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Κώστας Καδής, Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού «Οι νέοι και εκ φύσεως και 

λόγω της ηλικίας τους θα πρέπει να 
είναι άτομα αισιόδοξα»

»Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
ΕΔΟΝ για τον Μιχαλάκη 

Κουσουλίδη
«Πρώτα η πατρίδα και μετά οι 
σπουδές». Πραγματοποιήθηκε 
στις 7.08.2014, εκδήλωση μνήμης 
και τιμής της ΕΔΟΝ, για τον ήρωα 

Μιχαλάκη Κουσουλίδη, μέλος του 
ΚΣ της ΕΔΟΝ, ο οποίος σκοτώθηκε 

στις μάχες της Μανσούρας το 1964. 
Ομιλητής ήταν ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χάρης 

Καράμανος και ακολούθως έγινε κατάθεση στεφάνων στον 
τάφο του ήρωα.

» Απεβίωσε η Ελένη Οδιάτου, 
μια πιστή αγωνίστρια του 
Λαϊκού Κινήματος
Η συν. Ελένη διετέλεσε Επαρχιακή 
Γραμματέας της ΑΟΝ Λεμεσού 
και στα δύσκολα χρόνια της 
αποικιοκρατίας αγωνίστηκε 

με νύχια και με δόντια ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό – 

σοβινισμό, κρατώντας ψηλά το λάβαρο 
τ η ς ειρήνης, της ελευθερίας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού! Εμείς οι ΕΔΟΝίτες - 
ΕΔΟΝίτισσες θα συνεχίσουμε να κρατούμε τη φλόγα του 
αγώνα αναμμένη και θα βαδίζουμε ακλόνητοι στο δρόμο 
που βάδισες συντρόφισσα Ελένη. Στο δρόμο του αγώνα, 
της αξιοπρέπειας και της τιμής.

 » Εκδήλωση μνήμης από την 
ΕΔΟΝ για το Γιώργο Τσικουρή

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ πραγματοποίησε 
την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, 
εκδήλωση μνήμης και τιμής 
για τον ήρωα – αγωνιστή της 
δημοκρατίας, Γιώργο Τσικουρή, 

που στις 2 Σεπτεμβρίου 1970 βρήκε 
ηρωικό θάνατο προσπαθώντας να 

πυροδοτήσει ωρολογιακό εκρηκτικό 
μηχανισμό στο κτίριο της Αμερικανικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε στην 
εκδήλωση ο Κεντρικός Οργανωτικός του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, 
Χρίστος Χριστόφιας.
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ΕΔΟΝ είναι η μαζικοποίηση της

Η ΕΔΟΝ είναι αυτοτελής 
πρωτοπόρα δημοκρατική 
μαζ ική πολιτ ική και 
πολιτιστική οργάνωση της 
νεολαίας και ως τέτοια 
αντλεί τη δύναμη της από 
τους χιλιάδες προοδευτικούς, 
δημοκράτες και ριζοσπάστες 
νέους και  νέες που 
οργανώνονται ως μέλη σε 
αυτή. Μαθητές, φοιτητές, νέοι 
εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι 
που δεν συμβιβάζονται με 
το κατεστημένο, που δεν 
ανέχονται την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, που 
θέλουν να παλέψουν για τα 
ιδανικά της ελευθερίας, της 
ειρήνης, της δημοκρατίας, της 
αλληλεγγύης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, έχουν θέση στην 
ΕΔΟΝ. Ο κάθε νέος και νέα 
που θέλει να υπηρετεί την 
αλήθεια, να παλεύει για το 
δίκιο του λαού, να αγωνίζεται 
κόντρα στον εθνικισμό – 
σοβινισμό, στο ρατσισμό, στην 
ξενοφοβία, στις εξαρτήσεις, 
στον ατομικισμό και στη 
μοιρολατρία, έχει θέση στην 
ΕΔΟΝ. 

Φτάνει ο καθένας από εμάς να 
συνειδητοποιήσει τη δύναμη 
του. Η δύναμη του, βρίσκεται 
μόνο μέσα στην οργανωμένη 

πάλη. Δηλαδή να ενώσει τη 
φωνή και τον αγώνα του με 
τους χιλιάδες άλλους που 
θέλουν να παλέψουν για 
τα ίδια ιδανικά. Αυτή είναι 
η δύναμη του. Γι αυτό λέμε 
πως, δύναμη μας είναι η 
Οργάνωση. Κανένας μόνος, 
δεν μπορεί να καταφέρει αυτά 
που πετυχαίνουν οι δυναμικές 
που δημιουργούνται στον 
οργανωμένο, συντονισμένο 
και συντεταγμένο αγώνα. 
Την αγανάκτηση και το θυμό 
μας για τη σαθρή κατάσταση 
στην οποία μας επιβάλλουν 
να ζούμε, να μην αφήσουμε 
να την εκτονώνουμε 
σε αναποτελεσματικά 
ξεσπάσματα στον μοναχικό 
δρόμο της απαξίωσης των 
πάντων. Να τη διοχετεύσουμε 
στην οργανωμένη πάλη για 
ανατροπή του παλιού και 
οικοδόμηση του νέου κόσμου. 

Για όλους αυτούς τους 
λόγους, κάθε χρόνο τέτοια 
περίοδο, εντατικοποιούμε την 
προσπάθεια μας ως ΕΔΟΝ, για 
ανανέωση της σύνδεσης των 
μελών μας και οργάνωση νέων 
μελών. Αυτό που ονομάζουμε, 
Οργανωτική Εξόρμηση. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την ΕΔΟΝ είναι 
η μαζικοποίηση της.

Όσοι περισσότεροι νέοι συμφωνούν 
με το πιο πάνω γενικό πλαίσιο, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
τους πείσουμε να εγγραφούν 
στην ΕΔΟΝ. Να έρθουν μαζί μας, 
να μοιραστούμε την ομορφιά του 
αγώνα. Ταυτόχρονα, ουσιαστική 
παράμετρος για να δυναμώσει 
ο αγώνας, είναι η ποιοτική 
αναβάθμιση της σύνδεσης των 

μελών μας με την Οργάνωση. 
Γι αυτό και ανανεώνουμε την 
ταυτότητα μέλους κάθε χρόνο 
και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε 
ιδεολογικοπολιτικά με το κάθε 
μέλος μας. Για να επιβεβαιώνουμε 
και να ανανεώνουμε την πολιτική 
και οργανωτική σχέση του κάθε 
μέλους με την Οργάνωση.

Την οργανωτική εξόρμηση καλούμαστε να την πραγματοποιήσουμε 
με επιτυχία μέσα σε πολυσύνθετες και δύσκολες συνθήκες. Συνθήκες 
βαρβαρότητας του καπιταλισμού στο πιο ακραίο του στάδιο, τον 
ιμπεριαλισμό. Ακριβώς επειδή η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη τα 
τελευταία χρόνια με τη μεγαλύτερη σε βάθος και έκταση κρίση του 
καπιταλισμού, η ολομέτωπη επίθεση του διεθνούς κεφαλαίου στις 
κατακτήσεις και στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων, δεν έχει προηγούμενο. Την ίδια στιγμή, οξύνονται οι 
ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί για την τελική 
επικράτηση στην αναδιανομή του πλούτου. Κι όταν λέμε πλούτος, 
εννοούμε πρωτίστως τις πρώτες ύλες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Γι’ αυτό, γινόμαστε μάρτυρες της εντατικοποίησης των επεμβάσεων 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στα εσωτερικά χωρών, σε διάφορες 
γωνιές του πλανήτη, με όλες τις μεθόδους. Χρηματοδότηση ακροδεξιών 
– νεοφασιστικών κινημάτων, πραξικοπημάτων, βομβαρδισμοί και 
στρατιωτικές επεμβάσεις. Όλα αυτά γίνονται στο όνομα της επιβολής 
«της ειρήνης και της δημοκρατίας». Πρωταγωνιστική θέση στο μακελειό, 
εξακολουθούν να έχουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους. Το ρόλο του ψυχρού 
εκτελεστή έχει εδώ και 65 χρόνια, ο πιο αιμοδιψής και δολοφονικός 
οργανισμός που υπήρξε ποτέ, το ΝΑΤΟ. Πίσω από κάθε περίπτωση 
επέμβασης και αιματοκυλίσματος ενός λαού, αν δεν βρίσκεται το 
ΝΑΤΟ, σίγουρα θα είναι κάποιο κράτος – μέλος του. Παραδείγματα 
πολλά. Εκατοντάδες κατ’ ακρίβεια. Εδώ θα επικεντρωθούμε στα 
πιο πρόσφατα και επίκαιρα.

Πολυσύνθετες και δύσκολες 
συνθήκες



Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί με 
θύμα τους λαούς

Στην περιοχή μας σημειώνονται 
ανακατατάξεις που άμεσα ή έμμεσα 
εκφράζονται με πολεμικές επιχειρήσεις 
του ΝΑΤΟ. Ο εξοπλισμός εξτρεμιστικών 
ισλαμικών στοιχείων (π.χ. Τζιχαντιστές) 
από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους 
για την ανατροπή εχθρικών προς τις 
ΗΠΑ καθεστώτων και η προώθηση των 
σχεδιασμών για μια «Μεγάλη Μέση 
Ανατολή», δια πυρός και σιδήρου, 
οδήγησε εκ νέου στο αιματοκύλισμα 
του Ιράκ, της Λιβύης, του Λίβανου και 
της Συρίας.

Στη γειτονική μας Λωρίδα της Γάζας, 
γίναμε μάρτυρες τους τελευταίους 
μήνες της κτηνωδίας του Ισραήλ σε 
βάρος των Παλαιστινίων με ανελέητους 
βομβαρδισμούς. Δεν έφτανε ο 
απάνθρωπος αποκλεισμός από στεριά, 
θάλασσα και αέρα που επιβάλλει το 
Ισραήλ εδώ και χρόνια, επί αρκετές 

εβδομάδες βομβάρδιζαν αδιακρίτως 
κτυπώντας εκτός από χιλιάδες σπίτια 
και σχολεία και νοσοκομεία. Αποτέλεσμα 
είναι, οι Παλαιστίνιοι να έχουν 2,200 
νεκρούς, εκ των οποίων τα 3/4 
περίπου άμαχος πληθυσμός – γυναίκες 
και παιδιά, χιλιάδες τραυματίες και 
άστεγους που δεν έχουν πρόσβαση ούτε 
στα βασικότερα αγαθά. Με ικανοποίηση 
είδαμε πως στα τέλη Αυγούστου 
επιτεύχθηκε στο Κάιρο συμφωνία επ’ 
αόριστον εκεχειρίας και τερματισμού των 
βομβαρδισμών. Παρόλα αυτά, η μόνη 
περίπτωση για πραγματική επικράτηση 
της ειρήνης μεταξύ των δύο λαών, 
βρίσκεται στη λύση δημιουργίας ενός 
Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα 
του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ, την άρση των τετελεσμένων 
που δημιούργησε ο εποικισμός στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ενός 

κράτους πλάι στο κράτος του Ισραήλ.

Στην Ουκρανία, εδώ και πολλούς μήνες 
στο πηδάλιο του κράτους βρίσκονται 
εθνικιστές – πιόνια του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού. Από την άλλη, 
βρίσκονται οι ρωσόφωνοι Ουκρανοί 
των ανατολικών περιοχών της χώρας 
που διεκδικούν την αυτονόμηση των 
περιοχών τους και την αυτοδιάθεση 
να επιλέξουν οι ίδιοι το μέλλον των 
ίδιων και των περιοχών στις οποίες 
διαμένουν. Παρακολουθούμε με 
ανησυχία το εμπάργκο που εφαρμόζουν 
οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. προς τη Ρωσία, 
κατηγορώντας την για επέμβαση στα 
εσωτερικά της Ουκρανίας. Η περίπτωση 
της Ουκρανίας, φανερώνει επίσης 
και την υποκρισία της Ε.Ε., η οποία 
από τη μια διακηρύττει σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την 
άλλη στηρίζει ανοιχτά τις νεοναζιστικές 
και ακροδεξιές παραστρατιωτικές 
ομάδες και επιδίδεται σε μια 

πρωτοφανή αντικομμουνιστική 
υστερία με στόχο τη διάλυση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος. 

Το πιο τρομακτικό από όλα για εμάς όμως 
είναι, η εγκατάλειψη από τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη της πολυεπίπεδης 
εξωτερικής πολιτικής που εφάρμοσε 
η προηγούμενη κυβέρνηση βάζοντας 
όλα τα αυγά του σε ένα καλάθι. Αυτό 
των ΗΠΑ, ακολουθώντας το δόγμα 
«ανήκομεν στην Δύσιν». Ψηφίζοντας 
υπέρ του εμπάργκο κατά της Ρωσίας. 
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μας 
με τη Ρωσία και άλλα κράτη, με το 
πολιτικό και διπλωματικό κόστος στις 
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού να 
φαντάζει αναπόφευκτο.

Έτσι, πλησιάζοντας στην έναρξη του 3ου γύρου 
των απευθείας διαπραγματεύσεων Αναστασιάδη – 
Έρογλου, ο οποίος πιθανόν να είναι καθοριστικός, οι 
κυβερνώντες οφείλουν να προβληματιστούν για την 
εξέλιξη των πραγμάτων, για να μην οδηγηθούμε σε 
καταστροφικούς δρόμους. Αυτοί δεν είναι άλλοι, από 
την επιμονή της τουρκικής πλευράς στη διχοτομική 
συνομοσπονδία. Ο Έρογλου έχει την αμέριστη στήριξη 
του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν, ο οποίος 
πραγματοποίησε παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα 
την εβδομάδα που μας πέρασε. Κατά την επίσκεψη 
του, Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας διαδήλωσαν 
ενάντια στην πολιτική της Τουρκίας για την Κύπρο. 

Εμείς, δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες για 
ένα δικοινοτικό αντικατοχικό μέτωπο πάλης για να 
σπρώξουμε τους δύο ηγέτες στην επίτευξη λύσης που 
θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την πατρίδα 
μας. Αυτή η λύση, δεν είναι άλλη από τη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, για ένα κράτος με μια 
κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια 
και με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα  
ψηφίσματα του ΟΗΕ. Λύση που θα απαλλάσσει 
την Κύπρο από την κατοχή, τον εποικισμό και τις 
όποιες ξένες εξαρτήσεις. Λύση που θα διασφαλίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες 
ολόκληρου του κυπριακού λαού.

Να μην οδηγηθούμε 
στο Κυπριακό σε 
καταστροφικούς δρόμους



η νύχτα της 31ης Αυγούστου 1939 
άνδρες των Ες-Ες (Στρατιωτική 
Οργάνωση Ναζιστικού Κόμματος 
Γερμανίας), φορώντας στολές του 
Πολωνικού στρατού εισβάλουν σε 
ραδιοφωνικό σταθμό στη Γερμανική 
πόλη Γκάλιβιτς, που βρίσκεται 

στα σύνορα με την Πολωνία και μιλώντας στα 
Πολωνικά καλούν τον Πολωνικό λαό σε πόλεμο 
κατά της Γερμανίας. Εκτέλεσαν, μάλιστα, 
μερικούς Γερμανούς ποινικούς εγκληματίες, 
που πήραν μαζί τους, σαν αποδεικτικό στοιχείο, 
τάχα, της Πολωνικής εισβολής. Την επομένη ο 
Χίτλερ ανακοινώνει στο Γερμανικό κοινοβούλιο, 
Ράιχσταγκ, το προβοκατόρικο συμβάν και 
ενημερώνει για την αντίποινα που άρχισαν 
από τις 4:45 τα χαράματα της 1ης Σεπτέμβρη 
1939, μέρας που θεωρείται η απαρχή του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, 
ο οποίος διήρκησε μέχρι τον Σεπτέμβρη του 
1946, με απώλειες πέραν των 60 εκατομμυρίων 
ανθρώπων δεν ήταν ένα ξαφνικό και αναπάντεχο 
γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας.

Είχε προηγηθεί ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος, την 
περίοδο 1914-1918 που βρήκε νικήτριες τις 
ηγέτιδες του ιμπεριαλισμού, αποικιοκρατικές 
δυνάμεις Αγγλία και Γαλλία καθώς και την νέα 
υπερδύναμη τις ΗΠΑ. Μεγάλος ηττημένος υπήρξε 
η Γερμανία. Παρόλα αυτά, η Γερμανία διατήρησε 
τη θέση της μέσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
της εποχής. Έτσι γίνεται αντιληπτό, πως οι 
υπερδυνάμεις ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλλία θα έκαναν 
τα πάντα για να αποτρέψουν την οικονομική 
και στρατιωτική ανάκαμψη της Γερμανίας και 
της προσπάθειάς της να ηγηθεί του παγκόσμιου 
καπιταλισμού. 

Κάτι τέτοιο όμως τέθηκε σε δεύτερη μοίρα αφού 
σαν προτεραιότητα του ιμπεριαλισμού, προέκυψε 
ο περιορισμός της επιρροής της νεαρής Σοβιετικής 
Ένωσης που αποτελούσε τον κοινό εχθρό, παρά 
τις όποιες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. 

Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας 
την «Νεολαία»
(Τεύχος 124 – Σεπτέμβριος 2012)

T

Μας οδηγούν ολοένα και πιο βαθιά στο 
βούρκο της ανέχειας και της εξαθλίωσης 

Εμπρός για μαζική και μαχητική ΕΔΟΝ

Η πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη και 
του ΔΗΣΥ, είναι επικίνδυνη για το μέλλον 
του λαού μας από όλες τις απόψεις. Από 
πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. 
Από το ξεπούλημα του φυσικού μας 
πλούτου στο διεθνές κεφάλαιο; Δεν φτάνει 
που η κατοχική Τουρκία εποφθαλμιά 
για εκμετάλλευση της ύπαρξης φυσικού 
αερίου στην ΑΟΖ μας, η κυβέρνηση το 
χαρίζει σε ξένα συμφέροντα. Από την πιο 
αντιλαϊκή και καταστροφική πολιτική που 
εφαρμόζουν από κοινού με την Τρόικα, 
η οποία μας είπαν ότι θα μπορούσε να 
αποτελεί το πολιτικό τους μανιφέστο; Δεν 
έφτανε που η πολιτική τους κούρεψε τις 
καταθέσεις του κόσμου και αύξησε την 
ανεργία σε θεόρατα ύψη (40% στους νέους). 
Που υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται 
τους τραπεζίτες που είναι οι βασικότεροι 
υπεύθυνοι της κατάστασης στην οποία 
περιήλθε η οικονομία μας. Που μειώθηκαν 
οι μισθοί σε επίπεδα πείνας στα 400 και 500 
ευρώ. Που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση 
την Υγεία και δεκαετίες πίσω την Παιδεία 

μας, με συγχωνεύσεις – κλείσιμο 
σχολείων και πανεπιστημιακών 
σχολών, με εισαγωγή κομίστρων 
στα σχολικά λεωφορεία, με 
παγοποίηση της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και άλλα πολλά. 

Τώρα, θέλουν με τις εκποιήσεις να 
πάρουν και τα σπίτια του κόσμου! 
Πρόσφυγες στην ίδια μας τη χώρα 
για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ήταν 
το 1974, με το προδοτικό πραξικόπημα 
και την τουρκική εισβολή και τώρα, η ίδια 
μας η κυβέρνηση με την Τρόικα στο όνομα 
σωτηρίας των τραπεζών! Το εξωφρενικό 
είναι πως δεν δείχνουν καμιά διάθεση 
συναίνεσης στο ζωτικό θέμα προστασίας 
της πρώτης κατοικίας, της μικρής 
επαγγελματικής στέγης και καλλιεργήσιμης 
γης. Δυστυχώς, μας οδηγούν ολοένα και 
πιο βαθιά στο βούρκο της ανέχειας και της 
εξαθλίωσης.

