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3πολιτική

Δύσκολες ώρες για το Κυπριακό – 
Δημιουργεί ανασφάλειες με τη στάση του

ο Πρόεδρος και ο ΔΗΣΥ
Εν έτει 2018 και εκεί που θεωρούσε ο κυπριακός λαός ότι τα είχε ζήσει όλα με 

την Κυβέρνηση αυτή, τελικά ακόμα μας επιφυλάσσουν πολλά όσον αφορά στο 
μείζον ζήτημα του λαού μας.

Την Κυβέρνηση αυτή την είδαμε να αναλαμβάνει την εξουσία πριν 6 χρόνια, χωρίς να 
έχει σταθερό πλάνο για την επίλυση του Κυπριακού. Την είδαμε να κάνει στροφή 180 

μοιρών στην άποψη της για το ζήτημα της επαναπροσέγγισης με τους συμπατριώτες μας 
Τ/κ μετά από 40 χρόνια κατά τα οποία ο ΔΗ.ΣΥ και ολόκληρο του το οικοδόμημα μπόλιαζε 

τα μυαλά του λαού με εθνικισμό.

Την είδαμε να ξεκινά τις συνομιλίες χωρίς καν 
να έχει ξεκάθαρη άποψη ούτε αυτή, αλλά ούτε 

και οι υποστηριχτές του κυβερνώντος κόμματος 
για τη μορφή λύσης που επιθυμούν. Την είδαμε να 

πηγαίνει στο Κράνς Μοντανά και επιστρέφοντας ο 
Γ.Γ του ΟΗΕ για πρώτη φορά να καταδικάζει τη δική 

μας πλευρά για μη θέληση εξεύρεσης λύσης. 

Τελικά,  44 χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα του 1974, 
είδαμε την Κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού 
να καταθέτει προτάσεις λύσης που καμία άλλη 
δεν πρότεινε ξανά. Μόνο επικίνδυνες μπορούν 
να χαρακτηριστούν οι όποιες αναφορές περί 
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας  προτείνει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και οι οποίες ποτέ δεν αναλύθηκαν σε 
επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου. 

Για να υπάρξει αποδεχτή λύση η οποία θα διατηρηθεί 
και με το πέρασμα των χρόνων, οι δυο κοινότητες 
πρέπει να έχουν κοινά νομοθετικά και εκτελεστικά 
σώματα. Μόνο μαζί οι δυο κοινότητες θα μπορέσουν να 
οικοδομήσουν και να διατηρήσουν την Ομοσπονδία  καθώς και ένα καλύτερο μέλλον για τον κυπριακό 
λαό χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις και κατοχικό στρατό. 

Ξανά κουτσουρεμένοι οι Προϋπολογισμοί του κράτους
Καλά κρατεί φαίνεται η φιλοσοφία της Κυβέρνησης αναφορικά με την οικονομική πολιτική. Αυτό 
φαίνεται και από τους Προϋπολογισμούς του 2019 όπου από τις πρώτες συζητήσεις στις επιτροπές 
φαίνεται ότι οι αποκοπές και η συντηρητική πολιτική θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται από μέρους της 
Κυβέρνησης. Πολιτικές που δεν διασφαλίζουν βοήθεια ούτε προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
αλλά ούτε και τα δικαιώματα των εργαζομένων.  Μόνο το ΑΚΕΛ αποτελεί τη δύναμη που αντιπαλεύει 
τις πολιτικές αυτές και προτείνει μέτρα ούτως ώστε να στηρίξει το λαό. 

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Μόνο το ΑΚΕΛ προσπαθεί για εφαρμογή του κατώτατου μισθού των εργαζομένων. Στην Επιτροπή 
συζητήθηκε το θέμα με τους βουλευτές του ΑΚΕΛ να τοποθετούνται ξεκάθαρα για την αναγκαιότητα 
καθιέρωσης κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες 
για διάφορούς λόγους δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση.

Η Κυβέρνηση εναντιώνεται στη θέση αυτή προσπαθώντας να αφήσει τους εργαζομένους έρμαιο στα 
χέρια των εργοδοτών. 

Επιτροπή 
Παιδείας 
και Πολιτισμού:   
Πρόταση Νόμου από 
το ΑΚΕΛ για την Κρατική 
Φοιτητική Μέριμνα η οποία 
κατατέθηκε με σκοπό να 
ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν 
την κρατική φοιτητική μέριμνα 

και προνοεί το επίδομα 
που παραχωρείται με βάση 
τη νομοθεσία για το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα σε άτομα με 
αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις. 

Προϋπολογισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών:
 
Συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες ο 
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας 
προϋπολογισμός που χαρακτηρίζεται από αύξηση 
των τακτικών δαπανών και μείωση των αναπτυξιακών 
δαπανών. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που βλέπουμε, 
μετά από δεκαετίες, άστεγους στους δρόμους της Κύπρου, τα 
ενοίκια αυξημένα μέχρι και 50% και το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο 
να παραμένει στα συρτάρια. 

Σταθμός ορόσημο το 19ο  Παγκύπριο Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ

Με σύνθημα «ΕΔΟΝ γερή και μαζική, Δύναμη στους αγώνες της νεολαίας», θα 
πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Ιανουαρίου το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ. Για την μεγαλύτερη και μαζικότερη οργάνωση νεολαίας του τόπου, 
το συνέδριο αυτό αποτελεί σταθμό ορόσημο στην πολύχρονη ιστορία της. 
Κάθε συνέδριο για εμάς αποτελεί σημαντικό σημείο για αυτοκριτική και 
αναδιοργάνωση για νέους και πιο μαζικούς αγώνες.  

Με τόλμη και χωρίς φόβο, ο κάθε αντιπρόσωπος θα έχει την ευκαιρία να 
τοποθετηθεί ελεύθερα στο συνέδριο για οποιοδήποτε ζήτημα τον απασχολεί 
όσον αφορά τη δράση της οργάνωσης. 

Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο προσυνεδριακός διάλογος ενόψει του συνεδρίου. 
Δεκάδες στελέχη της οργάνωσης μας, έχουν την ευκαιρία μέχρι το συνέδριο 
μέσω αρθρογραφίας να τοποθετηθούν για να παρουσιάσουν την άποψη τους 
όσον αφορά τη θέση τους για συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές της 
δράσης της οργάνωσης μας. 

Αναμένοντας λοιπόν το 19ο Συνέδριο δίνουμε υπόσχεση προς τον κυπριακό 
λαό για μαζικότερους και πιο διεκδικητικούς αγώνες για προάσπιση των 
δικαιωμάτων της νέας γενιάς και του λαού μας. 

•Απόστολος Τσακκιστός 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 

δίνουμε υπόσχεση 
προς τον κυπριακό 

λαό για μαζικότερους 
και πιο διεκδικητικούς 
αγώνες για προάσπιση 
των δικαιωμάτων της 

νέας γενιάς
και του λαού μας
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«Ν»: Τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε την κυβέρνηση παρά 
τις αντιδράσεις μαθητών και καθηγητών να επιμένει στην 
εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο από τη σχολική 
χρονιά 2019-2020. Ποια η θέση της νέας ηγεσίας της ΠΣΕΜ 
και τι προτίθεστε να κάνετε; 

Το γεγονός της έντονης εμμονής και προσκόλλησης του 
Υπουργείου όσον αφορά το θέμα των εξετάσεών ανά τετράμηνο 
μας προβληματίζει ιδιαίτερα ως ΠΣΕΜ όπως και όλο τον 
μαθητόκοσμο. Ως ΠΣΕΜ έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη 
κιόλας μέρα της εκλογής μας ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με 
την εφαρμογή των εξετάσεων αυτών, όσες διαφοροποιήσεις 
και να επιδεχθούν εφόσον στην ουσία του το μέτρο αυτό δεν 
παύει να είναι ένα τραγικό πισωγύρισμα για την δημόσια 
παιδεία που θα μεταμορφώσει το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, 
ενισχύοντας την βαθμοθηρία, τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 
μαθητών, το άγχος και την παραπαιδεία. Αυτή η εξέλιξη Θα 
εξαφανίσει κάθε ελπίδα για ανθρωποκεντρικό σχολείο και 
ολόπλευρη μόρφωση. Έχουμε ήδη καταθέσει την άποψη μας 
αυτή σε αρκετούς δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων και 
στον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. 

Ελπίζουμε πως θα υπάρχει ένας 
εποικοδομητικός διάλογος με τους αρμόδιους 
φορείς οι οποίοι ευελπιστούμε πως με 
γνώμονα το καλό του δημόσιου σχολείου 
θα ακούσουν και θα υιοθετήσουν τις θέσεις 
μας περί του θέματος, καθώς είμαστε οι 
άμεσα επηρεαζόμενοι από το μέτρο αυτό. Ως 
ΠΣΕΜ είμαστε έτοιμοι και δεν θα διστάσουμε, 
σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει 
στην αδιάλλακτη στάση της, να προβούμε 
σε δυναμικά μέτρα για να μην εφαρμοστεί 
το μέτρο αυτό. 

«Ν»: Κατά την περσινή χρονιά η ΠΣΕΜ 
ήταν απούσα από όλα όσα αφορούσαν 
τους μαθητές και την κοινωνία. Τι να 
περιμένουμε από τη νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ; 

Όπως θα έχετε ήδη παρατηρήσει, ως η 
νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ προσπαθήσαμε να μπούμε 
όσο πιο δυναμικά μπορούμε. Έχουμε βρεθεί 
και ανταλλάξει απόψεις με διάφορους φορείς 
και είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας. Έχουμε 
συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης που 
αναλάβαμε και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για 
τα δικαιώματα των μαθητών και για ένα καλύτερο 
δημοκρατικό και ανθρωποκεντρικό σχολείο. 
Έχουμε ήδη διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία και 
ανταπόκριση τις μαθητικές πορείες καταδίκης 
του ψευδοκράτους και μνήμης και τιμής του 
Πολυτεχνείου αντίστοιχα, έχουμε τοποθετηθεί για 
αρκετά θέματα και βρισκόμαστε τώρα στην έναρξη 
των προσπαθειών για υλοποίηση των στόχων που 
θέσαμε με την εκλογή μας.

«Ν»: Παρατηρούμε στα σχολεία από πλευράς 
διευθύνσεων ένα έντονο κυνηγητό για την 
εμφάνιση των μαθητών και τη στολή. Ποια η 
θέση σας ως ΠΣΕΜ; 

Πραγματικά μας λυπεί το γεγονός που μόλις 
αναφέρατε. Θεωρούμε απαράδεκτό η παιδεία μας 
να νοσεί σε τόσους τομείς και οι διευθύνσεις να 
δίνουν τόση έμφαση σε τρίχες. Φέτος η κατάστασή 
που προαναφέρατε έχει ξεφύγει εφόσον 
διευθύνσεις μοιράζουν ασύστολα αποβολές σε 
μαθητές για την εμφάνιση ενώ πολλές φορές 
πρόκειται περί αμελητέων «παραπτωμάτων» 
στην εμφάνιση. Εμείς ως ΠΣΕΜ, είμαστε έτοιμοι 
να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας για 
χαλάρωση της μαθητικής στολής, αφού είναι κάτι 
που θέσαμε ως στόχο εξαρχής.

«Ν»: Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συζήτηση για τα 
έκτροπα που παρατηρούνται στις μαθητικές εκδρομές 
στην Κακοπετριά και γενικά για τα αυξημένα περιστατικά 
παραβατικότητας. Πως αντιμετωπίζει η ΠΣΕΜ αυτά τα 
περιστατικά; 

Όπως θα έχετε αντιληφθεί έχουμε τοποθετηθεί ως ΠΣΕΜ 
πολλάκις περί του θέματος. Μας ανησυχεί έντονα το γεγονός ότι 
η κοινωνία επιλέγει να θίξει τα φαινόμενα της παραβατικότητας, 
των ουσιών και γενικά της κατάχρησης μόνο στις συγκεκριμένες 
εκδρομές. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι ότι 
πρόκειται για ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και καλούμε 
όλη την πολιτεία σε συστράτευση ώστε να επιτευχθεί η μείωση 
αυτών των περιστατικών. Ως ΠΣΕΜ, πιστεύουμε ότι πρέπει 
να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην πρόληψη και στην σωστή 
διαπαιδαγώγηση μέσω της παιδείας. Κάτι τέτοιο μπορεί 
να γίνει μόνο μέσω της ολόπλευρης μόρφωσης και ενός 
ανθρωποκεντρικού-δημοκρατικού σχολείου, όπως αυτό που 
επιζητούμε. Ακόμα, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με την Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων αλλά και με άλλους φορείς ώστε να 
αναπτύξουμε κοινές δράσεις που θα συμβάλουν στη δραστική 
μείωση αυτών των φαινομένων.

«Ν»: Πως είναι το σχολείο που οραματίζονται οι μαθητές 
και τι κάνει το οργανωμένο μαθητικό κίνημα για να πετύχει 
αυτό το όραμα;

Ως μαθητές ονειρευόμαστε ένα σχολείο δημοκρατικό, με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, που θα προσφέρει ολόπλευρη 
μόρφωση στον μαθητή. Επιζητούμε και επιδιώκουμε ένα 
σχολείο που θα μορφώνει δημιουργικά, θα αναπτύσσει την 
κριτική σκέψη και θα καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια και 
όχι ένα σχολείο της στείρας απομνημόνευσης, των συνεχών 
εξετάσεων, της βαθμοθηρίας και του ατομικισμού. Θέλουμε 
σχολεία φιλικά και οικεία προς τους μαθητές και όχι σχολεία 
βυθισμένα στο στρατοκρατικό κλίμα που μοιάζουν με φυλακές. 
Για να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε, εντείνουμε τις 
επαφές μας με όλους τους αρμόδιους φορείς, εντατικοποιούμε 
τις προσπάθειες μας για επίτευξη των στόχων και καλούμε 
όλους τους συμμαθητές μας να σταθούν δίπλα μας έτσι ώστε 
όλοι μαζί να παλέψουμε για ένα καλύτερο σχολείο για εμάς 
αλλά και τις επόμενες γενιές. 

