


Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος: Αντρέας Παναγιώτου 

Γιάγκος Σωκράτους, Γιώργος Κουκουμάς, Γιώργος Λιασής, Δήμητρα Γεωργίου
Ελένη Ευαγόρου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μαίρη Αντωνίου,
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου, Μιχαέλλα Κωνσταντίνου,
Παναγιώτης Πενταλιώτης, Σεβήρος Κούλας, Σοφοκλής Γεωργιάδης
Χάρης Κάρμελλος, Χάρης Πασιάς, Χατζηκαλλής Αντρέας

Σελίδωση: Άντρη Νικολαΐδου

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Αντρέα Παπακώστα 1 - Τ.Κ. 1037  
Καϊμακλί - Λευκωσία Τ.Θ. 21986 Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459 | Fax: 22757161
Τηλέφωνο Τμήματος Διαφημίσεων: 22766535
Εκτύπωση: PRINTCO LTD 

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα με τη “ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη 
συνέχεια με εισφορά 1 ευρώ

πε
ρι
εχ
όμ
εν
α

» Αντιφασιστική εκδήλωση ΑΚΕΛ
Η ΚΕ του ΑΚΕΛ, διοργανώνει στις 11 

Νοεμβρίου η ώρα 18:00, αντιφασιστική 
Εκδήλωση, με την ευκαιρία της 9ης 
Νοεμβρίου, Διεθνούς Ημέρας ενάντια 
στο φασισμό. Θα πραγματοποιηθεί 
συγκέντρωση και ακολούθως πορεία 
στην οδό Λήδρας. Χαιρετισμο θα 

απευθύνουν: -Στέφανος Στεφάνου, 
Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. 

ΑΚΕΛ, -Αμπτουλάχ Κορκμαζάν, Μελος της 
Γραμματείας του Τ/Κ Κόμματος Ενωμένη 

Κύπρος, -Σύλβα Τιγγιρίδου, Πρόεδρος Παγκύπριου Συμβουλίου 
Ειρήνης. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τον 
Μάριο Κωνσταντίνου

» Συναντήσεις ΕΔΟΝ με Τ/κ 
οργανώσεις νεολαίας

Η ΕΔΟΝ πραγματοποίησε το Σάββατο, 
18/10, επαφές με τις τ/κ οργανώσεις 
Νεολαία Κόμματος Ενωμένη Κύπρος 
και τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Μπαράκα» στα κατεχόμενα. Στις 
επαφές συζητήθηκαν οι τρέχουσες 

εξελίξεις στο Κυπριακό καθώς και 
πιθανές κοινές δράσεις των νεολαιών 

με στόχο την καταδίκη των ενεργειών 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και 

τη συνέχιση των προσπαθειών των δύο κοινοτήτων 
για ειρήνη και επανένωση. Εκ μέρους της ΕΔΟΝ 
συμμετείχαν οι Αντρέας Γρηγορίου, Επαρχιακός 
Γραμματέας ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερήνειας και Ηλίας 
Δημητρίου, Υπεύθυνος του Γραφείο Επαναπροσέγγισης 
της ΕΔΟΝ. 

» Ενημερωτικό δελτίο - Νέα 
έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ
Το Γραφείο Τύπου του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, εγκαινιάζει 
τη μηνιαία έκδοση Ενημερωτικού 
Δελτίου για θέματα επικαιρότητας. 

Το ενημερωτικό δελτίο θα αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ (www.edon.

org.cy), αλλά και στη σελίδα του ΚΣ της 
ΕΔΟΝ στο facebook (Κεντρικό Συμβούλιο 

ΕΔΟΝ) και θα καταπιάνεται με τις θέσεις της ΕΔΟΝ πάνω σε 
θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Συνέντευξη 
12-14
•Άριστος Δαμιανού, 
βουλευτής, επικεφαλής 
Γραφείου Νομικών ΚΕ 
ΑΚΕΛ «Σε μια εποχή που 
το κατεστημένο κάνει 
κουρέλια τα όνειρά μας, 
ο μόνος δρόμος είναι 
εκείνος της διεκδίκησης 
και του αγώνα».
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χρόνια μετά 
το προδοτικό 
πραξικόπημα 

και τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή, η 
ΕΔΟΝ βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή του 
αγώνα. Δυστυχώς, μας 
υποβάλλεται συχνά, 
από αυτούς που 
θέλουν να διαγράψουν 
από την ιστορία 
την προδοσία, ότι 
παρελθοντολογούμε 
όταν αναφερόμαστε 
στο προδοτικό 
πραξικόπημα και στις 
ευθύνες που φέρει για 
τη μοιρασμένη μας 
πατρίδα. 

40
Θα το επαναλαμβάνουμε 
φορτικά... 

Όταν βλέπουμε πως ο εθνικισμός – σοβινισμός 
καλλιεργείται στα μυαλά των νέων τότε οφείλουμε 
να αντιδράσουμε. Θα το επαναλαμβάνουμε όταν 
βλέπουμε υπουργούς και αξιωματούχους της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη να εξισώνουν τα θύματα 
με τους θύτες, σαν να είναι το ίδιο όσοι πέθαναν 
υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και όσοι διά των 
όπλων επιχείρησαν να την καταλύσουν, όπως έγινε 
πρόσφατα.

Θα το επαναλαμβάνουμε όταν βλέπουμε τη 
νεολαία του ΔΗΣΥ, με την κάθε 

ευκαιρία που της δίνεται, 
να βγάζει από τα συρτάρια 
τις ενωτικές σημαίες και 
τα πανό με το πρόσωπο 
του ολετήρα της Κύπρου 
- Γρίβα. Όταν φωνάζουν 
σε σχολεία της Λάρνακας, 
απευθυνόμενοι  στους 
αριστερούς – δημοκρατικά 
σκεπτόμενους μαθητές: 
«Τούρκοι θα πεθάνετε σε 
χώμα Ελληνικό». Όταν στην 
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
πετροβολούν και απειλούν 
μέλη και φίλους της ΠΕΟΜ. 
Όταν οι γνωστοί άγνωστοι 
προσπαθούν να κάψουν τα 
γραφεία της ΕΔΟΝ Λεμεσού, 
αναγράφοντας εθνικιστικά 
συνθήματα στους τοίχους και 
όταν στην Πάφο συνεργάζονται 

άψογα οι μαθητές του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ 
για το διαμοιρασμό των θέσεων. 
Την απάντηση, τους την έδωσαν οι 
εκατοντάδες μαθητές, που με την ψήφο 
τους εμπιστεύονται για ακόμα μια χρονιά 
την ΠΕΟΜ, δίνοντας της την πλειοψηφία 
στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών (ΠΣΕΜ). Την έδωσαν οι φοιτητές 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανεβάζοντας την 
Προοδευτική ακόμα ψηλότερα με άνοδο 
8,5%.  



Μάθε περισσότερα 
ξεφυλλίζοντας την 
«Νεολαία»
(Τεύχος 137 – 
Oκτώβριος 2014)

Έχουμε φτάσει σχεδόν στα δύο χρόνια 
διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη 
και Δημοκρατικού Συναγερμού, με τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις να ηχούν στα αυτιά 
μας σαν ανέκδοτα. Η έξοδος στις αγορές, η 
μείωση της ανεργίας, η ανακούφιση των 
κοινωνικά αδύνατων στρωμάτων, το κλείσιμο 
των κοινωνικών παντοπωλείων και η σκληρή 
διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου 
είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, 

αφού και σε ότι έχει 
να κάνει με τα θέματα 
οικονομίας – εσωτερικής 
διακυβέρνησης τα 
πράγματα είναι πλέον 
ξεκάθαρα. 

Η πλήρης υποταγή 
της κυβέρνησης στις 
πολιτικές λιτότητας που 
μας έχει φέρει η Τρόικα, 
σφίγγουν τη θηλιά στο 
λαιμό του κυπριακού 
λαού. Όλα φυσικά για τον 
Υπουργό Οικονομικών 
οδεύουν σε καλύτερες 
ημέρες… φτάνει να 
ευημερούν οι αριθμοί και 
να βγαίνουν σωστά οι 

μαθηματικές πράξεις. Την ίδια στιγμή, 
φαίνεται ότι τα στελέχη του ΔΗΣΥ είτε 
δεν συντονίζονται μεταξύ τους, είτε 

προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο. 
Οι μεν τρομάζουν το λαό με το συνηθισμένο 
πλέον «αν δεν περάσει ο νόμος έρχεται πείνα, 
περισσότερη φτώχεια, δε θα πληρώνονται 
μισθοί…» και οι δε, παραδέχονται, και μάλιστα 
με υπερηφάνια, πως δεν τους έχουν βάλει 
το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά συμφωνούν 
πλήρως με την Τρόικα και τις πολιτικές της. 

Οι πολιτικές της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ και 
των «φίλων μας στην Ευρώπη» έχουν υποτάξει 
για τα καλά την οικονομία μας στο φαύλο 
κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Το ΑΕΠ, 
με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
από το 2012 μέχρι το 2015 θα μειωθεί 
σωρευτικά 13%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 
2015, το πραγματικό ΑΕΠ να υποχωρήσει κατά 
μια δεκαετία και να κατέλθει στο επίπεδο του 
2004. Το δημόσιο χρέος από 86,6% τον Ιούνιο 
2012, το 2015 θα είναι στο 126,3%.

Η ανεργία έχει σκαρφαλώσει  στο 16% περίπου, 
παρουσιάζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα 
τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης σε όλη την 
Ε.Ε., ενώ ένας στους δύο νέους μας περίπου 
είναι άνεργος. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
το 70.7% των ανέργων παραμένουν χωρίς 
εργασία πάνω από 6 μήνες, ενώ η έκθεση της 
Κομισιόν εντοπίζει ότι για το πρώτο τρίμηνο 
του 2014 η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά 
τη μεγαλύτερη αύξηση της μακροχρόνιας 
ανεργίας και τη μεγαλύτερη μείωση της 
απασχόλησης σε όλη την Ε.Ε. Όσον αφορά 
στους μισθούς, σύμφωνα με την Eurostat, 
παρουσιάζεται η μεγαλύτερη μείωση, ενώ 
μέχρι το τέλος του 2013, η αγοραστική δύναμη 
των μέσων αποδοχών έχει επανέλθει στο 
επίπεδο του 1995, υποχωρώντας κατά 18 έτη.

Ψωμί – Παιδεία - Ελευθερία ήταν το 
σύνθημα των φοιτητών του Πολυτεχνείου. 
Ένα σύνθημα που είναι επίκαιρο 41 
χρόνια μετά. 41 χρόνια μετά ο κυπριακός 
λαός παλεύει για τους ίδιους λόγους 
που πάλευαν οι ηρωικοί φοιτητές του 
πολυτεχνείου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι 
και φέτος, θα τιμήσουμε τη μνήμη του 
πολυτεχνείου διεκδικώντας τα αυτονόητα 
για τους νέους και τον τόπο μας. Η μόνη 
διαφορά είναι το ότι σήμερα, στη θέση 
των συνταγματαρχών της Χούντας, ήρθαν 
οι «σωτήρες» της Ε.Ε, της Τρόικα, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι εδώ 
εκφραστές τους. Αντί των τανκ, έχουν για 
όπλα τα παπαγαλάκια στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και τον εκφοβισμό.

Στη φετινή επέτειο μνήμης του Πολυτεχνείου 
η νέα γενιά της Κύπρου, με μπροστάρη 
την ΕΔΟΝ, θα βρίσκεται στους δρόμους 
στέλνοντας μηνύματα ενάντια σε όσους 
κουρελιάζουν τα όνειρα μιας ολόκληρης 
γενιάς. Η ΕΔΟΝ καλεί τους νέους και όσους 
νιώθουν νέοι να ενώσουν τη δύναμή τους 
στον καθημερινό και οργανωμένο αγώνα 
που δίνουμε, έτσι ώστε η κάθε πόλη, η κάθε 
γειτονιά να γίνει ένα μικρό Πολυτεχνείο. 
Ένα Πολυτεχνείο που θα δίνει ελπίδα και 
θα αντιστέκεται.

•Κυριάκος 
Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Η ΕΔΟΝ καλεί τον κάθε προοδευτικό, 
τον κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο 
νέο να παρευρεθεί στις αντικατοχικές 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
σε όλες τις πόλεις. Σε κάθε γωνιά 
της Κύπρου πρέπει να στείλουμε 
ηχηρό μήνυμα πως η νέα γενιά δε 
συμβιβάζεται με την κατοχή και τον 
εποικισμό, πως δεν συμβιβάζεται με 
τη διχοτόμηση. Να στείλουμε ισχυρό 
το μήνυμα πως θέλουμε λύση που θα 
απελευθερώνει και θα επανενώνει την 
πατρίδα και το λαό μας. Μια πατρίδα 
χωρίς κατοχικά στρατεύματα και 
βάσεις, μακριά από την κηδεμονία 
μητέρων πατρίδων και ΝΑΤΟικές 
εξαρτήσεις.  Να διατρανώσουμε ξανά 

πως η μόνη εφικτή λύση είναι η λύση 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη 

βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
και των Συμφωνιών Κορυφής 1977 - 79.

Την ίδια στιγμή 
κακίζουμε τις 
πολιτικές της 

κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη σε ότι αφορά και στην 
εξωτερική πολιτική. Από την ημέρα εκλογής της νέας κυβέρνησης, 
έγινε ξεκάθαρο πως ο στόχος της είναι η πλήρης συμπόρευση με τα 
συμφέροντα της Δύσης και δυστυχώς χάνουμε την εμπιστοσύνη των 
σταθερών υποστηρικτών μας στο Κυπριακό. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας, με την πολυδιάστατη και πολύπλευρη 
εξωτερική του πολιτική, είχε πετύχει το ξεκίνημα των γεωτρήσεων 
παρά τις απειλές της Τουρκίας, γιατί ακριβώς, εκμεταλλευόμενη 
τα συμφέροντα και άλλων μεγάλων δυνάμεων, η Τουρκία δεν 
μπορούσε να βρει καμία ανταπόκριση στη διεθνή κοινότητα.

Προειδοποιούμε πως αν συνεχίσει η Κυβέρνηση να πολιτεύεται 
με βάση τις ιδεολογικές της αγκυλώσεις και όχι τα συμφέροντα 
της Κύπρου, θα βρεθούμε στο περιθώριο και χωρίς καμία 
υποστήριξη. Την ίδια στιγμή απευθυνόμαστε και στα υπόλοιπα 
κόμματα που συμφωνούν με τον ΔΗΣΥ για την ένταξη της Κύπρου 
σε προγράμματα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ ή ακόμα ένταξη και 
στο ίδιο το ΝΑΤΟ και τους ρωτούμε: Επιμένουν, μετά και τις 
τελευταίες εξελίξεις, ότι ένταξη μας σε τέτοια προγράμματα 
θα βοηθήσει τις προσπάθειες της Κύπρου στο Κυπριακό; 
Θεωρούν ότι η Κύπρος, σε ένα μηχανισμό με στρατηγό την 
Τουρκία θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση; Η ένταξη μας σε 
μηχανισμούς και προγράμματα του ΝΑΤΟ, το οποίο ευθύνεται για 

την εισβολή και κατοχή της μισής μας πατρίδας μπορεί να δικαιώσει 
τον αγώνα του λαού μας; 

Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Η Κύπρος δεν μπορεί να συμπορευτεί 
με αυτούς που σφαγιάζουν καθημερινά άμαχο πληθυσμό για να 
εξυπηρετήσουν συμφέροντα, δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα 
πρόγραμμα του ΝΑΤΟ που ευθύνεται για τη μοιρασμένη μας πατρίδα. 

Συνεχίζει η Τουρκία 
τις προκλήσεις σε 
βάρος της Κύπρου 
εκμεταλλευόμενη και 
τις συγκυρίες που τη 
θέλουν να παίζει ένα 
σημαντικό ρόλο σε 
σχέση με το θέμα των 
τζιχαντιστών. Αυτή 
τη φορά δεν έχουμε 
να κάνουμε με μια 
από τις συνηθισμένες 
«επ ισκέψε ις»  στα 
βορε ι οδυτ ι κά  τ ι ς 
Κύπρου, αλλά για 
παράνομη επέμβαση 
στα νότια της Κύπρου 
και δέσμευση περιοχής 
της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . 
Επομένως, η αναστολή 
των συνομιλιών ήταν 
αναγκαία, αφού πρέπει 
να σταλεί το μήνυμα 
στη διεθνή κοινότητα, 
αλλά και στην ίδια 
την Τουρκία, πως με 
τέτοιες ενέργειες δε βοηθά, αλλά 
αντίθετα, τορπιλίζει τις προσπάθειες 
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.
Εδώ πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως 
άλλο είναι η αναστολή των συνομιλιών 
και άλλο η οριστική διακοπή.

 Η οριστική διακοπή μόνο κακά μπορεί 
να προξενήσει στην Κύπρο μας, αφού 
μόνο μέσα από τις συνομιλίες μπορεί 
να εξευρεθεί λύση. Αυτοί που ζητούν 
την οριστική διακοπή θα πρέπει 
να μας εξηγήσουν και το πως θα 
προχωρήσουμε για λύση.

Με  βάση  το 
δίκαιο της θάλασσας η 
Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα 
επέμβασης και δέσμευσης 

περιοχών που είναι αμφισβητούμενες 
(όπως είναι οι θαλάσσιες περιοχές 
που αμφισβητούνται από την ίδια), 
πόσο μάλλον να δεσμεύει περιοχές 
που έχουν ήδη γίνει συμφωνίες και 
έχει οριοθετηθεί η Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου από την 
προηγούμενη κυβέρνηση. 

Όλοι στις αντικατοχικές 
εκδηλώσεις.





εβρουάριος 
2013 - 

εκλέγεται 
στο ύπατο αξίωμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
ο μέχρι τότε Πρόεδρος 

του Δημοκρατικού 
Συναγερμού Νίκος 

Αναστασίαδης. Καθ’ όλη 
την προεκλογική του 

εκστρατεία, αλλά και την 
περίοδο που ακολούθησε, 

βασικό σύνθημα που 
εκφραζόταν αναφορικά με 

την εξωτερική πολιτική, 
ήταν ότι ξεκινούμε μια 

νέα στρατηγική. Μια 
στρατηγική που θα θέτει 

την Κύπρο εκεί που 
«ανήκει», στο πλευρό της 
Δύσης. Θα σταματούσαν 

οι ιδεολογικές αγκυλώσεις 
του Προέδρου Χριστόφια, 

που, όπως έλεγαν, 
φλέρταρε με τους Πούτιν, 

Άσσαντ και λοιπούς 
εχθρούς και πολέμιους 

των Αμερικανοβρετανών. 

«Ανήκουμεν
στην ΔΥΣΗ»
Στην πρώτη ομιλία του 
σαν Πρόεδρος, το βράδυ 
της εκλογής του, ο Νίκος 
Αναστασιάδης δήλωνε ότι 
η Κύπρος θα προχωρήσει 
σε αίτημα για ένταξη στον 
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη 
(ΣγΕ). Στην πορεία η δήλωση 
αυτή εμπλουτίστηκε ακόμη 
παραπάνω. «Θα κάνουμε 
αίτηση στον ΣγΕ και γιατί 
όχι και στο ΝΑΤΟ». Αυτή η 
πολιτική τοποθέτηση έδειξε 
ξεκάθαρα την πολιτική 
κατεύθυνση που οδηγεί η 
κυβέρνηση τις εξωτερικές 
μας σχέσεις. Από τι πρώτες 
μέρες της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη γίνεται ηλίου 
φαεινότερο ότι η κυβέρνηση 
έχει ξεκάθαρο στόχο  για την 
εξωτερική μας  πολιτική. 
Επένδυσε και επενδύει τα 
πάντα στην Δύση.

Οι πολιτικές 
αποφάσεις που 
ζημίωσαν την 
εξωτερική μας 
πολιτική 
Πρώτη ενέργεια που «διατάραξε» 
τις σχέσεις Κύπρου - Ρωσίας ήταν 
η δήλωση-πρόθεση για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και τον ΣγΕ που, όσο 
και να θέλουν κάποιοι να μην 
το βλέπουν, αποτελεί τον κύριο 
και βασικό αντίπαλο της Ρωσίας. 
Έπειτα ήρθε το κούρεμα. Μαζί με 
την καταστροφή 
της κυπριακής 
ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , 
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α , 
διασαλεύσαμε και 
τις σχέσεις μας μαζί 
τους. Ακολούθησε 
μ ι α  έ ν τ ε χ ν η 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
απενοχοποίησης 
των ΗΠΑ και 
ε ν ο χ ο π ο ί η σ η ς 
της Ρωσίας μέσω 
του βιβλίου του 
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ 
σ υ μ β ο ύ λ ο υ 
του Προέδρου 
Α ν α σ τ α σ ι ά δ η , 
Μ α κ ά ρ ι ο υ 
Δ ρ ο υ σ ι ώ τ η , 
αναφορικά με 
τα γεγονότα του 
1974. Όσο και 
αν υποστηρίζουν κάποιοι ότι 
εξέφραζε προσωπικές απόψεις, 
δεν παύει να αποτελεί πρόκληση 
όταν ο στενός συνεργάτης του 
Προέδρου εκδίδει βιβλίο που 
επιχειρεί να ανατρέψει όλη τη 
νεότερη ιστορία της Κύπρου 
και να ρίξει τις ευθύνες σε ένα 
παραδοσιακό μας σύμμαχο.