Γι αυτό δεν πρέπει κανένας νέος να κάτσει 
με σταυρωμένα τα χέρια! Σε κάθε σχολείο, 
πανεπιστήμιο, χώρο δουλειάς, καφετέριες, 
αθλητικούς χώρους, στέκια διασκέδασης. 
Όπου κινείται και δραστηριοποιείται η 
νεολαία, οι ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες 
θα είναι εκεί. Να οργώσουμε όλη την 
ελεύθερη Κύπρο απ’ άκρη σ’ άκρη 
οργανώνοντας τους νέους στην ΕΔΟΝ 
και καλώντας τους να πορευτούμε όλοι 
μαζί για να νικήσουν οι αγώνες μας. 
Για να παλέψουμε μαζί κόντρα σε όλα 
που κουρέλια κάνουν τα όνειρα μας. Μόνο 
αυτή μπορεί να είναι η απάντηση που πρέπει 
να δώσουμε σε αυτούς που μας επιβάλλουν 
το μεσαίωνα. Με μαζική και μαχητική ΕΔΟΝ, 
που θα κερδίσει τις μάχες που έρχονται στις 
μαθητικές και τμηματικές εκλογές, στους 
δρόμους του αγώνα και της διεκδίκησης. 
Δίπλα στη νεολαία, για την επίλυση των 
μικρών και μεγάλων προβλημάτων της. Για 
να ξαναλάμψει το άστρο της ελπίδας, καλούς 
αγώνες!

•Χρίστος Χριστόφιας
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ











«ΥΠΠ»: Να σημειώσουμε ότι αυτόν 
το θόρυβο δεν τον προκάλεσε 
το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού. 
Ωστόσο, από την αρχή, η θέση 

του Υπουργείου και εμένα 
προσωπικά ήταν ξεκάθαρη.
 

Ότι δηλαδή, το περιεχόμενο του 
υφιστάμενου μαθήματος της Αγωγής 
του Πολίτη, θα εμπλουτιστεί και θα 
επικαιροποιηθεί, ούτως ώστε να 
περιλαμβάνει μέσα πληροφορίες τόσο 
για τον όρο ομοσπονδία, όσο και για 
άλλους όρους οι οποίοι έχουν σχέση 
με τα πολιτειακά συστήματα και τα 
συστήματα διακυβέρνησης. Ο σκοπός 
ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι να 
εξοικειώσουμε τους μαθητές μας, τους 
νέους, τους αυριανούς πολίτες, με 
όρους τους οποίους ακούνε καθημερινά 
και ενδεχομένως να μην γνωρίζουν 
το περιεχόμενο τους και πιθανόν 
να τους ακούνε για κάποια χρόνια 
ακόμα, ενόψει και των προσπαθειών 
που γίνονται για την επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Σε κάθε όμως 
περίπτωση, δε θα συνδέσουμε αυτή 
την πληροφόρηση που θα δώσουμε 
στο μάθημα με οποιεσδήποτε πτυχές 
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. 
Είναι καθαρά αντικειμενική γνώση 
που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, 
επιστημονικά ανεξάρτητη, γύρω από το 
τι σημαίνει ο κάθε ένας από αυτούς τους 
όρους και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του. 

«ΥΠΠ»: Κανένα εμπόδιο! 
Και πρέπει να πω ότι αυτή η 
θέση του Υπ. Παιδείας και 
Πολιτισμού, ήταν θέση η 
οποία χαιρετίστηκε από όσους 
τοποθετήθηκαν και εν πάση 
περιπτώσει από κανέναν 
δεν κατακρίθηκε. Όλοι ήταν 
σύμφωνοι στο ότι αξίζει τον 
κόπο, ότι θα πρέπει να δώσουμε 
επιστημονικά τεκμηριωμένη 
και αντικειμενική ενημέρωση 
στα παιδιά μας, γύρω από 
όρους τους οποίους ακούνε 
καθημερινά και ενδεχομένως 
να μην γνωρίζουν περί τίνος 
πρόκειται. 

Ξεκινώντας κ. Υπουργέ, 
δημιουργήθηκε μεγάλος 
θόρυβος για το ζήτημα 
της επέκτασης της 
διδασκαλίας των 
πολιτειακών συστημάτων 
στο μάθημα «Αγωγή του 
πολίτη», με την προσθήκη 
της Ομοσπονδίας. Ποια 
είναι η δική σας θέση 
και αν σκοπεύετε να το 
εφαρμόσετε; 

Βρήκατε εμπόδια από 
κάποιους στην προσπάθεια 
σας να το εφαρμόσετε 
αυτό; 

Θεωρώ ότι 
μέσα σε ένα 

περιβάλλον έντονης 
οικονομικής κρίσης, 
το να μειωθεί ο 
προϋπολογισμός 
των πανεπιστημίων 
κατά το μέγιστο 
10% σε ένα 
πανεπιστήμιο και 
λιγότερο σε άλλα, 
δεν είναι δραματική 
μείωση



Άρα δεν τίθεται ζήτημα ότι 
μπορεί να τεθεί από την 
Παγκόσμια Τράπεζα;

Στην έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για 
την παιδεία αναφέρεται 
ότι οι μαθητές των 
Τεχνικών Σχολών δεν 
πρέπει να δικαιούνται 
να παρακαθίσουν στις 
Παγκύπριες εξετάσεις, 
επειδή ο σκοπός των Τ.Σ. 
είναι να εξειδικευτούν 
επαγγελματικά οι 
μαθητές και όχι να γίνουν 
επιστήμονες. Συμφωνείτε 
με την εισήγηση αυτή της 
Π.Τ. και αν ναι, θα είναι 
στα επόμενα σας μέτρα;

Η παρούσα κυβέρνηση 
παγοποίησε την υλοποίηση 
της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης η 
οποία ξεκίνησε από 
την προηγούμενη 
διακυβέρνηση. Εμείς 
θεωρούμε ότι είναι το 
πιο ριζοσπαστικό μέτρο 
ενίσχυσης της παιδείας 
και πως επιβάλλεται 
η συνέχιση της. Γιατί 
έγινε αυτή η παγοποίηση; 
Θα παραμείνει ως έχει 
ή θα γίνει συνολικός 
τερματισμός της;

«ΥΠΠ»: Όπως ανέφερα 
αρκετές φορές, οι εισηγήσεις 
της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν 
είναι δεσμευτικές. Ακριβώς 
αυτό το σημείο, είναι ένα από 
τα σημεία όπου η πολιτική του 
Υπουργείου δεν είναι σύμφωνη 
με τα όσα αναφέρει η έκθεση 
της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για 
παράδειγμα φέτος, προσωπικά 
παρευρέθηκα σε εκδήλωση 
που έγινε στη Λεμεσό για τους 
αποφοίτους των Τεχνικών 
Σχολών οι οποίοι αρίστευσαν 
στις παγκύπριες εξετάσεις 
και εξασφάλισαν θέσεις σε 
Πανεπιστήμια της Κύπρου, 
δίνοντας έτσι το στίγμα της 
πολιτικής του Υπουργείου. 
Θεωρούμε ότι στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση έχουμε αρκετούς 
κλάδους, οι οποίοι είναι 
τεχνολογικής και τεχνικής 
κατεύθυνσης και άρα σε αυτούς 
τους κλάδους θα μπορούσαν 
κάλλιστα να προχωρήσουν και 
να εγγραφούν οι απόφοιτοι 
των τεχνικών μας σχολών. 
Άρα, δε διαφοροποιείται κάτι 
σε αυτό το σημείο σε σχέση με 
την ακολουθούμενη πολιτική 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

«ΥΠΠ»: Θεωρώ ότι δεν έχει 
παγοποιηθεί η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση και θα σας το 
εξηγήσω. Προφανώς αναφέρεστε 
στο κομμάτι που συνδέεται με τα 
αναλυτικά προγράμματα και σε 
αυτό το θέμα υπήρχε μια εξέλιξη 
η οποία, θα έλεγα, θα έπρεπε 
να περιλαμβανόταν στον αρχικό 
σχεδιασμό της μεταρρύθμισης. 
Η εξέλιξη που έχει προκύψει 
είναι η αξιολόγηση του έργου 
που έχει παραχθεί και αυτό 
είναι και θεμιτό, θα έλεγα και 
απαραίτητο. Το τι έγινε από την 
παρούσα κυβέρνηση δεν είναι 
να παγοποιήσει, ούτε να πετάξει 
στα άχρηστα τη δουλειά που 
έγινε προηγουμένως. Το τι έγινε 
από αυτή την κυβέρνηση ήταν να 
προχωρήσει σε μια αξιολόγηση 
των αναλυτικών προγραμμάτων, 
τα οποία είχαν διαμορφωθεί και 
να προχωρήσει στη διαμόρφωση 
των αναλυτικών προγραμμάτων 
στη βάση και των εισηγήσεων 
που θα έδινε η επιστημονική 
επιτροπή. Έχουμε πάρει την 
έκθεση της επιστημονικής 
επιτροπής και ακριβώς με 
καθαρά επιστημονικό και 
τεχνοκρατικό τρόπο, αυτή η 
έκθεση θα αξιοποιηθεί από το 
Υπουργείο. Έχει σταλεί η έκθεση 
στην Συντονιστική Επιτροπή 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, 
η οποία έδωσε τις εισηγήσεις 
για κάθε αντικείμενο στις 
αντίστοιχες ομάδες  εργασίας 
και αυτές οι ομάδες εργασίας 
θα δώσουν ανατροφοδότηση 
προς το Υπουργείο, ως 
προς το πώς βλέπουν να 
εφαρμόζονται οι εισηγήσεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής. Άρα 
είναι καθαρά επιστημονικός 
και τεχνοκρατικός ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
αυτό το θέμα και δε σταμάτησε 

η εφαρμογή των αναλυτικών 
προγραμμάτων. Μια αξιολόγηση 
έγινε και συνεχίζουμε ακριβώς 
με την εφαρμογή τους, αφού 
λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης αυτής. 

Τ ώ ρ α ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή 
μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο 
τα αναλυτικά προγράμματα, 
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
πρώτα απ’ όλα είναι ένα 
χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης 
και πάντοτε θα γίνεται, αλίμονο 
αν δε γινόταν. Η εκπαίδευση 
είναι μια διαδικασία που έχει 
εκ της φύσεως της δυναμικό 
χαρακτήρα, άρα η μεταρρύθμιση 
θα πρέπει να γίνεται συνεχώς και 
η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
αφορά μια σειρά από ζητήματα 
και όχι μόνο τα αναλυτικά 
προγράμματα. Έτσι, αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια σειρά από ενέργειες του 
Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού, 
οι οποίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και θα σας 
αναφέρω ενδεικτικά κάποιες. 

Δουλεύουμε πάνω στην 
ίδια την αναδιαμόρφωση 
του τρόπου λειτουργίας και 
της δομής του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι 
το Υπουργείο λειτουργεί με 
ένα συγκεντρωτικό τρόπο, θα 
πρέπει αν προχωρήσουμε σε μια 
πιο ευέλικτη λειτουργία και μια 
πιο αποκεντρωμένη λειτουργία 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση και 
στην αυτονόμηση των σχολικών 
μονάδων. Αυτή είναι μέσα στις 
δράσεις τις οποίες έχουμε 
δρομολογήσει, δουλεύουμε 
επίσης πάνω σε αρκετά ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με 
εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως 
είναι το σύστημα διορισμών. 
Θα προτείνουμε πολύ σύντομα 
ένα νέο σύστημα, το οποίο 
θέλουμε να λαμβάνει υπόψη 
τις σημερινές πραγματικότητες 
και το γεγονός ότι αρκετοί 
συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί 
υπηρετούν στο εκπαιδευτικό 
σύστημα εδώ και αρκετά χρόνια 
και δε θέλουμε το εκπαιδευτικό 
σύστημα να πετάξει έξω τους 
ανθρώπους αυτούς. Από την 
άλλη, η επιθυμία μας είναι να 
δώσουμε ελπίδα στους νέους, 
και είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε, 
που θα ήθελα να δώσω μέσα από 
την εφημερίδα σας, ότι μέσα 
από το νέο σύστημα διορισμών 
θα πρέπει να δίνεται ένα 
παράθυρο ελπίδας στους νέους 
πτυχιούχους, να μπορέσουν να 
διεκδικήσουν και αυτοί κάποιες 
από τις θέσεις στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα. Σύντομα, το 

νέο πλαίσιο για το σύστημα 
διορισμών θα τεθεί ενώπιον 
των εκπαιδευτικών οργανώσεων 
και άλλων ενδιαφερομένων 
για να γίνει ένας δομημένος 
διάλογος για να δούμε πως 
προχωρούμε. Μεταρρύθμιση 
κάνουμε και στον τομέα της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
και του εκπαιδευτικού έργου. 
Έχω παραλάβει πριν λίγες 
μέρες την έκθεση από την 
επιτροπή που ορίστηκε για 
το θέμα αυτό και μέσα στην 
επόμενη περίοδο θα ξεκινήσει 
ο διάλογος στη βάση αυτής 
της έκθεσης. Μεταρρύθμιση 
αναμένουμε να γίνει και στο 
επίπεδο της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών μας. Εντός της 
ερχόμενης εβδομάδας θα πάρω 
άλλη μια έκθεση από μια άλλη 
επιστημονική επιτροπή για 
το θέμα αυτό. Ο στόχος και 
των τριών αυτών εκθέσεων 
- διορισμοί, αξιολόγηση, 
επιμόρφωση - είναι να έχουμε 
μέσα στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα τους άριστους, 
τους πιο καταρτισμένους 
και τους πιο προσοντούχους 

εκπαιδευτικούς. Από εκεί και 
πέρα μεταρρύθμιση ελπίζουμε 
να γίνει και στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Είναι γενικά 
παραδεκτό ότι όπως λειτουργεί 
το Ενιαίο Λύκειο σήμερα, 
παρουσιάζει προβλήματα. 
Προβλήματα έχουμε και στο 
θέμα της πρόσβασης στα 
δημόσια πανεπιστήμια, αφού για 
να περάσει κάποιος σε ορισμένα 
προγράμματα σπουδών μπορεί 
να μη δώσει τα μαθήματα που 
είναι πολύ σχετικά με αυτά 
τα προγράμματα σπουδών. 
Είναι, λοιπόν, μια σειρά από 
ζητήματα στα οποία μελετούμε 
τομές, μελετούμε την εισαγωγή 
καινοτομιών, μελετούμε 
διαφοροποίηση και όλα αυτά 
θα έλεγα ότι εντάσσονται στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης, η 
οποία όχι μόνο δεν πάγωσε, το 
αντίθετο θα έλεγα, την τελευταία 
περίοδο προχωρά και με πολύ 
γοργούς ρυθμούς. 

«ΥΠΠ»: Δεν τίθεται τέτοιο 
ζήτημα ούτε είναι μέσα 
στους προγραμματισμούς του 
Υπουργείου μια τέτοια εξέλιξη. 

η Κυβέρνηση 
δεν ενέκρινε 

αυξήσεις σε 
κανένα ιδιωτικό 
Πανεπιστήμιο της 
Κύπρου αυτή τη 
χρονιά



Ο προϋπολογισμός των 
δημόσιων πανεπιστημίων 
έχει μειωθεί δραματικά, 
με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται τεράστια 
ακαδημαϊκά προβλήματα. 
Την ίδια στιγμή, παρ’ όλες 
τις εξαγγελίες για αύξηση 
των θέσεων στα δημόσια 
πανεπιστήμια, καμία 
αύξηση δεν παρατηρήθηκε 
μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων. 
Αυτά δεν είναι δείγματα 
κουτσουρέματος της 
δημόσιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης;

«ΥΠΠ»: Δεν έχει μειωθεί 
δραματικά ο προϋπολογισμός 
των δημόσιων πανεπιστημίων, 
έχουμε τα νούμερα. Θεωρώ 
ότι μέσα σε ένα περιβάλλον 
έντονης οικονομικής κρίσης, το 
να μειωθεί ο προϋπολογισμός 
των πανεπιστημίων κατά το 
μέγιστο 10% σε ένα πανεπιστήμιο 
και λιγότερο σε άλλα, δεν είναι 
δραματική μείωση, αν λάβει ο 
καθένας υπόψη την οικονομική 
κατάσταση που βιώνει σήμερα ο 
τόπος. Να πούμε ότι πρόσφατα 
με απόφαση του υπουργικού 
συμβουλίου, προωθείται η 
αποπαγοποίηση όλων των θέσεων 
στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, 
άρα αυτό σημαίνει καλύτερη 
στελέχωση των πανεπιστημίων 
μας. Στο επίπεδο των θέσεων 
των φοιτητών, θεωρούμε ότι τις 
θέσεις οι οποίες εξαρτώνται από 
την απόφαση του υπουργικού 
συμβουλίου, τις έχουμε αυξήσει 
φέτος, δηλαδή αν δει κανείς την 
περσινή απόφαση του υπουργικού 
συμβουλίου και τη φετινή, θα δει 

«ΥΠΠ»: Να σας πω ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί κατ’ 
επανάληψη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της 
Ελλάδας, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα θέμα 
αποκλειστικά του Υπουργείου της Ελλάδας. Εμείς κάναμε τις 
παρεμβάσεις μας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
της Ελλάδας είναι υπεύθυνο για την κατανομή των θέσεων στα 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και για την ευρύτερη κατηγορία 
των αλλογενών-αλλοδαπών στην οποία εντάσσονται και οι 
Κύπριοι υποψήφιοι. Η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά 
ΑΕΙ για τους Κύπριους υποψήφιους, βασίζεται στο γενικό 
βαθμό κατάταξης των Παγκύπριων εξετάσεων και στις 
επιλογές των υποψηφίων, στοιχεία τα οποία αποστέλλονται 
από την κυπριακή υπηρεσία εξετάσεων στην αντίστοιχη 
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
της Ελλάδας, η οποία έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης όλης 

ότι οι θέσεις που εγκρίθηκαν 
φέτος από το υπουργικό 
συμβούλιο είναι περισσότερες 
από αυτές που εγκρίθηκαν 
πέρσι. Ο τελικός αριθμός των 
θέσεων, εξαρτάται από πολλούς 
άλλους παράγοντες και από το 
τι τα ίδια τα πανεπιστήμια θα 
παραχωρήσουν προς τους νέους 
μας. Ενόψει και της δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης που 
βιώνουν όλοι οι φορείς και τα 
πανεπιστήμια, δεν αυξήθηκε ο 
αριθμός των θέσεων που έδωσαν 
τα ίδια τα πανεπιστήμια. Θεωρώ 
όμως ότι αν λάβει υπόψη κανείς 
τις θέσεις που προσφέρουν τα 
δικά μας πανεπιστήμια και τη 
δυνατότητα φοίτησης και σε 
άλλα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα 
της Ελλάδας - ακούσαμε ότι ένας 
πολύ μικρός αριθμός παιδιών 
τελικά δεν εξασφάλισαν θέση 
σε πανεπιστήμια - θεωρώ ότι 
και σε αυτό τον τομέα γίνεται 
το καλύτερο που θα μπορούσε 
να γίνει υπό τις περιστάσεις. 
Παρακολουθούμε το τι συμβαίνει 
στα πανεπιστήμια μας και 
θεωρούμε ότι με τη σταδιακή 
ανάκαμψη και της οικονομίας, 
τα πράγματα θα βελτιωθούν 
σημαντικά. Να σας πω ότι το 
ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τα ακαδημαϊκά μας 
ιδρύματα και μελετά μέτρα 
τα οποία μπορεί να μην έχουν 
άμεση οικονομική επίπτωση, 
αλλά να αναβαθμίζουν το 
καθεστώς τους και θέλω να 
αναφέρω δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα: Το πρώτο 
παράδειγμα είναι η συμφωνία 
που προέκυψε πολύ πρόσφατα 
ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, το ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Υπουργείο Άμυνας. Με βάση 
αυτή τη συμφωνία, οι στρατιώτες 
μας, οι οποίοι προτίθενται να 
σπουδάσουν σε οποιοδήποτε 
πανεπιστήμιο είτε της Κύπρου 
είτε του εξωτερικού, θα μπορούν 
κατά τη διάρκεια του στρατού 
να παρακολουθούν κάποια 

μαθήματα εξ αποστάσεως 
στον ελεύθερο τους χρόνο στο 
ανοιχτό πανεπιστήμιο και στη 
συνέχεια, αυτά τα μαθήματα, θα 
μπορεί να τους τα αναγνωρίζει 
το πανεπιστήμιο στο οποίο 
θα πάνε για να σπουδάσουν. 
Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη σύντμηση του χρόνου των 
σπουδών των παιδιών. Δηλαδή, 
αν για παράδειγμα κάποιος κατά 
τη διάρκεια της στρατιωτικής 
του θητείας παρακολουθήσει 
4 μαθήματα στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορεί 

να γλιτώσει περίπου ένα εξάμηνο 
από το πανεπιστήμιο στο οποίο 
θα φοιτήσει. Αυτό, όπως 
αντιλαμβάνεστε έχει πολλαπλά 
οφέλη: διατηρεί τα παιδιά σε 
επαφή με την επιστήμη τους, 
μειώνει σημαντικά το κόστος 
των σπουδών τους, ιδιαίτερα 
αν πρόκειται να σπουδάσουν 
στο εξωτερικό ή ακόμα και στην 
Κύπρο σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια, 
μειώνει τον χρόνο των σπουδών 
τους, μειώνει το χρόνο που θα 
πρέπει να διανύσουν μέχρι να 
μπουν στην αγορά εργασίας, άρα 
είναι πολύ σημαντική συμφωνία, 
η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά 
από το επόμενο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, δηλαδή από το εαρινό 
εξάμηνο και πιστεύουμε θα έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κυπριακή 
κοινωνία. 

