοινωνίας από εκεί που έφτασε.

«Ν»: Η κυπριακή κοινωνία τι ρόλο παίζει σε αυτή την έλλειψη σεβασμού και ανισότητας προς εσάς. Διευκολύνει τη ζωή 
σας με μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή θεωρείστε «παιδιά ενός κατώτερου θεού»; 
Μ.Δ: Από την πλευρά του κράτους, αυτό που βιώνω, είναι ότι προσπαθούν να προσπεράσουν τα ζητήματα ή να επιλύσουν 
κάποια προβλήματα μέσα από κάποιες παροχές, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πολλές. Αλλά ακόμα και αυτές τις 
λίγες παροχές, χρειάστηκε να κάνουμε πορείες, να κάνουμε διαμαρτυρίες για να τα πετύχουμε. Δεν μπορεί η καπιταλιστική 
κοινωνία, για να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση των ατόμων με 
αναπηρία, δεν μπορεί να μην υπάρξει ρατσισμός. Μπορεί να υπάρχει βελτίωση, να υπάρχει πρόοδος, να υπάρχει περισσότερη 
αποδοχή σε διάφορα ζητήματα, όπως και στα ζητήματα της γυναίκας, στα ζητήματα της ομοφυλοφιλίας, στα ζητήματα 
της αναπηρίας, αλλά ανάλογα με τα επίπεδα τα οποία βρίσκεται η καπιταλιστική κοινωνία, θα υπάρχουν και τα ανάλογα 
πισωγυρίσματα. Και αυτά βιώνουμε σήμερα, διότι έχουμε πισωγύρισμα. Γιατί; Γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. 

«Ν»:Το δικό σας μήνυμα για τη νέα γενιά
Μ.Δ: Το μέλλον ανήκει στη νεολαία, η νεολαία πρέπει να πάρει 
το μέλλον στα χέρια της και για να το πάρει πρέπει να μπει 
στην πολιτική, πρέπει να γνωρίσει, να ξεχωρίζει ποιες είναι 
οι πολιτικές που έχουν μια στερεή βάση, πρέπει να μπει στον 
διαλεκτικό τρόπο αντίληψης, πρέπει να γνωρίσει τη διαλεκτική. 
Το σήμερα βγαίνει από το χθες και καθορίζει το αύριο, αυτό 
που λέμε το παρόν βγαίνει από το παρελθόν και προετοιμάζει 
το μέλλον. Αυτός είναι ο τρόπος διαλεκτικής σκέψης. Πρέπει να 
προβληματιστεί για τον τρόπο που λειτουργεί ο καπιταλισμός και 
απ’ εκεί και πέρα να αποφασίσει κατά πόσο θα εργαστεί για την 
ανατροπή του καπιταλισμού ή θα εργαστεί για να ξανακτιστεί ο 
καπιταλισμός. Η δική μου η άποψη: ανατροπή του καπιταλισμού, 
δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για ένα καλύτερο αύριο!

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ:
•Νικολέττα Γεωργιάδου, Υπεύθυνη Γραφείου Ισοτιμίας και Ισότητας Κ.Σ. ΕΔΟΝ
•Μάριος Αντωνίου, Μέλος Γραφείου Ισοτιμίας και Ισότητας Κ.Σ. ΕΔΟΝ
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου, Μέλος Συντακτικής «Ν»

Μάθε περισσότερα:
Δημοσθένους, Μ. (2013) Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας. Λευκωσία: 
Εκδόσεις Πάργα
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GUE/NGL έχει δεσμευτεί σε μια μάχη 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας. Η τρέχουσα 
παγκόσμια κρίση απαιτεί την προσήλωση σε 
πολιτικές που θα προωθούν την ανάπτυξη. 

Τέτοιες αποτελεσματικές πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους αρκετές παραμέτρους.

Οφείλουν να αναγνωρίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως την πρόσβαση στο νερό, τη γη, την 
ενέργεια, την υγεία και την εκπαίδευση. Τα δικαιώματα 
αυτά δεν μπορούν να διακυβεύονται από τους κανόνες 
της αγοράς. Ακόμη, πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
προστασίας των φυσικών πόρων της κάθε χώρας, καθώς 
και η υποστήριξη της ντόπιας παραγωγής.

Οφείλουμε να προασπίσουμε τα εργατικά δικαιώματα, την 
ασφάλεια στην εργασία και την ισότητα μεταξύ των δύο 
φύλων. Επίσης, πρέπει να γίνει προσπάθεια για προαγωγή 
της διαφάνειας του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη. 

Μεγάλος αγώνας πρέπει να γίνει και στα θέματα 
φορολογίας. Η φορολογική δικαιοσύνη μπορεί να 
αποτελέσει γεγονός με την πάταξη της φοροαποφυγής 
και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Ακόμη, η δημόσια υπηρεσία είναι ένας τομέας όπου 
πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί. Έχουμε χρέος 
να προστατέψουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και να μην 
επιτρέψουμε την συνέχιση της μείωσης των κοινωνικών 
δαπανών, ούτε στον τομέα της υγείας, ούτε στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Όπως επίσης ούτε και την μείωση των 
επιδομάτων σε μικρομεσαίους αγρότες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες 
της και να δράσει αποτελεσματικά στο θέμα της 
μετανάστευσης, δημιουργώντας σχέσης και συνεργασίας 
με τις χώρες από όπου προέρχονται.

Η GUE/NGL αντιτίθεται στην στρατιωτικοποίηση, την 
ανάπτυξη των δυνάμεων παρέμβασης, καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκαλεί συγκρούσεις 
και εντάσεις στις διεθνείς σχέσεις. Σαφώς τα ειρηνικά μέσα 
θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 
Πρέπει να ξεκαθαριστεί κατά πόσο οι ιδιωτικές επενδύσεις 
έχουν θετικό αντίκτυπο σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες 
και δεν εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Η GUE/NGL 
εργάζεται για να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
της ανάπτυξης των ολοένα και πιο διαφοροποιημένων 
χρηματοοικονομικών ροών Βορρά-Νότου, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι ροές αυτές συμμορφώνονται με 
υπεύθυνα πρότυπα χρηματοδότησης.

Ένα άλλο ακόμη ζήτημα που ταλανίζει αρκετές χώρες 
είναι με τη χρηματοδότηση που τους παρέχεται και με 
τη βιωσιμότητα των χρεών. Σαφώς οι δανειστές είναι 
εκείνοι που μπορούν να καθορίσουν τους κανόνες γύρω 
από το θέμα αυτό. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορείς 
να εκμηδενίζεις τις ανθρώπινες ανάγκες και τη φτώχεια. 
Σε όλο αυτό θα έπρεπε να είναι δεδομένο η εκτίμηση της 
νομιμότητας και της βιωσιμότητας των επιβαρύνσεων 
του χρέους. 

Η GUE/ NGL αντιτίθεται στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εμπορίου και στις άλλες νεοφιλελεύθερες συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου, καθώς έχουν αρνητικές οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει πως η εξωτερική 
πολική της Ε.Ε δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με 
τους στόχους των συμφωνιών αυτών. Άρα, ουσιαστικά, 
με το ένα χέρι προσπαθεί να κτίσει κάτι και με το άλλο 
το καταστρέφει.

Επιπρόσθετα, στον τομέα του περιβάλλοντος μπορεί 
να τεθούν στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, βοηθώντας μάλιστα τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να αντιμετωπίσουν και εκείνες την αύξηση της 
θερμοκρασίας. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και η ρύπανση, όλα έχουν βαθιές 
επιπτώσεις στη γεωργία, στους αγρότες, στις ζωές των 
αυτόχθονων πληθυσμών, στη γη και στους ωκεανούς σε 
όλο τον κόσμο. Αυτή η ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα της 
φτώχειας και της ανισότητας. 

Η ομάδα GUE / NGL υποστηρίζει τη διεθνή αλληλεγγύη, 
την ειρήνη, τις δημοκρατικές αξίες, και την κυριαρχία 
και την ελευθερία των λαών.

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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υμπληρώνονται φέτος, 73 χρόνια από την 
ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ, για κάλεσμα των μελών του και του 
λαού μας, για μαζική και  εθελοντική καταταγή 

στο πλευρό των δυνάμεων που πολεμούσαν την 
επέλαση του χιτλεροφασισμού στην Ευρώπη, κατά 
το Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φυσικά, αυτή η απόφαση δεν ήταν μια μεμονωμένη 
ενέργεια του ΑΚΕΛ, αλλά προηγήθηκαν και μια σειρά 
από άλλα γεγονότα. Αρχικά με την ίδρυση του ΑΚΕΛ 
το 1941, το ίδιο το κόμμα αυτοπροσδιορίστηκε ως 
δημοκρατικό, αντιφασιστικό και αντιχιτλερικό, 
οργανώνοντας αντιφασιστικές επιτροπές σε 
όλο το νησί. Το 1942 καταθέτει προτάσεις μέσω 
ενός υπομνήματος στην αποικιακή κυβέρνηση 
για το πώς μπορεί να συμβάλλει ο κυπριακός 
λαός στη νίκη των συμμάχων κατά του φασισμού 
και κάνοντας πράξη τις θέσεις του, καλεί τον 
κυπριακό λαό να προσφέρει χωρίς πληρωμή 
μια μέρα δουλειάς για την άμυνα της Κύπρου. 
Η απόφαση της 16ης του Ιούνη του 1943 ήταν η 
κορύφωση της αντιφασιστικής και διεθνιστικής 
δράσης του κόμματος των.