Συνέντευξη-Επιμέλεια:
•Ελένη Ευαγόρου

Μέλος Συντακτικής “Ν”

Επιζητούμε και επιδιώκουμε 

ένα σχολείο που θα μορφώνει 

δημιουργικά, θα αναπτύσσει 

την κριτική σκέψη και θα 

καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια 

και όχι ένα σχολείο της στείρας 

απομνημόνευσης, των 

συνεχών εξετάσεων, της 

βαθμοθηρίας και του 

ατομικισμού
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7περιβάλλον

ια ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες 
της αδιαφορίας της παρούσας κυβέρνησης για το περιβάλλον. 
Το μείζων περιβαλλοντικό θέμα τα τελευταία χρόνια αφορά 
το θέμα διαχείρισης και προστασίας του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου (ΕΔΠ) του Ακάμα. Πριν από μερικές μέρες το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Σχέδιο για την αειφόρο 
ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα» το οποίο λίγες μέρες αργότερα 

παρουσιάστηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων από λειτουργούς 
του Τμήματος Δασών. Κατά την παρουσίαση του σχεδίου στην 
Βουλή, οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενιαίο 
σημείωμα επισημαίνοντας ότι αν και συμφωνούν με τις βασικές 
αρχές του Διαχειριστικού Σχεδίου ΕΔΠ Ακάμα, εντούτοις 
διατηρούν σοβαρές διαφωνίες σε συγκεκριμένες πρόνοιες, που 
θεωρούν ότι χρήζουν τροποποιήσεων και περαιτέρω ανάλυσης. 

Πιο συγκεκριμένα η κατ’ αρχήν  ευθυγράμμιση με το νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις 
συστάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων του περί Δασών Νόμου, 
είναι μια τεράστια πτυχή για να μπορέσει να προχωρήσει το 
Διαχειριστικό Σχέδιο. Οι οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις 
επεσήμαναν επίσης ότι εκκρεμεί η διαδικασία επανακήρυξης 
της περιοχής Natura 2000 στη Χερσόνησο Ακάμα και η 
έκδοση διατάγματος κήρυξης της περιοχής σε Ειδική 
Ζώνη Διατήρησης, όπως και η έκδοση των απαραίτητων 
Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και 
των Άγριων Πτηνών στην περιοχή Natura 2000. Μεγάλο 
πρόβλημα παραμένει και το ζήτημα με τις αυθαίρετες  
κατασκευές και επεμβάσεις στο Εθνικό Πάρκο καθώς θα 
πρέπει αυτές να κατεδαφιστούν και να αποκατασταθεί 
η περιβαλλοντική ζημία στην περιοχή.     Ήδη στην 
περιοχή λειτουργούν αυθαίρετα και μη αδειοδοτημένα 
κέντρα εστίασης και αναψυχής, γεωργοκτηνοτροφικά 
υποστατικά και κατασκηνωτικά καταλύματα, καθώς 
επίσης  και  παράνομη επέκταση λατομείων εξόρυξης 
θραυστών αδρανών υλικών και φυσικών ογκόλιθων 
ασβεστόλιθου πλησίον της Λατομικής Ζώνης  
Ανδρολύκου.

Δυστυχώς, είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση τα 
τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις προσπάθειες 
που γίνονται προσπαθεί να ανατρέψει όλες τις 
ισχύουσες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές 
ρυθμίσεις στην περιοχή του Ακάμα και έχει ως 
στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων των 
μεγάλων επιχειρηματιών. 

Το  σχέδιο ουσιαστικά στερείται από τις βασικές 
πρόνοιες προστασίας του περιβάλλοντος που 
υποβάλλουν η κυπριακή καθώς και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και στην ουσία βοηθά την μετατροπή 
του ΕΔΠ Ακάμα σε «θεματικό πάρκο τουριστικής 
εκμετάλλευσης», το οποίο  θα ωφελήσει τους 
λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν ξεκάθαρα 
συμφέροντα και έτοιμα σχέδια για την περιοχή.  
Μερικοί από αυτούς  έχουν εδώ και καιρό προβάλει 
το ενδιαφέρον τους για δημιουργία ξενοδοχείων και 
άλλων τουριστικών υποστατικών στην περιοχή του 
Ακάμα, ξεκάθαρα δηλαδή το περιβάλλον θυσιάζεται στο 
βωμό του χρήματος!

Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική καταστροφή και 
αλλοίωση της περιοχής είναι τεράστιος. Τα τελευταία δύο 
χρόνια ο αυξημένος αριθμός τουριστών που επισκέπτεται 
την περιοχή, έχει αυξήσει σημαντικά την ρύπανση και την 
παραγωγή σκουπιδιών όπως καταγγέλλουν οικολογικές 
και περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Η ΕΔΟΝ θεωρεί αδιαπραγμάτευτο ζήτημα την προστασία 
της χερσονήσου του Ακάμα, καθώς φιλοξενεί πολυάριθμα 
και σημαντικά οικολογικά, ιστορικά και οικονομικά στοιχεία 
και ο συνδυασμός όλων αυτών στην περιοχή το καθιστά 
μοναδικό τοπίο στην Κύπρο και την Ευρώπη. Όλα όσα έχουν 
γίνει στην περιοχή συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση της 
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Η αδυναμία 
ανάληψης ευθυνών εκ μέρους της κυβέρνησης για τα όσα 
διαδραματίζονται είναι πλέον αποδεδειγμένη.

Για ακόμη μια φορά ζητούμε από την κυβέρνηση  να 
διεξάγει έρευνα και  να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι 
ώστε να αποκατασταθεί η τάξη με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Το περιβαλλοντικό όραμα της κυβέρνησης εδώ και 5 χρόνια 
παραμένει στα χαρτιά. Όραμα τους από ότι φαίνεται δεν είναι 
ούτε η προστασία ούτε η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 
αλλά η εξυπηρέτηση όσων περισσότερων συμφερόντων γίνεται. 
Τα οποιαδήποτε σχέδια που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση 
οικονομικών συμφερόντων εις βάρος του περιβάλλοντος μας 
βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Θεωρούμε ότι παρόλο που το 
Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί το πρώτο βήμα προς την 
σωστή ρύθμιση του θέματος, εντούτοις χρήζει πολλών αλλαγών 
έτσι ώστε μέσα από οριζόντιες και στοχευμένες πολιτικές να 
ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών 
και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η προστασία και η αειφόρος 
ανάπτυξη της χερσονήσου του Ακάμα.

•Μιχαλάκης Σόλωνος 
Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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9νέοι  επιστήμονες

Οι πορείες προς τη θάλασσα της Μάγχης κατά τη διάρκεια της εκκένωσης 
της Γαλλίας, γίνονταν μόνο το βράδυ υπό τον φόβο Γερμανικών 
βομβαρδισμών, και οι στρατιώτες διένυαν περίπου 30-40 χιλιόμετρα σε 
καθημερινή βάση. Κατά τη διάρκεια της μέρας κρύβονταν σε υπόγεια 
και αποθήκες για να μην αποτελέσουν στόχο. Στις 29 του Μάη οι δύο 
λόχοι επιβιβάστηκαν σε συμμαχικά πλοία και μεταφέρθηκαν στα Νότια 
παράλια της Βρετανίας, στην πόλη του Ντόβερ. Την ίδια περίοδο και 
καθώς το μέτωπο της Β. Αφρικής είχε ανοίξει από τον Ιούνιο του 1940, 
όλο και περισσότερες μονάδες στρατού από την Κύπρου μεταφέρονταν 
στην Αίγυπτο για εκπαίδευση και αποστολή στα μέτωπα της περιοχής. 
Καθώς ο Βρετανικός στρατός προγραμμάτιζε την κάθοδο του προς το νότο 
της Αφρικής, οι 2 προαναφερόμενοι λόχοι μεταφέρθηκαν στο Σουδάν 
διανύοντας περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα με τρένο, ατμόπλοιο καθώς 
και με τα πόδια. Μετά από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα Βρετανικά στρατεύματα απέναντι 
τους Ιταλούς στις απόκρημνες κορυφές της Ερυθραίας και πιο συγκεκριμένα στο Κερέν, ήταν πλέον 
ξεκάθαρο ότι εναλλακτικά μέσα μεταφοράς προμηθειών προς το μέτωπο θα ήταν απαραίτητα. Στις 
μάχες για την κατάληψη του Κερέν, οι Κύπριοι ημιονηγοί απέδειξαν την αξία τους ως χειριστές 
ζώων και ως στρατιώτες:

«Δύο λόχοι Κυπρίων έφτασαν από το Σουδάν πριν 
ένα περίπου μήνα. Αφού τόσο οι άντρες όσο και 
τα μουλάρια συνήθισαν  να κινούνται με ευκολία 
στα απόκρημνα, πετρώδη και στενά μονοπάτια 
των βουνών, η συνεισφορά τους αποδείχθηκε 
ανεκτίμητη.» Οι ημιονηγοί είχαν υποστεί μεγάλες 
κακουχίες κατά τη διάρκεια της μάχης του Κερέν 
αλλά και των μαχών στην Ερυθραία. Άντεξαν 
βομβαρδισμούς, πολυβολισμούς και όλμους από 
πολύ κοντινές αποστάσεις και παρόλες τις απώλειες 
και τις δυσκολίες το κουράγιο και η αντοχή δεν 
τους εγκατέλειψαν ούτε για μια στιγμή». 

Μετά από τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την 
Αίγυπτο στις ηρωικές μάχες του Έλ-Αλαμέιν και 
γενικότερα στα μέτωπα της Β. Αφρικής, το 1944 
βρήκε τους Κύπριους ημιονηγούς να μεταφέρονται 
στην Ιταλία. Οι φονικές μάχες του Monte Cassino 
και η προέλαση στην ενδοχώρα της Ιταλίας ήταν 
πλέον γεγονός και οι Κύπριοι για ακόμα μία φορά 
απέδειξαν ότι μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις 
δυσκολίες και τις κακουχίες όπως είχαν ήδη πράξει 
αρκετές φορές μέχρι τότε. Προχωρώντας αργά και σταθερά και υπό την κάλυψη του σκοταδιού 
της νύχτας, δημιούργησαν σημαντικές αποθήκες με εφόδια σε προωθημένες θέσεις που θα 
μεταφέρονταν ακολούθως πιο άμεσα στις απόκρημνες πλαγιές όταν θα ξεκινούσε η τελική επίθεση 
για την κατάληψη του στρατηγικού 
Monte Cassino.

Η συμμετοχή των Κυπρίων έτυχε 
μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης 
από τους Πολωνούς στρατηγούς 
και επικεφαλής της επίθεσης μέσω 
επιστολών που στάλθηκαν σε 
όλες τις μονάδες που συμμετείχαν 
Κύπριοι:

«Η βασική προϋπόθεση της νίκης 
στις μάχες του Monte Cassino, ήταν 
η παροχή όλων των αναγκαίων 
στους στρατιώτες που βρίσκονταν 
στην πρώτη γραμμή. Η διατήρηση 
της πρώτης γραμμής διατηρήθηκε 
με την παροχή των αναγκαίων από 
τα μουλάρια και από πολύ ελαφρά 
οχήματα τα οποία μπορούσαν να 
κινηθούν σε ιδιόμορφο έδαφος. 
Οι οδηγοί, τόσο των ζώων όσο 
και των οχημάτων, περνούσαν τα 
πάνδεινα εν μέσω βομβαρδισμών 
και εχθρικών επιθέσεων χωρίς 
καμία απολύτως προστασία. 

ο Δεκέμβρη του 1939, 500 περίπου Κύπριοι, από τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου, επιλέγηκαν από το Κέντρο Εκπαίδευσης στα Πολεμίδια για να δημιουργήσουν 
τους πρώτους 2 λόχους ημιονηγών. Μετά από πολύ σύντομη εκπαίδευση στην Αίγυπτο, οι 2 λόχοι εντάχθηκαν στην Βρετανική Εκστρατευτική Δύναμη που 
επιχειρούσε στη Γαλλία. Οι άντρες αυτοί κέρδισαν για την Κύπρο τη διάκριση ότι ήταν τα πρώτα αποικιακά στρατεύματα που συμμετείχαν σε μάχες του Β ΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων.

Στη Γαλλία, επικρατούσε ψύχος και βαριές χιονοπτώσεις. Οι άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος δεν ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιες καιρικές συνθήκες καθώς 
οι καιρικές συνθήκες στην Κύπρο ήταν πολύ διαφορετικές και η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό. Επιπλέον, από τη μέρα που 

εντάχθηκαν στο στράτευμα, έλαβαν ελάχιστη εκπαίδευση ως 
στρατιώτες πόσο μάλλον ως χειριστές ζώων για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Κάποιοι από τους άντρες ήξεραν να χειρίζονται ζώα όπως 
γαϊδούρια, άλογα, μουλάρια και αγελάδες για τις καθημερινές 
αγροτικές τους εργασίες, παρόλα αυτά ο χειρισμός των ζώων σε 
εχθρικό περιβάλλον και υπό εχθρικούς πυροβολισμούς ήταν κάτι 
πολύ διαφορετικό και πρωτόγνωρο. 

Τ

Οι εθελοντές του 
Κυπριακού Συντάγματος, 

απ’ όποια θέση και αν 
υπηρέτησαν, με το τέλος του 

πολέμου μπορούσαν περήφανα 
να δηλώσουν ότι οι 

μνήμες και εμπειρίες 
θα ήταν παντοτινές.