Ένα δεύτερο μέτρο, το οποίο 
θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
που όχι μόνο δεν έχει οικονομικό 
κόστος, αλλά αναμένεται ότι 

θα φέρει στην Κύπρο πολλούς 
πόρους από το εξωτερικό, είναι 
το μέτρο που συζητήθηκε σε μια 
ευρεία σύσκεψη που είχαμε με 
Πρυτάνεις και εκπροσώπους 
όλων των πανεπιστημίων της 
Κύπρου για την προσφορά 
ανοιχτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, κάτω από την 
ομπρέλα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού από 
το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σε 
συνεργασία με όλα τα ιδιωτικά 
και δημόσια πανεπιστήμια 
του τόπου. Θα διαμορφωθεί 

μια δέσμη προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως, την οποία εμείς θα 
προωθήσουμε στο εξωτερικό, 
αλλά βέβαια μπορούν να την 
αξιοποιήσουν και παιδιά από 
την Κύπρο. Η πρωτοβουλία αυτή 
θα συμβάλει στο να καταστεί η 
Κύπρος περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης και να φέρουμε 
από το εξωτερικό πόρους, να 
δημιουργήσουμε διασυνδέσεις, 
να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο 
τα πανεπιστημιακά μας 
ιδρύματα. Πρέπει να σας πω 
ότι αυτή μας η πρωτοβουλία, 
όχι μόνο αγκαλιάστηκε από 
όλα τα Πανεπιστήμια, αλλά 
αντικρίστηκε και πολύ θετικά 
από Πρέσβεις χωρών με τους 
οποίους είχα την ευκαιρία να 
συζητήσω και να τους αναφέρω 
αυτή την προοπτική. Έδειξαν 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
και πιστεύω ότι και αυτή η 
πρωτοβουλία θα αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέτρο προώθησης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Κύπρο. 

Θεωρώ ότι μέσα σε ένα περιβάλλον 
έντονης οικονομικής κρίσης, 

το να μειωθεί ο προϋπολογισμός των 
πανεπιστημίων κατά το μέγιστο 10% σε ένα 
πανεπιστήμιο και λιγότερο σε άλλα, δεν είναι 
δραματική μείωση

Τώρα, για να συνδέσω με κάτι που είπατε πριν ότι πολύ λίγος 
αριθμός δεν εξασφάλισε θέση στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο ότι υπάρχουν αρκετές θέσεις οι οποίες όμως 
στο τέλος οι φοιτητές, επειδή υπάρχει δυνατότητα να τις 
εξασφαλίσουν, κάνουν τις αιτήσεις, αλλά επειδή υπάρχει 
δυνατότητα για κάποιον που εξασφάλισε θέση και στην 
Κύπρο να κάνει αίτηση και στην Ελλάδα, στο τέλος δεν πάει 
να σπουδάσει στην Ελλάδα και μένουν πάρα πολλές θέσεις 
αδιανέμητες και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει 
μια δεύτερη ή τρίτη κατανομή όπως στην Κύπρο. Γιατί δεν 
προχωρούμε είτε σε συνεννόηση με το Υπουργείο της Ελλάδας, 
αν είναι εκεί το πρόβλημα, είτε με ένα δικό μας μηχανισμό να 
υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη κατανομή για τις θέσεις της 
Ελλάδας; 



Πολλοί φοιτητές των 
ιδιωτικών πανεπιστημίων 
σταματούν τις σπουδές 
τους. Την ίδια στιγμή 
πολλοί νέοι που δεν 
εξασφάλισαν θέση στα 
δημόσια Πανεπιστήμια δεν 
μπορούν να σπουδάσουν. 
Οι φοιτητές καλούνται 
να πληρώσουν πέραν 
των 8500€ δίδακτρα το 
χρόνο. Την ίδια ώρα, τα 
επιδόματα αποκόπτονται. 
Τι προτίθεστε να κάνετε 
ως κυβέρνηση;

Κλείνοντας κ. Υπουργέ, 
θα θέλαμε εκ μέρους σας 
και μέσα από αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν στον τόπο 
μας και στα ζητήματα της 
Παιδείας, να στείλετε το 
δικό σας μήνυμα στους 
νέους της Κύπρου μας 
για το μέλλον, για το πως 
βλέπετε να εξελίσσονται 
τα πράγματα. 

«ΥΠΠ»: Να σας πω ότι αυτή η 
Κυβέρνηση δεν ενέκρινε αυξήσεις 
σε κανένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 
της Κύπρου αυτή τη χρονιά και 
ότι πέρσι εξασφαλίστηκε μια 
συμφωνία από όλα τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια για μείωση των 

«ΥΠΠ»: Θεωρώ ότι οι νέοι και 
εκ φύσεως και λόγω της ηλικίας 
τους θα πρέπει να είναι άτομα 
αισιόδοξα, να είναι επίμονοι, να 
είναι δημιουργικοί, να συνεχίσουν 
να αγωνίζονται. Θέλω να τους 
διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να τους 

διδάκτρων κατά 10% από τις 
τιμές του 2010. Άρα μιλάμε 
ότι σήμερα, το μέγιστο των 
διδάκτρων είναι κατά 10% 
μειωμένο από αυτό που ίσχυε 
το 2010. Αυτό είναι το πρώτο 
δεδομένο. Το δεύτερο είναι 
ότι με επιστολή δική μου προς 
όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
κλήθηκαν τα πανεπιστήμια να 
μειώσουν περεταίρω τις τιμές 
τους και αν προσέξει κανείς τις 
τιμές που βγήκαν φέτος, όντως 
σε αρκετά πανεπιστήμια, είναι 
αισθητά μειωμένες. Επίσης, το 
Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού, στη 
βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, 
δίνει τις φοιτητικές χορηγίες και 
τα φοιτητικά πακέτα, σε φοιτητές 
οι οποίοι είναι δικαιούχοι, άρα 
υπάρχει υποστήριξη από μέρους 
του κράτους, και το άλλο το 
οποίο γνωρίζω - και αυτή την 
στιγμή βγάζω το καπέλο του 
υπουργού και βάζω το καπέλο 
του πρώην Πανεπιστημιακού 
ενός Ιδιωτικού Πανεπιστημίου - 
είναι ότι τα πλείστα, να μην πω 
όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
έχουν και τα ίδια μια σειρά από 
μέτρα και διευκολύνσεις προς 
τους φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν 

και έχουν οικονομικές δυσκολίες. 
Αναγνωρίζω ότι κάποιοι φοιτητές 
ακόμα και με αυτά τα δεδομένα  
μπορεί να έχουν πρόβλημα, από 
την άλλη πρέπει να σκεφτούμε 
και τα ίδια τα πανεπιστήμια. 
Εάν θέλουμε υψηλού επιπέδου 
φοίτηση, πρέπει να έχουμε 
υψηλού επιπέδου καθηγητές, οι 
οποίοι πρέπει να πληρώνονται, 
υψηλού επιπέδου υποδομές, οι 
οποίες πρέπει να αναβαθμίζονται 
συνεχώς, άρα πρέπει  να 
υπάρχουν και τα απαραίτητα 
έσοδα για να μπορέσουν τα 

πανεπιστήμια να λειτουργήσουν 
και να αναβαθμίζονται. Εν 
πάση περίπτωση, η δική μας η 
πολιτική, είναι πρώτα απ’ όλα 
να μην επιτρέψουμε οποιαδήποτε 
αύξηση, και δεύτερο να κάνουμε 
την παραίνεση μας, την οποία 
έχουμε ήδη κάνει, προς τα 
πανεπιστήμια για περεταίρω 
μείωση των διδάκτρων και 
πιστεύω ότι με αυτές τις κινήσεις, 
έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση 
των διδάκτρων. 

στηρίξει και είμαι βέβαιος ότι 
με μια συλλογική προσπάθεια 
από μέρους της πολιτείας, 
από μέρους των πολιτικών 
δυνάμεων, από μέρους όλων 
μας, μέσα σε αυτούς βάζω 
και την ίδια την νεολαία, θα 
μπορέσει αυτός ο τόπος να 
πάει καλύτερα και να βρουν 
και οι νέοι μας την θέση που 
τους αξίζει και το μέλλον που 
επιδιώκουν μέσα σε αυτή την 
κοινωνία.
 

της διαδικασίας εξαγωγής των 
αποτελεσμάτων. Επισημαίνεται 
ότι το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας 
δεν προβαίνει σε δεύτερη 
κατανομή των θέσεων για καμία 
κατηγορία υποψηφίων, ούτε 
ακόμα και για τους υποψήφιους 

της Ελλάδας. Δηλαδή αυτή 
η ρύθμιση δεν αφορά μόνο 
εμάς. Το αίτημα διεξαγωγής 
και δεύτερης κατανομής για 
τους Κύπριους υποψήφιους 
έχει τεθεί επανειλημμένα από 
το Υπουργείο Παιδείας της 
Κύπρου στο Ελληνικό Υπουργείο 

Παιδείας, αλλά δεν υπήρξε 
θετική ανταπόκριση. Το εν λόγω 
αίτημα θα μπορούσε να τεθεί εκ 
νέου από εμάς, εγώ θα το θέσω 
ξανά αυτό το θέμα, για να δούμε 
τι μπορεί να βγει. Άρα, είναι 
θέμα το οποίο δεν μπορεί να 
τύχει χειρισμού από το δικό μας 

Υπουργείο, είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα του υπουργείου 
της Ελλάδας. Εμείς κάναμε τις 
κινήσεις μας επανειλημμένα, θα 
προσπαθήσουμε ακόμα μια φορά 
και μακάρι να βγει κάτι καλό, 
αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. 

Είναι γενικά 
παραδεκτό ότι 

όπως λειτουργεί 
το Ενιαίο Λύκειο 
σήμερα, παρουσιάζει 
προβλήματα. 
Προβλήματα έχουμε και 
στο θέμα της πρόσβασης 
στα δημόσια 
πανεπιστήμια.

Συνέντευξη στους:
•Αντρέα Παναγιώτου

•Μιχαέλλα Κωνσταντίνου
•Γεωργία Ματσεντίδου







 «Ν» :  Κε. Μούδουρε θα θέλαμε να μας πείτε 
αρχικά, πως εξηγείται το γεγονός πως παρά το 
ότι είδαμε τα τελευταία χρόνια να εισέρχεται 
σε μια κρίση η διακυβέρνηση Ερτογάν (σκάνδαλα 
εντός του κυβερνώντος Κόμματος, μαζικές 
κινητοποιήσεις κατά της ισλαμικής ατζέντας, αντιδράσεις για την εξωτερική πολιτική 
της χώρας κ.α.) – ο Ερτογάν φαίνεται να παραμένει παντοδύναμος έπειτα και από το 
αποτέλεσμα των δύο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων στην Τουρκία – τις Δημοτικές 
και τις Προεδρικές εκλογές. 

«Ν.Μ»: Σύμφωνα με ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό σοβαρών ερευνών που έγιναν 
τα τελευταία χρόνια για την Τουρκία, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ηγεμονία του 
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 
(ΑΚΡ) και του Έρντογαν, βασίζεται 
σε δύο αλληλένδετους παράγοντες: 
Ο πρώτος είναι μια μεγάλη κοινωνική 
αλλαγή σε σχέση με το μέγεθος της 
μεσαίας τάξης στη χώρα και της 
δυνατότητάς της να καταναλώνει. Για 
παράδειγμα το 2012, περίπου 19.8 
εκατομμύρια νοικοκυριά εντάχθηκαν 
στη μεσαία τάξη, ενώ σύμφωνα με 
προβλέψεις μέχρι και το 2018 αυτός 
ο αριθμός αναμένεται να αγγίξει τα 5 
εκατομμύρια. Συνεπώς, η διακυβέρνηση 
ΑΚΡ συνέβαλε μερικώς στην άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου ενός μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού, χωρίς ωστόσο 
να καταπολεμά τις ανισότητες. Αυτή η 
σταθερότητα στο επίπεδο των μεσαίων 
και ανώτερων στρωμάτων, έφερε με τη 
σειρά της τη σταθερότητα στην εκλογική 
τους συμπεριφορά υπέρ του ΑΚΡ. 
Παράλληλα, το «νέο» μέρος της αστικής 
τάξης, το λεγόμενο ισλαμικό κεφάλαιο, 
έφτασε σε επίπεδα ανταγωνισμού με 
το παραδοσιακό «κοσμικό» κεφάλαιο 
της Τουρκίας, εξέλιξη που οδήγησε 
αυτή την επιχειρηματική ελίτ να 
είναι δύναμη εξουσίας. Ο δεύτερος 

παράγοντας είναι ο γάμος μεταξύ του 
Ισλάμ και του νεοφιλελευθερισμού. Το 
ΑΚΡ κατάφερε να επιβάλει τη θρησκεία 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής 
ταυτότητας, κάτι που του επέτρεψε να 
απευθυνθεί στα χαμηλότερα στρώματα 
του πληθυσμού και να αφομοιώσει 
τις αντιδράσεις τους στις πολιτικές 
λιτότητας. Σε αυτή την περίπτωση το 
Ισλάμ λειτούργησε ως ο κυριότερος 
κώδικας ταύτισης ενός πολύ μεγάλου 
μέρους των φτωχών στρωμάτων με 
τον ίδιο τον ηγέτη της 
Τουρκίας. Απέναντι σε 
αυτό το πλαίσιο, καμιά 
αντιπολιτευτική δύναμη 
δεν έχει στο παρόν στάδιο 
καταφέρει να παρουσιάσει 
μια εναλλακτική πρόταση 
εξουσίας και έτσι η ηγεμονία 
του ΑΚΡ μετατρέπεται σε 
μακροχρόνια. Το δεδομένο 
αυτό καθόλου δε σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν φυγόκεντρες 
δυναμικές. Από τη μια η 
οικονομική ανάπτυξη που 
πέτυχε η διακυβέρνηση 
ΑΚΡ συνδυάστηκε με 
τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, όμως από 
την άλλη εμπέδωσε την 
πολιτική συρρίκνωσης 

των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτή τη 
στιγμή 1.5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, 
δουλεύουν σε υπεργολαβίες, δηλαδή 
σε «ευέλικτες» μορφές εργασίας, 
χωρίς καμιά ασφάλιση και δικαιώματα. 
Συνεπώς, οι εξελίξεις στην οικονομία 
τα αμέσως επόμενα χρόνια θα είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της 
εξουσίας του ΑΚΡ.

Όμως δεν πρέπει να διαφεύγει 
της προσοχής μας ότι το ΑΚΡ 

αντιλαμβάνεται πλέον το Κυπριακό, όχι 
μόνο ως ένα πρόβλημα με συνέπειες 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας, αλλά ως ένα ανοιχτό ζήτημα 
που σχετίζεται με τους στόχους για 
αύξηση της επιρροής της Άγκυρας σε 
ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.



«Ν»: Το «Δόγμα Νταβούτογλου» έχει τελικά χρεοκοπήσει έπειτα και από τις 
εξελίξεις των τελευταίων στην ευρύτερη περιοχή; (επικράτηση Άσαντ στη Συρία, 
ανατροπή ισλαμιστών στην Αίγυπτο κλπ.)