Μέσα σε όλα αυτά προστίθεται και 
το αποκορύφωμα του δόγματος 
«Ανήκουμεν στη Δύση» - Η πλήρης 
ταύτιση με τις ΗΠΑ και την ΕΕ στην 
επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία. 
Τη στιγμή που υπογραφόταν 
μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ 
Ουκρανίας και αυτονομιστών, η 
ΕΕ προχώρησε σε μέτρα ενάντια 
στη Ρωσία στα οποία η Κύπρος 
ήταν ένθερμος υποστηριχτής. Μια 
σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί 
το ότι αυτά τα μέτρα συνέπιπταν 
με το τέλος της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ, όπου οι διάφοροι αρχηγοί 
κρατών μίλησαν για μια πιο 
επιθετική πολιτική ενάντια στη 
Ρωσία και αποφασίστηκε η 
δημιουργία Νατοϊκών βάσεων 
στις χώρες της Βαλτικής.

 Σε κανένα σημείο και σε καμιά 
χρονική στιγμή δεν προσπάθησε 
να εμπλέξει τα υπόλοιπα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας στο ελάχιστο. 
Αντιθέτως, με τις πολιτικές 
αποφάσεις και ενέργειές της 
επιχειρεί να δηλητηριάσει τις 
μέχρι πρότινος σχέσεις που 
είχαμε.      

 Από την κυπριακή πλευρά δε 
βρέθηκε κανείς να εκφράσει 
ούτε ένα προβληματισμό, 
ούτε μια διαφωνία σε όλα 
αυτά. Κατά τα’ άλλα, όταν η 
Ρωσία μας συμπεριέλαβε στον 
κατάλογο των χωρών, μαζί με 
την ΕΕ, στις οποίες επέβαλε 
εμπάργκο εισαγωγής αγροτικών 
προϊόντων, αντιδράσαμε. 

Παραβιάσεις ΑΟΖ

Όσον αφορά 
στο  ζήτημα 
της δέσμευσης 
περιοχής της 
κυπριακής ΑΟΖ 
από την Τουρκία 
για έρευνες, 
η πράξη αυτή 
ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
αποτελεί εισβολή 
της Τουρκίας και 
θεωρείται ως η 
σοβαρότερη ενέργεια μετά από 
την παράνομη ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους. Η προκλητική 
στάση της Τουρκίας δυστυχώς 
έχει μείνει ουσιαστικά 
αναπάντητη από αυτούς στους 
οποίους επενδύσαμε όλη την 
εξωτερική μας πολιτική. Πέρα 
από γενικόλογες διακηρύξεις 
περί σεβασμού των δικαιωμάτων 
του κάθε κράτους για πλήρη 
έλεγχο για έρευνες στη δική 
του ΑΟΖ κλπ, δεν έχει υπάρξει 
σαφέστατη καταδίκη. Η ΕΕ 
παραμένει σε αυτό το σημείο, 
άλλοι έχουν προχωρήσει ακόμη 
παρακάτω. 

Διατάραξη 
σχέσεων με Ρωσία
Αξιοσημείωτο είναι και το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση, 
μέσα από τις ενέργειές της, 
δείχνει μια συνεχή προσπάθεια 
υποδαύλισης των σχέσεων μας 
με την Ρωσία.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ σε 
δηλώσεις του στις 9 
Οκτωβρίου επαίνεσε τη 
συνεισφορά της Τουρκίας 
στη «συλλογική ασφάλεια και 

σταθερότητα της περιοχής», 
ενώ είχε ήδη εκδοθεί η 
ανακοίνωση, από μέρους της 
Τουρκίας, για την κυπριακή 
ΑΟΖ. Μοναδική παραφωνία 
στη διεθνή κοινότητα ήταν η 
Ρωσία η οποία αντέδρασε, 
έστω με κάποια αργοπορία, 
στις προκλήσεις της 
Τουρκίας. 

Οι τελευταίες εξελίξεις θα 
πρέπει να θορυβήσουν την 
κυβέρνηση και να αλλάξει 
ρότα. Δεν μας παίρνει να 
ρίχνουμε όλα τα αυγά μας 
στο ίδιο καλάθι, χρειάζεται 

η εμπλοκή όλων. Δεν μπορούμε να 
απαιτούμε η Ρωσία να μας στηρίζει 
και ταυτόχρονα να τις επιβάλουμε 
κυρώσεις και να απαγορεύουμε 
την είσοδο σταθερών φίλων της 
Κύπρου και του ελληνισμού, όπως 
του Γκεόρκι Μουράτωφ.

Νέα Στρατηγική 
ή Επικίνδυνοι 
Ακροβατισμοί;
Δε χρειαζόμαστε νέα στρατηγική 
στην εξωτερική μας πολιτική. 
Χρειαζόμαστε μια συνεπή και 
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, 
που θα επιχειρεί να εμπλέξει τους 
πάντες και να διατηρεί στενές 
επαφές με όλους τους «παίχτες» 
στο διεθνές προσκήνιο.

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, 
κατηγορείτω καθημερινά ότι έκανε 
πολιτική με τον Πούτιν. Από την πρώτη 
μέρα που ανέλαβε ο κ. Αναστασιάδης 
έχουμε σειρά γεγονότων που είτε έφεραν 
δυσαρέσκεια στη ρωσική πλευρά, είτε 
ακόμη χειρότερα τους τοποθέτησαν σε 
αντίπαλο στρατόπεδο. Και δεν μιλάμε 
για την οποιαδήποτε δύναμη. Μιλάμε για 
τη Ρωσία, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Μιλάμε για μια χώρα, που 
ναι και για τα δικά της συμφέροντα, όλα 
αυτά τα χρόνια στάθηκε στο πλευρό του 
κυπριακού λαού ενάντια στις επιβολές του 
ΝΑΤΟ και των Δυτικών, που οδήγησαν 
στην κατοχή τη μισή μας πατρίδας. Που 
από το 1974 μέχρι σήμερα στέκεται σε 
θέσεις αρχών όσων αφορά στη λύση 
του Κυπριακού, χωρίς ταλαντεύσεις και 
μισόλογα. Μιλάμε όμως και για τη Ρωσία, 
στην οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
η κυπριακή οικονομία.

 Εάν η διακυβέρνηση Χριστόφια 
είχε ιδεοληψίες, όπως είχε 
κατηγορηθεί, τι να πει κάποιος 
για τη σημερινή; 

Τότε, ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο Δημήτρης 
Χριστόφιας είχε καλέσει και 
επισκεφτήκαν την Κύπρο η 
Καγκελάριος της Γερμανίας 
Άγκελα Μέρκελ, ο Γάλλος 
Πρόεδρος Νικόλα Σαρκοζί, 
ο Ρώσος Πρόεδρος Ντιμίτρι 
Μεντβέτεφ, ο Πάπας Βενέδικτος 
και άλλοι. Είχαμε, ως Κύπρος, 

ιδιαίτερες σχέσεις με τον 
Αραβικό κόσμο, κρίσιμη 
σχέση για τα ζητήματα 
που άπτονται του 
Κυπριακού. Αναπτύξαμε 
τη σχέση μας με το 
Ισραήλ στα ζητήματα του 
φυσικού αερίου. Επίσης, 
κατά γενική εκτίμηση, 
η Κύπρος διεξήγαγε 
μια από τις καλύτερες 
Προεδρίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σήμερα έχουμε 
μείνει προσκολλημένοι 
στη Δύση και ιδιαίτερα 
στην Βορειοατλαντική 
Συμμαχία. Έχουμε πάρει 
ξεκάθαρη θέση, με 

αποκορύφωμα να επιτρέψουμε 
οι Βάσεις Ακρωτηρίου να γίνουν 
ορμητήριο, όπως επίσης και η 
Βάση Ανδρέα Παπανδρέου. 

Η Κύπρος πρέπει να αποτελεί 
γέφυρα για την ειρήνη και 
τη δημοκρατία, για παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας 
εκεί που χρειάζεται και όχι 
ορμητήριο. Δεν μπορούμε 
όποτε αποφασίζουν οι ΗΠΑ, να 
γινόμαστε υποχείριό τους επειδή 
αυτό προστάζει η εξωτερική μας 
πολιτική. 

•Ντένις Κυριάκου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Φ





«A.Δ»: Πριν ενάμιση χρόνο, 
επειδή ως ΑΚΕΛ προβλέψαμε 
τους κινδύνους από τη 
μονομερή δέσμευση της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη 
– Συναγερμού έναντι της 
τρόικα για επίσπευση των 
διαδικασιών εκποίησης, 
καταθέσαμε ολοκληρωμένη 
πρόταση νόμου, η οποία 
προστάτευε από αυθαίρετες 
διαδικασίες των τραπεζών 
τους δανειολήπτες. Η πιο 
σημαντική πρόνοια της 
πρότασής μας αφορούσε 

το δικαίωμα του δανειολήπτη για 
προσφυγή στο Δικαστήριο, με 
στόχο την αναστολή εκποίησης της 
περιουσίας του. Για εννιά μήνες ΔΗΣΥ 
και ΔΗΚΟ δεν επέτρεπαν ετσιθελικά 
την ψήφιση της πρότασης νόμου.

Τον Ιούνιο άρχισε να συζητείται 
το κυβερνητικό νομοσχέδιο. 
Προνοούσε για μαζικές εκποιήσεις, 
με διαδικασίες εξπρές. Μέσα από 
έντονες πιέσεις εντός και εκτός 
Βουλής και παρά την αρχική άρνηση 
της κυβέρνησης, κατορθώσαμε να 
επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές, 
που μαζί με άλλες προτάσεις 
νόμου που ψηφίσαμε κατά βάση 
πλειοψηφικά, με παραφωνία το 
Συναγερμό, κτίστηκε μια ισορροπία 
και το αναγκαίο δίχτυ προστασίας 
των δανειοληπτών. Η βασικότερη 
εξέλιξη ήταν η υπερψήφιση και της 
πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ η οποία, 
όπως ήδη αναφέραμε, για πολλούς 
μήνες προσέκρουε στην άρνηση του 
ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ.

Ακολούθησε η πολιτικά απαράδεκτη 
στάση της κυβέρνησης με την άρνηση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας να 
υπογράψει τις προτάσεις νόμου 
που ψήφισε η Βουλή. Μέσα στις 
επόμενες μέρες θα κριθεί το θέμα 
αντισυνταγματικότητας που ήγειρε 
μέσα από τέσσερις αναφορές 
ο Πρόεδρος στο Ανώτατο. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι ως ΑΚΕΛ 

θα κάνουμε ό, τι είναι 
θεσμικά επιτρεπτό για να 
προστατευθούν οι πολίτες. 
Και ασφαλώς πρέπει να 
κριθεί αυστηρά ο κυβερνών 
Συναγερμός και ο Πρόεδρος, 
οι οποίοι για πολλοστή φορά 
συντάσσονται με την τρόικα 
αντί με το λαό.

Το γεγονός ότι στις δύο 
αναπομπές του Προέδρου 
στη Βουλή, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ 
δεν επέδειξαν σταθερότητα, 
υπογραμμίζει το αυτονόητο. 
Ότι οι συνεργασίες έχουν 
συγκεκριμένο περιεχόμενο 
αλλά και χρησιμότητα κατά 
περίπτωση. Ωστόσο, για 
την Αριστερά, της οποίας 
οι στόχοι και τα οράματα 
πηγαίνουν παραπέρα, 
πάντοτε από ένα σημείο 
και μετά, θα παραμένουμε 
οι μόνοι μπροστάρηδες των 
κοινωνικών και πολιτικών 
αγώνων, καθοδηγώντας το 
λαό και τους εργαζόμενους. 

Κύριε Δαμιανού, δε θα 
μπορούσα να μην ξεκινήσω 
αυτή τη συνέντευξη με 
τις εξελίξεις στο θέμα 
των εκποιήσεων. Τι 
περιελάμβανε, εν ολίγοις, 
το αρχικό κείμενο που 
κατέθεσε η Κυβέρνηση 
στη Βουλή και τι αλλαγές 
επέφεραν τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης στο 
νομοθετικό πλαίσιο, οι 
οποίες οδήγησαν τον 
Πρόεδρο στην αναφορά 
και αναπομπή κάποιων εξ’ 
αυτών;

Κεφάλαιο Κυπριακό. Η 
τουρκική προκλητικότητα 
έχει ενταθεί τις 
τελευταίες μέρες, ιδίως 
μετά την ενεργοποίηση της 
οδηγίας NAVTEX από την 
Τουρκία και την έναρξη 
παράνομων ερευνών 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Η 
απόφαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για αναστολή 
των διαπραγματεύσεων 
βρίσκει σύμφωνο το 
ΑΚΕΛ; Ακούγονται φωνές 
ότι η πλευρά μας έχει 
αυτοεγκλωβιστεί.

Πως κρίνετε το ρόλο 
και τη στάση των 
υπόλοιπων πολιτικών 
δυνάμεων κατά τη 
δεύτερη συνεδρία της 
Βουλής, όπου εξέτασε 
τις αναπομπές του 
Προέδρου.

Εκεί που υστερεί η κυβέρνηση 
είναι στην απουσία αντίληψης 

για τις δυνατότητες της 
Κύπρου στο δοσμένο γεωπολιτικό 
περιβάλλον. Κινούνται μονοδιάστατα 
στα πλαίσια του δόγματος «δύσην 
και ας τρώγωμεν πέτρες».

«A.Δ»: Είναι τέτοιας εμβέλειας 
η τουρκική παρανομία 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που υπό άλλες 
συνθήκες και αν αντί της 
Κύπρου αφορούσε ένα ισχυρό 
κράτος, θα αποτελούσε 
αιτία πολέμου. Η οδηγία της 
Τουρκίας, συνοδευόμενη από 
τις δεσμεύσεις που έγιναν στο 
θαλάσσιο μας χώρο και στην 
ΑΟΖ, τη βύθιση καλωδίων 
από το Μπαρμπαρός και την 
εν γένει συμπεριφορά της 
Τουρκίας, ισοδυναμούν με 
εισβολή και παραβιάζουν εκ 
νέου την εδαφική ακεραιότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επομένως η αντίδραση της 
κυβέρνησης ήταν αναγκαία 
και τα μέτρα που λαμβάνονται 
είναι κατά βάση σωστά.

Εκεί που υστερεί η κυβέρνηση 
είναι στην απουσία αντίληψης 
για τις δυνατότητες της 
Κύπρου στο δοσμένο 
γεωπολιτικό περιβάλλον. 
Κινούνται μονοδιάστατα στα 
πλαίσια του δόγματος «δύσην 
και ας τρώγωμεν πέτρες». 
Δίνουν γην και ύδωρ στο ΝΑΤΟ 
και θεωρούν ότι θα υπάρξουν 
ανταλλάγματα. Δυστυχώς η 
στάση των Αγγλοαμερικανών, 
της ΕΕ, αλλά και του ΟΗΕ, 
διαψεύδει τις προσδοκίες της 
κυβέρνησης. 

Και πρέπει επιτέλους 
ν α  υ π ά ρ ξ ε ι  σ ω σ τ ή 
αποτίμηση δεδομένων και 
αναπροσανατολισμός. Το 
να θέτουν όλα μας τα αυγά 
στο καλάθι του ΝΑΤΟ είναι 
αφέλεια. Το να έχουν πιστέψει 
ότι γίναμε «στρατηγικοί 
εταίροι» των ΗΠΑ σε βάρος 
της Τουρκίας αποτελεί 
ψευδαίσθηση.

Αναμφίβολα, την ευθύνη για 
την αναστολή των συνομιλιών 
φέρει η Τουρκία, η οποία 
πρέπει να προβεί σε ενέργειες 
για εκτόνωση της κρίσης και 
άρση της παρανομίας. Και 
φυσικά οι τρίτοι, θα πρέπει να 
κινηθούν προς την Τουρκία 
ασκώντας την επιρροή τους. 
Για να υπάρξει –ασφαλώς- 
προοπτική επανόδου στις 
συνομιλίες. Συνομιλίες οι 
οποίες, έτσι και αλλιώς, 
δεν πάνε καθόλου καλά. 
Η Τουρκία και ο Έρογλου 
διατηρούν μια άτεγκτη στάση 
με απαράδεκτες, διχοτομικές 
θέσε ις .  Μοιραία,  ο ι 
παλινδρομήσεις της δικής μας 
πλευράς και η εγκατάλειψη 
των συγκλίσεων Χριστόφια 
– Ταλάτ διευκόλυναν την 
τουρκική αδιαλλαξία, αφού 
πλέον πάνω στο άδειο από 
κεκτημένο τραπέζι των 
συνομιλιών, η τουρκική 
πλευρά θέτει επιπρόσθετες 
απαράδεκτες αξιώσεις, χωρίς 
να νιώθει την όποια πίεση 
διεθνώς.

Χρειάζονται μεθοδευμένες 
ενέργειες, μακριά από 
εύηχη συνθηματολογία, για 
να οδηγηθούμε σε άρση της 
παρανομίας και παράλληλα 
να αποφύγουμε τον κίνδυνο 
να χρεωθεί η πλευρά μας 
ένα πιθανό αδιέξοδο στο 
κυπριακό. Από τη στιγμή που 
στόχος μας είναι η λύση, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
θα πρέπει να επαναρχίσουν 
συνομιλίες. Ωστόσο, την ώρα 
που δέχεσαι επίθεση, δεν 
μπορεί συνάμα να συνομιλείς 
και να αναμένεις θετικό 
αποτέλεσμα.



« A . Δ » :  Ω ς  Α Κ Ε Λ 
θα συνεχ ίσουμε  να 
πολιτευόμαστε έχοντας 
ως πυξίδα τα συμφέροντα 
των εργαζομένων και των 
μικρομεσαίων στρωμάτων. 
Είτε αυτό αφορά το ΓΕΣΥ, 
είτε τις ιδιωτικοποιήσεις, είτε 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Για 
μας το εθνικό και το δημόσιο 
συμφέρον είναι συνυφασμένα 
με τα δίκαια των ανθρώπων 
που παράγουν τον πλούτο 
και όχι εκείνων που τον 
καρπώνονται. Γι’ αυτό, 
εντός και εκτός Βουλής 
θα συνεχ ίσουμε  να 
διεκδικούμε προς όφελος της 
πλειοψηφίας των πολιτών, 
ταξικά τοποθετημένοι 
μέσα στις συγκεκριμένες 
κοινωνικές συνθήκες. 

Η κυπριακή κοινωνία 
οδηγήθηκε στη δυσπραγία 
και σε ένα βαθμό στην 
εξαθλίωση από αλόγιστες 
και ενδεχομένως παράνομες 
πράξεις ηγεσιών των 
τραπεζών και εποπτικών 
αρχών. Που προστέθηκαν σε 
μια πρωτοφανή σε ένταση 
και διάρκεια κρίση του 
καπιταλισμού. Επομένως, 
η τιμωρία των υπαίτιων 
είναι αδήριτη ανάγκη και 
λαϊκή απαίτηση. Δυστυχώς, 
για την ώρα καταγράφεται 
καθυστέρηση στις έρευνες 
που διεξάγονται. Ούτε και 
έχουμε ενδείξεις για το αν και 
κατά πόσο αξιοποιείται από 
τους αρμόδιους η ομόφωνη 
Έκθεση της Επιτροπής 
Θεσμών. Μια Έκθεση που 
καταγράφει γεγονότα, 
ονόματα και ενέργειες κατά 
τρόπο συγκεκριμένο. Με 
δεδομένη πλέον την απαξίωση 
των πολιτών έναντι των 
θεσμών και της πολιτικής, αν 
και σε αυτήν την περίπτωση 
του τραπεζικού σκανδάλου 
επαναληφθεί η ατιμωρησία 
επί δεκαετίας Συναγερμού 
για το ΧΑΚ, τότε η ζημιά θα 
είναι ανεπανόρθωτη. Ελπίζω 
αυτό να το κατανοούν οι 
κυβερνώντες, οι οποίοι 
βέβαια βολεύονται αν οι 
πολίτες μένουν στον καναπέ 
χωρίς να αντιδρούν.

«A.Δ»: Η ΕΔΟΝ αποτελεί 
το πιο αγωνιστικό κομμάτι 
της Αριστεράς. Όσοι είχαμε 
την τιμή να θητεύσουμε μέσα 
από τις γραμμές της ΕΔΟΝ, 
γνωρίζουμε ότι διεκδίκηση 
ίσον ΕΔΟΝ. Ανιδιοτέλεια 
ίσον ΕΔΟΝ. Αξιοπρέπεια 
ίσον ΕΔΟΝ. Γι’ αυτό το 
μήνυμα είναι απλό και εν 
πολλοίς αυτονόητο: Σε μια 
εποχή που το κατεστημένο 
κάνει κουρέλια τα όνειρά 
μας, ο μόνος δρόμος είναι 
εκείνος της διεκδίκησης 
και του αγώνα. Για να 

ξαναδώσουμε την ελπίδα 
και την προοδευτική 
προοπτική στο λαό μας και 
ιδιαίτερα στη νεολαία. Για 
να αποκαταστήσουμε την 
τρωθείσα αξιοπρέπειά μας, 
ως πολίτες και ως λαός. Για να 
απελευθερώσουμε ειρηνικά 
και να επανενώσουμε την 
πατρίδα μας, χωρίς στρατούς 
και ξένη κηδεμόνευση.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Κύριε Δαμιανού, έχουμε 
μπροστά μας κρίσιμα και 
ανοιχτά θέματα, τα οποία 
αναμένεται να βρεθούν 
σύντομα ενώπιων της 
Βουλής. Αναφέρομαι 
συγκεκριμένα στο ΓεΣΥ, 
στις ιδιωτικοποιήσεις, 
στη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
κ.ά. Τι να αναμένει η 
κοινωνία από το ΑΚΕΛ;

Ως μέλος της Επιτροπής 
Θεσμών της Βουλής, 
συμμετείχατε ενεργά 
στη διαμόρφωση του 
Πορίσματος για τη 
λειτουργία των θεσμών 
του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Θεωρείτε 
ότι τα ευρήματα της 
εν λόγω Έκθεσης έχουν 
αξιοποιηθεί δεόντως από 
την Κυβέρνηση και τη 
Νομική Υπηρεσία για την 
τιμωρία όσων εμπλέκονται 
στο τραπεζικό σκάνδαλο;

Και ασφαλώς 
πρέπει να 

κριθεί αυστηρά 
ο κυβερνών 
Συναγερμός και ο 
Πρόεδρος, οι οποίοι 
για πολλοστή φορά 
συντάσσονται με 
την τρόικα αντί με 
το λαό.