Τα μέλη του κόμματος και όχι μόνο, δέχτηκαν 
με ενθουσιασμό την απόφαση και υπήρξε έντονη 
προθυμία αρκετών να καταταγούν στο στρατό. 
Στη συνδιάσκεψη που έγινε στις 27 Ιουνίου μέσα 
σε μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, το ΑΚΕΛ ενέκρινε 
περίπου χίλιους εθελοντές, με έντεκα εξ αυτών να 
είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Την ίδια μάλιστα μέρα παρουσιάστηκαν σε 
στρατόπεδο στα Πολεμίδια όπου 800 εθελοντές 
έγιναν δεκτοί από τις αποικιακές αρχές. Η 
απόφαση του ΑΚΕΛ ήταν η πρώτη πολιτική και 
συνειδητά οργανωμένη απόφαση για μαζική 
κατάταξη Κυπρίων στον Βρετανικό στρατό, καθώς η 
πλειοψηφία των μέχρι τότε κατατάξεων ήταν κυρίως 
για βιοποριστικούς λόγους, ένεκα των συνθηκών 
φτώχειας στο νησί. Έθετε οργανωμένα πλέον τους 
πολιτικούς και πατριωτικούς στόχους των Κυπρίων, 
για απελευθέρωση της Ελλάδας και των υπόλοιπων 
λαών της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή, αλλά 
και την αξιοποίηση της υπόσχεσης των βρετανών 
για αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού για ένωση, 
εφόσον βοηθήσει τους Βρεττανούς στον πόλεμο. 

Εύκολα, επομένως, μπορεί να διακρίνει κανείς πως 
το κόμμα έθετε το εθνικό συμφέρον της πατρίδας 
και του λαού μας, ως πρώτιστό του στόχο και πως 
η απόφαση της 16ης Ιουνίου ήταν μια συνειδητή 
πολιτική πράξη προς αυτό τον στόχο. Η απόφαση 
της 16ης Ιουνίου συνέδεσε τον αντιφασιστικό αγώνα 
με την πάλη για την απελευθέρωση της Κύπρου 
από το βρετανικό ζυγό. Υπήρξε το αποκορύφωμα 
της αντιφασιστικής δράσης του ΑΚΕΛ, το οποίο 
είχε ιδρυθεί μόλις δυο χρόνια προηγουμένως, 
παίρνοντας τη σκυτάλη από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κύπρου. 

Οι  ΑΚΕΛιστές ανάμεσα σε χιλιάδες άλλων Κυπρίων 
πολέμησαν σε διάφορα μέτωπα. Ορισμένοι μάλιστα 
θυσίασαν και τη ζωή τους στον αγώνα για τη 
συντριβή του χιτλεροφασισμού.

 Με το τέλος του πολέμου οι Βρετανοί αποικιοκράτες 
αρνήθηκαν να αποστρατεύσουν τους Κύπριους 
εθελοντές, για να τους χρησιμοποιήσουν στους 
αποικιακούς τους πολέμους. Οι ΑΚΕΛιστές τέθηκαν 
επικεφαλείς του Κινήματος για την αποστράτευση, 
το οποίο έγραψε τη δική του τιμημένη ιστορία και 
είχε τα δικά του θύματα, όπως ο Τάκης Κυθραιώτης, 
στέλεχος του κόμματος.

Η 16η Ιουνίου θυμίζει πάντα το μόνιμο καθήκον της 
πάλης κατά του φασισμού, αλλά και το καθήκον 
της διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. 
Σήμερα που ο φασισμός και νεοναζισμός αναβιώνει 
μέσα από χρυσαυγΐτικα και ελαμίτικα μορφώματα, 
σήμερα που η οικονομική κρίση δημιουργεί 
πρόσφορο έδαφος για τέτοια ιδεολογήματα, τα 
οποία σήμερα μπήκαν και στη βουλή, επιβάλλεται 
όσο ποτέ να ορθώσει ο κάθε δημοκρατικός και 
προοδευτικός Κύπριος το ανάστημά του και 
να συστρατευτεί με το ΑΚΕΛ που διαχρονικά 
παλεύει για να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα 
ποτέ ξανά το φασισμό. Τιμώντας τη 16η Ιουνίου, 
επιτελούμε το πιο ιερό χρέος προς τις επόμενες 
γενιές, δικαιώνουμε του Κύπριους αλλά και τα 
εκατομμύρια ανθρώπων που θυσιάστηκαν κατά 
του χιτλεροφασισμού.

• Άντρεα Λόντου
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
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Στις 6, 7 και 8 Ιουλίου, εκεί στο γνωστό χώρο της πύλης 
Αμμοχώστου στη Λευκωσία, θα κτυπάει η καρδιά της νέας 
γενιάς! Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα θεσμό, που για 65 χρόνια 
τώρα, ολόκληρο το ΕΔΟΝίτικο οικοδόμημα, με ανιδιοτέλεια, 
μεράκι, αλλά κυρίως την εθελοντική προσφορά κατάφερε 
να ριζώσει στην καρδιά και στο μυαλό της νεολαίας. Ένα 
Φεστιβάλ γεμάτο ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και αγωνιστικότητα 
που προσφέρει μία εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας αλλά 
και ένα οχυρό αντίστασης, πάλης και εφαλτήριο αγώνων και 
διεκδικήσεων, κατά της μαζικής υποκουλτούρας και των σάπιων 
πολιτιστικών προϊόντων. 

Ο θεσμός των Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε 
από τη νέα γενιά και ολόκληρο το λαό μας γιατί μέσα από 
αυτά, είδαν να απεικονίζονται οι αγώνες, οι προσδοκίες και 
τα οράματά τους, είδαν να απεικονίζονται οι σκέψεις και οι 
προβληματισμοί τους, εξάλλου είναι γνωστό πως το Φεστιβάλ 
της ΕΔΟΝ πέρα από ένα πολιτιστικό υπερθέαμα, αποτελεί και 
ένα κορυφαίο, πολιτικό και κοινωνικό γεγονός. 

Το 29ο ΠΦΝΦ θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα «Ζωή 
χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη κι 
επανενωμένη». Το φετινό σύνθημα καλεί το λαό και ιδιαίτερα 
τη νέα γενιά, να παλέψει οργανωμένα για μια ζωή χωρίς τους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς τις στρατιωτικές επεμβάσεις 
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., χωρίς το θάνατο, την προσφυγιά, 
την καταστροφή, χωρίς το φασισμό, το ρατσισμό και το 
φονταμενταλισμό. 

Να παλέψει για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ, ενάντια στην 
επίθεση των μονοπωλίων και του κεφαλαίου στα εργασιακά δικαιώματα. 
Για μια ζωή στην κοινωνία της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού. Ταυτόχρονα, το κάλεσμα αγώνα δεν 
μπορεί να είναι ξεκομμένο σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, από τον 
αντικατοχικό αγώνα του λαού μας, για απελευθέρωση κι επανένωση 
της Κύπρου μας. Αγώνας μαζικός και επίμονος, για ομοσπονδιακή λύση 
του Κυπριακού που θα μας απαλλάξει από την κατοχή, τον εποικισμό, τις 
ξένες εξαρτήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, που θα αποκαταστήσει τις 
βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, 
Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένηδων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

Ας γιγαντώσουμε, λοιπόν, την ελπίδα που ονομάζεται νεολαία και 
Αριστερά.

Τώρα είναι η ώρα να τραβήξουμε άφοβα μπροστά και μόνο μπροστά.
Δίνουν το παρόν τους στο 29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών οι σημαντικότερες μουσικές παρουσίες του ελλαδικού χώρου! 
Στις 8 Ιουλίου η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μπάμπης Στόκας, στις 7 Ιουλίου 
οι Θάνος Μικρούτσικος και Μίλτος Πασχαλίδης και στις 8 Ιουλίου ο Πάνος 
Μουζουράκης και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

«Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη κι 
επανενωμένη».

Ραντεβού λοιπόν… στο Φεστιβάλ!

Διεθνούπολη • Θεματικά Κέντρα • Μαθητικό Στέκι • Φοιτητικό Στέκι • Στέκι Νέων Εργαζομένων • Δικοινοτικό Στέκι • Παιδότοπος

Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης
Παρουσίαση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων: ξυλογλυπτική ,αργυροχοϊα, 
αγγειοπλαστική, ψαθάκι, ψηφιδωτό, κατασκευή καρέκλας.
Παραδοσιακό φούρνισμα ψωμιών - Παρασκευή Μαρμελάδας - Ψήσιμο
Σιουσιούκου και Παλουζέ - Ψήσιμο λοκμάδων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Είσοδος Μπάντας ΕΔΟΝ Δρομολαξιάς.
•Ομιλία Γ.Γ. του Κ.Σ. ΕΔΟΝ Χρίστου Χριστόφια.
•Συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου.
•Συναυλία με τον Μπάμπη Στόκα.

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού», 
με το Γεράσιμο Ανδρεάτο και τους Γιώργο Παπαδόπουλο, 
Αντώνη Γεωργίου, Μάριο Νεοφυτίδη και Αντρέα Κέρβερο.
•Πολιτιστικός Όμιλος «ΜΑΛΛΟΥΡΑ», Αθηαίνου.
•Λαογραφικός Όμιλος «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», Γεροσκήπου.
•Συναυλία με τίτλο «Στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού», 
με το Γεράσιμο Ανδρεάτο και τους Γιώργο Παπαδόπουλο, 
Αντώνη Γεωργίου, Μάριο Νεοφυτίδη και Αντρέα Κέρβερο.

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ «Άνθρωποι και Αριθμοί».
•Μουσικό Σχήμα «The StrangArts».
•Θεατρική Σάτιρα.
•Μουσικό Σχήμα Μόδεστου Αργυρού
και Νάσιας Γεωργίου.
•Μουσικό Σχήμα Νικόλα Γεωργίου.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα:
    -Χορευτικό από το παιδικό χορευτικό σχήμα του        
πολιτιστικού ομίλου «ΜΑΛΛΟΥΡΑ», Αθηαίνου.
    -Θεατρικό από την παιδική θεατρική ομάδα   
     «ΠΑΡΑΒΑΣΗ», Λυμπιών.