«Ν»: Τι σημαίνει η διαδοχή του Αχμέτ Νταβούτογλου στο πηδάλιο του κυβερνώντος Κόμματος και ακολούθως της Πρωθυπουργίας 
της χώρας;

«Ν»: Η λύση του Κυπριακού δεν φαίνεται να αποτελεί κίνητρο πλέον για την Τουρκία σε σχέση την προοπτική της ένταξης της 
χώρας στην Ε.Ε. Ποιοι άλλοι παράγοντες μπορούν να θέσουν το Κυπριακό ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης της Τουρκίας;

«Ν»: Στα κατεχόμενα έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την επόμενη ψηφοφορία που θα αναδείξει τον νέο ηγέτη της τ/κ 
κοινότητας. Ποιες μπορεί να είναι οι επιδιώξεις της Τουρκίας από αυτή την αναμέτρηση; 

«Ν.Μ»: Έχει χρεοκοπήσει ιδιαίτερα από τη 
στιγμή που πέραν από τα συνθήματα περί 
μηδενικών προβλημάτων, έγινε φανερό 
ότι πρόκειται για ένα «δόγμα» επιδίωξης 
αύξησης της επιρροής της Τουρκίας 
στην περιφέρεια. Οι αυτοκρατορικές 
εκφράσεις τις τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής αποτελούν τον αντικατοπτρισμό 
της ωρίμανσης και ενδυνάμωσης της 
τουρκικής αστικής τάξης, η οποία διεκδικεί 
διεύρυνση του χώρου επιρροής της πέραν 
από τα γεωγραφικά όρια της Τουρκίας. 
Επομένως αυτή η πολιτική τελικά παράγει 
νέους ανταγωνισμούς. Σε αυτό το σημείο 
θα ήταν σημαντικό να αναφερθούν δύο 

«Ν.Μ»: Το πρώτο πράγμα που συμβολίζει 
η ανάδειξη του Νταβούτογλου στην 
Πρωθυπουργία της χώρας, είναι η ιδεολογική 
συνέχεια με την πολιτική Έρντογαν. Ο 
νέος Πρωθυπουργός και πρόεδρος του 
κόμματος, είναι το βασικό πρόσωπο που 
μπορεί να διασφαλίσει την υλοποίηση 

Ν.Μ»: Ο πρώτος παράγοντας που φαίνεται 
να κινητοποιεί το όποιο ενδιαφέρον έχει 
η Τουρκία για τη λύση του Κυπριακού 
είναι το φυσικό αέριο και οι ανταγωνισμοί 
για τη μεταφορά του. Όμως δεν πρέπει 
να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το 
ΑΚΡ αντιλαμβάνεται πλέον το Κυπριακό, 

«Ν.Μ»: Η εκλογική αναμέτρηση για 
ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη 
είναι πολύ σημαντική. Πέραν από τη βαριά 
σκιά της Άγκυρας σε όλες τις σφαίρες της 
ζωής των Τουρκοκυπρίων, είναι γεγονός 
ότι ο ηγέτης της κοινότητας έχει να 
διαδραματίσει το δικό του ρόλο. Απόδειξη 
αυτού είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση 
της λύσης ομοσπονδίας τουλάχιστον 
μεταξύ Ταλάτ και Έρογλου. Η βασική 
επιδίωξη της Τουρκίας επικεντρώνεται στη 
μείωση των προοπτικών να της αποδοθούν 
ευθύνες σε πιθανά αδιέξοδα στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή 
επιθυμεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να είναι 
ένας ακόμα πολιτικός παράγοντας που 
δε θα εμποδίζει, αλλά να ενθαρρύνει το 
νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό των 
δομών στα κατεχόμενα. Όμως είναι 

στοιχεία. Το πρώτο αφορά στην ιδεολογία. 
Το ΑΚΡ αντιλαμβάνεται τη δική του εξουσία 
ως φορέα μιας αποστολής εκπροσώπησης 
του Μουσουλμανικού κόσμου στις διεθνείς 
σχέσεις. Διεκδικεί να γίνει ο εκφραστής της 
ενίσχυσης του μερίσματος της Ανατολής 
στο παγκόσμιο καπιταλισμό. Υπό αυτή 
την έννοια, αναμένεται να συνεχίσει να 
υπογραμμίζει τη διαφορετικότητα του 
Ισλάμ από το Δυτικό εκσυγχρονισμό, όμως 
όχι σε σημεία κάθετης σύγκρουσης. Η 
Τουρκία παραμένει μια χώρα που διεκδικεί 
την ενσωμάτωση της στη παγκόσμια 
αγορά. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στη 
Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι μετά τη 

του προγράμματος του νέου Προέδρου 
της χώρας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην 
προσπάθεια αλλαγής του συντάγματος, 
προώθησης των διαπραγματεύσεων στο 
Κουρδικό και περαιτέρω ανάδειξης του 
περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας. Σε 
ότι αφορά στην οικονομία, θα πρέπει να 

όχι μόνο ως ένα πρόβλημα με συνέπειες 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, 
αλλά ως ένα ανοιχτό ζήτημα που 
σχετίζεται με τους στόχους για αύξηση 
της επιρροής της Άγκυρας σε ολόκληρη 
την Ανατολική Μεσόγειο. Και σε αυτό το 
σημείο, η παρανομία του καθεστώτος στα 

γεγονός ότι η ανοιχτή παρέμβαση της 
Άγκυρας στις εκλογικές διαδικασίες της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας μπορεί να 
φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η πορεία 
αντιπαράθεσης μεταξύ της Άγκυρας και 
ενός μέρους της κοινότητας έτσι όπως 
εκφράστηκε το 2011 με τις μαζικές 
κινητοποιήσεις, είναι ένα στοιχείο που 
υποβόσκει. Έστω και αν δεν εκφράζεται 
μαζικά σε αυτή τη συγκυρία, αποτελεί 
παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στις μελλοντικές εξελίξεις. Η 
ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη 
θα δώσει μηνύματα με πολλαπλούς 
αποδέκτες. Θα καταγράψει τη βούληση 
της κοινότητας σε σχέση με το Κυπριακό, 
αλλά και σε ότι αφορά την πολιτική 
και οικονομική τους εξάρτηση από την 
Τουρκία. Θα δώσει μηνύματα σε σχέση με 

αναμένεται ότι ο Νταβούτογλου θα δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στους παραγωγικούς 
κλάδους, χωρίς να μειώνει τη σημασία 
του ξένου κερδοσκοπικού κεφαλαίου. 
Όμως είναι γεγονός ότι η βαθιά εξάρτηση 
της Τουρκίας από το ξένο κεφάλαιο γεννά 
κάποιες ανησυχίες στην κυβέρνηση ΑΚΡ.

κατεχόμενα είναι κάτι που προβληματίζει 
την τουρκική κυβέρνηση. Όμως είναι 
γεγονός ότι τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, 
η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης 
στρέφεται στην αλλαγή του Συντάγματος 
και στις εξελίξεις στο Κουρδικό.

τον ίδιο τον τουρκοκυπριακό κομματικό 
χάρτη και την αντίληψη της κοινότητας για 
το κομματικό σύστημα. Τέλος, θα δώσει 
μηνύματα και σε ότι αφορά στη μελλοντική 
σχέση που διεκδικεί η Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα με τους Ελληνοκύπριους. 
Συνεπώς η επικείμενη ψηφοφορία θα είναι 
σημαντική, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη 
το πλαίσιο μιας γενικευμένης κρίσης που 
βιώνουν οι Τουρκοκύπριοι σε σχέση με την 
Άγκυρα και σε σχέση με την πορεία των 
δικών τους χωριστών δομών εξουσίας, 
έτσι όπως αυτές υπάρχουν τουλάχιστον 
μετά το 1974.

•Επιμέλεια:
Ηλίας Δημητρίου
Υπεύθυνος Γραφείου 
Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ

λεγόμενη αραβική άνοιξη, μόνο το Ιράν 
παραμένει σε θέση αμφισβήτησης της 
τουρκικής ηγεμονίας (σε ένα εντελώς 
διαφορετικό πλαίσιο) συμβάλλει ούτως 
ώστε η Άγκυρα να συνεχίσει να αναζητά 
τρόπους ενίσχυσης της περιφερειακής της 
επιρροής. Η κατάσταση στην περιοχή είναι 
ρευστή, όμως θα πρέπει να αναμένουμε 
ότι μέσα από αυτή τη ρευστότητα το 
ΑΚΡ θα συνεχίσει να ακολουθεί πολιτική 
παρεμβάσεων στις γειτονικές χώρες.

Η πορεία 
αντιπαράθεσης 

μεταξύ της Άγκυρας και ενός 
μέρους της κοινότητας έτσι 
όπως εκφράστηκε το 2011
με τις μαζικές κινητοποιήσεις,
είναι ένα στοιχείο που 
υποβόσκει.







Σαν μαθήτρια της επαρχίας 
Πάφου, αισθάνομαι έντονα 
την ανάγκη να τοποθετηθώ, 
σε σχέση με το ζήτημα που 
απασχολεί τελευταία την πόλη 
μας, που αφορά στο κλείσιμο 
του Λυκείου Κύκκου, αλλά 
και με την αναγκαιότητα για 
διατήρηση του Νικολαΐδειου 
Γυμνασίου στο κέντρο της 
Πάφου.

Το οργανωμένο μαθητικό τμήμα της 
ΕΔΟΝ,  διευκρινίζει ότι ταυτίζεται 
με τις απόψεις, όπως αυτές 
εκφράστηκαν από οργανωμένα 
σύνολα της επαρχίας μας που 
επιθυμούν τη διατήρηση του 
Νικολαΐδειου Γυμνασίου στο κέντρο 
της πόλης.

Ως μαθητές, αλλά και ΕΔΟΝίτες 
θεωρούμε ότι κοινωνικοί, 
εκπαιδευτικοί αλλά και 

ιστορικοί λόγοι επιβάλουν τη 
διατήρηση του Γυμνασίου, εντός 
του κεντρικού πυρήνα της Πάφου. 
Ακριβώς για τους ίδιους λόγους 
δηλώνουμε την κάθετη διαφωνία 
μας με τη βαθμιαία κατάργηση του 
Λυκείου Κύκκου.
 
Ειδικότερα σε σχέση με 
το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, 
προτείνουμε την άμεση εκπόνηση 
τεχνοοικονομικής μελέτης για 
την ανέγερση νέου σύγχρονου 
σχολείου στον ίδιο χώρο, με βάση 
τις ανάγκες της περιοχής. Στόχος 
μας πρέπει να είναι η ανέγερση 
ενός σχολείου σύγχρονου, άρτια 
εξοπλισμένου και λειτουργικού 
που να ικανοποιεί πρώτιστα τις 
ανάγκες των μαθητών. Το έργο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
ένα χρόνο και να αναζητηθεί 
προσωρινή λύση για τη λειτουργία 
του Γυμνασίου, λύση που θα 

εξασφαλίζει  τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των εμπλεκόμενων 
μερών.

Διαφωνούμε με τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας γύρω 
από το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι μέχρι στιγμής χειρισμοί του 
Υπουργείου Παιδείας χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, 
αδιαφορία και ετσιθελισμό. Το Υπουργείο ακολουθώντας 
πιστά τις επιταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπως αυτές 
καθορίζονται στην έκθεση της, αδιαφορεί μέχρι στιγμής για το 
αίτημα διάφορων φορέων της επαρχίας (Σύνδεσμοι Γονέων, 
Μαθητές, ΟΕΛΜΕΚ, Πολιτικά κόμματα, Τοπικές Αρχές) που 
αντιτάσσονται στο κλείσιμο  του Λυκείου Κύκκου. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη για μια ακόμη φορά αδιαμαρτύρητα 
υλοποιεί τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί τον καλύτερο εκφραστή των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο τόπο μας. Φαίνεται ότι η 
κυβέρνηση αδιαφορεί στο γεγονός, πως για χάριν των 
αριθμών, με την κατάργηση ενός σχολείου δεν επιλύεται το 
οικονομικό προβλήματα του τόπου. Αντιθέτως επιδεινώνεται, 
δημιουργώντας σειρά προβλημάτων σε κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Τα μέτρα λιτότητας, τα οποία με τόσο ενθουσιασμό προσπαθεί 
να επιβάλλει η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, θυματοποιούν τη νέα 
γενιά και τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα του λαού 
μας. Η επέλαση της Παγκόσμιας Τράπεζας στην παιδεία, στην 
υγεία, στις συντάξεις και γενικότερα σε όλες τις κοινωνικές 
παροχές θα είναι καταστροφική. Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι 
το κόστος βολέματος «κάποιων» σε «θεσμούς» και επιτροπές 
που δημιουργήθηκαν από τη κυβέρνηση, είναι πολλαπλάσιο 
της ανέγερσης ενός σχολείου. 

Σαν ΠΕΟΜ, δηλώνουμε 
απερίφραστα ότι θα 
σταθούμε ανάχωμα 
στις οποιεσδήποτε 
προσπάθειες της 
κυβέρνησης που 
θυματοποιούν τη νέα 
γενιά. Για εμάς, σε 
περιόδους κρίσης, 
η παιδεία, η έρευνα 
και η καινοτομία 
πρέπει να αποτελούν 
πυλώνες για την 
πολυπόθητη ανάπτυξη. 

Τασσόμαστε, συνεπώς, μαζί με όλες εκείνες τις φωνές που 
επιθυμούν τη διατήρηση του Λυκείου Κύκκου και την συνέχιση 
ύπαρξης του Νικολαΐδειου Γυμνασίου  στο κέντρο της Πάφου.  

Το Υπουργείο Παιδείας και οι υπηρεσιακοί του, πρέπει να 
αντιληφθούν ότι καλύτερα αποτελέσματα στον ευαίσθητο τομέα 
που υπηρετούν έρχονται μέσα από τη μέγιστη δυνατή συναίνεση 

και το διάλογο και όχι 
μέσω του ετσιθελισμού 
και  της αδιαφορίας. 
Καλούμε για μια ακόμη 
φορά την κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε 
δεύτερες σκέψεις 
ανακαλώντας τις μέχρι 
στιγμής εισηγήσεις της, 
δίνοντας επιτέλους 
σημασία στο καλώς 
νοούμενο συμφέρον 
της τοπικής κοινωνίας 
της Πάφου.  

•Άντρη Αναστασίου
Στέλεχος ΠΕΟΜ Λυκείου Κύκκου Πάφου



άθε χρόνο, γονείς και μαθητές, 
ετοιμάζονται για τη νέα 
σχολική χρονιά. Η έγνοια των 
γονιών μας είναι αυξημένη για 
το ποσό που θα δαπανήσουν, 
ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη 
κρίση. Οι ετοιμασίες ξεκινούν 

με τον προγραμματισμό για τη νέα σχολική 
χρονιά: κλείσιμο ιδιαιτέρων μαθημάτων, 
αγορά γραφικής ύλης, σχολικού εξοπλισμού 
και βιβλίων. Κατ’ ανάγκη, το μεγαλύτερο 
μέρος του συνολικού ποσού μιας οικογένειας 
δαπανείται για τα ιδιαίτερα μαθήματα και 
συγκεκριμένα για τους τελειόφοιτους. 
Σχεδόν το 73% των μαθητών, παρακολουθούν 
μαθήματα σε φροντιστήρια, θεωρώντας ότι 
το φροντιστήριο τους βοήθα για να πετύχουν 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο.

Η γραφική ύλη μαζί με τα βιβλία, είναι 
ένα ακόμα κομμάτι στο προϋπολογισμό 
του σπιτιού. Συγκεκριμένα, μαθητές που 
ακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. 
Σχέδιο, Γραφικές Τέχνες) αναγκάζονται να 
αγοράζουν και επιπρόσθετο εξοπλισμό, 
αφού τα υλικά που τους παρέχονται από 
το σχολείο δεν καλύπτουν τις αυξημένες 
ανάγκες των μαθημάτων τους. Δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που οι καθηγητές,  
«προτείνουν» στους μαθητές τους να 
αγοράσουν κι άλλα συγκεκριμένα 
βοηθήματα,  θεωρώντας ανεπαρκή τα ήδη 
υπάρχοντα βιβλία.

Επιπρόσθετα, στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, ζητούνται χρήματα από τους 
μαθητές για εκδρομές, λεωφορεία, 
εγγραφές, ασφάλιση. Εν μέσω αυτής της 
οικονομικής κρίσης που περνά ο τόπος μας, 
οι σχολικές μονάδες μαζί με το Υπουργείο, 
πρέπει να αναλογιστούν την κατάσταση και 
να διευκολύνουν τους γονείς.  

Δε θα μπορούσαμε να μην 
αναφέρουμε τα κόμιστρα στα 
λεωφορεία. Καλούμαστε να 
πληρώσουμε 150 ευρώ το χρόνο για 
τη μεταφορά μας από το σπίτι προς 
το σχολείο και επιπρόσθετο κόστος 
οι απογευματινές μεταφορές ενός 
μαθητή. Σε περίπτωση που δεν 
κρατάμε για να τα πληρώσουμε, μας 
απειλούν ότι «θα μας κατεβάσουν 
από το λεωφορείο!». Κινδυνεύει 
η παρουσία μας στο σχολειό και 
το δικαίωμα μας για μόρφωση, αν 
δεν πληρώσουμε το λεωφορείο. 
Αρκετές είναι οι περιπτώσεις 
συμμαθητών μας που δεν έχουν τα 
χρήματα και κάποιες μέρες μένουν 
σπίτι, λόγω του μεταφορικού!

Οι γονείς διαμαρτύρονται ότι σε 
εποχή κρίσης δεν αντέχουν να 
επιβαρυνθούν άλλο. Από τη στιγμή 
που οι γονείς μας απολύονται και 
τα εισοδήματα της οικογένειας 
μικραίνουν, είναι παράλογο 
να προσπαθούν και μέσω της 
εκπαίδευσης να τους αποκόψουν 
και άλλα. Αντί να βοηθούνται 
οι συμμαθητές μας που έχουν 
ανάγκη, τους επιβαρύνουν ακόμα 
περισσότερο. Για παράδειγμα, οι 
συμμαθητές μας που τους παρέχεται 
δωρεάν σίτιση  στο σχολείο είναι 
υπόχρεοι να πληρώνουν όλα 
αυτά τα έξοδα! Κάποιοι έχουν την 
οικονομική ευχέρεια να αγοράζουν 
τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα 
μαθητής, ενώ κάποιοι άλλοι όχι 
με αποτέλεσμα να παρατηρούμε 
στα σχολεία μας το φαινόμενο των 
μαθητών «δύο ταχυτήτων». 

Γι’ αυτό και εμεις αυτό που ζητούμε 
είναι μειωση των εξόδων για μας 
τους μαθητές, δηλαδή όλοι οι 
μαθητές να έχουν το δικαίωμα 
δωρεάν και αξιοπρεπούς παιδείας. 
Τουλάχιστον, όλα αυτά τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη μόρφωση 
μας, να παρέχονται δωρεάν από το 
κράτος. Παλεύουμε για το σχολείο 
όπου κανείς δε θα πληρώνει για 
τη μόρφωσή του, ένα σχολείο 
ανθρώπινο που να είναι ανοικτό 
σε όλους τους συμμαθητές 
μας ανεξαρτήτως οικονομικής 
κατάστασης.

•Ανδρεα Κουλέρμου
Τ.Ο. ΠΕΟΜ Λυκείου 
Εθνομάρτυρα Λευκωσίας 

Κ



τις 27 
Αυγούστου, 

πραγματοποιήθηκε μια 
μαζική κινητοποίηση έξω 
από το Προεδρικό, 
ενάντια στις 
εκποιήσεις. Η 
κινητοποίηση 
διοργανώθηκε 
από 15 
οργανώσεις 
και φορείς 
(ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, 
Κίνηση Κατά 
των Εκποιήσεων, 
ΠΟΑΣ, ΠΟΒΕΚ, ΕΚΑ, 
Νεα Αγροτική, ΠΟΠ, 
ΠΟΠΟ, ΠΟΦΕΝ, ΠΣΕΜ, 
ΕΚΥΣΥ, Κίνηση κατά 
των Ιδιωτικοποιήσεων, 
Συνομοσπονδία Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης, 
Κίνηση Πολιτισμού), 
που αντιδρούν έντονα 
στο καταστροφικό 
νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης για τις 
εκποιήσεις, το οποίο 
ανοίγει το δρόμο 
για να ξεσπιτωθούν 
συμπατριώτες μας, για 
πρώτη φορά με το 1974.

Δυστυχώς, ΚΑΝΕΝΑ ΜΜΕ 
δεν παρευρέθηκε για να 
καλύψει οπτικοακουστικά 
την κινητοποίηση και 
εκτός των άλλων, 
παραπληροφορούσαν 
την κοινωνία για την 
πραγματική προσέλευση 
κόσμου, με σκοπό 
να περάσουν στην 
αντίληψη των πολιτών 
το «μάταιο» του αγώνα 
και το «μονόδρομο» των 
εκποιήσεων…

Η «Ν», πάντα 
στις επάλξεις του 
αγώνα, βρέθηκε 
στην κινητοποίηση 
και συνομίλησε 
και με αρκετούς 
παρευρισκόμενους, 
για το λόγο που 
εκείνοι ήρθαν στην 
κινητοποίηση.