Αυτή ήταν μια αθόρυβη προσπάθεια της οποίας η μεγαλύτερη αξία 
ήταν η συνοχή και η επιμονή. Αυτοί οι άντρες έχουν ένα γενναίο 
μερίδιο στην νικηφόρα έκβαση της επίθεσης και της κατάληψης ενός 
τόσο σημαντικού σημείου. Εκ μέρους της μεραρχίας, εκφράζω τις 

ειλικρινέστατες μας ευχαριστίες στα Βρετανικά και 
Κυπριακά στρατεύματα των Κυπρίων ημιονηγών και 
των Βρετανών οδηγών».

Ο Αρχιστράτηγος Άντερς, έγραψε στις 26 Μάη 1944:
«Θέλω να εκφράσω την εκτίμηση μου για τη σημαντική 
δουλειά των λόχων των ημιονηγών κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας και της εκτέλεσης της πρόσφατης 
επίθεσης της μεραρχίας μου. Το έργο των ημιονηγών 
ήταν δύσκολο και επικίνδυνο καθώς χρειαζόταν θάρρος 
όπως και πολύ μεγάλες αντοχές. Νύχτα με τη νύχτα οι 
συστοιχίες των ζώων συνέχιζαν τη δουλειά τους που 
δεν ήταν άλλη από το να μεταφέρουν προμήθειες στην 
πρώτη γραμμή. Ποτέ δεν απέτυχαν στο έργο τους. Η 
επιτυχία της επίθεσης δεν οφείλεται σε λιγότερο βαθμό 
στην προσπάθεια τους και γι’ αυτή τους τη συνεισφορά 
τους είμαι ευγνώμων»

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν ήδη 
περάσει 5μιση χρόνια από τη στιγμή που οι πρώτοι 
εθελοντές του Κυπριακοί Συντάγματος μπάρκαραν από 
την Αμμόχωστο για την Αίγυπτο. Γαλλία, Βρετανία, 

Αίγυπτος, Σουδάν, Ερυθραία, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, Ιράν και 
τέλος Ιταλία. Δουνκέρκη, Κερέν, Κασσίνο, Αρέτζο, Γοτθική Γραμμή, 
Τσεζένα, Φορλί, Φαένζα, Μπολόνια. Με την 4η και η 5η Ινδική 

Μεραρχία στο Κερέν, την 7η Αυστραλιανή Μεραρχία 
στη Συρία, τους Πολωνούς στο Κασσίνο, την 4η 
και τη 10η Ινδική Μεραρχία στη Γοτθική Γραμμή 
και μετέπειτα ξανά με τους Πολωνούς στις μάχες 
του χειμώνα του 44 και του 45. Αμέτρητες πόλεις 
και χωριά βρέθηκαν στο πέρασμα των Κυπρίων. 
Εκατοντάδες ήταν οι θέσεις μάχης σε χάρτες και 
αμέτρητα τα μίλια που διένυσαν στις κοιλάδες της 
Βόρειας Γαλλίας, στις ερήμους και τις ζούγκλες της 
Βόρειας και Ανατολικής Αφρικής, στους λόφους της 
Παλαιστίνης, στα βουνά της Συρίας και του Λιβάνου 
και τέλος στο πολυπρόσωπο τοπίο της Ιταλίας. Οι 
εθελοντές του Κυπριακού Συντάγματος, απ’ όποια 
θέση και αν υπηρέτησαν, με το τέλος του πολέμου 
μπορούσαν περήφανα να δηλώσουν ότι οι μνήμες 
και εμπειρίες θα ήταν παντοτινές.

•Μάριος Σιαμμάς
Υποψήφιος Διδάκτορας

Defence Studies Depart-
ment, King’s College 
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Η Δεξιά απέτυχε  να αποτρέψει οδηγία αναφορικά με τα 
πλαστικά μιας χρήσεως
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε οδηγία σύμφωνα με την οποία  απαγορεύεται η χρήση πλαστικών μιας χρήσης 
όπου είναι δυνατόν. Τα πλαστικά μιας χρήσης (SUP), όπως τα μαχαιροπήρουνα, αποτελούν σήμερα σχεδόν το ήμισυ των 
απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα.

Μάλιστα, η εν λόγω οδηγία δεν στέκεται  στην απλή απαγόρευση των πλαστικών αφού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
πρόνοιες οι οποίες απαιτούν από τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν υπεύθυνα τα πλαστικά προϊόντα, να μειώνουν 
την κατανάλωση ορισμένων προϊόντων και να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το ζήτημα. 

«Οι προσπάθειες της Δεξιάς για αποτροπή του ψηφίσματος έπεσαν στο κενό» δήλωσε η Ευρωβουλευτής 
Lynn Boylan του Ιρλανδικού κόμματος, Sinn Féin και συνέχισε λέγοντας «Η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος να αποτρέψει την λήψη μέτρων για την ανάληψη ευθύνης από τους παραγωγού; 
απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με 
το Συμβούλιο για να δημιουργήσουμε ισχυρές διατάξεις που θα καταστήσουν υπεύθυνους 
τους παραγωγούς πλαστικών απορριμμάτων.»

«Η νέα οδηγία εισάγει, για πρώτη φορά στη νομοθεσία, έναν ορισμό για τα πλαστικά 
προϊόντα μιας χρήσης». Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε υιοθετήσει έναν πολύ 
περιοριστικό ορισμό, ο οποίος αναφέρεται σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται 
κυριολεκτικά μόνο μία φορά, πράγμα που αποθάρρυνε σημαντικά τις 
φιλοδοξίες μας να συμπεριλάβουμε στον ορισμό αυτό και άλλα πλαστικά 
προϊόντα. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ο ορισμός αυτός απορρίφθηκε 
και τώρα επιστρέψαμε στον ευρύτερο ορισμό της Επιτροπής.»

Η ιρλανδή ευρωβουλευτής πρότεινε επίσης συγκεκριμένα μέτρα 
για την προστασία της δημόσιας υγείας των ευρωπαίων πολιτών: 
«Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση μου, 
που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν 
τοξικές ουσίες στα είδη υγιεινής. Ωστόσο, είμαι απογοητευμένη που η 
απαίτηση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής 
των επαναχρησιμοποιήσιμων ειδών υγιεινής καταψηφίστηκε.»

Είναι επίσης μεγάλο επίτευγμα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε 
την τροπολογία της Ομάδας μας GUE / NGL καλώντας την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον καθαρισμό 
πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς μέχρι το 2020», κατέληξε η Boylan.

Ευρωβουλευτές συμμετείχαν σε 
κινητοποίηση ενάντια στην εκκαθάριση 
των δασών του Hambacher

Αριστεροί ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Γερμανίας 
κ. Laschet να αποτρέψουν την κοπή του δάσους Hambacher στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι Ευρωβουλευτές Anja Hazekamp, Cornelia Ernst, Stefan Eck και Bart Staes εξέφρασαν στον 
Πρόεδρο Laschet, τις ανησυχίες τους για την προγραμματισμένη εκκαθάριση του τελευταίου 
τμήματος του Δάσους Hambacher. Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τον Laschet να συμμετάσχει 
στις προσπάθειες διάσωσης του δάσους Hambacher.  

Ορισμένα είδη ζώων που ζουν στο δάσος Hambacher ανήκουν στα είδη υπό αυστηρή προστασία 
στην οδηγία για τους οικοτόπους της ΕΕ και τα πτηνά της ΕΕ. Η κοπή του δάσους του Hambacher 
θα ήταν επομένως αντίθετη προς τη νομοθεσία της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να διασφαλίσει 
ότι δεν θα ληφθούν μη αναστρέψιμα μέτρα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα 
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία διμερούς διαβούλευσης 
εάν ένα κράτος μέλος δεν κατορθώσει να διατηρήσει μια περιοχή που αποτελεί 
προστατευόμενο οικότοπο ή φιλοξενεί ένα προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, η 
Επιτροπή δικαιούται να κινήσει διαδικασία για παράβαση εναντίον κρατών 
μελών που δεν πληρούν τις οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Ο Ευρωβουλευτής Νεοκλής Συλικιώτης, κατέθεσε γραπτή αξιολόγηση ψήφου σχετικά 
με την θέση του σχετικά με έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Εξήγησε 
μάλιστα ότι δεν υπερψήφισε την σχετική έκθεση καθώς οι προτάσεις που προωθούνται 
δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.  

Στη συνέχεια ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε πως ο πλανήτης μας στέλνει σήμα κινδύνου 
και γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά θέτοντας τις ανάγκες των ανθρώπων 
πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών που  εκμεταλλεύονται τους φυσικούς 
πόρους του για την αύξηση του κέρδους.  Επισήμανε επίσης πως δεν αρκεί να θέτουμε 
δεσμευτικούς στόχους εάν δεν τηρούνται εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, έτσι ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον αγώνα μας για την προστασία του 
περιβάλλοντος.

11ευρωπαϊκά θέματα Δεκέμβρης
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Παρασκευή 4/1/2019

•17:45 – 18:30, Εγγραφή 
αντιπροσώπων

•18:30 – 18:35, Φιλμάκι 19ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου ΕΔΟΝ 

•18:35 – 18:45, Άνοιγμα και εκλογή Προεδρείου 
από μέλος Κ.Γ., συν. Γεωργία Παρμάκη 
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

•18:45 – 19:25, Εισηγητική Ομιλία από το Γ.Γ. 
της ΕΔΟΝ, συν. Χρίστο Χριστόφια

•19:25 – 19:35, Χαιρετισμός από ΕΔΟΝόπουλα

•19:35 – 19:40, Ανακοίνωση παρευρισκομένων 
επισήμων

•19:40 – 19:45, Χαιρετισμός Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), 
συν. Ιάκωβο Τοφαρή

•19:45 – 19:50, Πολιτιστική Παρεμβολή 

•19:50 – 20:05, Χαιρετισμός Τ/Κ πολιτικών 
οργανώσεων νεολαίας

•20:05 – 20:10, Χαιρετισμός Πρόεδρου Δ.Σ. 
Οργανισμού Νεολαίας

•20:10 – 20:20,  Χαιρετισμός από συν. Δημήτρη 
Χριστόφια, βετεράνο της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ

Σάββατο 5/1/2019

•8:45 – 9:15, Εγγραφή αντιπροσώπων

•9:15 – 9:30, Έγκριση Επιτροπών Συνεδρίου
9:30 – 9:50, Εισηγητική ομιλία για τη Γενική 
Συζήτηση, από τον Κεντρικό Οργανωτικό 
Γραμματέα, συν. Βάκη Χαραλάμπους

•9:50 – 11:00, Γενική Συζήτηση

•11:00 – 11:30, Διάλειμμα
 
•11:30 – 11:35, Πολιτιστική Παρεμβολή

•11:35 – 11:50, Εισήγηση για την Θεματική 
Συζήτηση «Η Τοπική Οργάνωση και η σχέση της 
με το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα», από μέλος Κ.Γ., 
συν. Νάσο Κούκο

•11:50 – 13:15, Θεματική Συζήτηση

•13:15 – 14:15, Διάλειμμα - Γεύμα

•14:15 – 14:20, Πολιτιστική Παρεμβολή

•14:20 – 15:30, Γενική συζήτηση

•15:30 – 15:45, Διάλειμμα 

•15:45 – 16:00, Εισήγηση για την Θεματική 
Συζήτηση «Η παραχάραξη της ιστορίας και 
η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων 
στο κυπριακό», από μέλος Κ.Γ., συν. Νικόλα 
Καλογήρου 

•16:00 – 17:15, Θεματική Συζήτηση

Κυριακή 6/1/2019

•08:30 – 09:00, Εγγραφή αντιπροσώπων

•09:00 – 09:30, Κατάθεση Οικονομικής έκθεσης 
και έγκρισή της (Κλειστή σύνοδος)

•09:30 – 09:35, Κατάθεση εφορευτικών 
στοιχείων
(Κλειστή σύνοδος)

•09:35 – 10:35, Εκλογή νέου Κ.Σ.
(Κλειστή σύνοδος)

•10:35 – 10:50, Διάλειμμα

•10:50 – 10:55, Πολιτιστική Παρεμβολή

•10:55 – 11:20, Αποχαιρετισμός αποχωρούντων 
μελών Ε.Σ. ΕΔΟΝ, συν. Μάριο Παναγή
Βραβεύσεις Επαρχιακών Οργανώσεων

•11:20 – 11:50, Έγκριση Πολιτικής Απόφασης 
και Ψηφισμάτων 

•11:50 – 12:10, Ομιλία Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 
συν. Άντρου Κυπριανού

•12:10 – 12:30, Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου

Δεκέμβρης
2018
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Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις

«Αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Παγκύπρια Προσυνεδριακή Εκδήλωση της ΕΔΟΝ με θέμα «Αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις, 
διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει» το Σάββατο 03 Νοεμβρίου 2018 στη Λευκωσία. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας και ακολούθως χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού. Κύριος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Άθως Γεωργίου, ο οποίος 
παρουσίασε τις έρευνες που υπάρχουν για τις εξαρτήσεις στην Κύπρο, αλλά και τα προγράμματα πρόληψης – θεραπείας – 
κοινωνικής επανένταξης που τρέχει η Αρχή στην οποία προΐσταται. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Θα εκδοθεί μπροσούρα με τα πρακτικά της εκδήλωσης, η οποία θα κυκλοφορήσει 
το επόμενο διάστημα.

«Ορφανά», Θεατρικές παραστάσεις προς τιμήν του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου της 
ΕΔΟΝ

Η ΕΔΟΝ Λάρνακας παρουσίασε στο Παττίχειο Θέατρο Λάρνακας 
στις 28 Νοεμβρίου, το βραβευμένο έργο του Ντέννις Κέλλυ από το 
Θέατρο ΑντίΛογος «Ορφανά», προς τιμήν του 19ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου της ΕΔΟΝ. 

Θα ακολουθήσουν:

•Πάφος, 3/12/2018 Δευτέρα, ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ 
Πάφου. 
Πληροφορίες και κρατήσεις: 99785555.

