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Κυπριακό, ώρα μηδέν αν δεν…
Το Κυπριακό σήμερα βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη φάση των τελευταίων έξι χρόνων 
κατά τα οποία η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη βρίσκεται στην εξουσία. Δύο χρόνια 
μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κρανς Μοντανά, η Τουρκία συνεχίζει 
ανενόχλητη να κάνει γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και να δρομολογεί τον εποικισμό 
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στοχεύοντας στη δημιουργία τετελεσμένων 
δια της βίας και της παρανομίας. Βρισκόμαστε ακριβώς στη φάση, που αν δεν γίνουν 
τα απαραίτητα από τη δική μας πλευρά, ένας νέος κύκλος έντασης και αστάθειας θα 
οδηγήσει σε μαθηματική ακρίβεια στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αν θέλει πραγματικά να λύσει το Κυπριακό και να 
επανενώσει τον τόπο και το λαό μας, θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με 
αναβλητικότητα και αντιφατικότητα. Η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό, θα πρέπει να γίνει στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα κράτος 
με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και 
διεθνής προσωπικότητα. Ο κ. Αναστασιάδης 
θα πρέπει επιτέλους να επαναφέρει 
όλες τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν 
μέχρι σήμερα, να βασιστεί στο πλαίσιο 
Γκουτέρες και την κοινή διακήρυξη του 
2014, να εκμεταλλευτεί το άτυπο έγγραφο 
για τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης 
που κατατέθηκε στη Διάσκεψη στο οποίο 
αποδίδεται στις εγγυήτριες δυνάμεις μόνο 
συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός ρόλος 
και να μείνει απόλυτα προσηλωμένος στο 
συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Με το πέρας 
και των συνομιλιών των δύο ηγετών στη Νέα 
Υόρκη, έγινε αναφορά πως ο κ. Γκουτέρες  
θα συγκαλέσει τριμερή, η οποία θα γίνει 
εντός Οκτωβρίου και μάλλον υπάρχει 
και το ενδεχόμενο άτυπης πενταμερούς 
συνάντησης.

Ανευθυνότητα και ανεπάρκεια ή 
ολόπλευρη επίθεση στην Δημόσια 
Παιδεία…
Οι τελευταίες εβδομάδες που μας πέρασαν στην παιδεία, ήταν εβδομάδες απεργιών από 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Αρχικά η ΠΣΕΜ 
τήρησε δίωρη αποχή από τα μαθήματα ενάντια στην εφαρμογή των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο. Με την έναρξη της νέας χρονιάς, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ πραγματοποίησαν 
στάσεις εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για ακόμα μια φορά για τα ζητήματα που τους 
αφορούν, όπως η ελλιπής στελέχωση, οι άθλιες συνθήκες εργασίας και ο νέος τρόπος 
αξιολόγησης των μαθητών. Για ακόμα μια φορά, είναι εμφανές πως η ανεπάρκεια και 
η ανευθυνότητα του Υπουργείου Παιδείας, μετά και την ετσιθελική εφαρμογή του νέου 
τρόπου αξιολόγησης και των εξετάσεων ανά τετράμηνο, καταδεικνύουν την ολόπλευρη 
επίθεση που συνεχίζει να δέχεται στις μέρες μας το Δημόσιο Σχολείο.

Οργάνωση και αντίδραση στον αυταρχισμό…
Και όλα τα πιο πάνω έρχονται ως κερασάκι στην τούρτα για τα όσα αντιμετωπίζει εδώ και 
χρόνια το οργανωμένο μαθητικό κίνημα – ΠΣΕΜ, το οποίο συνεχίζει να αντιστέκεται στην 
εφαρμογή ενός εξετασιοκεντρικού σχολείου, που η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη θέλει 
να εφαρμόσει. Για ακόμα μια φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με τον Υπουργό Παιδείας 
επικοινωνιακά να δηλώνει πως η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοικτή για διάλογο, 
κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Απάντηση προς τις αυταρχικές ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας 
και της Κυβέρνησης θα αποτελέσουν τα εκλογικά αποτελέσματα των Μαθητικών εκλογών, 
μέσω της ισχυροποίησης της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ), της δύναμης 
που αποτελεί το μοναδικό όπλο αντίδρασης και διεκδίκησης μέσω των νέων αγώνων που 
θα καλεστούν οι μαθητές να δώσουν και τη φετινή σχολική χρονιά. Άλλωστε μόνο με μαζικό 
και συντονισμένο αγώνα θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις αντινεανικές πολιτικές που 
προσπαθεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση της Δεξιάς. Ισχυρή ΠΕΟΜ, σημαίνει συνέχεια του αγώνα 
για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, ενάντια στις συντηρητικές και εξοντωτικές 
πολιτικές τους.

Ισχυρή Προοδευτική Κ.Φ. στα Τμήματα 
και στις Σχολές!
Ο μήνας Οκτώβριος αποτελεί και για το φοιτητικό 
κίνημα και την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών ένα 
κομβικό σημείο της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Ένα 
έτος, όπου επιβάλλεται η υπόσχεση για αντεπίθεση 
παντού να γίνει πράξη σε όλους τους χώρους 
σπουδών, ξεκινώντας όμως από τις Τμηματικές 
Εκλογές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ισχυροποίηση 
της Προοδευτικής Κ.Φ. στα τμήματα και στις σχολές 
και στους δύο χώρους σπουδών, θα αποτελεί ισχυρή 
απάντηση στις νεοφιλελεύθερες και αντιφοιτητικές 
πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – 
Αναστασιάδη εδώ και 7 σχεδόν χρόνια. Απάντηση 
στις προσπάθειες για τη δημιουργία φοιτητών δύο 
ταχυτήτων, αυτών που οικονομικά μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα υψηλά ενοίκια, στα υπερβολικά 
δίδακτρα, στην αγορά βιβλίων και υλικών μαθημάτων 
τα οποία θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν και αυτών που 

δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν καθόλου οικονομικά συνεχίζοντας να σπουδάζουν μέσα στην 
ανασφάλεια και σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης. Γι’ αυτό η στήριξη στην Προοδευτική 
Κ.Φ. θα δώσει ακόμη περισσότερη ώθηση στους εκπροσώπους της μόνης παράταξης που 
αντιστέκεται και παλεύει μαζικά για καλύτερα Πανεπιστήμια που στο επίκεντρο τους έχουν το 
φοιτητή και όχι το κέρδος.

Όλες αυτές οι δυσκολίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας σταματήσουν, αλλά αντιθέτως 
να εντείνουν τις προσπάθειες μας για αντεπίθεση. Το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα 
που αφορά όλους μας, ειδικά τις νέες γενιές και των δύο κοινοτήτων, για να διαφανεί σε 
ποια χώρα θα καλεστούμε να ζήσουμε το μέλλον μας. Παράλληλα, εμείς οι νέοι της Κύπρου 
οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα στις προκλήσεις του σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε το 
αύριο που μας αξίζει.

•Χαράλαμπος Πανταζής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Εμείς οι νέοι της 
Κύπρου οφείλουμε 
να αντιδράσουμε 

άμεσα στις προκλήσεις του 
σήμερα, αν θέλουμε 
να έχουμε το αύριο 

που μας αξίζει.
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«Ν»: Με ποσοστό 48,94% 
καταφέρατε να κερδίσετε τις 
ψήφους και την εμπιστοσύνη 
των Αμμοχωστιανών. Για 
ποιους λόγους θεωρείτε ότι σας 
επέλεξαν οι συμπολίτες σας και 
ποιο μήνυμα θέλετε να τους 
μεταφέρετε;  

Σίγουρα έχω πάρει ψήφους από 
όλους τους πολιτικούς χώρους, 
διότι για εμάς τους Βαρωσιώτες, 
ο αγώνας για επιστροφή στη 
“βασιλεύουσα” είναι τρόπος 
ζωής. Πιστεύω ότι κατά πρώτο 
λόγο μέτρησε η εμπειρία μου για 
26 χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο 
του Δήμου Αμμοχώστου, ως 
υπεύθυνος της επιτροπής 
νεολαίας και αθλητισμού, ως 
επικεφαλής της Δημοτικής ομάδας 
του ΑΚΕΛ και για πέντε χρόνια ως 
αντιδήμαρχος. Κοντά και στους 
προηγούμενους 4 δημάρχους έχω 
αποκτήσει αρκετές εμπειρίες και 
πήρα ότι καλύτερο είχαν. Ελπίζω 
να τις αξιοποιήσω πλήρως. Η 
επαφή μού στα αθλητικά δρώμενα της πόλης μας 
τα τελευταία τριάντα χρόνια, σαν ιατρός της Νέας 
Σαλαμίνας και εμπλεκόμενος στα διοικητικά ή του 
ποδοσφαιρικού τμήματος  ή του πετοσφαιρικού 
σίγουρα επηρέασε θετικά. Για αρκετά χρόνια 
πρόσφερα τις υπηρεσίες μου ως Πρόεδρος στις 
Λαϊκές Οργανώσεις του Προσφυγικού συνοικισμού 
της Καρμιώτισσας, χωρίς μετά να σταματήσει 
η επαφή μου με τους ανθρώπους εκεί του 
συνοικισμού. Και τέλος πιστεύω η εκτίμηση των 
εκατοντάδων ασθενών μου, που η σχέση μας ήταν 
και είναι πάντα σχέση αλληλοκατανόησης και 
φιλίας.

«Ν»: Με την εκλογή σας ως ο νέος Δήμαρχος 
Αμμοχώστου, ποια είναι η προτεραιότητα σας 
και ποια είναι τα επόμενα σας βήματα;

Πρώτο και κύριο μέλημα μας, είναι η αποτροπή 
των άνομων σχεδίων της Τουρκίας και των εδώ 
εγκάθετων της για εποικισμό της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων. Η 
κατοχική δύναμη και η ψευδοκυβέρνηση πρέπει να σεβαστούν τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να επιλέξουν τον δρόμο της 
ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Έχουμε αρχίσει επαφές σε πολιτικό επίπεδο, 
έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Επίκεινται επίσης προγραμματισμένες συναντήσεις με την Ειδική Αντιπρόσωπο 
του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, Πρέσβεις των 5 μονίμων μελών 
του Σ. Α των Ηνωμένων Εθνών, με τους Πρέσβεις της ΕΕ στην Κύπρο, με 
αρχηγούς κομμάτων. Στις 14/10/19 θα μεταβεί αντιπροσωπεία  του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις  Βρυξέλλες για επαφές με ανώτατα στελέχη των πολιτικών 
ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.

Έχουμε υπόσχεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα θέσει το θέμα της 
Αμμοχώστου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Έχουν γίνει συναντήσεις με φορείς της πόλης μας 
και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες συναντήσεις.

Προγραμματίζουμε την σύσταση ομάδας υποστήριξης της δράσης και 
πρωτοβουλιών του Δήμου και του Δημάρχου, αποτελούμενη από Αμμοχωστιανούς 
διακεκριμένους νομικούς και διπλωμάτες. Στον τομέα του πολιτισμού 
προχωρούμε σε  δημιουργία Ομάδας πολιτισμού από Βαρωσιώτες που είναι 
άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.

«Ν»: Από ότι φαίνεται οι απειλές 
της Τουρκίας για την περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου είναι 
σοβαρές. Ποια είναι η θέση σας, σε 
τι μέτρα θεωρείτε πως πρέπει να 
προβεί η κυβέρνηση προκειμένου 
να αποφευχθούν τα σχέδια της 
Τουρκίας; Θεωρείτε πως μια 
τυχόν προσφυγή στα Ηνωμένα 
Έθνη θα είχε αποτελέσματα;

Δυστυχώς μετά την αποτυχία των 
συνομιλιών στο Κραν - Μοντανά 
οι προσπάθειες και οι απειλές 
της Τουρκίας, για εποικισμό της 
περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, 
έχει ενταθεί . Οι συνεχείς επισκέψεις 
υπουργών της κυβέρνησης 
Ερντογάν στην περίκλειστη πόλη, 
με αποκορύφωμα την ξενάγηση των 
δημοσιογράφων στους έρημους 
δρόμους του Βαρωσιού, είναι μια 
άνευ προηγουμένων πρόκληση 
στους νόμιμους κατοίκους του 
Βαρωσιού. Μόνο θλίψη και 
αγανάκτηση προκαλούν στους 
συμπολίτες μας.

Η ωμή παραβίαση των ψηφισμάτων 550 
και 769 του Σ.Α των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να τεθούν με έντονο τρόπο από  
τον  Πρόεδρο Αναστασιάδη στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των Η.Ε. Πρέπει να 
ζητηθεί η στήριξη των αρχηγών κρατών 
της Ε.Ε. στην σύνοδο κορυφής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 
και να καταδικαστούν οι ενέργειες της 
Τουρκίας.

Κατά τις συναντήσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με τους αντιπροσώπους 
των πέντε μονίμων μελών του Σ. Α στην 
Νέα Υόρκη πρέπει να τεθεί επιτακτικά το 
θέμα της παραβίασης των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ, για την Αμμόχωστο και να 
ζητηθεί η εξάσκηση πιέσεων στην 
Κυβέρνηση Ερντογάν.

Τώρα, σε ότι αφορά την προσφυγή στο Σ. Α των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα της κυβέρνησης πως θα 
ενεργήσει και τι θα ζητηθεί από το Σ. Α. Σε περίπτωση όμως αποτυχίας των συνομιλιών που όλοι απευχόμαστε, 
η προσφυγή  είναι  αναγκαία.

«Ν»: Έχετε στα σχέδια σας την διοργάνωση εκδηλώσεων με επαναπροσεγγιστικό χαρακτήρα; Αν όχι 
πως θα σας φαινόταν αυτό το ενδεχόμενο;

Η ειρηνική συμβίωση και η φιλία για εμάς τους προοδευτικούς Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
ήταν πράξη ζωής πριν το 1974. Χρόνια μετά την εισβολή άρχισαν οι επαναπροσεγγιστικές  συναντήσεις και 
εκδηλώσεις. Για εμένα αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς και να μην έχουν καμία ιδιοτέλεια, 
ή από την μια πλευρά ή από την άλλη. Οι συναντήσεις και οι κοινές δραστηριότητες με Τουρκοκυπρίους 
που αντιστέκονται στην αφομοίωση τις κοινότητας τους από την Τουρκία, που παλεύουν για λύση και 
επανένωση του νησιού μας, είναι αδήριτη ανάγκη.

Είμαστε θετικοί στον προγραμματισμό εκδηλώσεων με Τουρκοκύπριους συμπολίτες μας, που αφορούν τον 
αθλητισμό τις τέχνες, τα γράμματα την μουσική, το θέατρο. Οι θεατρικές παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο 
της Σαλαμίνας από ελληνοκυπριακά σχήματα πρέπει να επαναληφθούν.

Οι συναντήσεις μας με τις αρχές της Τουρκοκυπριακής συνοικίας της Αμμοχώστου, πρέπει να αναζωογονηθούν, 
όμως δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνον από εμάς.

Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Η κατοχική δύναμη και 
η ψευδοκυβέρνηση 

πρέπει να σεβαστούν τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Πρέπει να επιλέξουν 

τον δρόμο της ειρήνης 
και του διεθνούς δικαίου

τις 25 Αυγούστου 2019, οι Αμμοχωστιανοί κλήθηκαν να επιλέξουν τον νέο Δήμαρχο Αμμοχώστου, μετά τον 
ξαφνικό θάνατο του Αλέξη Γαλανού. Από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, νέος Δήμαρχος Αμμοχώστου 
εξελέγη ο Σίμος Ιωάννου. Ο νέος Δήμαρχος, ιατρός στο επάγγελμα, έχοντας ανέκαθεν ενεργή δράση στα 
δρώμενα της Αμμοχώστου και με τις πολύ προοδευτικές του θέσεις, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των Αμμοχωστιανών, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τόσο για το κυπριακό όσο και για την περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ν», μιλά για την εκλογή του, για τα επόμενα του βήματα αλλά 
και για το κυπριακό.

Σ

Οκτώβρης
2019
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φλόγα της ελπίδας για απελευθέρωση 
και επανένωση της πατρίδας μας 
μένει άσβεστη.

Το πρόγραμμα του reunite_cy πήρε 
ζωή το καλοκαίρι του 2016. Η ΕΔΟΝ, μαζί με 
τη νεολαία του κόμματος CTP ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία αυτή ξεκινώντας μια προσπάθεια 
που σκοπό είχε να έρθουν πιο κοντά οι 
Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι νέοι, 
να γνωριστούν σε προσωπικό επίπεδο και 
να αγωνιστούν μαζί για τον κοινό στόχο της 
επανένωσης της πατρίδας μας.

Το Reunite_cy άρχισε ως ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγής μεταξύ ε/κ και τ/κ νέων. Δηλαδή 
το πρώτο Σαββατοκύριακο θα φιλοξενούσαν οι 
ε/κ τους τ/κ και το επόμενο σαββατοκύριακο το 
αντίθετο. Με αυτό τον τρόπο οι νέοι θα γνώριζαν 
ο ένας τον άλλο, αλλά και τις οικογένειες και 
τους φίλους ο ένας του άλλου μέσα από την 
καθημερινότητα. Μέσα από το πρόγραμμα 
ανταλλαγών κτίστηκαν ισχυρές σχέσεις φίλιας 
και ενισχύθηκε παράλληλα η αντίληψη  της 
κοινής κυπριακής ταυτότητας, καθώς και η 
συνειδητοποίηση πως αυτά που μας ενώνουν είναι 
πολύ περισσότερα από όσα μας χωρίζουν. Στο 
πρόγραμμα, όμως, δεν ήταν μόνο η γνωριμία και 
η διασκέδαση. Το κάθε ζευγάρι πραγματοποίησε 
αποστολές με πολιτικό περιεχόμενο, όπως για 
παράδειγμα η επίσκεψη στο Μουσείο Εργατικών 
Αγώνων στην ΠΕΟ, η επίσκεψη στα γραφεία της 
DEV-IS αλλά και στο κάστρο του Βουφαβέντο 
ώστε οι νέοι να γνωρίσουν την κοινή ιστορία και 
την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Το καλοκαίρι του 2017 οι δύο οργανώσεις έδωσαν 
στο πρόγραμμα reunite_cy νέα μορφή. Έτσι, σε 
μορφή κατασκήνωσης πραγματοποιήθηκε το 
2017 στην Λάπηθο και το 2018 στα Περβόλια.

Δεκάδες ε/κ και τ/κ νέοι πέρασαν μαζί σε ένα 
Σαββατοκυρίακο γεμάτο δραστηριότητες, νέες 
γνωριμίες και συζητήσεις. Οι δυο νεολαίες 
δημιουργήσαν ένα ζεστό κλίμα για όποιον επέλεγε 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του reunite-cy. 
Εκτός από τις διάφορες δραστηριότητες, τις 
μουσικοχορευτικές βραδιές, κ.α., οι νέοι από τις 
δύο κοινότητες συμμετείχαν σε συζητήσεις για 
το κυπριακό πρόβλημα, καθώς υπήρξαν επίσης 
και διαλέξεις για τους αγνοούμενους των δύο 
κοινοτήτων, για το πως διδάσκεται η κυπριακή 
ιστορία στα σχολεία, για την ελληνοκυπριακή 
και την τουρκοκυπριακή διάλεκτο και τις κοινές 
μας λέξεις, για τις γυναίκες της Κύπρου και όσα 
πέρασαν μέσα από τον πόλεμο και τη σύγκρουση 
και πολλές άλλες. Μέσα από αυτές τις διαλέξεις, 
οι νέοι που συμμετείχαν συνειδητοποίησαν από 
τη μια τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού και του 
εθνικισμού που έγιναν εις βάρος του λαού μας, 
ενώ από την άλλη διατράνωσαν τη θέληση τους 
για συνέχιση του αγώνα μας για μια κοινή 
πατρίδα που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά της.  

Φέτος πραγματοποιήθηκε το 3ο κατασκηνωτικό 
διήμερο του reunite-cy, από τις 30 Αυγούστου 
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στον Άγιο 
Επίκτητο, στην Κερύνεια. Για άλλη μια φόρα 
δεκάδες νέοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
Νέα πρόσωπα γεμάτα ενθουσιασμό και από 
τις δυο κοινότητες, αλλά και παλιοί φίλοι και 
σύντροφοι που πρωτογνωριστήκαν μέσω του 

προγράμματος, ανταμώθηκαν ξανά γεμάτοι 
χαμόγελα, για ένα ακόμα παραγωγικό διήμερο. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Παρασκευή το 
βράδυ και τελείωσε την Κυριακή το απόγευμα. 
Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, 
οι ε/κ και τ/κ νέοι έμειναν στον ίδιο χώρο, 
έτρωγαν μαζί στα ίδια τραπέζια, διασκέδαζαν 
όλοι μαζί, ακούγωντας τα ίδια τραγούδια. 
Χόρεψαν επίσης όλοι μαζί στους ήχους της κοινής 
παραδοσιακής μας μουσικής,  δημιουργήσαν 
φιλίες και αναμνήσεις ζωής. Παράλληλα 
συζήτησαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους σε 
διάφορα ζητήματα και αντιλήφθηκαν όλοι τον 
κοινό αγώνα που πρέπει να δοθεί για επίλυση 
του Κυπριακού και επανένωση του νησιού μας. 

Στο φετινό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν δύο 
συζητήσεις και διάφορες δραστηριότητες. 

Η πρώτη συζήτηση, με ομιλητές τον Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού και τον Πρόεδρο του 
CTP, Τουφάν Ερχουρμάν, αφορούσε το Κυπριακό, 
τη σημασία στήριξης της ομοσπονδιακής λύσης 
καθώς και το δικό μας ρόλο στον αγώνα για 
επανένωση. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν από τους ηγέτες των δύο κομμάτων 
τις εξελίξεις και τις θέσεις τους για το Κυπριακό, 
αλλά και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, 
προτάσεις και ανησυχίες. 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, με ομιλητή τον 
Συμπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά, Αλή Τουνσάι, οι 
νέοι έμαθαν για τη δράση της Επιτροπής, τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την πολύ 
καλή δουλειά που γίνεται από πλευράς τους.

Πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 
επικεφαλής των δύο οργανώσεων, Χρίστος 
Χριστόφιας και Ντογιουκάν Ακντενίζ, 
τοποθετήθηκαν εκ μέρους των οργανώσεών τους 
και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες διάφορες 
προτάσεις και απόψεις που αφορούσαν το 
πρόγραμμα Reunite_cy. 

Τέλος, προτού αποχωρίσουν από το χώρο οι 
δυο οργανώσεις νεολαίας πραγματοποίησαν 
συμβολική δενδροφύτευση ελιάς για την ειρήνη, 
αφιερωμένη στη μνήμη του Mehmet Toykan Yor-
gancı, μέλους της νεολαίας του CTP.  

Για άλλη μια φόρα το πρόγραμμα του reunite-cy 
είχε μεγάλη επιτυχία. Οι νέοι του τόπου μας 
απέδειξαν και πάλι πως η φλόγα της ελπίδας για 
απελευθέρωση και επανένωση μένει άσβεστη. 
Απέδειξαν, ακόμα, πως ε/κ και τ/κ αγωνίζονται 
διπλά ο ένας στον άλλο για μια Κύπρο ειρηνική, 
απαλλαγμένη από τον εθνικισμό και τον φασισμό. 
Αγωνιζόμαστε για μια λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα 
όπως αυτή καθορίζεται στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
με μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, 
που θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Μέσα 
από το Reunite_cy βάζουμε ακόμα ένα λιθαράκι 
στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός κοινού κι 
ευτυχισμένου μέλλοντος στην επανενωμένη 
Κύπρο.  

•Ρολάνδος Κυριάκου
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Βουλγαρίας

H
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ετά από το ναυάγιο των συνομιλιών του Κρανς Μοντανά το Κυπριακό έχει 
επιβαρυνθεί με πολλές και δυσάρεστες εξελίξεις. Η επίρριψη της ευθύνης από 
τον ΟΗΕ για το αδιέξοδο στις συνομιλίες στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, 
έδωσαν έδαφος για τις προκλητικές επεμβάσεις της Τουρκίας στην κυπριακή 

ΑΟΖ με τα γεωτρύπανα της να αλωνίζουν ανενόχλητα και τις μονομερείς – παράνομες 
ενέργειες για το άνοιγμα των Βαρωσίων. Αυτά τα δεδομένα, δυσκολεύουν την υπάρχουσα 
κατάσταση του Κυπριακού τόσο επί εδάφους, όσο και επί θαλάσσης. 

Οι αρνητικές και αδιάλλακτες θέσεις της Τουρκίας 
είναι δεδομένες. Το θέμα όμως είναι σε ποιες ενέργειες 
προβαίνει η κυβέρνηση για να ξεπεράσει αυτά τα 
εμπόδια. Η κρίση στο Κυπριακό, οξύνεται ολοένα 
και περισσότερο, αφού η Τουρκία εκμεταλλεύεται 
ουσιαστικά το αδιέξοδο στο Κυπριακό για να εδραιώσει 
την de facto κατάσταση και να επιβάλει νέα τετελεσμένα. 
Ωστόσο, το κυπριακό πρόβλημα διολίσθησε ακόμη 
περισσότερο από τους καταστροφικούς πειραματισμούς 
του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος έθεσε στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις «νέες ιδέες» του, 
περί αποκεντρωμένης και χαλαρής ομοσπονδίας.

Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη επιλέγει να θέτει συνειδητά τα 
μικροκομματικά της συμφέροντα πάνω από τις 
κρισιμότατες εξελίξεις στο Κυπριακό και πάνω από 
την προοπτική επίλυσης του, ακολουθώντας πιστά 
τα γνωστά επικοινωνιακά παιγνίδια τακτικισμού 
του ίδιου του ΔΗΣΥ. Το Κυπριακό βρίσκεται στην 
οριακή και κρισιμότατη φάση του «και πέντε» αφού 
το παρατεταμένο αδιέξοδο των συνομιλιών, οι 
οποίες τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκονται στον 
πάγο, επιβεβαιώνει τη δυσκολία επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων και δη, από το σημείο που 
διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά. Οι προκλητικές 
και επιθετικές πολιτικές της Τουρκίας, όπως η 
εκμετάλλευση της Αμμοχώστου προς εξυπηρέτηση 
Τούρκων επενδυτών, αλλά και προς ικανοποίηση των 
φιλοδοξιών του Οζερσάι ενόψει των εκλογών στα 
κατεχόμενα είναι χαρακτηριστικές της παραβίασης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αλλά και του διεθνούς δικαίου, 
οξύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη 
ατμόσφαιρα. Εξάλλου, οι διαβουλεύσεις της ειδικής 
απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λούτ, με 
τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων δεν καρποφόρησαν, 
απομακρύνοντας τους δυο ηγέτες από ένα κοινώς 
αποδεκτό αποτέλεσμα. 

Μετά το ναυάγιο του Κρανς Μοντανά η ΕΔΟΝ, όπως άλλωστε και το ΑΚΕΛ, συνέχισαν  να 
στηρίζουν με συνέπεια τη λύση του Κυπριακού. Ο πραγματικός πατριωτισμός, η έγνοια 
για το μέλλον του τόπου και του λαού μας, ανεξαρτήτως μικροκομματικών, εκλογικών ή 
άλλων εφήμερων πολιτικών επιδιώξεων, επιβάλλουν ακριβώς αυτή τη στάση, την ώρα 
που άλλοι είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν τη μισή μας πατρίδα στην Τουρκία μέσω της 

οριστικής διχοτόμησης του νησιού μας. Επιπλέον, με την άκαρπη αναζήτηση όρων αναφοράς 
έχουμε μπει σε μια αχρείαστη περιπέτεια με αβέβαιη κατάληξη, ενώ βασικά δεν υπήρχε τέτοιο 
θέμα μετά το ναυάγιο του Κρανς Μοντανά. Ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε προτείνει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη 
πορεία: μετά από περίοδο περισυλλογής, συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που είχαν μείνει στο 
Κρανς Μοντανά στη βάση των συγκλίσεων του Πλαισίου του και του άτυπου εγγράφου για το 
μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. 

Η κυρία Λουτ δήλωσε ότι «πρόκειται για συνεχιζόμενη προσπάθεια και πως οι δύο ηγέτες 
έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη διαδικασία», αφήνοντας ουσιαστικά περιθώρια ελπίδας 

για τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς. Η εξεύρεση 
κοινής βάσης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να πάρει νέα και πιο 
ελπιδοφόρα τροπή η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. 
Εάν τα μηνύματα που θα συγκεντρώσει η κα Λουτ από τις 
επαφές της με τις εγγυήτριες δυνάμεις είναι ενθαρρυντικά 
και εάν οι δυο ηγέτες επιθυμούν ειλικρινά την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων, τότε η κα Λουτ θα προτρέψει τον 
Γ.Γ. του ΟΗΕ να προχωρήσει σε τριμερή συνάντηση για να 
συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, που θα οδηγήσουν σε 
διαπραγματεύσεις υπό την προοπτική της λύσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο από το 
όραμα της λύσης και επανένωσης του τόπου και του λαού 
μας. 

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος θα πρέπει να προετοιμαστεί 
κατάλληλα και να επιδείξει την ανάλογη προθυμία 
και αποφασιστικότητα για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων που ουσιαστικά αποτελούν τον μόνο 
προσφερόμενο τρόπο για τη λύση του Κυπριακού αναφορικά 
με τις εσωτερικές πτυχές του προβλήματος. Ο ΠτΔ έχει 
βαρύτατες ιστορικές ευθύνες και επιβάλλεται να προχωρήσει 
με αποφασιστικότητα, γιατί αλλιώς κινδυνεύει να καταστεί ο 
Πρόεδρος της οριστικής διχοτόμησης.