Είμαστε εδώ γιατί το νομοσχέδιο που 
πρόκειται να κατατεθεί στη βουλή 
καταπατά τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, 
καταπατά το δικαίωμα του ανθρώπου στη 
στέγαση. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει εδώ, 
να σταματήσει να βρίσκεται σε αδράνεια 
και να σταθεί ενάντια σε όλα αυτά τα 
μέτρα.

Η νεολαία πρέπει να παλέψει για 
όσα έκτισαν οι γονείς μας, να 
προστατεύσουμε τα σπίτια και τις 
περιουσίες μας. Δεν πρόκειται να 
χαρίσουμε την περιουσία μας σε 
κανένα τραπεζίτη.

Η νεολαία πρέπει να είναι στο πλάι του 
λαού για να προστατεύσουμε τα σπίτια 
μας που κτίστηκαν με τους κόπους των 
γονιών και των παππούδων μας και να 
σταθούμε εμπόδιο σε αυτά τα αντιλαϊκά 
μέτρα. 

Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι εδώ 
σήμερα γιατί κόσμος θα χάσει τα σπίτια 
του και πρέπει να διαμαρτυρηθούμε 
όλοι μας. Επίσης αν δεν αντισταθούμε 
και μείνουμε όλοι στους καναπέδες μας 
και δεν κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να 
κατακρίνουμε καμία απόφαση που θα 
ληφθεί εις βάρος μας. 

Σ

Ηρώ Ιωάννου - φοιτήτρια

Λάμπρος Αγαθοκλέους - μαθητής

Ρολάνδος Κυριάκου -  μαθητής

Αλέξης Κούλας - φοιτητής



Πρέπει να προστατεύσουμε 
τους συμπολίτες μας που 
βρέθηκαν σε αυτή τη θέση 
οι οποίοι είναι θύματα της 
τραπεζικής κρίσης. Πρέπει 
όλοι να σταθούμε ενάντια 
στις πολιτικές της Τρόικας 
και του μνημονίου. Μόνο με 
ανυπακοή θα μπορέσουμε 
να αντισταθούμε στις 
πολιτικές της Ε.Ε

Είναι σημαντικό να είμαι εδώ 
σήμερα γιατί νιώθουμε πως 
όλα όσα γίνονται εις βάρος 
του Κυπριακού λαού πρέπει 
να τερματιστούν.  Αυτές οι 
εκποιήσεις δεν πρέπει να γίνουν 
γιατί θα δημιουργήσουν τεράστια 
κοινωνικά προβλήματα. Αν δεν 
σταματήσουν με κάποιο τρόπο 
ή αν δεν βάλει φραγμό η βουλή 
θα χάσουμε ότι έχουμε όπως 
πάθαμε το 1974.

Είμαστε εδώ για να 
συμπαρασταθούμε 
στους ανθρώπους 
που χρειάζονται 
συμπαράσταση στη 
σημερινή κρίση για να 
μη χάσουν τα σπίτια 
τους.

Αντώνης 
Καμηλάρης  
άνεργος

Παρασκευάς 
Ηρακλέους 
εργαζόμενος

Δημήτρης Κώστα  
συνταξιούχος
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ια από τις σημαντικότερες 
ιδεολογικές αρχές της 
ΕΔΟΝ και αναπόσπαστο 
μέρος της δράσης του 
Κινήματος είναι και 
ο Διεθνισμός. Στα 
πλαίσια αυτού 

διοργανώθηκε για 
ακόμα μια χρονιά η 
Διεθνής Ανταλλαγή 
της ΕΔΟΝ, στον 
κατασκηνωτικό 
χώρο της ΕΔΟΝ 
στα Περβόλια της 
Λάρνακας, από 
τις 5 μέχρι τις 12 
Αυγούστου.  

Παιδιά γυμνασίου από την 
Κύπρο, το Λίβανο και τη 
Ρωσία είχαν την ευκαιρία, να 
γνωριστούν και να συζητήσουν για 
διάφορα θέματα που τους απασχολούν, 
με παιδιά από άλλες χώρες. Η εμπειρία 
αυτή ήταν πρωτόγνωρη για κάποια από 
τα παιδιά. Στην αρχή η επαφή δεν ήταν 
χωρίς ενδοιασμούς. Ενδοιασμοί, οι οποίοι 
αφορούσαν τη γλώσσα επικοινωνίας, τις 
ιδιαίτερες συνήθειες της κάθε χώρας, το 
φαγητό, αλλά και κάποιο φόβο για το 
διαφορετικό. Μέσα από το κοινό παιχνίδι 
και την επικοινωνία, σιγά σιγά οι πρώτοι 
φόβοι εξανεμίστηκαν. Τα παιδιά μέσα 
από τις διάφορες ψυχαγωγικές και 
επιμορφωτικές δραστηριότητες, 
ασχολήθηκαν με την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, την ισότητα και την 
κοινωνική ανισότητα, τους κίνδυνους 
του διαδικτύου, μορφές πολιτισμού, την 
ειρήνη και την αλληλεγγύη. Επιπλέον, 
μέσα από τη συμβίωση έμαθαν να 
εργάζονται ομαδικά, να συνεργάζονται 
αρμονικά και να σέβονται τις απόψεις 
των άλλων. Στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία 
να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να 
εκφέρουν ερωτήματα για τα Κινήματα 
των άλλων χωρών. 

Δοκίμασαν 
φαγητά από 
την Κύπρο το 
Λίβανο και τη 
Ρωσία, χόρεψαν 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς 
χορούς και έμαθαν 
μέρος του ύμνου της 
κάθε χώρας. Στα πλαίσια της 
ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε 
δραστηριότητα εκδήλωσης αλληλεγγύης 
προς τον αγωνιζόμενο λαό της 
Παλαιστίνης. Η δραστηριότητα αυτή 
έφερε όλους τους κατασκηνωτές ακόμα 
πιο κοντά, σε ένα κοινό αγώνα, με τη 
δημιουργία της σημαίας της Παλαιστίνης 
χρησιμοποιώντας τα αποτυπώματα 
της παλάμης όλων των παιδιών και 
στέλνοντας με τον τρόπο αυτό το δικό 
τους μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης.  
 
Τα παιδιά έφαγαν και κοιμήθηκαν ο ένας 
δίπλα στον άλλο, έπαιξαν, τραγούδησαν, 
δημιούργησαν, συνεργάστηκαν σε 
δραστηριότητες, έμαθαν αλλά και δίδαξαν 
και το πιο σημαντικό αγκαλιάστηκαν και 
έκλαψαν μαζί σαν ένα, φεύγοντας από 

την 
κατασκήνωση. Δάσκαλοι εμάς των 
μεγάλων και απόδειξη πως η ουσία 
δεν είναι στο χρώμα του δέρματος, 
στην ηλικία, στο φύλο, στη μητρική 
γλώσσα, στην θρησκεία. Το ουσιώδες 
είναι το ότι όλοι είμαστε άνθρωποι που 
πιστεύουν στα ίδια σπουδαία ιδανικά και 
αγωνίζονται πλάι πλάι για τους ίδιους 
αγώνες για να φτιάξουμε ένα καλύτερο 
αύριο.

•Αγιομαμίτη Έλενα 
Καθοδηγήτρια του Κινήματος 
Εδονόπουλων Λευκωσίας
Υπεύθυνη στη Διεθνή Ανταλλαγή της 
ΕΔΟΝ





Από τη
ν πρώ

τη μέ
ρα εί

χα δε
θεί μ

ε τα 
υπόλ

οιπα 
παιδι

ά 

 αν κ
αι δε

ν είχα
με βρ

εθεί 
ποτέ 

ξανά.
 Οι διαλ

έξεις
 ήταν

 πολύ
 

κατα
τοπισ

τικές
 και 

μας γ
έμισα

ν εφό
δια γ

ια το
υς α

γώνες 

μας μ
ετέπε

ιτα σ
τα σχ

ολεία
. Το π

ρόγρα
μμα ή

ταν γ
εμάτο

 

δραστ
ηριότ

ητες 
και έ

τσι δ
εν βα

ρεθήκ
αμε σ

χεδόν
 καθό

λου.

Οι αθλ
ητικέ

ς δρα
στηρι

ότητε
ς μας

 δίδα
ξαν τ

ο ομα
δικό 

πνεύ
μα 

και μ
ας απ

ασχολ
ούσα

ν δημ
ιουργ

ικά. Ο
ι υπη

ρεσίε
ς μας

 έδωσαν 

πειθα
ρχία, 

την α
νοχή 

και τ
ην υπ

ευθυ
νότητ

α.

Κυριάκ
ος Χ

ριστο
δούλο

υ 

Φέτος ήταν 
η πρώτη μου χρο

νιά. Ήταν η πιο ω
ραία 

εμπειρία πο
υ έζησα πο

τέ. Μια εμπειρία
 γεμάτη γν

ώσεις, 

διασκέδαση
 και καλή π

αρέα. Η ΕΔΟΝ σου ανοίγ
ει τους 

ορίζοντες γ
ια ένα καλύ

τερο αύριο 
και σε βάζε

ι στην 

αντίσταση. 
Σου δίνει τη

ν ευκαιρία 
να γνωρίσεις νέου

ς 

και αληθινο
ύς φίλους. Η ΕΔΟΝ σε κάνει έ

να καλύτερ
ο 

άνθρωπο.

Αλεξάνδρα Π
αύλου
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Τώρα μπορώ πλέον ξεκά
θαρα να 

εξηγήσω και να κατ
αλάβω τον λόγο 

που είμαι α
ριστερή! Α

υτό που κά
νει 

την κατασκ
ήνωση μας να 

διαφέρει 

από τις άλλ
ες είναι ότ
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συναγωνιστές μου!
 Ευχαριστώ ιδιαίτερα 

τους υπευθ
ύνους μας 

που μας δί
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η και μας ά
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ν να 
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ε το πώς είναι ο π

ραγματικός
 

κόσμος.

Νεφέλη Στεφάνου



Περάσαμε μαζί 7 αξέχαστες ημέρες. Η κάθε 

ημέρα είχε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο 

να μάθουμε κάθε μέρα που π
ερνούσαμε ήταν 

ακόμη καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω 

όλους για τις εμπειρίες και τ
ους υπεύθυνους 

που ήταν πάντα δίπλα μας, π
ου μας έμαθαν 

πολλά και γίναμε πλουσιότερ
οι στις γνώσεις μας. 

Έτσι, λοιπόν, ραντεβού στους δ
ρόμους για τις 

δικές μας μάχες, που μονάχα
 εμείς ξέρουμε πως 

τις δίνουμε!

Άντρια Κουλέρμου

Πρώτη μου φορά στην κατασκήνωση της 

ΕΔΟΝ! Πέρασα τις πιο ωραίες, μαγικές 

στιγμές. Χαίρομαι πραγματικά που μου
 δόθηκε 

η ευκαιρία να γνωρίσω τέτοιους ανθρώπους 

σαν εσάς και να συνδεθούμε
, να γίνουμε 

μια οικογένεια. Σε αυτή την κατασκήνωση 

διδάχθηκα και έμαθα πολλά. 
Γνώρισα φίλους 

από άλλες επαρχίες και εύχο
μαι να κρατήσουμε 

επαφή. Ευχαριστούμε γι’ αυτό το όμορ
φο ταξίδι.

Μαρία Κυριάκου

Όλα αυτά που έζησα σε μια 
εβδομάδα θα μου μείνουν αξέχαστα. Έκανα καινούριες 

γνωριμίες με συναγωνιστές 
μου και ελπίζω να κρατήσουμε 
τις σχέσεις μας. Ήμασταν όλοι 
σαν μια οικογένεια. Επίσης, 
έμαθα και πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Οι 

γνώσεις μου εμπλουτίστηκαν! 
Μακάρι να είχα ξανά την ευκαιρία για να ερχόμουν.Ιωάννης Σωτηρίου

Μια εβδομάδα που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη για πολλούς και διάφορους λόγους. Σίγουρα δεν ήρθαμε μόνο για την διασκέδαση αλλά και να μάθουμε κάποια βασικά πράγματα για την ΕΔΟΝ και γιατί είμαστε ΕΔΟΝίτες. Περνώντας από αυτό το σχολείο σίγουρα κανείς δε φεύγει από την κατασκήνωση χωρίς να κερδίσει κάτι και για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που με κάνατε να συνειδητοποιήσω αρκετά πράγματα.

Αντρέας Ασβεστάς                                                                 

Αυτές οι 7 μέρες οι οποίες είχαν περάσ
ει αρκετά 

γρήγορα, μου χάρισαν απίστε
υτες εμπειρίες. Η 

αλήθεια την πρώτη μέρα, πίστευα πως δε θα περνούσα 

τόσο ωραία αλλά τελικά πέρασα τις 
καλύτερες μέρες 

της ζωής μου. Έμαθα, διασκέδασα, έκανα καιν
ούριες 

παρέες, απέκτησα καινούριες
 εμπειρίες και στο τέλος 

με συγκίνησε μπορώ να πω ότι θα επιστρέψω με τη νέα 

σχολική χρονιά πιο δυναμική 
με τους συναγωνιστές μου 

και να παλέψουμε για τα δίκ
αια μας. Πάντα θα έχω αυτή 

την εμπειρία στην καρδιά μου
, θα μου μείνει αξέχαστη! 

Μαρία – Νεφέλη Νικολάου

Στην αρχή είχα άγχος επειδή δεν ήξερα 
σχεδόν κανένα, το άγχος μου 

όμως έσβησε όταν 
από την πρώτη μέρα 
κιόλας γνώρισα τα 
περισσότερα άτομα 
της κατασκήνωσης. 
Κοινωνικοποιήθηκα αρκετά 
και μέσα από τις ομαδικές 
εργασίες, δραστηριότητες 
και τις υπηρεσίες μας 
δέθηκα με όλους τους 
συναγωνιστές στην 
κατασκήνωση. Πραγματικά 
είναι υπέροχο συναίσθημα να 
νιώθεις ότι ανήκεις σε ένα 
σύνολο ατόμων που έχουμε 

τις ίδιες απόψεις και είναι ωραίο να 
δένεσαι με αυτά τα άτομα.

Ιωάννα Θεμιστοκλέους



ραγματοποιήθηκε 
στις 25 – 27 Ιουλίου η 21η 
Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού 
Τμήματος της ΕΔΟΝ, στα 
αναπαυτήρια της ΠΕΟ, στα 
Περβόλια Λάρνακας, με 
σύνθημα «40 χρόνια ψηλά 
το λάβαρο του ανθρώπου». 

Οι 250 και πλέον αντιπρόσωποι της 
Συνδιάσκεψης, από όλους τους χώρους 
σπουδών που υπάρχουν Κύπριοι φοιτητές, 
αναφέρθηκαν στη χρονιά που πέρασε, στη 
δράση και τις θέσεις της Προοδευτικής 
Κ.Φ.

Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό 
διάλογο, τις τοποθετήσεις των συνέδρων 
για την κατάσταση στο κυπριακό 
φοιτητικό κίνημα, αλλά και το ρόλο της 

ΠΟΦΕΝ στην οργάνωση και καθοδήγηση 
των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν οι 

κατευθυντήριες 
γραμμές για τη δράση 
του Φοιτητικού Τμήματος της 
ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι για τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά.

Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε 
την πρώτη μέρα και ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ συν. Άντρος Κυπριανού, ο οποίος 
προέβη σε μια ενημέρωση για το 
κυπριακό πρόβλημα, τις εξελίξεις στην 
οικονομία, αλλά και των τρεχουσών 
πολιτικών εξελίξεων. Τέλος, τόνισε 
την πολιτική σημασία της παρουσίας 
της νεολαίας και των φοιτητών στους 
αγώνες που έρχονται και την δυναμική 

που δίνει στους αγώνες του 
λαικού κινήματος.

Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες 
μέσα από τις εργασίες της 
Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν 
τη θέλησή τους να παλέψουν 
για μείωση των διδάκτρων 
στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
τονίζοντας παράλληλα πως 
θα σταθούν απέναντι σε 
κάθε προσπάθεια επιβολής 
διδάκτρων στα δημόσια 
πανεπιστήμια του τόπου μας. 
Ταυτόχρονα, έδειξαν την 
αποφασιστικότητα τους να 
παραμείνει η Προοδευτική 
στην πρωτοπορία των 
αγώνων για τα δικαιώματα 
των φοιτητών σε όλους τους 
χώρους σπουδών, δίνοντας 
παράλληλα την υπόσχεση 
πως η ΠΟΦΕΝ θα επιστρέψει 
μέσα από την ενδυνάμωση της 
Προοδευτικής, στο δρόμο του 
αγώνα και της διεκδίκησης. 
Αμετάθετος στόχος για τους 
ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο αγώνας 
για δίκαιη και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού, που θα επανενώνει 
τον τόπο και το λαό μας. 

Η Προοδευτική Κίνηση 
φοιτητών, θα παραμείνει η 
εμπροσθοφυλακή για την 
περιφρούρηση των κεκτημένων 
και των διεκδικήσεων του 
φοιτητικού κινήματος. Μέσα 
από την 21η Συνδιάσκεψη, 
στέλνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα 
πως δε θα αφήσουμε όσα 
κατέκτησε και όσα διεκδικεί 
το φοιτητικό κίνημα να γίνουν 
έρμαιο στις ορέξεις των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
της Τρόικα, του ΔΗΣΥ και της 
κυβέρνησης του και όλων όσων 
επιμένουν πως οι πολιτικές 
της λιτότητας είναι, δήθεν, ο 
μόνος δρόμος εξόδου από την 
κριση. Στο δρόμο που χάραξαν 
οι πρώτοι Προοδευτικάριοι, 
θα συνεχίσουμε κι εμείς με τη 
σειρά μας, για μια πιο ισχυρή 
και μαζική Προοδευτική, που 
θα υπηρετεί τους φοιτητές και 
το λαό μας.

 •Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας 
Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ



α στελέχη της 
Προοδευτικής 
Κ.Φ, απευθύνουν 
θερμό αγωνιστικό 
χαιρετισμό και 
συνάμα  ένα 

μεγάλο καλωσόρισμα σε όλο το φοιτητικό 
κίνημα και εύχονται στον κάθε φοιτητή, υφιστάμενο 
ή νεοεισερχόμενο, καλή επιτυχία στη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινάει. Χιλιάδες μαθητές 
ξεκινούν ένα νέο κύκλο στη ζωή τους, καθώς 
εισέρχονται στη φοιτητική τους ζωή και χιλιάδες 
άλλοι τελειώνουν τις σπουδές τους συνεχίζοντας 
ως νέοι εργαζόμενοι πλέον. Δηλώνουμε περίτρανα 
ότι θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες 
αδυναμίες μας και να βρεθούμε στο πλευρό του κάθε 
φοιτητή σε όλους τους χώρους σπουδών στα μικρά 
και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε όλα 
τα πανεπιστήμια στην Κύπρο, σε όλους τους χώρους 
σπουδών της Ελλάδας, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, 

τη Γαλλία, τη Μόσχα και όπου υπάρχουν 
φοιτητές, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών 

ήταν και θα είναι πάντα παρών.

Φέτος συμπληρώνονται 40 
χρόνια ζωής και δράσης της 

Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών. 
Η Προοδευτική, από την 
ίδρυση της, καταξιώθηκε στις 
συνειδήσεις των φοιτητών ως η 
παράταξη που εκφράζει γνήσια 
κι έμπρακτα το αίτημα της για 
δικαίωμα στη μόρφωση και 
στη δουλειά. Η σταθερή μας 
επιδίωξη είναι ένα φοιτητικό 
κίνημα ενωμένο σε στόχους 
και αρχές, μαζικό στη βάση, 
διεκδικητικό, με αιτήματα που 

έχουν στο επίκεντρο τους νέους 
και τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα 

αποτελεί το μεγάλο πόλο της 
δημοκρατίας και της διεκδίκησης 

κι εκφράζει τον άμεσο στόχο της 
επανένωσης της Κύπρου. 