•Λεμεσός: 9/12/2018 Κυριακή, ώρα 20:00 στο Παλιό Ξυλάδικο. 
Πληροφορίες και κρατήσεις: 96436946.

Το έργο:

Πώς είναι να ζεις σε μια κοινωνία και μια περιοχή όπου ανά πάσα 
στιγμή αισθάνεσαι ότι μπορεί να σου κάνουν κακό; Πόσο βαθιά μας 
επηρεάζει ο φόβος και πού μπορεί να μας οδηγήσει; Πόσο εύκολα 
ή κοντά είμαστε στο να γίνουμε ρατσιστές; Μέχρι πού μπορούμε να 
φτάσουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς 
μας ανθρώπους από τον κίνδυνο του «άλλου»; Πού ξεκινά και πού 
τελειώνειη η θική και οι αρχές μας;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει ο Ντέννις Κέλλυ, 
ανοίγοντας διάλογο με το κοινό σε ένα ομολογουμένως δύσβατο 
τοπίο της σύγχρονης πραγματικότητας που είναι πιο κοντά απ’ ότι 
ίσως μπορούμε να φανταστούμε. 

Λάβε μέρος στον 
Προσυνεδριακό 
Διάλογο!
Με την Προκήρυξη του Συνεδρίου 
στις 10 Οκτωβρίου, η οργάνωση 
εγκαινίασε και επίσημα το διάλογο 
με όλα τα μέλη και στελέχη της 
Οργάνωσης μας. Η συζήτηση 
ξεκίνησε σε επίπεδο Γενικών 
Συνελεύσεων της ΕΔΟΝ από τα μέσα 
του Οκτώβρη και θα συνεχιστεί μέχρι 
τη λήξη του Συνεδρίου με άρθρα τα 
οποία θα δημοσιεύονται τόσο στην 
ιστοσελίδα της οργάνωσης όσο και 
στην Χαραυγή.

Ο καθένας και η κάθε μια καλείται 
να καταθέσουν τις απόψεις τους 
σε όλα τα θέματα που άπτονται 
της δράσης της οργάνωσης και θα 
απασχολήσουν το 19ο Παγκύπριο 
Συνέδριο. 

Προσδοκούμε ότι -ακριβώς- μέσα 
από αυτόν το διάλογο, η πρωτοπόρα 
Οργάνωση της Νεολαίας, η ΕΔΟΝ, θα 
βγει ακόμη πιο ενισχυμένη, ακόμη πιο 
δυνατή και ικανή, για να συνεχίσει 
τους αγώνες της, για τη διασφάλιση 
και διεύρυνση των δικαιωμάτων της 
νέας γενιάς στη ζωή, τη μόρφωση, 
τη δουλειά και την ψυχαγωγία, αλλά 
και για την οικοδόμηση της ποιοτικά 
ανώτερης κοινωνίας. Της κοινωνίας 
της δημοκρατίας, της ελευθερίας, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, του 
σοσιαλισμού.

Μπορείς να στείλεις το άρθρο σου 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου στο

ccedon@cytanet.com.cy

Επισκέψου το
http: / /edon.org.
cy/index.php/sine-
dria/19/19-prosine-
driakos-dialogos για να 
δεις τα άρθρα που έχουν ήδη 
δημοσιευτεί. 

Διεθνείς Αντιπροσωπείες

Η ΕΔΟΝ διαχρονικά διατηρεί άριστες σχέσεις με οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην  Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Νεολαίων (ΠΟΔΝ). Από το Νοέμβριο του 2011 μέχρι και σήμερα, βρίσκεται στην προεδρία της Ομοσπονδίας. Παγκόσμιο αίτημα της νεολαίας παραμένει η σταθερή 
και διαρκή ειρήνη, τόσο στην περιοχή μας, όσο και στον κόσμο συνολικά. Τόσο η διατήρηση όσο και η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις οργανώσεις νεολαίας 
αποτελεί σημείο καμπής ως προς την επίτευξη κοινής γραμμής αντιμετώπισης των διεθνών συρράξεων με μόνο και κοινό στόχο την παγκόσμια ειρήνη. 

Με την παρουσία τους στην Κύπρο, μας δίνεται η ευκαιρία να μεταφέρουμε σε διεθνές επίπεδο, ζητήματα που ταλανίζουν την κυπριακή νεολαία, με πρώτο στις 
προτεραιότητές μας το κυπριακό πρόβλημα και τις διαδικασίες επίλυσής του. Ως εκ τούτου, η παρουσία των διεθνών αντιπροσωπειών στο Παγκύπριο Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να λάβουν επίσημη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις. Μέχρι στιγμής, στο κάλεσμα μας έχουν απαντήσει θετικά οι εξης 
αντιπροσωπείες:  ΠΟΔΝ, Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας, Δημοκρατική Ένωση Φοιτητών Πακιστάν, Ένωση Νεολαίας Μπαγκλατές, Μέτωπο Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Ιταλίας,Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σοσιαλιστική Ενωση Φοιτητών Σρι Λάνκα, Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου, 
Νεολαία Κόμματος Παλαιστινιακού Λαού, Παλαιστινιακή Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας, Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας, Νεολαία Δημοκρατικού 
Κόμματος του Λαού Νοτίου Κορεάς, Ένωση Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας, Νεολαίας 
Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος Βενεζουέλας, Ένωση Νέων Κομμουνιστών Η.Π.Α. και Κολλεκτίβες Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας. Εντός των επόμενων ημερών 
αναμένουμε την θετική ανταπόκριση και από άλλες δεκάδες Οργανώσεις Νεολαιών.

Δεκέμβρης
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Η έννοια της αλληλεγγύης 
είναι άμεσα συνδεδεμένη 
και με την οργάνωση 
μας, αλλά  και με το 

παιδικό κίνημα ΕΔΟΝόπουλων 
αφού εκφράζεται κάθε χρόνο 
μέσα από το θεσμό των 
«Καλάντων Αλληλεγγύης». 
Εδώ και αρκετά  χρόνια  έχει 
καθιερωθεί ως μία από τις 
σημαντικότερες δράσεις 
έκφρασης της αλληλεγγύης 
του παιδικού κινήματος, αφού 
προσφέρουμε στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας,  έμπρακτα 
την αλληλεγγύη μας σε παιδιά 
που την έχουν ανάγκη, τόσο στην Κύπρο, 
όσο και στο εξωτερικό. 

Στο πλαίσια και της φετινής μας δράσης, 
το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων 
αφιερώνει την εκστρατεία του στα παιδιά 
της Ελλάδας, προς αποκατάσταση των 
ζημιών που προκάλεσαν οι φονικές-
καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής.

Μέσα από αυτή την εκστρατεία 
προσπαθούμε να δώσουμε τα εφόδια και 
την αγωνιστική συνείδηση στα παιδιά να 
κατανοήσουν στην πράξη τι συνεπάγεται 
να είσαι αλληλέγγυος σε ανθρώπους 
που χρειάζονται στήριξη, άλλα και να 
διαχωρίσουν την αλληλεγγύη από τη 
φιλανθρωπία που μας πλασάρεται με 
κάθε τρόπο και απέχει από τον γνήσιο 
ανθρωπισμό. 

Τα ΕΔΟΝόπουλα δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθή μπροστά στις 
επιπτώσεις των πυρκαγιών που αντιμετωπίζει ο λαός στην Αττική, με 
ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους πυρόπληκτους συνομήλικους τους. 
Μέσα από την εκστρατεία των «Καλάντων Αλληλεγγύης», στέλνουμε το 
μήνυμα ότι στις μέρες μας, είναι αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες 
ζωές λόγω της ανεπαρκούς στήριξης του κράτους για δημιουργία 
ενός κρατικού σχεδίου για το χτίσιμο οικισμών και υποδομών, που 
να προστατεύουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τέτοιες 
καταστροφές. 

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη για παροχή 
κατάλληλου εξοπλισμού για τα σωστικά μέσα, ώστε να μπορούν να 
διεξάγουν με περισσότερη ασφάλεια το έργο τους, καθώς και πρόσληψη 
επαρκούς προσωπικού. Τονίζουμε την ανάγκη να μάθουμε ποιοι και 
πως θυσιάζουν τις ζωές αθώων ανθρώπων καθώς και την προστασία 
του περιβάλλοντος, για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η 

δημόσια ασφάλεια και οι υποδομές σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών 
έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αντιλαϊκών πολιτικών της ΕΕ και των  κυβερνήσεων που τις εφαρμόζουν, 
που ενώ προχωρούν σε περικοπές για τέτοια έργα, την ίδια ώρα δίνουν τεράστια ποσά για αγορά πολεμικού 
εξοπλισμού.

Ας ενώσουμε τη φωνή μας για απαίτηση ώστε να αξιοποιούνται οι κρατικοί πόροι για προστασία των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε με όσα μας παρέχει 
σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία.

Τα ΕΔΟΝόπουλα συμβάλουν έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας, μέσω της συμμετοχής τους στις 
προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο το αίσθημα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, της προσφοράς, του εθελοντισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Θα πραγματοποιηθούν 
εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου δίνεται η ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλα να παρουσιάσουν θεατρικά, 
χορευτικά και παραδοσιακά γιορτινά τραγούδια. Θα μας βρείτε λοιπόν και πάλι σε δρόμους και πλατείες, 
σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουμε σε κεντρικά σημεία των πόλεων και εμπορικούς δρόμους, όπου 
θα διατίθενται προς πώληση προϊόντα για αυτό το σκοπό. 

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον αγώνα μας αυτό, προς ενίσχυση των πυρόπληκτων παιδιών 
της Ελλάδας για να εκφράσουμε όλοι μαζί την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό. Είμαστε 
σίγουροι πως η αλληλεγγύη στους πληγέντες θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ξεπέρασμα και αυτής της 
δοκιμασίας.

•Ορθοδοξία Γεωργίου
Μέλος Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Μέσα από αυτή 
την εκστρατεία 

προσπαθούμε να 
δώσουμε τα εφόδια και την 
αγωνιστική συνείδηση στα 

παιδιά να κατανοήσουν στην 
πράξη τι συνεπάγεται 

να είσαι αλληλέγγυος 
σε ανθρώπους που 

χρειάζονται στήριξη,
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Ω ς μαθητές μας απασχολούν 
πάρα πολλά θέματα τόσο 
για την επικαιρότητα και 
τις εξελίξεις στην Κύπρο 
αλλά και για ότι αφορά το 
μαθητικό κίνημα. 

Ένα από αυτά τα ζητήματα, ίσως το 
πιο σημαντικό, είναι το θέμα με τις 
εξετάσεις ανά τετράμηνο.

Η θέση της ΠΣΕΜ και της πλειοψηφίας 
των μαθητών γι’ αυτό το ζήτημα είναι 
μία και δεν μπορεί να αλλάξει: είμαστε 
κατά της εφαρμογής των εξετάσεων 
ανά τετράμηνο για πολλούς λόγους. 
Καταρχάς θέλουμε ένα σχολείο που 
θα μας παρέχει ολόπλευρη μόρφωση 
και κριτική σκέψη και όχι ένα σχολείο 
εξεταστικό κέντρο που θα προωθεί τη 
βαθμοθηρία. Επίσης αυτό το μέτρο θα 
μας φέρει περισσότερο άγχος και θα 
ενισχύσει και την παραπαιδεία καθώς 
όλο και περισσότεροι θα τρέχουν στα 
φροντιστήρια για να πάρουν ένα καλό 
βαθμό.

Εμείς ως μαθητές είμαστε ξεκάθαροι και 
ως ΠΣΕΜ ενημερώσαμε και τον ίδιο τον 
Υπουργό Παιδείας, πως αν επιμένουν στην 
εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο 
από τη σχολική χρονιά 2019-2020, δεν 
θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια 
αλλά θα προχωρήσουμε σε δυναμικά 
μέτρα. Σε αυτό τον αγώνα έχουμε στο 
πλευρό μας και τους καθηγητές μας που 
και αυτοί διαφωνούν με το μέτρο καθώς 
θα τρέχουν όλη τη χρονιά να καλύψουν 
την ύλη και δεν θα μπορούν  να μας 
προσφέρουν τίποτε άλλο.

Τέλος, θέλουμε να καλέσουμε όλους τους 
συμμαθητές μας να συστρατευτούν με την 
ΠΣΕΜ στον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή 
των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Να 
συστρατευτούν μαζί μας στον αγώνα για 
ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο 
που έχουμε ανάγκη εμείς οι μαθητές.

•Γιάννης Λαπήθιος
ΠΕΟΜ Β’ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ

Το γυμνάσιο-λύκ
ειο Ομόδους είναι ένα κτήριο περίπου 

65 χρόνων. Εξαιτίας αυτού
 το σχολείο π

αρουσιάζει κά
ποια 

προβλήματα. Α
ρχικά, λόγω του ότι είναι

 ένα ορεινό σ
χολείο 

όταν βρέχει η
 αυλή πλημμυρίζει. Επίσης, το στέγαστρ

ο του 

κλειστού γηπέδου δεν είν
αι κατάλληλο διότι εισχω

ρεί μέσα 

η βροχή. Η στέγη της αποθήκης της γυμναστικής
 μυρίζει 

πετρέλαιο γιατ
ί υπάρχει διαρ

ροή από τη θέρμανση. Κάποιες 

από τις θερμά
νσεις του σχο

λείου δεν λειτ
ουργούν και ε

ίναι 

ξεβιδωμένες με αποτ
έλεσμα να πέφ

τουν. Επιπρόσθετα, με
ρικά 

σκαλοπάτια τρ
ίζουν εξαιτίας

 της παλαιότητας του σχολε
ίου. 

Τέλος, οι μαθητές δεν μπορο
ύν να επιλέξου

ν τον κλάδο π
ου 

επιθυμούν διότ
ι δεν μπορούν 

να δημιουργηθούν όλοι εξαι
τίας 

του αριθμού τ
ων μαθητών του σχολείου

.

