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Οι ιδιωτικοποιήσεις… μεγάλο «αγκάθι» 

Κυρίαρχη φιλοσοφία αυτού του μανιφέστου δεν είναι 
βέβαια άλλη από την ευημερία του ξένου και ντόπιου 
μεγάλου κεφαλαίου, έστω και αν αυτό ισοδυναμεί με το 
μαζικό ξεσπίτωμα κόσμου (βλ. εκποιήσεις), έστω και αν 
αυτό οδηγεί στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους. 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι κυβερνώντες 
αδημονούν να προχωρήσουν, δια πυρός και σιδήρου, 
στην ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών 
οργανισμών (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΑΛΚ). Πώς άλλωστε εξηγείται 
και η παραδοχή από πλευράς του Υπ. Οικονομικών ότι 
το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι εισπρακτικό 
αλλά, δήθεν, ζήτημα αναγκαίων και επωφελών για την 
οικονομία μεταρρυθμίσεων;

Ο οποιοσδήποτε αντίλογος και αντίδραση από πλευράς 
του αντιπολίτευσης και κυρίως του ΑΚΕΛ, καθώς και 
οι αντιδράσεις των εργαζομένων, συγκρούονται στη 
δογματική προσέγγιση της κυβέρνησης. Κάτω από αυτή 
την προσέγγιση ξεπέρασαν την αντισυνταγματικότητα των 
ιδιωτικοποιήσεων και προχώρησαν άμεσα σε μεθοδεύσεις 
παράκαμψης των προνοιών του  συντάγματος και της 
Βουλής, με στόχο το ξεπούλημα της CYTA και της ΑΗΚ, 
εδώ και τώρα.
 
7 ημέρες δουλειάς για ένα κομμάτι ψωμί

Η δουλικότητα της Κυβέρνησης στα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου, αποδείχτηκε ξεκάθαρα και από την 
αυταρχική επαναφορά της εργασίας των καταστημάτων 
7 ημέρες την εβδομάδα, κόντρα στη νομοθεσία που 
ενέκρινε πρόσφατα η Βουλή. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ανέφερε το νόμο στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, προς ανακούφιση βέβαια μιας φούχτας 
μεγαλοκαταστηματαρχών, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, που 
τους τελευταίους μήνες απειλούν θεούς και δαίμονες με 
απολύσεις, καταστροφή της οικονομίας και παράλυση της 
αγοράς. Ποιάς αγοράς, βέβαια; Αυτής της αγοράς που 
θα καταδικάζει τους εργαζόμενους σε συνθήκες δουλειάς 
μεσαίωνα με μισθούς πείνας των 350 και 500 ευρώ. Αυτής 
της αγοράς που θα απαγορεύει στους εργαζόμενους να 
αντιδρούν και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Ως 
προς τι άλλωστε και η επαναφορά της διαχρονικής του 
ΔΗΣΥ-ΟΕΒ-ΚΕΒΕ για ποινικοποίηση του δικαιώματος της 
απεργίας;

Παράθυρο Ελπίδας αλλά...

Μέσα στα πολλά και ανοιχτά μέτωπα, ο κυπριακός 
λαός μετράει τις πληγές του, παλιές και κανούριες. Και 
ενώ η μεγαλύτερη από αυτές, παραμένει ανοικτή για 
περισσότερα από 40 χρόνια, φαίνεται να προβάλλει μια 
χαραμάδα ελπίδας.

Η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας  και η επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί 
ως θετική εξέλιξη, έπειτα από μια περίοδο μακράς καμπής 
και στασιμότητας, ως αποτέλεσμα της αδιαλλακτης και 
προκλητικής Τουρκίας.

Παρόλα αυτά, η όποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη και 
πρόοδος θα φανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
όπου εκεί φανερώνεται η στάση και οι θέσεις της κάθε 
πλευράς. 

Εκεί είναι που και η δική μας πλευρά θα πρέπει 
να επικεντρώσει περισσότερο το ενδιαφέρον της, 
λειτουργώντας με προσήλωση στις βασικές αρχές λύσης 
του Κυπριακού, χωρίς παλινδρομήσεις που αφοπλίζουν 
τη δική μας πλευρά και την οδηγούν στην απομόνωση 
(βλ. εγκατάλειψη συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ). 

Η διατήρηση και η δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα 
στις δύο κοινότητες είναι αναγκαία και βοηθητική, αλλά 
δεν είναι ικανή στην εκπλήρωση του στόχου μας για 
απαλλαγή από την κατοχή, απελευθέρωση και επανένωση. 
Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η προώθηση των ΜΟΕ 
(Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης), η οποία συμβάλει 
ναι μεν αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση του 
Κυπριακού.

Βάση για τη λύση δεν πρέπει να αναζητείται αλλού 
πέραν των ψηφισμάτων του ΟΗΕ που μιλούν για λύση 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ότιδήποτε άλλο 
πέραν αυτού δεν είναι παρα επικύνδυνο και ζημιογόνο 
για τον κυπριακό λαό και κάτι τέτοιο οφείλουν να το 
κατανοήσουν όσοι θέτουν πάνω από όλα τις δικές τους 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αυτές τις σκοπιμότητες 
εξυπηρετούν όσοι επιδείδονται στη δαιμονοποίηση και 
την αποκήρυξη της ΔΔΟ.

«Ανυπότακτη νεολαία, για αξιοπρέπεια στη 
ζωή»

Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, η νεολαία της Αριστεράς δε 
γονατίζει. Συνεχίζει να παλεύει και να διεκδικεί για το 
δικαίωμα στην μόρφωση, στη δουλειά με δικαιώματα. 
Για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε και το σύνθημα του 
28ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
(ΠΦΝΦ) της ΕΔΟΝ, το οποίο πραγματοποιείται στις 7,8 και 
9 Ιουλίου, κάτω από το σύνθημα «Ανυπότακτη νεολαία, 
για αξιοπρέπεια στη ζωή».

Και το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει οχυρό αντίστασης, 
πάλης και εφαλτήριο αγώνων και διεκδικήσεων, κατά 
της μαζικής υποκουλτούρας και των σάπιων πολιτιστικών 
προϊόντων. Θα αποτελέσει βήμα αντίστασης και αγώνα 
της νεολαίας που δε συμβιβάζεται με τη μοιρολατρία και 
τον αυταρχισμό. 

Της νεολαίας που αγωνίζεται για τη δημιουργία μιας 
καλύτερης κοινωνίας, της ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας 
και μία ζωή που να μας αξίζει. Μία ζωή με αξιοπρέπεια, σε 
μια κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης, που θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο 
και όχι το κέρδος.

Βάκης Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Άλλη 
μια άνοιξη 

έχει παρέλθει, μα ο λαός 
μας δεν έχει ακόμα γευτεί τους καρπούς 

της πολυδιαφημιζόμενης «άνοιξης» που ο ΔΗΣΥ και ο 
Αναστασιάδης προανήγγειλαν. Και η «άνοιξη» του 2015 ήταν «άνοιξη» 

για το κεφάλαιο, τους εργοδότες, την Τρόικα και προφανώς για την Κυβέρνηση, η οποία 
συνεχίζει να υλοποιεί το μνημόνιο, που άλλωστε αποτελεί και το ιδεολογικό της μανιφέστο.