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως, το 
φοιτητικό κίνημα βρίσκεται στο στόχαστρο 
της κυβέρνησης της δεξιάς. Τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια και οι ιδιοκτήτες τους, 
δυστυχώς, συνεχίζουν να παριστάνουν 
πως δεν αντιλαμβάνονται το γεγονός, ότι 
ο σημερινός νέος αδυνατεί να πληρώσει 
35000 ευρώ δίδακτρα το χρόνο. Οι 
μειώσεις στους προϋπολογισμούς των 
δημοσίων πανεπιστημίων  προφανώς και 
θα οδηγήσουν στην εισαγωγή διδάκτρων, 
αφού τα πανεπιστήμια θα είναι αδύνατο 
να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Η ανεργία 
καλπάζει ανεξέλεγκτα, οι εργοδότες «πατούν 
επί πτωμάτων» με θύματα τους εργαζόμενους 
και οι νέοι «δοκιμάζονται» στις δουλειές 
για λίγες μέρες χωρίς απολαβές και μετά 
διώχνονται παίρνοντας τη θέση τους κάποιοι 
άλλοι για να δοκιμαστούν άνευ απολαβών 
με την ίδια λογική. 

Δυστυχώς,  η  επ ικράτηση του 
νεοφιλελευθερισμού και των πολιτικών 
λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, που διακατέχει 
τόσο την κυβέρνηση Αναστασιάδη όσο και 
την Τρόικα, τσακίζουν κάθε προοπτική για 
εμάς τους νέους. Πέραν των πιο πάνω, ο 
λαός μας ζει ακόμα υπό τούρκικη κατοχή. Το 
δίδυμο έγκλημα του 1974 είναι ζωντανό και 
εμείς ζούμε τις συνέπειες του εγκλήματος. 
Ελευθερία εγκατάστασης, ελευθερία 
διακίνησης και ελευθερία απόκτησης 
περιουσίας, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, 
καταπατούνται κατάφωρα.

Τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ας γίνουμε η 
γενιά των φοιτητών που θα επιβάλει το 
σεβασμό στην αξιοπρέπεια μας, το σεβασμό 
στο δικαίωμα μας να συνεχίσουμε να 
οραματιζόμαστε μια ζωή ευημερούσα και 
ευτυχισμένη, όπως αξίζει στη νέα γενιά που 
ζει εν έτει 2014. Για πτυχία με αξία και όχι 
διαβατήρια για την ανεργία. Για έξοδο της 
Κύπρου από το μνημόνιο, για λευτεριά και 
επανένωση μακριά από τα αιματοβαμμένα 
χέρια των ιμπεριαλιστών.
Καλή αντάμωση στα πανεπιστήμια, καλή 
αντάμωση στους αγώνες μας για τη ζωή και 
την αξιοπρέπεια, τη σωτηρία της Κύπρου και 
του λαού μας. 

•Γιώργος Χαραλάμπους
Οργανωτικός Γραμματέας Τοπικής 
Οργάνωσης ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού 
Τμήματος ΕΔΟΝ
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ν έτει 2014 βλέπουμε 
ότι πολλοί συμφοιτητές 
μας αναγκάζονται να 
σταματήσουν τις σπουδές 
τους  στα ιδ ιωτ ικά 
πανεπιστήμια. Ο λόγος 
είναι σαφέστατος: οι 

απαράδεκτα υψηλές τιμές διδάκτρων 
οι οποίες κυμαίνονται από € 8,000-
12,000 το χρόνο, τιμές μάλιστα οι 
οποίες σου διασφαλίζουν απλά ότι 
μπορείς να παρακολουθείς το μάθημα 
και τίποτα περισσότερο! Σε αυτές 
τις τιμές δε συμπεριλαμβάνονται τα 
έξοδα αγοράς βιβλίων, γραφικής 
ύλης, αντιγράφων, τα οποία 
σου επιβάλλουν οι καθηγητές 
να αγοράσεις για να μπορείς να 
παρακολουθείς το μάθημα. Με 
μια απλή πρόσθεση βλέπουμε ότι 
από τις €8,000 έξοδα που αρχίζει 
ένας νεοεισερχόμενος φοιτητής 
βρίσκεται αμέσως στις €10,000 το 
λιγότερο, χωρίς να υπολογίζονται τα 
προσωπικά του έξοδα. Όλα αυτά εν 
μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης και με τα πρωτόγνωρα 
δεδομένα που επικρατούν στο νησί. 
Ολοένα και περισσότεροι συμφοιτητές 
μας να αναγκάζονται να σταματήσουν 
τις σπουδές τους, γιατί οι ιδιοκτήτες 
των Πανεπιστημίων δεν αφουγκράζονται 
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν. Αντιθέτως, το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η μεγιστοποίηση του 
κέρδους τους. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ., επαναλαμβάνουμε  
για άλλη μια φορά τη θέση μας για 
άμεση μείωση των διδάκτρων κατά 
30% από τα εγκεκριμένα δίδακτρα. 
Η ανάγκη για μείωση των διδάκτρων 
κρίνεται επιβεβλημένη από την στιγμή  
που η οικονομική κατάσταση στην 
χώρα μας, ολοένα και χειροτερεύει. Οι 
κοινωνικές συνέπειες που επιφέρει το 
μνημόνιο αυξάνουν με ραγδαίο ρυθμό 
την φτωχιά και την ανέχεια. Από αυτή 
την κατάσταση, δε θα μπορούσε να 
μην ήταν επηρεασμένη και η μεγάλη 
μάζα των φοιτητών, αφού η οικονομική 
δυνατότητα αυτών και των οικογενειών 
τους, έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο 
βαθμό, επηρεάζοντας αρνητικά την 
δυνατότητα πληρωμής των υπέρογκων 
διδάκτρων. 

Η μείωση της τάξης του 30% που 
επιδιώκουμε σαν Προοδευτική Κ.Φ. 
δεν είναι διόλου τυχαία. Αυτό το ποσό 
οφείλεται στις συνεχόμενες αυξήσεις που 
έχουν επέλθει από την ημέρα ίδρυσης 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Καλούμε λοιπόν τις αρμόδιες 
αρχές και την πολιτεία του τόπου 
για άλλη μια φορά να πάρουν 
θέση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα 
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 
των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και 
γενικότερα η νεολαία μας σήμερα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω 
ένα ερώτημα προς τους ιδιοκτήτες 
ιδιωτικών πανεπιστημίων: Αντί των 
τόσων μεγαλοπρεπών διαφημίσεων 
στους αυτοκινητοδρόμους, 
αντί τόσων ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών διαφημίσεων, θα 
μπορούσατε με αυτό το υπέρογκο 
ποσό που ξοδεύετε να μειώσετε 
τα δίδακτρα των πανεπιστημίων. 
Αφουγκραστείτε τις ανάγκες των 
καιρών και τους τόσους νέους που 
αναγκάζονται λόγω οικονομικών 
δυσκολιών να σταματήσουν τις 
σπουδές τους. Γιατί η μόρφωση 
δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, 
δικαίωμα μας είναι και με αγώνες 
κατακτίεται

•Γιώργος Μίτας 
Τοπικός Γραμματέας Τοπικής 
Οργάνωσης ΕΔΟΝ Ευρωπαικού 
Πανεπιστημίου
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χει κατατεθεί στη Βουλή το 
νομοσχέδιο που συμφωνήθηκε 
με την Τρόϊκα, ετοιμάστηκε 
από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ-
Αναστασιάδη, εγκρίθηκε 

από το υπουργικό συμβούλιο στις 30 
Ιουλίου 2014 και αφορά τις εκποιήσεις 
περιουσιών. Το νομοσχέδιο παρέχει τη 
δυνατότητα στις τράπεζες να κατάσχουν 
σπίτια, επαγγελματικές στέγες και 
καλλιεργήσιμη γη από εργαζόμενους κι 
αγρότες οι οποίοι αδυνατούν μέσα σε 
συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και 

λιτότητας που οι ίδιοι μηχανισμοί έχουν 
δημιουργήσει, να αποπλήρώσουν τα 

δάνεια τους. Συγκεκριμμένα το 
νομοσχέδιο προνοεί α) μαζικές 
εκποιήσεις περιουσιών, β) 

ξεπούλημα ακινήτων στο 50% τις 
τρέχουσας αξίας και γ) δυνατότητα 
εκποίησης της πρώτης κατοικίας από 
1η  Γενάρη 2015.

Για ακόμα μια φορά, ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης πέραν από την 

ξεκάθαρη ταξική τοποθέτηση 
απέναντι σε εργαζόμενους, 
αγρότες και τη νέα 
γενιά, έχει κουραστικά 
αναιρέσει τον εαυτό του. 
Παρά την ‘δέσμευση’ του 
προέδρου για προστασία 
της πρώτης κατοικίας 
σε συνέντευξη του στη 
γερμανική εφημερίδα FAZ 
τον Μάρτιο του 2014, έχει 
συμφωνήσει και σχεδιάσει 

νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα 
ακίνητα συμπεριλαμβανομένης και της 
πρώτης κατοικίας. Είχε επίσης, στις 10 
Απριλίου 2014 σε γραπτή επιστολή του 
στον πρόεδρο της Βουλής, ‘δεσμευτεί’ 
ότι σε 3 εβδομάδες (!) θα κατέθετε 
σχέδιο για ‘ένοίκιο έναντι υποθήκης’ 
καθησυχάζοντας για το θέμα των 
εκποιήσεων.  

Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη 
αντιλαϊκό και έντονα αντινεανικό μέτρο 
στη φαρέτρα της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ. 
Αποστερεί από χιλιάδες νέους το δικαίωμα 
στη στέγαση και στην προσπάθεια των 
νέων ζευγαριών να ξεκινήσουν τη ζωή 
τους κάτω από μιά στέγη. Ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι 
οποίοι ξεκινούν τη ζωή τους με όνειρα, 
το νομοσχέδιο θα έχει τρομακτικές 
συνέπειες. Αποτελεί επίσης, ακόμη ένα 
μέτρο το οποίο η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ 
έχει μονομερώς αποφασίσει, αγνοώντας 
για ακόμα μια φορά κοινωνικούς φορείς, 
κόμματα και συνδικάτα. 

Ούτε όμως στη νεοφιλελέυθερη λογική 
μπορεί να σταθεί η προώθηση του 
νομοσχεδίου, αφού σε επίπεδο εθνικής 
οικονομίας θα οδηγήσει σε μαζική 
κατάρρευση των τιμών των ακινήτων, με 
συνέπεια την αύξηση των επισφαλειών 
στα ενυπόθηκα δάνεια. Μπορεί όμως να 
σταθεί σε μιά βασική αρχή των πολιτικών 
λιτότητας σε περίοδο καπιταλιστικής 
κρίσης – την συγκέντρωση κεφαλαίου σε 
όλο και λιγότερα χέρια. Κι αυτό γιατί, 
πέραν από αντιλαϊκό, το νομοσχέδιο 
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έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό – την καταφανή εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων του κεφαλαίου. Σταδιακά, θα δημιουργήσει 
τις συνθήκες αρπαγής ακινήτων εργαζομένων, οι οποίοι 
αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, από τους έχοντες. 
Συγκεκριμμένα, το νομοσχέδιο προνοεί την σταδιακή εκποίηση 
περιουσιών στο 50% της αξίας τους. Οι συνέπειες για τους 
εργαζόμενους θα είναι σοβαρές και θα οδηγήσει τον τόπο 
σε ένα τρομακτικό πισωγύρισμα. Χιλιάδες οικογένειες νέων 
εργαζομένων, θα υποχρεωθούν σε παραχώρηση και κατάσχεση 
των περιουσιών τους και στην συγκέντρωση του πλούτου και 
των ακινήτων σε μια χούφτα μεγαλογαιοκτημόνων. 
Απέναντι, βρίσκεται το κόμμα των εργαζομένων το ΑΚΕΛ που 
έχει καταθέσει από κοινού με την ΕΔΕΚ πρόταση νόμου για 
υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και πρόταση από κοινού με 
το ΔΗΚΟ για περιορισμό του ύψους των επιτοκίων, απαγόρευση 
πρόσθετων χρεώσεων και είσπραξης τόκων πέραν του αρχικού 
κεφαλαίου. 

Στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας δεν χωρούν ούτε 
ψευτοδιλήμματα, ούτε εκβιασμοί. Είναι απαράδεχτη η αποδοχή 
της λογικής, ότι τα θύματα της καπιταλιστικής κρίσης και της 
ασυδοσίας του τραπεζικού κεφαλαίου, που οδήγησε τους νέους 
στην ανεργία, στην ανέχεια και στην μείωση των εισοδημάτων 
τους, θα πρέπει να θυσιαστούν με εκποίηση του σπιτιού ή 
της επαγγελματικής τους στέγης. Την ίδια ώρα μάλιστα, που 
μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματιών χρωστούν πέραν από 6 
δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες! Λεφτά λοιπόν, υπάρχουν! 
Απλά δεν θα στρέψει το κεφάλι εκεί, μια κυβέρνηση η οποία 
έχει δώσει διαπιστευτήρια προστασίας των μεγαλο-οφειλέτων, 
ούτε ο ΔΗΣΥ το κόμμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους. 

Τι κάνουμε λοιπόν; Αντιστεκόμαστε. Δεν μένουμε σπίτι, γιατί 
ακόμα και αυτό το σπίτι θα μας το αρπάξουν με την πρώτη 
ευκαιρία. Οι επιπτώσεις του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις δεν 
αφορούν τον διπλανό μας, το συνάδελφο, το φίλο. Μας αφορούν 
όλους. Όταν σου αρπάζουν το σπίτι σου, όσα πάλεψες εσύ και 
η οικογένεια σου να κτίσεις μιά ζωή, δεν στρέφεις το βλέμμα 
κάτω. Σηκώνεις κεφάλι. Συμμετέχεις στις κινητοποιήσεις 
που οργανώνει το λαϊκό κίνημα μαζί με την Κίνηση Κατά των 
Εκποιήσεων και δεκάδες άλλους φορείς και οργανώσεις. 
Διαβεβαιώνεις αυτούς που θέλουν να σε ξεσπιτώσουν ότι δεν 
θα τους περάσει. Θα σε βρουν μπροστά τους. Για το μέλλον 
μας, τα όνειρα μας και όσα εμείς και οι γονείς μας παλέψαμε 
για μια ζωή! Ούτε βήμα πίσω!

•Άγγελος Κασσιανός
Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου



Αναφέρεται στην υποχρέωση του 
εργοδότη να πληροφορεί γραπτώς 
τον εργοδοτούμενο για τους 
βασικούς όρους απασχόλησής του 
και καθορίζει τα ελάχιστα που πρέπει 
να περιλαμβάνει η ενημέρωση αυτή. 
Τα απαραίτητα στοιχεία της γραπτής 
ενημέρωσης είναι τα στοιχεία της 
ταυτότητας του εργοδότη και του 
εργοδοτούμενου, τη διεύθυνση 
εργασίας του εργοδοτούμενου, τη 
θέση ή την ειδικότητα του, το βαθμό 
του, την κατηγορία απασχόλησης 
και το αντικείμενο της εργασίας του. 
Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την ημερομηνία έναρξης και λήξης 

της Σύμβασης (αν είναι για εργασία 
ορισμένου χρόνου), τις συνθήκες εργασίας, 
τη διάρκεια της άδειας ανάπαυσης με 
απολαβές, το ύψος των απολαβών, την 
περιοδικότητα καταβολής τους κ.α. Οι 
όροι που θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη 
γραπτή ενημέρωση, δεν μπορεί να είναι 
δυσμενέστεροι από τις σχετικές νομοθεσίες 
και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι με 
επιστολή πρόσληψης, με γραπτή σύμβαση 
εργασίας (Συλλογική Σύμβαση) ή με άλλο 
έγγραφο το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο 
από τον εργοδότη με βάση τα πιο πάνω, 
το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη 
εργασίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Κύπρο 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο 
Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
τους μισθωτούς και τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους. Για τους μισθωτούς 
η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων 
είναι αναλογική (ποσοστό επί 
του μισθού που λαμβάνει ο κάθε 
εργαζόμενος) και το ένα μέρος της 
προσφοράς πληρώνεται από τους 
ίδιους (7,8%), άλλο ένα μέρος από 
τον εργοδότη (7,8%) και ένα μέρος 
από το κράτος (4,6%). Η εισφορά 
για τους αυτοτελώς εργαζόμενους 
είναι 14,6% από τους ίδιους και 

4,6% από το κράτος. Από το Σχέδιο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι δικαιούχοι 
δικαιούνται τις ακόλουθες παροχές: 
βοήθημα γάμου, τοκετού και κηδείας, 
επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, 
ανεργίας, αγνοουμένου και ορφάνιας, 
συντάξεις ανικανότητας, γήρατος και 
χηρείας. Επιπρόσθετα υπάρχουν και ειδικές 
παροχές για εργατικά ατυχήματα που είναι 
το επίδομα σωματικής βλάβης, παροχές 
αναπηρίας και παροχές σε περίπτωση 
θανάτου. Όλα τα πιο πάνω δίνονται υπό 
προϋποθέσεις.

Ο νόμος αυτός αναφέρεται στη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων του εκχωρητή, που 
απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας ή 
εργασιακή σχέση που υφίσταται κατά την 
ημερομηνία της μεταβίβασης προς τον 
εκδοχέα. Ο εκδοχέας (νέος εργοδότης), 
έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ίδιους 
όρους απασχόλησης όπως προκύπτουν 
από την υφιστάμενη Συλλογική Σύμβαση 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της και 
με ελάχιστη περίοδο ένα χρόνο. Η 
μεταβίβαση από μόνη της δεν συνιστά 
απολύσεις λόγω πλεονασμού, όμως 
απολύσεις μπορούν να γίνουν για λόγους 
οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς, 

οι οποίοι συνεπάγονται μεταβολές εργατικού 
δυναμικού και σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί τερματισμού απασχόλησης νόμου.



Αναφορικά με τα ωράρια εργασίας των 
εργαζομένων, υπάρχουν συγκεκριμένες 
νομοθεσίες για κάποιους κλάδους, όπως 
είναι το ωράριο για τους εργαζόμενους 
στα καταστήματα, στις οδικές 
μεταφορές και στα κέντρα αναψυχής. 
Στα καταστήματα, οι ώρες εργασίας 
για το κανονικό ωράριο δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 38 την εβδομάδα και 
τις 46 ώρες συμπεριλαμβανομένου των 
υπερωριών. Στις οδικές μεταφορές, ο 
μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες και 
επίσης ποτέ δεν πρέπει να εργάζονται 
πάνω από έξι ώρες συνεχόμενες χωρίς 
διάλειμμα ανάπαυσης. Στα κέντρα 

αναψυχής, οι εργαζόμενοι, δεν πρέπει 
να εργάζονται πέραν των 48 ωρών την 
εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερωριών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
νόμοι, αναφέρονται στο πλαίσιο εργασίας 
και στο χρόνο των διαλειμμάτων που πρέπει 
να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 
απασχόλησης.