Κυριακή Κωνσταντίνου, Π
ΕΟΜ Γυμνασίου Ομόδους

Η Βεργίνα το λύκειο που φοιτώ, έχει πολλά προβλήματα, σε 

αντίθεση με άλλα σχολεία παλαιότερα από αυτό. Τα προβλήματα 

που υφίστανται είναι πολλά όπως για παράδειγμα, υπάρχουν κτηριακά 

προβλήματα. Το κτήριο δεν είναι πλήρως και σωστά εξοπλισμένο. Οι τοίχοι 

θέλουν βάψιμο, το ταβάνι έχει υγρασία και οι αίθουσες είναι παλιές και 

χρειάζονται ανανέωση. Επιπλέον κάτι πολύ  σοβαρό είναι το γεγονός ότι το 

σχολείο πλημμυρίζει τους χειμώνες. Όταν βρέχει η αυλή και το γήπεδο του 

σχολείου γεμίζουν νερά και οι μαθητές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στα 

διαλείμματα. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να λάβουν κάποια μέτρα για 

να αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω προβλήματα άμεσα.Ιωάννης Αντωνίου, ΠΕΟΜ Λυκείου Βεργίνας
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αν επιμένουν στην 
εφαρμογή των 

εξετάσεων ανά τετράμηνο 
από τη σχολική χρονιά 2019-2020, 
δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα 

τα χέρια αλλά θα 
προχωρήσουμε σε 

δυναμικά μέτρα



16 φοιτητές

τις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν όπως 
κάθε χρόνο αντικατοχικές εκδηλώσεις καταδίκης 
του Ψευδοκράτους από την ΠΟΦΕΝ (Παγκύπρια 
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων) και τη ΠΣΕΜ 
( Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών).

Η Προοδευτική συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις 
στις πόλεις της Κύπρου και του εξωτερικού ως ακόμα 
μια προσπάθεια εντατικοποίησης του αντικατοχικού 
μας αγώνα, μαζί με χιλιάδες φοιτητές και μαθητές, οι 
οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να διαδηλώσουν ενάντια στο 
παράνομο Ψευδοκράτος, τη συνεχιζόμενη κατοχή αλλά και 
να διατρανώσουν τη θέληση τους για λύση και επανένωση 
του τόπου και του λαού μας. 

Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά η παράταξη μας σε αρκετούς 
χώρους σπουδών βρέθηκε μόνη της στις εκδηλώσεις αφού οι 
ακροδεξιές παρατάξεις των συλλόγων έστησαν εθνικιστικά 
πανηγύρια παρά τη δημοκρατικά παρμένη απόφαση των 
φοιτητών. Στη Λεμεσό επίσης δεν παρέλειψε να δώσει το 
παρών του ο μαύρος φασισμός αφού ακροδεξιές και εθνικιστικές 
παρατάξεις προσπάθησαν φασιστικά να φιμώσουν την πορεία 
και να «σβήσουν» τις φωνές των δημοκρατικών φοιτητών και 
μαθητών. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική ανάγκη όλων των 
προοδευτικών ανθρώπων να αντιπαλέψουν με περισσότερο σθένος 
όλα αυτά τα ζημιογόνα εθνικιστικά στοιχέια. 

Οφείλουμε να καταδικάσουμε επίσης και τη στάση της Φ.Π.Κ 
Πρωτοπορία και της ΝΕ.ΔΗΣΥ οι οποίοι έδειξαν για ακόμα μια χρονιά 
ότι πρώτιστο μέλημα τους είναι ο εκφυλισμός του Φοιτητικού και 
Μαθητικού Κινήματος αφού δεν συμμετείχαν καθόλου στις επίσημες 
εκδηλώσεις, διοργανώνοντας ταυτόχρονα δικές τους. Με τη στασιμότητα 
που επικρατεί στο Κυπριακό και τη λύση να είναι επείγουσα όσο ποτέ η 
διάσπαση του Φοιτητικού Κινήματος αλλά και η αλλαγή πλέυσης από τη 
δεξιά αποτελεί πισωγύρισμα για το τόπο μας και τη καθιστά ταυτόχρονα 
επικίνδυνη, καθώς όλες αυτές οι μεταλλάξεις απόψεων και θέσεων δεν 
είναι τίποτε άλλο από ένα ψηφοθηρικό παιχνίδι και το μόνο που αποσκοπεί 
είναι την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών τους συμφερόντων.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. 
θα συνεχίσουμε τον 
αντιφασιστικό αγώνα μας 
κόντρα στα εθνικιστικά 
και σωβινιστικά στοιχεία, 
μιας και δεν ξεχνάμε τη 
συμφορά που έφεραν 
στον τόπο μας. Είναι 
καθήκον μας να σταθούμε 
στην πρώτη γραμμή του 
αντικατοχικού αγώνα 
και να επιμένουμε σε μια 
λύση που θα επανενώνει 
τον τόπο και το λαό μας. 
Λύση στη βάση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Ένα ανεξάρτητο, 
αποστρατιωτικοποιημένο νησί. Μια Κύπρο της ειρήνης και της αδελφοσύνης όπου 

αφέντες της να είναι όλοι οι Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, 
Μαρωνίτες, Αρμένιοι Λατίνοι.

Σ

Λύση στη βάση 
Διζωνικής 

Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με μια 

κυριαρχία, μια 
ιθαγένεια και 

μια διεθνή 
προσωπικότητα

“Όρκος στο Νοέμβρη,
χρέος στη ζωή”

Στις 16 Νοεμβρίου,πραγματοποιήθηκε 
απο την ΠΟΦΕΝ και την ΠΣΕΜ 
η εκδήλωση μνήμης και τιμής 
του Πολυτεχνείου, εκατοντάδες 
μαθητές και φοιτητές και πάλι 
πορεύτηκαν και φέτος μέχρι 
την Αμερικάνικη Πρεσβεία όπου 
κατάθεσαν ψηφίσματα τιμώντας 
τον αγώνα του Πολυτεχνείου. 

45 χρόνια μετά τη λαϊκή εξέγερση 
του Πολυτεχνείου, η νεολαία της Κύπρου με μπροστάρη τη Προοδευτική Κ.Φ., 
γέννημα του Νοέμβρη του ‘73, για ακόμα μια χρονιά αποδίδει φόρο τιμής στους 
ηρωικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου συμμετέχοντας σε πορεία που διοργάνωσε το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα από το Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο μέχρι την Αμερικανική 
πρεσβεία στην παρουσία εκατοντάδων φοιτητών και μαθητών. Επίσης σε τοπικές 
οργανώσεις της Ελλάδας έγιναν καταθέσεις στεφανιών και άλλες εκδηλώσεις.

Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει για πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεχνούν 
τους φοιτητές που έδωσαν τη ζωή τους και αντιστάθηκαν στη λαομίσητη Χούντα 
των Αθηνών. Που συνεχίζουν να τιμούν το αποκορύφωμα των αγώνων του 
Ελληνικού λαού από το οποίο αντλούμε διδάγματα ακόμα και σήμερα. 

Η Χούντα δυστυχώς δεν έπεσε παρά μόνο όταν υλοποίησε με το πιο βάρβαρο 
τρόπο τα νατοϊκά σχέδια, γι’ αυτό και ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τον Κυπριακό λαό. Οι ιμπεριαλιστικές επιβουλές που 
ευθύνονται για συνεχιζόμενη κατοχή στο νησί μας ζωντανεύουν και καθιστούν 
το σύνθημα που πρότασσαν τότε οι φοιτητές, «ΨΩΜΙ  - ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. συνεχίζουμε να διατηρούμε ασβέστη στη μνήμη του 
κυπριακού λαού τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου γιατί μόνο η μνήμη του 
ιστορικού του παρόντος και του μέλλοντος θρέφει τους μετέπειτα αγώνες της 
νεολαίας και συντηρεί το φόβο στους απανταχού ιμπεριαλιστές και στα όργανα 
τους. Όσοι προσπαθούν να μας φλομώσουν στο ψέμα και να δηλητηριάσουν τη 
συνείδηση των νέων αυτού του τόπου είναι για να δικαιολογήσουν το φασισμό 
τους και να κρύψουν το αμερικανοκίνητο χέρι που τους καθοδηγούσε. 

Οφείλουμε να αντλήσουμε μηνύματα και διδάγματα. Η πάλη 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το φασισμό, ο αγώνας ενάντια 
στο ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του,  η εναντίωση στη 
φτωχοποίηση του λαού, αποτελούν προϋποθέσεις για 
τη δημοκρατία και την επικράτηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

•Αντρέας Ιγνατίου
Πρόεδρος Προοδευτικής 
Κ.Φ. ΤΕΠΑΚ

Το Πολυτεχνείο ζει και 
θα ζει για πάντα όσο 

υπάρχουν άνθρωποι που 
δεν ξεχνούν τους φοιτητές που 
έδωσαν τη ζωή τους 
και αντιστάθηκαν 

στη λαομίσητη 
Χούντα των Αθηνών 

Δεκέμβρης
2018



17νέοι  εργαζόμενοι Δεκέμβρης
2018

ίναι ευρέως γνωστό ότι ο 21ος αιώνας έχει και επίσημα ταυτιστεί 
με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, το ξεχαρβάλωμα των 
δικαιωμάτων τους, την απόλυση όλων των ατόμων πιο μεγάλης 
ηλικίας που θεωρούνται μη παραγωγικά από τα αφεντικά τους 

καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας ασχέτως βιομηχανίας 
και συνθηκών εργασίας. Όλα αυτά μπορούν να ερμηνευτούν και 
διαφορετικά. Αύξηση του καθαρού κέρδους των επιχειρηματιών 
μέσω της μείωσης των υψηλών σταθερών εξόδων (εργασία πλήρους 
απασχόλησης, συλλογικές συμβάσεις, ταμεία προνοίας και κοινωνικές 
ασφαλίσεις)  και μέσω της αύξησης των χαμηλών μεταβαλλόμενων 
κοστών (εργασία μερικής απασχόλησης ή με μεροκάματο).  

Η χρονική περίοδος που διανύουμε λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών στη χώρα μας με την επιβολή των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών της κυβέρνησης ΔΗ.ΣΥ - Αναστασιάδη τα τελευταία 6 
χρόνια, έχουν επηρεάσει αναμφίβολα τους εργαζομένους και τα 
δικαιώματα τους. Η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας ειδικότερα 
στους νέους που έχει φτάσει περίπου στο 20%, οι περικοπές σε 
μισθούς,  η αύξηση της μετανάστευσης στο εξωτερικό, η πλήρης 
καταστροφή κάθε μορφής κοινωνικού κράτους έχουν επηρεάσει 
στα μέγιστα την κοινωνία αλλά κυρίως τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα. 

Η σημερινή κυβέρνηση θέλοντας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 
του κεφαλαίου, έχει αποτύχει να διαφυλάξει τα βασικά εργασιακά 
δικαιώματα και ωφελήματα και έχει αφήσει τους εργαζομένους 
εκτεθειμένους στην εκμετάλλευση.

Εκμετάλλευση κατά 
τις γιορτές  των 
Χριστουγέννων 

Τρανταχτό παράδειγμα των πιο πάνω είναι 
τα ωράρια εργασίας κατά τη διάρκεια των 
γιορτών των Χριστουγέννων. Εντείνεται 
όταν κυρίως οι πολυεθνικές εταιρίες ή τα 
ντόπια μεγάλα καταστήματα κατανοώντας 
την αυξημένη ανάγκη των καταναλωτών 
για αγορά προϊόντων  την συγκεκριμένη 
περίοδο, πολλαπλασιάζουν τις ώρες 
εργασίας των υπαλλήλων, διατηρώντας 
ωστόσο τα ίδια επίπεδα μισθοδοσίας. 
Αυτό οδηγεί στην αύξηση των πωλήσεων 
και παράλληλα την αύξηση των κερδών 
όπως άλλωστε προωθεί κα το καπιταλιστικό 
σύστημα μέσα από την εκμετάλλευση ακόμα 
περισσότερο των εργαζομένων. 

Λόγω των συνθηκών που αναφέρθηκαν και 
πιο πάνω, η ανάγκη για δουλειά δημιουργεί ελάχιστα περιθώρια 
άρνησης στις αδικαιολόγητες απαιτήσεις των εργοδοτών. 

Ελαστικά ωράρια εργασίας 

Ακόμα ένα παράδειγμα που παρουσιάζει την απόλυτη διάλυση 
όλων των δικαιωμάτων αλλά και την απόλυτη ελευθερία που έχει 
το κεφάλαιο να επιβάλει τους δικούς του νόμους και κανόνες, είναι 
και η επιβολή ευέλικτων και ελαστικών ωραρίων εργασίας, το ξήλωμα 
των βασικών ωραρίων εργασίας, η δουλειά την Κυριακή και τις 
αργίες.  Η απαίτηση που παρουσιάζεται προς τους εργαζομένους 
από την πλευρά των ιδιοκτητών να δουλεύουν περισσότερες ώρες 
πέρα από το 8ωρο, η μη πληρωμή υπερωριών ακόμη και κατάργηση 
ωφελημάτων όπως οι κοινωνικές ασφαλίσεις, οι πληρωμένες άδειες 
και η ιατροφαρμακευτική ασφάλιση είναι μερικά ακόμη παραδείγματα. 

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αφού οι εργαζόμενοι δεχόμενοι 
πιέσεις από τους εργοδότες για άρνηση του δικαιώματος οργάνωσης στον 
χώρο εργασίας και την υποβάθμιση της σημασίας του συνδικαλισμού, 
δεν συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες θα μπορούσαν 
να προστατεύσουν εν μέρη τα δικαιώματα τους.