Για μας το εθνικό και το 
δημόσιο συμφέρον είναι 

συνυφασμένα με τα δίκαια 
των ανθρώπων που παράγουν τον 
πλούτο και όχι εκείνων που τον 
καρπώνονται. 

Κλείνοντας κ. Δαμιανού. Ποιο μήνυμα θα 
θέλατε να δώσετε στην ΕΔΟΝ, αλλά και 
ευρύτερα στη νεολαία, στις δύσκολες 
συνθήκες που περνά η πατρίδα μας;

ε πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, του Κόμματος του 
Λαού της Παλαιστίνης και του ΚΚ Ισραήλ, 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2014 στη 
Λάρνακα, Περιφερειακή Συνάντηση με θέμα το 
Παλαιστινιακό πρόβλημα. Στη συνάντηση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από τον τίτλο «Για 
μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη – Για αλληλεγγύη 

με τον Παλαιστινιακό Λαό!», συμμετείχαν 12 κομμουνιστικά και 
εργατικά κόμματα της Μέσης Ανατολής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στην 
Παλαιστίνη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη 
επίθεση του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, με 2,200 
δολοφονίες και 11,000 τραυματισμούς. Παράλληλα, οι οργανώσεις 
και τα κόμματα που παρευρέθηκαν, καταπιάστηκαν με την 
κατάσταση στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής 
η οποία φλέγεται το 
τελευταίο διάστημα, 
καθώς μαίνεται ο 
σεκταριστικός πόλεμος 
του «Ισλαμικού Κράτους» 
στη Συρία και στο Ιράκ 
ενώ συνεχίζονται οι 
επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή, κλιμακώνοντας 
την αστάθεια.

Δίκαιη και 
διαρκής λύση του 
Παλαιστινιακού 
προβλήματος

Τα κόμματα και οι 
Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς  π ο υ 
σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  σ τ η 
Συνάντηση, τόνισαν την 
ανάγκη της διεθνούς αλληλεγγύης 
τόσο για την επίλυση των τρεχόντων ανθρωπιστικών 
ζητημάτων στη Γάζα, όσο και για τη συνολική επίλυση 
του Παλαιστινιακού. Κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα όπως 
θέσει χρονοδιαγράμματα για τερματισμό της κατοχής, 
του εποικισμού και του βάρβαρου αποκλεισμού από 
πλευράς του Ισραήλ. Απώτερος στόχος παραμένει 
η συνολική επίλυση του Παλαιστινιακού, με την 
αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους 
στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική 
Ιερουσαλήμ.

Τα τελευταία 5 χρόνια, χιλιάδες άμαχοι, παιδιά και γυναίκες 
έχουν χάσει την ζωή της από τις δολοφονικές επιδρομές του 
Ισραήλ. 500 χιλ. κόσμου έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους 
ενώ πρωτοφανής είναι και ο αριθμός των καταστροφών 
σε σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, εργοστάσια, 
νεκροταφεία και τζαμιά.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε, καταγράφεται επίσης η θέση για 
απαγόρευση του εμπορίου όπλων με το Ισραήλ, το μποϊκοτάζ 
για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από του εποικισμούς του 
Ισραήλ σε παλαιστινιακά εδάφη και το πάγωμα της συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

Παράλληλα, εκφράστηκε η στήριξη και η αλληλεγγύη προς τους 
ισραηλίτες φιλειρηνιστές που αντιτάσσονται στην επιθετική 
πολιτική της χώρας τους και αγωνίζονται, μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες για μια δίκαιη λύση, ισότητα και δικαιοσύνη.

Τέλος, η συνάντηση προχώρησε ομόφωνα στα 
ακόλουθα ψηφίσματα:

Στήριξης και αλληλεγγύης 
προς τον αγώνα των λαών 
του Ιράκ, της Συρίας και των 
Κούρδων στην πόλη Κομπάνι 
οι οποίοι αντιστέκονται στα 
εγκλήματα του «Ισλαμικού 
Κράτους» που μαζί με το 
ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις 
στην περιοχή, εντείνουν 
το αιματοκύλισμα και την 
αστάθεια στην περιοχή. 
Αλληλεγγύης στον Κυπριακό 
λαό και καταδίκης της 
τουρκικής επιθετικότητας 
σ την  Αποκλε ι σ τ ι κή 
Οικονομική Ζώνη – ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

•Χάρης Πασιάς
Μέλος Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου 
Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ
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τεχνολογία τρέχει. Στο σήμερα η χρήση του 
διαδικτύου παίζει κεντρικό ρόλο στις ζωές 
μας. Ιδιαίτερα στη νεολαία, που «παίζει» στα 
χέρια της το διαδίκτυο και γίνεται ένα με τον 
υπολογιστή. Οι ώρες που περνάνε μπροστά του 
απεριόριστες, σερφάροντας σε sites και blogs, 
αλλά και ποστάροντας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Όπως κάθε τεχνολογική πρόοδος, έτσι και το διαδίκτυο, 
φέρνει μαζί του και κινδύνους. Πώς το αξιοποιούμε; Το 
διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, 
ενημέρωσης και έκφρασης. Τα θέμα είναι πως το χειρίζεται 
ο καθένας. 

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών 
σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη καθώς και την 
ανταλλαγή μεταξύ χρηστών του διαδικτύου από κείμενα, 
μέχρι τρισδιάστατων ταινιών. 

Μπορείς επίσης να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πηγή 
παραπληροφόρησης.  Τεράστιος όγκος πληροφοριών  
προστίθεται καθημερινά στον παγκόσμιο ιστό και παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία μαζικής κουλτούρας και 
συλλογικής συνείδησης. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος της 
κοινωνίας υιοθετεί άκριτα κάθε αναφορά που βρίσκει στο 
διαδίκτυο. 

Ταυτόχρονα, είναι και αυτοί που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν 
ομάδες ανθρώπων για πολιτικό και οικονομικό όφελος ή και 
σεξουαλικά.  

Πολλοί «χάνονται» στην εικονική πραγματικότητα που 
δημιουργεί το διαδίκτυο, ένας ωκεανός πληροφόρησης 
που έχει σπρώξει χιλιάδες ανθρώπους στην απομάκρυνση 
από την κοινωνική πραγματικότητα. Αποξενώνονται από 
το κοινωνικό τους περιβάλλον και από τον ίδιο τους τον 
εαυτό. 

Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται 
από το διαδίκτυο πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των 
αναγκών των ανθρώπων, όπως και κάθε επιστημονική 
πρόοδος. 

Η ασφαλής χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη και 
πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων. Η ασφαλής χρήση 
του διαδικτύου μπορεί να προσφέρει ενημέρωση και 
γνώσεις οι οποίες με τα σημερινά δεδομένα, χρειάζεται 
πολύς χρόνος για να βρεθούν. Να δίνει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με φιλικά και συγγενικά πρόσωπα και 
εκμηδενισμό των αποστάσεων. 

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι πλέον το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 
παρέχει τέτοιες γνώσεις στους νέους, για να χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο με ασφάλεια. Υπάρχουν πάντα όμως σημεία 
βελτίωσης.  

Κύριο πρόβλημα είναι το γεγονός πως η πλειοψηφία 
των χρηστών δε γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί 
να προκαλέσει η λανθασμένη χρήση του διαδικτύου. Σε 
τίποτα όμως η επικοινωνία μέσω διαδικτύου, δεν πρέπει 
ν’ αντικαταστήσει τη ζωντανή προσωπική επαφή με τη 
νεολαία.

Σε εμπεριστατωμένο της υπόμνημα, η Επίτροπος Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, τονίζει 
μεταξύ άλλων πόσο σημαντική είναι η συντονισμένη δράση 
σε πολλαπλά επίπεδα, για την διασφάλιση της ασφαλούς 
πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερος λόγος 
έγινε για την ποινικοποίηση της πορνογραφίας, αλλά και 
για την πρόταση για συνάντηση. «[..] όποιος προτείνει σε 
παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, μέσω 
της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 
να το συναντήσει, με σκοπό την τέλεση σεξουαλικής πράξης 
μαζί του, ή την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, 
ή την σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού το οποίο δεν 
έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, και η εν λόγω πρόταση 
ακολουθείται από την τέλεση πράξεων οι οποίες οδηγούν 
σε συνάντηση, είναι ένοχος κακουργήματος». Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί  όπως τονίζει η Επίτροπος, στην 
εκπαίδευση των παιδιών. «Πάνω απ’ όλα, όμως, χρειάζεται 
να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών, 
προκειμένου να τα εφοδιάσουμε με τις απαραίτητες δεξιότητες, 

γνώσεις και κριτική σκέψη, ώστε να είναι σε θέση να 
χειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις 

δυνατότητες που τους προσφέρει η πλοήγηση 
στο διαδίκτυο». 

Παρέμβαση στο ρεπορτάζ της «Ν» κάνει η βουλευτής του ΑΚΕΛ 

και Γενική Γραμματέας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, Σκεύη Κουκουμά, με 

αφορμή το ψήφισμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών 

και Γυναικών:

«Από δικής μας μεριάς ζητούμε όπως υπάρξει άμεσα εκστρατεία 

μέσα από τα ΜΜΕ σε συνεργασία με το κράτος και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, στην οποία να αναφέρονται οι κίνδυνοι που μπορεί 

να υπάρξουν για τα παιδιά μέσα από το διαδίκτυο. Παράλληλα 

θα πρέπει να εντοπιστούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να 

προχωρήσει άμεσα η εκπαίδευση των ιδίων των παιδιών και 

των γονιών τους μέσα από σεμινάρια και ημερίδες. Ταυτόχρονα, 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσα από το οποίο θα μπορούν να 

εκπαιδεύονται τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές μαζί με 

τις οικογένειες τους. Σημαντικότερο όλων, όμως, είναι να δίνεται 

σημασία μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στους κινδύνους 

που μπορεί να προκύψουν με τέτοιο τρόπο ώστε να τα παιδιά να 

μπορούν να αντιληφθούν και να κρίνουν τους κινδύνους και όχι να 

δαιμονοποιήσουν την χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας 

το οποίο αποτελεί». 

● 2011: καταγράφηκαν 37 υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας και 1 υπόθεση πρόσκλησης σε παιδική 
πορνογραφία

● 2012: καταγράφηκαν 44 υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας και καμία υπόθεση πρόσκλησης σε 
παιδική πορνογραφία

● 2013: καταγράφηκαν 17 υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας και 6 υποθέσεις πρόσκλησης σε παιδική 
πορνογραφία

● 2014 (μέχρι στιγμής): καταγράφηκαν 7 υποθέσεις 
παιδικής πορνογραφίας και 5 υποθέσεις πρόσκλησης 
σε παιδική πορνογραφία.

Αποξένωση από την πραγματικότητα

Πράξεις και έργα τώρα 

Η

•Δήμητρα Γεωργίου 
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»



Α π ό  τ η ν  ά λ λ η ,  η 
επιχειρηματολογία του ΟΧΙ 
είχε στοιχεία μαστιγίου 
και καρότου. Από τη μια η 
εκτενής καταστροφολογία ότι 
με τη ανεξαρτησία θα υπήρχε 
χρηματοπιστωτική αστάθεια 
και μαζική φυγή κεφαλαίων. 
Αστοί οικονομολόγοι τόνιζαν 
ότι θα ήταν αδύνατο να υπάρξει 
μια νομισματική ένωση μεταξύ 
της ανεξάρτητης Σκωτίας και 
της υπόλοιπης Βρετανίας, ενώ 
παράλληλα, ο Πρωθυπουργός 
Κάμερον απειλούσε ότι ψήφος 
υπέρ του ΝΑΙ σημαίνει ότι 
«δεν θα υπάρχουν πλέον 
συντάξεις, διαβατήρια και λίρα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι 
δε θα υπάρχουν οι σημερινές 
πηγές χρηματοδότησης του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας 
για τη Σκωτία». Ενδεικτικό του 
κλίματος που δημιουργήθηκε 
είναι ότι στις 27 Αυγούστου, 
περισσότεροι από 100 
επικεφαλής πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και τραπεζών 
τάχτηκαν κατά της ανεξαρτησίας 
της Σκωτίας και πολλές 
απείλησαν να μεταφέρουν τη 
έδρα τους στο Λονδίνο. Από την 
άλλη, βέβαια, υπήρξε και το 
σχετικό καρότο της υπόσχεσης 
για αύξηση των αρμοδιοτήτων 
της Βουλής της Σκωτίας 
και των σχετικών πακέτων 
χρηματοδότησης. Φυσικά, 
μετά την επικράτηση του ΟΧΙ, 
ο Κάμερον διαφοροποίησε τη 
στάση του σχετικά με τα σχέδια 
παραχώρησης περισσότερων 
εξουσιών στη Σκωτία. 

Όμως, πέρα από τα ζήτημα του 
ελέγχου των αγορών και την 
ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση 
μερίδων του Βρετανικού 
κεφαλαίου, και ειδικά εν 
καιρώ κρίσης, στην ατζέντα 
της αντιπαράθεσης ήταν και 
ο έλεγχος των σημαντικών 
αποθεμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που 
θα βρίσκονταν στην ΑΟΖ 
της Σκωτίας στη Βόρεια 
Θάλασσα. Υπολογίζεται 
ότι στα δικά της εδάφη και 
νερά βρίσκεται το 95% των 
αποθεμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου που έχει η 
ενιαία χώρα. Εκτός από τη 
διαχείριση των σημαντικών 
φορολογικών εσόδων που 
θα απέφερε ο ορυκτός 
αυτός πλούτος, μπορούμε να 
διακρίνουμε επιχειρηματικούς 
ανταγωνισμούς και στο 
ζήτημα της εξόρυξης και 
διαχείρισης του. Παρόλο 
που στις εταιρείες εξόρυξης 
κυριαρχούν οι Άγγλοι, δεν 
είναι λίγοι που θα ήθελαν 
ένα μερίδιο από τα κέρδη που 
αποφέρει η εκμετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου της 
Σκωτίας.

Τ ο  ε γ χ ε ί ρ η μ α  τ η ς 
ανεξαρτητοποίησης έχει 
ανοίξει το ζήτημα και για 
άλλες χώρες όπου επίσης 
αξιοποιώντας διάφορα 
υ π α ρ κ τ ά  ζ η τ ή μ α τ α 
δυναμώνουν αποσχιστικές 
κινήσεις. 

τις βουλευτικές εκλογές του 
2011 το Σκωτσέζικο Εθνικό 
Κόμμα (SNP), με δεδηλωμένη 
την πρόθεσή τoυ για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος για την 
ανεξαρτησία της Σκωτίας 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

νίκησε κατά κράτος τα παραδοσιακά 
κόμματα (Εργατικούς, Συντηρητικούς 
και Φιλελεύθερους) και προχώρησε στο 
σχηματισμό της πρώτης αυτοδύναμης 
κυβέρνησης της Σκωτίας.

Το φθινόπωρο του 2012, με τη συνομολόγηση 
της Συμφωνίας του Εδιμβούργου μεταξύ της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
τοπικής κυβέρνησης της Σκωτίας, ουσιαστικά, 
η Σκωτία έμπαινε σε μια μακρά προεκλογική 
περίοδο που πόλωσε και δίχασε το Σκωτσέζικο 
λαό. Αυτό αποδείχτηκε και από το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος στις 18 του Σεπτέμβρη 
όπου το 45% υποστήριξε την ανεξαρτησία της 
Σκωτίας. Στα μεγάλα εργατικά κέντρα δε, 
όπως το Νταντί και η Γλασκώβη, περιοχές 
με την υψηλότερη φτώχεια και ανεργία, 
υπερίσχυσε το ΝΑΙ υπέρ της ανεξαρτησίας.

Τα αντιτιθέμενα συμφέροντα μερίδων 
του επιχειρηματικού κόσμου πέτυχαν να 
θέσουν τα λαϊκά στρώματα της Σκωτίας 
ενώπιον ενός κάλπικου διλλήματος: 
εθνικισμός (με κύριο εκφραστή του το 
SNP) ή κοσμοπολιτισμός. Εκφραστές της 
δεύτερης τάσης ήταν οι Συντηρητικοί, οι 
Φιλελεύθεροι, ακόμα και Εργατικοί που 
βρίσκονται στην αντιπολίτευση με το 
σύνθημα «Καλύτερα Μαζί».

Κανένας δεν αρνείται το δικαίωμα του 
κάθε λαού για αυτοδιάθεση. Όμως, στην 
προκειμένη περίπτωση το εργατικό κίνημα 
δεν είχε καθόλου παρέμβαση στις εξελίξεις 
για να αφήσει το στίγμα του, με αποτέλεσμα 
η κοινωνία να γίνει ουρά του ενός ή του 
άλλου αστικού πόλου. Επιπρόσθετα, είναι 
σημαντικό να δούμε τι είδους ανεξαρτησία 
υποσχόταν ο ηγέτης του SNP Άλεξ Σάλμοντ. 
Η ανεξαρτησία θα ερχόταν με την παραμονή 

της χώρας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, διατήρηση 
της στερλίνας σαν νόμισμα και τη συνέχιση 
της μοναρχίας. Επιπλέον, το SNP έβαλε νερό 
στο κρασί του σχετικά με το ζήτημα της 
αποπυρηνικοποίησης της Σκωτίας έτσι ώστε 
να καθησυχάσει το ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα 
υποσχέθηκε τεράστιες φοροαπαλλαγές 
στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτού του είδους 
την ανεξαρτησία υποστήριξαν με σθένος 
σημαντικά τμήματα της Σκωτσέζικης αστικής 

τάξης, που διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο 
στις βρετανικές και διεθνείς αγορές. 
Θεωρούν ότι τα συμφέροντα τους θα τα 
εξυπηρετούσε καλύτερα μια διαφορετική 
φορολογική πολιτική και διαχείριση των 
κρατικών πόρων από το ανεξάρτητο 
Σκωτσέζικο κράτος. Όπως επεσήμανε το 
ΚΚ Βρετανίας, οι εργαζόμενοι, όμως, θα 
είχαν να αντιμετωπίσουν την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική και στην ανεξάρτητη Σκωτία. 

Σ

Μια πιθανή ανεξαρτησία θα 
πυροδοτούσε αποφασιστικά 
τη δυναμική απόσχισης που 
υπάρχει σε αρκετά κράτη-
μέλη της ΕΕ, όπως οι κινήσεις 
υπέρ της ανεξαρτησίας της 
Καταλονίας στην Ισπανία και 
των Φλαμανδών εθνικιστών 
στο Βέλγιο. Επιπλέον, θα 
αποτελούσε προηγούμενο 
και για την περίπτωση 
του Κοσσόβου, πάρα τις 
ουσιαστικές διαφορές που 
υπάρχουν από αυτή την 
περίπτωση απόσχισης, 
που ήταν αποτέλεσμα 
της αμερικανοΝΑΤΟϊκής 
επέμβασης.

Στην τελική, αυτό που πρέπει 
να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι 
το πραγματικό ζήτημα για το 
λαό του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν είναι να επιλέξει μεταξύ 
του «καλύτερα μόνοι» ή 
«καλύτερα μαζί» και έτσι 
να στοιχηθεί πίσω από ξένα 
για τον ίδιο συμφέροντα. Το 
ζήτημα είναι να βαδίσουν οι 
εργαζόμενοι τον δρόμο της 
ταξικής πάλης ενάντια στα 
μονοπώλια, είτε Αγγλικά είτε 
Σκωτσέζικα απορρίπτοντας τα 
όποια εκβιαστικά διλήμματα 
τίθενται με το πιστόλι στον 
κρόταφο. Γιατί στις σημερινές 
συνθήκες της καπιταλιστικής 
κρίσης και της δραματικής 
όξυνσης της επιθετικότητας 
του ιμπεριαλιστών σε βάρος 
των λαών, η πραγματική 
ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση 
των λαών θα έρθει μέσα 
από τους αγώνες τους, 
για κοινωνίες που θα τις 
διαφεντεύουν οι ίδιοι οι λαοί 
τους, με τους εργαζόμενους 
και τη νεολαία στην 
πρωτοπορία. Και όχι οι ελίτ, 
όποια σημαία και ανεμίζουν.