Ο νόμος αυτός, έχει ως 
βάση την «αρχή της 
αναλογικότητας», όπου 
ένας εργοδοτούμενος 
δικαιούται να λάβει 
μισθό ή άλλα ωφελήματα 
κατ’ αναλογία των 
ε β δ ο μ α δ ι α ί ω ν  ή 
μηνιαίων ωρών εργασίας 
με του αντίστοιχου 
εργοδοτουμένου με 

πλήρη απασχόληση. Σκοπός είναι η εξάλειψη των διακρίσεων εις 
βάρος των εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση. Εργοδοτούμενος 
με μερική απασχόληση, θεωρείται ο εργοδοτούμενος του οποίου η 
συνολική διάρκεια απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, δεν υπερβαίνει 
τις οκτώ εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος, με μέγιστη συνεχόμενη 
διάρκεια ανά περίπτωση, τρεις εβδομάδες, ή η συνολική διάρκεια 
συνεχόμενης απασχόλησης του δεν υπερβαίνει τις πέντε ώρες την 
εβδομάδα.

Ο νόμος αυτός, έχει ως 
στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας 
ορισμένου χρόνου με 
τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της αρχής 
της μη διάκρισης 
και η αποτροπή της 

κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών 
συμβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισμένου χρόνου. Ο 
εργοδοτούμενος, με εργασία ορισμένου χρόνου είναι αυτός που 
έχει συνάψει σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταξύ του ιδίου και 
του εργοδότη του και έχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης 
και λήξης. Ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται δυσμενώς σε σχέση με τον αντίστοιχο 
εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι 
δικαιολογούν διαφορετική διάρκεια περιόδου προϋπηρεσίας.

Ο νόμος αυτός 
εξασφαλίζει τον 
ελάχιστο αριθμό 
ημερών αδείας με 
απολαβές το χρόνο 
για όλους τους 
εργοδοτούμενους και 
την παροχή μέσων 
για την καλύτερη 

αξιοποίηση της ετήσιας ανάπαυσης. Η ετήσια άδεια είναι 20 εργάσιμες 
ημέρες το χρόνο για όσους εργάζονται πενθήμερη εβδομάδα 
εργασίας και 24 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερη 
εβδομάδα εργασίας. Την άδεια αυτή δικαιούται ο εργαζόμενος, όταν 
έχει εργαστεί για τουλάχιστον 48 εβδομάδες μέσα σε ένα χρόνο. 
Όταν έχει εργαστεί λιγότερες εβδομάδες, τότε παίρνει ανάλογα της 
άδειας. Αν όμως έχει εργαστεί για λιγότερες από 13 εβδομάδες, 
τότε δεν δικαιούται άδεια βάσει του νόμου. Στις περιπτώσεις άδειας 
ασθενείας ή μητρότητας και απουσία με γονική άδεια, θεωρείται σαν 
διάστημα κατά το οποίο ο εργοδοτούμενος έχει εργαστεί. Υπολογίζεται 

δηλαδή σαν κανονική υπηρεσία. Οι δημόσιες αργίες, η απουσία λόγω τοκετού, 
η απουσία λόγω ατυχήματος, η αποχή λόγω απεργίας ή lock-out και το 
διάστημα που εδόθη σαν προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης, δεν 
θεωρούνται σαν μέρες άδειας.

Πηγή: Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (www.cyc.org.cy) 
•Τμήμα Νέων Εργαζομένων

 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



5ος αιώνας π. Χ. 
είναι μια σπουδαία 
περίοδος στην 
ιστορία του 
αρχαίου Ελληνικού 
κόσμου, αλλά και 
του σύγχρονου. Η 
Αθήνα την εποχή 

αυτή περνά μέσα από πολέμους, 
διέρχεται από εσωτερικές και 
εξωτερικές ανησυχίες, περνά από 
την Τυρρανία στη Δημοκρατία, 
μεταμορφώνεται σε «κλεινόν 
άστυ» για να φθάσει στο τέλος 
του στην αβεβαιότητα και στην 
αμφισβήτηση των περασμένων 
αξιών. Μέσα στις ζυμώσεις και την 
κινητικότητα του αιώνα αυτού, 
οι τέχνες γνωρίζουν άνθηση και 
γεννιέται το Αρχαίο Ελληνικό 
Δράμα με σημαντικότερους 
εκπροσώπους τον Αισχύλο, το 
Σοφοκλή και τον Ευριπίδη. 

Ο Αισχύλος γεννήθηκε το 525/24 
π.χ. στην Ελευσίνα και ήταν γιος 
του Ευφορίωνα, ενός ευπατρίδη 
γαιοκτήμονα και άνδρα με 
επιρροή, ίσως μέλος της παλιάς 
αριστοκρατίας της πόλης. Ο 
πατέρας του φρόντισε ώστε ο 
Αισχύλος να πάρει την καλύτερη 
δυνατή παιδεία και παράλληλα 
να μυηθεί στα Ελευσίνια 
Μυστήρια. Το 490 π.Χ. συμμετέχει 
στη μάχη του Μαραθώνα, στην 
οποία σκοτώθηκε ο αδερφός του 

Κυναίγειρος και σύμφωνα με 
άλλες μαρτυρίες, συμμετέχει 
επίσης στη Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας το 480 π.Χ.

Σύμφωνα πάντα με τις 
ιστορικές πηγές ο Αισχύλος 
έγραψε περίπου 70 τραγωδίες 
από τις οποίες σώζονται μόνο 7 
και 460-470 αποσπάσματα. Οι 
σωζόμενες τραγωδίες του είναι 
οι εξής: Πέρσαι, Προμηθεύς 
Δεσμώτης, Επτά επί Θήβας, 
Ικέτιδες, Ορέστεια (Αγαμέμνων, 
Χοηφόροι, Ευμενίδες). Η 
Ορέστεια είναι ταυτόχρονα και 

η μόνη σωζόμενη τριλογία. Τα 
θέματα των τραγωδιών του 
προέρχονται από τους μύθους 
της Διονυσιακής λατρείας, 
από τα έπη του Ομήρου, αλλά 
και από δράματα ποιητών 
προγενέστερων του Αισχύλου, 
όπως ο Φρύνιχος και ο 
Πρατίνας. 

Όπως λέει και ο τίτλος 
του άρθρου, ο Αισχύλος 
χαρακτηρίστηκε δημιουργός 
της τραγωδίας και αυτό 
καθόλου τυχαία, αφού 
εισήγαγε σημαντικές 
καινοτομίες. Πριν από τον 
Αισχύλο οι τραγωδίες ήταν 
χορικά άσματα, ερμηνευμένα 
από μια μεγάλη ομάδα 
ατόμων, περίπου πενήντα, 
τον Χορό (με την έννοια της 
χορωδίας). Τα τραγούδια αυτά 
εναλλάσσονταν με αφήγηση και 
σύντομους διαλόγους ανάμεσα 
στον Κορυφαίο του Χορού 
και ένα ηθοποιό. Ο Αισχύλος 
πρόσθεσε ένα ακόμα ηθοποιό-
υποκριτή που συνδιαλέγεται 
όχι μόνο με τον Χορό, αλλά 
και με τον ήδη υπάρχοντα 
ηθοποιό, δημιουργώντας έτσι 
μικρές δραματικές σκηνές που 
αργότερα θα εξελίσσονταν σε 
πιο περίπλοκες δραματικές 
σχέσεις και θα δημιουργούσαν 

σύνθετους δραματικούς 
χαρακτήρες. Όταν κάποια 
χρόνια αργότερα ο Σοφοκλής 
θα αυξήσει τους υποκριτές 
σε τρεις, ο Αισχύλος θα 
ακολουθήσει την πρακτική 
αυτή και θα επισημάνει την 
σπουδαιότητα της καινοτομίας. 
Παράλληλα, μειώνεται η 
έκταση των χορικών ασμάτων 
και δίνει περισσότερη σημασία 
στα διαλογικά μέρη, ενώ 
μειώνει τον αριθμό των 
χορευτών σε δώδεκα. Είναι, 
επίσης, ο πρώτος που φροντίζει 
την εμφάνιση του θιάσου 

(χορευτών και υποκριτών), 
βελτιώνει τις θεατρικές μάσκες 
και ανεβάζει τους ηθοποιούς 
του σε κοθόρνους για να είναι 
πιο επιβλητικοί.

Είναι, επίσης, ο πρώτος 
που εισάγει την ενιαία 
θεματολογία της τετραλογίας. 
Στους θεατρικούς αγώνες 
οι δραματικοί ποιητές 
παρουσίαζαν μια τετραλογία- 
τρεις τραγωδίες (τριλογία) 
και ένα σατιρικό δράμα. Στον 
Αισχύλο, οι τραγωδίες είχαν το 
ίδιο θέμα και το σατιρικό δράμα 
ήταν συνδεδεμένο περισσότερο 
ή λιγότερο χαλαρά με αυτό. 

Χαρακτηριστικά της γραφής 
του Αισχύλου είναι η απλότητα 
στη δομή, ο μεγαλοπρεπής 
λόγος με το υψηλό ύφος και την 
ποικιλία στα εκφραστικά μέσα, 
οι εικόνες πυκνού νοήματος που 
προκαλούν άμεση συγκίνηση. 
Τα πρόσωπα, οι δραματικοί 
χαρακτήρες στα έργα του 
Αισχύλου έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αλλά και η 
παρουσία του θεϊκού στοιχείου. 
Τα πρόσωπα από ήρωες των 
επικών ποιημάτων έγιναν 
δραματικοί ήρωες με πάθη, 
θέληση και αποφασιστικότητα 

που οι πράξεις τους βοηθούν 
στην εξέλιξη της δράσης. 
Δρουν μέσα στα πλαίσια της 
κοινωνικής ομάδας τους, είτε 
είναι η οικογένεια είτε η πόλη 
και οι πράξεις τους επηρεάζουν 
το κοινωνικό σύνολο. Οι θεοί 
είναι έντονα παρόντες στις 
τραγωδίες. Οι ήρωες έχουν 
το δικαίωμα της ελεύθερης 
βούλησης και της επιλογής, 
αρκεί να μην παραβιάσουν 
άγραφους νόμους ή να 
θελήσουν κάτι περισσότερο 
από την μοίρα τους (ύβρις). 

Τότε, πέφτει ανελέητος ο 
πέλεκυς της θεϊκής τιμωρίας.    

Ο Αισχύλος ταξίδεψε δύο φορές 
μέχρι την Σικελία. Στην πρώτη 
του επίσκεψη φιλοξενείται στις 
Συρακούσες, στην αυλή του 
Ιέρωνα και για να τον τιμήσει 
γράφει το δράμα Αίτναι. 
Στη διάρκεια του δεύτερου 
ταξιδιού του επισκέπτεται τη 
Γέλα της Σικελίας, όπου και 
πεθαίνει το 456. Στο επίγραμμα 
που βρισκόταν στο τάφο του 
ωστόσο μνημονεύεται μόνο ο 
πολίτης-πολεμιστής και όχι ο 
ποιητής. 

•Ο «Αγαμέμνονας» υπήρξε η 
εναρκτήρια παράσταση του 
ΘΟΚ τη χρονιά 1971-72.

•Στα πλαίσια του φετινού 18ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου 
Δράματος που διοργανώνεται 
από το Κυπριακό Κέντρο του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, 
το  La Fondazione Instituto Na-
zionale Del Dramma Antico από 
την Ιταλία, παρουσίασε στις 18 
και 19 Ιουλίου τις Χοηφόρους 
και Ευμενίδες του Αισχύλου.

•Γιάννα Γεωργιάδου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου 
ΕΔΟΝ Λεμεσού

O





ι Κοινοπολιτειακοί 
Αγώνες  ε ίνα ι 
διεθνής αθλητική 
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η . 
Διεξάγονται κάθε 

τέσσερα χρόνια σε διαφορετική 
χώρα, στο ενδιάμεσο των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Στους 
αγώνες συμμετέχουν εθελοντικά 
όσα κράτη ανήκουν στη Βρετανική 
Κοινοπολιτεία, δηλαδή τα κράτη 
που παλαιότερα ήταν αποικίες 
της Βρετανίας.

Η Κύπρος στους 20ους 
Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 
τ η ς  Γ λ α σ κ ώ β η ς  π ο υ 
πραγματοποιήθηκαν από τις 
23 Ιουλίου 2014 μέχρι και τις 3 
Αυγούστου 2014, παρουσίασε 

τον καλύτερο αγωνιστικό 
απολογισμό από το 1978, που 
ξεκίνησε να συμμετέχει στους 
Αγώνες και κατέκτησε οκτώ 
μετάλλια: δύο χρυσά, τέσσερα 
αργυρά και δύο χάλκινα. 
Οι αθλητές της κυπριακής 
ομάδας, κατέλαβαν συνολικά 
24 θέσεις στην πρώτη οκτάδα 
των αγωνισμάτων τους.

Για πρώτη φορά η χώρα μας 
είδε οκτώ διαφορετικούς 
αθλητές της να κατακτούν 
μετάλλιο. Επίσης, για πρώτη 
φορά κατεκτήσαμε μετάλλιο 
σε πέντε διαφορετικά 
αθλήματα.

O



Στον πίνακα των μεταλλίων, 
η Κύπρος με τα δύο χρυσά, τα 
τέσσερα αργυρά και τα δύο χάλκινα 
μετάλλια, κατέλαβε τη 14η θέση 
επί συνόλου 71 χωρών. Η θέση 
αυτή την κατατάσσει ως την πρώτη 
χώρα από τις 38 που συμμετείχαν 
στους αγώνες και έχουν πληθυσμό 
κάτω του ενός εκατομμυρίου. Από 
τις 18 χώρες που συμμετείχαν, και 
έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα 
εκατομμύρια, η Κύπρος ξεπέρασε 
στον πίνακα των μεταλλίων τις 
δέκα από αυτές.

Οι αθλητές μας, είναι το πιο 
χειροπιαστό και καλύτερο 
παράδειγμα για τη νέα γενιά του 
τόπου, αφού με τη συμμετοχή τους 
σε τέτοιου είδους αγώνες στέλνουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μηνύματα υγιούς απασχόλησης προς 
τους νέους και νέες της Κύπρου. 
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνά ο τόπος μας και ιδιαίτερα 
η νέα γενιά, τα αποτελέσματα 
των αθλητών μας δεν μπορούν 
παρά μόνο να μας γεμίζουν με 

αισιοδοξία και αποφασιστικότητα 
για το μέλλον. Οι νέοι και η κοινωνία 
ευρύτερα θα πρέπει να υιοθετήσει 
θετικά πρότυπα που θα δίνουν 
πραγματικές διεξόδους από τη σάπια 
υποκουλτούρα που μας πλασάρουν 
καθημερινά, ειδικά στη σημερινή 
εποχή με τα τόσα προβλήματα που 
δημιουργεί η καπιταλιστική κρίση 
και καθιστά τη νεολαία ευάλωτη.

Ως ΕΔΟΝ, συγχαίρουμε και τους 
51 αθλητές που συμμετείχαν 
στους Αγώνες, είτε έχουν κερδίσει 
κάποιο μετάλλιο είτε όχι. Για εμάς 
ο αθλητισμός είναι κοινωνικό 
αγαθό που πρέπει να προσφέρεται 
και να προβάλλεται απλόχερα στη 
κοινωνία, ειδικά στους νέους. Η 
περαιτέρω αύξηση προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού θα έχει ως 
αντανάκλαση ακόμα πιο θετικά 
αποτελέσματα σε διεθνής αγώνες. 
Για αυτόν τον λόγο ως ΕΔΟΝ 
επιμένουμε στην αναβάθμιση του 
σχολικού αθλητισμού και των 
προγραμμάτων Αθλητισμός για 
Όλους (ΑΓΟ).

Οι αγώνες της Γλασκώβης κρίθηκαν 
ως οι καλύτεροι όλων των εποχών, 
ενώ σε πολλούς τομείς η οργάνωση 
υπήρξε καλύτερη ακόμη και από 
αυτήν των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Λονδίνου πριν από δύο χρόνια. 
Συνολικά διατέθηκαν στις 12 μέρες 
που διήρκεσαν οι αγώνες 1.2 
εκατομμύρια εισιτήρια. Στον πίνακα 
των μεταλλίων νικήτρια αναδείχτηκε 
η Αγγλία με 58 χρυσά, ακολούθησε 
η Αυστραλία με 49, ο Καναδάς με 
32, και η διοργανώτρια Σκωτία με 
19. Ένα τουλάχιστον χρυσό μετάλλιο 
κατέκτησαν 21 χώρες.

Τα θετικά αποτελέσματα των 
αγώνων και η μεγαλύτερη συγκομιδή 
μεταλλίων κυπριακής αποστολής 
σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες μας 
γεμίζει με περηφάνια.

Επιμέλεια:
Αθλητικό Γραφείο Κ.Σ. ΕΔΟΝ



Το βραβείο  του 
διαγωνισμού 
φωτογραφίας 

του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, 
απονέμεται στο Μάριο 

Σιαμμά, του οποίου οι 
φωτογραφία απεικονίζει 

τις άμεσες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον από την  

ανθρώπινη επέμβαση.

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ ευχαριστεί 
όλους τους συμμετέχοντες  στον 

διαγωνισμό που ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο αποτύπωσε 

την έννοια του περιβάλλοντος της 
σχέσης του με τον άνθρωπο.

Οφείλουμε  να τονίσουμε ως ΕΔΟΝ, 
ότι το περιβάλλον και η προστασία 

του, έννοιες αλληλένδετες με την 
ποιότητα ζωής του ιδίου του άνθρωπου, 

αποτελούν  ένα από τους κύριους στόχους 
της οργάνωσης μας. 

Γραφείο Περιβάλλοντος ΚΣ ΕΔΟΝ



Κατά τη διάρκεια 
της ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού 

Κο ι νοβουλ ίου , 
15/7/2014, η ομάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας 
Πράσινης Αριστεράς, τοποθετήθηκε σχετικά 
με τις εξελίξεις κλιμάκωσης βίας ανάμεσα 
στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, καταθέτοντας 
παράλληλα και σχετικό ψήφισμα.

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ μέσω του ψηφίσματος της 
καταγγέλλει έντονα την ισραηλινή στρατιωτική 
επίθεση στη Γάζα, ζητεί την άμεση λήξη της 
και ζητά να σταματήσει άμεσα η αιματοχυσία. 
Εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις 
οικογένειες των εκατοντάδων παλαιστινίων 
θυμάτων, καθώς και στις οικογένειες των τριών 
Ισραηλινών νέων. Υποστηρίζει τις προσπάθειες για 
την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την άμεση, διαρκή 
και πλήρη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζεται από ένα μηχανισμό που θα δημιουργηθεί 
από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ειρηνευτικής αποστολής υπό τον ΟΗΕ. Υποστηρίζει σθεναρά 
τις προσπάθειες των Παλαιστινίων για την επίτευξη ενότητας 
και το αίτημα του Παλαιστίνιου πρόεδρου Μαχμούντ Αμπάς, να 
θέσει την Παλαιστίνη κάτω 
από διεθνή προστασία.

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ επαναλαμβάνει 
την υποστήριξή της προς την 
αναγνώριση ενός βιώσιμου, 
ανεξάρτητου, συνεχούς 
παλαιστινιακού κράτους, με 
πρωτεύουσα την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ, στα σύνορα 
του 1967. 