Μαζικοποίηση των γραμμών για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για συλλογική 
οργάνωση για εξασφάλιση και υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και την διαμόρφωση ταξικής συνείδησης. Για να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, 
η ΕΔΟΝ προτείνει την εφαρμογή των πιο κάτω:

• Νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να 
εφαρμόζουν τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους 
εργαζομένους στους τομείς που οι συμβάσεις καλύπτουν
• Τερματισμό της χρησιμοποιήσης της αγοράς υπηρεσιών ως μέσο 
συγκάληψης της μισθωτής/εξαρτημένης εργασίας και εισαγωγή ρυθμίσεων 

που θα ορίζουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας
• Αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν πρόσφατα για την αδήλωτη εργασία όπως και των 
νόμων για την ισότητα της μεταχείρισης
• Διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας και τερματισμός της φιλελευθεροποίησης των ωραρίων των καταστημάτων
• Καθορισμός και τήρηση των υποχρεωτικών αργιών, νομοθετική ρύθμιση του χρόνου εργασίας και της 
αποζημίωσης της υπερωριακής απασχολησης.
• Αύξηση κατώτατου μισθού και θέσπιση πιο αυστηρών και συστηματικών ελέγχων ως προς την τήρηση τους. 
• Επαναφορά όλων των παραχωρήσεων στα δικαιώματα των εργαζομένων που δόθηκαν για αντιμετώπιση 
της κρίσης.

Τώρα που οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες, είναι αναγκαία η οργανωμένη πάλη για επαναφορά της 
αξιοπρεπούς εργασίας και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η επιβολή των αντιλαικών και 
αντιεργατικών μέτρων και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται λόγω της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
φιλοσοφίας της σημερινής κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει. 

•Κατερίνα Φραγκουλλίδου
Μέλος Τοπικής Επιτροπής Νέων Εργαζομένων Κέντρου Λευκωσίας 
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τις 14 Δεκεμβρίoυ 1955, 
οκτώ μήνες μετά την έναρξη 
του αγώνα της ΕΟΚΑ, o νέος 
Κυβερνήτης της Κύπρου σερ 
Τζον Χάρντινγκ στρέφεται 

κατά του ΑΚΕΛ και με διάταγμα 
του κηρύσσει το κόμμα και τις 
οργανώσεις του εκτός νόμου,  με 
την σύλληψη 135 μελών τους 
κόμματος, συμπεριλαμβανομένου 
και του Γ.Γ. του κόμματος Εζεκία 
Παπαϊωάννου. Ο Τζον Χάρντιγκ 
απαγόρευσε ταυτόχρονα την 
έκδοση και την κυκλοφορία της 
εφημερίδας «Νέος Δημοκράτης».

Στο σχετικό έγγραφο που 
κυκλοφόρησε ο Χάρντιγκ 
αναφέρει τα εξής:

«Το ΑΚΕΛ, Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, κηρύχθηκε χθες 
με διάταγμα της Αυτού Εξοχώτης του Κυβερνήτη, παράνομος 
σύνδεσμος με βάση το άρθρο 60 του Ποινικού κώδικα. […] Κατά τη 
διάρκεια της νύκτας, αριθμός κομμουνιστών συνελήφθησαν με βάση 
το άρθρο των κανονισμών έκτακτης ανάγκης.  Πλήρης κατάλογος 
των συλληφθέντων θα δοθεί στον τύπο αφού καταφθάσουν όλες οι 
ειδήσεις. Ο «Νέος Δημοκράτης» το επίσημο όργανο του κόμματος 
και άλλα έντυπα του ΑΚΕΛ κηρύχθηκαν επίσης εκτός νόμου. Η 
ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία) μέσω της οποίας το ΑΚΕΛ 
ασκούσε στο παρελθόν σημαντικό έλεγχο στις συντεχνίες, δεν 
κηρύχθηκε εκτός νόμου, αριθμός όμως σημαινόντων κομμουνιστών 
που κατείχαν θέσεις στην συντεχνία συνελήφθησαν. Η τρομοκρατία 
και η βία έκαναν αναγκαία την κήρυξη κατάστασης επειγούσης 
ανάγκης.  Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει ελευθερία δράσης σε 
μια οργάνωση που οι πραγματικοί σκοποί της είναι να παρατείνει 
τη δυσαρέσκεια και τις ταραχές στην Κύπρο».

Μετά την ανακήρυξη του ΑΚΕΛ ως παράνομο και την σύλληψη 
των στελέχων του, τέθηκαν εκτός νόμου Ενωση Αγροτών Κύπρου 
(ΕΑΚ), η Παγκύπρια Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΟΔΓ) 
και η Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας (ΑΟΝ) ως οργανώσεις 
συνδεδεμένες με το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα. Μετά απο αυτήν 
την πράξη όσα μέλη του ΑΚΕΛ ξέφυγαν την σύλληψη, με την 
βοήθεια απλών μελών και στελεχών πρώτος τους στόχος ήταν η 
οργανωτική ανασυγκρότηση. Η ανακήρυξη αυτή είχε σκοπό να 
αποδυναμώσει την επιρροή του κομμουνισμού στην Κύπρο και 
γενικότερα το λαό της Κύπρου καθώς το ΑΚΕΛ ήταν πρωτοπόρο 
στον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία, για αυτοδιάθεση του 
Κυπριακού λαού. Η απόφαση αυτή των Βρετανών είχε τα αντίθετα 
αποτελέσματα καθώς οδήγησε στην συσπείρωση των μελων και των 
κομματικών ομάδων σε ολη την Κύπρο με σκοπό την αντεπίθεση 
και συνέχεια του αγώνα για αυτοδιάθεση του νησιού.

Πολιτικοί κρατούμενοι στο στρατόπεδο Πύλας, Ιούνης 1956

 Έγιναν μαζικές πολιτικές δράσεις 
κατά αυτήν την περίοδο όπως ήταν η 
απεργία για την εξορία του Μακαρίου, 
οι διαδηλώσεις με την ευκαιρία της 
επίσκεψης του Λόρδου Ράτκλιφ 
και του Υφυπουργού Αποικιών 
Χέαρ, οι εκδηλώσεις στις επετείους 
της θέσπισης του νόμου περί 
προσωποκράτησης και της επιβολής 
του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, 
οι κινητοποιήσεις γυναικών-συζύγων 
των κρατουμένων, οι κινητοποιήσεις 
για τερματισμό των απαγχονισμών. 
Μεσα απο αυτόν τον αγώνα, μέλη 
του ΑΚΕΛ όπως οι Ανδρέας Γεωργίου 
και Αργυρός Νικόλα, θυσίασαν και 
την ίδια τους τη ζωή για τις αρχές 
και τα πανανθρώπινα ιδανικά της 
ιδεολογίας τους.

Επιπρόσθετα το ΑΚΕΛ εκείνη την περίοδο δεν αντιμετώπιζε μόνο τους 
Άγγλους αλλά και τους ακροδεξιούς Γριβικούς, αντικομμουνιστές οι 
οποίοι οδήγησαν την Κύπρο στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Πολλοί 
αριστεροί έπεσαν θύματα απο τους μασκοφόρους του Γρίβα για δήθεν 
προδοσία. Αυτές οι δολοφονίες έγιναν για να σπείρουν τον τρόμο στην 
Αριστερά προκάλοντας τεράστια αναστάτωση και αναβρασμό στο λαό. Το 
ΑΚΕΛ δεν αντέδρασε με το ίδιο τρόπο αλλά με παλλαϊκές κινητοποιήσεις 
καταδίκης των δολοφονιών και της ακροδεξιάς πολιτκής και των 
εκπροσώπων της. Για τις δολοφονίες αυτές ζητήθηκαν αποδείξεις, ότι 
αυτοί που δολοφονήθηκαν ήταν προδότες, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ 
από την ΕΟΚΑ. Δεν δημοσιεύτηκαν στοιχεία ούτε αποδείξεις για αυτές τις 
δολοφονίες ποτέ. Επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια οι δολοφονηθέντες 
αποκαταστήθηκαν επισήμως.

Ακόμη  και οι δολοφονίες δεν κατάφεραν  να σταματήσουν  τον αγώνα  
των αριστερών καθώς τον Ιούνιο  του 1959 έγινε ένα μαζικό συλλαλητήριο 
που έμεινε στην Ιστορία του νησιού μας, το οποίο ξεπέρασε τις 100,000 
διαδηλωτών με αίτημά τους να νομιμοποιηθεί το ΑΚΕΛ! Μέσα από τις 
κινητοποιήσεις του λαού το ΑΚΕΛ τελικά νομιμοποιήθηκε το 1959.

Το ΑΚΕΛ, με τις θυσίες αλλά και τους αγώνες του, βγήκε ενδυναμωμένο 
απο τις δοκιμασίες, καθώς υψώθηκε στις συνειδήσεις του λαού ως το 
κόμμα που αγωνίζεται ανιδιοτελώς για τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού μας. Είναι από αυτές τις θυσίες και τους 
αγώνες που πρέπει να αντλούμε δύναμη για τους σημερινούς σκληρούς αγώνες που μας περιμένουν σήμερα. Η ίδρυση 
του ΚΚΚ και αργότερα του ΑΚΕΛ δεν ήταν τυχαίες επιλογές αλλά ώριμο τέκνο των άθλιων συνθηκών στις οποίες έφεραν οι 
Βρετανοί αποικιοκράτες το λαό μέσα από την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Έχουμε χρέος ως κομμουνιστές να συνεχίσουμε 
τους αγώνες για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, για μια Κυπρο ελεύθερη και επανενωμενη, για ειρήνη, ισότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισμό. 

•Γιάννος Κόμπος
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ακρόπολης
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Τι είναι η Biennale;

Είναι μια διεθνής έκθεση εικαστικών 
– συνήθως- τεχνών. Η κυριολεκτική 
σημασία του ονόματος της έκθεσης 
είναι «κάθε δύο χρόνια» (bien-
nial) που αντιστοιχεί και στο 
διάστημα που μεσολαβεί από 
κάθε θεσμοθετημένη μπιενάλε. Ο 
θεσμός αυτός πάει αρκετά πίσω 
στον χρόνο καθώς η πρώτη έκθεση 
έγινε στην Βενετία το 1893. Όπως 
μας ενημέρωσε και ο κ. Ηλία, η 
διοργάνωση μιας Biennale δεν 
απαιτεί κάποια έγκριση από 
κάποια αρχή για να το θέσει υπό 
την αιγίδα της. Ωστόσο υπάρχουν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για μια 
διοργάνωση τέτοιας εμβέλειας, 
κάτι που έπαιξε ρόλο και στη 
δυσκολία διοργάνωσης της, όλα 
αυτά τα χρόνια στη χώρα μας 
παρόλο που όπως μας έχει πει 
ο κ. Ηλία, η συζήτηση για τη 
διοργάνωση Biennale στην Κύπρο 
αιωρείτο για περίπου 30 χρόνια. 

Η Λάρνακα, ως μια πόλη με 
πλούσια ιστορία αλλά και φυσικές 
ομορφιές, αποδείχτηκε ιδανική 
πόλη για τη φιλοξενία μιας Bien-
nale. Εδώ και 3 χρόνια, σύμφωνα 
με τον κ. Ηλία, υπήρχε η σκέψη 
αλλά και οι προετοιμασίες για 
αυτήν την διοργάνωση και οι 
προσδοκίες των διοργανωτών 
έχουν δικαιωθεί. Η διοργάνωση 
της Biennale υπήρξε αποτέλεσμα 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας του 
κ. Ηλία αλλά και του πολιτιστικού 
ομίλου «Άρτιον» στη Λάρνακα 
που υπήρξε συνδιοργανωτής. 
Το θέμα της έκθεσης υπήρξε το 
«Δοχείο – Περιεχόμενο», το οποίο 
ο επιμελητής της Biennale και 
εισηγητής του θέματος, Βασίλης 
Βασιλειάδης ανέλυσε σε ένα 
πολυσέλιδο έγγραφο προς την 
οργανωτική επιτροπή η οποία 
και το έκανε αποδεκτό. Η κριτική 
επιτροπή της έκθεσης ορίστηκε 
μετά από εισηγήσεις από το Ε.ΚΑ.
ΤΕ. και από αλλού, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο το υπόβαθρο, όσο και 
το αντικείμενο, τα ενδιαφέροντα 
αλλά και την ηλικία των ατόμων 
ώστε να διασφαλίζεται μια 
ολοκληρωμένη και πολύπλευρη 
σύνθεση. 

Στους διοργανωτές κατέφθασαν 
307 προτάσεις από 37 χώρες. Από 
αυτά επιλέγηκαν μέσα από ανώνυμη 
επιλογή και ψηφοφορία των πέντε 
μελών της κριτικής επιτροπής 114 
έργα, τα οποία εκτέθηκαν στην 
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, 
στο Μουσείο Πιερίδη και στον 
εκθεσιακό χώρο Myth Factory 
από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου. Παρουσιάστηκαν 
έργα από όλες σχεδόν τις 
μορφές εικαστικών τεχνών όπως 
εγκαταστάσεις στον χώρο, έργα 
ζωγραφικής και γλυπτικής, 
φωτογραφίες, χαρακτικά, 
performance, video art, digi-
tal art κ.α. Στις 30 Νοεμβρίου 
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν και πάλι μέσα από 
μυστική ψηφοφορία της κριτικής 
επιτροπής. 

Ο πρώτος νικητής έλαβε και το χρηματικό 
έπαθλο των 2000 ευρώ. Επιπρόσθετα στα 
πλαίσια της Μπιενάλε διοργανώθηκαν 37 
παράλληλες εκδηλώσεις με περιεχόμενο 
από σχεδόν όλες τις μορφές τέχνης 
(μουσική θέατρο κοκ) και σε διάφορα 
σημεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, τους 
εκθεσιακούς χώρους επισκέφθηκαν στο 
διάστημα λειτουργίας τους πέραν των 
20000 ατόμων, μεγάλο μέρος των οποίων 
ήταν και τουρίστες. Αυτό φανερώνει και 
ένα από τα βασικά προτερήματα που 
μπορεί να προσφέρει η διοργάνωση μBi-
ennale σε μια πόλη και μια χώρα που 
είναι η προσέλκυση τουρισμού και η 
μεταφορά μιας θετικής εικόνας για τη 
χώρα μας στο εξωτερικό. Άλλωστε η 
Biennale Λάρνακας προσέλκυσε και το 
ενδιαφέρον αρκετών και σημαντικών 
ΜΜΕ του εξωτερικού αλλά και γνωστών 
πολιτιστικών περιοδικών. Μπορεί λοιπόν 
μια τέτοια διοργάνωση να βάλει στον 
πολιτιστικό χάρτη του κόσμου την 
χώρα μας και να την καταστήσει σημείο 
αναφοράς και ελκυστικό προορισμό 
για τους λάτρεις της τέχνης ανά το 
παγκόσμιο.