25 Μαΐου:

Η ΕΔΟΝ συμμετείχε στο Φεστιβάλ 
Νέων που διοργάνωσε ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) την 
Κυριακή 25/05/2015 στο Δημοτικό 
Κήπο Λευκωσίας.

Μάιος 2015:

Η ΕΔΟΝ πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τουρκοκυπριακές 
οργανώσεις νεολαίας και 
πολιτιστικούς φορείς, ενόψει του 
28ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.
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«Ν»: Βρισκόμαστε μόλις ένα μήνα μετά το επιτυχές 
αποτέλεσμα της υποψηφιότητας Ακιντζί για την ηγεσία 
της Τ/κ κοινότητας. Γιατί το κόμμα σας αποφάσισε 
να στηρίξει την υποψηφιότητα του Μουσταφά Ακιντζί 
αρχικά και ποιοι θεωρείται ότι ήταν οι λόγοι της 
εκλογής του;

Στις εκλογές το Κόμμα Ενωμένη Κύπρος (ΚΕΚ) υποστήριξε 
τον κοινό ανεξάρτητο Υποψήφιο Μουσταφά Ακιντζί. Ο κύριος 
λόγος για αυτό ήταν οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα 
μας. Η χώρα μας διαιρεμένη, οι συνομιλίες στον πάγο, κρίση 
και εθνικισμός σε άνοδο και στις δύο πλευρές. Σε τέτοιες 
συνθήκες, το καθήκον των προοδευτικών Κυπρίων και των 
πατριωτών, είναι να δώσουν τον αγώνα για την ειρήνη και 
τη δημοκρατία ενώνοντας τις δυνάμεις τους. 

Το ΚΕΚ υπερασπίζει τον κοινό αγώνα για την κοινή πατρίδα 
από τότε που ιδρύθηκε. Έτσι κινηθήκαμε και τώρα. Ο κ. Ακιντζί 
εκλέγηκε γιατί ακολούθησε μια γραμμή υπέρ του λαού και 
το κοινό μανιφέστο που διαμορφώσαμε μαζί ήταν ξεκάθαρο. 
Είδαμε το αίτημα για την αλλαγή στην Τουρκοκυπριακή 
Κοινότητα και το θέσαμε στο κέντρο του αγώνα μας.  Μία 
στάση υπέρ της Ενωμένης Ομοσπονδιακής Κύπρου και Κοινής 
Πατρίδας. Μία στάση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των Κυπρίων. Μία ισότιμη σχέση με την Τουρκία. 
Αίτημα αυτοδιαχείρισης αντί της σχέσης προϊστάμενου και 
υφιστάμενου. Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), 
συμπεριλαμβανομένου και του θέματος των Βαρωσίων, που 
θα παίξουν καταλυτικό ρόλο και θα βοηθήσουν για τη λύση 
του Κυπριακού. 

Ένας τρόπος ζωής βασισμένος στην αγάπη και την ανεκτικότητα, 
που βοηθά στις δύο κοινότητες να νικήσουν τους υφιστάμενους 
φόβους τους, να ενισχύσουν την επαναπροσέγγιση και να 
καταστίσουν εφικτή τη συμβίωση τους. Αυτά προωθήσαμε σε 
όλη την προεκλογική εκστρατεία. Μία αντίσταση αποφασιστική, 
τολμηρή, απέναντι στις επιθέσεις των φανατικών και των 
εθνικιστών και κυρίως μία αγάπη για την πατρίδα, η οποία 
είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της Αριστεράς. Όλα αυτά μας 
οδήγησαν στην επιτυχία και στη νίκη.

«Ν»: Είδαμε ότι πίσω από την εκλογή του Μουσταφά 
Ακιντζί, όπως επίσης και την εκλογή του Μεχμέτ 
Χαρματνζί πέρσι, υπάρχει μια προοδευτική συμμαχία 
αποτελούμενη από δυνάμεις που δεν είχαν τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της 
τ/κ κοινότητας στο παρελθόν. Το κόμμα σας 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δυνάμεις. Τι οδήγησε 
στην επιτυχία αυτής της συμμαχίας;

Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα άρχισε να αναπτύσσεται 
τα τελευταία χρόνια η πολιτική συμμαχιών. Μέχρι σήμερα ο 
ανταγωνισμός ήταν μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που είναι 
συνδεδεμένες με το υφιστάμενο καθεστώς, που διαμορφώνεται 
από την Άγκυρα. Όμως, αυτό δεν αποτελούσε κίνδυνο ποτέ 
για το καθεστώς, ενώ σήμερα υπάρχει μία αλληλεγγύη των 
αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων που έχουν στόχο την 
ανατροπή του status quo. 

Το ΚΕΚ είναι μπροστάρης σε αυτό το μέτωπο. Τονίζουμε με 
επιμονή ότι δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε μόνοι μας 
και μάλιστα πιστεύουμε ότι σε αυτό το μέτωπο πρέπει να 
συμμετέχουν και Ελληνοκύπριοι προοδευτικοί πολίτες. Η 
κοινότητα μας όλο και περισσότερο απελπίζεται από την 
υφιστάμενη κατάσταση και οδηγείται σε νέες αναζητήσεις. 
Στην πολιτική, η διαπίστωση των αναγκών της κοινωνίας 
και ο καθορισμός των κοινών στόχων φέρνει την επιτυχία.

 Η σωστή προσέγγιση είναι να εστιάσεις στα συμφέροντα του 
λαού και όχι των ατόμων ή των οργανώσεων. Στη δική μας 
περίπτωση, ο στόχος είναι η επανένωση της χώρας μας, η 
αδελφοσύνη του λαού μας και η εξασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ευτυχίας όλων. Όσο θα ενωθούμε για 
αυτούς τους στόχους, τόσο θα είμαστε επιτυχημένοι. Σε 
αντίθεση περίπτωση θα είναι κερδισμένος ο ιμπεριαλισμός 
και οι κατοχικές δυνάμεις.

«Ν»:  Όπως όλοι βλέπουμε, βρισκόμαστε σε 
ένα σημείο καμπής αναφορικά με τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό. Μια νέα ευκαιρία για λύση έχει 
δημιουργηθεί με την εκλογή του Ακιντζί. Ποιες είναι 
οι προσδοκίες σας για τις δικοινοτικές συνομιλίες 
το επόμενο διάστημα;

Πράγματι μπήκαμε σε μία νέα περίοδο. Μπροστά μας έχουμε 
περιορισμένο χρόνο και πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε 
σωστά και καλά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε μια 
γρήγορη διεργασία. Πρέπει και οι δύο κοινότητες να θέσουν 
στο τραπέζι τις βασικές τους ανάγκες και να βοηθήσει η μία 
την άλλη. Η βάση των συνομιλιών είναι οι αποφάσεις του 
ΟΗΕ και η Συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2014. Είναι η 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με τα εδάφη και το λαό 
της ενωμένο. Όσο είμαστε πιστοί σε αυτές τις αρχές είναι 
εφικτό να φτάσουμε στη λύση. Βεβαίως, το Κυπριακό είναι 
ένα διεθνές ζήτημα και δεν είναι απλά ένα πρόβλημα μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων. Η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αγγλία, οι ΗΠΑ, 
το ΝΑΤΟ, όλοι τους, είναι μέρος αυτού του προβλήματος. 
Τώρα προστέθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε 
να τους παραβλέψουμε, όμως ας μην ξεχάσει κανείς ότι οι 
εξωτερικές δυνάμεις σκοπεύον να προστατέψουν πρώτα τα 
δικά τους συμφέροντα. Ενώ τα δικά μας συμφέροντα και το 
μέλλον μας δεν ταυτίζονται με αυτούς. 