Τέλος, ζητεί από τις 
κυβερνήσεις όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ να 
εφαρμόσουν την απαγόρευση εισαγωγών στην ΕΕ όλων των ισραηλινών 
προϊόντων που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Παρέμβαση Νεοκλή Συλικιώτη, Ευρωβουλευτή 
του ΑΚΕΛ, στην Ολομέλεια του ΕΚ κατά 
τη συζήτηση για την «κλιμάκωση της βίας 
ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη»

Μωχαμάτ Μαλάκεχ 17 μηνών, Ρανίμ Τζουντεχ Αμπντελ 
Κχαφούρ 17 μηνών, Αμπτουλάχ Ραμαντάν 5 χρονών... Ένας 
ατέλειωτος κατάλογος – πέραν των 190 σήμερα – νεκρών 
παλαιστινίων, παιδιών γυναικών ηλικιωμένων αναπήρων, 
που είχαν όνομα, οικογένεια, σπίτι, μέλλον…

Οκτώ οικογένειες έχουν χαθεί στο σύνολο τους! 160 
χιλιάδες εκ νέου εκτοπισθέντες, 395 χιλιάδες με ελάχιστη 

παροχή νερού, κτυπήθηκαν 
3 νοσοκομεία, 1000 σπίτια 
καταστράφηκαν.

Τ ι  άλλο περ ιμένε ι 
τ ο  ν ε ο ε κ λ ε γ έ ν 
Ευρωκοινοβούλιο όταν 
μπροστά στα μάτια του 
συντελούνται εγκλήματα 
πολέμου; Τι άλλο περιμένει 
η ΕΕ και η κυρία Άστον 
για να καταδικάσει την 
επιδρομική πολιτική του 
Ισραήλ; Δεν ακούει κανείς 

τις διαμαρτυρίες στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων 
αλλά και πόλεων του ιδίου του Ισραήλ;
Είναι ντροπή για την ΕΕ και τον κόσμο να δέχεται την 
ατιμωρησία για τις ασταμάτητες παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ενός ολόκληρου λαού που υπόκειται συλλογικής τιμωρίας.

Εμείς της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE/NGL) στηρίζουμε το αίτημα του 
Παλαιστίνιου Προέδρου και καλούμε τον ΟΗΕ να τεθεί η Παλαιστίνη υπό διεθνή 
προστασία για να σταματήσει μια για πάντα το αιματοκύλισμα αυτού του λαού.

Αν η ΕΕ σέβεται τις αρχές και τις διακηρύξεις της, πρέπει να αναστείλει τη 
Συμφωνία Σύνδεσης μέχρις ότου το Ισραήλ πάψει να παραβιάζει το άρθρο 2 
στο οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα η υποχρέωση του Ισραήλ για σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό, τον 
ισραηλινό λαό, όλους τους λαούς της ταλαιπωρημένης Μέσης Ανατολής. Να 
σταματήσει η ατιμωρησία, να 
σταματήσει ο εποικισμός, να αρθεί η κατοχή της Παλαιστίνης.

Για εμάς Ειρήνη σημαίνει ελευθερία στην Παλαιστίνη!



υνεχίζεται η τραγωδία στο Ιράκ, καθώς 

ο ιμπεριαλισμός έχει θέσει σε κίνηση 

δυνάμεις που επιτίθενται για άλλη μια 

φορά σε ένα λαό που έχει εξαντληθεί από 

τα αλλεπάλληλα κύματα ιμπεριαλιστικής 

βίας σε βάρος του. Χιλιάδες Ιρακινοί 

(στρατιώτες και άμαχοι) έχουν δολοφονηθεί από την 

αντιδραστική οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμικό 

Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» (ΙΚΙΛ). Δεκάδες χιλιάδες 

βρίσκονται υπό το έλεος της αντίδρασης και του φασισμού, 

όπως εκφράζεται από αυτές τις εξτρεμιστικές ομάδες.

Καθώς το Ιράκ δεν έχει ανακάμψει από την κατοχή των ΗΠΑ 

και την επακόλουθη πολιτική και οικονομική του εξάρτηση, 

ούτε από την λαϊκή περιθωριοποίηση σε σχέση με τη 

σεχταριστική διάσπαση των διαδοχικών κυβερνήσεων, 

οι αντιδραστικές ομάδες του ΙΚΙΛ κατέλαβαν τη χώρα 

τις τελευταίες βδομάδες. Οι εξτρεμιστές επιβάλλουν την 

κυριαρχία τους, σημαδεύοντας σε σπίτια τη θρησκεία και 

την κοινωνική ομάδα των ιδιοκτητών τους, λεηλατώντας 

περιουσίες και παίρνοντας ως λάφυρα νεαρές γυναίκες, 

καταστρέφοντας αντικείμενα πολιτιστικής αξίας, 

θεσπίζοντας αντιδραστικούς νόμους που παραβιάζουν 

την προσωπικότητα των ανθρώπων, αλλά και με μαζικές 

εκτελέσεις. Ο ΙΚΙΛ εισέβαλε στο Ιράκ έχοντας ως σύμμαχο 

την ανοχή και αποδοχή του από τις ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις, που στήριξαν τις εξτρεμιστικές ομάδες και τις 

ενδυνάμωσαν στη Λιβύη, στη Συρία, στο Λίβανο και στο 

Ιράκ τα προηγούμενα χρόνια.

Η πηγή την ανάπτυξης αυτών των ομάδων, μπορεί 

να βρεθεί στη στήριξη ακριβώς που βρήκαν από τον 

ιμπεριαλισμό, όπως εκπροσωπείται από τις ΗΠΑ, την ΕΕ 

και τους συμμάχους τους στην περιοχή, σε μια προσπάθεια 

να επιβάλουν την αναδιάταξη της Μ. Ανατολής (σχέδιο για 

την Μεγάλη Μέση Ανατολή).  Φωλιά ανάπτυξης όμως των 

εξτρεμιστών, αποτελούν και τα καθεστώτα που στέγαζαν 

στα πολιτικά και οικονομικά τους περιθώρια την παρουσία 

τέτοιων δυνάμεων.

Αυτές οι ομάδες χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν 

από τον ιμπεριαλισμό για τα σχέδια του. 

Σήμερα παρουσιάζονται ως κίνδυνος 

για τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Το σκηνικό που 

αναπτύχθηκε στο Ιράκ τις τελευταίες βδομάδες, δύναται να 

επαναληφθεί και να εξαπλωθεί και σε άλλα αραβικά κράτη, 

όπως βλέπουμε για άλλη μια φορά με το παράδειγμα του 

Λιβάνου και της Λιβύης τις τελευταίες μέρες, αλλά και της 

Συρίας εδώ και καιρό. Η επίθεση αυτών των ομάδων μπορεί να 

εξαπλωθεί στην περιφέρεια φέροντας την ίδια καταστροφική 

και φασιστική ιδεολογία που μπορεί να πνίξει τα κράτη, 

τους λαούς και τον πολιτισμό τους στο μαύρο σκοτάδι της 

αντίδρασης. Επιπρόσθετα, θα παρεμποδίσει κάθε προσπάθεια 

των λαών να ανασηκωθούν απέναντι στον ιμπεριαλισμό και στα 

εξαρτώμενα από αυτόν καθεστώτα, που συνεχώς υπονομεύουν 

το μέλλον των  λαών.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), 

καταδικάζει τις σφαγές που πραγματοποιεί το «Ισλαμικό Κράτος 

του Ιράκ και του Λεβάντε». Καταδικάζουμε τις ιμπεριαλιστικές 

επεμβάσεις στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και Βορείου 

Αφρικής μέσω κατοχών, πολιτικών και οικονομικών επιβολών 

και τη στήριξη φασιστικών ομάδων. Ο ιμπεριαλισμός και τα 

αποτελέσματα του επιτίθενται στην πάλη της νεολαίας και των 

λαών της περιφέρειας για λευτεριά από την εξάρτηση και την 

κατοχή, επιτίθενται στην πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη και 

για μια κοινωνία που θα προστατεύει την πάλη των εργατικών 

και λαϊκών στρωμάτων.

Η ΠΟΔΝ, καλεί την προοδευτική νεολαία να παλέψει ενάντια 

στις εξτρεμιστικές ομάδες και σε όλα όσα παρεμποδίζουν 

την πάλη, την πρόοδο και τη λευτεριά από την εξάρτηση, 

την αντίδραση και την κατοχή. Τονίζουμε την ανάγκη για 

ενότητα του λαού του Ιράκ στην αντιμετώπιση του φασισμού, 

της σεχταριστικής διάσπασης, της κοινωνικής και οικονομικής 

περιθωριοποίησης.

•Βουδαπέστη 4 Αυγούστου 2014

Συντονιστικό Συμβούλιο / Αρχηγείο ΠΟΔΝ
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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 κατοπινότερα, 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.

Για την ιστορία της κυπριακής 
Αριστεράς, οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων αποτελούν ένα από 
τα κυριότερα κεφάλαια. Το προοδευτικό 
κίνημα νεολαίας, στηριγμένο στον 
ταξικό – διεθνιστικό χαρακτήρα της 
ιδεολογίας του, έδινε πάντοτε ιδιαίτερη 
σημασία στις σχέσεις των δυο βασικών 
κοινοτήτων του νησιού. 

Στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του ΚΚΚ και 
της ΚΝΚ, αλλά και ειδικότερα το 1944 
με την ίδρυση της ΑΟΝ, αναδεικνύεται 
η αναγκαιότητα άμεσης εμπλοκής 
των Τουρκοκυπρίων εργατών σε 
κοινούς ταξικούς αγώνες με τους 
Ελληνοκύπριους. Τη δεκαετία του ’30 
και ιδιαίτερα του ’40, παρατηρείται 
ένταξη Τουρκοκυπρίων 
σε ταξικές συντεχνίες 
και στην νεολαία του 
Κόμματος, κάτι που δεν 
αφήνει αδιάφορους τους 
αποικιοκράτες οι οποίοι 
προβαίνουν σε μαζικές 
φυλακίσεις τουρκοκύπριων 
κομμουνιστών μαζί με μέλη 
και στελέχη της Αριστεράς, 
που για μεγάλο διάστημα 

βρισκόταν στην παρανομία (1931-1941). 
Η κατάσταση αυτή δεν πτοεί την Αριστερά, 
η οποία συνεχίζει τον αγώνα για κατάκτηση 
των δικαιωμάτων της νεολαίας και των 
εργαζομένων. Η ΑΟΝ, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, συμμετέχει 
στους κοινούς ταξικούς αγώνες, όπως ήταν 
οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες της δεκαετίας 
του 1940, ενώ πραγματοποιεί κοινή 
αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, 
με αποκορύφωμα τα Φεστιβάλ της ΑΟΝ και 
την ίδρυση κοινών πολιτιστικών συλλόγων. 
Η περίοδος που ακολουθεί μέχρι την 
ανεξαρτησία της Κύπρου δεν αφήνει 
ανεπηρέαστες τις σχέσεις μεταξύ των δυο 
κοινοτήτων. Με μπροστάρη την Αριστερά, 

Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι αγωνίζονται για τη λευτεριά 
της Κύπρου και την απαλλαγή από τον αποικιακό 
ζυγό. Παρόλα αυτά, η ενίσχυση του εθνικισμού-
σοβινισμού, η οποία ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής 
του «διαίρει και βασίλευε», υποδαυλίζουν το 
εθνικό μίσος και ενισχύουν το κλίμα διχόνοιας. 
Η τρομοκρατία και οι δολοφονίες και στις δύο 
κοινότητες, κατά το 2ο μισό της δεκαετία του 1950, 
δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια και έτσι αρχίζει να 
θεμελιώνεται ένα τείχος διαχωρισμού μεταξύ των δύο 
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κοινοτήτων. Η δολοφονίες προοδευτικών 
Τ/κ από την ακροδεξιά εξτρεμιστική ΤΜΤ 
καθώς και πολλών προοδευτικών αριστερών 
από του μασκοφόρους του Γρίβα, είναι 
χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την 
εικόνα της τότε εποχής.

Η ΑΟΝ, εντούτοις, εργάστηκε συστηματικά 
και οργανωμένα τόσο με οργανωμένα 
σύνολα όσο και με Τουρκοκύπριους νέους 
με σύνθημα την ειρήνη και τη φιλία, παρά 
τις συνθήκες παρανομίας (1955-1959). 
Με συνέπεια σε θέσεις αρχών οργάνωσε 
αρκετούς Τουρκοκύπριους, οι οποίοι 
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ της 
ΑΟΝ. Συνεργάστηκε επίσης με πολιτιστικούς 
συλλόγους των Τ/κ νέων ενώ συνέβαλε 
στην δημιουργία κοινών συλλόγων σε 
μικτά χωριά, όπως η Ποταμιά, το Δάλι και 
η Ομορφίτα.

Η ΕΔΟΝ, η οποία ιδρύθηκε ένα χρόνο 
νωρίτερα, στοχεύει στην αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης, τη συνεργασία μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων και την ολοκλήρωση 
της κυπριακής ανεξαρτησίας. Η συμμετοχή 
αντιπροσωπείας Τουρκοκυπρίων στο πρώτο 
Παγκύπριο Συνέδριο της, αναβιώνει την 
ελπίδα για συνεργασία και αποκατάσταση 
των σχέσεων των δύο κοινοτήτων. 

Η προοπτική για ολοκλήρωση της 
ανεξαρτησίας ανακόπτεται πολύ σύντομα, 
αφού οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές, από 
τη μια, αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία 
ως σκαλοπάτι για την ένωση και οι 
Τουρκοκύπριοι εθνικιστές, από την άλλη, 
ως σκαλοπάτι για την διχοτόμηση. Η 
ιμπεριαλιστική λογική της «διπλής ένωσης», 
αναβιώνει το σοβινισμό, την τρομοκρατία 
και τις δολοφονίες. Οι διακοινοτικές 
συγκρούσεις του ’63 – ’64, δημιουργούν 
νέα δεδομένα και έτσι το ΑΚΕΛ, η ΕΔΟΝ και 
γενικότερα το Λαϊκό Κίνημα, συνεχίζουν 
τους αγώνες για οικοδόμηση σχέσεων 
συνεργασίας με τους Τουρκοκυπρίους, 
εντείνουν την προσπάθεια για καλλιέργεια 
κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης και 
συνεργασίας Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων και 
για κοινή πάλη ενάντια στο σοβινισμό και 
στις ιμπεριαλιστικές ραδιουργίες σε βάρος 
της Κύπρου.

Οι αγώνες της Αριστεράς για ελληνοτουρκική 
φιλία βάφονται στο αίμα και τρανή απόδειξη 
αυτού, είναι η θυσία Ντερβίς Αλί Καβάζογλου 
και Κώστα Μισιαούλη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν 
τον Απρίλη του 1965 από την ΤΜΤ.

Το δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και 
της Τουρκικής εισβολής το 1974, αποτελεί 
μια μαύρη σελίδα για την κυπριακή ιστορία. 
Τα εθνικιστικά και ιμπεριαλιστικά στοιχεία, 
επιτυχώς κατάφεραν να διαλύσουν κάθε 
ενότητα και αδελφοσύνη μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων. Η αναγκαιότητα προώθησης 
συνεργασίας και κοινής δράσης Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων για άρση της κατοχής και 
επανένωση της πατρίδας στεγάζεται κάτω 
από τον όρο επαναπροσέγγιση που αποτελεί 
συστατικό στοιχείο του αντικατοχικού - 
αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Συνθήματα όπως: 
«οι Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί 
μας, οι Τούρκοι της Κύπρου είναι αδελφοί 
μας» αποτελούν κομμάτι της διαχρονικής 
συνέπειας του ΑΚΕΛ, της ΕΔΟΝ και ευρύτερα 
του Λαϊκού Κινήματος που δε δίστασαν να 
τα βροντοφωνάξουν λίγους μήνες μετά την 
Τούρκικη εισβολή και που μέχρι σήμερα 
ακούγονται. 

Η πολιτική της επαναπροσέγγισης παρά τη 
σκληρή πολεμική που δέχθηκε, με τη συνεπή 
στάση της Αριστεράς κατάφερε όχι μόνο να 
επιβιώσει, αλλά μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 
1990 να γίνει καθολικά αποδεκτή - τουλάχιστον 
λεκτικά- από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. 

Η ΕΔΟΝ, ανέπτυξε σχέσεις με Τουρκοκυπριακές 
οργανώσεις όπως είναι η Οργάνωση 
Επαναστατικής Νεολαίας (DGD), η Ομοσπονδία 
Τουρκοκύπριων Φοιτητών και Νεολαίας στην 
Τουρκία (KOGEF), και αργότερα το Τμήμα 
Νεολαίας του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος (CTP). Για την ανάπτυξη αυτών των 
σχέσεων, η ΕΔΟΝ αξιοποιεί τις εκδηλώσεις της 
ΠΟΔΝ και της ΔΕΦ στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτη 
είναι η συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ 
το 1989 που για πρώτη φορά κατορθώνει να 
περάσει στα κατεχόμενα, για να συμμετέχει 
στο συνέδριο της DGD. Αποκορύφωμα της 
οργανωμένης προσπάθειας της ΕΔΟΝ για 
προώθηση της επαναπροσέγγισης αποτελεί 

η εισαγωγή στη δράση της το 1993 του 
θεσμού του δεκαημέρου επαναπροσέγγισης 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα επιτυχώς. 
Πέραν από αυτά, η ΕΔΟΝ εξακολουθεί να 
πρωτοστατεί στην επαναπροσέγγιση με 
την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, 
κινητοποιήσεων, Παγκύπριων Εκδρομών 
και Φεστιβάλ. 

Κομβικό σημείο για την κοινή μας ιστορία 
αποτελεί το 2003, όπου η μερική άρση των 
περιορισμών στη διακίνηση από και προς 
τα κατεχόμενα από το κατοχικό καθεστώς, 
καθώς οι δυο κοινότητες κατάφεραν να 
καταρρίψουν το μύθο ότι δεν μπορούν 
να συνυπάρξουν. Αντίθετα, κατάφεραν 
να συναντηθούν χωρίς να δημιουργηθούν 
προβλήματα ή συγκρούσεις, αναβιώνοντας 
την επιθυμία και των δύο κοινοτήτων για 
κοινή συνύπαρξη. Η ΕΔΟΝ, αξιοποιώντας 
τη διακίνηση των δύο κοινοτήτων 
οργανώνει μαζικές κοινές εκδηλώσεις 
και αναβαθμίζει τη δυνατότητα ανάληψης 
πολλών δικοινοτικών πρωτοβουλιών.

Η κοινή πορεία Ελληνοκύπριων και 
Τουρκοκυπρίων είναι στάση ζωής για την 
ΕΔΟΝ και την Αριστερά. Ιστορικά, πολλοί 
αγώνες συνδέονται με τις δύο κοινότητες, 
οι οποίες ενωμένες δε δίστασαν να 
σφίξουν τον χέρι και να πορευτούν 
μαζί. Η ΕΔΟΝ, με την συνεπή πολιτική 
της επαναπροσέγγισης αγωνίζεται για 
δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του 
Κυπριακού, η οποία θα επιτευχθεί μόνο 
με τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων. Οι 
άρρηκτοι δεσμοί που έχουν οι νεολαίες των 
δύο κοινοτήτων διατηρήθηκαν ακόμα και 
το 2004, όπου παρόλη την απογοήτευση 
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για 
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η 
διαχρονική στάση της ΕΔΟΝ για προώθηση 
της επαναπροσέγγισης διατήρησε ανοικτή 
την προοπτική συνεργασίας για επίλυση του 
Κυπριακού και γενικότερα μαζικοποίησης 
του κινήματος της επαναπροσέγγισης. 

•Αγγέλικα Θεοφάνους 
Μέλος Γραφείου
Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου  ΕΔΟΝ 
Αμμοχώστου