Ως ΕΔΟΝ, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία 
που θα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου του 2014, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, 
καθώς και στη βάση των συγκλίσεων που έχουν συμφωνηθεί 
μέχρι σήμερα. Παράλληλα, θα είμαστε απέναντι σε κάθε 
μεθόδευση για «επίλυση» του Κυπριακού υπό τη μορφή 
συγκαλυμμένης ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας ή τη λύση 
δύο κρατών. Τα περιθώρια για μια λύση στη βάση διζωνικής 
– δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα απελευθερώνει και 
θα επανενώνει τον τόπο μας, στενεύουν επικίνδυνα λόγω 
της τουρκικής αδιαλλαξίας και κυρίως των λανθασμένων 
χειρισμών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, η οποία βαδίζει 
πλέον σε επικίνδυνες ατραπούς. Εμείς θέτουμε πάνω 

από όλα το συμφέρον της Κύπρου και του λαού της, για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο και 
πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τις επόμενες γενιές του τόπου μας, μακριά από μικροκομματικές 
σκοπιμότητες, πελατειακές σχέσεις ή άλλου είδους κομματικά συμφέροντα.  

•Δημήτρης Χαραλάμπους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Ο ΠτΔ έχει 
βαρύτατες 

ιστορικές 
ευθύνες και 

επιβάλλεται να 
προχωρήσει με 

αποφασιστικότητα, 
γιατί αλλιώς 

κινδυνεύει να 
καταστεί ο Πρόεδρος 
της οριστικής 
διχοτόμησης.

Οκτώβρης
2019
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εγαλώνοντας ήταν αναπόφευκτο να ακούω για το 
«παγωμένο» Κυπριακό ζήτημα και το γεωπολιτικό σύνορο 
του διαχωρισμού. Και τα δυο σηματοδοτούν για περισσότερο 
από τέσσερις δεκαετίες πλέον, όχι μόνο τη χωρική διαίρεση 
της χώρας της Κύπρου αλλά και τα σχεσιακά σύνορα μεταξύ 
των δύο κύριων κοινοτήτων της, των Ελληνοκυπρίων (Ε/Κ) 

και των Τουρκοκυπρίων (Τ/Κ). 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια το σκληρό σύνορο άρχισε να γίνεται 
μερικώς προσβάσιμο ή «πορώδες» με ορισμένο αριθμό σημείων 
ελέγχου κατά μήκος του, τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση στην 
«άλλη» πλευρά. Αν και αυτό αυξάνει τον φόβο αποδοχής της σημερινής 
κατάστασης ως μόνιμης επίλυσης του προβλήματος, και συνάμα 
απειλεί την ύπαρξη πολιτισμών και κοινοτήτων στο νησί, από την 
άλλη αναπαράγει ελπίδες για τη δημιουργία κουλτούρας ειρήνης και 
επανένωσης, από κάτω προς τα πάνω: καθημερινές διασταυρώσεις 
και κοινές πρωτοβουλίες κοινοτήτων και ομάδων αναδύονται μέσω 
και πέρα του διαχωριστικού συνόρου, αναπτύσσοντας καθημερινή 
επαφή. 

Αυτά τα γεγονότα θέτουν την πρόκληση να εφευρεθούν χωρικές 
προσεγγίσεις σύνδεσης με τον «άλλο» τέτοιες που να μπορούν 
να μετατρέψουν  τσιμεντένια σχεσιακά σύνορα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σε πορώδη.

Παρακινούμενη από τα σημερινά δεδομένα της κυπριακής 
πραγματικότητας, τις εμπειρίες μου τόσο ως Ελληνοκύπρια γεννημένη 
και μεγαλωμένη στα νότια του νησιού σε πολύπλοκο πλαίσιο 
διαβίωσης, καθώς και ως ακτιβίστρια ενήμερη για τις προκλήσεις που 
φέρει η δικοινοτική δράση, η διδακτορική έρευνά μου ξεκίνησε ως 
επισκόπηση του Κυπριακού πλαισίου με σκοπό να επικεντρωθεί στην 
ανίχνευση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την καθημερινή 
ζωή. Συγκεκριμένα μέσα από ένα ευρύ φάσμα χωρικών πρακτικών 
της δημόσιας πολιτικής και ψυχαγωγικής ζωής της Κύπρου, η μελέτη 
κατέληξε στην λεπτομερή έρευνα δύο πολιτιστικών φεστιβάλ: το 
φεστιβάλ της ΕΔΟΝ και το φεστιβάλ Ξαρκής. 

Παιδαγωγική Αλληλεγγύης: Σύνορα, 
Δίκτυα και Συνδημιουργημένοι Διαχώροι
Οι γνώσεις και αποτελέσματα από τα φεστιβάλ οδήγησαν στη 
σύλληψη της έννοιας «Παιδαγωγική Αλληλεγγύης», εμποτισμένης 
με κριτικές θεωρίες του φεμινισμού, της παιδαγωγικής και του 
χώρου. Εκφράζει την ανάγκη διαφορετικής σκέψης και συλλογικής 
πρακτικής που να μπορούν να μεταμορφώσουν νοητικά και σχεσιακά 
σύνορα, μέσα από την καλλιέργεια επαφής μεταξύ κοινοτήτων, 
ομάδων και διαφορετικοτήτων, οι οποίες καταφέρνουν να «ενωθούν» 
πέρα από  γεωπολιτικά σύνορα. Η έννοια υποδηλώνει ανάπτυξη 
δικτύων συνδημιουργίας καθώς και συνεργασίας, συμμετοχής, 
και κοινωνικού αγώνα, τα οποία από μόνα τους ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη σχέσεων: διαφορετικότητες, από οποιαδήποτε θέση στον 
κόσμο, συνεργάζονται μεταξύ τους και δρουν με αλληλεγγύη προς 
τις ανησυχίες του άλλου, σαν να είναι κοινές (εικ.1). 

Απτές διασυνοριακές μεθοδολογίες του «εμείς» στο κυπριακό πλαίσιο:
το δημιουργούμε-κάτι-μαζί, να μετατραπεί σε δημιουργούμε-την ειρήνη-μαζί

M
Για να μπορεί να επιτραπεί αυτή η πρόταση, προϋποθέτει 
να σκεφτούμε τα σύνορα μεταξύ διαφορετικοτήτων, 
κοινοτήτων και πολιτισμών ως πορώδη, ώστε να μπορούν να 
δημιουργηθούν κατ’ επέκταση δυνατότητες διασταύρωσης 
εσωτερικών ορίων, σύνδεσης και συνδημιουργίας κοινών 
χώρων με τον «άλλο» ή όπως αποκαλούνται στη μελέτη 
«Συνδημιουργημένοι Διαχώροι» (εικ.2). 

Στο πλαίσιο της Κύπρου, η παραγωγή ενσώματων διαχώρων 
προκύπτει μετά που η μια κοινότητα (Ε/Κ ή Τ/Κ) καλείται 
να διασχίσει το γεωπολιτικό σύνορο, να συναντηθεί και 
να συνδημιουργήσει με τη δεύτερη στην άλλη πλευρά και 
αντιστρόφως (εικ.3).

Οι Συνδημιουργημένοι Διαχώροι υπογραμμίζουν 
την ανάγκη και προτείνουν όπως οι κοινότητες 
να μην συναντιούνται απλώς, αλλά και να μάθουν 
να συνδέονται μεταξύ τους ουσιαστικά, μέσα από 
το γεωπολιτικό σύνορο: να δημιουργούν-κάτι-
μαζί, είτε υλικό είτε άυλο, όπως μια καλλιτεχνική 
δημιουργία ή μια συζήτηση, ακόμη και αν οι πράξεις 
σύνδεσης, αλληλεπίδρασης και συνδημιουργίας 
είναι προσωρινές. Η μετασχηματιστική δύναμη 
των διαχώρων έγκειται στην επανάληψή τους και 
τις επακόλουθες διαφοροποιημένες πράξεις από 
αυτές που επιβάλλει το κανονιστικό status quo 
της διαίρεσης, δηλαδή, την ενσώματη σύνδεση. 
Με άλλα λόγια, οι Συνδημιουργημένοι Διαχώροι 
προτείνονται ως κριτικές και ενσώματες πρακτικές 
διασύνδεσης, που εκμεταλλεύονται τα πορώδη 

σύνορα, με σκοπό να ενθαρρύνουν τις κοινότητες να εισέλθουν στην άλλη πλευρά, να συναντηθούν και τελικά 
να συνδημιουργήσουν με ανθρώπους που ζουν σε εκείνη την πλευρά. 

Ο απώτερος σκοπός των διαχώρων με 
την πάροδο του χρόνου είναι πως με την 
συνεχή επανάληψη της παραγωγής τους, 
θα πολλαπλασιαστούν οι διασυνδέσεις 
μεταξύ ατόμων από τις κοινότητες πέρα 
από το διαχωριστικό σύνορο, και επομένως 
θα σχηματιστούν και θα εξαπλωθούν 
δίκτυα συνδημιουργίας σε όλη την Κύπρο 
(εικ. 4). Η συνδημιουργημένη γνώση 
μπορεί ενδεχομένως να αναστείλει και να 
αποδυναμώνει τις καθιερωμένες αφηγήσεις 
διαίρεσης και των σχεσιακών συνόρων, 
καθώς και να συμβάλλει στη διαιώνιση της 
ετερότητας και της διασύνδεσης πάνω από 
φυσικά σύνορα. 

Τέλος, η Παιδαγωγική Αλληλεγγύης στο 
πλαίσιο της Κύπρου αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της προκατάληψης 
και φόβου των νέων για την ενασχόληση με 
την ενεργό συμμετοχή, αλλά και απροθυμία 
να διασταυρώσουν και να συνδεθούν με την 
«άλλη» πλευρά, μέσα από νέες απτές μορφές 
που να ενθαρρύνουν την ενσώματη σύνδεση, 
επαφή και συνδημιουργία, μέσα και πέρα από 

το γεωπολιτικό σύνορο. Ως εκ τούτου, η Παιδαγωγική αλληλεγγύης 
προτείνεται ως εννοιολογικό πλαίσιο αλλά και ενσώματη μεθοδολογία 
μετασχηματισμού σχεσιακών συνόρων μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ στην Κύπρο, 
μέσα από την παραγωγή Συνδημιουργημένων Διαχώρων. Διαφορετικά, 
αποτελεί πρόταση για απτές διασυνοριακές μεθοδολογίες του «εμείς» 
στο κυπριακό πλαίσιο: το δημιουργούμε-κάτι-μαζί, να μετατραπεί σε 
δημιουργούμε-την ειρήνη-μαζί. 

•Ελένη Πασιά. Υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο.
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ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ 
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο 
τρόπο την προσπάθεια αξιοποίησης της 

80ης επετείου από το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, για αναθεώρηση της ιστορικής 
πραγματικότητας. 

Προτείνοντας ψήφισμα με τίτλο «Η σημασία 
της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της 
Ευρώπης», ένας ετερόκλητος συνασπισμός 
πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προσπαθεί να αλλοιώσει τα 
ιστορικά γεγονότα και να υπονομεύσει 
την αλληλεγγύη της ΕΕ, εξισώνοντας 
το  δολοφονικό ναζ ιστ ικό 
καθεστώς με τα σοσιαλιστικά και 
κομμουνιστικά ιδανικά της ισότητας 
και της δικαιοσύνης.

Το κείμενο του ψηφίσματος δικαιολογεί 
τις αντιδημοκρατικές απαγορεύσεις κατά των 
κομμουνιστικών κομμάτων σε ορισμένα κράτη 
μέλη και κατ’ επέκταση νομιμοποιεί την καταπίεση 
εναντίον των αριστερών οργανώσεων και της αντίστασης 
σε ολόκληρη την Ευρώπη των προοδευτικών δυνάμεων 
ενάντια στην πραγματική απειλή της άκρας δεξιάς .

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της 
κοινής γνώμης από τα πραγματικά και επείγοντα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, όπως η άνοδος της άκρας 
δεξιάς, η κοινωνική κρίση, η κλιματική έκτακτη ανάγκη και 
η συνεχώς καταστροφικές συνέπειες που αφήνει πίσω της 
η νεοφιλελεύθερη πολιτική λιτότητας της ΕΕ.

Με την εκλεκτική και εσκεμμένη παραποίηση των ιστορικών 
γεγονότων, ο νέος αυτός ετερόκλητος συνασπισμός επέστρεψε και 
πάλι πίσω στις εμμονικές του ιδεοληψίες και την αντιδημοκρατική 
διακυβέρνηση, εξισώνοντας ψευδώς τον κομμουνισμό με τα δεινά 
του φασισμού.

Απορρίπτουμε αυτό το επικίνδυνο και απαράδεκτο ψήφισμα που 
αντιπροσωπεύει μια ακόμη προσβολή στην κοινή ευρωπαϊκή 
ιστορική μνήμη  και έχει πραγματικές συνέπειες στην 
καταστολή των πολιτών της ΕΕ που ασκούν τα δημοκρατικά 
τους δικαιώματα.

H
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«Νέοι της Κύπρου invest! The time is now!»
Οι καιροί που βιώνουμε είναι αναμφισβήτητα δύσκολοι. Τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τον λαό μας και ειδικότερα τη νεολαία είναι πολλά. Ένα βίντεο, που ήρθε να επιβεβαιώσει 
όσα όλοι μας γνωρίζαμε, ένα βίντεο που θα μπορούσε να αποτελεί highlight της 
καθημερινότητας όλων μας ήρθε να δώσει τη λύση σε ένα από αυτά τα προβλήματα: Σε 
όλους εμάς που δεν ξέραμε τι να κάνουμε με τα χρήματά μας, υπάρχει διέξοδος!

Και ποιος δεν έχει ταυτιστεί με το πιο «spectacular» βίντεο που κυκλοφόρησε το 
τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο; Ο λόγος φυσικά για το promo βίντεο της εταιρείας 
του κ. Μισιρλή (γαμπρού του ΠτΔ) όπου, ανάμεσα σε πολυτελή ακίνητα, ουρανοξύστες 
και πανάκριβα αυτοκίνητα, μας μιλά  –και με απίθανη προφορά- για το λαμπρό μέλλον 
που προδιαγράφεται για την χώρα μας.

Ούτε είναι ούτε φαίνονται τίμιοι
Τα trolls δίνουν και παίρνουν μετά τη 
δημοσίευση του βίντεο και παρά το γεγονός ότι 
ξεκινήσαμε κι εμείς με παρόμοιο τρόπο αυτή τη 
παρέμβαση, στόχος μας είναι να δούμε και λίγο 
πίσω από τη βιτρίνα και τις ειρωνικές διαθέσεις 
που ξυπνά.