Στο χώρο θα υπάρχουν  δραστηριότητες για παιδία καθ’ 
όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, facepainting, μπαλονοκατασκευές, 
μικροψαρέματα, ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές 
με πηλό, μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, 
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
•«Οι περικοπές στην Παιδεία και η δική μας απάντηση».
Χώρος Συζήτησης:Φοιτητικό Στέκι – Μαθητικό Στέκι.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «QUOTETHERAVENNEVERMORE»,
με το μουσικό συγκρότημα Λωποδύτες.
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Συναυλία με τους Θάνο Μικρούτσικο
και Μίλτο Πασχαλίδη.

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Κάτσε να ακούσεις μια πενιά» με το 
μουσικό σχήμα «Λαϊκή Τετρακτύς».
•Πολιτιστικό Όμιλος «ΕΡΜΗΣ», Αραδίππου.
•Λαογραφικός Όμιλος «ΑΥΚΟΡΙΤΙΣΣΑ ΦΩΝΗ».
•Συναυλία με τίτλο «Κάτσε να ακούσεις μια πενιά» με το 
μουσικό σχήμα «Λαϊκή Τετρακτύς».

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ. «Το Χαμένο Σήμα της 
Δημοκρατίας».
•Μουσικό Σχήμα Προοδευτική Κ.Φ. Θεσσαλονίκης.
•Θεατρική Σάτιρα.
•Μουσικό Σχήμα «TheAccoustics».
•Μουσικό ΣχήμαΠροοδευτικής Κ.Φ. Αθήνας.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Καλλιτεχνικό παιδικό πρόγραμμα:
     -Χορευτικό από τον Ποντιακό Σύλλογο
      «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ».
     -Χορευτικό από το παιδικό σχήμα του Πολιτιστικού     
      Ομίλου «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», Πέρα Χωριού-Νήσου.

Στο χώρο θα υπάρχουν  δραστηριότητες για παιδία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, facepainting, μπαλονοκατασκευές, 
μικροψαρέματα, ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές 
με πηλό, μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, 
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•«Τα ΜΜΕ και ο ρόλος τους σε περιόδους κρίσης».
Χώρος Συζήτησης:Μπουάτ.
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ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΔΡΑ
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Είσοδος Εδονοπούλων.
•Ομιλία Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
•Συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη.
•Συναυλία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Καλωσόρισμα.
•Πολιτιστικός Όμιλος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»,
Κάτω Πολεμιδιών.
•Συναυλία με κυπριακό σχήμα
•ΧορευτικόΣχήμα «DANCEFORPEACE».
•Χορευτικό.
•Συναυλία με κυπριακό σχήμα.
•Συναυλία με τους Βαγγέλη Κορακάκη …(ΕΚΚΡΕΜΕΙ)

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ. «Μέρες Οργής».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Καλλιτεχνικό παιδικό πρόγραμμα: 
       -Χορευτικό από τη σχολή χορού
       «ΕΥΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ», Δαλιού.
       -«Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο δέντρο» από  
        το θέατρο σκιών Χαράλαμπου, Έλενας
        και Αντρέα Χαραλάμπους.

Στο χώρο θα υπάρχουν  δραστηριότητες για παιδία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, facepainting, μπαλονοκατασκευές, 
μικροψαρέματα, ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές 
με πηλό, μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, 
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
•«Το δικαίωμα στην απεργία και οι προσπάθειες 
ποινικοποίησής της».
Χώρος Συζήτησης:Στέκι Νέων Εργαζομένων.
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14 ΕΔΟΝόπουλα

Hδιαμόρφωση του προγράμματος των 
παιδικών κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ είναι 
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των 

μελών του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, 
που ως στόχο έχει να προσφέρει στα παιδιά μια 
αξέχαστη εβδομάδα, με ψυχαγωγικές, αλλά και 
επιμορφωτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στόχος 
του προγράμματος είναι να αναπτύξει την ομαδικότητα 
και τη συνεργασία ανάμεσα στους κατασκηνωτές, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
και κοινωνικής συνείδησης, πάνω σε θέματα που 
απασχολούν την καθημερινότητα των παιδιών. 

Το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων του δημοτικού 
επικεντρώνεται σε θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκε 
το Κίνημα στις εκστρατείες που πλαισίωναν τις 
εβδομαδιαίες μας συναντήσεις από την αρχή της 
χρονιάς. Συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική ασχολείται 
με θέματα όπως ο πόλεμος και η συνέπειες του στα 
παιδιά, ο πόλεμος στην Κύπρο και πως τον έζησε 
ένα παιδί το 1974 και η έκφραση αλληλεγγύης στους 
αγώνες των λαών, κάτω από τον τίτλο «το όνειρο 
του παιδιού είναι η ειρήνη. Η δεύτερη θεματική 
ασχολείται με τον πολιτισμό και πως αυτός αποτελεί 
μέσο έκφρασης, μέσα από τα διάφορα είδη του. 
Παράλληλα, τα παιδιά θα ασχοληθούν με θεματικές 
όπως τα δικαιώματα του παιδιού και η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

Το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων του γυμνασίου, 
θα ασχοληθεί επίσης με την εκστρατεία «το όνειρο του 
παιδιού είναι η ειρήνη», με τρόπο που να απευθύνεται 
σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα, τα παιδιά 
θα συμμετέχουν στο παιχνίδι  «Περάσματα» με στόχο 
την ευαισθητοποίηση για τη ζωή των προσφύγων. 
Τα «Περάσματα» είναι ένα βιωματικό παιχνίδι της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
το οποίο βασίζεται στη μέθοδο της προσομοίωσης. 
Μέσα από τη διαδικασία της δραματοποίησης και της 
αναπαράστασης της πραγματικότητας, επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να βιώσουν γεγονότα και καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά 
τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. 
Οι κατασκηνωτές του γυμνασίου θα συμμετέχουν, 
επίσης, σε βιωματικό εργαστήρι για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας και θα ασχοληθούν με κοινωνικά 
θέματα μέσα από προβολή οπτικοακουστικού υλικού. 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τόσο στο πρόγραμμα 
των κατασκηνώσεων του δημοτικού, όσο και του 
γυμνασίου, αποτελούνται από ομαδικά παιχνίδια 
γνωριμίας, αθλητισμό, γνωριμία με το περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, διασκεδαστικές ομαδικές δοκιμασίες σε 
στεριά και θάλασσα και προσφέρουν ερεθίσματα στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των κατασκηνωτών.

Οι πιο πάνω δραστηριότητες θα γίνονται στο χώρο της 
κατασκήνωσης, ενώ κάποιες θα γίνονται στην παραλία 
της κοινότητας των Περβολιών Λάρνακας. Τα παιδιά 
θα μάθουν, μέσα από την συνύπαρξή και συμβίωσή 
τους στον χώρο της κατασκήνωσης, να σέβονται 
ο ένας τον άλλο, να εργάζονται συλλογικά και να 
αναλαμβάνουν ενεργά καθήκοντα και υπευθυνότατες 
για την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης. 

Για αυτό, αν θέλεις να σου μείνει αξέχαστο 
αυτό το καλοκαίρι θα σε περιμένουμε στην 
ομάδα μας στις παιδικές κατασκηνώσεις της 
ΕΔΟΝ. 
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ς ΠΕΟΜ εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας 
στις οικογένειες των νέων ανθρώπων που χάθηκαν 
άδικα σε τροχαία ατυχήματα. Είναι πολύ λυπηρό να 
βλέπουμε νεαρά άτομα να πεθαίνουν στην άσφαλτο. Στα 
πλαίσια της προσπάθειας της ΠΕΟΜ, πραγματοποιήσαμε 
εκστρατεία σε όλες τις πόλεις με σύνθημα «Όχι άλλο 

αίμα στην άσφαλτο.. κάποιος σε περιμένει σπίτι».

Mέσω της εκστρατείας, θέλουμε να έχουμε ουσιαστική 
συμβολή στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κοινωνικού 
προβλήματος. Η ουσιαστική απάντηση στα κοινωνικά και 
συναισθηματικά αδιέξοδα της νεολαίας βρίσκεται στην ομορφιά 
του αγώνα και όχι στην κόλαση των ψευδαισθήσεων και των 
υποκατάστατων ελευθερίας και ευτυχίας. Στόχος της νεολαίας 
πρέπει να είναι η ζωή και όχι η μετατροπή της ζωής σε στόχο. 

Ας σκεφτούμε ότι δεν περνάει μέρα που να μην ακούσουμε ή 
να μη διαβάσουμε για κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Πόσο 
κρίμα είναι να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο 
για μια βλακεία ή μια απερισκεψία. 

Το πρόβλημα της επικίνδυνης οδήγησης από μερίδα των νέων 
έχει τη βάση του στα κοινωνικά προβλήματα, τα αδιέξοδα, τις 
ανασφάλειες και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των νέων. Η ταχύτητα 
που προσφέρει μια ψευδαίσθηση φυγής, το επικίνδυνο οδήγημα 
που προσφέρει μια ψευδαίσθηση μαγκιάς δεν εξυπηρετεί σε 
τίποτα παρά μόνο να παίζουμε τη ζωή μας κορόνα γράμματα. 

ια άλλη μια φορά, η μαθητική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος, 
αποδεικνύει ότι αδιαφορεί για τα ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές. 
Με λύπη παρατηρούμε ότι η ΜΑΚΙ, η οποία έχει διοριστεί στην ηγεσία της ΠΣΕΜ, 
ετσιθελικά αποφάσισε φέτος να μην πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΠΣΕΜ.