Μέσα και από τη συζήτησή μας με τον 
κ. Ηλία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 
όφελος από μια τέτοια πρωτοβουλία 
είναι η ώθηση που δίνεται στην ανάπτυξη 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά 
και του επαναπροσδιορισμού της αξίας 
του πολιτισμού για μια κοινωνία, μια 
πόλη, μια χώρα. Ο πολιτισμός, που 
έχει καταντήσει ο φτωχός συγγενής 
της κυβερνητικής πολιτικής και στήριξης 
στον τόπο μας, έχει ανάγκη από τέτοιες 
διοργανώσεις. Η ίδια η κοινωνία που 
βουλιάζει μέσα στα αδιέξοδα και τη 
βαρβαρότητα του καπιταλισμού έχει 
ανάγκη από μια στροφή στον πολιτισμό 
και τις τέχνες. Ο χώρος των τεχνών 
και του πολιτισμού πολλές φορές είναι 
ένας δύσκολος χώρος για να επιβιώσει 
ένας καλλιτέχνης, ιδιαίτερα για τη νέα 
γενιά. Τέτοιες διοργανώσεις όπως 
η Biennale Λάρνακας, δίνουν βήμα 
έκφρασης στους καλλιτέχνες, ντόπιους 
και ξένους, αποτελούν κίνητρο για 
καλλιτεχνική δημιουργία, προβολή του 
έργου και συνολικότερα της δουλειάς 
τους. Αποτελούν πεδίο γνωριμίας 
με καλλιτέχνες και ανθρώπους του 
πολιτισμού από όλο τον κόσμο, 
ανταλλαγής απόψεων και επιρροών. 
Είναι τέτοιες εκδηλώσεις που χρειάζονται 
την αρωγή και στήριξη της πολιτείας 
γιατί στο τέλος της ημέρας είναι αυτές 
που κάνουν την χώρα και την κοινωνία 
μας πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη, όπως 
θέλουμε να τη βλέπουμε.

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να έχουμε στο 
επίκεντρο της δράσης και της προσοχής 
μας τον πολιτισμό, συμβάλλοντας με 
όλες μας τις δυνάμεις στην περαιτέρω 
ανάπτυξή του στη χώρα μας, μέχρι 
να έχει την θέση που του αρμόζει. Θα 
συνεχίσουμε να είμαστε συμπαραστάτες 
και συνοδοιπόροι με όλους όσοι 
αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και 
παλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. 
Ραντεβού στην επόμενη Biennale Larnaca 
το 2020!

•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Δεκέμβρης
2018

Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός είχε την χαρά να φιλοξενεί η πόλη της Λάρνακας, καθώς τους τελευταίους δύο μήνες κινήθηκε σε ρυθμούς Biennale. Η Biennale Lar-
naca 2018 υπήρξε η πρώτη έκθεση μπιενάλε που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Η συντακτική της Νεολαίας συνομίλησε με τον καλλιτέχνη Μιχάλη Ηλία, μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής ενώ ταυτόχρονα ξεναγηθήκαμε στους χώρους όπου φιλοξενούνταν τα έργα της έκθεσης.



21η «Ν» προτείνει

Πάνος Μουζουράκης 
That’s Life 
Ο Πάνος Μουζουράκης λοιπόν επιστρέφει και στήνει 
ένα πρόγραμμα για όσα από τη ζωή του και τη ζωή μας 
τραγουδιούνται. Δηλαδή για όλα. Όπως μόνο εκείνος 
μπορεί και ξέρει να το κάνει αυτό το «όλα». Μαζί του 
επίσης ο The Voice Άγγελος. 

Πότε: Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου στις 20:00

Πού:  Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Δικοινοτική Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου 
Κύπρου - Χριστουγεννιάτικη συναυλία 

Γιορτινό αέρα θα έχει η επόμενη συναυλία της δικοινοτικής Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου Κύπρου. Μετά 
την φθινοπωρινή της συναυλία, τον περασμένο Οκτώβριο, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της ορχήστρας Nihat 
Agdac και Νάταλη Νεοφύτου και 22 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επαγγελματίες μουσικοί, μοιράζονται 
ξανά την ίδια σκηνή. Στόχος τους να προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό θέαμα στο κοινό, με το ρεπορτόριο 
να περιλαμβάνει κομμάτια όπως Sinfonia Concertante για βιολί, βιόλα και ορχήστρα του Wolfgang Amade-
us Mozart, και  το «Farewell»  Symphony του Joseph Haydn. Ιδιαίτερα τιμητική είναι η παρουσία των δύο 
σολίστ Marlene Ito και Martin von der Nahmer, μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, οι οποίοι 
θα εμφανιστούν επίσης επί σκηνής. Μπαίνοντας για τα καλά σε γιορτινό κλίμα, στόχος της συναυλίας είναι 
να περάσει, για ακόμη μια φορά, το μήνυμα πως η μουσική ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, 
εθνικότητας και κοινωνικής τάξης. 

Πότε: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, στις 20:30 

Πού: Θέατρο Παλλάς

Active Member
Οι Active Member βρίσκονται στην ενεργό δράση 25 χρόνια. Είτε με τη δύναμη του ονόματός τους, ως ενεργά μέλη, 
είτε με διάφορα μουσικά και άλλα project, o B.D.Foxmoor – ιθύνων νους – και η Sadahzinia έχουν βρει έναν δικό τους 
τρόπο να ερμηνεύουν το γίγνεσθαι, το πως μεταβάλλονται 
τα πράγματα και οι καταστάσεις σε ένα κόσμο παλλόμενο 
ή και βουβό. Δεκάδες album, εκατοντάδες τραγούδια, ζωή 
μετρημένη με ρίμες και λέξεις… Η μουσική παύση το 2015 
έγινε μετά από σκέψη και ήταν μια σκληρή απόφαση. Όμως η 
ίδια η ζωή και οι απαιτήσεις της έφεραν τους Active Member 
στο κομβικό σημείο να δεχτούν την πρόκληση να συνεχίσουν. 
Ήδη, ετοιμάζουν το επόμενο τους album με τίτλο «Ζαλίκι» 
υπονοώντας το ηθικό βάρος αλλά και το φορτίο όλων αυτών 
των χρόνων τόσο του ίδιου του γκρουπ όσο κι αυτό που καλείται 
πια να μεταφέρει και να μεταδώσει το ίδιο το κοινό. 

Πότε και Πού:
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 22:30 στο Πέραμα
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 22:30 στη Διαχρονική Μουσική 
Σκηνή

Παύλος Παυλίδης & 
B-Movies
Ο Παύλος Παυλίδης & οι B-movies παρουσιάζουν ένα 
δυναμικό συναυλιακό πρόγραμμα με τραγούδια τόσο από 
την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών όσο και από τη μετέπειτα 
μουσική διαδρομή του Παύλου Παυλίδη, καθώς και 
καινούρια ακυκλοφόρητα κομμάτια από τη νέα δουλειά που 
ετοιμάζουν. Οι B-movies πάντα μαζί του δεν σταματούν 
να πειραματίζονται και να μας δίνουν συνεχώς κάτι το 
διαφορετικό στη σκηνή πράγμα που κάνει τις εμφανίσεις 
τους ξεχωριστές.

Πότε και πού: 
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου στις 22:00 στο Downtown, Λευκωσία
Σάββατο, 5 Ιανουαρίου στις 22:00, Ravens Λεμεσός

Κραυγή
Το σπάνιο αριστούργημα του Τένεσι Ουίλιαμς 
«Κραυγή» έρχεται να μας συστήσει η νεαρή 
σκηνοθέτις Εβίτα Ιωάννου στην πρώτη της 
συνεργασία με το θέατρο ΑντίΛογος τον 
Δεκέμβριο στο Flea Theatre. 

Δυνατή «Κραυγή» μαρτυρά «μυστικά» μιας 
πολυτάραχης ζωής. Φωνές παράνοιας, 
τρόμου και απόγνωσης θα ακουστούν από 
τους Νιόβη Χαραλάμπους και Θανάση 
Ιωάννου, οι οποίοι συστήνουν στο κοινό 
σκοτεινές πλευρές του Τένεσι Ουίλιαμς, 
με ένα έργο σχεδόν άγνωστο στο κυπριακό 
κοινό, που περιγράφεται από τον συγγραφέα ως «το καλύτερο έργο μου μετά το Λεωφορείο ο 
Πόθος». Χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για ολοκληρωθεί η συγγραφή της και αποτελεί μια 
καινοτομία στο συγγραφικό του ύφος.

Πού και πότε; Πρεμιέρα Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 20:30, στο Flea 
Theatre, Λευκωσία και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 20:30, Μαρκίδειο Θέατρο Λάρνακα

Ο Καρυοθραύστης
Μαγικό χριστουγεννιάτικο μπαλέτο για όλη την 
οικογένεια. Αστέρια του Ρωσικού Μπαλέτου, σε 
συνδυασμό με  μαγευτική, πρωτότυπη χορογραφία και 
την μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι θα κάνουν το 
βράδυ σας ξεχωριστό και αξέχαστο! Ο Καρυοθραύστης 
θα αιχμαλωτίσει τη φαντασία σας και θα σας μεταφέρει 
σε ένα μαγικό κόσμο των γενναίων στρατιωτών των 
παιχνιδιών και χορό σε νιφάδες χιονιού. Ακολουθήστε 
τη Μάσα, όπως αυτή ξεκινά για το ταξίδι της γεμάτο με 
πολύχρωμους χαρακτήρες, που κόβει την ανάσα με τα 
κοστούμια και το μαγευτικό τοπίο.

Πού και πότε: 
Σατιρικό θέατρο Λευκωσία, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 19:30
Παττίχειο θέατρο Λεμεσού, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 19:30 

Έκθεση Ζωγραφικής  «Κανείς 
δεν Αξίζει Λιγότερα»
Η έκθεσης φωτογραφίας του φωτογράφου Παντελή Χατζημηνά, 
διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελαχίστου Εισοδήματος.

Συναισθήματα απόγνωσης, αδιεξόδου, διλήμματος, απελπισίας, 
απογοήτευσης, συνθέτουν την ψυχοσύνθεση του ατόμου που έχει 
βρεθεί εντελώς αναπάντεχα στην δίνη της φτώχειας και της ανέχειας. 

Ταυτόχρονα η υποστήριξη, η ικανοποίηση, η ευγνωμοσύνη, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και 
η συμβουλευτική αποτελούν τους στόχους των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος. Όλα αυτά 
βγαλμένα από ιστορίες, δρώμενα και εικόνες. Εικόνες που παράγουν ήχους έντονους οι οποίοι 
κλονίζουν την ρουτίνα της καθημερινότητας μας.

Η ωμή πραγματικότητα αποτυπωμένη στο μαύρο και στο άσπρο, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο στις 
15 φωτογραφίες. Ωστόσο, αυτός ο μουσικός μινιμαλισμός δεν αποκλείει τις αποχρώσεις του γκρίζου, 
ενδείξεις ελπίδας.

Πού και πότε; Βιβλιοπωλείο MERES, οδός Πενταδακτύλου, παλιά Λευκωσία
Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου  στις 18:00  
Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου
Ώρες Λειτουργίας: 10:00 - 13:00 & 14:00 - 19:00

Αμμόχωστος: Φίλιππος Πλιάτσικας ft Prospectus, 14 Δεκέμβριου στις 22:30 στο Savino 
Live, Λάρνακα

Λάρνακα: Χριστουγεννιάτικος Χορός ΕΔΟΝ Λάρνακα, στο «Στέκι της παρέας», 24 
Δεκεμβρίου στις 21:00, Λάρνακα

Λεμεσός: Θεατρική Παράσταση «Ορφανά», 9 Δεκεμβρίου στις 20:00, στο Παλιό 
Ξυδάδικο., Λεμεσός

Λευκωσία:  Θεατρική Παράσταση Νέων Εργαζομένων Λευκωσίας – 
Κερύνειας, «Μόλις Χώρισα Cyprus Version», 20 Δεκεμβρίου στις 20:00, 
Αμφιθέατρο ΠΕΟ

Πάφος: Θεατρική Παράσταση «Ορφανά», 3 Δεκεμβρίου στις 20:00,
Αμφιθέατρο ΠΕΟ Πάφος

Δεκέμβρης
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ΕΕΑ/ΒΠΑ ανησυχεί βαθύτατα για τα αποτελέσματα 
των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας και για τη 
νίκη του ακροδεξιού υποψηφίου Jair Bolsonaro.

Το αποτέλεσμα των εκλογών συνδέεται άμεσα με 
την αύξηση της δικαστικής εξουσίας και την παρέμβαση 
της στην πολιτική. Το αποτέλεσμα απειλεί να εντείνει τις 
επιθέσεις εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και του λαού της Βραζιλίας δεδομένου ότι ο Bolsonaro 
υποστήριξε την εκμετάλλευση και αποδυνάμωση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προώθησε τη ρητορική μίσους 
εναντίον μειονοτήτων και άλλων κοινωνικών ομάδων 
και επιτέθηκε σε θεμελιώδεις αξίες, στην ελευθερία και 
τη δημοκρατία. Ο Bolsonaro προωθεί επικίνδυνα την 
αντιδραστική πολιτική, δείχνει συμπάθεια στο φασισμό 
και στην επιστροφή της δικτατορίας στη Βραζιλία. 