Σαφώς το προαναφερθέν βίντεο δεν 
είναι το μόνο που παρουσιάζει μια τέτοια 
πραγματικότητα ούτε το μόνο που προκαλεί 
τα αισθήματα του λαού. Αυτό που το καθιστά 
ακόμα πιο εριστικό (καλώς ή κακώς) είναι το 
γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής προέρχεται 
από το στενό περιβάλλον του Προέδρου 
Αναστασιάδη. Κάτι που δεν συμβαίνει για 
πρώτη φορά. Ας μην πάμε πολύ πίσω (σε 
ροζ βίζες κοκ) αλλά ας κάνουμε μια μικρή 
αναδρομή στην τελευταία 7ετία: Μεταφορά 
χρημάτων εν μέσω κουρέματος, Πέρα Πεδί, 
πάρε-δώσε με Ρώσους πολυεκατομμυριούχους, 
ρεπορτάζ του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για το 
Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OC-
CRP) που εμπλέκει το οικογενειακό δικηγορικό 
γραφείο σε υποθέσεις ξεπλύματος, εμπλοκή 
στην πώληση πύργων και διαβατηρίων κ.α.

Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα να ασχολείται κάποιος με την δουλειά του –εν προκειμένω 
πώληση ακινήτων και προσέλκυση επενδύσεων. Πρόβλημα υπάρχει όταν όλα 
συνηγορούν στο ότι υπάρχει διασύνδεση των προσωπικών επαγγελματικών επιλογών 
του στενού περιβάλλοντος με τις κυβερνητικές πολιτικές του Προέδρου.

Εδώ λοιπόν η φράση «μια οικογένεια είμαστε» έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Το σόι του 
Καίσαρα και ο Καίσαρας ο ίδιος δεν είναι ούτε φαίνονται τίμιοι.

«Heaters gonna heat»
Πέραν από το επίμαχο βίντεο, προκύπτει γενικότερα, όπως οι πλείστοι αντιλαμβανόμαστε, 
ένα ηθικό ζήτημα σε σχέση με την ιδιωτική ζωή του οικογενειακού περιβάλλοντος 
του προέδρου και την προβολή που αυτή παίρνει – συνήθως από τους ίδιους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περσινές, οικογενειακές προεδρικές καλοκαιρινές διακοπές στις 
εξωτικές Σεϋχέλλες. Θα διερωτηθεί εύλογα κανείς: Δεν έχουν δικαίωμα και οι αξιωματούχοι 
στην ιδιωτικότητα και στις διακοπές όπως αυτοί τις επιθυμούν; Η απάντηση είναι ότι το έχουν. 
Στη δική μας αντίληψη όμως, αποτελεί πρόκληση στο αίσθημα του λαού, ο οποίος έχει βιώσει 
αμέτρητες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και καλείται να δουλεύει και σε περιόδους διακοπών 
και σε δημόσιες αργίες, ο αρχηγός του κράτους του, όχι απλά να επιλέγει τέτοιου είδους 
διακοπές, αλλά και να τις προβάλλει με τον τρόπο που αυτό έγινε. Εξάλλου δεν έχουμε όλοι 
προσωπικούς φίλους με εξοχικές κατοικίες στις Σεϋχέλλες και αυτό δημιουργεί κάποια επιπλέον 
ερωτήματα. Ας μην ξεχνάμε και το -πιο πρόσφατο- πάρτι της κόρης του ΠτΔ με αφορμή τα 
γενέθλιά της σε πολυτελές ξενοδοχείο, με εικόνες και λογαριασμούς που πιθανότατα δεν θα 
αρκούσαν εβδομάδες και μήνες δουλειάς σε μερίδα του κυπριακού λαού για να δει. Η αντίδραση 
έφερε και την περιβόητη απάντηση στους «heaters» για το ότι θα συνεχίσει να χαίρεται και να 
ζει τη ζωή της στο μάξιμουμ. Γιατί ως γνωστόν οι υπόλοιποι απλά δεν ξέρουμε να την χαιρόμαστε 
όπως αυτή, όχι ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα.

Εκτός πραγματικότητας ή η πραγματικότητα γυμνή
Ούτε η χολιγουντιανή παραγωγή της εταιρείας του γαμπρού, 
ούτε τα γκλάμουρ πάρτι των κόρων δεν αφορούν κάτι 
εκτός πραγματικότητας. Αντιθέτως – σε ξεχωριστό μενού 
για μας τους κοινούς θνητούς- μας την σερβίρουν κρύα και 
ωμή. Είναι ακριβώς η δική τους πραγματικότητα απέναντι 
στη δική μας. Είναι αυτή που επιβεβαιώνουν, όχι απλά οι 
μαρξιστικές θεωρίες, αλλά οι ίδιες οι συστημικές στατιστικές. 
Διατηρούμε τις αμφιβολίες μας αν πραγματικά χρειάζεται να 
αναφερθούμε σε αριθμούς, καθώς η καθημερινότητα που 
βιώνει ο κυπριακός λαός είναι αρκετή από μόνη της για 
να φανερώσει τις αντιθέσεις- εξ’ ου και οι αντιδράσεις του 
κόσμου σε όλα αυτά.

Τι λένε ωστόσο οι στατιστικές αυτές; Λένε, καταρχάς, ότι 
23,9% του πληθυσμού, ή αλλιώς 205.900 άτομα βρίσκονται 
σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού εκ των 
οποίων οι 51.000 είναι νέοι. Λένε επίσης ότι από το 2016 
μέχρι το 2017 οι εργαζόμενοι φτωχοί αυξήθηκαν κατά 3,5% 
στις ηλικίες 18-24 κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι δίπλα από 
τους «πανηγυρισμούς» για μείωση της ανεργίας θα πρέπει 
να δει κανείς και με ποιους όρους γίνεται αυτό. Εξάλλου η 
όποια μείωση δεν μπορεί να παραγράψει το γεγονός ότι η 
ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ειδικά 
ανάμεσα στη νεολαία, καθώς αποτελεί φαινόμενο σύμφυτο 

του καπιταλιστικού συστήματος.  Δείχνουν ότι σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού δηλώνει 
αδυναμία για διακοπές μίας εβδομάδας ετησίως, όχι στις Σευχέλλες, αλλά οπουδήποτε. Δείχνουν 
ακόμα ότι 30.000 νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση και το 76,7% από αυτούς διαμένει 
με τους γονείς καθώς τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να ζήσει ανεξάρτητα. 

Δεν πρόκειται να επεκταθούμε ιδιαίτερα με τους αριθμούς αλλά οφείλουμε να δώσουμε μια 
πολιτική ανάγνωση. Οι κοινωνικές ανισότητες, που αποτελούν συστατικό στοιχείου του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, οξύνονται ακόμα περισσότερο με τις νεοφιλελεύθερες 
προσεγγίσεις της ΕΕ αλλά και της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Η συσσώρευση των κερδών από 
τη μια και ο διαμοιρασμός της φτώχειας από την άλλη, πέραν από αντικειμενικό νόμο του 
καπιταλισμού, αποτελούν και πολιτική επιδίωξη της κυβέρνησης, που ποτέ δεν έκρυψε την 
ταξική της τοποθέτηση (δεν θα μπορούσε άλλωστε), ενώ διά στόματος υπουργού χαρακτήρισε 
το μνημόνιο πολιτικό της μανιφέστο. 

Η συσσώρευση των 
κερδών από τη μια και 

ο διαμοιρασμός της 
φτώχειας από την άλλη, 

πέραν από αντικειμενικό νόμο 
του καπιταλισμού, αποτελούν και 
πολιτική επιδίωξη της 

κυβέρνησης, που ποτέ 
δεν έκρυψε την ταξική 

της τοποθέτηση 
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Πίσω απ’ την οργή να δούμε 
την ουσία
Σαφώς και είναι λογικό η πρώτη 
αντίδραση από τον απλό κόσμο να είναι 
οργισμένη και να στρέφεται – ακόμα 
και σε προσωπικό επίπεδο- σε αυτούς 
που προκαλούν το αίσθημά του με 
την αλαζονεία τους. Η αλήθεια όμως 
είναι ότι η ουσία δεν βρίσκεται ούτε 
στη ζωή που κάνει ο περίγυρος του 
προέδρου ούτε στην πολυτέλεια που 
χαρακτηρίζει την καθημερινότητα του 
οποιουδήποτε. Άλλωστε, εάν βρισκόταν 
εκεί η ουσία, η λύση θα φάνταζε και 
πολύ πιο εύκολη. Να πυκνώσουμε 
λίγο τα gala, να αυξήσουμε λίγο τις –
κυρίως προβεβλημένες- φιλανθρωπίες, 
να κάνουμε και μια δημοπρασία την 
Μασεράτι εν προκειμένω. Όσο κι αν 
ενυπάρχει η προσωπική και η ηθική 
πτυχή του ζητήματος, η ουσία θα πρέπει 
να αναζητείται βαθύτερα, στην ταξική 
του πτυχή.

Όποιος βρίσκεται εκτός της 
πραγματικότητας που «πωλείται» στο 
επίμαχο βίντεο θα πρέπει να ψάξει 
λίγο βαθύτερα και να διερωτηθεί πώς φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να 
συνυπάρχουν στην ίδια πόλη, στην ίδια χώρα, στον ίδιο πλανήτη αμύθητες 
περιουσίες από τη μια και παιδιά που να πεθαίνουν από την πείνα και την 
εξαθλίωση από την άλλη. Να εξηγήσουμε γιατί χτίζονται και πωλούνται 
ακατοίκητοι πύργοι και κόσμος κοιμάται στα βράχια. Να διερωτηθούμε γιατί 
μπορεί κανείς να αγοράσει το διαβατήριό του χωρίς να διαμένει στην Κύπρο και 
να το στερείται ο κατατρεγμένος του πολέμου και της προσφυγιάς. Να μην ζητάμε 
το λόγο μόνο γιατί κάποιος είχε το προνόμιο να μεταφέρει τα εκατομμύριά του 
ενώ σε άλλον είχαν κουρευτεί, αλλά να μπορούμε να απαντάμε γιατί και οι δύο 
μπόρεσαν να μαζέψουν εκατομμύρια ενώ άλλοι δεν είχαν από τον ήλιο μοίρα. 

«Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα»
Όσο κι αν το ρεύμα είναι κόντρα, η Αριστερά θα πρέπει φορτικά να υπενθυμίζει 
τις αλήθειες. Απέναντι στα «ωραία» αφηγήματα των ίσων ευκαιριών, των 
«αμερικάνικων ονείρων», της αφθονίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας 
για όλους, οι κομμουνιστές οφείλουν να αντιπαραβάλουν την αντικειμενική 
πραγματικότητα και την πραγματική εναλλακτική. Η πραγματικότητα είναι ότι 
ο καπιταλισμός θεμελιώθηκε, εδραιώθηκε και εξακολουθεί να αναπαράγεται 
πάνω στην ταξική βία, την επιβολή και κυρίως στην εκμετάλλευση της 
ανθρώπινης εργασίας, την παραγωγή της υπεραξίας που προέρχεται από την 
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Όσο αυτή η βάση δεν ανατρέπεται δεν 
πρόκειται να αλλάξει ούτε η αντανάκλασή της. Εκεί βρίσκεται η ρίζα της αδικίας, 
της κοινωνικής ανισότητας, των πολέμων. 

Μόνο στην ανατροπή του καπιταλισμού και στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής-
κομμουνιστικής κοινωνίας μπορεί να βρεθεί και η εξαφάνιση των φαινομένων 
αυτών. 

Όσο αναγκαίο είναι να παλεύουμε για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής της εργατικής τάξης 
στις παρούσες συνθήκες, άλλο τόσο είναι να 
φωτίζουμε τη μόνη ρεαλιστική και οριστική 
διέξοδο για αυτήν, που δεν είναι άλλη από τη 
σοσιαλιστική προοπτική. 

Spectacular recovery
της οργανωμένης πάλης
Απέναντι στην spectacular recovery της 
οικονομίας τους, να ξεπροβάλει spectacular 
recovery της οργανωμένης ταξικής πάλης. Δεν 
μπορεί να είναι απάντηση στην αλαζονεία τους 
ούτε το τρολάρισμα, ούτε η τυφλή αγανάκτηση 
και το τσουβάλιασμα όλων των πολιτικών 
δυνάμεων. Οφείλουμε να ξαναδώσουμε χώρο 
στα οράματα της νέας γενιάς, να την πείσουμε 
ότι ο καπιταλισμός δεν είναι το τέλος του 
δρόμου,  να την εμπνεύσουμε να πορευτεί μαζί 
με την ΕΔΟΝ, μαζί με το κόμμα της εργατικής 
τάξης το ΑΚΕΛ. Η οργή να γίνει γνώση, η γνώση 
να γίνει δύναμη και οργάνωση για την επόμενη, 
πιο αποφασιστική, έφοδο στους ουρανούς. 
Νέοι του κόσμου, «Ξελασπώστε το μέλλον»!

•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλισμός 

θεμελιώθηκε, εδραιώθηκε και 

εξακολουθεί να αναπαράγεται πάνω 

στην ταξική βία, την επιβολή και κυρίως 

στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας, την 

παραγωγή της υπεραξίας που προέρχεται από την 

ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Όσο αυτή 

η βάση δεν ανατρέπεται δεν πρόκειται 

να αλλάξει ούτε η αντανάκλασή της. 

Εκεί βρίσκεται η ρίζα της αδικίας, 

της κοινωνικής ανισότητας, των 

πολέμων. 
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Πραγματοποιήθηκε για 11η συνεχόμενη χρονιά, το καθιερωμένο 

Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού, που διοργανώνει το Παγκύπριο 

Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, στον εκδρομικό χώρο του Κόρνου, την 

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. 

Το «Κυνήγι Θησαυρού» αποτελεί μια από τις πιο μαζικές δραστηριότητες του 

Παιδικού Κινήματος της οργάνωσης μας, αφού κάθε χρόνο συμμετέχουν 

εκατοντάδες παιδιά από όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Δίνει 

έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να δημιουργήσουν 

καινούριες φιλίες.

Τα παιδιά χωρισμένα σε δέκα ομάδες, κλήθηκαν να σκεφτούν και να εργαστούν 

ομαδικά, έτσι ώστε να λύσουν τους δέκα γρίφους και να περάσουν από 

δέκα διαφορετικά στάδια, φτάνοντας στον «κρυμμένο θησαυρό». Φέτος, 

κάθε στάδιο έφερνε τους μικρούς μας φίλους πιο κοντά στην τέχνη και τον 

πολιτισμό, αφού ήρθαν σε επαφή με τη μουσική, τη λογοτεχνία, το χορό, το 

θέατρο, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική, τη χαρακτική, τη γλυπτική, τη 

φωτογραφία και τη ζωγραφική. Η ομάδα που κατάφερε να περάσει πρώτη 

όλα τα στάδια του παιχνιδιού ανακηρύχθηκε τελικά ως η νικήτρια ομάδα, η 

οποία έφτασε τελικά στον «κρυμμένο θησαυρό».

Στόχος της κάθε δραστηριότητας μας, όπως και αυτής, είναι να προσφέρουμε 

σε όλα τα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν, υγιείς τρόπους ενασχόλησης, 

βήμα έκφρασης και δημιουργίας, υγιή διασκέδαση και ψυχαγωγία. Το 

Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη της  χρονιάς για το 

Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. Μετά από το Κυνήγι Θησαυρού ακολουθεί η 

επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλη την Κύπρο, με 

την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε», η οποία είναι αφιερωμένη στα 75 

χρόνια ζωής και δράσης της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ.