•Αλέξης Αντωνίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

Ανεξαρτησία υπό ΝΑΤΟική κηδεμονία…

Τα εκβιαστικά 
διλήμματα και 
οι απειλές…

Στο επίκεντρο 
τα συμφέροντα 
του μεγάλου 
κεφαλαίου

«καλύτερα μόνοι»
ή «καλύτερα 
μαζί»



ον περασμένο 
μ ή ν α ,  σ τ α 
α ν ο ι κ τ ά  τ η ς 
Πάφου, βρέθηκαν 
τσουβαλιασμένοι 
σε ένα καράβι 300 
άτυποι μετανάστες 

από τη Συρία. Άντρες, γυναίκες 
και παιδιά, πολλά από αυτά 
ασυνόδευτα, είχαν αφήσει 
πίσω τους την πατρίδα, τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα, 
τη ζωή τους ολόκληρη 
και έφυγαν τρέχοντας για 
να σωθούν από τα πυρά 
του εμφυλίου πολέμου. Οι 
άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν 
σε πολύ άσχημη κατάσταση 
και αφού περισώθηκαν 
από τις Κυπριακές αρχές, 
μεταφέρθηκαν σε ειδικές 
εγκαταστάσεις όπου διαμένουν 
όσο η Κυπριακή Δημοκρατία 
επεξεργάζεται την υπόθεσή 
τους.

Οι εικόνες που πρόβαλαν οι 
τηλεοπτικοί δέκτες εκείνες τις 
μέρες ήταν συγκλονιστικές και 
πρωτόγνωρες για τα δεδομένα 

της Κύπρου. Οι δηλώσεις των 

μακροπρόθεσμη ευθύνη 
για την εκπλήρωση των 
αναγκών των αιτούντων 
ασύλου και των άτυπων 
μεταναστών. Η έλλειψη 
επιμερισμού ευθυνών 
μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. αποθαρρύνει 
τα νότια ευρωπαϊκά 
κράτη από το να 
δεχτούν πρόσφυγες 
και μετανάστες στα 
λιμάνια τους, ή ακόμη 
και να τους περισώσουν 
σε περίπτωση που 
χρειαστεί.

Δυστυχώς, και στην 
Κύπρο  γ ι νόμαστε 
μάρτυρες θλιβερών 
φ α ι ν ο μ έ ν ω ν . 
Ακροδεξιές-εθνικιστικές 
οργανώσεις σπεύδουν 
να διακηρύξουν ότι 
τάχα η μετανάστευση 
αποτελεί απειλή με 
στόχο να καλλιεργήσουν 
το ρατσισμό και τη 
ξενοφοβία. Συνειδητά, 
π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς , 
αυτές οι οργανώσεις 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν 
συνθηματολογία που 
θυμίζει σκοτεινές εποχές 
για την ανθρωπότητα. 
Στην Κύπρο και σχεδόν 
σε όλον τον ανεπτυγμένο 
κόσμο η μετανάστευση 
χρησιμοποιείται ως ο 
αποδιοπομπαίος τράγος 
για όλα τα κακώς 

ίδιων των μεταναστών ακόμη 
πιο συγκλονιστικές: «Προτιμώ 
να πεθάνω παρά να επιστρέψω 
στην πατρίδα μου!». Το 
περιστατικό αυτό βέβαια δεν 
είναι το πρώτο που συμβαίνει 
στην Μεσόγειο. Αντιθέτως είναι 
ένα από τα πολλά που έχουν 
καταγραφεί τα τελευταία 
χρόνια εξαιτίας της ιδιότητας 
της Μεσόγειου ως το πέρασμα 
των χωρών της Ασίας και της 
Αφρικής προς την Ευρώπη. 

Οι συγκρούσεις και οι διώξεις 
στη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική, καθώς και τα τεράστια 
οικονομικά προβλήματα των 
χωρών αυτών, παράγωγα και 
τα δύο της ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής της Δύσης, έχουν 
σπρώξει πολλούς ανθρώπους 
στη μετανάστευση. Το 2014, 
περισσότεροι από 130.000 
πρόσφυγες και μετανάστες 
διέσχισαν παράτυπα τα νότια 
σύνορα της Ευρώπης από τη 
θάλασσα. Η Μεσόγειος είναι 
σήμερα ένας απέραντος υγρός 
τάφος για τα θύματα της 
φτώχειας και του πολέμου, 

έχοντα στην κοινωνία, όπως είναι η ανεργία και η 
εγκληματικότητα. 

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία, 
αλλά και σε όσους οργανωμένα επιδιώκουν να 
τα καλλιεργούν. Ο αγώνας για απαλλαγή της 
ανθρωπότητας από όλα όσα την ντροπιάζουν δεν 
είναι εύκολος. Η απαλλαγή από τους πολέμους, 
τη φτώχεια, την αδικία, την 
εξαθλίωση και 
το ρατσισμό 
απαιτεί συνεχή 
α γ ώ ν α  κ α ι 
προσήλωση σε 
πανανθρώπινες 
αξίες και ιδανικά.

Θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά 
με επιμονή και 
υπομονή, αλλά και 
με όραμα για ένα 
καλύτερο μέλλον για 
την ανθρωπότητα, 
να αγωνιζόμαστε 
ενάντια σε καθετί 
π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί 
ντροπή για την 
ανθρώπινη ύπαρξη. 
Θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για τον 
κόσμο της ειρήνης, της 
δημοκρατίας,
τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς 
δικαιοσύνης και της 
προόδου.

•Ελένη Ευαγόρου
Συντακτική Επιτροπή 
«Ν»

αφού σύμφωνα με την έκθεση 
της Διεθνούς Αμνηστίας από 
τον Ιανουάριο του 2014, 
μέχρι και το Σεπτέμβριο 
2.500 άνθρωποι πνίγηκαν ή 
εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο.

Καθώς οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες διασχίζουν 
ολοένα και περισσότερο τη 
Μεσόγειο, σε μια απελπισμένη 
προσπάθεια να φτάσουν στις 
ευρωπαϊκές ακτές, η Ε.Ε. 
χτίζει όλο και υψηλότερα 
τείχη. Η υποκριτική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία κατά τα άλλα 
εξαγγέλλει ειρήνη, ασφάλεια 
και δημοκρατία, διαχωρίζει 
τους ανθρώπους ετσιθελικά 
σε δύο κατηγορίες. Από τη 
μια, λοιπόν, βρίσκονται 
οι Ευρωπαίοι πολίτες οι 
οποίοι μπορούν ελεύθερα να 
διακινούνται και να έχουν 
πλήρη δικαιώματα εντός της 
ένωσης και από την άλλη, 
βρίσκονται οι μετανάστες οι 
οποίοι πολύ συχνά προτιμάται 
να πεθάνουν στη θάλασσα 
παρά να εισέλθουν στην Ε.Ε. 

Για του λόγου το αληθές, 
κανένα καράβι δεν πρόκειται 
να βοηθήσει ακόμα και 
στην περίπτωση που λάβει 
στον ασύρματο τη σχετική 
έκκληση για βοήθεια κόντρα 
στους διεθνείς κανόνες 
ναυσιπλοΐας. Ο λόγος είναι 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
εγκρίνει αυστηρή οδηγία 
σύμφωνα με την οποία το 
πλοίο που θα σπεύσει για 
βοήθεια δεν επιτρέπεται 
μετά να αποβιβάσει τους 
ναυαγούς μετανάστες, σε 
κανένα ευρωπαϊκό λιμάνι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Δουβλίνου,  το 
κράτος – μέλος της Ε.Ε. στο 
οποίο έγινε η αρχική άφιξη 
πρόσφυγα ή μετανάστη, 
είναι υπεύθυνο για την 
επεξεργασία των αιτήσεων 
ασύλου. Έτσι, δημιουργείται 
μια άδικη πίεση προς τις 
χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου, οι οποίες συμμετέχουν 
στις επιχειρήσεις διάσωσης, 
καθώς μεταφέρεται σε αυτές η 

T



τις 7 Νοεμβρίου, (με 
το νέο ημερολόγιο) 
είναι η επέτειος 
τ η ς  Μ ε γ ά λ η ς 
Ο κ τ ω β ρ ι α ν ή ς 
Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή ς 

Επανάστασης του 1917. Της 
επανάστασης που άλλαξε το 
ρου της ιστορίας,  που άνοιξε 
το δρόμο για το πέρασμα της 
κοινωνικής εξέλιξης στην 
ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα 
της, το σοσιαλισμό και τον 
κομμουνισμό. Ο Κόκκινος 
Οκτώβρης, φέρνει στη μνήμη 
μας τη δράση και τις μεγάλες 
προσπάθειες εκατομμυρίων 
οικοδόμων του σοσιαλισμού. 
Στο νου και την καρδιά 
μας, κρατάμε ζωντανά τα 
μηνύματα των μπολσεβίκων 
και της ηρωικής δράσης των 
επαναστατημένων μαζών της 
τότε Ρωσίας, για να αλλάξει 
η όψη της ανθρωπότητας. Για 
να χάσουν οι προλετάριοι τις 
αλυσίδες τους και να κερδίσουν 
έναν κόσμο ολόκληρο.

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές 
και οι ταξικές αντιθέσεις 
οξύνονται κατά τη διάρκεια 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Παράλληλα, επιταχύνονται 
οι επαναστατικές διαδικασίες 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 
Φεβράρη του 1917 ξεσπά στη 
Ρωσία η πρώτη επανάσταση. 

Σε πρώτο στάδιο η εργατική 
τάξη ανατρέπει τη μοναρχία και 
ακολουθεί σε δεύτερο στάδιο 
η πορεία προς το σοσιαλισμό.

Τα Σοβιέτ των εργατών και 
των στρατιωτών ήταν πλέον 
γεγονός. Ο λαός σχημάτισε 
τα δικά του όργανα εξουσίας 
και η αστική τάξη στην 
προσπάθεια της να κατευθύνει 
τις εξελίξεις, σχημάτισε 
προσωρινή κυβέρνηση. Οι 
σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι 
είχαν την πλειοψηφία δίνουν 
στήριξη στην κυβέρνηση. Η 
προσωρινή κυβέρνηση με τη 
σοσιαλδημοκρατική πλειοψηφία 
στα σοβιέτ, δεν κατάφεραν 
να δώσουν λύση στα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετώπιζε 
η Ρωσία. Οι αγρότες ζητούσαν 
γη, οι εργάτες τον έλεγχο 
των εργοστασίων και της 
παραγωγής, και οι υπόδουλοι 
λαοί στη ρωσική αυτοκρατορία, 
την ελευθερία τους. Η αστική 
κυβέρνηση τους τα αρνήθηκε. 

Ενώ η πείνα και η εξαθλίωση 
του λαού συνεχίζεται, ο 
Λένιν επεξεργάζεται σχέδιο 
για ειρηνική μετάβαση στο 
σοσιαλισμό. Μέσα από τις 
θέσεις του Απρίλη, ζητά να 
αναλάβουν όλη την εξουσία 
τα Σοβιέτ και οι δυνάμεις 
που τάσσονταν υπέρ του 
σοσιαλισμού. Υπάρχει μεγάλη 

αντίδραση από το συντηρητικό 
και αστικό κόσμο της Ρωσίας. 
Στις κινητοποιήσεις, που είχαν 
το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα 
Σοβιέτ», καταπνίγονται στο αίμα 
από τις δυνάμεις καταστολής. 

Εξαπολύεται κύμα δεξιάς 
τρομοκρατίας. Το μπολσεβικικό 
κόμμα επιχειρείται να τεθεί 
εκτός νόμου και συνεχίζει τον 
αγώνα του μέσα σε συνθήκες 
άγριων διώξεων. Οι συνθήκες 
αναγκάζουν το κόμμα των 
μπολσεβίκων να τερματίσει 
την προσπάθεια για ειρηνική 
μετεξέλιξη της επανάστασης και 
την προετοιμασία της ένοπλης 
εξέγερσης. Παράλληλα όμως, 
προσπαθεί για την κατάκτηση 
της πλειοψηφίας στα Σοβιέτ. Οι 
μπολσεβίκοι βρίσκονται παντού 
στα εργοστάσια, στις συνοικίες, 
στη δουλειά, προσπαθώντας να 
πείσουν το λαό, πως μόνο ο 
σοσιαλισμός μπορεί να δώσει 
λύσεις στα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας.

Όσο περνούσε ο καιρός, οι 
εργάτες και οι στρατιώτες ήταν 
πιο απογοητευμένοι από τους 
σοσιαλδημοκράτες και δεξιούς 
εσσέρους. Αποφασίζουν τη μαζική 
ανάκληση τους. Αντικαθίστανται 
από τους μπολσεβίκους, 
οι οποίοι ακολουθούν 
επαναστατική γραμμή. Έτσι, 
τον Οκτώβρη του 1917, η 

πλειοψηφία στα Σοβιέτ, περνά 
στα χέρια των μπολσεβίκων. 
Η δεξιά επιχειρεί να αρπάξει 
την εξουσία με τα όπλα και να 
τερματίσει την επανάσταση. 
Οι μπολσεβίκοι αντιστέκονται 
σθεναρά στις δυνάμεις του 
στρατηγού Κορνίλοφ και 
έτσι κατά τα ξημερώματα της 
24ης του Οκτώβρη, ξεκινά η 
ένοπλη εξέγερση. Οι εργάτες 
και οι στρατιώτες, οι οποίοι 
αποτελούν την κόκκινη 
φρουρά, καταλαμβάνουν όλα 
τα κύρια σημεία της ρωσικής 
πρωτεύουσας. 

Το μοναδικό σημείο που είναι 
εκτός του ελέγχου τους, είναι η 
έδρα της αστικής κυβέρνησης, 
τα Χειμερινά Ανάκτορα. Τα 
μεσάνυχτα της 25ης προς την 26 
του Οκτώβρη, το καταδρομικό 
Αβρόρα δίνει το σύνθημα της 
επίθεσης κατά των ανακτόρων. 

Το βράδυ της 7ης του Νοέμβρη, 
έμελλε να συμβεί το πιο 
καθοριστικό γεγονός, με 
κοσμοϊστορική σημασία. Όπως 
ο Λένιν διακήρυξε τη νύχτα 
εκείνη, στο 2ο Πανρωσικό 
Συνέδριο των Σοβιέτ: «Η 
σοσιαλιστική επανάσταση 
για την οποία μιλούσαν 
συνεχώς οι μπολσεβίκοι, 
πραγματοποιήθηκε». Γεννήθηκε 
το σοσιαλιστικό κράτος των 
εργατών και των αγροτών. 

Σ Το 2ο Πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ 
υιοθετεί το διάταγμα για ειρήνη του Λένιν 
που τερματίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Και πάλι με 
πρόταση του Λένιν, το συνέδριο υιοθετεί 
το διάταγμα για τη γη, η οποία από τους 
τσιφλικάδες παραχωρείται στους αγρότες. 
Παράλληλα, η σοβιετική κυβέρνηση 
διακηρύσσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 
των λαών της Ρωσίας.

Τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετώπιζε ο 
ρωσικός λαός, τα οποία δεν ήταν ζητήματα 
σοσιαλιστικού χαρακτήρα, έγιναν το όχημα 
της σοσιαλιστικής επανάστασης. Με αυτόν 
τον τρόπο, το επαναστατικό κόμμα δε μένει 
μόνο στα οράματα και στις διακηρύξεις, 
αλλά αγωνίζεται για τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα που ταλάνιζαν το λαό. 

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 
Επανάσταση υπήρξε η αυγή μιας νέας εποχής 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μεγάλη 
προσφορά του σοσιαλισμού δεν μπορεί να 
σβηστεί από το βρώμικο μελάνι που χύνει η 
αστική προπαγάνδα. Στη Σοβιετική Ένωση 
κατοχυρώθηκε η μόνιμη και σταθερή 
δουλεία, η ανεργία εξαλείφθηκε, υπήρχε 
ο μικρότερος εργάσιμος χρόνος. Η υγεία 
ήταν δικαίωμα όλων, όπως και η ολόπλευρη 
μόρφωση των νέων. Εξασφαλίστηκε με 
υποδομές το δικαίωμα στη κατοικία, στις 
διακοπές, η πρόσβαση και η συμμετοχή 
στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, 
μιας και ο λαός είχε ελεύθερο χρόνο να 
ασχοληθεί με αυτά. Πράγματα που σήμερα 
φαντάζουν πολυτέλεια, σε μια περίοδο που 
η καπιταλιστική κρίση έχει ξεριζώσει τα 
πάντα  και εντείνονται οι ταξικοί φραγμοί.

Το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της 
Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο καθοριστικός 
της ρόλος για την αντιφασιστική νίκη 
των λαών το 1945, προσφέροντας 20 
εκατομμύρια νεκρούς και έχοντας τεράστιες 
υλικές καταστροφές στην πάλη ενάντια στο 
ναζισμό. 

Κρατάμε στη σκέψη μας τον ηρωισμό του 
κόκκινου στρατιώτη, του κομσομόλου, του 
προλετάριου που εφόρμησε τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, των κομμουνιστών που άλλαξαν 
την όψη της Σιβηρίας. Οι θυσίες και οι αγώνες 
τους δεν πήγαν χαμένοι. Τροφοδοτούν και 
εμψυχώνουν τους κομμουνιστές όλης της 
Γης, μα και όλες αυτές τις δυνάμεις που 
πασχίζουν για την ανασυγκρότηση του 
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. 

Τα επιτεύγματα των λαών της σοβιετικής 
εξουσίας αποτελούν το φωτεινό παράδειγμα 
για την πάλη των λαών όλου του κόσμου και 
απειλή για τους καπιταλιστές. Ο Κόκκινος 
Οκτώβρης θα είναι πάντα ένα ισχυρό σημείο 
αναφοράς για όσους παλεύουν για το νέο 
κόσμο, για το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός 
δεν είναι ένα κενό σύνθημα, είναι η ανάγκη 
που γίνεται ιστορία. Ο καπιταλισμός δεν 
μπορεί και δε θα είναι το μέλλον της 
ανθρωπότητας.

Ζήτω η Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή 
Επανάσταση!
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

•Παναγιώτης Παττίχης
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου 
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας



Κρίση του Χουντικού 
καθεστώτος που οδήγησε 
στην εξέγερση

Η βαθειά κρίση του χουντικού 
καθεστώτος άρχισε να διαφαίνεται 
από τα τέλη του 1972 και αρχίζουν 
έτσι να γνωστοποιούνται στο 
λαό τα διάφορα σκάνδαλα, 
ενώ παράλληλα, οι επιθετικές 
ενέργειες του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού εντείνουν την 
αντιαμερικάνικη συνείδηση του 
λαού και της νεολαίας.

Πρωταρχικό ρόλο στην ένταση 
της κρίσης της δικτατορίας, 
διαδραμάτισε το τεράστιο 
χάσμα μεταξύ πλουτοκρατίας 
και εργαζόμενου λαού, που 
οφειλόταν στην πολιτική της 
Χούντας που ευνοούσε τα ξένα 
και ντόπια μονοπώλια, τους 
εφοπλιστές και τους βιομήχανους. 
Αναπτύσσονται έτσι εργατικές 
κινητοποιήσεις, οι οποίες 
εκδηλώνονται με καταγγελία 
των συμβάσεων, με συνελεύσεις, 
επιτροπές και αποφάσεις για 
απεργίες.

Η ανάπτυξη του 
φοιτητικού κινήματος

Παράλληλα με την ανάπτυξη του 
εργατικού κινήματος, άρχισε και η 
δραστηριοποίηση του φοιτητικού 
κινήματος, με την κίνηση για την 
αποκατάσταση του φοιτητικού 
συνδικαλισμού. Οι φοιτητές 
απαιτούν τη διεξαγωγή νέων 
εκλογών στους συλλόγους. 
Συγκαλούν συγκεντρώσεις, όμως 
η Χούντα δημαγωγεί και εκφοβίζει 
τους φοιτητές με μέτρα διωγμών. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 
εκλογές ήταν μια παρωδία.

Σταθμό στην αντίδραση των 
φοιτητών αποτελεί η κατάληψη 
της Νομικής Σχολής στις 16 
Φεβρουαρίου. Είναι η πρώτη 
«δοκιμαστική» κατάληψη 
από 2500 φοιτητές, οι οποίοι 
βγαίνουν από το κτήριο υπό 
μορφή πορείας. Ακολουθούν 
συμπλοκές με την αστυνομία. 
Στ ις  21 Φεβρουαρίου, 
τέσσερις χιλιάδες φοιτητές 
καταλαμβάνουν τη Νομική 
Σχολή.

Οι μέρες του ξεσηκωμού που 
ξεκίνησαν από τις 14 Νοεμβρίου 
με τις παμφοιτητικές συνελεύσεις 
και πνίγηκαν στο αίμα στις 17 
Νοεμβρίου του 1973 πέρασαν  
στην ιστορία και παραμένουν 
βαθειά χαραγμένες στις καρδιές 
και στις μνήμες ως το σύμβολο 
μιας ασυμβίβαστης πάλης και 
διεκδίκησης. Η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου αποτελεί κίνητρο 
αγώνα για έναν κόσμο καλύτερο 
και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις 
κάθε λαού για Ελευθερία 
– Ισότητα – Δημοκρατία – 
Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Πολυτεχνείο και Κύπρος

Το τίμημα της ηρωικής 
αντίστασης του Πολυτεχνείου 
πλήρωσε δυστυχώς και η 
Κύπρος. Ο λαός της Κύπρου, 
με πρωτοστάτη το Λαϊκό 
Κίνημα, δε συμβιβάστηκε 
ποτέ με τις προσταγές του 
αμερικανόδουλου φασιστικού 
καθεστώτος, που χρειαζόταν το 
νησί για την εξυπηρέτηση των 
γεωστρατηγικών συμφερόντων 
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.  