Το συνέδριο, κανονικά, αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης διαδικασίας που 
θα έπρεπε να κορυφώσει τις Γενικές Συνελεύσεις των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων 
και τις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών Συντονιστικών (ΕΣΕΜ). Στο Συνέδριο θα 
δινόταν η ευκαιρία σε όλα τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια των σχολείων 
να μεταφέρουν ενώπιον της ΠΣΕΜ τα διάφορα προβλήματα που 
απασχολούν τους συμμαθητές μας.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου προβληματιζόμαστε, εκφράζουμε 
απόψεις, σχηματίζουμε θέσεις και υιοθετούμε στάσεις. 
Συζητάμε και παίρνουμε αποφάσεις για πολύ σημαντικά 
ζητήματα που απασχολούν εμάς τους μαθητές, αλλά 
και την κοινωνία μας ευρύτερα. Ζητήματα όπως 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μαθητών, 
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο μαθητικός 
συνδικαλισμός, η θεσμική κατοχύρωση των 
μαθητικών οργανώσεων, η σχολική αποτυχία, 
η παραπαιδεία, η νεανική παραβατικότητα, τα 
ναρκωτικά, ο πολιτισμός κ.α.. 

Ειδικά τη φετινή χρονιά, που ξεκίνησε και τελειώνει 
με τόσα προβλήματα, είναι ανεπίτρεπτο να μην 
πραγματοποιείται το Συνέδριο της ΠΣΕΜ. Μέσα 
από το Συνέδριο, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε 
στους κυβερνώντες, πως καταδικάζουμε το ότι 
μας έκαναν πειραματόζωα. Θα μπορούσαμε να 
αποφασίσουμε πως δε συμφωνούμε με την ετσιθελική 
στάση του Υπουργού για εφαρμογή των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε τη μείωση 
των σχολικών εξόδων. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε 
τα φετινά προβλήματα να μην επαναληφθούν για άλλη μια 
χρονιά. 

Δυστυχώς, η διορισμένη ηγεσία της ΠΣΕΜ, μας στέρησε αυτό το δικαίωμα. Προτίμησε να 
κρατήσει το μαθητικό κίνημα στην αδράνεια, κάνοντας με αυτό τον τρόπο πλάτες στον Υπουργό.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί και η διαφορά στον τρόπο αντίληψης των μαθητικών 
προβλημάτων και διεκδικήσεων. 

Προηγούμενες χρονιές, όταν η ΠΕΟΜ ήταν στην ηγεσία 
της ΠΣΕΜ, ως μαθητικό κίνημα έχουμε επιτύχει τόσες 
πολλές διεκδικήσεις. Παραδείγματος χάρη η μαθητική 

στολή, διαμόρφωση προτάσεων για εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, και άλλα πολλά. 

Για μια ακόμα φορά, φάνηκε με τον πιο 
τρανό τρόπο, ότι η κυβέρνηση, αλλά 
και οι διορισμένοι μαθητές τους, έχουν 
ως απώτερο στόχο την κατάργηση κάθε 
ίχνους κριτικής σκέψης και έκφρασης. 
Θέλουν τους μαθητές υποταγμένους 

και αδιάφορους για το μέλλον τους, να 
εκτελούν διαταγές χωρίς να σκέφτονται ή 

να προβληματίζονται. Ο δικός μας ρόλος, 
ως ΠΕΟΜίτες και ΠΕΟΜίτισσες, είναι να τους 

αποδείξουμε ότι το μαθητικό κίνημα αξίζει και 
πρέπει να έχει λόγο για όσα το αφορούν.

Ξεκινούμε από σήμερα, δυναμικά, να φέρνουμε κοντά 
μας και τον κάθε συμμαθητή μας, δείχνοντάς του γιατί 

είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια της 
ΠΕΟΜ. Γιατί για εμάς οι λέξεις «Δημοκρατία» και «Διεκδίκηση», 

δεν είναι απλά συνθήματα.

•Άντρια Δαυίδ
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας  

Επιπρόσθετα, εξίσου λυπηρό είναι να βλέπουμε 
ιστοσελίδες «ενημέρωσης» να προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν τέτοια γεγονότα και να δημοσιεύουν 
και να αναδημοσιεύουν ειδήσεις σχετικά με την 
προσωπική ζωή των θυμάτων. Θεωρούμε αδιανόητο 
στο βωμό των clicks και των likes, οι σελίδες αυτές 
να πατούν επί πτωμάτων και να προσπαθούν να 
πουλήσουν ειδήσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
τον ανθρώπινο πόνο. 

Η πολιτική πρόληψης για την οδική ασφάλεια απαιτεί 
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Της εκτελεστικής εξουσίας, του εκπαιδευτικού 
συστήματος, του νεολαιίστικου κινήματος, της 
αστυνομίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εφαρμογή ενός 
στρατηγικού σχεδίου πρόληψης μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυτή τη στιγμή που το πρόβλημα παίρνει 
ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, θα ήταν εντελώς λανθασμένο εάν η 
κοινωνία και η πολιτεία στρέψει τα πυρά της κατά της νέας γενιάς του τόπου, 
με την ενίσχυση των κατασταλτικών μέτρων. 

Καλούμε κάθε νέο και νέα, κάθε συμμαθητή και συμμαθήτρια μας να είναι 
προσεκτικοί στο δρόμο. Επίσης καλούμε τη πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα 
έτσι ώστε η οδική ασφάλεια να μην είναι μόνο ένα σύνθημα αλλά να γίνει 
συνείδηση σε όλους τους νέους. Ας κάνουμε το σύνθημα πράξη, « Όχι άλλο 
αίμα στην άσφαλτο!».

•Σταύρος Λαός
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Α’ Τεχνικής Λεμεσού
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK UNIVERSITY
FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-
CYPRUS COLLEGE
ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-
INTERCOLLEGE
ΑΞΙΚ
UCLAN
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΗΡΑΤΟΥ ΣΕΜΕΛΗ

ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

95150866
99993080
99834478
99018422

99074332

99010068

99135798
99115511
99144102

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

+447746709215
+359898854024
+420777688612

+36705528284
+79183283973

+4917664947765
+33650524324

+393895417629

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
99201169
99008055
99929091
99083451
99010262
99135940
99960208
99466645
99326054

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
+306993712114
+302106454100
+306951217209
+302315504190
+306992884616
+306992788133
+306947532990
+306946620653
+306951238216
+306948230393
+306943915492
+306949254136

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 
ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΑΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

99296769

99808206

96582107
99983992
99068454
99897971
99030977
97654158
96454906
99214473
99326054

ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΜΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

λοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. Η Προοδευτική Κ.Φ. 
για ακόμα μια χρονιά παραμένει η ισχυρή δύναμη διεκδίκησης και αντίστασης για τους φοιτητές 
στους χώρους σπουδών της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η Προοδευτική Κ.Φ. στους 21 χώρους σπουδών που πραγματοποιήθηκαν εκλογικές αναμετρήσεις, έλαβε 
πέραν των 4400 ψήφων και ποσοστό 43,26%, σημειώνοντας μάλιστα άνοδο από την περσινή χρονιά. Η 
παράταξη της Αριστεράς συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά να αποτελεί τον πιο συνεπή, αγωνιστικό και μαχητικό 
εκπρόσωπο και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των φοιτητών, μεγαλώνοντας μάλιστα την απήχηση της 
μέσα στους φοιτητές. 

Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από ένα αρνητικό σταθμό στην ιστορία του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, 
αφού μετά από μήνες συνεχούς προσπάθειας, η Κυβέρνηση πέρασε με ισχνή πλειοψηφία μέσα στη Βουλή το 
κουτσούρεμα των δικαιούχων της Φοιτητικής Χορηγίας και του  Φοιτητικού Πακέτου. Η παράταξη μας, τα 
τελευταία 2 χρόνια έσωσε σκληρούς και πολύμορφους αγώνες για την απόκρουση της εν λόγω προσπάθειας, 
αλλά μετά από αρκετές αλλαγές το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου εγκρίθηκε. Για εμάς είναι ξεκάθαρο, 
όμως, ότι το ότι χάθηκε μια μάχη δε σημαίνει ότι χάθηκε ο πόλεμος. 

Στα τελευταία τρία χρόνια που Κυβέρνηση και Τρόικα έχουν κουτσουρέψει και στοχοποιήσει όλα τα κεκτημένα 
των φοιτητών, η υπεράσπιση και η ανάκτηση όσων έχουν χαθεί, αποτελεί το βασικό άξονα δράσης της 
Προοδευτικής Κ.Φ., παράλληλα με το συνεχή αγώνα του λαού μας για λύση και επανένωση. Λαμβάνοντας, 
μάλιστα, υπόψη, ότι τα τελευταία τρία χρόνια ο αριθμός των φοιτητών έχει συνεχή μείωση, πρώτιστος 
στόχος της παράταξης μας για τη νέα χρονιά αποτελεί η ανάκτηση των κεκτημένων και των επιδομάτων 
των φοιτητών και η υπεράσπιση του δικαιώματος στις σπουδές για όλους. Παράλληλα, στόχος μας αποτελεί 
η ουσιαστική επαναλειτουργία της Γενικής Γραμματείας της ΠΟΦΕΝ, με ξεκάθαρο μαχητικό διεκδικητικό 
προσανατολισμό.

Εκ μέρους της Προοδευτικής Κ.Φ. θα ήταν παράλειψη μας να μη συγχαρούμε τις εκατοντάδες στελέχη και 
φίλους της παράταξης για τη σκληρή δουλειά που πράττουν ολόχρονα, συνδυάζοντας το συνδικαλισμό με 
τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριες 
που μας τίμησαν με την ψήφο τους και να τους υποσχεθούμε ότι η δύναμη που μας έδωσαν θα μεταφραστεί 
σε πράξεις, αγώνες και διεκδικήσεις. 

•Νάσος Κούκος
Μέλος ΚΓ ΕΔΟΝ

Επικεφαλής Προοδευτικής Κ.Φ.

O
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ν έτει 2016 οι εργαζόμενοι φαίνεται να 
αποκτήσαμε νέα υπόσταση ως «σύγχρονοι 
δούλοι». Κι ενώ είχαμε την εντύπωση πως 

η δουλεία είχε καταργηθεί, σήμερα, στον 21ο αιώνα, 
αυτή επανέρχεται υπό νέους όρους και συνθήκες. 