Τα ΕΔΟΝόπουλα ετοιμάζονται για ακόμα μια 

χρονιά να επαναρχίσουν τις εβδομαδιαίες 

συναντήσεις τους στα Τοπικά μας Κινήματα 

σε όλες τις επαρχίες, από το Σάββατο 5 

Οκτωβρίου. 

Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων έχουν την 

ευκαιρία να συμμετέχουν παιδιά από 6 μέχρι 

14 χρόνων. Για αυτή τη χρονιά η εκστρατεία 

μας «Παίζουμε και μαθαίνουμε 2019» είναι 

αφιερωμένη στην οργάνωση μας.  Μέσα 

από τις διάφορες μας δραστηριότητες, τα 

παιχνίδια, τη ζωγραφική και τις χειροτεχνίες,  

το χορό και τη μουσική, το θέατρο  και πολλά 

άλλα μέσα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν και να μάθουν καλύτερα τη 

ζωή και τη δράση της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ. 

Διαχρονικά ως ΕΔΟΝ μέσα από το Παιδικό 

Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων και ειδικότερα από 

την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» 

έχουμε ως στόχο την καλλιέργεια συνείδησης 

της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ 

των παιδιών.

Καλούμε λοιπόν όλους τους μικρούς μας 

φίλους να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες 

μας συναντήσεις, για να περάσουμε μαζί 

διαφορετικά και δημιουργικά μια ώρα της 

βδομάδας μας, μαθαίνοντας και παίζοντας 

ταυτόχρονα. 

• Έλενα Αντωνίου

Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λεμεσού

Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Το Παγκύπριο Κίνημα 
ΕΔΟΝόπουλων 
διοργανώνει ημερίδες 
ενημέρωσης με 
θέμα «Παιδί και 
νέες τεχνολογίες». 
Σκοπός των ημερίδων 
είναι η ανάδειξη των 
σύγχρονων προκλήσεων 
και δυνατοτήτων που 
εμπεριέχει η χρήση των 
νέων τεχνολογιών για 
τα παιδιά. Οι ημερίδες 
θα διεξαχθούν κατά 
τον Οκτώβριο σε 
όλες τις ελεύθερες 
περιοχές. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά 
με το περιεχόμενο θα 
βρείτε στα τηλέφωνα:

•Κεντρικό Συμβούλιο:
22 766459 / 
99006688 

•ΕΔΟΝ Λευκωσίας - 
Κερύνειας:
22 877776 / 
96126190

•ΕΔΟΝ Λεμεσού:
25 363158 / 
96436946

•ΕΔΟΝ Λάρνακας: 
24652637 / 96585248

•ΕΔΟΝ Αμμοχώστου:
24 657013 / 
99963299

•ΕΔΟΝ Πάφου:
26 221392 / 
99084004

Οκτώβρης
2019
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Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, παρόλο που το 
Υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωνε ότι οι σχολικές μονάδες είναι έτοιμες 
να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δυστυχώς για άλλη μια 
χρονιά η παιδεία ταλανίζεται από τα πολλά προβλήματα που προκύπτουν 

από το κακό προγραμματισμό και τις πολιτικές της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη.

Το βασικότερο πρόβλημα για εμάς τους μαθητές, είναι οι εξετάσεις ανά τετράμηνο, 
καθώς κανείς δεν είναι έτοιμος να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις που ετσιθελικά 
και αυταρχικά αποφάσισε το Υπουργείο να εφαρμόσει. Αγνόησαν εμάς τους μαθητές 
που καλούμαστε να γίνουμε πειραματόζωα για ακόμα μια χρονιά και τους καθηγητές 
μας που καλούνται να διδάξουν την ίδια ύλη με τα προηγούμενα χρόνια και να 
προσθέσουν σε αυτά και εξετάσεις κάθε τέλος του τετραμήνου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) αποφάσισε 
όπως πραγματοποιήσει δίωρη αποχή από τα μαθήματα. Ήταν ίσως η πιο μαζική αποχή 
από τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, κάτι που αντικατοπτρίζει 
ότι οι μαθητές ενοχλήθηκαν από τις ετσιθελικές αποφάσεις του Υπουργείου. Πέραν 
του 90% των μαθητών των Λυκείων και Τεχνικών σχολών, συμμετείχαν στην αποχή 
και με αυτό τον τρόπο έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο ΥΠΠΑΝ. Οι μαθητές σύσσωμοι 
ενώθηκαν ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο.

Το αίτημα μας είναι όπως ανακληθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο που ήδη από τις 
πρώτες μέρες φάνηκε ότι θα δημιουργήσουν τεράστιο άγχος και πίεση στους μαθητές 
και παράλληλα να κληθούν όλοι οι φορείς παιδείας για να συζητήσουμε για το θέμα 
της αξιολόγησης του μαθητή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανακληθούν με 

τροποποίηση της νομοθεσίας οι εξετάσεις ανά τετράμηνο. Ως μαθητές δεν θα επιτρέψουμε 
να εφαρμοστούν, και καλούμε όλους τους μαθητές σε ετοιμότητα για ακόμα πιο δυναμικά 
μέτρα. Τέλος εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους καθηγητές μας για τον δικό τους 
αγώνα και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε ενωμένοι για την υπεράσπιση του δημόσιου 
σχολείου και της ολόπλευρης μόρφωσης. 

Θέλουμε σχολείο να μορφώνει ολόπλευρα και όχι να εξοντώνει!

•Γιάννης Λαπήθιος
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Β’ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας

ίναι λυπηρό το γεγονός πως 
για ακόμα μία σχολική χρονιά 
τα προβλήματα στο χώρο της 
εκπαίδευσης είναι αμέτρητα 
και αντί να μειώνονται οι 
κυβερνώντες φροντίζουν να 

τα αυξάνουν αφού με νέους κανονισμούς 
κάνουν τα σχολεία μας να θυμίζουν σχολεία 
περασμένων δεκαετιών, υπενθυμίζοντας μας 
ποιό είναι το όραμα τους για την εκπαίδευση 
του τόπου μας.

Ακόμη μία χρονιά όπου οι σχολικές 
εγκαταστάσεις παραμένουν άθλιες με σχολεία 
εργοτάξια όπου οι μαθητές διακινούνται εντός 
του σχολικού χώρου με κίνδυνο της ίδιας τους 
της ζωής. Ακόμη μία χρονιά όπου οι σχολικοί 
χώροι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 
των μαθητών αφού τα παγκάκια στο σχολείο 
έχουν φτάσει να είναι σε αναλογία ένα παγκάκι 
για κάθε 40 μαθητές και χωρίς να υπάρχουν 
καν οι κατάλληλοι χώροι προστασίας των 
μαθητών από τον ήλιο και τις βροχές με τα 
κιόσκια εκεί και όπου υπάρχουν να είναι ένα 
με δύο. Ακόμη μία χρονιά που οι μαθητές δεν 
έχουν στην ώρα τους τα διδακτικά βιβλία αφού 
σε αρκετά μαθήματα δεν έχουν προμηθευτεί 
ακόμη τα συγγράμματα τους.

Ενώ για όλα αυτά οι κυβερνώντες δεν 
βρίσκουν χρήματα, βρίσκουν για να 
τοποθετήσουν ψηλά κάγκελα στα σχολεία 
και για να προσλάβουν ιδιωτική ασφάλεια, 
κάνοντας τα σχολεία να μοιάζουν με φυλακές. 
Σε σχολεία φυλακές δεν θα μπορούσε να λείπει 
βεβαίως και η «απαραίτητη» στολή αφού έχει 
τροχοδρομηθεί η επαναφορά της στολής στο 
γκρίζο παντελόνι και το άσπρο πουκάμισο 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών γεγονός 
το οποίο αποτελεί ακόμη μία πινελιά στο 
σχολείο περασμένων δεκαετιών. Και ενώ τα 
προβλήματα υπάρχουν, το Υπουργείο δεν 
παύει να ασχολείται με τρίχες και υφάσματα 
στην κυριολεξία αφού το πρόβλημα για αυτούς 
εστιάζεται στα νύχια, τα μαλλιά και τα γένια! 

Οι μαθητές ενωμένοι θα πρέπει να 
διασφαλίσουμε τα κεκτημένα που έχουν εδώ 
και χρόνια και να απαιτήσουν συλλογικά και 
οργανωμένα την βελτίωση των συνθηκών 
διδασκαλίας και του σχολικού περιβάλλοντος 
που ενώ για την κοινή γνώμη φαντάζει 
προτεραιότητα, αντιθέτως για το Υπουργείο 
βρίσκονται, αν βρίσκονται, στην τελευταία 
θέση των προτεραιοτήτων τους. 

•Γεωργία Νικολάου 
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Παραλιμνίου

Ε

Οκτώβρης
2019



16 φοιτητές

o 2019-2020, αποτελεί ένα ακαδημαϊκό έτος κομβικό. Ένα ακαδημαϊκό 
έτος στο οποίο η υπόσχεση για αντεπίθεση παντού πρέπει να γίνει 
πράξη σε όλους τους χώρους σπουδών. Ένα έτος που επιβάλλεται 
η Προοδευτική Κ.Φ. να ανασκουμπωθεί και να αντεπιτεθεί στην 
νεοφιλελεύθερη και ακροδεξιά λαίλαπα που παρασέρνει τα μυαλά 

του φοιτητόκοσμου. Μια χρονιά που εκτός από την σταθερή  και ενισχυμένη 
αντιφασιστική δράση και την εναντίωση με τις συνεχιζόμενες και χωρίς όριο 
αντιλαϊκές πολιτικές, η Προοδευτική Κ.Φ. σε αρκετούς χώρους σπουδών, 
ρίχνεται στην μάχη των τμηματικών εκλογών με στόχο φυσικά να συνεχίσει 
να έχει ισχυρή εκπροσώπηση σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Αρχικά, τμηματικές εκλογές διεξάγονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ένα δημόσιο ίδρυμα στο οποίο η φωνή της Προοδευτικής Κ.Φ. 
παραδοσιακά φτάνει σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ένα ίδρυμα στο 
οποίο η Προοδευτική Κ.Φ. έδωσε και συνεχίζει να δίνει αγώνες, διεκδικεί 
και κερδίζει για τα συμφέροντα των φοιτητών. Οι τμηματικές εκλογές 
θα λάβουν χώρα τον ερχόμενο Οκτώβριο και η παράταξη της αριστεράς 
δεν μπορεί να έχει ο άλλο στόχο εκτός από την δυνατή παρουσία και 
συμμετοχή σε όλα τα τμήματα και στις σχολές. Η κάκιστη εκπροσώπηση 
των άλλων παρατάξεων μας αναγκάζει να διαχωρίζουμε δυστυχώς το 
αυτονόητο που δεν είναι άλλο από την παρουσία μας στα σώματα αλλά 
και η ενεργή συμμετοχή μας. 

Στο ΤΕΠΑΚ λοιπόν, ένα πανεπιστήμιο στο οποίο η Προοδευτική Κ.Φ. 
έχει να επιδείξει πληθώρα κατακτήσεων, οι διεκδικήσεις και οι 
αγώνες πρέπει συνεχιστούν και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με ισχυρή 
Προοδευτική. Πάγια διεκδίκηση είναι η επι πληρωμής πρακτική 
άσκηση σε όλα τα τμήματα. Είναι αδιανόητο εν έτη 2019 οι φοιτητές 
να κάνουν την πρακτική τους άσκηση και να μην αμείβονται. Η 
εκμετάλλευση των ιδιωτών και η αναβλητικότητα του πανεπιστημίου 
να πάρει δραστικά μέτρα αφήνει τους φοιτητές, που είναι σε πολλές 
περιπτώσεις αναγκασμένοι να περάσουν το στάδιο της πρακτικής 
άσκησης, να γίνουν έρμαια της καπιταλιστικής βαρβαρότητας 
που βιώνει δυστυχώς ολόκληρη η κοινωνία. Η Β’ εξεταστική και 
το σπάσιμο των αλυσίδων είναι δυο άλλα μεγάλα κεφάλαια για 
τα οποία η Προοδευτική Κ.Φ. παλεύει εδώ και χρόνια και θα 
συνεχίσει να το κάνει μέχρι να καταφέρει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα τμήματα. Μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές 
σε περίπτωση αποτυχίας δεν μπορεί να μην βρίσκεται στην 
ατζέντα, όπως και ο τερματισμός της πολιτικής των αλυσίδων 
που ταλαιπωρεί τους φοιτητές και τους αναγκάζει πολλές φορές 
σε παράταση των σπουδών τους λόγω των προαπαιτούμενων 
μαθημάτων.

Ακόμα, η δωρεάν παροχή απαραίτητων υλικών αλλά και εξειδικευμένων 
προγραμμάτων σε όλα τα τμήματα είναι ακόμα μια πρόταση και διεκδίκηση 
που τίθεται σε τακτική βάση από τους εκπροσώπους μας στα σώματα. Η 
πιο πρόσφατη μάχη που οι εκπρόσωποι της Προοδευτικής Κ.Φ. καλούνται 
να δώσουν και θα την δώσουν σε όλα τα τμήματα, είναι η ανακοπή 
της μονομερούς και αυτόβουλης αλλαγής στους κανόνες φοίτησης που 
αφορούν τις πιστωτικές μονάδες. Η ενέργεια του πανεπιστημίου για αλλαγή 
των κανόνων φοίτησης και η διαγραφή φοιτητών από το πανεπιστήμιο 
οι οποίοι κάλλιστα μπορούσαν να τελειώσουν τις σπουδές τους είναι 
πέρα για πέρα απαράδεκτη και καταδικαστέα και χρέος φυσικά των 
εκπροσώπων της Προοδευτικής Κ.Φ. είναι να εναντιωθούν σε αυτή την 
απαράδεκτη αλλαγή και να απαιτήσουν την επαναφορά των φοιτητών 
που έχουν διαγραφεί από το πανεπιστήμιο.

Τμηματικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν φέτος και σε δυο ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. Στα δυο αυτά πανεπιστήμια η Προοδευτική Κ.Φ. προσπαθεί 
μα νύχια και με δόντια πλέον όχι για μείωση των διδάκτρων που είναι 
σταθερή απαίτηση αλλά να βάλει φρένο στις συνεχιζόμενες αυξήσεις και 
στις βλέψεις των ιδιωτών για περαιτέρω αυξήσεις. Η αισχροκέρδεια και 
η εκμετάλλευση των φοιτητών από τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων 
πανεπιστημίων που στο πλάι τους έχουν ως σύμμαχο μια κυβέρνηση που 
αποκόπτει συνεχώς από τους φοιτητές και ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο 
έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 

Συμφοιτητή/α, η παρουσία σου στις τμηματικές εκλογές και η στήριξη σου 
είναι απαραίτητη. Η στήριξη σου θα δώσει ώθηση στους εκπροσώπους της 
μόνης παράταξης που παλεύει καθημερινά σε όλους τους χώρους σπουδών 
να συνεχίσει τον αγώνα της, να συνεχίσει να παλεύει και να διεκδικεί 
για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή 
στα τμήματα και στις σχολές είναι η αρχή για νέες ιδέες και προτάσεις 
που θα αναβαθμίσουν το πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση τους φοιτητές.