Εμείς πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που έχει ως 
προτεραιότητα το μέλλον της πατρίδας μας και του κυπριακού 
λαού. Η λύση που θα βρεθεί δε θα είναι μια λύση ιδεατή. Αλλά 
πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν το 
καλύτερο. Τα ΜΟΕ μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Όλοι οι 
Κύπριοι πρέπει να εργαστούν με όλη τη δύναμή τους, χωρίς 
να σπαταλούν το χρόνο και χωρίς να απομακρυνθούν από την 
περιεκτική λύση. Ας μην ξεχάσουμε ότι λαός αποφασισμένος 
στον αγώνα για ειρήνη, δημοκρατία και ελευθερία, είναι λαός 
ενωμένος ποτέ νικημένος.

«Ν»: Πολλοί Ελληνοκύπριοι υποστηρίζουν ότι η 
Τουρκία κρατεί το κλειδί των αποφάσεων, όσον 
αφορά στις εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα, ανεξάρτητα 
του ποιος είναι στη ηγεσία της. Τι έχετε να πείτε γι’ 
αυτό;

Δεν υποτιμώ την επιρροή της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο. 
Η Τουρκία είναι μία μεγάλη χώρα με πληθυσμό 76 εκ., με 
μεγάλο στρατό -το δεύτερο στο ΝΑΤΟ- τέταρτο παγκοσμίως 
και δέκατη έβδομη οικονομική δύναμη παγκοσμίως. Όλα αυτά 
είναι η πραγματικότητα. Όμως, η τ/κ κοινότητα εκφράζει 
την επιθυμία της για λύση με κάθε ευκαιρία. Έτσι έγινε και 
στο δημοψήφισμα του 2004, όπως και τώρα στις εκλογές. Ο 
κ. Ακκιντζί  κέρδισε, παρόλο που ήταν ένας υποψήφιος που 
δεν επιθυμούσε η Άγκυρα. Μερικές φορές ακόμα και μεγάλες 
δυνάμεις δεν πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Ρίξτε μια ματιά 
στις ΗΠΑ και στις προσδοκίες της για το Αφγανιστάν, το Ιράκ 
και τη Συρία. Δεν πέτυχε γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές 
ισορροπίες στον κόσμο. Πολλές φορές ένα και ένα δεν κάνουν 
δύο.

Αυτό που ζητώ από εσάς είναι να παίρνετε στα σοβαρά την τ/κ 
Κοινότητα. Να τη δείτε ως μία αδελφική και ισότιμη κοινότητα 
με τη δική σας. Αν θα πράξουμε κατά αυτό τον τρόπο, δε 
θα μπορεί να αντισταθεί απέναντί μας καμία δύναμη. Έτσι 
θα υποχρεωθούν όλες οι εξωτερικές δυνάμεις που έχουν 
συμφέροντα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και της 
Τουρκίας, να ξανασκεφτούν τις πράξεις τους. Εάν συνεχίσουμε 
τη διαμάχη μεταξύ μας, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κακό 
για τη χώρα μας και τους ανθρώπους της.

«Ν»:  Η ΕΔΟΝ αγωνιζόταν πάντα προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
οι Ε/κ και Τ/κ νέοι θα προετοιμαστούν για να γίνουν 
η γενιά της επανένωσης της πατρίδας μας. Κατά την 
άποψη σας, ποιος είναι ο ρόλος των νέων για επίτευξη 
του στόχου της λύσης; Πόσο προετοιμασμένη είναι 
η νεολαία για αυτή την προοπτική;

Η νεολαία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην Κύπρο, για το 
αν η χώρα μας θα επανενωθεί. Σε αυτό, τον πιο σημαντικό 
ρόλο θα το διαδραματίσουν οι νέοι. Χαιρετίζω το διαχρονικό 
αγώνα της ΕΔΟΝ για κοινή πατρίδα. Συνεχίστε με την ίδια 
αποφασιστικότητα. Οι προοδευτικές οργανώσεις σαν τις 
δικές μας βγαίνουν μπροστά και αναλαμβάνουν το ρόλο 
του πρωτοπόρου στις πιο δύσκολες περιόδους, που δεν 
τολμά κανείς. Γιατί εμείς έχουμε μία ιδεολογία που κρατά 
πάνω από όλα την απελευθέρωση της κοινωνίας. Γιατί εμείς 
είμαστε μακριά από σοβινιστικές-εθνικιστικές αρρώστιες. 
Γιατί εμείς είμαστε πιστοί στις σοσιαλιστικές αρχές. Σήμερα 
και στις δύο πλευρές της Κύπρου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
που παραμονεύει για τη νεολαία, είναι ο νέος τρόπος ζωής 
που είναι βασισμένος στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τον 
εγωισμό. Πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι σε αυτά και 
να εργαστούμε εντατικά για να πλάσουμε συνειδήσεις στην 
κοινωνία και στη νεολαία. 

Πράγματι, έχουμε μεγάλες δυσκολίες και ξέρουμε ότι ο 
λαός της Κύπρου δε θα δει άσπρη μέρα ώσπου να φτάσουμε 
στην κοινή ενωμένη πατρίδα. Όποια οικονομική επιτυχία 
και να καταγράψουμε μπορεί να χαθεί μέσα σε μία νύχτα. 
Όσο δεν έχουμε λύση και ειρήνη δεν μπορούμε να έχουμε 
οικονομική επιτυχία και γαλήνη. Οι νέοι δεν πρέπει να 
ξεχνούν. Η διαφορά μας από άλλους είναι η ατσαλένια 
πειθαρχία μας και η ιδεολογική μας πίστη. Βασικός μας 
σκοπός είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων μας και 
όλης της ανθρωπότητας. Δεν πρόκειται να έχουμε επιτυχία 
χωρίς τους νέους που είναι το πιο δυναμικό στοιχείο στης 
κοινωνίας. Το κύριο μας στοιχείο είναι να δώσουμε τέλος 
στο σημερινό status quo και αυτό είναι εφικτό μόνο με την 
εντατικοποίηση της οργάνωσης νέων και κοινό αγώνα των 
νέων των δύο κοινοτήτων για κοινή πατρίδα. Θέλω κανένας 
να μη χάσει την ελπίδα του!