Ως αρχαίος και διαπολιτισμικός θεσμός, η δουλεία 
νομιμοποιούσε τη μετατροπή του ανθρώπου σε 
ιδιοκτησία. Συνεπαγόταν όχι μόνο με τον κοινωνικό 
θάνατο του ατόμου αλλά, επιπλέον, του αφαιρούσε 
αυτή καθαυτή την ανθρώπινη υπόσταση. Τον 
υποβίβαζε σε αντικείμενο προς ιδιοκτησία και χρήση 
ώσπου, σταδιακά, απαγορεύτηκε για οικονομικούς 
και ηθικούς λόγους στις πλείστες χώρες του κόσμου.
Όσον αφορά στην Κύπρο του 2016, ο θεσμός αυτός 
φαίνεται να εμφανίζεται εκ νέου, με την εποχιακή 
απασχόληση να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας. Παρόλα 
αυτά, η πλειοψηφία τόσο των πολιτών όσο και των 
κυβερνώντων δεν φαίνεται να εκλαμβάνει ή και να 
αξιολογεί το σύγχρονο αυτό εργασιακό καθεστώς ως 
μείζον πρόβλημα. Η μη αποδοχή της κατάστασης που 
επικρατεί στην αγορά εργασίας, ίσως να οφείλεται 
και στην επανάπαυση των εργαζομένων, αυτών που 
καθημερινά δέχονται την μιντιακή και κυβερνητική 
προπαγάνδα που, αναφερόμενη στον τύπο αυτό 
εργασίας, υποστηρίζει πως «Ευτυχώς που έχουμε 
τουλάχιστον δουλειά». 

Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως εποχιακή 
υπάλληλος, σίγουρα όχι κατ’ επιλογήν. Όπως και 
άλλοι χιλιάδες νέοι επιστήμονες, αναγκάζομαι να 
απασχολούμαι οπουδήποτε για να εξασφαλίσω τα 
προς το ζην. Εμπειρικά μπορώ να δηλώσω πως 
οι συνθήκες εργασίας όχι μόνο δεν καλυτερεύουν 
τα τελευταία χρόνια, αλλά, αντιθέτως, τείνουν να 
θυμίζουν καθεστώτα δουλείας. 

Η εποχικότητα, για παράδειγμα, πέραν του ότι 
αφήνει τον εργαζόμενο στο δρόμο ένα εξάμηνο μετά, 
κουβαλά μαζί της και επιπλέον αρνητικά στοιχεία 
όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας αλλά και στην 
οικονομία γενικότερα. Οι εργασιακές συνθήκες που 
επικρατούν στις εποχιακές δουλειές, και κυριότερα 
στα ξενοδοχεία, είναι σκληρές και απάνθρωπες. 
Ως νέος σε αναζήτηση εργασίας έρχεσαι πολλές 
φορές αντιμέτωπος με ερωτήματα του τύπου: 
«Έχεις προϋπηρεσία;». Και αναρωτιέσαι, πως είναι 
δυνατόν στην ηλικία των 20-30 κι ενώ δεν υπάρχουν 
οι επαγγελματικές ευκαιρίες, να πληροίς τέτοιου 
είδους κριτήρια; 

Επιπλέον, εάν και εφόσον προσληφθείς, οι 
εργοδότες προσφέρουν πενιχρούς μισθούς, χωρίς 
13ο και άλλα ωφελήματα, αυτά που με τόσο κόπο 
κατακτήθηκαν στο παρελθόν. Οι εργαζόμενοι από 
την άλλη, μετά από πολύμηνη ή ακόμα και πολύχρονη 
ανεργία, αποδέχονται αυτό που τους προσφέρεται 
όσον αφορά στο μισθό και τις συνθήκες εργασίας. 
Και οι εργοδότες από την πλευρά τους τείνουν 
να προσλαμβάνουν όλο και λιγότερο προσωπικό 
από αυτό που απαιτείται, εξαναγκάζοντας τους 
εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι και 10 ώρες 
ημερησίως, σε σπαστά ωράρια, ενώ πολλές φορές 
τους ζητείται επιπλέον να καλύπτουν –απλήρωτες- 
υπερωρίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τις πλείστες 
φορές, να μην μεσολαβούν καν οκτώ ώρες απ’ την 
ώρα λήξης της εργασίας τους μέχρι την επόμενη 
εργάσιμη μέρα, πράγμα που σημαίνει πως δεν 
υπάρχουν περιθώρια ανάπαυσης και ξεκούρασης. 
Και οι εποχιακοί υπάλληλοι δεν αντιδρούν, 
παρά μόνο κάνουν υπομονή αναλογιζόμενοι: «Τι 
καλύτερο μπορώ να βρω;», «Όπου και να πάω οι 
ίδιες συνθήκες είναι», άλλωστε «Έξι μήνες είναι, θα 
περάσουν» ή ακόμα πως «Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε 
για ένα καλύτερο αύριο». 

Έτσι οι σημερινοί εργαζόμενοι μετατρέπονται σε 
σύγχρονους δούλους με στόχο να κρατήσουν τη 
δουλειά τους, αυτή που θα τους δώσει την ευκαιρία 
να συνεχίσουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο 
αύριο. Πάντα με την ελπίδα πως κάποτε θα έχουν 
την ευκαιρία να εργαστούν στο αντικείμενο τον 
σπουδών τους και να νιώσουν και πάλι αξιοπρεπείς 
και ελεύθεροι.

Όμως η αλήθεια κρύβεται στον καθημερινό αγώνα 
για καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής. Οι 
νέοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν τις 
«καλύτερες μέρες» που θα… έρθουν από μόνες 
τους. Μόνο με οργάνωση και διεκδίκηση, μαζί με 
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σους χώρους 
δουλειάς και στους δρόμους, θα μπορέσουμε να 
γείρουμε την πλάστιγγα υπέρ των εργαζομένων 
και όχι υπέρ του κεφαλαίου, όπως επιθυμεί –
και έχει καταφέρει μέχρι στιγμής- η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

•Χρύσω Κουμπάρου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ν.Ε. Παραλιμνίου

Ε
Συνάντηση με ΑΗΚ

Συνάντηση με CYTA

Συνάντηση με ΚΟΑ

Συνάντηση με Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων
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εν είναι ούτε 
μυστικό 

ούτε υπερβολή 
ότι το ευρωπαϊκό 
και το παγκόσμιο 

ποδόσφαιρο 

διαφοροποιήθηκε 

χάρη στην 

εμπορευματοποίηση 

και τα τηλεοπτικά 

δικαιώματα, στα 

οποία άλλωστε 

οφείλει και την 

ανάπτυξη των 

εμπορικών του 

χαρακτηριστικών. 

Η εμπορευματοποίηση κόντρα στα ιδανικά των διοργανώσεων
  
Η ιδέα για δημιουργία διοργάνωση στην οποία θα αναδεικνυόταν η 
καλύτερη εθνική ομάδα της Ευρώπης ανήκε στον Ανρί Ντελονέ από 
το 1927, ωστόσο έμελλε να υλοποιηθεί μετά το θάνατο του τότε 
αναπληρωτή προέδρου της FIFA και υψηλόβαθμου στελέχους της γαλλικής 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας το 1955. Ήθελε να αναπτύξει τη φιλοσοφία 
ότι κάθε χώρα μπορεί να αναπτύξει μια ποδοσφαιρική σχολή και να 
κοντράρει τις σχολές τις Λατινικής Αμερικής. 

Πλέον, η διοργάνωση του Εuro μοναδικό σκοπό έχει το οικονομικό 
όφελος της διοργανώτριας χώρας, αλλά και της ίδιας της ομοσπονδίας 
ποδοσφαίρου. Υπερβολικές τιμές στα εισιτήρια κάνουν τους αγώνες 
προσιτούς για όσους έχουν τη δυνατότητα και όχι για όλον τον κόσμο. 

Η έκβαση του αποτελέσματος κρίνεται κατά πολύ από τα πολιτικά 
συμφέροντα των κρατών τα οποία συμμετέχουν. Προφανώς ξεχωρίζουν 
τα μεγαθήρια της Ευρώπης που έχουν και την οικονομική δυνατότητα 
να συντηρούν αλλά και να επενδύουν στο ποδόσφαιρο με απώτερο 
σκοπό το κέρδος φυσικά.

Αυτό επεκτείνεται φυσικά  και στο καθόλα αγωνιστικό κομμάτι του 
δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο. Εκμεταλλευόμενοι την αγάπη 
της μεγαλύτερης μερίδας του φίλαθλου κοινού και την τεράστια 
δημοτικότητα του συγκεκριμένου αθλήματος, το φυλάκισαν σε μία 
φθοροποιό στασιμότητα, αφού εκείνο που προέχει είναι η διασφάλιση 
τη νίκης, που εξασφαλίζει χρήματα και κέρδη και τελευταίο ακολουθεί 
το θέαμα. 

Τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα ως φαύλος κύκλος μιας 
«φτηνής» συνδιαλλαγής
Όλο το βάρος έχει δοθεί στους προϋπολογισμούς, τη διεύρυνση της 
εμπορικής βάσης, τη μεγιστοποίηση των πηγών εσόδων και το παιχνίδι 
γίνεται πλέον το πρόσχημα.

Τα πολλά χρήματα που μπήκαν στο ποδόσφαιρο δημιούργησαν 
οικονομικούς γίγαντες με πολλά μεγάλα ονόματα στο ρόστερ τους και 
οικονομικούς νάνους που έχουν μέτριους και άγνωστους ποδοσφαιριστές. 
Όλα αυτά φυσικά τα υπερκέρδη τα οποία καρπώνονται ορισμένοι έως 
ελάχιστοι, δημιουργούν ένα τρελό σκηνικό στον ποδοσφαιρικό χάρτη. 