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια για υποτίμηση της 
σοβαρής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα από τους 
μεγάλους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς ομίλους, 
τους μεγάλους γαιοκτήμονες, τους συντηρητικούς και 
τους απολογητές του πραξικοπήματος. των μεγάλων 
οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων, των 
μεγάλων γαιοκτημόνων, των συντηρητικών και των 
απολογητών του πραξικοπήματος.  Το αποτέλεσμα 
των εκλογών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από μια 
συστηματική και βίαιη εκστρατεία  στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία 
επιδίωξαν να αποκρύψουν τους πραγματικούς στόχους 
του Jair Bolsonaro, διαχέοντας ψέματα και πλαστές 
ειδήσεις.

Ωστόσο, η νίκη του αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής 
παγκόσμιας τάσης υπέρ του αυταρχισμού που 
χαρακτηρίζεται από μια ανηλεή επίθεση στις 
δημοκρατικές αρχές. Η ΕΕΑ/ΒΠΑ εκφράζει 
την αλληλεγγύη της στους προοδευτικούς και 
δημοκρατικούς Βραζιλιάνους που αντιμετώπισαν 
αυτές τις δύσκολες προκλήσεις και εντούτοις 
κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή λαϊκή 
κινητοποίηση. Χαιρετίζουμε την κοινωνία των πολιτών 
της Βραζιλίας και τονίζουμε το γενναίο παράδειγμα 
των κινητοποιήσεων των γυναικών #EleNao. 

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ καλεί σε ενδυνάμωση της αλληλεγγύης 
με τις δυνάμεις της δημοκρατίας και της προόδου 
στην Βραζιλία, με τους εργαζόμενους και τον λαό.  

οσταλγός της δικτατορίας, πολέμιος οτιδήποτε προοδευτικού, ρήτορας μίσους και 
ρατσιστικού λόγου, σεξιστής, συντηρητικά θρησκόληπτος, σφοδρός υποστηρικτής 
του στρατιωτικού κατεστημένου. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά του 
νεοεκλεγέντα προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο, θέτοντας 
θέσεις πανομοιότυπες με αυτές των ομοϊδεατών του στην Ευρώπη, όπως της Λεπέν 

ή του Σαλβίνι ή του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία και χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ως κυριότερο μέσο της προπαγάνδας του (όπως έκανε με μεγάλη επιτυχία ένα 
χρόνο πριν ο Ντόναλτ Τραμπ στις ΗΠΑ) κατάφερε να αναδείξει το φασισμό στην εξουσία της 
μεγαλύτερης χώρας της Νοτίου Αμερικής, με ποσοστό 56%, στις πιο πολωμένες εκλογές των 
τελευταίων δεκαετιών.

Πίσω στο χρόνο, η αναρρίχηση του ακροδεξιού υποψηφίου στην εξουσία ξεκίνησε εν μέσω 
της κοινωνικοοικονομικής συστημικής κρίσης και της δημιουργίας στρεβλώσεων σχετικά 
με τα αίτια των οικονομικών προβλημάτων της πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας. 
Συγκεκριμένα, το νεολαιίστικο κίνημα MBL, το οποίο ήταν ο κύριος αρωγός της προσπάθειας 
του Μπολσονάρο, θεωρεί και διαδίδει ότι το πρόβλημα της Βραζιλίας είναι πως η οικονομία 
της δεν είναι επαρκώς ιδιωτικοποιημένη και απαιτεί εκμηδενισμό του κράτους, τέλος 
στην έννοια της κοινωνικής λειτουργίας της ιδιοκτησίας, πλήρη ιδιωτικοποίηση βασικών 
υπηρεσιών, τραπεζών και βιομηχανιών, μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, ενώ ο 
ίδιος ο Μπολσονάρο αμέσως μετά τον 2ο γύρο των εκλογών τονίζει πως «Δεν μπορούμε 
πλέον να συνεχίσουμε να ερωτοτροπούμε με το σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, το λαϊκισμό 
της αριστεράς». 

Όπως κάθε άνοδος του φασισμού όμως, η εκλογική επιτυχία του Μπολσονάρο βρήκε εύφορο 
το έδαφος όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, την τάση προς την αποπολιτικοποίηση, αλλά 
και έντονη τη στήριξη της κοινωνικής ελίτ, είτε μέσω επιχορηγήσεων, είτε μέσω των ΜΜΕ 
που αυτή χειρίζεται. Αξιοσημείωτη στην προκειμένη περίπτωση ήταν η λειτουργία της 
Εκκλησίας και δη των φονταμενταλιστών ευαγγελικών μέσα στη γενικότερη ανάπτυξη 
τέτοιων δογμάτων στη χώρα.  Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το σύνθημα του, «ο Θεός πάνω 
από όλα». Όλα αυτά τα στοιχεία ήταν που εκμεταλλεύτηκε ο Μπολσονάρο ώστε να βασίσει 
την προεκλογική του εκστρατεία σε τρείς άξονες: 

1) Επικοινωνιακά εργαλεία ευρέως διαδεδομένα και δημιουργία ολόκληρου συστήματος 
ιστοσελίδων που λασπολογούσαν κατά των ανθυποψηφίων του αλλά και του Κόμματος 
των Εργαζομένων (ΡΤ) και του Κομουνιστικού Κόμματος (PCdoB), κυρίως μέσω fake news. 

2) Δημιουργία κλίματος ανασφάλειας μεταξύ των πολιτών, με συνεχείς αναφορές στα 
αυξημένα κρούσματα βίας και εγκληματικότητας στη χώρα, με προφανή επίρριψη ευθυνών 
τόσο στους μετανάστες και τους πολίτες χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, όσο και στη 
«χαλαρότητα» της στρατιωτικής εξουσίας. 

3) Παρουσίαση του συνδυασμού του ως αντισυστημικού, εναντίωση σε όλα τα κόμματα, 
ενοχοποίηση των μεγάλων κομμάτων και όσων ήταν στην εξουσία την τελευταία εικοσαετία, 
έντονες αναφορές σε περιπτώσεις διαφθοράς. Δεν είναι εξάλλου καθόλου πρωτοφανές 
ακροδεξιά κόμματα να αυτοχαρακτηρίζονται ως ξένα προς το υπάρχον πολιτικό σύστημα, 
παρόλο που είναι απόρροια του.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει η συγκεκριμένη εξέλιξη στη Βραζιλία, δεν είναι ασύνδετη με 
το γενικότερο κύμα ανόδου των ακροδεξιών ιδεών ανά το παγκόσμιο. Στη χώρα πλέον 
διακυβεύονται τα ατομικά, πολιτικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών 
και στα άμεσα σχέδια του Μπολσονάρου είναι και ο πλήρης αποδεκατισμός της φύσης 
του Αμαζονίου για χάρη των πλούσιων φίλων και υποστηρικτών του. 

Η εκλογή του Ζαΐχ Μπολσονάρο και των ιδεών του στην εξουσία της Βραζιλίας, δεικνύει 
για ακόμα μια φορά ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι συνυφασμένο με τον φασισμό, τον 
οποίο χρησιμοποιεί σαν όπλο σε περιόδους κρίσης και αβεβαιότητας. Η μόνη απάντηση 
στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, είναι η οργανωμένη πάλη όλων των προοδευτικών 
ανθρώπων για διασφάλιση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων, της ελευθερίας και του 
σεβασμού της ύπαρξης τους. Πάλη των ανθρώπων που αρνούνται να βλέπουν άλλους 
πολέμους, πρόσφυγες, ανθρώπους ανελεύθερους μέσα στις υποτιθέμενες ελεύθερες 
κοινωνίες που ελέγχονται από μια ακροδεξιά ελίτ η οποία δημιουργεί εχθρούς για 
εξιλέωση. 

•Χάρις Ζαντή
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Συμμετοχή ΕΔΟΝ στο Συνέδριο 
της MJCF - Κίνημα Νέων 
Κομμουνιστών Γαλλίας

Η αδερφή οργάνωση της MJCF - Κίνημα 
Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας, απέστειλε 
επίσημη πρόσκληση προς το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ 
για το 42ο Εθνικό Συνέδριο της Οργάνωσης, 
που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-16 
Δεκεμβρίου στο Παρίσι.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κάτω 
από το σύνθημα «Μια ιδέα αποκτά δύναμη 
όταν καταλαμβάνει τις μάζες» και σε αυτό 
θα λάβουν μέρος αντιπρόσωποι, μέλη της 
οργάνωσης, από όλη τη Γαλλία. Η ΕΔΟΝ 
ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση των 
συντρόφων της MJCF θα λάβει μέρος στο 
συνέδριο, αντιπροσωπευόμενη από το μέλος 
του Φοιτητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης 
σ. Πέτρο Χατζηκωστή.

Για την ΕΔΟΝ, η παρουσία στο συνέδριο 
είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για 
να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη του 
προβληματισμού της πρωτοπόρας νεολαίας 
της Γαλλίας όσο αφορά στην παρούσα 
πολιτική κατάσταση στην χώρα, την αλλαγή 
στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας και την 
συνεχιζόμενη νεοφιλελεύθερη επίθεση που 
εφαρμόζεται από την κυβερνητική πολιτική. 
Παράλληλα στα πλαίσια του συνεδρίου θα 
πραγματοποιηθεί και εκδήλωση για τους 
διεθνείς αντιπροσώπους δίδοντας έτσι 
την ευκαιρία για περαιτέρω σύσφιξη των 
σχέσεων, μεταξύ των οργανώσεων και 
ανάπτυξη της διεθνιστικής αλληλεγγύης 
μεταξύ τους.

Συνάντηση της ΕΔΟΝ με τον 
αναπληρωτή Υπεύθυνο Διεθνών 
Σχέσεων του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κούβας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΔΟΝ 
με τον αναπληρωτή Υπεύθυνο Διεθνών 
Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Κούβας, Juan Carlos Marsan. Στη 
συνάντηση ο συν. Juan Carlos εξέφρασε 
την αλληλεγγύη, τόσο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, όσο και του λαού της Κούβας 
στον αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός λαός 
για απελευθέρωση και επανένωση της 
Κύπρου στα πλαίσια μιας λύσης Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Από την πλευρά 
μας, ως ΕΔΟΝ εκφράσαμε την αλληλεγγύη 
μας στο λαό της Κούβας που αγωνίζεται 
για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού μέσα 
στις δύσκολες συνθήκες του απάνθρωπου 
αποκλεισμού από τις ΗΠΑ που συνεχίζεται 
εδώ και 58 χρόνια. 

Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για ενημέρωση από το συν. Juan Carlos για την κατάσταση που επικρατεί στη Λατινική 
Αμερική, αλλά και διεθνώς, με την συνεχιζόμενη ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, όσο και ο Κουβανικός λαός συνεχίζουν τη διαχρονική στήριξη τους στον αγώνα που 
διεξάγουμε, ως λαός, για λύση του Κυπριακού προβλήματος και η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία για ακόμα μια 
φορά, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την συνεπή αυτή τους στάση.

Ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ στο τέλος της συνάντησης απένειμε  αναμνηστική πλακέτα και αφίσα του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
της ΕΔΟΝ στο συν. Juan Carlos Marsan

Στις 29 Οκτωβρίου η 
Λενινιστική Νεολαία 
της Κομσομόλ (LCYU), η 
συνέχεια της θρυλικής 
νεολαίας του Κ.Κ. 
Σοβιετικής Ένωσης, 
συμπλήρωσε  100 
χρόνια ζωής και δράσης. 
Στους εορτασμούς 
των 100 χρόνων,που 
πραγματοποιήθηκαν στη 
Μόσχα, συμμετείχε και η 
ΕΔΟΝ με αντιπροσωπεία 
της οποίας επικεφαλής 
ήταν ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ 
Χρίστος Χριστόφιας. 
Κατά τη διάρκεια των 
εορτασμών διεξήχθησαν 
διάφορες εκδηλώσεις, 
μέσω των οποίων 
αναδείχθηκε η τεράστια παρακαταθήκη της Κομσομόλ. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
σε εκθέσεις και μουσεία, ενώ κατατέθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα στο μαυσωλείο του 
Λένιν και στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.  

Αποκορύφωμα των 
εορτασμών υπήρξε 
η μεγάλη συναυλία 
που διεξήχθηκε στι 
29 Οκτωβρίου και 
διοργανώθηκε από τη 
Λενινιστική Νεολαία 
της Κομσομόλ και το 
Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Στα  πλαίσ ια  των 
εορτασμών διεξήχθη 
και διεθνές σεμινάριο 
σ τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α 
αντιπροσωπειών ξένων 
οργανώσεων, που ήταν 
επίσης καλεσμένες. Στο 
σεμινάριο η οργανωσή 
μας είχε την ευκαιρία να 
αναδείξει μέσα από την 

παρέμβαση της τους στενούς, ιστορικούς και αγωνιστικούς δεσμούς της ΕΔΟΝ και 
της Κομσομόλ. Είμαστε βέβαιοι ότι η Λενινιστική Νεολαία της Κομσομόλ θα συνεχίσει 
στα χνάρια της τεράστιας της παρακαταθήκης, ενδυναμωμένη, για τους σημερινούς 
αγώνες που έχουμε να δώσουμε.

Διαθέσιμες σε Αγγλική Μετάφραση οι Θέσεις του Κ.Σ. προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, έχει προχωρήσει στην μετάφραση των 
Θέσεων του Κ.Σ. προς το 19ο συνέδριο της οργάνωσης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσα από την ιστοσελίδα της 
Οργάνωσης προς κάθε αδερφή οργάνωση η οποία θέλει να τις μελετήσει. 

Στην πορεία προς το 19ο Συνέδριο, θα μεταφραστούν επίσης και όλα τα έγγραφα τα οποία θα τεθούν προς έγκριση 
στο συνέδριο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα μελέτης σε κάθε ξένη οργάνωση νεολαίας.
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