Αυτός ήταν και ο λόγος που 
η δικτατορία της Ελλάδας 
ενθάρρυνε την ακροδεξιά 
οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄ στην Κύπρο 
το 1969, να αρχίσει «ένοπλο 
αγώνα» για ένωση με την 
Ελλάδα. Ήταν η χούντα των 
Αθηνών που συνεργάστηκε με 
την ΕΟΚΑ Β΄ και διέπραξαν το 
προδοτικό πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου 1974. Ήταν αυτοί 
που άνοιξαν τις πόρτες στον 
Τούρκο εισβολέα στις 20 Ιουλίου 
1974 και στην κατοχή του 
βορείου μέρους του νησιού μας. 
Το πραξικόπημα της Χούντας 
και της ΕΟΚΑ Β’ με αποτέλεσμα 
την τουρκική εισβολή, 
σηματοδότησαν το τέλος της 
δικτατορίας στην Ελλάδα. Η 
Τουρκία, όμως, θέλοντας να 
μονιμοποιήσει τα τετελεσμένα 
που δημιούργησαν με το δίδυμο 
έγκλημα του 1974, προχώρησαν 
στη δημιουργία παράνομου 
κρατικού μορφώματος στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, 
στις 15 Νοεμβρίου 1983.

υμπληρώνονται 
φέτος 41 χρόνια 
από τη λαϊκή 
εξέγερση του 
Πολυτεχνείου που 
αποτέλεσε την αρχή 
του τέλους για τη 

Χούντα, αλλά και 31 χρόνια 
από την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους. Για την 
Κύπρο, Νοέμβριος και Ιούλιος 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, 
καθώς ο Νοέμβριος αποτέλεσε 
τον προπομπό αλλά και 
την ακολουθία του δίδυμου 
εγκλήματος.

Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 
ήταν «τέκνο της ανάγκης 
και ώριμο τέκνο της οργής». 
Οργής ενάντια στο φασισμό, 
στον ολοκληρωτισμό αλλά 
και στην καθοδηγούμενη από 
τις ΗΠΑ και τη CIA Χούντα, 
που με το πραξικόπημα 
της 21ης Απριλίου 1967, 
με παρακολουθήσεις και 
στρατοκρατία  προσπαθούσε 
να ποδηγετήσει τον Ελληνικό 
λαό και να εξυπηρετήσει τα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα 
στην περιοχή. Οι αγώνες 
των φοιτητών ήταν αγώνες 
ολόκληρου του ελληνικού 
λαού και της εργατικής τάξης. 
Αγώνες που είχαν σαν στόχο 
τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης, τη διεκδίκηση 
των βασικών δικαιωμάτων 
του λαού, αλλά και αγώνων 
για λαϊκή εξουσία. Τα 

αιτήματα των φοιτητών 
συμπυκνώθηκαν στο 
σύνθημα «ΨΩΜΙ – 
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Σ Οι εξελίξεις στην Τουρκία 
και στην Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα που οδήγησαν 
στην ανακήρυξη
του ψευδοκράτους

Στα πλαίσια του ιμπεριαλιστικού 
ανταγωνισμού για τη γεωπολιτική 
επικράτηση στη Μέση Ανατολή, 
ξεκινα το 1980 πετρελαϊκός 
πόλεμος μεταξύ Ιραν και Ιρακ. 
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους 
εντείνουν την προσπάθεια για 
έλεγχο της περιοχής, αλλά και 
την προσπάθεια αποδυνάμωσης 
της επιρροής της ΕΣΣΔ στη 
Μέση Ανατολή. Ο πετρελαίκός 
πόλεμος σε συνδυασμό με την 
άνθηση του κουρδικού κινήματος 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός 
εκρηκτικού σκηνικού στη Μέση 
Ανατολή. Σε αυτές τις συνθήκες, 
οι ΝΑΤΟϊκοί αποφασίζουν να 
αναθέσουν στην Τουρκία το ρόλο 
του χωροφύλακα στην περιοχή. 
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται 
το πραξικόπημα του Εβρεν το 
1980 και η επιβολή δικτατορίας 
στην Τουρκία που μπορούσε 

να προωθήσει καλύτερα τα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα στην 
περιοχή.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, 
εντείνονται και οι παρεμβάσεις 
της Άγκυρας στην Κύπρο. 
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: 
Μετατροπή των κατεχομένων 
σε πλήρως ελεγχόμενο τουρκικό 
έδαφος, που θα εξυπηρετεί τα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Τα 
έντονα κύματα εποικισμού και η 
προσπάθεια αμφισβήτησης της 
πολιτιστικής ταυτότητας των 
Τουρκοκυπρίων δημιουργούν 
μια έκρυθμη κατάσταση. Με τη 
διενέργεια «εκλογών» το 1981 
και την ανάδειξη του Ραουφ 
Ντεκτάς σε «πρόεδρο» και μετά 
από παρεμβάσεις της Τουρκίας 
για να μην συνεργαστούν τα 
προοδευτικά κόμματα, ενισχύεται 
η προοπτική δημιουργίας 
«κρατικού μορφώματος». Η 
παράνομη ανακήρυξη έγινε 
σε πλήρη συντονισμό με το 
στρατιωτικό κατεστημένο της 
Τουρκίας στην προσπάθεια για 
αποδυνάμωση των κομμουνιστών 
στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

31 χρόνια μετά

Πέρασαν 31 χρόνια από την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
και ο τουρκικός στρατός συνεχίζει 
να στηρίζει αυτή την αποσχιστική 
ενέργεια, παρά τις διεθνείς 
αντιδράσεις και τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ. Το ψευδοκράτος, η 
Τουρκική αδιαλλαξία, αλλά 
και η εχθρική στάση των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
ναρκοθετούν κάθε προσπάθεια 
για επανένωση του τόπου και 
του λαού μας. Στο αδιέξοδο δε 
μας οδηγεί όμως μόνο η στάση 
της Τουρκίας και των εθνικιστών 
Τουρκοκυπρίων, αλλά και όσων 
με παντιέρα τον «πατριωτισμό» 
μιλούν για «ευρωπαϊκή λύση», 
ενιαίο κράτος ή ακόμα και για 
συμφωνημένη διχοτόμηση. Εμείς 
θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για 
ένα ομόσπονδο κράτος στο οποίο 
θα μπορούν να συμβιώσουν Ε/Κ 
και Τ/Κ  κόντρα στον εθνικισμό – 
σοβινισμό. Το ψευδοκράτος ήταν 
δημιούργημα της Άγκυρας και όχι 
των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι 
αποτελούν και οι ίδιοι θύματα 
του ιμπεριαλισμού. 

Μόνη λύση η Διζωνική – 
Δικοινοτική – Ομοσπονδία, 
η αποχώρηση των ξένων 
στρατευμάτων, ο τερματισμός του 
εποικισμού και η αποκατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σαράντα ένα χρόνια μετά την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου και 
τριάντα ένα από την παράνομη 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους, 
η Κύπρος ζει ακόμα τα 
αποτελέσματα των επαίσχυντων 
πράξεων της Χούντας και 
της προδοτικής ΕΟΚΑ Β΄, της 
τουρκικής εισβολής και κατοχής 
και των επιβουλών του ΝΑΤΟ. 
Είναι για αυτούς τους λόγους 
που έχουμε χρέος ως νέα γενιά 
να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και το φασισμό μέσα από τις 
αντικατοχικές εκδηλώσεις 
και τις εκδηλώσεις μνήμης 
και τιμής του Πολυτεχνείου. 
Ας βροντοφωνάξουμε πως: Ο 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!

•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ 
Θεσσαλονίκης



Σαράντα και τέσσερα ήταν η χρονιά

Που ιδρύθηκε η Οργάνωση για νέους και παιδιά.

 
Το όνομά της ήτανε Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας

Και ήταν χώρος έκφρασης του νέου και της νέας

 
Στόχος της ήτανε να γίνει, 

Όπλο μαζικό γι’ απελευθέρωση κ’ ειρήνη

 
Πρώτη δύναμη στην πατριωτική πάλη

Ώστε οι νέοι να ’χουνε δικαιώματα και πάλι.

 
Χιλιάδες νέοι ρ

ίχτηκαν ενάντια στην αποικιοκρατία

Αγώνες δώσαν με ιδανικά, για τη δημοκρατία

 
Αγκάλιασε και το παιδί, του αύριο την ελπίδα, 

Κι έβαλε βάσεις δυνατές για κάθε παιδιού φροντίδα.

 
Γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι, μα γέννησαν αξίες

Που η ΑΟΝ και τ΄ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ άφησαν παρακαταθήκες

 
Η δράση στ’ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ αυτές τις εποχές

Είχε παιχνίδια εκδρομές και εκδηλώσεις μαζικές.

 
Είχε ως κύριο γνώμονα την μόρφωση, την παιδεία 

Και όλα αυτά τα έσμιγε με  τη ψυχαγωγία

 
Μέσα από εφημερίδες και έντυπα που μοίραζαν τα μέλη

Έβρισκες θέσεις, απόψεις, παιχνίδια κι ό, τι ένας νέος θέλει.

 

Μα καθώς η ΑΟΝ δρούσε τότε

μες την παρανομία

Προοδευτικοί νέοι αποφάσισαν

να γράψουν ιστορία

 
Και ίδρυσαν το πενήντα- εννιά

νόμιμη οργάνωση νέων και παιδιών

Και τ’ όνομα που της δώσανε

ήτανε ΕΔΟΝ.

 
Και των παιδιών το κίνημα

από ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ

Άλλαξε όνομα κ’ αυτό

σε ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ.

 
Μες τους συλλόγους μας γίνονται ακόμα συναντήσεις

Κάθε εβδομάδα κάνουμε

παιχνίδια, συζητήσεις.

 
Για θέματα που αφορούν

το αύριο των παιδιών

Με εκστρατείες που αλλάζουνε  πρώτα το παρόν.

 



ΠΕΟΜ Λεμεσού 

Είμαι μαθητής 
στα ξενοδοχει

ακά της 

Τεχνικής Γ’ στη
 Λεμεσό  και το

 σημαντικότερ
ο 

πρόβλημα στο
 δικό μου σχο

λείο, είναι ο 

εξαναγκασμός
 από το σχολε

ίο για την 

αγορά της στ
ολής μαγειρικ

ής. Σε αυτές 

τις συνθήκες
 που βιώνει ο τόπος μ

ας, είναι 

αδύνατον να 
μπορούν όλοι 

να αγοράζουν
 

τη στολή, αξία
ς 95 ευρώ ή άλλο εξοπλ

ισμό. 

Το σχολείο θα 
έπρεπε να μα

ς παρέχει τα 

απαραίτητα γ
ια τη φοίτηση μας σ

το σχολείο. 

Πως είναι δυνατ
ό κάποιος μα

θητής ο οποί
ος 

τρέφεται στο σχολ
είο γιατί είνα

ι άπορος, 

να του ζητείτ
αι να αγοράζε

ι όλα αυτά πο
υ 

απαιτούνται σ
τη ξενοδοχεια

κή, ενώ είναι ήδη 

αναγκασμένος
 να αγοράσει 

και σχολική ύ
λη, 

στην αρχή τη
ς χρονιάς;

Ζήνωνας Αθανασίου

Τεχνική Σχολή Γ’

ΠΕΟΜ Αμμοχώστου 
Είμαι μαθήτρια της Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου 
και ως μαθήτρια της πρώτης τάξης, παρατήρησα 
πως υπάρχουν πολλά έξοδα για εμάς τους μαθητές. 
Μας βάζουν να πληρώνουμε €50 για τα μαχαίρια 
και το γιλέκο που χρειαζόμαστε για την πρακτική μας. 
Επίσης, μας βάζουν να πληρώνουμε άλλα €14 για το 
φούτερ του σχολείου ενώ πριν 2 χρόνια το έπαιρναν 
δωρεάν. Μερικά παιδιά δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να τα αγοράσουν όλα αυτά. Το κράτος θα 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι μας.

Μαργαρίτα Τσομαλλούρη
Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου

ΠΕΟΜ Πάφου 
Ένα από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές της 
Τεχνικής Σχολής στην Πόλη Χρυσοχούς είναι αυτό της υποστελέχωσης του 
σχολείου από εκπαιδευτικούς. Το 
πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα έντονο 
κατά την φετινή χρονιά, αφού το 
Υπουργείο Παιδείας με πρόφαση την 
οικονομική κρίση δεν προχώρησε στην 
ανανέωση των συμβολαίων ορισμένων 
συμβασιούχων καθηγητών μας. Επίσης, εδώ και χρόνια οι μαθητές της περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς ζητούν όπως 
ανοίξουν καινούργιοι κλάδοι στην 
Τεχνική Σχολή, μια εξέλιξη που θα 
διευκολύνει δεκάδες συμμαθητές μας 
οι οποίοι αναγκάζονται καθημερινά 
να πηγαινοέρχονται στην Πάφο, για 
να συνεχίσουν την φοίτηση τους 
στους κλάδους που λειτουργούν στην 
Τεχνική Σχολή Πάφου. Είναι καιρός οι 
υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας 
να αντιληφθούν ότι τα σχολεία της 
υπαίθρου, δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Παιδείας μας.

Σωκράτης ΒάσουΛύκειο και Τεχνική Σχολή
Πόλης Χρυσοχούς, 

ΠΕΟΜ Λευκωσίας - 
Κερύνειας 
Ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το σχολείο μας 
στη φετινή χρονιά είναι τα 
δρομολόγια των λεωφορείων. 
Από τις πέντε διαδρομές 
έχουν μείνει μόνο τέσσερις 
και έτσι έχει αυξηθεί η 
διάρκεια των υπόλοιπων 
διαδρομών. Για παράδειγμα, 
ενώ προηγουμένως ένας 
συμμαθητής μας χρειαζόταν 15 
λεπτά για να πάει σπίτι, τώρα 
χρειάζεται 30 λεπτά. Επίσης, 
έχουν μειωθεί οι στάσεις και 
έτσι υπάρχουν περιπτώσεις 
να περπατά κάποιος μέχρι και 
δέκα λεπτά για να φτάσει σπίτι 
του. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα 
του ότι αρκετοί συμμαθητές 
μας δεν χρησιμοποιούν τα 
λεωφορεία λόγω και της 
περσινής επιβολής κομίστρων 
στις σχολικές διαδρομές. Εμείς 
οι μαθητές διαφωνούμε με 
αυτό το μέτρο και πιστεύουμε 
πως δε βοηθάει, αλλά αυξάνει 
τα προβλήματα.

Μάριος Αποστόλου
Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
Λακατάμειας, 

ΠΕΟΜ Λάρνακας

Συνεχίζουν 
και φέτος τα πρ

οβλήματα σ
το σχολείο 

μας που έχ
ουν να κάν

ουν 

με την εξω
τερική εμφ

άνιση των μαθητών. Αντί να ασχο
λείται η διε

ύθυνση 

του σχολείο
υ με το πώ

ς οι μαθητ
ές θα βγου

ν από το σ
χολείο πιο 

μορφωμένοι 

και πιο καλ
οί άνθρωποι ασχολο

ύνται με το
 πόσο μεγά

λο πρέπει ν
α είναι το 

μαλλί των μαθητών, με το αν
 έχουν σκο

υλαρίκι ή μ
ε το τι φορούν. Οι νέοι 

άνθρωποι έχουν σ
οβαρά προβ

λήματα να 
αντιμετωπίσουν στις

 μέρες μας
 και το 

σχολείο πρέ
πει να είνα

ι εκεί συμπ
αραστάτης

. Οι καθηγητέ
ς πρέπει να

 έχουν  

ρόλο καθοδ
ηγητή και 

όχι αστυνο
μικού. Πέτρος Σπανός 

Λύκειο Μακαρίου Γ’



17 Νοεμβρίου 1939 - Πράγα
Ναζιστικά στρατεύματα, εισβάλουν στη 
φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της 
Πράγας και σκοτώνουν εν ψυχρώ 9 
φοιτητές ενώ στέλλουν άλλους 1200 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τη 
φασιστική αυτή ενέργεια καταδικάζουν 
με μεγάλες αντιναζιστικές διαδηλώσεις 
οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Καρόλου στην 
Πράγα. Οι φοιτητές διαδήλωσαν 
ενάντια στην κατοχή  και υπέρ της 
δημοκρατίας και της απελευθέρωσης 
της Τσεχοσλοβακίας από τους Ναζί.

Στις 28 Οκτωβρίου του1939, ημέρα 
ανεξαρτησίας της Τσεχοσλοβακίας, 
σε μια από τις διαδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται, πέφτει νεκρός 
ο εργάτης Βάσλακ Σετλάτσεκ. 
Τραυματίζεται επίσης από σφαίρα 
στο στομάχι, ο φοιτητής ιατρικής Γιαν 
Όπλεταλ, ο οποίος μεταφέρεται στο 
νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος και 
υποκύπτει στα τραύματα του στις 11 
Νοεμβρίου. Στις 15 Νοεμβρίου γίνεται 
η κηδεία του, η οποία μετατράπηκε σε 
ένα ογκώδες συλλαλητήριο κατά των 
ναζιστικών δυνάμεων κατοχής. 

Η οργή των φοιτητών, των νέων 
ανθρώπων, απέναντι στην ξένη 
ιμπεριαλιστική επέμβαση που βίωνε 
η χώρα τους, έκανε τους Ναζί να 
αντιδράσουν στις διαμαρτυρίες, 
κλείνοντας δεκάδες πανεπιστημιακά 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Τσεχοσλοβακίας. Παρόλα αυτά, δεν 
ήταν δυνατό να σβήσουν τη φλόγα 
για Δημοκρατία, Ελευθερία  και 
Κοινωνική Δικαιοσύνη που έκαιγε 
στις ψυχές των προοδευτικών και 
αριστερών φοιτητών, οι οποίοι δεν 
μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι στον 
αγώνα για τα ιδανικά αυτά με τα 
οποία ήταν γαλουχημένοι. 

Στο Πολυτεχνείο, κορυφώνεται η αντίσταση των φοιτητών 
ενάντια στις επιβουλές μιας άλλης ξένης ιμπεριαλιστικής δύναμης. 
Αυτή τη φορά όχι των ναζί, αλλά των αμερικανο-νατοικών και 
των ντόπιων συμμάχων τουςστην Ελλάδα, της στρατιωτικής 
Χούντας των Αθηνών.

Το καθεστώς της μεταμφιεσμένης δικτατορίας έντρομο από 
τον ηρωικό αγώνα της φοιτητικής νεολαίας και όλου του λαού 
δείχνει την πραγματική του μορφή. Μετά την εισβολή του 
τανκ μέσα στην αυλή του Πολυτεχνείου, τον θάνατο και τη 
σύλληψη των φοιτητών που αγωνίζονταν για «Ψωμί, Παιδεία και 
Ελευθερία»,επαναφέρει στρατιωτικό νόμο, επιβολή λογοκρισίας 
στον Τύπο, επαναλειτουργία έκτακτων στρατοδικείων, 
απαγόρευση της κυκλοφορίας κλπ.

Το  Δ ι ε θ ν έ ς  Φο ι τη τ ι κό 
Συμβούλιο καθιερώνει τη17η 
Νοεμβρίου ως Διεθνή Μέρα 
Σπουδαστών. Η μέρα αυτή, 
με τη συμφωνία εκατοντάδων 
φοιτητικών ομοσπονδιών 
από όλο τον κόσμο, αποτελεί 
κορυφαία εκδήλωση δράσης 
του φοιτητικού κινήματος και 
ανάπτυξης των διεκδικήσεών 
του.  Θυμίζει την αντίσταση 
που προέβαλαν οι φοιτητές το 
Νοέμβριο του 1939 απέναντι στο 
χιτλεροφασισμό για δημοκρατία 
και ελεύθερη, δημοκρατική 
εκπαίδευση, αλλά και την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το 1973,που αποτέλεσε ακόμα 
ένα σταθμό στους αγώνες και 
στις θυσίες του παγκόσμιου 
φοιτητικού κινήματος. 

Σήμερα, που το παγκόσμιο 
φοιτητικό κίνημα δέχεται νέες 
επιθέσεις στα κεκτημένα και 
στις κατακτήσεις του, λόγω της 
εφαρμογής της διαδικασίας της 
Μπολόνια και του ξεπουλήματος 
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
αστικές κυβερνήσεις, με πρόσχημα 
τα μνημόνια και την οικονομική 
κρίση, τα μηνύματα της Διεθνούς 
Μέρας Φοιτητών είναι επίκαιρα όσο 
ποτέ άλλοτε. 

Η 17η Νοεμβρίου δεν είναι γιορτή. 
Ούτε πρέπει να επιτραπεί η 
παραχάραξη και διαστρέβλωση 
των μηνυμάτων και των ιδεών 
της ημέρας αυτής, όπως άλλωστε 
και ολόκληρης της ιστορίας των 

αγώνων του διεθνούς κινήματος.  Η 
φλόγα της εξέγερσης των φοιτητών 
στην Πράγα και στο Πολυτεχνείο 
πρέπει να παραμείνει αναμμένη, για 
να φωτίζει τους νέους αγώνες για 
διεκδίκηση και περιφρούρηση των 
δικαιωμάτων και των κεκτημένων 
της δικής μας γενιάς. Για το δικαίωμα 
όλων των νέων στη μόρφωση 
και τη δουλειά με αξιοπρεπείς 
συνθήκες,για μια παιδεία όπως 
εμείς την οραματιζόμαστε!