Την ώρα που η καπιταλιστική οικονομική κρίση έχει σαρώσει στο πέρασμα 
της το παγκόσμιο, αυξάνοντας το χάσμα μεταξύ ελαχίστων εκλεκτών 
πλουσίων και απλών φτωχών ανθρώπων από την άλλη, παρακολουθούμε 
τα δισεκατομμύρια τα οποία ξοδεύονται για τη διοργάνωση του Euro. 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να ετοιμαστούν σε μηδαμινό χρόνο όπου στο 
τέλος της μέρας μένουν αναξιοποίητες με τη λήξη της διοργάνωσης, τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα παίζονται σε βρώμικο τζόγο από τα κανάλια για 
επέκταση των κερδών τους και οι στοιχηματικές εταιρείες φροντίζουν να 
παρεμβαίνουν στο άθλημα με σκοπό την αύξηση των κερδών εις βάρος 
των τζογαδόρων με στημένα παιχνίδια. 

Η δική μας θέση
Ως ΕΔΟΝ δεν αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό ως ενασχόληση μόνο για 
τους εκλεκτούς και τους πρωταθλητές. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε 
από την πολιτεία διεύρυνση των προϋποθέσεων μαζικής άθλησης των 
νέων. Παράλληλα, πιστεύουμε στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης 
του αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος συμβάλλει στην προβολή της 
πατρίδας μας με τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες και συμμετοχές, κάτι που 
προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, επιστημονική προετοιμασία και 
κίνητρα για τους αθλητές που δεν θα περιορίζονται μόνο σε οικονομικά. 

•Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Αθλητικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ

Διάβασε περισσότερα:
«Μια θρησκεία χωρίς άπιστους: 
Ποδόσφαιρο»
Νίκος Μπογιόπουλος -
Δημήτρης Μηλάκας 
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2005

Δ
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Η Δεύτερη Σκηνή της ΕΘΑΛ παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη το βραβευμένο 
με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου του Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, καινούριο έργο του 
Χαράλαμπου Γιάννου, Η Πείνα.  Το έργο είναι χτισμένο με κοφτούς θεατρικούς 
διαλόγους που αποδίδουν καθαρά την σκέψη του συγγραφέα και ελέγχουν 
τις μελετημένες συγκρούσεις των προσώπων. Ένα έργο με ελεγχόμενη 
κορύφωση και με πρόσωπα αληθοφανή, θεατρικά στέρεα, άμεσα στην απόδοση 
των διαλόγων και κυρίως γραμμένα με θεατρική στιβαρότητα. Παρά τον 
παραλογισμό τόσο της ιστορίας όσο και των προσώπων, το σύνολο του έργου 
είναι δυναμικό, καίριο, πυκνό και με πλήρη έλεγχο του υλικού του. 

Πότε: Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 20:30

Πού:Πολυχώρο ΣυνεργείοΛεμεσός 

Η ομάδα του Μάριου Κακουλλή σε συνεργασία με την FreshTargetTheatreEnsemble δραματοποιεί και μεταφέρει στη σκηνή, 
για 10 μόνο παραστάσεις, το βιβλίο του Αντώνη Γεωργίου, “ Ένα Αλπούμ ιστορίες”. Ένα άλμπουμ από φωτογραφίες ανοίγει 
και από αυτό αναδύονται, ζωντανεύουν και μπλέκονται άνθρωποι, ηλικίες, εποχές και τόποι. Σαν ένα κουβάρι. Ένα κουβάρι 
ιστορίες. Όπως και η ζωή μας άλλωστε. Ιστορίες που γίνονται σαν μια ιστορία, “του καθενού μας ιστορία ή η ιστορία ούλλων 
μας”.Ιστορίες που θυμίζουν ιστορίες της δικής μας οικογένειας ή άλλων φίλων ή που έχουμε ακούσει ή διαβάσει. Μια 
μικρογραφία του τόπου μας, ιστορίες που αφορούν όχι μόνο απλώς μια οικογένεια ή ένα χωριό αλλά την Κύπρο γενικότερα. 

Λεμεσός: Κυριακή, 5 Ιουνίου, 20:30, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ

Πάφος: Τρίτη, 7 Ιουνίου, Έδρα του Πάφος 2017

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99 926807 , 96455810

Ο Χρήστος Θηβαίος σε τρεις μόνο εμφανίσεις στην Κύπρο. 

Λευκωσία: Τετάρτη 8 Ιουνίου, ώρα 20:45
Αμφιθέατρο Δήμου Ιδαλίου, Τηλ.: 22762868

Λεμεσός: Πέμπτη 9 Ιουνίου, ώρα 20:30 
Κηποθέατρο Μάριος Τόκα Πολεμίδια, Τηλ.: 99877282

Πάφος: Παρασκευή 10 Ιουνίου, ώρα 20:30
Αμφιθέατρο “Βρύση”, Χλώρακα, Τηλ.: 99902559

To Nicosia DOWNTOWN 
Live και η SOL Music 
Production παρουσιάζoυν 
τη μεγάλη συνάντηση των 
Σωκράτη Μάλαμα και Θανάση 
Παπακωνσταντίνου. Aναμένεται 
να φέρει στο μυαλό σκηνές και 
θύμησες από προηγούμενα 
χρόνια αφού εκτός από τη 
δισκογραφία, πολλές φορές 
τους έχουμε απολαύσει και επί 
σκηνής να ερμηνεύουν και να 
συγκινούν.

Πότε; 24 Ιουνίου, 19:00

Που; Γήπεδο Ορφέα 
Λευκωσία

1oΦεστιβάλΒιβλίου @ ΠάρκοΑκρόπολης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 12 Ιουνίου, Ώρα: 10:00 – 20:00

Φεστιβάλβιβλίου – Nicosia Book Fest 

Το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας (NicosiaBookFest), διοργανώνεται για πρώτη 
φορά στην Κύπρο και έχει ως στόχο να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που 
θα προωθήσει το Βιβλίο στο κυπριακό κοινό, κάθε ηλικίας, θα φέρει κοντά 
τους αναγνώστες με τους συγγράφεις και θα αναδείξει το έργο των κυπρίων 
συγγραφέων, σε μια εποχή που το βιβλίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις.

Πότε: 12 Ιουνίου, 11:00-20:00 

Πού: Πάρκο Ακρόπολης

Ο ΘΟΚ αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει το έργο «Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια» σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. Η ιστορία της ταινίας που τόσο αγαπήθηκε μεταφέρεται στο 
θεατρικό σανίδι. Η Λίζα, μοναχοκόρη του εργοστασιάρχη Αντώνη Δέλβη που επιστρέφει στην Αθήνα από το Λονδίνο, όπου σπούδαζε, προορίζεται να τον διαδεχτεί στη διαχείριση του 
εργοστασίου. Οι ιδέες της όμως είναι πιο προοδευτικές και συγκρούονται με αυτές του συντηρητικού πατέρα της. Σε μια «πορεία ειρήνης», που πήρε μέρος παρά τη ρητή απαγόρευσή 
του, τσακώνεται μ’ έναν ειρηνιστή, που δουλεύει στο εργοστάσιο του πατέρα της χωρίς κανείς από τους δύο να γνωρίζει αυτή τη λεπτομέρεια. Όταν ο Δέλβης αποφασίζει να απολύσει 
τους εργάτες που πήραν μέρος στη πορεία, οι υπόλοιποι εργάτες κατεβαίνουν σε απεργία. Η Λίζα παίρνει το μέρος των εργατών, ξανασυναντάει το νεαρό ειρηνιστή και δεν αργεί να τον 
ερωτευτεί.

Πότε: Τετάρτη 29 Ιουνίου, Πέμπτη 30 Ιουνίου, Παρασκευή 1 Ιουλίου, Σάββατο 2 Ιουλίου, 20:30

Πού:Αμφιθέατρο Μακάριου Γ΄, Λευκωσία 
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1) Άλλη μια χρονιά να ευχηθώ καλά κουράγια 
για τίμιους αγώνες στους ΕΔΟΝίτες και τις 
ΕΔΟΝίτισσες. Θα είμαι πάλι μαζί σας εφέτος 
στο 29ο Φεστιβάλ για να φωνάξουμε μαζί, για 
να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, να πάρουμε πίσω 
όσα μας ανήκουν και μας τα έχουν πάρει.

2) Ο πολιτισμός δίνει κουράγιο σε αυτούς 
που αγωνίζονται και επίσης αναπτύσσει 
την αίσθηση, τη σκέψη και το μυαλό για να 
μην άγεσαι και φέρεσαι τόσο εύκολα από 
τις σύγχρονες φιλελεύθερες πολιτικές, που 
σήμερα εκφράζονται μέσα από τηλεοράσεις, 
μέσα από τρόπο ζωής “lifestyle” και μέσα απ’ 
όλα αυτά. Ο μοναδικός εχθρός γι’ αυτούς είναι 
σίγουρα ο πολιτισμός. Για εμάς είναι σίγουρα 
ο ιμπεριαλισμός. Άρα, λοιπόν, βρισκόμαστε 
σε μάχη με το σύστημα και αντιπροτείνουμε 
τραγούδι, κινηματογράφο, θέατρο, γνώση και 
πάλι γνώση!

Ιούνης 2016

Οι καλλιτέχνες 
που θα 

βρεθούν 
στο 29ο 

Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας 

και Φοιτητών της 
ΕΔΟΝ, μιλούν 

αποκλειστικά στη 
«Ν» για το Φεστιβάλ 

και το ρόλο του 
πολιτισμού μέσα στις 
σημερινές συνθήκες.