Επιμέλεια:
Αντρέας Παναγιώτου
Ηλίας Δημητρίου
Μέλη ΚΣ ΕΔΟΝ

Στην τ/κ κοινότητα καταγράφηκε με την εκλογή 
του Ακιντζί στην ηγεσία της κοινότητας μια 

προοδευτική στροφή. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό 
είναι ραγδαίες και για πρώτη φορά μετά από 

αρκετό καιρό έχει ανοίξει ένα σοβαρό παράθυρο 
εξεύρεσης λύσης. Η «Ν» συνομίλησε με τον Ιζέτ 

Ιτζάν, Γενικό Γραμματέα του κόμματος «Ενωμένη 
Κύπρος», για την εκλογή Ακιντζί, της προοπτικές 

επίλυσης του Κυπριακού και για το ρόλο των 
προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων.
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Τα Συνέδρια του ΑΚΕΛ, αποτελούσαν πάντα σταθμό ανασκόπησης, ανασυγκρότησης και πολιτικής επίθεσης στην κοινωνία. Αντιπρόσωποι απ’ όλη την 
Κύπρο, τις πόλεις, τα χωριά, τις συνοικίες, συζητούν και αποφασίζουν επί των θέσεων του ΑΚΕΛ προς την κοινωνία και για την περαιτέρω μαζικοποίηση και 
ισχυροποίηση του Κόμματος του εργαζόμενου λαού. Κάθε Συνέδριο γινόταν σε ξεχωριστές και διαφορετικές συνθήκες.

7ιστορίαΙούνιος 2015

 Α΄ Συνέδριο ΚΚΚ

Συνήλθε στις 15 Αυγούστου 1926 στη Λεμεσό, σε μια περίοδο 
όπου μάστιζε την Κύπρο οικονομική κρίση. Θεωρήθηκε 
ότι ήταν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να σωθούν οι 
χωρικοί από την καταστροφή και οι εργάτες από την πείνα. 
Κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι εργάτες και οι χωρικοί 
μπορούν να αποσπάσουν ορισμένες παραχωρήσεις και 
να επιτύχουν την τελική ανεξαρτησία της Κύπρου, μόνο 
με έντονο αγώνα και δράση, υπό την καθοδήγηση του 
ΚΚΚ. Έκανε κάλεσμα στο λαό να οργανωθεί και να ταχθεί 
κάτω από τις σημαίες του, αφού ήταν το μόνο κόμμα που 
στήριζε τα συμφέροντα της φτωχολογιάς, ενώ έδωσε εντολή 
στη νέα ΚΕ να εργαστεί για την πραγματοποίηση ενιαίου 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου. 

1ο Συνέδριο
Το 1ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ 
έγινε στις 5 Οκτωβρίου 
1941, στη Λεμεσό, έξι 
μήνες μετά την ίδρυση 
του. Στο Συνέδριο, πήρε 
την τελική του μορφή το 
πρόγραμμα του ΑΚΕΛ, 
μετά από εισηγήσεις, 
προσθήκες και αλλαγές 
που έγιναν στο αρχικό 
πρόγραμμα που εγκρίθηκε 
στην Ιδρυτική Συνέλευση.  
Σκοπός του ΑΚΕΛ, όπως 
περιγράφεται, είναι 
να αποτελέσει τον πιο 
ουσιώδη παράγοντα 
στη λύση όλων των 
προβλημάτων  της 
εργατικής και αγροτικής 
τάξης και των εργαζόμενων στρωμάτων της πόλης. Τέθηκαν 
κάποιοι στόχοι όπως η ενοποίηση όλων των δυνάμεων του 
Κυπριακού Λαού, η άμυνα της πατρίδας και η ανακούφιση 
των θυμάτων των βαρβαρικών επιδρομών και η οργάνωση 
εράνων για την ενίσχυση όσων αγωνίζονται για την 
ελευθερία. 

6ο Συνέδριο
Πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Αυγούστου 1949, μέσα σε 
ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί παραίτηση 
της ΚΕ και υπήρχε Προσωρινή Κεντρική Καθοδήγηση. 
Επικύρωσε την κριτική της ΚΕ του Κόμματος όσο αφορά 
στο λάθος της πολιτικής της γραμμής και ενέκρινε όλα τα 
μέτρα που πάρθηκαν για τη διόρθωση του και το μπάσιμο 
του Κόμματος στο σωστό πολιτικό δρόμο. Καταδίκασε 
τους ανελεύθερους Νόμους της Βρεττανικής Κυβέρνησης 
και απαίτησε την κατάργηση τους. Κάλεσε κάθε πατριώτη 
Κύπριο που πολεμά τη σκλαβιά να πυκνώσει τις φάλαγγες 
του λαϊκού, οργανωμένου Εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου. 

9ο Συνέδριο
Διεξήχθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1959, στο Βαρώσι, ενώ το 
κόμμα βρισκόταν στην  παρανομία. Είχε να αντιμετωπίσει 
την ολόπλευρη επίθεση της φασιστικής μερίδας της δεξιάς 
και τις δικοινοτικές ταραχές. Η συνέχιση της προγραφής 
του ΑΚΕΛ, των λαϊκών οργανώσεων και των εφημερίδων, 
η χρησιμοποίηση φασιστικών μεθόδων δράσης και η απειλή 
χρησιμοποίησης ένοπλης δράσης για την επιβολή πολιτικών 

επιδιώξεων προκαλούσαν έντονες ανησυχίες κατά πόσο 
το ξένο αποικιακό καθεστώς θα αντικατασταθεί από ένα 
καθεστώς φασιστικής βίας. Διαφώνησε με την τακτική που 
ακολουθήθηκε από την ΕΟΚΑ και χαρακτήρισε ήττα για 
την τακτική της δεξιάς, την συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου. 
Διακηρύχθηκε ότι το ΑΚΕΛ, όντας πιστό στο λαό, θα εργαστεί 
για την συσπείρωση όλων των πατριωτικών, δημοκρατικών 
δυνάμεων του τόπου για να φράξουν τον δρόμο προς το 
φασισμό και την ανωμαλία. 

12ο Συνέδριο 
Συνήλθε στις 5-8 
Μαρτ ίου 1970, 
στη Λευκωσία. Το 
Συνέδριο χαιρέτισε 
τη στροφή προς 
τις ενδοκυπριακές 
σ υ ν ο μ ι λ ί ε ς , 
αποτέλεσμα των 
ο π ο ί ω ν  ή τ α ν 
η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 
καλύτερου και πιο 
ευνοϊκού κλίματος 
για της προσέγγιση 
Ελλήνων και Τούρκων. Διακήρυξε ότι θα στηρίξει με 
συνέπεια τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του και θα 
επιδιώξει τη συγκρότηση ενός ενιαίου πατριωτικού, 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου, στο οποίο η εργατική 
τάξη καλείτο να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο. 
Καθορίστηκαν καθήκοντα του Κόμματος, όπως ήταν η πάλη 
για δίκαιη, δημοκρατική και ειρηνική λύση του Κυπριακού, 
η πάλη για κατάργηση των βρετανικών βάσεων, η πάλη 
για δικαιότερη διανομή του εθνικού εισοδήματος και το 
ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος. 