•Άννα Παναγιώτου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ 
Πάτρας

17 Νοεμβρίου 1973 – Αθήνα

1941 – Λονδίνο



τ ι ς  2 3  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 
πραγματοποιήθηκαν οι 
Τμηματικές Εκλογές στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι 
φοιτητές καλέστηκαν να 
εκλέξουν τους εκπροσώπους 

τους για τα επόμενα 2 χρόνια, στα 
Συμβούλια τμημάτων και σχολών. Η 
Προοδευτική Κ.Φ. κατέγραψε σημαντική 
άνοδο ύψους 8,5% στις εκλογές των 
Τμημάτων και 5,8% στις εκλογές των 
Σχολών. Συγκεκριμένα, η Προοδευτική 
Κ.Φ. εξασφάλισε 1473 ψήφους στα 
Τμήματα και ποσοστό 46,53% (+8,5%) ενώ 
στις Σχολές εξασφάλισε 1365 ψήφους και 
ποσοστό 43,89% (+5,82%).

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί την 
κορύφωση μιας μακράς πορείας της 
Προοδευτικής Κ.Φ. στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια διεκδικήσαμε 
και καταφέραμε πολλά. Μέσω των 
εκπροσώπων μας σε συμβούλια τμημάτων 
και σχολών, μεταφέραμε και επιλύσαμε 
πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν 
οι συμφοιτητές μας. Αντισταθήκαμε στο 
κλείσιμο τμημάτων και στη συγχώνευση 
σχολών. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τις 
Πρυτανικές αρχές και τη φιλο-πρυτανική 
παράταξη Φ.Π.Κ Πρωτοπορία, και 
παρά την πολεμική που δεχόμασταν, 
αντισταθήκαμε στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές και υπερασπιστήκαμε το δημόσιο 
και δωρεάν Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω των 
Τμηματικών Εκλογών, ενδυνάμωσαν τη 
φωνή της Αριστεράς στο Πανεπιστήμιο, 
δίνοντας μας το βήμα για να συνεχίσουμε 
για νέες κατακτήσεις.

Η επιτυχία 
τ η ς 
Προοδευτικής 
Κ . Φ .  σ τ ι ς 
Τ μ η μ α τ ι κ έ ς 
Εκλογές, αφήνει 
μηνύματα για το 
κυπριακό φοιτητικό 
κίνημα. Οι επιθέσεις της 
Τρόικα και κυβέρνησης 
στη δημόσια τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ολοένα και αυξάνονται. 
Πρόσφατα το ΔΝΤ εξέδωσε έκθεση 
με αναφορά στην επιβολή διδάκτρων 
στα Δημόσια Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη κινείται προς την 
ίδια κατεύθυνση. Ταυτοχρόνως, γίνονται 
προσπάθειες ξηλώματος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών και περικόπτονται 
κονδύλια από τον προϋπολογισμό της παιδείας. 
Σε αυτές τις συνθήκες, μόνο με ισχυρή Αριστερά 
μπορεί το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα να 
αντισταθεί στο ξεπούλημα της δημόσιας και 
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ας είναι 
λοιπόν η επιτυχία της Προοδευτικής Κ.Φ. 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η απαρχή για την 
ενδυνάμωση της Αριστεράς σε κάθε χώρο 
σπουδών, η απαρχή για την ενδυνάμωση της 
αντίστασης στα μέτρα λιτότητας.

Η άνοδος σε 
τμήματα και 
σχολές, για 

εμάς σημαίνει 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η 

ε υ θ ύ ν η .  Ο ι 
ε κ λ ε λ ε γ μ έ ν ο ι 

ε κπρόσωπο ι  μα ς , 
θ α  σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν  ν α 

υπερασπίζονται το δικαίωμα 
του κάθε φοιτητή στη μόρφωση, 

επιλύοντας κάθε πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει, από το πιο μικρό ως 
το πιο μεγάλο. Παράλληλα, όμως, 
αναγνωρίζουμε ότι η εκλογική επιτυχία 
αποτελεί μόνο ένα μικρό λιθαράκι στο 
μακρύ δρόμο που έχουμε να διανύσουμε 
μέχρι να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο και 
δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.

Μαζί μπορούμε και μαζί θα 
πετύχουμε!

•Απόστολος Τσακιστός
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ 
Πανεπιστημίου Κύπρου

κ υ β έ ρ ν η σ η 
Αναστασιάδη, 
φέρνει ακόμα ένα 
βήμα πιο μπροστά, 
τ ο  θ έ μ α  τ η ς 
εισαγωγής διδάκτρων 

στα δημόσια Πανεπιστήμια. Το 
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
μέσω επιστολής του, κοινοποιεί 
στους πρυτάνεις των δύο δημοσίων 
πανεπιστημίων τροποποιήσεις 
σε νομοθεσίες και κανονισμούς 
λειτουργίας των ιδρυμάτων, που 
αφορούν τα δίδακτρα στα προπτυχιακά 
προγράμματα.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του 
το Υπουργείο αναφέρει πως έχει ήδη 
ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο 
για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και 
τροποποιητικούς κανονισμούς για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ καλούνται 
οι δύο πρυτάνεις των δημοσίων 
πανεπιστημίων να ενημερώσουν το 
Υπουργείο μετά από μελέτη των 
αλλαγών.

Κρατάει χρόνια η 
συζήτηση

Οι συζητήσεις και η πρόθεση 
για επιβολή διδάκτρων 
δεν είναι σημερινό ζήτημα. 
Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από 

το 2011 για πρώτη φορά ο τότε 
πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας 

της βουλής και αντιπρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος 

Τορναρίτης, σε συνεδρία της επιτροπής 
πρότεινε την εισαγωγή διδάκτρων στα δημόσια 
πανεπιστήμια. Έθεσε μάλιστα το ντροπιαστικό 
«ερώτημα» γιατί από την στιγμή που οι φοιτητές 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων πληρώνουν, οι 
φοιτητές των δημοσίων να σπουδάζουν δωρεάν; 
Μέσα στο 2013 στελέχη του ΔΗΣΥ σε δημόσιες 
τους τοποθετήσεις τάχθηκαν ενάντια στη δωρεάν 
μορφή της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ στην 
προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών 
του 2013, στέλεχος της ΦΠΚ Πρωτοπορία 
τάχθηκε υπέρ της επιβολής διδάκτρων υπό 
μορφή εισφοράς! 

Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε για σπασμωδικές 
δηλώσεις, ούτε για τυχαίες επιστολές. Η υπόθεση 
της επιβολής διδάκτρων, αποτελεί συνειδητή 
ιδεολογικοπολιτική επιλογή με μεθοδευμένη και 
σταδιακή ενίσχυση και προώθηση.

Με απλά λόγια

•Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Παιδείας υλοποιεί το ζήτημα των 
διδάκτρων.

•Γίνονται ξεκάθαρες πλέον 
οι προθέσεις της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη να εισάγει δίδακτρα 
και στο προπτυχιακό επίπεδο 
στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

•Οι τροποποιήσεις ετοιμάζουν 
και «νομοθετικά» το έδαφος 
για να επιβάλουν τα δίδακτρα.

Θα μας βρουν
απέναντι τους!

Εδώ και 3 χρόνια η Προοδευτική 
ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ πως δε θα ΑΝΕΧΤΕΙ 
την εισαγωγή διδάκτρων στα 
δημόσια πανεπιστήμια. Δυστυχώς 
το μόνο που απασχολεί κάποιους 
είναι αν η Προοδευτική Κ.Φ. 
κινδυνολογεί, αρνούμενοι πεισματικά 
να μπουν στην ουσία της συζήτησης 
και να τοποθετηθούν για την θέση 
τους. Χαιρετίζουμε τη θέση του ΑΚΕΛ, 
που είναι το μόνο κόμμα που τάχθηκε 
από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα ενάντια 
στην όποια προσπάθεια επιβολής 
διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια 
και καλούμε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα 
να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους σε αυτό το 
τόσο σημαντικό ζήτημα. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ., καλούμε και την 
Πρωτοπορία να τοποθετηθεί επιτέλους για 
το ποια είναι η θέση της στο συγκεκριμένο 
ζήτημα και να σταματήσει να κρύβεται 
πίσω από το δάκτυλο της. Συμφωνούν 
με το στέλεχος τους που τοποθετήθηκε 
δημόσια υπες της επιβολής διδάκτρων 
υπό μορφή εισφοράς; Γιατί δύο χρόνια 
μετά ακόμη δε διαφοροποίησαν την στάση 
τους από το ηγετικό τους στέλεχος, εάν 
και εφόσον διαφωνούν; Καλούμε για 
ακόμα μια φορά τους φοιτητές και τη 
νέα γενιά, να αντισταθεί οργανωμένα 
και μαζικά, πλάι στην Προοδευτική 
Κ.Φ. για να μην περάσουν οι όποιες 
προσπάθειες για επιβολή διδάκτρων στα 
δημόσια πανεπιστήμια και το κουτσούρεμα 
της δημόσιας δωρεάν τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος 
ΕΔΟΝ
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ως μπορεί να 
κρίνει κάποιος 
τη στάση της 
κυβέρνησης δια των 
εκπροσώπων της 
που παρελαύνουν 

από τα ΜΜΕ, να πανηγυρίζουν 
για τη φαινομενική πτώση της 
ανεργίας το τελευταίο τρίμηνο 
κατά 0,5%; Είναι πράγματι πολύ 
παράδοξο η κυβέρνηση του Νίκου 
Αναστασιάδη, να θεωρεί πως το 
ψευδεπίγραφο αυτό στοιχείο είναι 
το δείγμα ότι η κατάσταση στην 
κυπριακή κοινωνία βελτιώνεται, 
ή ακόμη πολύ χειρότερα, να 
θεωρούν τη πτώση αυτή, πως 
δείχνει μια τάση πως το πρόβλημα 
της ανεργίας θα συνεχίσει να 
μειώνεται.

Είναι εμπαιγμός προς τη νοημοσύνη 
μας, να πανηγυρίζουν κάποιοι, 
όταν το ποσοστό της ανεργίας στη 
Κύπρο εξακολουθεί να είναι στο 
16,5%, ενώ η ανεργία στους νέους 
κάτω των 25 ετών παραμένει 
κοντά στο 50% του πληθυσμού.

Αν και οι έρευνες της στατιστικής 
υπηρεσίας, το μόνο που αναλύουν 
είναι αριθμοί και δεν προβαίνουν 
σε μια πολιτική ανάλυση του 
τι σημαίνει ανεργία και πως 
υπολογίζεται αυτή με δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν και τη ποιότητα 
ζωής της πλειοψηφίας του 
πληθυσμού, παρόλα αυτά είναι ένα 
καλό δείγμα για να καταπιαστούμε 
και να τις αναλύσουμε από τη δική 
μας σκοπιά.

Π
Σύμφωνα λοιπόν με τα 

στοιχεία της ΕΕ, καταθλιπτικές 
πρωτιές έχει η Κύπρος στη 
μείωση της απασχόλησης, στους 
μακροχρόνια ανέργους και στην 
ανεργία στους νέους. Η Κύπρος της 
αναγέννησης και της άνοιξης του 
Νίκου Αναστασιάδη, καταρρίπτει το 
ένα ρεκόρ ανεργίας μετά τα άλλο, 
καθώς έχει τη μεγαλύτερη μείωση 
της απασχόλησης από όλες τις 
χώρες της ΕΕ, ενώ το πιο τραγικό 
είναι ότι σημειώνει τη μεγαλύτερη 
αύξηση στη μακροχρόνια ανεργία 
και μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις 
στους μισθούς των εργαζομένων. 

Ωστόσο, από τη στιγμή που 
απουσιάζει παντελώς η 
ανάπτυξη, όχι μόνο οι μισθοί 
μειώνονται δραματικά και δε 
δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας, 

αλλά και αυτές που υπάρχουν 
καταργούνται, δημιουργώντας 
μακροχρόνια ανεργία, η οποία 
είναι η χειρότερη μορφή 
ανεργίας. 70% λοιπόν είναι οι 
μακροχρόνια άνεργοι. Σύμφωνα 

με την έκθεση της ΕΕ σε ετήσια βάση το 
πρώτο τρίμηνο του 2014 η Κύπρος εμφάνισε 
την ψηλότερη αύξηση 2% της μακροχρόνιας 
ανεργίας, η οποία καθίσταται πλέον 
διαχρονική και αποτυπώνει την ύφεση 
στην οικονομία.

Ας προβληματιστεί η Κυβέρνηση, 
για το ποια πολιτική ακολουθεί και 
που οδηγεί την κυπριακή κοινωνία, 
γιατί αν δεν κοιτάξουν την αλήθεια 
κατάματα, η φτωχοποίηση του λαού 
μας δε θα έχει προηγούμενο.

•Γιώργος Αντωνίου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λουβαρά

Σύμφωνα με την Eurostat, τα τέσσερα 
τελευταία τρίμηνα οι μισθοί στην Κύπρο έχουν 
τη μεγαλύτερη μείωση με μεγάλη διαφορά από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ΕΕ. Στο τέλος 
του 2014, η αγοραστική δύναμη των μέσων 
αποδοχών θα έχει φτάσει το επίπεδο του 1995. 
Θα υποχωρήσει δηλαδή κατά 18 έτη. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, η απασχόληση στην Κύπρο 
σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2014 
μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ από το 2008 μέχρι 
το πρώτο τρίμηνο του 2014 η απασχόληση 
μειώθηκε κατά 10.3% και ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη μετά την Ελλάδα (14%).

Οι άνεργοι κάτω από έξι μήνες ανέρχονται 
περίπου σε 20.000, από έξι μήνες 
μέχρι 11 μήνες κυμαίνονται στις 14.000 
άτομα (20.6%) και πάνω από 12 μήνες 
ανέρχονται σε 33.500 (50.1%). Δηλαδή, αν 
συνυπολογιστούν οι άνεργοι πέραν των έξι 
μηνών, ξεπερνούν το 70.7% του ποσοστού 
των ανέργων.

ραγματοπο ιήθηκε 
στις 26 Οκτωβρίου 
στο Λονδίνο, η Γενική 
Συνέλευση της Τοπικής 

Οργάνωσης των Νέων Εργαζομένων Ηνωμένου Βασιλείου, στην παρουσία 
του ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χάρη Καράμανου. 

Η δημιουργία της Τ.Ο. των Νέων Εργαζομένων είναι αποτέλεσμα της 
μαζικής παρουσία κύπριων νέων στην Αγγλία, η οποία μαζικοποιείται 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ως αποτέλεσμα των καταστροφικών 
αποφάσεων Eurogroup-Αναστασιάδη, που άνοιξαν τις πόρτες της 
μαζικής μετανάστευσης για χιλιάδες νέους. Η Αγγλία ως χώρα, αποτελεί 
χώρα προορισμού για τους περισσότερους νέους οι αναγκάζονται 
να μεταναστεύσουν αφού αδυνατούν να εργαστούν και να ζήσουν 
με αξιοπρέπεια στην Κύπρο. Αρκετοί είναι και φοιτητές του Η.Β., οι 
οποίοι μετά το τέλος των σπουδών τους, παραμένουν στην χώρα για 
εξεύρεση δουλειάς.

Παρά το γεγονός ότι η Αγγλία, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
την ιδανική χώρα για να ζήσει ένα νέος εργαζόμενος, αφού η ζωή 
είναι ακριβή και τα εργασιακά δικαιώματα κουτσουρεμένα, εντούτοις 
αποτελεί διέξοδο για πολλούς σε σχέση με την σκληρή πραγματικότητα 
που βιώνουν οι νέοι στην Κύπρο σήμερα. Η υψηλή ανεργία ανάμεσα 
στους νέους που φθάνει σχεδόν το 50%, η ισοπέδωση των εργασιακών 
σχέσεων και η επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα, αποτέλεσμα του 
Μνημονιακού μονόδρομου που ακολουθεί η Κυβέρνηση μαζί με την 
Τρόικα, ανοίγουν τον δρόμο για μαζική μετανάστευση.

Όπως τονίζει η ιδρυτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι νέοι 
που αποφασίζουν να εργαστούν και να εγκατασταθούν 
στο Η.Β. έρχονται αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
όπως είναι «η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, η πενιχροί 
μισθοί σε σχέση με το κόστος διαβίωσης, η μείωση ή ακόμα 
και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις η κατάργηση των 
ωφελημάτων, η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας, η 
άρνηση του δικαιώματος στον συνδικαλισμό και μια σειρά 
από προβλήματα σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις».

Παράλληλα, το στεγαστικό και το κόστος μετακίνησης, 
αποτελούν δύο άλλα τεράστια προβλήματα για τους 
νέους εργαζόμενους στο Η.Β.. Οι ψηλές τιμές ενοικίασης 
διαμερισμάτων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την διαβίωση των νέων και 
στις πλείστες των περιπτώσεων τους αναγκάζει να διαμένουν 
σε κοινόβια, σε πολύ μικρά δωμάτια ή στην καλύτερη των 
περιπτώσεων να διαμένουν ώρες μακριά από το χώρο εργασίας 
τους και δραστηριότητάς τους, με ανάλογη επιβάρυνση στις 
μετακινήσεις τους σε χρόνο και χρήμα. 

Η δημιουργία της Τ.Ο., στοχεύει στους εξής άξονες:
•Οργάνωση αυτής της ιδιαίτερης ομάδας νέων με 
στόχο την οργάνωση και τον αγώνα για διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους. 

•Ανάπτυξη μορφωτικής πολιτιστικής και ψυχαγωγικής 
δραστηριότητας.

•Πολυεπίπεδη δράση σε θέματα που αφορούν τα 
Κυπριακό πρόβλημα, την παροικία, το εθνικό σύστημα 
υγείας, τις εργασιακές σχέσεις κ.α.

•Άμεση στήριξη των νέων που τώρα έρχονται στο 
Η.Β. αναγνωρίζοντας την ανάγκη βοήθειας για 
εγκατάστασης και αναζήτησης εργασίας, σε αυτές 
τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Τέλος, η νεοεκλεγείσα Τ.Ε. εξέλεξε στο πόστο του 
Τοπικού Γραμματέα και του Οργανωτικού Γραμματέα 
τους Αντρέα Μέσση και Παναγιώτη Φαλλά, αντίστοιχα.

•Αντρέας Μέσσης
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων 
Η.Β.
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Η μισθωτή αφού παρουσιάσει 
πιστοποιητικό από το γυναικολόγο 
της, δικαιούται άδεια μητρότητας 
δεκαοκτώ εβδομάδων από τις οποίες 
οι έντεκα λαμβάνονται υποχρεωτικά 
στην περίοδο η οποία αρχίζει δύο 
εβδομάδες πριν από την εβδομάδα 
του αναμενόμενου τοκετού. 
Επίσης σε περιπτώσεις υιοθεσίας, 
η μισθωτή έχει δικαίωμα σε άδεια 
μητρότητας συνολικής διάρκειας 
δεκαέξι εβδομάδων, αμέσως 
μετά την ανάληψη φροντίδας του 
παιδιού νοουμένου ότι είναι κάτω 
των δώδεκα ετών. Κατά τη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας, η μισθωτή 

λαμβάνει επίδομα μητρότητας από το 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η 
εργοδοτούμενη αφού ενημερώσει τον 
εργοδότη της με οποιοδήποτε τρόπο, 
προστατεύεται από τερματισμό της 
απασχόλησης της μέχρι και τρεις μήνες 
μετά την άδεια μητρότητας. Στο διάστημα 
αυτό δεν μπορεί να αρχίζει ούτε να 
λήγει προειδοποίηση για τερματισμό 
απασχόλησης. Για διάστημα 9 μηνών από 
τον τοκετό, ή από την ημέρα υιοθεσίας 
η μισθωτή δικαιούται μία ώρα άδεια 
απουσίας την ημέρα (μετ’ απολαβών) 
για τη φροντίδα του παιδιού.

ερισσότερες 
ώρες δουλειάς, 
λιγότερο 
μεροκάματο, 
καθόλου 
δικαίωμα… 

Το τρίπτυχο αυτό βιώνουν 
σήμερα οι νέοι εργαζόμενοι 
μέσα σε συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα. Η 
σταθερή και μόνιμη σχέση 
εργασία απορρυθμίζεται, 
εισάγονται νέες ευέλικτες 
μορφές εργασίας, οι μισθοί 
μειώνονται ενώ τα εργασιακά 
κεκτημένα και η ασφάλιση 
κουτσουρεύονται. Η 
ελαστικοποίηση της εργασίας 
πλασάρεται με τις ευλογίες 
της ΕΕ ως συνταγή για 
αντιμετώπιση της κρίσης.

Η εφημερίδα «Νεολαία» σε 
συνεργασία με το Τμήμα 
Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, 
αναλογιζόμενη τις συνθήκες 
που βιώνουν σήμερα οι νέοι 
εργαζόμενοι, θα ξεκινήσει τη 
δημοσίευση βασικών άρθρων 
που διέπουν την εργατική 
νομοθεσία. Ο οδηγός αυτός 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
για τους νεοεισερχόμενους 

στην αγορά εργασίας.

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για όλους 
τους εργοδοτούμενους, άνδρες και 
γυναίκες, του ιδιωτικού και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν 
συμπληρώσει συνεχή απασχόληση 
έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη. Κάθε 
γονέας εργοδοτούμενος (μητέρα 
και πατέρας) δικαιούται συνολική 
γονική άδεια χωρίς απολαβές μέχρι 
13 εβδομάδες ο καθένας, με σκοπό 
τη φροντίδα και ανατροφή του 
παιδιού. Ο/Η εργοδοτούμενος/η 
οφείλει να δώσει προειδοποίηση στον 
εργοδότη του/της τουλάχιστον πέντε 
εβδομάδες πριν από τη χρήση της 
άδειας.