1) Τα Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, 

προσφέρουν στους νέους 

μια εναλλακτική πρόταση 

ψυχαγωγίας. Την ίδια 

στιγμή αποτελούν οχυρό 

αντίστασης, πάλης και 

εφαλτήριο αγώνων και 

διεκδικήσεων, κόντρα 

στη μαζική υποκουλτούρα 

και τα σάπια πολιτιστικά 

προϊόντα. Φέτος, 

το 29ο Παγκύπριο 

Φεστιβάλ Νεολαίας και 

Φοιτητών της ΕΔΟΝ 

πραγματοποιείται 

υπό τον τίτλο: «Ζωή 

χωρίς πολέμους κι 

εκμετάλλευση, σε μια 

πατρίδα λεύτερη κι 

επανενωμένη». Ποιοι 

είναι οι κυριότεροι λόγοι 

που ανταποκριθήκατε 

στο κάλεσμα της ΕΔΟΝ 

για συμμετοχή σε ένα 

φεστιβάλ με τέτοιο 

περιεχόμενο;

2) Με ποιο τρόπο μπορεί ο 

πολιτισμός να αποτελέσει 

όπλο για τους νέους 

ανθρώπους, αλλά και την 

κοινωνία γενικότερα, 

μέσα στις συνθήκες που 

βρισκόμαστε σήμερα;

Θάνος Μικρούτσικος:

1) Σε ότι με αφορά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ στενή η σχέση μου με το ΑΚΕΛ και την ΕΔΟΝ. Η πρώτη μου συναυλία με την ΕΔΟΝ έγινε 
το 1978. Η σχέση μου είναι βαθύτατη. Θεωρώ το ΑΚΕΛ ένα ριζοσπαστικό κόμμα που παλεύει για το εφικτό, ένα κόμμα υποδειγματικό. Η ΕΔΟΝ 
είναι η Νεολαία του και έτσι αισθάνομαι χαρά να βρίσκομαι στο Φεστιβάλ. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά να είμαι εκεί και για πολιτικούς και 
για πολιτιστικούς λόγους.

2) Η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, τον κόσμο τον αλλάζουν οι άνθρωποι. Όμως, για να τον αλλάξουν οι άνθρωποι τον κόσμο πρέπει να 
αποκτήσουν κριτική συνείδηση. Ο Μπρέχτ το λέει πολύ εύστοχα: «αλλάζουμε τον κόσμο και στη διαδικασία του αλλάζουμε κι εμείς». Δεν 
μπορεί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι- τέκνα του καπιταλισμού, να μπουν σε μια διαδικασία να αλλάξουν το ίδιο το σύστημα. Την ώρα που τον 
αλλάζεις τον καπιταλισμό αλλάζεις εσύ. Η τέχνη λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν κριτική συνείδηση, να γίνουν 
πολίτες με όλη τη σημασία της λέξης και επομένως να είναι ικανοί να αλλάξουν τον κόσμο. Στους καιρούς της κρίσης, όπως αυτής που 
περνάμε, η τέχνη έχει κι ένα επιπρόσθετο λόγο ύπαρξης, λειτουργεί ως εμψύχωση. Μιλούμε βέβαια πάντα για τη σοβαρή τέχνη. 

Μιλτιάδης 
Πασχαλίδης:  

1)Προσυπογράφω τους 
λόγους που αναφέρει ο 

Θάνος. Αλλά αν δεν παίξω 
στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ 

που θα παίξω; 

2) Η μουσική και η τέχνη 
δεν κάνουν επαναστάσεις 

από μόνες τους. Όμως 
μπορούν να στηρίξουν τον 
κόσμο. Να είναι χρήσιμες 

ως παρηγοριά και ως 
παραμυθία. Ποτέ η τέχνη 
δεν έκανε επαναστάσεις. 

Τις τραγούδησε και τις 
έκανε μεγαλύτερες.
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1) Ο κυριότερος λόγος είναι ότι συμμερίζομαι τους αγώνες και την ιδεολογία 
της ΕΔΟΝ. Έχω επίσης αναπτύξει δεσμούς με όλους αυτούς τους ανθρώπους που 
αγωνίζονται και είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί τους.

2) Η τέχνη και το τραγούδι μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά. Όπως 
μου είπε κάποια στιγμή μια πολύ σπουδαία γυναίκα, «το τραγούδι ανυψώνει το 
φρόνημα». Έτσι οι άνθρωποι σε όλες τις στιγμές της ζωής τους που είχαν ανάγκη 
να ενωθούν είχαν το τραγούδι σαν σύμμαχο και συμμέτοχο.  

1) Ανταποκρίθηκα... γιατί είναι αγένεια να λες όχι σε ένα 
ευγενικό κάλεσμα. Επίσης λόγω περιεχόμενου του φεστιβάλ 

μου το κάνατε πολύ εύκολο να πω ναι. Επίσης, να ευχαριστήσω 
που με διαχωρίζετε με την πρόσκληση σας από τη «μαζική 
υποκουλτούρα» και «τα σάπια πολιτιστικά προϊόντα». Αλλά 

δεν νομίζω ότι οι ταμπέλες και οι διαχωρισμοί θα μας βγάλουν 
πουθενά. Εξάλλου «εμείς αδερφέ δεν τραγουδάμε για να 

ξεχωρίσουμε απ’ τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε 
τον κόσμο».

2) Θεωρώ ότι εμείς φτιάχνουμε τον πολιτισμό, οπότε εμείς 
είμαστε τα όπλα του πολιτισμού και όχι το αντίθετο. Μέσα από 

εμάς θα γίνει ότι σπουδαίο έχουμε ονειρευτεί. Δεν είσαι «εσύ» και 
«η κοινωνία», εσύ είσαι η κοινωνία. Και άμα περιμένουμε έναν 

σπουδαίο πολιτισμό για να τραφούμε από τα δώρα, την δόξα και τα 
αγαθά του, θα πρέπει και εμείς να είμαστε αντάξιοι του. Αντάξιοι 
των ονείρων μας. Αυτό που μπορεί να μας δώσει το όνειρο, είναι 

να μας δείξει το δρόμο.

1) Με βρίσκει απόλυτα 
σύμφωνο το σύνθημα του 
Φεστιβάλ. Μια ζωή χωρίς 
πολέμους, με πατρίδα 
ελεύθερη. Αυτό είναι 
βασική προϋπόθεση για 
την ίδια τη ζωή. Και για 
αυτό θα είμαι εκεί.

2) Ο πολιτισμός και 
η τέχνη προάγουν 
πάντα τις αξίες και τα 
ιδανικά. Αυτός είναι 
και ο μόνος τρόπος 
για να προοδεύσουν 
οι άνθρωποι να πάνε 
μπροστά και να 
κοιτάξουνε μέσω της 
γιατρειάς της ψυχής, που 
είναι η τέχνη, να κάνουν 
κάτι σωστό για τον εαυτό 
τους και για το σύνολο.
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ατά τη συνάντηση της επιτροπής της 
Ευρώπης και Βορείου Αμερικής (CENA), 
η οποία πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της 19ης Γενικής Συνέλευσης 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), 
στην Αβάνα της Κούβας το Νοέμβριο 
του 2015, αποφασίστηκε όπως, 

μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, πραγματοποιηθεί 
εβδομάδα δράσης στη μορφή εκστρατείας «ενάντια 
στον αντικομμουνισμό, ενάντια στην ποινικοποίηση 
των κομμουνιστικών και προοδευτικών ιδεών, την 
καταδίωξη πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων 
νεολαίας και τη φυλάκιση των μελών τους, ενάντια 
στο φασισμό, το ρατσισμό και την ξενοφοβία». 

Για τον πιο πάνω σκοπό, ορίστηκε ως εβδομάδα 
δράσης των οργανώσεων της CENA, η εβδομάδα 
2-9 Μαΐου. Η εβδομάδα αυτή εμπεριέχει δύο ημέρες 
που αποτελούν ιστορικά ορόσημα, αφού στις 2 
Μαΐου 2016 συμπληρώθηκαν 2  χρόνια από το 
μακελειό στην Οδησσό της Ουκρανίας, ενώ στις 
9 Μαΐου 2016 συμπληρώνονται 71 χρόνια από 
την αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στο 
χιτλεροφασισμό και το τέλος του 2ου  Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

Προς τιμή των ιστορικών αυτών ορόσημων,
παραθέτουμε τα γεγονότα:

9 Μαΐου  1945: Άνευ όρων παράδοση της 
ναζιστικής Γερμανίας, καθιερώνοντας την ημέρα 
αυτή ως την Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των 
Λαών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μεγάλη 
αντεπίθεση ξεκίνησε από το Στάλινγκραντ, όπου 
οι στρατιές του Χίτλερ δέχθηκαν ταπεινωτική ήττα 
από τον Κόκκινο στρατό και το Σοβιετικό λαό το 
Φεβρουάριο του 1943. Κάπου εκεί ξεκίνησε η 
αντίστροφη μέτρηση για το Χιτλεροφασισμό. Στις 
30 Απριλίου 1945 το Βερολίνο περνά εξολοκλήρου 
στον έλεγχο του Κόκκινου Στρατού και στις 8 Μαΐου 
η Ναζιστική Γερμανία υπογράφει συνθηκολόγηση 
άνευ όρων. Στις 9 Μαΐου ελευθερώνεται και η 
τελευταία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η Πράγα. Στο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μεγαλύτερο που 
βίωσε η ανθρωπότητα, ο σοβιετικός λαός σήκωσε 
το κύριο βάρος και πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα 
σε θυσίες, με 20 εκατομμύρια νεκρούς.

2 Μαΐου 2014: Μετά από συγκεντρώσεις και 
συγκρούσεις, στην Οδησσό της Ουκρανίας, μεταξύ 
ρωσσόφωνων αντικυβερνητικών διαδηλωτών 
και υποστηρικτών της κυβέρνησης του Κιέβου, 
οι διαδηλωτές αναζητούν καταφύγιο στο κτίριο των 
συνδικάτων στην Οδησσό. Το κτήριο κατακλύστηκε 
στις φλόγες μετά από ρίψη βομβών μολότοφ από 
φασίστες υποστηρικτές της πραξικοπηματικής 
κυβέρνησης του Κιέβου. Οι διαδηλωτές που είχαν 
εγκλωβιστεί στο κτίριο στην προσπάθειά τους να 
σωθούν από τις φλόγες πηδούν από τα παράθυρα 
των πάνω ορόφων. Μαρτυρίες αναφέρουν την εν 
ψυχρώ δολοφονία όσων επέζησαν της πτώσης 
από νεοναζί. Του γεγονότος αυτού προηγήθηκε το 
φιλοδυτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία, με την 
στήριξη ΗΠΑ-Ε.Ε και τη διακυβέρνηση της χώρας 
να έχει παραδοθεί στα χέρια των ακροδεξιών και 
νεοφασιστικών δυνάμεων. Στόχος ήταν εξ’ αρχής 
να αποσπαστεί η χώρα από την ρωσική επιρροή 
και να ενσωματωθεί στο ευρωατλαντικό μπλοκ. Με 
την εξέλιξη αυτή θεσπίζεται η «μόνιμη παρουσία» 
του ΝΑΤΟ στην χώρα και στην ευρύτερη περιοχή 
και επαναφέρεται, με άλλους όρους βέβαια, ένα 
επικίνδυνο ψυχροπολεμικό κλίμα για τους λαούς 
της περιοχής.