14ο Συνέδριο

Συνήλθε στις 25-28 του Μάη 1978, στη Λευκωσία, τέσσερα 
χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή. Το Συνέδριο διακήρυξε ότι η ενδεδειγμένη τακτική 
αγώνα ήταν ο πολιτικός αγώνας εσωτερικά και διεθνώς, 
οι συνομιλίες στα πλαίσια του ΟΗΕ και η συγκρότηση 
ειδικής Διεθνούς Διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ. Τόνισε 
το επιτακτικό καθήκον της ολόπλευρης ενίσχυσης του 
εσωτερικού μετώπου, η οποία θα επέλθει με την κάθαρση 
των δυνάμεων ασφαλείας και την διάλυση όλων των 
παράνομων οργανώσεων.  

17ο Συνέδριο 

Πραγματοποιήθηκε από τις 3 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1990, 
στη Λευκωσία. Ήταν το επιστέγασμα ενός πολύμηνου 
εσωκομματικού και δημόσιου διαλόγου που είχε κύριο 
στόχο τη διαμόρφωση του νέου προσώπου του κόμματος. 
Οι σύνεδροι ενέκριναν τη «Δική μας αντίληψη για το 
Σοσιαλισμό», η οποία χαρακτηρίζεται από τα πιο κάτω:

α) παραπέρα βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού 
με διατήρηση και επέκταση όλων των κατακτήσεων και 
δικαιωμάτων των εργαζομένων

β) αξιοποίηση ό,τι θετικού μας κληροδοτεί η κοινωνική 
εξέλιξη

γ) συνυπολογισμός και σεβασμός των συμφερόντων των 
μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων και 
αγροτών

δ) πλήρης σεβασμός και αξιοποίηση όλων των δεδομένων 
και πραγματικοτήτων όπως διαμορφώθηκαν στην Κύπρο 

ε) εξασφάλιση ισοτιμίας μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ καθώς και 
εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων

στ) διασφάλιση του πολυκομματισμού και του πλουραλισμού 
απόψεων στην κοινωνία

ζ) αναγνώριση των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης, 
σεβασμός των διαφορετικών απόψεων

η) εξασφάλιση της σοσιαλιστικής νομιμότητας και δράσης 
όλων των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων στα 
πλαίσια του ανταγωνισμού

θ) το πέρασμα προς το σοσιαλισμό θα γίνει με δημοκρατικές 
ειρηνικές μορφές στη βάση της πολιτικής κατάκτησης της 
πλειοψηφίας του λαού. 

21ο Συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε από τις 25 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 
2010, στη Λευκωσία, μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, αφού 
το ΑΚΕΛ ήταν κυβερνών κόμμα, με Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας το Δημήτρη Χριστόφια. Η εκλογή Χριστόφια 
ανέτρεψε προκαταλήψεις δεκαετιών και άνοιξε νέες, 
ελπιδοφόρες προοπτικές για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού 
και για τη διαμόρφωση πιο δίκαιης κοινωνίας. Δικαιώθηκαν 
οι εκτιμήσεις ότι πρόκειται για ιστορικής σημασίας γεγονός 
και δικαιώνονται καθημερινά οι προσδοκίες του λαού. 
Το Συνέδριο διακηρύσσει ότι το ΑΚΕΛ, με συνέπεια και 
αποφασιστικότητα, θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται 
στις έγνοιες, στις προσδοκίες και στα συμφέροντα των 
εργαζομένων και του λαού, παραμένοντας στην πρωτοπορία 
των αγώνων για μια δημοκρατική, σύγχρονη και δίκαιη 
κοινωνία σε μια ειρηνική, επανενωμένη και ευημερούσα 
πατρίδα για όλα τα παιδιά της.

Το κόμμα μας βρίσκεται μπροστά στο 22ο Συνέδριο του. Τα 
90 χρόνια ζωής και δράσης του ΑΚΕΛ, μαρτυρούν ότι οι ρίζες 
του βρίσκονται βαθιά μέσα στο λαό και τον τόπο μας. Ας 
αποτελέσει το 22Ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ σταθμός ενίσχυσης, 
μαζικοποίησης και πολιτικής επίθεσης για την απελευθέρωση 
και υπεράσπιση της πατρίδας μας, των εργαζομένων, του 
λαού μας ολόκληρου. ΖΗΤΩ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ! ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΚΕΛ!

Επιμέλεια:
Χάρης Καρμέλλος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Γιατί όπως και να το δει κανείς, 
η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί 
αποτελεί ένα θετικό γεγονός για 

την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Αυτό, βέβαια, 
δεν αναιρεί αλλά ούτε και ακυρώνει τον πρωτεύοντα και 
καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας, η οποία κρατάει το κλειδί 
της λύσης. Το να μην μπορεί, όμως, να τύχει αντικειμενικής 
αναγνώρισης η διαφορά ανάμεσα σε ένα πολιτικό που 
διαχρονικά υποστήριζε την επανένωση της Κύπρου στη 
βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως ο 
Ακιντζί, και ενός πολιτικού συνεπέστατου υποστηρικτή 
της διχοτόμησης -ή στην καλύτερη περίπτωση της 
συνομοσπονδίας- όπως ο Έρογλου, είναι τουλάχιστον 
θλιβερό.

Το Κυπριακό δε θα λυθεί σίγουρα επειδή εκλέγηκε ο Ακιντζί, 
ούτε και είναι σίγουρο πως θα οδηγηθούμε και πάλιν στο 
τέλμα και στο αδιέξοδο, επειδή θα τον ελέγξει η Τουρκία. 
Όλα θα κριθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ψύχραιμα και υπεύθυνα, η 
πλευρά μας πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να 
αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις. Η προώθηση των 
νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), αλλά 
και οτιδήποτε άλλο οδηγεί στην καλλιέργεια θετικού 
κλίματος και τη διατήρηση της ελπίδας, είναι ευπρόσδεκτη, 
υποβοηθητική και αναγκαία. Ωστόσο, δεν είναι εξ ορισμού 
ικανή για την επίτευξη του στόχου για απαλλαγή από την 
κατοχή και την επανένωση της Κύπρου και του λαού μας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι θέσεις που η κάθε πλευρά 
θα παρουσιάσει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει επιτέλους να 
εγκαταλείψει τις πολιτικές σκοπιμότητες εσωτερικής 
κατανάλωσης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επίρριψη 
ευθυνών στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο.

Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς 
Αναστασιάδης πρέπει 
να αξιοποιήσει τις 
σ η μ α ν τ ι κ ό τ α τ ε ς 
συγκλίσεις Χριστόφια 
– Ταλάτ, οι οποίες 
είχαν φέρει σε ακτίνα 
συμφων ίας  τρ ία 
από τα έξι κεφάλαια 
του  Κυπρ ιακού : 
Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η 
και Διαμοιρασμός 
Εξουσιών, Οικονομία, 
Θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης .  Ε ξ ίσου 
σημαν τ ι κή  ή ταν 
και η αποδοχή της 
τουρκοκυπρ ιακής 
κ ο ι ν ό τ η τ α ς  ε π ί 
Ταλάτ, της μίας και 
μόνης κυριαρχίας, 
της μίας διεθνούς 
προσωπικότητας και 
της μίας ιθαγένειας. 