0 νόμος αυτός καθορίζει πότε ο 
Τερματισμός της Απασχόλησης είναι 
νόμιμος ή όχι και περιγράφει τα δικαιώματα 
του εργοδοτούμενου που απολύθηκε 
νόμιμα λόγω πλεονασμού ή απολύθηκε 
παράνομα. Λόγοι νόμιμης απόλυσης είναι 
συνήθως η απόλυση λόγω πλεονασμού 
(που προκύπτει από διάφορους λόγους 
όπως η μείωση του κύκλου εργασιών, η 
αναδιοργάνωση της επιχείρησης ή του 
οργανισμού κλπ), η παράλειψη από 
τον εργοδοτούμενο να εκτελέσει την 
εργασία του, η συμπλήρωση κανονικής 
ηλικίας αφυπηρέτησης βάσει εθίμου, 
νόμου, σύμβασης ή άλλου κανονισμού, η 
συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας (65 

χρόνια για όλους), η κακή διαγωγή, η διάπραξη 
σοβαρού παραπτώματος κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων κλπ. 

Λόγοι παράνομης απόλυσης, είναι 
οποιαδήποτε απόλυση που δεν εμπίπτει 
στα πιο πάνω ή στο πνεύμα των πιο 

πάνω, η συμμετοχή σε Συνδικαλιστική οργάνωση ως 
μέλος, ως αντιπρόσωπος εργαζομένων, ως μέλος 
επιτροπής ασφάλειας και υγείας, για λόγους εγκυμοσύνης 
ή μητρότητας, για λήψη γονικής άδειας για λόγους 
ανωτέρας βίας. 

Λόγοι εξαναγκασμού σε παραίτηση που δικαιολογούν τον 
εργοδοτούμενο να εγκαταλείψει μόνος του την εργασία 
του είναι η μονομερής αθέτηση από τον εργοδότη ή 
και τροποποίηση ουσιωδών ορών της Σύμβασης, η μη 
έγκαιρη καταβολή του μισθού, η απαίτηση για ένταξη 
σε σύστημα βάρδιας, η ανάρμοστη συμπεριφορά 
από πλευράς εργοδότη, η αλλαγή καθηκόντων, η 
αλλαγή τόπου εργασίας (υπό προϋποθέσεις) κλπ. Στις 
περιπτώσεις νόμιμης απόλυσης λόγω πλεονασμού, ο 
εργοδοτούμενος δικαιούται αποζημίωση από το Ταμείο 
Πλεονασμού ως ακολούθως:

Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που ο 
εργοδοτούμενος απολύθηκε παράνομα και επιθυμεί να 
διεκδικήσει αποζημίωση για την παράνομη του απόλυση 
θα πρέπει να προσφύγει στο εργατικό δικαστήριο. Στις 
περιπτώσεις νόμιμης απόλυσης λόγω πλεονασμού ο 
εργοδότης οφείλει να δώσει γραπτή προειδοποίηση 
ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του εργαζομένου. Σε 
περίπτωση που ο εργοδοτούμενος επιθυμεί να υποβάλει 
οικιοθελώς παραίτηση και πάλι πρέπει να δώσει ανάλογα 
με τα χρόνια υπηρεσίας προειδοποίηση.

Ο νόμος αυτός υποχρεώνει τον εργοδότη σε 
περιπτώσεις που προτίθεται να απολύσει 
σημαντικό αριθμό εργοδοτουμένων ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης του, να διαβουλευτεί με 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων έγκαιρα με 
στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει 
να τους παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και 
να ενημερώσει γραπτών το Υπουργείο Εργασίας 
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι απολύσεις δεν 
μπορεί να τεθούν σε ισχύ πριν περάσουν 30 ημέρες 
από την ημέρα γνωστοποίησης στο Υπουργείο 
Εργασίας.

Ο κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να πληρώνει τους εργοδοτούμενους του σε 
νόμιμο χρήμα, δηλαδή σε χαρτονομίσματα ή κέρματα, ή μέσω λογαριασμών 
μισθών ή με τραπεζική επιταγή. Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας προς 
τον εργοδοτούμενο εκτός σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργοδοτούμενος έχει 
δώσει γραπτώς τη συγκατάθεση του για το αντίθετο. Η συχνότητα πληρωμής 
των μισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία, εκτός για μηνιαίως 
αμειβόμενο προσωπικό, οπότε πρέπει να είναι τουλάχιστον μηνιαία. Αυτό πρέπει 
να διαφοροποιηθεί στην περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από τη Συλλογική 
Σύμβαση και/ή πρακτική. 

Μέρος του μισθού επιτρέπεται να πληρώνεται σε είδος, σε περιπτώσεις που κάτι 
τέτοιο συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγέλματος, 
νοουμένου ότι τέτοια είδη, αφού ληφθεί υπόψη και η ποσότητα και η ποιότητα 
τους, είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργοδοτούμενο ή την οικογένεια του. 
Η αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη και νοουμένου ότι 
υπάρχει η συγκατάθεση του εργοδοτούμενου. Δεν επιτρέπονται αποκοπές από το 
μισθό παρά μόνο από αυτές που προνοεί ο νόμος ή κανονισμός. Για οποιεσδήποτε 
άλλες αποκοπές πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση του εργοδοτουμένου.

Πηγή: Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (www.cyc.org.cy)

Σημείωση: Βασικές πρόνοιες των πιο πάνω νόμων έχουν ακυρωθεί
 η αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση στα πλαίσια των πολιτικών 

της Τρόικα και των μνημονιακών κατευθύνσεων που βαθαίνουν 
ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

Π



Big Brother is 
watching you…
Πρόσφατα ακούσαμε, χωρίς 
να το επιβεβαιώσουμε, ότι η 
ΟΑΣ άρχισε να παακολουθεί 
τα facebook μας και αυτό 
μας ανησυχεί ιδαίτερα γιατί 
ξέρουμε ότι δεν μπορούν να 
έχουν τις ίδιες απόψεις όλοι, 
άρα όποιος μέσω του face-
book του διατυπώνει κάτι 
διαφορετικό από αυτό που 
πιστεύουν οι αξιωματούχοι 
της Ε.Φ., θα τυγχάνει και 
διαφορετικής - άνισης 
μεταχείρισης. Το face-
book είναι μια προσωπική 
σελίδα, περιέχει προσωπικά 
δεδομένα και δεν μπορεί 
κανείς να επιβάλει στον άλλο 
τα πιστεύω του, όπως ούτε 
και να τον ελέγχει. Υπάρχει 
ελευθερία του λόγου και όχι 
λογοκρισία γιατί διαφορετικά 
θα μιλούμε για καθαρή 
παραβίαση των δικαιωμάτων 
του κάθε ανθρώπου.

Γιατί να πληρώνουμε 
για τις σπουδές μας;
Σχετικά με το θέμα του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου έχω την εξής 
απορία που θα πρέπει οι 
αρμόδιοι να απαντήσουν. Εγώ 
που ανήκω σε μια οικογένεια 
με τρία παιδιά και με πατέρα 
άνεργο και έχω περάσει στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 
-θεωρητικά πάντα- θεωρείται 
δωρεάν παιδεία, που θα βρω 
τα χρήματα να πληρώσω το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο για να 
καλύψω τα μαθήματα που 
θα καλύψουν οι άλλοι που 
πέρασαν την ίδια χρονιά με 
μένα; Ή μήπως επειδή δεν τα 
έχω πρέπει να περιμένω σε δύο 
χρόνια να αρχίσω τις σπουδές 
μου; Και αν ναι, τότε το γεγονός 
ότι κάποιοι της σειράς μου θα 
αρχίσουν, ενώ εγώ όχι επειδη 
δε θα μπορώ να πληρώσω τα 
δίδακτρα, δε θεωρείται άνιση 
μεταχείριση προς το πρόσωπό 
μου; Και εγώ δε βάζω το 
θέμα προσωπικά. Αυτό είναι 
άνιση μεταχείριση προς τις 
ασθενεστερες οικονομικά 
ομάδες του πληθυσμού.

Φόβοι για διαρροή 
προσωπικών 
δεδομένων...
Εγώ είμαι ένας στρατιώτης 
και φίλαθλος συγκεκριμένης 
ομάδας. Δεν παίζει ρόλο 
ποιας, αλλά δε μου αρέσει να 
εκδηλώνω τις απόψεις μου 
ανοικτά, για να μην έχω άλλα 

προβλήματα. Πιθανότατα, όπως 
έχω καταλάβει, οι αξιωματικοί 
δεν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα 
με μένα. Ποιος μου εγγυάται ότι 
αν βγάλω κάρτα φιλάθλου, δε 
θα με φακελώσουν και μετά 
να το μάθουν οι ανώτεροί 
μου και να με μεταχειρίζονται 
διαφορετικά; Άρα εγώ που 
μπορεί να πηγαίνω όποτε 
μπορώ στο γηπέδο, πρέπει 
να σταματήσω, φοβούμενος 
αυτό που σας είπα. Είναι με 
αυτό τον τρόπο που θέλουν να 
στρέψουν τους νέους προς την 
υγιή απασχόληση στον ελεύθερο 
τους χρόνο, όταν δε θα μπορούν 
να πάνε ούτε καν στο γήπεδο; 

Μεταθέσεις...
Είμαι στρατιώτης στο δεύτερο 
χρόνο. Ξέρετε πόσες φορές 
πήραμε μετάθεση και μάλιστα 
και σε φυλάκια που ήταν πολύ 
δύσκολο για παράδειγμα για 
τον πατέρα μου κάθε Κυριακή 
πρωί, ή όποια μέρα άλλη έχω 
έξοδο, να ξυπνά την επόμενη 
στις 4.30-5.00 για να προλάβει 
να με πάει πίσω; Ενώ άλλοι που 
έχουν ένα γνωστό βουλευτή ή 
της κυβέρνησης, τους έβαλαν 
σε ένα στρατόπεδο έξω από το 
σπίτι τους σχεδόν και δεν τους 
έκαναν ποτέ μετάθεση ή αν τους 
έκαναν ήταν το πολύ-πολύ σε 
κάποιο φυλάκιο λίγο πιο κάτω.

•Επιμέλεια:
Μαίρη Αντωνίου
Συντακτική Επιτροπή “Ν”
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

ι ευρωβουλευτές 
της Ευρωπαϊκής 
Ε ν ω τ ι κ ή ς 
Αριστεράς/ 
Β ό ρ ε ι α ς 

Πράσινης Αριστεράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

κατά  τη διάρκεια της Ολομέλειας 
του Οκτωβρίου, διαδήλωσαν, έξω από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, 
σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσει 
την οδηγία για την άδεια μητρότητας ψηλά 
στην πολιτική της ατζέντα. Επιπρόσθετα, οι 
ευρωβουλευτές της ομάδας μας μέσα από 
τη διαμαρτυρία στόχευαν και στην άσκηση 
πίεσης στα κράτη μέλη έτσι ώστε μέσα από 
την ενδυνάμωση της εν λόγω οδηγίας, να 
διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα για όλες τις 
εργαζόμενες γυναίκες στην Ευρώπη. 

Ευρωβουλευτές της πολιτικής μας ομάδας κατά τη 
διάρκεια της διαμαρτυρίας προέβησαν σε δηλώσεις 
και αναφέρθηκαν στους λόγους που τους ώθησαν να 
προβούν σε μια τέτοια διαμαρτυρία. Συγκεκριμένα, 
τοποθετήθηκε η Ευρωβουλευτής της Πορτογαλίας 
Ines Zuber δηλώνοντας πως: «Έχουν περάσει τέσσερα 
χρόνια από τότε που εκδόθηκε, σε πρώτη ανάγνωση, 
η οδηγία για την άδεια μητρότητας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Από τότε δεν έχει 
παρουσιαστεί καμία πρόοδος 
από τα κράτη μέλη σχετικά 
με την άδεια μητρότητας. Τον 
Ιούλιο μάλιστα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσπάθησε να 
αποσύρει συνολικά την 
οδηγία, πρόσθεσε. Δεν 
πρέπει να επιδείξουμε καμία 
ανοχή. Τόσο η Επιτροπή όσο 
και το Συμβούλιο πρέπει να 
σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια 
σε βάρος της μητρότητας. 
Χρειάζεται μια πραγματική 
και άμεση αντίδραση για τα 
δικαιώματα των εργαζόμενων 
μητέρων. Μια ισχυρή οδηγία 
μητρότητας, θα μπορούσε να προστατεύσει χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται 
και να ενισχύσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.»

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και η ευρωβουλευτής της Ισπανία Ángela Vallina, η 
οποία δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών 
και σήμερα και αύριο. Αλλά είμαστε εδώ και για να αγωνιστούμε στο όνομα 
των προηγούμενων γενιών. Σήμερα υπάρχουν όλο και περισσότερες διακρίσεις 
κατά των γυναικών στην εργασία με πρόφαση τη μητρότητα. Χρειαζόμαστε μια 
οδηγία για την προστασία των γυναικών που εργάζονται και που θα παρέχει και 
σημαντική βοήθεια σε νεαρά ζευγάρια, κατέληξε.»

Η Συνομοσπονδιακή ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, καταγγέλλει τις Τουρκικές Ενέργειες 
ενάντια στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης Αριστεράς δήλωσε: 
«Έχω πληροφορηθεί τη σοβαρή προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης 
ενάντια στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Τουρκία έχει μονομερώς και παράνομα εκδώσει οδηγία προς ναυτιλλόμενους 
με την οποία δεσμεύει περιοχές εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 
Κύπρου. Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).  

Περαιτέρω παραβιάζει 
σειρά συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
καθώς και ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τα οποία επαναβεβαιώνουν 
το δικαίωμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της 
και καλούν την  Τουρκία να 

αποκαταστήσει σχέσεις καλής γειτονίας.

Ως GUE/NGL καλούμε την Τουρκία να αναστρέψει αμέσως 
αυτές τις παράνομες ενέργειες και να συμμορφωθεί 
πλήρως με το Διεθνές Δίκαιο. Επιπρόσθετα, οι μονομερείς 
αυτές ενέργειες υπονομεύουν τις δικοινοτικές συνομιλίες 
για ειρηνική και διαρκή λύση του Κυπριακού προβλήματος. 
Η Τουρκία φέρει ευθύνη για την τρέχουσα αναστολή των 
συνομιλιών και την κλιμάκωση της έντασης.

Αναμένουμε από την ΕΕ να λάβει άμεση και σαφή θέση 
ενάντια στις διπλωματικές και άλλες απειλές και ενέργειες 
της Τουρκίας σε σχέση με αυτό το θέμα. Εκφράζουμε 
απογοήτευση για την απουσία κριτικής των τουρκικών 
ενεργειών από μέρους του Επίτροπου Διεύρυνσης κατά 
τη σημερινή παρουσίαση που έκανε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της Έκθεσης Προόδου της Τουρκίας. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι έτοιμο να 
υπερασπιστεί τις αποφάσεις του σχετικά με το δικαίωμα 
του οποιουδήποτε κράτους μέλους να διεξάγει έρευνες 
και να εκμεταλλεύεται του φυσικούς του πόρους εντός 
της ΑΟΖ του.»
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Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα 
του Κώστα Ταχτσή, ένας από 

τους σημαντικότερους σταθμούς 
της νεοελληνικής πεζογραφίας 

σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, 
δραματοποίηση Σάββα Κυριακίδη 

και μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα. 
Μέσα από τις μνήμες και τις 

αφηγήσεις δύο γυναικών, της 
Εκάβης και της Νίνας, ο συγγραφέας 

σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του 
νεοέλληνα μικροαστού, όπως αυτός 
διαμορφώθηκε κατά το πρώτο μισό 
του περασμένου αιώνα. Πάθη, παράνομοι 

έρωτες, ματαιώσεις, ψέματα, απογοητεύσεις, θάνατοι 
συνθέτουν το παρελθόν των εμβληματικών αυτών γυναικών, αποκαλύπτοντας 

έτσι την παθογένεια των νεοελλήνων να απελευθερωθούν από τις καταπιεστικές δομές 
της οικογένειας και κοινωνίας. 

Πότε; Κάθε Σάββατο κ Κυριακή (15 Νοεμβρίου - 25 Ιανουαρίου), στις 8 μ.μ
Πού; Στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου ΘΟΚ

Το πολύ γνωστό 
και αγαπημένο 
παραμύθι, 
«Αλαντίν» σε μια 

διασκευή του Πέτρου 
Κονόμου, είναι το έργο 

που ανεβάζει αυτή την 
περίοδο το «Θέατρο Μασκαρίνι». 

Μια μοναδική παραγωγή, στημένη ειδικά για παιδιά ηλικίας 3 εως 103 χρόνων! 
Γεμάτη χρώμα, κέφι, ζωντάνια, υπέροχες μουσικές και στιγμές απίστευτου γέλιου.

Πότε; 2, 9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου στις 10:30 π.μ
Πού; Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο, Λευκωσία

Νίκος Καββαδίας
35 χρόνια μετά την κυκλοφορία 

του δίσκου «Σταυρός του 
Νότου», ο σπουδαίος ερμηνευτής  

Γιάννης Κούτρας τραγουδά με την ίδια δύναμη την μελοποιημένη ποίηση του Νίκου 
Καββαδία σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Στο πρόγραμμα κι άλλες συνθέσεις 

βασισμένες στην ποίηση του Νίκου Καββαδία με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος 
Fata Morgana. Στο τραγούδι Μιχάλης Πουργουρίδης και  Κωνσταντίνος Στυλιανού και 

στην απαγγελία/αφήγηση ο Φίλιππος Σοφιανός. 
Πότε;  Δευτέρα 17  και 18 Νοεμβρίου 
Πού;  Μουσική Σκηνή RED και θέατρο Ριάλτο

Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκι» στη Λεμεσό, ξεκίνησε 
από τις 26/10 15νθήμερα αφιερώματα κάθε Κυριακή. Κάθε 
15 ημέρες, ο Γρηγόρης Ιωάννου και άλλοι μουσικοί θα 
πραγματοποιουν παραστάσεις - αφιερώματα περίπου 1 ώρας 
και στη συνέχεια θα μας διασκεδάζουν στους ρυθμούς του 
καλού έντεχνου ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού.

Πότε; Κυριακή, κάθε 15 ημέρες
Πού;  Πολιτιστικός όμιλος «Το Στέκι»,  Λεμεσός
Είσοδος: 5 ευρώ με ένα ποτό
Κρατήσεις: 96324190

Κάθε Τρίτη σε Λευκωσία και Λεμεσό, η Προοδευτική 
Κ.Φ. διοργανώνει μπουάτ εναλλάξ με τα σχήματα 
«PROSPECTUS», «Δε Σκόρδιονς»
και «Μέθεξις».

Πού; Λευκωσία: Μουσική
σκηνή RED. Λεμεσός: Ravens
Είσοδος: 5 ευρώ με ένα ποτό

Με την αλήθεια του ενός να απαντά στην απορία 
του άλλου και αντίστροφα, δημιουργήθηκε μια 
αλληλεπιδραστική ιστορία λέξεων, εικόνων 
και ήχων των Αυγής Λίλλη (ποίηση), Ευαγόρα 
Ξυδά (φωτογραφία), Άννας Φωτιάδου (ζωγραφική), Σταύρου Μακρή (ηχητικός 
σχεδιασμός). Τους τέσσερις καλλιτέχνες ενδιαφέρει ιδιαίτερα, πέραν της θεματικής 
πτυχής, η ίδια η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των έργων τους, που έχουν 
ως συνεκτικό αποτέλεσμα τη συν-ύπαρξη της τέχνης τους. Τα έργα συγκλίνουν 
και διαλέγονται απέναντι στον θεατή/αναγνώστη/ακροατή, ο οποίος ολοκληρώνει 
τελικά με την παρουσία του το πολυσύνθετο παζλ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 30 
έργα (πίνακες με ακρυλικό, φωτογραφίες, αφίσες με ποιήματα και art oblects) τα 
οποία θα εκτίθενται στο χώρο υπό αυθεντικό ηχητικό σχεδιασμό.

Πότε;  Δευτέρα-Παρασκευή: 16:00 - 20:00 (15-25 Νοεμβρίου)
Πού; «It’ s not a gallery», Λευκωσία



πό τα πρώτα χρόνια 
ύ π α ρ ξ η ς  τ ο υ , 
τ ο  ποδόσφα ιρο 
αξιοποιήθηκε από τους 
φίλους του αθλήματος 

ως μέσο κοινωνικοποίησης. 
Αγαπήθηκε απ’ όλα τα στρώματα 
της κοινωνίας, κυρίως όμως από 
τον φτωχόκοσμο, που το είδε 
ως ένα τρόπο για να ξεφεύγει 
από την καθημερινότητα του. 
Αρχικά, έμεινε μακριά από 
εμπορικές σκοπιμότητες, 
όμως ως το δημοφιλέστερο 
άθλημα, κάποια καθεστώτα 
το εκμεταλλεύτηκαν για να 
επιβάλουν τις πολιτικές τους. 
Όπως έγινε, για παράδειγμα, 
τη δεκαετία του 1940, 
όταν η ναζιστική Γερμανία 
εκμεταλλεύονταν  τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες για 
τα πολιτικά της συμφέροντα.

Με την πάροδο των χρόνων 
και την εξάπλωση του 
ποδοσφαίρου σ’ όλο τον κόσμο, 
τα πράγματα άλλαξαν με το 
άθλημα να μετατρέπεται ως 
ένα από τα μεγαλύτερα όπλα 
οικονομικής εκμετάλλευσης από 
το κεφάλαιο. Τα συμβόλαια 
μαμούθ, οι χορηγοί και τα 
δισεκατομμύρια ευρώ από 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
αντικατέστησαν την αγάπη για 
τη φανέλα και το κοινωνικό 
πρόσωπο του ποδοσφαίρου.