Γίνε κομμάτι των αγώνων και συνοδοιπόρος των 
διεκδικήσεων.

•Ξένιος Νέστορος
Οργανωτικός Γραμματέας,
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
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το προσκήνιο μετά και από της Δηλώσεις της υπ. Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου 
το θέμα του εθνικού κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση φαίνεται να κράτησε και 
μια από τις δεσμεύσεις της, εξαγγέλλει πως θα εφαρμόσει  όριο κατώτατου 
μισθού όταν η Ανεργία φτάσει το 5%. Σήμερα η ανεργία βρίσκετε στο 6.5% και 
σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι το τέλος του 2019 όπου το νέο νομοσχέδιο θα είναι 
έτοιμο τα νούμερα της ανεργίας θα βρίσκονται περίπου στο 5%. Γιατί όμως η 

κυβέρνηση «απορρύθμισης» των νεο-φιλελεύθερων πολιτικών, της ελεύθερης οικονομίας 
και του αόρατου χεριού κάνει στροφή προς την παρεμβατικότητα και τη ρύθμιση; Τι παγίδες 
μπορεί να κρύβει αυτή η πολιτική της κυβέρνησης; 

Το νομοσχέδιο του κατώτατου μισθού λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι για μερικούς κλάδους της 
οικονομίας. Ανέκαθεν, πριν από την οικονομική κρίση οι μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας μας 
λειτουργούσαν με συλλογικές συμβάσεις, συμβάσεις που καθόριζαν μισθοδοσία, εργατικά 
δικαιώματα κ.α. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπήρξαν παραβιάσεις αυτών των 
συμβάσεων μέχρι και κατάργηση τους, εξού και ο εργασιακός μεσαίωνας των τελευταίων 
χρόνων. Η νέα πολιτική προσέγγιση της κυβέρνησης όμως δεν είναι η επαναφορά αυτών 
των συμβάσεων αλλά η κάλυψη τους με ένα νομοσχέδιο Εθνικού Κατώτατου Μισθού. 

Αυτό, από την μία, 
θα είναι ευεργετικό 
σε κλάδους οι 
οποίοι δεν έχουν 
συμβάσεις και 
οι εργαζόμενοι, 
κυρ ίως  νέο ι , 
εκμεταλλεύονται 
από εργοδότες στο 
έπακρο. Όμως, 
να μην είμαστε 
αφελείς, υπάρχει 
και η άλλη όψη του 
μαχαιριού. Πρώτον, 
τι θα γίνει με τους 
κλάδους οι οποίοι 
έχουν ήδη μια 
σύμβαση στην οποία 
για παράδειγμα 
η συμφωνημένη 
μισθοδοσία θα είναι 
ψηλότερη από τον 
κατώτατο μισθό; 
Και δεύτερο, η 
εφαρμογή τέτοιου 
ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ , 
θα προστατεύσει τους νέους εργαζόμενους ή θα λειτουργήσει ως ο γενικός μισθός νέων 
εργαζόμενων;

Κυρία υπουργέ, εάν πραγματικά κόπτεστε για τους νέους εργαζόμενους, γιατί δεν «σηκώνετε 
τα μανίτζια σας» και να βρεθείτε με τις συντεχνίες και τους εργαζόμενους κάθε κλάδου 
ξεχωριστά, για επαναφορά των συμβάσεων, και να αφήσετε τις «γενικεύσεις» που εγκυμονούν 
κινδύνους για την νέα γενιά.

•Ζαχαρίας Κάβελης
Επαρχιακός Υπεύθυνος 
Τμήματος Νέων Εργαζομένων Αμμοχώστου
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α τελευταία χρόνια στην Κύπρο ακούμε για ολοένα και περισσότερα 
εργατικά ατυχήματα. Ατυχήματα τα οποία έχουν πάντα συνέπειες, άλλοτε 
μικρές άλλοτε μεγάλες, πολλές φορές και τραγικές. 

Σε μια Κύπρο που κατά τη σημερινή κυβέρνηση ευημερεί (στους αριθμούς) 
και αναπτύσσει πύργους, εκεί και όπου οι ίδιοι και οι οικογένειες τους έχουν 
συμφέροντα, δεν διστάζουν να θυσιάσουν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 
αλλά και την ανθρώπινη ζωή στο βωμό του κέρδους και του κεφαλαίου.

Το Α και το Ω στους χώρους δουλειάς είναι η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. 
Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Δυστυχώς, όμως, στις πλείστες των 
περιπτώσεων καταπατούνται οι κανονισμοί και οι οδηγίες που προνοούνται 
με βάση τον περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμο του 1996. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις 
κανονικά θα 
έπρεπε  να 
ε π ε μ β α ί ν ε ι 
ά μ ε σ α  τ ο 
γ ρ α φ ε ί ο 
επιθεώρησης 
εργασίας και όχι 
κατόπιν εορτής 
να ψάχνουν 
για αιτίες και 
ευθύνες. 

Ευθύνη όμως 
υ π ά ρ χ ε ι 
κ α ι  σ τ ο υ ς 
ίδιους τους 
εργαζομένους 
που ανέχονται, 
έστω και αν 
εξαναγκάζονται 
ένεκα της ανάγκης που έχουν για εργασία και επιβίωση, να δουλεύουν κάτω 
από τέτοιες συνθήκες με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας και της ίδιας 
τους της ζωής. Καμία δουλειά, κανένας μισθός, καμία αποζημίωση δεν έχει την 
ίδια αξία με τη ζωή και την προσφορά στην οικογένεια και στους φίλους.  Είναι 
μέγιστης σημασίας να φτάνουμε στο σπίτι υγιείς και αρτιμελείς. Γι’ αυτό εκεί 
και όπου διαπιστώνουμε να καταπατείται η νομοθεσία ή και οι πρόνοιες της να 
κάνουμε το καθήκον μας, να καταγγείλουμε τους εργοδότες που το πράττουν 
και να απαιτούμε την εφαρμογή της.

Ευθύνη έχουμε επίσης να είμαστε ενήμεροι και σωστά καταρτισμένοι για τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε όλους τους 
κινδύνους αλλά και να αντιμετωπίζουμε όλες τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες 
πιθανών να περιέλθουμε κατά την άσκηση της εργασίας μας.

Εάν πραγματικά στόχος όλων είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων με 
ταυτόχρονο σκοπό την αυξημένη παραγωγικότητα πρέπει επιτέλους να προάγουμε 
σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους, την 
νοοτροπία της πρόληψης των κινδύνων σε κάθε επάγγελμα έτσι ώστε να καταστούν 
τέτοιες οι συνθήκες στους χώρους δουλειάς που να επιστρέφουν όλοι υγιείς και 
με ασφάλεια στο σπίτι. 

•Ανδρέας Αβραάμ
Μέλος Γραφείου Νέων Εργαζομένων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

ΤΠρώτον, τι θα γίνει με τους 
κλάδους οι οποίοι έχουν 

ήδη μια σύμβαση στην οποία 
για παράδειγμα η συμφωνημένη 

μισθοδοσία θα είναι ψηλότερη από 
τον κατώτατο μισθό; Και δεύτερο, 
η εφαρμογή τέτοιου νομοσχεδίου, 

θα προστατεύσει τους νέους 
εργαζόμενους ή θα 

λειτουργήσει ως ο γενικός 
μισθός νέων εργαζόμενων;

Το Α και το Ω 
στους χώρους 

δουλειάς είναι η 
ασφάλεια και 
η υγεία των 

εργαζομένων. 
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1η Οκτωβρίου γιορτάζεται ως η μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Μίας ανεξαρτησίας 
κολοβής με διαιρετικά στοιχεία, παρουσία εγγυητριών δυνάμεων και ξένων 
στρατευμάτων η οποία προέκυψε έπειτα από τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου και 
με ένα δοτό Σύνταγμα. 

Η ανεξαρτησία της Κύπρου όπως την γνωρίσαμε το 1960 ήταν το επακόλουθο κάποιων ιστορικών 
γεγονότων της εποχής. Ο αντιαποικιακός αγώνας ξεκινά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Με μπροστάρη το ΑΚΕΛ ο αντιαποικιακός αγώνας γιγαντώνεται τις δεκαετίες του 1940-
50. Ο μαζικοπολιτικός αγώνας του ΑΚΕΛ είχε ως αποτέλεσμα την οργάνωση αντιαποικιακών 
διαδηλώσεων. Σε αυτούς τους αντιαποικιακούς αγώνες το ΑΚΕΛ θα θρηνήσει και τα πρώτα 
θύματα του αγώνα, τους λαϊκούς αγωνιστές Ανδρέα Εξηντάρη, Ανδρόνικο Κυπριανού και τον 
μαθητή Μιχαλάκη Κουρτέλλα οι οποίο δολοφονήθηκαν από τους αστυνομικούς της Αγγλικής 
κυβέρνησης κατά την διάρκεια της διαδήλωσης της 25ης Μαρτίου το 1945 στο Λευκόνοικο.

Το 1955 η ηγεσία της δεξιάς, θέλοντας να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να 
θέσει την Αριστερά στο περιθώριο παίρνει την λανθασμένη απόφαση να ξεκινήσει «ένοπλος 
αγώνας. Έτσι, το 1955 ξεκινά ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ με αρχηγό τον Γεώργιο Γρίβα, ένα 
ορκισμένο αντικομμουνιστή. Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή, διαφώνησε με την ένοπλη δράση 
αφού αυτή η εξέλιξη μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα είχε στον αγώνα του Κυπριακού Λαού. 
Πρακτικά η Κύπρος ως νησί δεν μπορούσε να οδηγήσει την ΕΟΚΑ σε επιτυχημένο αντάρτικο. 
Το ΑΚΕΛ έθετε επιτακτικά τη θέση για μαζικο-πολιτικό αγώνα με τη συμμετοχή του συνόλου 
του κυπριακού λαού για αποτίναξη του αποικιακού ζυγού. Αντίθετα η ένοπλη δράση από την 
μία μόνο παράταξη, της μίας κοινότητας και υπό την αρχηγεία των πιο ακραίων φασιστοειδών 
στοιχείων μόνο προβλήματα προμήνυε για το εσωτερικό μέτωπο.

Παρά την προσπάθεια της δεξιάς να κατηγορήσει τους ΑΚΕΛιστές ως προδότες, παρά τις 
δεκάδες δολοφονίες Αριστερών από μέλη της ΕΟΚΑ, η Αριστερά δεν  έφυγε από το σωστό 
δρόμο. Συνέχισε να αγωνίζεται κάτω από τις πιο αντίξοες  συνθήκες για την αποτίναξη του 
αποικιακού ζυγού κρατώντας πάντα ψηλά το λάβαρο της ενότητας. 

Η θέση αυτή του ΑΚΕΛ δικαιώθηκε όταν ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ αντί να έχει ως κατάληξη 
την Ένωση, κατέληξε στην επιβολή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου.

Τον Ιανουάριο του 1959 στη Ζυρίχη, Ελλάδα και Τουρκία εν τη απουσία της Κύπρου και της 
Αγγλίας αποφασίζουν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν συνεχεία το Φλεβάρη 
του ίδιου χρόνου, με τη παρουσία αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων, υπογράφεται και 
μία δεύτερη συμφωνία στο Λονδίνο όπου περιλαμβάνονται τα Αγγλικά συμφέροντα. Της 
Ελληνοκυπριακής ηγεσία ηγείται ο Μακάριος με μια πολυμελή αποστολή από δημάρχους και 
ηγέτες πολιτικών κομμάτων. 
Τα στελέχη του ΑΚΕΛ όμως δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και αυτό οφείλεται στον 
υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, Ευάγγελο Αβέρωφ, ο οποίος δεν ήθελε κομμουνιστές 
στην αποστολή.

Στις διαπραγματεύσεις οι θέσεις της Κυπριακής πλευράς δεν γίνονται σεβαστές και επίσης 
πολλές φορές δεν αφήνεται η Κυπριακή πλευρά να εκφράσει τις απόψεις της. Μέσα σε αυτό το 
εχθρικό περιβάλλον ο Μακάριος αναγκάζεται να υπογράψει τις συνθήκες καθώς αν επέστρεφε 
να συνεχίσει ένα ένοπλο αγώνα χωρίς στήριξη θα ήταν καταστροφικό για την Κύπρο.

Τα στελέχη του ΑΚΕΛ που συμμετείχαν στην αποστολή εισηγούνται να μην υπογραφούν οι συνθήκες, 
να τερματιστεί αμέσως ο ένοπλος αγώνας και ταυτόχρονα να εντατικοποιηθεί ο μαζικοπολιτικός 
αγώνας και να διεθνοποιηθεί το Κυπριακό πρόβλημα έτσι ώστε να αναγκαστούν οι Άγγλοι να 
αποχωρήσουν από το νησί. Η πρόταση του ΑΚΕΛ απορρίπτεται. Η μη υπογραφή των συνθηκών 
θα σήμανε τη παραδοχή του ανεπιτυχούς αγώνα της ΕΟΚΑ και της Εθναρχίας και ταυτόχρονα θα 
δικαιωνόταν οι θέσεις της Αριστεράς για την μη στήριξη του ένοπλου αγώνα. Επίσης η διεθνοποίηση 
του Κυπριακού προβλήματος θα σήμανε την στροφή στο Κίνημα των Αδεσμεύτων και στη Σοβιετική 
Ένωση πράγμα που ποτέ δεν ήθελε ο Μακάριος και η Ελληνική κυβέρνηση αφού της κυρίευε το 
πνεύμα του αντικομουνισμού.

Η Δεξιά και η Ακροδεξιά βλέποντας την Τουρκοκυπριακή μειονότητα να αποκτά μεγάλα δικαιώματα 
και να αναβαθμίζεται σε κοινότητα άρχισαν να υποσκάπτουν τη Κυπριακή Δημοκρατία θεωρώντας την 
ως ένα μεταβατικό στάδιο προς την ένωση. Ταυτόχρονα η Τουρκοκυπριακή ακροδεξιά ακολουθεί την 
ίδια πολιτική με σκοπό την διχοτόμηση. Αντιθέτως το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα παρά τις διαφωνίες 
του με τις Συμφωνίες, ήταν η μόνη δύναμη που στήριξε στην ουσία την Κυπριακή Δημοκρατία και 
την συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έχοντας την λιγότερη ευθύνη για τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου, η Αριστερά αγωνίστηκε για την επιβίωση της ανεξαρτησίας απέναντι στα άνομα 
ιμπεριαλιστικά Νατοϊκά σχέδια. 