Τ ο  Α Κ Ε Λ ,  μ ε 
υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα,  θα 
συνεχίσει ακούραστα 
να εργάζεται για την 
επίλυση του Κυπριακού, στηρίζοντας τη διαπραγματευτική 
διαδικασία, χωρίς όμως να δίνει λευκή επιταγή 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν έχουμε περιθώρια 
ούτε για πισωγυρίσματα, ούτε για αλλοπρόσαλλες 
συμπεριφορές, ούτε για φοβικά σύνδρομα που μας κρατούν 
εγκλωβισμένους. Η λύση είναι αναγκαία όσο ποτέ. Βέβαια 
μια λύση βιώσιμη, λειτουργική, που θα στηρίζεται σε αρχές.

Γιατί υπάρχουν κάποιοι που επιδιώκουν να σκοτώσουν την 
ελπίδα εν τη γενέσει της, όπως και οτιδήποτε άλλο οδηγεί 
στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Επαγγελματίες 
«πατριώτες», που με την παραμικρή ευκολία εγκαταλείπουν 
τις διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας για τη μορφή της 
λύσης, όπως αυτές καταγράφονται στα ψηφίσματα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία επικαλούνται a 
la carte. 

Στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η επιδίωξη μιας βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης στο πλαίσιο μιας διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα. Που να 
συνάδει με το διεθνές δίκαιο.

 Που να προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων. Χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και 
δικαιώματα επέμβασης. Που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ολόκληρου του λαού, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων.

Οι όψιμοι υποστηριχτές μιας «άλλης λύσης και εναλλακτικής 
στρατηγικής», κτίζουν τα θεμέλια της οριστικής 
διχοτόμησης.
 
Υ.Γ.
Στη ζυγαριά της ελπίδας και της απογοήτευσης, δεν 
έχουμε άλλη επιλογή παρά να επιλέξουμε την ελπίδα. 
Είμαστε υποχρεωμένοι.

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

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ...

ΕΛΠΙΔΑ! 
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Γεωργίου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Φεβρουάριο του 2015, εκπόνησε έκθεση με 
δική της πρωτοβουλία σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να 
δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. 

Σκοπός της διαδικασίας της Μπολόνιας που υπογράφηκε το 
1999, ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέχρι το 2010, που θα συνέβαλε στην επίτευξη 
εκπαιδευτικών ευκαιριών υψηλής ποιότητας. Επιπρόσθετα, 
στόχευε στην ενίσχυση της διάσπασης των σπουδών σε τρείς 
κύκλους και στη δημιουργία μιας απλουστευμένης διαδικασίας 
αναγνώρισης όλων των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έκθεση, αναφέρεται ότι μέσα από 
τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου γίνεται προσπάθεια για 
καθιέρωση και εδραίωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, δια βίου μάθησης και έρευνας. Επίσης, 
στόχος υπήρξε και η ενίσχυση της προσπάθειας εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης 
ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). 

Η έκθεση, εξαρχής αναφέρει ξεκάθαρα ότι η διαδικασία της 
Μπολόνιας θα συνεχίζεται στην ίδια πορεία όπου κινήθηκε 
τα περασμένα χρόνια, αλλά με μεγαλύτερη ένταση. Αν και 
σε κάποιες περιπτώσεις, η έκθεση, αναφέρεται στη σχετική 
αυτονομία των πανεπιστημίων, εντούτοις, συνεχώς τονίζει τον 
πανευρωπαϊκό χαρακτήρα της διαδικασίας, την ανάγκη της 
δημιουργίας πλαισίου και εφαρμογής κοινών μεταρρυθμίσεων 
μέσα από κοινή στρατηγική για όλα τα κράτη μέλη. 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, θα πρέπει να συνεχίσει 
να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς, όπως επίσης 
και τα προγράμματα αυτά να συγκλίνουν μέσω ανάπτυξης κοινών 
κανόνων συνεργασίας και συνεχούς διαλόγου με την εργοδοσία, 
ούτως ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και ελκυστικά. 
Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα μπολιάζονται αποκλειστικά 
με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. 

Μέσα από τη διαδικασία της Μπολόνια, τα ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν, 
ακόμα πιο ελεύθερα, να επεμβαίνουν στις εσωτερικές διαδικασίες των 
πανεπιστημίων και να καθορίζουν τη γνώση που θα παραχθεί. Αυτό θα 
έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την προσαρμογή της γνώσης ακριβώς σε 
αυτό που έχει ανάγκη η αγορά, στο να παραχθεί δηλ. άμεσο κέρδος και 
αφετέρου πολλά επιστημονικά πεδία που είναι πραγματικά αναγκαία 
για την κοινωνία να απονεκρώνονται λόγω του ότι δεν παράγουν άμεσο 
κέρδος στις εταιρείες. Κατ’ επέκταση, αυτά τα επιστημονικά πεδία δε θα 
έχουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση που θα τα καταστήσει βιώσιμα.

Ακόμη και στο σημείο που μιλούν για φοιτητο-κεντρική προσέγγιση, 
το θέτουν υπό το πρίσμα της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Δηλαδή, 
ενθαρρύνεται η προσέγγιση του να μαθαίνουν οι φοιτητές ότι είναι απολύτως 
απαραίτητο και αναγκαίο.

Έκθεση σχετικά με τη 
συνέχεια που πρέπει να 
δοθεί για την εφαρμογή της 
διαδικασίας της Μπολόνια 

 Στη δική μας αντίληψη, αυτό μεταφράζεται σε στείρα, αποσπασματική γνώση, που εξοπλίζει τους 
αυριανούς υποψήφιους εργαζομένους με αυτές τις δεξιότητες που θα εξυπηρετούν τις δεδομένες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, μέσα από τη μέχρι τώρα πορεία της Μπολόνιας, είδαμε 
ότι αν η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από εργαζόμενους που να γνωρίζουν ότι μια μπουκάλα βιδώνει 
δεξιόστροφα, αυτό θα μαθαίνουν και μόνον. Στην περίπτωση που αυτό αλλάξει (αριστερόστροφες 
μπουκάλες), τότε οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ξαναριχτούν στην εκπαίδευση. Στην ουσία, αυτό οδηγεί 
στην αντικατάσταση της πολύπλευρης και ουσιαστικής γνώσης για τους μελλοντικούς εργαζομένους, 
με την απόκτηση σκόρπιων γνώσεων που θα  κοστίζουν λιγότερο στο κεφάλαιο.

Επιπρόσθετα, με την αξιοποίηση των πανεπιστημίων από τις εταιρείες, θα μπορούν να παράγονται 
γνώσεις που θα κατευθύνουν οι ίδιες και που θα τους αποφέρουν άμεσο κέρδος. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού για την διεκπεραίωση τους με αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανεργία. 

Οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ καταψήφισαν την έκθεση η οποία εγκρίθηκε με 557 ψήφους υπέρ, 
119 κατά και 16 αποχές.
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ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΔΡΑ 
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Έχουν φως τώρα τα όνειρά μου» 
με τη Σαλίνα.
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Είσοδος Μπάντας ΕΔΟΝ Κιτίου.
•Ομιλία Γ.Γ. του Κ.Σ. ΕΔΟΝ Χάρη Καράμανου.
•Συναυλία με τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη 
Κότσιρα.

ΛΑΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
•Καλωσόρισμα
•Αφιέρωμα στο «Παλιό Λαϊκό Τραγούδι και το Δημήτρη 
Μητροπάνο» με το μουσικό σχήμα «Χρυσές Μελωδίες».
•Ποντιακός Σύλλογος η «Μεταμόρφωση».
•Χορευτικός Όμιλος «Τρίδατα Λιβαδιών». 
•Αφιέρωμα στο «Παλιό Λαϊκό Τραγούδι και το Δημήτρη 
Μητροπάνο» με το μουσικό σχήμα «Χρυσές Μελωδίες».

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ. «Πουλώντας Αέρα».
•Μουσικό Σχήμα Γιώργου Καζαμία και Μιχάλη Γρηγορίου.
•Μουσικό Σχήμα Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών 
Πάτρας.
•Μουσικό Σχήμα  «Εύηχον».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Χορευτικό από τον Ποντιακό Σύλλογο η 
«Μεταμόρφωση».
•Χορευτικό από το παιδικό σχήμα του Πολιτιστικού 
Ομίλου το «Όραμα Πέρα Χωρίου».
•Χορευτικό από το Τοπικό Κίνημα Γερίου.    
•Δραστηριότητες για παιδιά. Γωνιές: φουσκωτό,
facepainting, μπαλονοκατασκευές, μικροψαρέματα, 
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό, 
μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, περιβαλλοντική γωνιά, 
επιμορφωτικά παιχνίδια για τα δικαιώματα του παιδιού,
την επαναπροσέγγιση και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
• «70 Χρόνια ΠΟΔΝ. Αγώνας ενάντια στον Ιμπεριαλισμό. 
Αγώνας για διαρκή ειρήνη.»
Εισηγητές: 
• Νικόλας Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ.
• Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Πρώην Πρόεδρος ΠΟΔΝ-Γ.Γ. 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ).
Χώρος Συζήτησης: Διεθνούπολη.
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ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΔΡΑ
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Όπου ακούς τραγούδια
να πηγαίνεις, οι κακοί δεν τραγουδούν» 
με το μουσικό συγκρότημα «Σαρδάμ».
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Συναυλία με τους Βασίλη Παπακωνσταντίνου
και Χρήστο Θηβαίο.

ΛΑΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
•Καλωσόρισμα
•Αφιέρωμα στο «Λαϊκό Τραγούδι» με το μουσικό σχήμα 
Μιχάλη Γρηγορίου, Λένου Παπαδόπουλου
και Δημήτρη Σουρουλλά.
•Χορευτικός Όμιλος «ΠΑΟΚ Κλήρου».
•Πολιτιστικός Όμιλος «Ολύμπου Αγίου Νικολάου».
•Αφιέρωμα στο «Λαϊκό Τραγούδι» με το μουσικό σχήμα 
Μιχάλη Γρηγορίου, Λένου Παπαδόπουλου
και Δημήτρη Σουρουλλά.

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ. «ELSYSTEMA – ΖΩΣΟΝΤΑΣ ΖΩΕΣ».
•Μουσικό Σχήμα Νικόλα Γεωργίου και Πέτρου Παναγή.
•Μουσικό Σχήμα «Πούκουπα».
•Μουσικό Σχήμα Φρειδερίκης Τομπάζου
και Νικόλα Σαββίδη.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Χορευτικό από το Παιδικό Εργαστήρι Παραδοσιακών 
Χορών «ΠΑΟΚ Κλήρου».
•Χορευτικό από την Παιδική Σχολή Χορού
Εύας Κυπριανού.
•Δραστηριότητες για παιδιά. Γωνιές: φουσκωτό, fa-
cepainting, μπαλονοκατασκευές, μικροψαρέματα, 
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό, 
μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, περιβαλλοντική 
γωνιά, επιμορφωτικά παιχνίδια για τα δικαιώματα του 
παιδιού, την επαναπροσέγγιση και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• «Η σημασία της επαναπροσέγγισης στα πλαίσια
των εξελίξεων στο Κυπριακό».
Εισηγητές:
• Νίκος Μούδουρος, Μέλος του Γραφείου 
Επαναπροσέγγισης της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
• Εκπρόσωπος Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.
Χώρος Συζήτησης: Δικοινοτικό Στέκι.
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ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΔΡΑ
•Έναρξη-Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα 
όνειρο» με το μουσικό συγκρότημα
«Απροσάρμοστοι & Χαλαρά».
•Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
•Είσοδος ΕΔΟΝόπουλων.
•Ομιλία Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
•Συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου.

ΛΑΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
•Καλωσόρισμα.
•Συναυλία με τίτλο «Το Τραγούδι της Ζωής-του Έρωτα 
και του Αγώνα» και το Μουσικό Σχήμα
«Εξ ‘Αδιαιρέτου».
•Λαογραφικός Όμιλος «Ομόνοια Άσσιας».
•Χορευτικός Όμιλος «Όραμα Πέρα Χωρίου».
•Συναυλία με τίτλο «Το Τραγούδι της Ζωής-του Έρωτα 
και του Αγώνα» με τους Λάκη Χαλκιά και το Μουσικό 
Σχήμα «Εξ ‘Αδιαιρέτου».

ΜΠΟΥΑΤ
•Προβολή Ντοκιμαντέρ.
«Το χαμένο σήμα της Δημοκρατίας».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
•Χορωδία Συνοικισμού Στροβόλου II.
•Θεατρικό από την «Παράβαση Λυμπιών».
•Δραστηριότητες για παιδιά. Γωνιές: φουσκωτό, 
facepainting, μπαλονοκατασκευές, μικροψαρέματα, 
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό, 
μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια, περιβαλλοντική 
γωνιά, επιμορφωτικά παιχνίδια για τα δικαιώματα
του παιδιού, την επαναπροσέγγιση και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
•«Η σημασία του πολιτισμού ένεκα της Παγκόσμιας 
Οικονομικής Κρίσης».
Eισηγητές:
• Λάκης Χαλκιάς, Τραγουδιστής.
• Πόπη Αβραάμ, Ηθοποιός.
Χώρος Συζήτησης: Μπουάτ.
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Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης
Παρουσίαση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων: ξυλογλυπτική ,αργυροχοϊα, 
αγγειοπλαστική, ψαθάκι, ψηφιδωτό, κατασκευή καρέκλας.
Παραδοσιακό φούρνισμα ψωμιών - Παρασκευή Μαρμελάδας - Ψήσιμο
Σιουσιούκου και Παλουζέ - Ψήσιμο λοκμάδων.

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

τις 7,8 και 9 Ιουλίου, εκεί στο γνωστό χώρο της Πύλης Αμμοχώστου στη 
Λευκωσία, θα κτυπάει η καρδιά της νέας γενιάς! Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα 
θεσμό, που για 64 χρόνια τώρα, ολόκληρο το ΕΔΟΝίτικο οικοδόμημα, με 
ανιδιοτέλεια, μεράκι, αλλά κυρίως την εθελοντική προσφορά, κατάφερε 
να ριζώσει στην καρδιά και στο μυαλό της νεολαίας. Ένα Φεστιβάλ γεμάτο 

ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και αγωνιστικότητα που προσφέρει μία εναλλακτική 
πρόταση ψυχαγωγίας, αλλά και ένα οχυρό αντίστασης, πάλης και εφαλτήριο 
αγώνων και διεκδικήσεων, κατά της μαζικής υποκουλτούρας και των σάπιων 
πολιτιστικών προϊόντων. 