Όλα αυτά δε θα μπορούσαν 
να αφήσουν ανεπηρέαστη 
και την Κύπρο αφού από την 
δεκαετία του 2000 έγινε μέρος 
αυτού του φαύλου κύκλου 
της εμπορευματοποίησης του 
ποδοσφαίρου, με δραματικά 
αποτελέσματα για πολλά 
σωματεία μας. 

Κάποια από αυτά έβαλαν 
λουκέτο και κάποια άλλα 
δίνουν καθημερινή μάχη 
επιβίωσης. Γεγονός που 
δε φαίνεται να απασχολεί 
ιδιαίτερα την πολιτική και 
αθλητική ηγεσία του τόπου, 
μας αφού με τις πολιτικές 
τους αποφάσεις όχι μόνο 
δεν προσπαθούν να βρουν 
λύσεις στα σωματεία, αλλά 
δυσχεραίνουν τη θέση τους.

Πιο τρανό και πρόσφατο 
παράδειγμα είναι η ψήφιση 
του νέου νομοσχεδίου για τη 
βία στα γήπεδα τον περασμένο 
Ιούλιο από την πλειοψηφία 
τον κοινοβουλευτικών 
κομμάτων (ΔΗΣΥ,ΔΗΚΟ,Ε
ΔΕΚ,ΕΥΡΩΚΟ,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ), 
με τις ευλογίες του ΚΟΑ και 
της ΚΟΠ. Ένα νομοσχέδιο 
το οποίο είναι κομμένο και 
ραμμένο στα μέτρα αυτών 
που ελέγχουν τις τηλεοπτικές 
αθλητικές πλατφόρμες. Το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο το 
οποίο περιλαμβάνει και την 
Κάρτα Φιλάθλου, οδηγεί τον 
κόσμο μακριά από τα γήπεδα. 
Συνέπεια αυτού είναι η 
αυτόματη αύξηση των κερδών 
των εταιριών που παρέχουν 
υπηρεσίες τηλεοπτικής 
κάλυψης των ποδοσφαιρικών 
αγώνων, όπως την αύξηση 
συνδρομητών και διαφημίσεων. 
Έχοντας όλα αυτά υπόψη μας, 
μόνο τυχαίο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί το γεγονός ότι η ΚΟΠ 
προχώρησε στη δημιουργία 
δικής της τηλεοπτικής 
πλατφόρμας για την κάλυψη 
των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, 
το ποδόσφαιρο στην Κύπρο 
οδηγείται σε επικίνδυνα 
μονοπάτια. Με την ανοχή 
της ίδιας της πολιτείας 
η οικονομική εξαθλίωση 
αρκετών σωματείων είναι 
προ των πυλών. 

Ας ελπίσουμε οι αρμόδιοι να 
πάρουν τα μηνύματα που 
στέλνει η κοινωνία στην 
ολότητα της, πριν να είναι 
αργά.

•Νικόλας Παττίχης
Υπεύθυνος Αθλητικού 
Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας

Α

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ διοργάνωσε στις 25 Οκτώβρη στη 
Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, ημερίδα με θέμα: ΒΙΑ ΣΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ : Μέτρα, Ημίμετρα και Βιτρίνα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Στέφανος Στεφάνου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΑΚΕΛ, 
ενώ παρεμβάσεις έγιναν από τον Πάμπο Στυλιανού, επικεφαλής του 
Γραφείου Αθλητισμού της ΚΕ του ΑΚΕΛ, από την Κλέα Χατζηστεφάνου 
Παπαέλληνα, Πρόεδρο του ΚΟΑ και τον Παναγιώτη Σταυρινίδη, 
Λέκτορα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε ένας παραγωγικός και πλούσιος διάλογος, με ανταλλαγή 
απόψεων και εισηγήσεων για το ζήτημα της βίας στα γήπεδα και τις 
εξελίξεις γύρω από την κάρτα οπαδού. 



Το Εκτελεστικό Συμβούλιο 
της ΕΔΟΝ, σε συνεδρία που 
πραγματοποίησε την Παρασκευή 
10 Οκτωβρίου 2014, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως προχωρήσει σε 
αντικατάσταση του Προέδρου 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών – 
ΠΟΔΝ. Τη θέση του προέδρου 
της ΠΟΔΝ, που κατέχει η ΕΔΟΝ 
από τον Νοέμβριο του 2011 με τον 
Δημήτρη Παλμύρη, αναλαμβάνει ο 
Νικόλας Παπαδημητρίου, μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. 

Παράλληλα, το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο επαναβεβαίωσε επίσης την 
ανάγκη για ενότητα και αλληλεγγύη 
προς τους αγωνιζόμενους λαούς 
και τις νεολαίες των χωρών που πλήττονται σήμερα από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που εκδηλώνεται σήμερα όλο και πιο πολύ. Η ΕΔΟΝ, με αίσθημα τιμής και ευθύνης απέναντι στις οργανώσεις που την εμπιστεύτηκαν στην προεδρία της ΠΟΔΝ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση και θωράκιση της ΠΟΔΝ, ως του κύριου εκφραστή του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού αγώνα των νέων.  

Ανακοίνωση ΠΟΔΝ
Η ΠΟΔΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια συνέπεια για την ενότητα, την αλληλεγγύη και εκφράζει την στήριξη του στον αγώνα της νεολαίας σε κάθε χώρα που έχει επηρεαστεί από τον βάρβαρο καπιταλισμό και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που κλιμακώνεται στις μέρες μας.

Την ίδια στιγμή η ΠΟΔΝ ευχαριστεί τον Δημήτρη Παλμύρη για την δουλειά που προσέφερε ως Πρόεδρος της ΠΟΔΝ και του εύχεται κάθε καλό στο μέλλον.

Βιογραφικό Νικόλα Παπαδημητρίου:
Ο Νικόλας Παπαδημητρίου κατάγεται από την Αραδίππου της Επαρχίας Λάρνακας και είναι 28 χρονών. Είναι απόφοιτος Νομικής του University of Sunderland και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής στον τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διετέλεσε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Λάρνακας (2006-2007) και μέλος της Tοπικής Eπιτροπής της Δημοκρατικής Προοδευτικής Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου (2007-2010). Από το 2012 είναι μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Λάρνακας και Τοπικός Γραμματέας της T.O. ΕΔΟΝ Αραδίππου, ενώ από το 2013 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ. Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου (2009 – 2010), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Αραδίππου (2003 – 2005). Το 2013, αντιπροσώπευσε την Εθνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή Κύπρου στη Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Παγκοσμίου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών στο Εκουαδόρ.

»Λατινική
Αμερική – Βολιβία.
Επανεκλογή Έβο Μοράλες

Ο Έβο Μοράλες επανεκλέγηκε 
για τρίτη συνεχόμενη φορά στην 
προεδρία της Βολιβίας με ποσοστό 
περίπου 60% έναντι του αντιπάλου 
του,  Σάμουελ Ντόριαν Μεδίνα 
(τσιμεντοβιομήχανος) ο οποίος 
πήρε ποσοστό 25%. Από το 2006, 
όπου και εξελέγη για πρώτη φορά, 
έχει προχωρήσει σε σημαντικές 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
(ενίσχυση πρόνοιας, κατασκευή 
σχολείων και δρόμων κ.ο.κ) καθώς 
και σε εθνικοποίηση σημαντικών 
βιομηχανιών όπως είναι αυτή του 
φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Μέσα σε 8 χρόνια, το ποσοστό των 
Βολιβιανών που ζουν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας μειώθηκε στο 
20% από το 35% σε ένα πληθυσμό 
10 εκατομμυρίων

Σημαντικές επιτυχίες, κατέγραψε και 
το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) 
καθώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα 
το οποίο κατέρχεται στις εκλογές 
μέσα από το ψηφοδέλτιο του MAS.

»Μέση Ανατολή

Συνεχίζεται η «εκστρατεία» των 
ΗΠΑ και των πρόθυμων συμμάχων» 
της κατά θέσεων του «Ισλαμικού 
Κράτους» σε Συρία και Ιράκ, στο 
πλαίσιο ενός νέους μοιράσματος 
της γεωπολιτικής «τράπουλας». 
Την ίδια στιγμή βέβαια, οι ένοπλοι 
του «Ισλαμικού Κράτους», που 
αποτελούν γέννημα-θρέμμα του 
αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, 
συνεχίζουν την θηριωδία τους σε 
βάρος αμάχων.

»Δυτική Αφρική

Οι ΗΠΑ «πολεμούν» την επιδημία 
του ιού Έμπολα στέλλοντας 
4000 στρατιώτες, την ώρα που η 
σοσιαλιστική Κούβα στέλνει 461 
διαθέσιμους γιατρούς και 
εργαζόμενους σε υπηρεσίες υγείας 
για την καταπολέμηση της επιδημίας.

17-23 Νοεμβρίου 2014 

»Εβδομάδα Δράσης για τον αγώνα 

των φοιτητών

Νέος Πρόεδρος Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών



ο 2014, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το προοδευτικό κίνημα νεολαίας στον τόπο μας, αφού συμπληρώνονται 70 χρόνια από 
την ίδρυση της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ) που αργότερα, 55 χρόνια πριν, εξελίχθηκε στην Ενιαία Δημοκρατική 
Οργάνωση Νεολαίας, την ΕΔΟΝ. Μέσα  σε αυτά τα πλαίσια, η εφημερίδα «Νεολαία» και το Μορφωτικό Γραφείο προχωρούν στην 
δημοσίευση σειράς άρθρων με την ιστορία και την δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

Η δημιουργία και ανάπτυξη του φεστιβαλικού 
κινήματος στην Κύπρο, είναι απόλυτα 
συνδεδεμένη με την ιστορία του προοδευτικού 
κινήματος νεολαίας στον τόπο μας.

Η θεσμοθέτηση των παγκόσμιων φεστιβάλ 
νεολαίας και φοιτητών από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) 
το 1947, με σύνθημα την ειρήνη, τη φιλία και 
την αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, έδωσε 
το έναυσμα και στο προοδευτικό νεολαιίστικο 
κίνημα της Κύπρου και έτσι η ΑΟΝ εισάγει στην 
Κύπρο το φεστιβαλικό κίνημα το 1951 με το 
1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΑΟΝ. Πέραν από τα 
παγκύπρια φεστιβάλ, η ΕΔΟΝ μέσα από το 
πέρασμα των χρόνων καθιέρωσε τα επαρχιακά 
και περιφερειακά φεστιβάλ, τα οποία μαζί με τα 
παιδικά και τα παγκύπρια φεστιβάλ βασίζονταν 
και βασίζονται στην εθελοντική εργασία των 
μαθητών, φοιτητών, νέων εργαζομένων και 
χιλιάδων στελεχών και φίλων της ΕΔΟΝ.

Τα παγκύπρια φεστιβάλ έγιναν πέρα από βήμα 
διεθνισμού και βήμα φιλίας και συνεργασίας 
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων νέων. Στα 
φεστιβάλ πριν το 1974, συμμετείχε πλήθος 
Τουρκοκύπριων νέων τόσο ως θεατές όσο και ως 
καλλιτέχνες. Μετά το 1974, οι απαγορεύσεις του 
κατοχικού καθεστώτος καθιστούσαν αδύνατη τη 

•Α΄Παγκύπριο Φεστιβάλ ΑΟΝ, 
15-18 Ιουνίου 1951, Αμμόχωστος 
– Αφιερωμένο στο 3ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου με στόχο 
τον αγώνα ενάντια στα πυρηνικά 
όπλα

•Β΄Παγκύπριο Φεστιβάλ ΑΟΝ, 
20-21 Ιουνίου 1953, Αμμόχωστος- 
Αφιερωμένο στο 4ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ του Βουκουρεστίου με 
σύνθημα       « Για φιλία, αγάπη 
και αλληλοκατανόηση σ΄όλους 
τους νέους»
•Γ΄Παγκύπριο Φεστιβάλ ΑΟΝ, 
3-5 Ιουλίου 1955, Αμμόχωστος- 
Αφιερωμένο στο 5ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ της Βαρσοβίας με 
σύνθημα « Ειρήνη, Φιλία»

•1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
9-12 Ιουλίου 1959, Λεμεσός με το 
σύνθημα « Ειρήνη, Φιλία»

•2ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
8-10 Ιουλίου 1960, Αμμόχωστος- 
Για άλλη μια φορά το σύνθημα 
ήταν «Ειρήνη, Φιλία», ενάντια στην 
πυρηνικοποίηση των Αγγλικών 
Βάσεων στην Κύπρο.

•3ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
4-8 Ιουλίου 1962, Αμμόχωστος- 
Αφιερωμένο στο 8ο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ του Ελσίνκι με σύνθημα 
«Ειρήνη, Φιλία».

•4ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
7-9 Ιουλίου 1967, Αμμόχωστος- 
Αφιερωμένο στον αγώνα για μια 
ειρηνική, δημοκρατική λύση του 
κυπριακού προβλήματος με το 
σύνθημα «Ειρήνη, Ελευθερία, 
Αλληλεγγύη»

•5ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
18-20 Ιουλίου 1969, Αμμόχωστος- 
Διενεργήθηκε μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες και ήταν αφιερωμένο στα 
δεκάχρονα της ΕΔΟΝ, στην ειρήνη 
και τους αγωνιζόμενους λαούς του 
Βιετνάμ και της Ελλάδας.

•6ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
Ιούλιος 1972, Αμμόχωστος

•7ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
Καλοκαίρι 1977- Δεν έφτασε στο 
τριήμερο αποκορύφωμα του, 
λόγω του θανάτου του προέδρου 
Μακαρίου. Κεντρικό σύνθημα «Για 
αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, 
για τη σωτηρία της Κύπρου»

•8ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
27-29 Ιουλίου 1979, Λεμεσός- Το 
πρώτο ολοκληρωμένο φεστιβάλ 
μετά τα τραγικά γεγονότα του 
1974 και ήταν αφιερωμένο στα 
35χρονα της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Σύνθημα 
« 35 Χρόνια Πάλης στην υπηρεσία 
της Νεολαίας και του Λαού για 
Λευτεριά και Κοινωνική Πρόοδο»

•9ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
30 Ιουλίου-1η Αυγούστου 1982, 
Λευκωσία-   «Για τη λευτεριά 
της Κύπρου, ειρήνη, ύφεση, 
αφοπλισμό»

•10ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
26-29 Ιουλίου 1984, Λευκωσία- «40 
Χρόνια Πάλης για Λευτεριά, Ειρήνη 
και Κοινωνική Πρόοδο»

•11ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 1986, 
Λευκωσία-  «Μαζί με τους 
Τουρκοκύπριους ενάντια στη 
κατοχή και το ΝΑΤΟ για λευτεριά, 
ειρήνη και σοσιαλισμό»

•12ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
28-31 Ιουλίου 1986, Λευκωσία- 
«Με την ελπίδα του σήμερα για ένα 
καλύτερο αύριο»

•13ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
26-29 Ιουλίου, Λευκωσία-«Στα 
Νιάτα το Μέλλον, στην Αριστερά η 
Ελπίδα»

•14ο  Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
23-25 Ιουλίου 1992, Λεμεσός-                  
«Παραμερίστε για να περάσουμε» 
και «Είναι ωραίο να είσαι νέος»

•15ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
22-24 Ιουλίου 1994, Λευκωσία- 
«Νέοι- Ελεύθεροι- Ωραίοι»

•16ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
4-6 Ιουλίου 1997, Λευκωσία- 
Συνθήματα του Φεστιβάλ «Ε/Κ-Τ/Κ 
Κοινή Πατρίδα-Κοινός Αγώνας» και 
« Όλοι μαζί για την αλλαγή»

•17ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
8-10 Ιουλίου 1999, Λευκωσία- 
Αφιερώνεται στα 55χρονα της ΑΟΝ-
ΕΔΟΝ και με κεντρικό σύνθημα 
«Δύναμη από το Παρελθόν, όραμα 
για το μέλλον»

•18ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ,
26-28 Σεπτεμβρίου 2001, 
Λευκωσία- « Δίνουμε Χρώμα στα 
Όνειρα μας»

•19ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
9-11 Ιουλίου 2003, Λευκωσία- 
«Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός»
•20ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
6-8 Ιουλίου 2005, Λευκωσία- «Με 
φάρο την ένδοξη ιστορία της 
Αριστεράς , χαράσσουμε το δρόμο 
για επανένωση, ειρήνη, κοινωνική 
πρόοδο.

•21ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
11-13 Ιουλίου 2007, Λευκωσία- 
«Οι νέοι δε γυρίζουν πίσω- Μαζί 
συνεχίζουμε για νέες κατακτήσεις»

•22ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
8-10 Ιουλίου 2009, Λευκωσία- «Για 
τη Κύπρο της επανένωσης, στον 
κόσμο της ειρήνης»

•23ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ- 
Με το κύρος και την αίγλη που 
απέκτησε ο θεσμός των Φεστιβάλ, 
το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ πήρε την απόφαση 
όπως πραγματοποιήσει έκτακτα το 
23ο ΠΦΝΦ ένα χρόνο μετά αντί δύο 
όπως ήταν καθιερωμένο. Έτσι, το 
τριήμερο 8-10 Ιουλίου 2010 έλαβε 
χώρα το «πιο επιτυχημένο ΠΦΝΦ 
των τελευταίων χρόνων», όπως 
διατυπώθηκε στην εκτίμησή 
του Κεντρικού Συμβουλίου 
της Οργάνωσης, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από την 
μαζικότητα της προσέλευσης 
του κόσμου, η οποία ξεπέρασε 
το φράγμα των 20.000. Οι νέοι 
έστειλαν σε μια κρίσιμη καμπή 
για τον τόπο μας το μήνυμα: 
«Αγώνας για Απελευθέρωση – 
Ομοσπονδιακή Λύση, η μόνη 
απάντηση στη διχοτόμηση και την 
καταστροφή».

•24ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
6-8 Ιουλίου 2011, Λευκωσία- 
«Δύναμη η Νεολαία-Ελπίδα η 
Αριστερά».

•25ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ,4-
6 Ιουλίου 2012, Λευκωσία-«Όπως 
και να ναι τούτη η γη , θα ‘μαι στην 
πρώτη τη γραμμή»

•26ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
3-5 Ιουλίου 2013, Λευκωσία- 
«Οργάνωση-Αντίσταση-Προοπτική με 
τη νεολαία, για το λαό μας»

•27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, 
2-4 Ιουλίου 2014, Λευκωσία-
«Δε βγαίνουνε τα όνειρα σε 
πλειστηριασμό, Δε παίχτηκε η 
παρτίδα μας ακόμα»

Κατά συνέπεια, τα φεστιβάλ ήταν και 
είναι βήμα έκφρασης των οραμάτων, 
των προσδοκιών και των αγωνιστικών 
στόχων του προοδευτικού κινήματος 
της νεολαίας. Παραμένουν 
έπαλξη των αγώνων ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο, βήμα 
έκφρασης διεθνιστικής αλληλεγγύης, 
χώρος έμπρακτης σφυρηλάτησης 
της κοινής πάλης Ελληνοκύπριων 
και Τουρκοκύπριων. Παραμένουν 
εφαλτήριο πάλης για διεκδίκηση 
λύσης στα προβλήματα της νεολαίας 
και για διατράνωση της βούλησης 
για ακατάπαυστο αγώνα με στόχο 
την οικοδόμηση μιας άλλης, ποιοτικά 
ανώτερης κοινωνίας, της κοινωνίας 
της δημοκρατίας, της ελευθερίας, 
της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού. 

•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου 
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας

γιατί επιτακτική ανάγκη του σήμερα 
είναι ο πολιτισμός να αποτελέσει ισχυρό 
όπλο αντίστασης, να καταστεί σύμμαχος 
και σύντροφος στην καθημερινή ζωή και 
στους αγώνες μας.

συμμετοχή και την παρουσία των Τουρκοκύπριων 
νέων, που απέστελλαν χαιρετισμούς φιλίας μέσω 
των προοδευτικών τους οργανώσεων. Στο 19ο 
Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ, το 2003, η παρουσία 
των Τουρκοκύπριων ήταν μαζική, μετά από 31 
χρόνια.

Το φεστιβαλικό κίνημα είναι η συμπυκνωμένη 
έκφραση της πολιτιστικής, αλλά και μαζικής 
παρέμβασης της ΕΔΟΝ. Σε κάθε φεστιβάλ 
νεολαίας, ο νέος βρίσκει βήμα έκφρασης και 
ψυχαγωγία. Το παιδί στον παιδότοπο, ο μαθητής 
και ο φοιτητής στο μαθητικό και φοιτητικό στέκι, 
αλλά και οι νέοι εργαζόμενοι στη δική τους 
γωνία. Από το φεστιβαλικό κίνημα της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ 
έχουν παρελάσει εκατοντάδες ερασιτεχνικά 
και επαγγελματικά μουσικά και χορευτικά 
συγκροτήματα, αθλητές και άλλοι καλλιτέχνες, 
καθώς μέσα από τα φεστιβάλ μας διαχρονικά, 
δίνεται βήμα έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες, 
κρατώντας τη νεολαία μακριά από τη λαίλαπα 
της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού, 
καθιστώντας τα το κορυφαίο πολιτιστικό και 
νεολαιίστικο γεγονός που πραγματοποιείται στην 
Κύπρο.

Τρία συνολικά Φεστιβάλ πραγματοποίησε η ΑΟΝ, 
ενώ ως ΕΔΟΝ βαδίζουμε περήφανοι προς το 28ο 
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, 
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