Παρά τις θυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων που χάθηκαν στην μάχη ενάντια στον χιτλεροφασισμό, 
σημειώνεται σήμερα άνοδος νενοναζιστικών και νεοφασιστικών δυνάμεων, κυρίως στην Ευρώπη, με 
κάποιες από αυτές να αποκτούν ακόμη και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Οι δυνάμεις αυτές είναι 
γέννημα του συστήματος και δρουν ως εργαλεία του ιμπεριαλισμού, για την αποσταθεροποίηση της 
κατάστασης στα εσωτερικά χωρών και για τη διάσπαση των λαών στον αγώνα για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους. Την ίδια στιγμή, ποινικοποιούνται και καταδιώκονται κομμουνιστικά, προοδευτικά 
και αντιφασιστικά κόμματα, οργανώσεις και κινήματα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της Ουκρανίας. 

Ως ΕΔΟΝ, εκφράζουμε ανησυχία για τα φαινόμενα αυτά. Βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, 
με το λαό να έχει χάσει την ιστορική του μνήμη.  Αυτό φαίνεται και από την είσοδο του ΕΛΑΜ, μιας 
πολιτικής δύναμης που δρα με γνώμονα το ρατσισμό - εθνικισμό – φασισμό, στην κυπριακή βουλή, μετά 
από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ως νεολαία αυτού του τόπου, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
ενάντια σε όσα πρεσβεύουν αυτές οι δυνάμεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς. Η ιστορία μας έχει 
διδάξει ότι ο λαός, ενωμένος, μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αναβίωση του φασισμού. Ενώνουμε, 
λοιπόν, τη φωνή μας με τις υπόλοιπες οργανώσεις της περιφέρειας της Ευρώπης και Βορείου Αμερικής 
της ΠΟΔΝ και κάθε προοδευτικό νέο και λέμε «δε θα περάσει ο φασισμός». 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

K

Ιούνης 2016



23διεθνήΙούνης 2016

Σρι Λάνκα
Το καθεστώς έχει προβεί σε αναγνώριση ιδιωτικού 
ιατρικού κολλεγίου, το οποίο ουσιαστικά 
προβαίνει στην πώληση πτυχίων ιατρικής. Από 
την πρώτη στιγμή το φοιτητικό κίνημα της Σρι 
Λάνκα εξέφρασε τη διαφωνία του και προέβη σε 
σωρεία κινητοποιήσεων οι οποίες συνεχίζονται 
από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Οι φοιτητές 
της Ιατρικής των δημόσιων πανεπιστημίων, πέραν 
από τη συμμετοχή τους στις μαζικές διαδηλώσεις, 
πραγματοποιούν το δικό τους ξεχωριστό 
αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, για περισσότερο 
από 130 συνεχόμενες μέρες τώρα, έχουν στήσει 
περίπτερα μπροστά από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό 
πανεπιστήμιο, τα πλαισιώνουν για εικοσιτέσσερις 
ώρες το εικοσιτετράωρο με τη μορφή της καθιστικής 
διαμαρτυρίας. Τον περασμένο Μάρτιο, 2 μέλη του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, ο Μάριος Παναγή 
και ο Νικόλας Παπαδημητρίου, κατά την επίσκεψη 
τους στην Σρι Λάνκα έδωσαν το παρών τους σε 
περίπτερο που είχε στηθεί από τους φοιτητές τις 
Ιατρικής, στέλνοντας έτσι την αλληλεγγύη της 
ΕΔΟΝ προς το φοιτητικό κίνημα της Σρι Λάνκα.     

Βραζιλία
Το τελευταίο διάστημα οι αντιδραστικές 
δυνάμεις της αντιπολίτευσης, προσπαθούν 
με αντιδημοκρατικό τρόπο να υπονομεύσουν 
τη δημοκρατικά εκλεγμένη πρόεδρο της 
Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ. Οι συγκεκριμένες 
δυνάμεις στηρίζονται από τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό και στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν 
τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών 
μονοπωλίων. Εκατομμύρια κόσμου συμμετείχε 
σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
όλη τη χώρα ,εκφράζοντας την αντίθεση 
του στις προσπάθειες τις αντιπολίτευσης για 
την υπονόμευση της προέδρου της χώρας. 
Παράλληλα, έστειλαν το μήνυμα πως αρνούνται 
την ιμπεριαλιστική ηγεμονία των ΗΠΑ και 
στηρίζουν τη Λατινική Αμερική της αλληλεγγύης 
και της ειρήνης.

Ουκρανία
Η πραξικοπηματική κυβέρνηση μετά και την 

απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας, έδωσε ακόμη 
περισσότερο έδαφος στους φασίστες και στους 
νεοναζί, με τους τελευταίους να αυξάνουν τη βίαιη 
επιθετικότητα τους προς κάθε κουμουνιστή και 
προοδευτικό Ουκρανό πολίτη. Κατά την 9η Μαΐου, 
ημέρα εορτασμών της αντιφασιστικής νίκης των 
λαών, πραγματοποιήθηκαν βίαιες επιθέσεις σε 
όσους τόλμησαν να τιμήσουν αυτούς που πολέμησαν 
ενάντια στην πιο απάνθρωπη και σκοταδιστική 
ιδεολογία, το ναζισμό και το φασισμό.      

Γαλλία
Για περισσότερο από 2 μήνες τώρα, ο εργαζόμενος λαός 
της Γαλλίας βρίσκεται στους δρόμους. Το προοδευτικό 
κομμάτι της νεολαίας της χώρας, βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των κινητοποιήσεων, οι οποίες εκφράζουν 
την αντίθεση τους προς τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο «El-Khomri Act» ήταν 
η αφορμή για να ξεσηκωθεί το εργατικό κίνημα. Οι 
μεγαλύτερες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της χώρας 
απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις και 
στις απεργίες προς τους εργαζομένους, οι οποίοι ήδη 
πληρώνουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο που 
ουσιαστικά κουτσουρεύει τα εργασιακά δικαιώματα, 
αυξάνει τα ωράρια εργασίας διατηρώντας τους ίδιους 
μισθούς και κουτσουρεύει την εργασιακή ασφάλιση. Μη 
έχοντας την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση 
αποφεύγοντας τη συζήτηση και τις δημοκρατικές 
διαδικασίες, προχωρά σε μια συνηθισμένη πρακτική για 
τον κυπριακό λαό, αυτή των εκδόσεων των υπουργικών 
διαταγμάτων. Επίσης, οι νέοι και οι εργαζόμενοι 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βίαιη καταστολή που στόχο 
έχει να πνίξει τις κινητοποιήσεις, οι οποίες τις τελευταίες 
μέρες έχουν κορυφωθεί.   

Ελλάδα
Ο ελληνικός λαός βλέπει τα δικαιώματα του να κουτσουρεύονται ακόμη περισσότερο 
μετά και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Η νεολαία και το εργατικό κίνημα 
πραγματοποιούν το δικό τους δίκαιο αγώνα ενάντια στα αντιλαϊκά νομοσχέδια που 
προωθούνται, κτυπώντας τα δικαιώματα του λαού στην εργασία, στην εκπαίδευση και 
στην αξιοπρεπή διαβίωση. Αγωνίζονται ουσιαστικά να διασώσουν ότι απέμεινε από 
τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και πιο συγκεκριμένα το «ασφαλιστικό». 
Παρόλο που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ήδη περάσει μέσα από ψηφοφορία του 
ελληνικού κοινοβουλίου, το εργατικό κίνημα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης 
των μαζικών κινητοποιήσεων και απεργιών, διαμηνύοντας πως ο αγώνας των 
εργαζομένων θα συνεχιστεί ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές των μνημονίων.     

Βενεζουέλα    

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συνεχίζουν με κάθε προσπάθεια να υποσκάπτουν τη 
δημοκρατικά εξελεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. 
ΗΠΑ και ΕΕ στηρίζουν με κάθε τρόπο τις ντόπιες αντιδραστικές δυνάμεις, οι οποίες δε 
διστάζουν το τελευταίο διάστημα να αξιοποιούν φασιστικά κινήματα εντός της χώρας. Η 
ντόπια αστική τάξη φροντίζει για ελλείψεις τροφίμων στα ράφια των υπεραγορών, καθώς 
και για τη διατήρηση και όξυνση της εσωτερικής οικονομικής κρίση που επικρατεί στη χώρα. 
Την ίδια στιγμή, η νεολαία και η εργατική τάξη δυναμώνουν τη φωνή τους στηρίζοντας το 
αναφαίρετο δικαίωμα του λαού να επιλέγει ο ίδιος το δικό του δρόμο κοινωνικοπολιτικής 
εξέλιξης. Η ΕΔΟΝ παρακολουθεί με ανησυχία τις διεθνείς εξελίξεις του τελευταίου 
διαστήματος και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όλους τους αγωνιζόμενους λαούς 
και τη στήριξη της σε όλους του αγώνες που δίνουν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
τους. Αλληλεγγύη σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου! Αγωνιζόμαστε μαζί 
τους μέχρι την ολική ανατροπή του ιμπεριαλισμού.



παραπολιτικά