Χρέος μας, να εντείνουμε τον αντικατοχικό αντιιμπεριαλιστικό αγώνα μας για απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου και του λαού μας. Να παλέψουμε για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας στη βάση 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, για μια Κύπρο κυρίαρχη, ακέραιη και αποστρατικοποιημένη. Ας 
γίνουμε εμείς το ανάχωμα στις όποιες προσπάθειες των καλοθελητών να καταστρέψουν την Κύπρο.

•Αντρέας Ευριπίδου
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λάρνακας

Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιερώθηκε το 1960 και προέκυψε έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Προϋποθέσεις ήταν στη σημαία να μην απεικονίζεται σταυρός ή 
ημισέληνος (σύμβολα της Ελλάδας και της Τουρκίας) και να μην περιέχονται το μπλε και το κόκκινο χρώμα (χρώματα των σημαιών της Ελλάδας και της Τουρκίας). Το διαγωνισμό 
κέρδισε ο Τ/Κ ζωγράφος  Ισμέτ Γκιουνέι, μετά από απόφαση του τότε προέδρου Μακαρίου Γ’ και του αντιπροέδρου Φαζίλ Κιουτσούκ. Στη σημαία που ζωγράφισε προβάλλεται 
η Κύπρος με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο και κάτω από την Κύπρο υπάρχουν δύο πράσινα κλαδιά ελιάς. Σύμφωνα με τον Ισμέτ Γκιουνέι το άσπρο χρώμα συμβολίζει την 
κάθαρση όλων των προβλημάτων με την δημιουργία της Δημοκρατίας, το χρώμα του χαλκού την προέλευση του ονόματος της Κύπρου και οι 2 κλάδοι ελιάς την ενότητα και 
την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε το δικό της κρατικό ύμνο πριν αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο την υιοθέτηση του ελληνικού εθνικού ύμνου το 1966. Ο κρατικός ύμνος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας χρησιμοποιήθηκε κατά τις επίσημες επισκέψεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σε Αμερική και Τουρκία το 1962. Συνθέτης του ύμνου ήταν ο Σόλωνας 
Μιχαηλίδης.

Η

Οκτώβρης
2019
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Μακρόνησος 
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο 
Μακρόνησος του Μιχάλη Παπαδόπουλου ε 
σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. Η «κόλαση 
επί της γης» στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Πρωταγωνίστριες επί σκηνής «η Βαλεντίνη, η 
Μαρία, η Σμαρώ, η Ελένη». Κάποιες, από τις 
χιλιάδες «άγνωστες» πρωταγωνίστριες στον 
αγώνα των «χαμένων» της επίσημης ιστορίας. 
Αφιερωμένο σε όλους αυτούς που πάλεψαν για 
το δίκιο του αγώνα, της αξιοπρέπειας και της 
ψυχής στο «Νταχάου της Ελλάδας».

Πότε και που:
Από Σάββατο 12 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00 Flea Theatre, Λευκωσία

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου στις 20:30, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, Λεμεσός

Ιφιγένεια εν Ουαλία
Η ηρωίδα του έργου μας είναι η Effie , μια γυναίκα 
την οποία βλέπουμε να θυσιάζεται σαν άλλη Ιφιγένεια 
στο βωμό της ανάπτυξης και των περικοπών. Με μια 
πρώτη ματιά, όλοι την κατακρίνουν για την έκφυλη 
ζωή της (γεμάτη κραιπάλες) και την επιφανειακά 
ξέγνοιαστη καθημερινότητά της. Όμως, κανείς 
δεν φαντάζεται τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το 
εκρηκτικό και σκληρό της ταμπεραμέντο, τις πράξεις 
της, την ευθύτητα και τη γλώσσα της, που τσακίζει 
κόκκαλα. 

Πότε: Από Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου μέχρι 
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου στις 20:30 

Πού: Flea Theatre
Πληροφορίες: 99744227

Πινόκιο
Ο Πινόκιο, δεν είναι απλά ένα παραμύθι «καληνύχτας», αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο και μια 
μεταφορά της ανθρώπινης κατάστασης. Ο Πινόκιο ονειρευόταν να γίνει ένα πραγματικό αγόρι, ένα 
παιδί όπως όλα τα άλλα, ακόμα και αν ήταν ένα αθώο και ανυπόμονο παιδί, όπως… όλα τα άλλα. 
Η ιστορία του Πινόκιο αρχίζει όταν ο Τζεπέτο- ένας γέρος μαριονετίστας, βρίσκει στο δρόμο του 
ένα κομμάτι ξύλο που… κλαίει και γελάει! Αποφασίζει να κατασκευάσει μια όμορφη μαριονέτα και 
να της δώσει το όνομα Πινόκιο. Οι δύο τους δημιουργούν μια παράξενη οικογένεια και ο ξύλινος 
κούκλος μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο που θα μεγάλωνε και ένα πραγματικό παιδί. Μα ο Πινόκιο 
βρίσκει πως η ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη και δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όταν αποφασίζει 
κρυφά να πουλήσει το αλφαβητάρι του, για να παρακολουθήσει μια παράσταση με μαριονέτες, 
τότε θα συναντήσει μια πονηρή αλεπού και έναν απατεώνα γάτο που του κλέβουν τα χρυσά 
νομίσματα… μέσα σ’ όλα αυτά πολλά-πολλά ψέματα και μια μύτη που… μεγαλώνει!

Πότε και που:
Τακτικές παραστάσεις Κυριακή στις 11:00 μέχρι 17 Νοεμβρίου Flea Theatre, Λευκωσία.
Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 16:00, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 16:00, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, Λεμεσός 

Active Member
Οι Active Member βρίσκονται στην ενεργό δράση 
25 χρόνια. 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: Σάββατο, 19 Οκτωβρίου στις 22:30

Που: Διαχρονική Μουσική Σκηνή

Παπαδόπουλος 
- Γιοκαρίνης 
- Μηλιώκας - 
Ζιώγαλας
Τέσσερα νέα παιδιά ... κοντά στα 30...
οι Γιοκαρίνης, Ζιώγαλας, Μηλιώκας, 
Λάκης Παπαδόπουλος ταξιδεύουν σε 
όλη την Ελλάδα. Μαζί τους τα πιο hot 
instrumental μουσικά τραγούδια. Η 
Γυριστρούλα Ευλαμπία που έγινε Σταρ 
του σινεμά, έβαλε ρούχα που πλύθηκαν 
μαζί και έχουνε γίνει ροζ, βάφει τις 
κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες το σκάει με το νοσταλγό του ροκ εν ρολ, αλλάζει το όνομά της 
σε Βασιλική και είναι στο θάλαμο 9 για το καλό της . Η συνέχεια επί της σκηνής.

Πότε: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου στις 22:30

Που: Διαχρονική Μουσική Σκηνή, Λευκωσία

Λάρνακα:  Θεατρική 
παράσταση “Μακρόνησος” του 
Μιχάλη Παπαδόπουλου, σε 
σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου, 
από το Θέατρο ΑντίΛογος.
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, 
στις 20:00 στο Πολυδύναμο Κέντρο 
Νεολαίας “Προμηθέας”.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ/7 ευρώ για 
μαθητές, στρατιώτες και ανέργους.
*Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. 
Προπώληση και κρατήσεις: 
99264876, 24652637

Λεμεσός:
Θεατρική παράσταση 
“Μακρόνησος” του Μιχάλη 
Παπαδόπουλου, σε σκηνοθεσία 
Αλεξίας Παπαλαζάρου, από το 
Θέατρο ΑντίΛογος.
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, 
στις 20:00, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, 
Λεμεσός
Κρατήσεις: 25363158
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Προοδευτική Κ.Φ.: 
Μουσικές Βραδιές καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών στα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου
- Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, στις 21:00, 
Μουσική Βραδιά με Dj, στο προαύλιο.
- Πανεπιστήμιο Frederick, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στις 20:30 , Μουσική 
Βραδιά με έντεχνο και ροκ ελληνικό τραγούδι από τη μπάντα Dn’A 
Dynamics,  στο προαύλιο.
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Ας μιλήσουμε για δικαιώματα 
λοιπόν!
Κύπρος 2019. Θέμα συζήτησης στην πρόσφατη 
συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
της Βουλής αποτέλεσαν οι διαδικασίες στείρωσης 
στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Θέμα που 
εγείρεται καθώς δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση 
αλλά μια παγιωμένη πρακτική που ακολουθείται, 
με βάση την οποία ζητείται γραπτή συγκατάθεση 
του/της συζύγου ή συντρόφου.

Παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, η διαδικασία 
που ακολουθείται μέχρι σήμερα αφορά στην 
ενυπόγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου, μια 
πρακτική που ακρωτηριάζει το δικαίωμα όχι μόνο 
της γυναίκας αλλά και του άντρα να αποφασίζουν 
για το σώμα τους. Πρακτική η οποία θα έπρεπε να 
προκαλεί προβληματισμό ως προς την ελευθερία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό στην 
επιλογή, είτε αυτό αφορά μόνιμη αντισύλληψη όπως 
η περίδεση σαλπίγγων είτε όχι.

Είναι ξεκάθαρο πως μια τέτοια πρακτική επηρεάζει και αφορά 
σε πολύ περισσότερο βαθμό τη γυναίκα αφού σύμφωνα με 
έρευνες το ποσοστό των ανδρών που επιλέγουν τη μόνιμη 
αντισύλληψη είναι ελάχιστο. Φεμινιστικά κινήματα σε όλη την 
Ευρώπη αμφισβητούν την πολιτική αυτή και ξεκαθαρίζουν πως η 
απόφαση ανήκει αποκλειστικά στη γυναίκα και δεν υποχρεούται 
η ενημέρωση του συζύγου για περίδεση σαλπίγγων, ενώ στην 
Κύπρο ερωτάται και ο σύντροφος.

Πρόβλημα όμως όπως προκύπτει μέσα από το δημόσιο 
διάλογο δεν είναι μόνο η παγιωμένη αυτή πρακτική αλλά και η 
πρόσβαση σε μεθόδους μόνιμης αντισύλληψης αφού είναι πολύ 
περιορισμένες. Στην κυπριακή αγορά δεν διατίθενται μέθοδοι 
όπως τα γυναικεία προφυλακτικά, το αυτοκόλλητο ορμονών, 
οι ενέσεις προγεστερόνης, παρά μόνο τα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλες τις γυναίκες και το σπιράλ που είναι αρκετά δαπανηρό, το οποίο 
επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις γυναίκες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντισύλληψη να εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον άνδρα. 
Επομένως η γυναίκα δεν έχει πρόσβαση, με κίνδυνο να παραβιάζεται το δικαίωμά της στην 
υγεία και το δικαίωμά της σωματικής ακεραιότητας.

Πόσο λοιπόν σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα; 
Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε η γενιά που δε θα 
φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για θέματα όπως η 
σεξουαλική υγεία και θέματα αντισύλληψης; Η 
γενιά που θα σεβαστεί το ανθρώπινο σώμα και 
τις επιλογές του καθενός μας;

Το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση για ζητήματα 
σεξουαλικής υγείας βρίσκονται σε ένα βαθμό 
στη σφαίρα των θεμάτων ταμπού, κρύβει τη 
σημαντική υποβάθμιση του θέματος μέσα από 
τις Κυβερνητικές πολιτικές. Θέση μας είναι πως θα 
πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση 
αλλά και απόλυτος σεβασμός στο δικαίωμα 
ελεύθερης επιλογής στα ζητήματα που αφορούν 
το θέμα της στείρωσης.

Ταυτόχρονα, η εξασφάλιση αυτού του 
κατοχυρωμένου δικαιώματος για τις γυναίκες δεν 
αφορά μόνο στη νομοθετική αναγνώριση του αλλά 
απαιτείται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στο 
εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η σεξουαλική αγωγή 
να ξεφύγει από ταμπού και προκαταλήψεις, να 
αναβαθμιστεί, να προσαρμοστεί και να θεμελιωθεί 

επιστημονικά σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος 
ακόμα και από την προσχολική υγεία. Με αυτό τον τρόπο 
θα έχουν οι νέες και οι νέοι σωστή ενημέρωση για την 
αντισύλληψη. 

Τέλος πέραν από τον τερματισμό την αναχρονιστικής αυτής 
πρακτικής που ακολουθείται όσο αφορά τη συγκατάθεση του 
συζύγου σε περίπτωση μόνιμων μεθόδων αντισύλληψης, θα 
πρέπει να υπάρξει πλήρης πρόσβαση των γυναικών σε όλες 
τις μεθόδους αντισύλληψης μέσα από το ΓΕΣΥ αφού αυτή τη 
στιγμή καμιά μέθοδος δεν προσφέρεται δωρεάν στα κρατικά 
νοσηλευτήρια.

Το σώμα μας, μας ανήκει. Η επιλογή για το πως θα το μεταχειριστούμε, μας ανήκει. Ο δρόμος 
για  την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας και της ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μοιάζει ακόμα μακρύς όμως όχι ακατόρθωτος. Ας είμαστε αυτοί που θα μάθουμε στα παιδιά μας 
τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιλογή στη διαφορετικότητα. Την επιλογή 
στην επιλογή.

•Φανή Φιλοθέου
Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας Κ.Σ ΕΔΟΝ 

Α πό το 2010 και έπειτα με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο η ημέρα Παγκόσμιας Σεξουαλικής Υγείας όπου έχει ως στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και την ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα 
από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. 

Πόσο έτοιμοι είμαστε λοιπόν εδώ στη μικρή μας νήσο να συζητήσουμε για τη σεξουαλική υγεία; Υπάρχουν ταμπού και προκαταλήψεις; Προστατεύουν οι κανονισμοί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε ότι αφορά τα ζητήματα της σεξουαλικής υγείας;

Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Σεξουαλικών Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Σεξολογίας το 1999 στο Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει 11 επί 
μέρους δικαιώματα ορισμένα εκ των οποίων  είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη και υπεύθυνη αναπαραγωγική επιλογή, το δικαίωμα στη σεξουαλική ελευθερία, στη σεξουαλική 
ιδιωτικότητα, ισότητα, κ.α. 
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Το σώμα μας, 
μας ανήκει. Η 
επιλογή 

για το πως θα το 
μεταχειριστούμε, 

μας ανήκει. 
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E Η
δώ και τέσσερα χρόνια 
διαδραματίζεται ο αισχρός 
ιμπεριαλιστικός πόλεμος 
κατά του λαού της Υεμένης. 
Αυτός ο πόλεμος αφήνει στο 

διάβα του χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια 
άστεγους, πείνα και εξαθλίωση. Όλα αυτά 
να γίνονται για τις σκοπιμότητες της 
Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ για την 
εκμετάλλευση του πλούτου. 

Σε αυτό τον λεγόμενο «εμφύλιο» η Σαουδική 
Αραβία με την αποτρόπαια στήριξη 
των συμμάχων της, έχει προχωρήσει 
στον αποκλεισμό όλων τον σταθμών 
επικοινωνίας της χώρας (αεροδρομίων 
και λιμάνια). Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,  η 
κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Υεμένη, 
θεωρείται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση 
στον κόσμο. Τα 22 από τα 28 εκατομμύρια 
πληθυσμού της Υεμένης χρειάζονται 
ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουν χάσει τη 
ζωή τους δεκάδες χιλιάδες αμάχων ενώ 
ο μισός πληθυσμός της χώρας βρίσκεται 
στα πρόθυρα λιμού. 

Μέσα σε όλη αυτή την κρίση με τον λαό 
να λιμοκτονεί και να ζητά απεγνωσμένα 
βοήθεια βλέπουμε τον ΟΗΕ πριν λίγες 
ημέρες λόγω έλλειψής χρηματοδότησης 
να διακόπτει την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην Υεμένη. Από τα 34 
προγράμματα που προέβλεπε ο ΟΗΕ, μόλις 
τρία έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση 
για όλο το 2019, διευκρίνισε σε δελτίο 
Τύπου η συντονίστρια του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές 
υποθέσεις στην Υεμένη, Λιζ Γκράντι. Πολλά 
σχέδια ανεστάλησαν ήδη τις τελευταίες 
εβδομάδες και πολλά ακόμη προγράμματα 
αρωγής σε οικογένειες που στερούνται τα 
πάντα δεν μπόρεσαν καν να ξεκινήσουν.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα 
διακοπούν άλλα 22 προγράμματα 
βοήθειας, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί 
χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την Γκράντι, 
υπήρξαν δεσμεύσεις για χρηματοδότηση 
συνολικού ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ώστε να προσφερθεί βοήθεια σε 
20 εκατομμύρια Υεμενίτες το 2019, αλλά 
ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί ούτε το μισό 
από το υπεσχημένο ποσό. «Χρειαζόμαστε 
απελπιστικά τα υπεσχημένα κεφάλαια», 
υπογράμμισε. «Όταν τα χρήματα δεν 
δίνονται, άνθρωποι πεθαίνουν». Εδώ 

βλέπουμε και από της ίδιες τις δηλώσεις της συντονίστριας των 
Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη ότι για ακόμα μια φορά, εμπόδιο στην 
επιβίωση και το δικαίωμα για ζωή και ελευθερία μπαίνει το κεφάλαιο. 
Σε μια χώρα που καθημερινά βομβαρδίζεται, ο καπιταλισμός ο ίδιος που 
της ασκεί την βία του ένοπλου πολέμου, της ασκεί και ανθρωπιστικό 
πόλεμο με την μη αποδέσμευση των κονδυλίων στον ΟΗΕ για αποστολή 
και συνέχιση του προγράμματος στήριξης.

Παράλληλα, τον Μάιο ανεστάλησαν τα περισσότερα προγράμματα 
εμβολιασμού για την πρόληψη επιδημιών, άλλη μια διάσταση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στην Υεμένη. Ο εφοδιασμός με φάρμακα 
διακόπηκε, τα σχέδια οικοδόμησης 30 νέων κέντρων τροφίμων 
εγκαταλείφθηκαν και 14 καταφύγια, όπως και τέσσερα κέντρα ψυχικής 
υγείας που ειδικεύονται στις γυναίκες, έκλεισαν.

Η στάση ειδικά της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων (ΗΑΕ) , έχουν προκαλέσει δυσφορία σημειώνοντας πως δεν 
δίνουν παρά μόνο «ένα ποσοστό» των εκατοντάδων εκατομμυρίων 
δολαρίων που είχαν υποσχεθεί για την αποστολή της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Τόσο η Σαουδική Αραβία, όσο και τα ΗΑΕ είχαν δεσμευθεί 
να προσφέρουν 750 εκατομμύρια δολάρια.

Αποτέλεσμα της μη αποδέσμευσης των κονδυλίων στις προσεχείς 
εβδομάδες είναι η μείωση των μερίδων τροφής που μοιράζονται από 
τον ΟΗΕ σε 12 εκατομμύρια ανθρώπους, με τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια 
παιδιά που πάσχουν από υποσιτισμό να μείνουν αβοήθητα με αμέσως 
επόμενο στάδιο τον θάνατο. Επιπλέον, 19 εκατομμύρια άνθρωποι 
θα χάσουν την πρόσβασή τους σε φροντίδες υγείας, ανάμεσά τους 1 
εκατομμύριο γυναίκες, ενώ τα προγράμματα εφοδιασμού με πόσιμο 
νερό 5 εκατομμυρίων ανθρώπων θα ανασταλούν εντός των επόμενων 
εβδομάδων.

Εμείς, ως ΕΔΟΝ μένουμε πιστοί, διπλά στον λαό της Υεμένης κόντρα στα 
σχέδια των ιμπεριαλιστών που αιματοκυλίζουν και σκοτώνουν σε όλο 
τον κόσμο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε τους κύκλους των ιμπεριαλιστών 
ότι όσο και αν προσπαθούν θα μας βρίσκουν απέναντι τους. Κάνουμε, 
λοιπόν και εμείς κάλεσμα προς τον ΟΗΕ για ΆΜΕΣΗ εκμετάλλευση των 
κεφαλαίων του για παροχή στήριξης στον λαό της Υεμένης. Φτάνει πια 
να θυσιάζονται στον βωμό του κέρδους οι ζωές των λαών.

•Λοίζος Αντωνίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

του ΚΣ της ΕΔΟΝ 

ΕΔΟΝ συμμετείχε και φέτος όπως και κάθε χρόνο 
στο φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ. Στο φεστιβάλ, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά στο 
πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, συμμετείχε εκ μέρους της 
ΕΔΟΝ πολυμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη 
από ΕΔΟΝίτες φοιτητές των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της Αττικής και με επικεφαλής τoν Γενικό 
Γραμματέα της ΕΔΟΝ, Χρίστο Χριστόφια.

Τα φεστιβάλ της ΚΝΕ διαχρονικά αποτελούν μερικά από τα 
μεγαλύτερα πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα της Ελλάδας 
και ενώ τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν εκατοντάδες 
χιλιάδες επισκέπτες, νέους και εργαζόμενους από όλη την 
Ελλάδα. Στο φεστιβάλ, θα συμμετέχουν επίσης πληθώρα 
ξένων αντιπροσωπειών από οργανώσεις νεολαίας. Το 
φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, είναι μια ευκαιρία για τους 
νέους της Ελλάδας να έρθουν σε επαφή με τις θέσεις και 
τις δράσεις της ΚΝΕ, να συζητήσουν και να ακούσουν, 
για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, στην ευρύτερη περιοχή 
αλλά και στον κόσμο γενικότερα. 

Αποτελεί και για την ΕΔΟΝ, ακόμα μια ευκαιρία διάδοσης 
στον ελληνικό λαό της στρατηγικής μας για ομοσπονδιακή 
λύση του Κυπριακού, απελευθέρωση κι επανένωση της 
πατρίδας μας.
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Ό ταν το 2011 η ΕΔΟΝ λάμβανε την απόφαση να διεκδικήσει την Προεδρία της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών ήταν μια οργάνωση με τεράστια εμπειρία στην ζωή 
και τη δράση της Ομοσπονδίας. Είναι για αυτό άλλωστε που οι άλλες οργανώσεις μέλη 
της ΠΟΔΝ είχαν προτείνει στην ΕΔΟΝ να επιδιώξει την ανάληψη αυτού το καθήκοντος. 
Την ίδια ώρα το καθήκον αυτό ήταν μια καινούργια πρόκληση για την ΕΔΟΝ η οποία 

έπρεπε να σηκώσει στους ώμους της μια τεράστια ιστορία και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται.

Ήταν στη Λισσαβώνα τον Νοέμβριο του 2011, που 66 χρόνια μετά την ίδρυση της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ, 
ιδρυτικό της μέλος το 1945, εκλέγηκε στην Προεδρία του ιστορικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος 
νεολαίας. Η Οργάνωση έδωσε την τιμή στον γράφοντα να αναλάβει αυτό το σημαντικό καθήκον. 
Η εμπιστοσύνη ωστόσο που έδειξαν οι άλλες οργανώσεις στην ΕΔΟΝ για την εκλογή της στην 
ΠΟΔΝ, είχε να κάνει με τη σοβαρότητα και τις πολιτικές θέσεις με τις οποίες εργαζόταν η ΕΔΟΝ 
στην Ομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η εμπιστοσύνη χτίστηκε μέσα από τη συλλογική 
δουλειά και υπευθυνότητα χιλιάδων ΕΔΟΝιτών. Σε αυτά λοιπόν τα συλλογικά πλαίσια ανέλαβε το 
Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ να συνεχίσει το έργο του στην Προεδρία της ΠΟΔΝ.

Με την εκλογή μας, είχαμε θέσει ως κύριους στόχους να συνεχίσουμε αλλά και να εμβαθύνουμε 
τη δουλειά και την κατεύθυνση που έδωσαν στην Ομοσπονδία οι προκάτοχοι μας. Θυμίζουμε πως 
στην δεκαετία του 1990 τα ηγετικά μέλη της ΠΟΔΝ, με τη βοήθεια και της ΕΔΟΝ κατάφεραν να 
κρατήσουν την Ομοσπονδία ζωντανή αλλά και διασώσουν τον αντιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα. 
Παράλληλα στη δεκαετία του 2000 με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (KNE) και αργότερα 
με δύο θητείες της Πορτογαλικής Κομμουνιστικής Νεολαίας (JCP) στην Προεδρία, η ΠΟΔΝ είδε 
ξανά τη δράση της να αυξάνεται και να φτάνει μέσω των μελών της σε εκατομμύρια νέους σε όλο 
τον κόσμο.

Αυτή τη δράση λοιπόν έπρεπε η ΕΔΟΝ να συνεχίσει. Ταυτόχρονα θέσαμε ως στόχο μας την εμβάθυνση 
της συζήτησης γύρω από τον ιμπεριαλισμό ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε πρακτικά τη δουλειά 
μας με τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία, διατηρώντας ταυτόχρονα την πλατιά συνοχή της 
Ομοσπονδίας που αγκάλιαζε διάφορα κινήματα. Στο πλευρό μας στην ηγεσία της ΠΟΔΝ και στην 
έδρα της στην Βουδαπέστη το 2011-2015, βρέθηκαν η Ένωση Νέων Κομμουνιστών της Κούβας (UJC) 
που ανέλαβε το ρόλο του 
Γενικού Γραμματέα της, 
και στις αντιπροεδρίες 
η Ένωση Λιβανέζικης 
Δημοκρατικής Νεολαίας 
(ULDY), η Μοζαμβικανή 
Οργάνωση Νεολαίας (OJM) 
και η Πανινδική Ομοσπονδία 
Νεολαίας(AIYF).

Σε αυτό το πνεύμα η 
πρώτη αποστολή της νέας 
ηγεσίας της ΠΟΔΝ, έλαβε 
χώρα τον Δεκέμβριο του 
2011 στη Δυτική Σαχάρα 
και τους προσφυγικούς 
κ α τ α υ λ ι σ μ ο ύ ς  τ η ς 
ημικατεχόμενης χώρας. 
Ήταν η πρώτη από τις πολλές 
αποστολές αλληλεγγύης 
που θα ακολουθούσαν 
τα επόμενα χρόνια, σε 
συνέχεια των παραδόσεων 
της ΠΟΔΝ. Και υπήρξε 
σημαντική και αναγκαία 
εμπειρία, καθώς η επόμενη 
αποστολή αλληλεγγύης 
ήταν στη Συρία την άνοιξη 
του 2012, όπου μαινόταν ήδη ο εμφύλιος πόλεμος που υποδαύλισαν ΕΕ και ΗΠΑ, μαζί με τους 
περιφερειακούς τους συμμάχους. Οι αποστολές αυτές δεν είχαν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Τα 
μέλη της ΠΟΔΝ που βρίσκονταν εκεί μετέφεραν στους λαούς αυτούς την ελπίδα πως οι λαοί του 
κόσμου αναγνωρίζουν τον αγώνα τους. Ταυτόχρονα έφερναν πίσω στις πατρίδες τους το μήνυμα 
για αλληλεγγύη αλλά και την ανάγκη για αντιιμπεριαλιστικό αγώνα. 

Τέτοιες αποστολές αλλά και επισκέψεις από την ηγεσία της ΠΟΔΝ συνεχίστηκαν τα 
επόμενα χρόνια με χαρακτηριστικές εκείνες στην Παλαιστίνη, την Κούβα και την Κολομβία.

Άλλες αποστολές συνδυάστηκαν με τη δουλειά της ΠΟΔΝ και τα καθήκοντα που έπρεπε να 
εκτελέσει η συλλογική της ηγεσία. Τέτοιες ήταν τα Γενικά Συμβούλια στην Ζιμπάμπουε, 
το Εκουαδόρ, τη Μαδρίτη και το Βιετνάμ. Την ίδια ώρα οι περιφερειακές συναντήσεις 
των μελών της ΠΟΔΝ σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική 
και Μέση Ανατολη και Βόρειο Αφρική, αποτελούσαν τεράστια ευκαιρία για τη διάχυση 
υλικού, τη διεξαγωγή διεθνών σεμιναριών, διαπαιδαγώγηση στελεχών και αποφάσεις 
για συγκεκριμένες δράσεις. Στην Ευρώπη για παράδειγμα αυτές υλοποιούνταν με την 
πραγματοποίηση διεθνών κατασκηνώσεων, έκδοση περιφερειακής εφημερίδας αλλά 
και εκστρατειών όπως αυτή για το φοιτητικό κίνημα.

Ωστόσο το σπουδαιότερο καθήκον που ανέλαβε η ΕΔΟΝ στα πλαίσια της Προεδρίας της, 
ήταν η πραγματοποίηση των Παγκοσμίων Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Το 18ο 
ΠΦΝΦ πραγματοποιήθηκε στο Κίτο, του Εκουαδόρ τον Δεκέμβριο του 2013. Εκεί γύρω 
στους 8000 νέους από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν κάτω από τα αντιιμπεριαλιστικά 
συνθήματα της ΠΟΔΝ για να συζητήσουν, να μοιραστούν, να προβληματιστούν γύρω από 
τις αγωνίες τους αλλά και την κοινή τους πάλη. Παράλληλα μέσα από τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, να γνωρίσουν το 
διαφορετικό και να βρουν το κοινό τους στοιχείο.

Οι διαδικασίες πριν από το Φεστιβάλ, αλλά και εθνικές και περιφερειακές εκδηλώσεις 
όπως και οι επισκέψεις της ηγεσίας της ΠΟΔΝ σε διάφορες χώρες για την προώθηση 
του, διάχυσαν το μήνυμα του σε διάρκεια όλου του 2013, στα μέλη μας, ανά την υφήλιο.

Με την δυναμική που μας προσέδιδε η εμπειρία της πρώτης μας θητείας, η ΕΔΟΝ ήταν 
έτοιμη να κάνει μεγαλύτερα και πιο στέρεα βήματα στην δουλειά της ΠΟΔΝ, όπως και 
έκανε κατά τη δεύτερη της θητεία όταν επανεκλέγηκε πανηγυρικά στην Αβάνα το 2015.

•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Πρόεδρος ΠΟΔΝ 2011-2014 
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