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

Το 28ο Φεστιβάλ θα εκφράσει και θα επαναβεβαιώσει την αποφασιστικότητά 
μας για να ζήσουμε σε μια Κύπρο, απελευθερωμένη και επανενωμένη. Να 
ζήσουμε αρμονικά σαν ένας λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μέσα σε 
συνθήκες ειρήνης, χωρίς στρατούς και διαχωριστικές γραμμές, πρόσφυγες και 
εγκλωβισμένους. Ένας λαός ενάντια στον εθνικισμό-σοβινισμό, το φασισμό και τη 
μισαλλοδοξία. 

Το 28ο Φεστιβάλ θα καταδικάσει τη δικτατορία των πολυεθνικών και των 
μονοπωλίων σε όλο τον κόσμο και την επιβολή των συμφερόντων τους, είτε 

διαμέσου αντιδραστικών-νεοφιλελεύθερων πολιτικών, είτε δια πυρός και σιδήρου 
σε βάρος των λαών και των εργαζομένων. Θα καταγγείλει τις πολιτικές λιτότητας 
του νεοφιλελευθερισμού, του κοινωνικού κανιβαλισμού των μνημονίων και 
θα διατρανώσει την απαίτηση για δουλειά, ζωή και αξιοπρέπεια. Υψώνοντας 
το ανάστημά μας στέλνουμε ένα παλλαϊκό μήνυμα ενάντια στη λιτότητα και τα 
μνημόνια, υπέρ της δημοκρατίας και της προόδου. 

Ας γιγαντώσουμε, λοιπόν, την ελπίδα που ονομάζεται νεολαία και Αριστερά, 
κόντρα στη φτώχεια και στην ξενοφοβία, κόντρα στον εθνικισμό και στο φασισμό, 
κόντρα στη μάστιγα των εξαρτησιογόνων ουσιών, κόντρα στην αποχαύνωση από 
μερίδα των ΜΜΕ, κόντρα στον ιμπεριαλισμό, στους επεκτατικούς πολέμους που 
σφαγιάζουν τους λαούς και φέρνουν την καταστροφή στον πλανήτη. 

Τώρα είναι η ώρα να τραβήξουμε άφοβα μπροστά και μόνο μπροστά.

Δίνουν το παρόν τους στο 28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
οι σημαντικότερες μουσικές παρουσίες του ελλαδικού χώρου! Στις 7 Ιουλίου 
ο Γιάννης Κότσιρας και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, στις 8 Ιουλίου ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου συναντά το Χρήστο Θηβαίο και στις 9 Ιουλίου η Νατάσσα 
Μποφίλιου.

«Ανυπότακτη νεολαία, για αξιοπρέπεια στη ζωή»

Κοπιάστε, με βάρκα την καρδιά, σε ένα ανεπανάληπτο μαγικό ταξίδι, φτιάχνοντας 
τον κόσμο στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των ανθρώπων.
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ι αλλαγές στα ωρολόγια 
προγράμματα (ΝΩΠ), τα οποία 
το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού είναι αποφασισμένο 
να υλοποιήσει, μας έχει 

ανησυχήσει όλους. Κυρίως εμάς τους μαθητές. 

    Κάθε χρόνο οι μαθητές αλλά και καθηγητές, 
περνούν σχεδόν όλη την περίοδο της σχολικής 
χρονιάς με άγχος και πίεση, αφού ανησυχούν 
και φοβούνται ότι δε θα γίνει σωστή κάλυψη 
της ύλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές 
να αποτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις, ή 
έστω να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα 
αφού δεν έχουν γίνει αρκετές ώρες 
διδασκαλίας για να καλυφθεί σωστά η ύλη και 
οποιεσδήποτε απορίες ή κενά των μαθητών. 
Το εξετασιοκεντρικό σύστημα που υπάρχει 
στα σχολεία, ενισχύει τη στείρα μάθηση και 
απομνημόνευση και όχι την ολοκληρωμένη 
γνώση. Δική μας θέση είναι η αλλαγή των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, η αλλαγή του 
τρόπου διδασκαλίας και προσέγγισης των 
μαθητών, αφού εάν αυτά παραμείνουν τα ίδια, 
όσες ώρες και να διδάκσεσαι ένα μάθημα, θα 
έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως αυτές οι αλλαγές 
θα προκαλέσουν  αρνητικά συναισθήματα 
στους μαθητές. Οι μαθητές γνωρίζουν το πόσο 
σημαντικός είναι ο σχολικός χρόνος, αφού 

θα καθορίσει το μέλλον τους 
και γενικότερα τη ζωή τους. 
Αυτό, όμως, τους προκαλεί 
αρκετό άγχος και νιώθουν 
πιεσμένοι και αρκετά 
συγχυσμένοι. Αν προστεθούν 
κι άλλες ώρες διδασκαλίας 
στα κύρια μαθήματα, αυτό 
θα τα αντίθετα αποτελέσματα 
από αυτά που επιθυμούμε 
και θα προσθέσει και 
επιπρόσθετο άγχος στους 
μαθητές. Τις περιόδους που διδασκόμαστε 
τέχνη, μουσική, γυμναστική, ξένες γλώσσες 
και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, που έχουν 
σκοπό να αφαιρέσουν από το σύστημα ή 
να μειώσουν τις ώρες τους, μας κάνουν 
να χαλαρώνουμε, να ξεκουραζόμαστε, να 
μαθαίνουμε νέα πράγματα και γενικότερα να 
ανεβαίνει η διάθεση μας, για να μπορούμε να 
συνεχίσουμε με την πίεση των εξεταζόμενων 
μαθημάτων. 

Οι μαθητές ανυπομονούν για αυτά τα μαθήματα 
γιατί ξεχνιούνται από το άγχος τους, έστω 
και προσωρινά. Η τέχνη, η γυμναστική και 
η μουσική προσθέτουν μια ευχάριστη νότα 
στο κουραστικό πρόγραμμα των παιδιών. 
Εξάλλου, τι πιο ευχάριστο υπάρχει για ένα 
έφηβο, ειδικά για κάποιον με καλλιτεχνικές 
ανησυχίες, από το να έχει το δικαίωμα να 

τραγουδά, να ζωγραφίζει και να δημιουργεί; 
Ακόμα και στο σχολείο του. Αν αυτά τα 
μαθήματα καταργηθούν, πολλοί μαθητές θα 
έχουν συνεχώς την αίσθηση της βαρεμάρας 
και την έλλειψη συγκέντρωσης στο μάθημα. 
Μας ανησυχεί, επίσης, το γεγονός ότι αν αυτά 
τα μαθήματα αποκλειστούν, οι καθηγητές οι 
οποίοι τα διδάσκουν, αυτόματα θα μείνουν 
χωρίς δουλεία. 

Oι μαθητές, θέλουν να σπουδάσουν αυτό 
που αγαπούν και να το εξασκήσουν σαν 
επάγγελμα και όχι μόνο για να βγάζουν τα 
προς τα ζην. Αλλά και για να νιώθουν ότι 
οι σκληροί κόποι τους ανταμείφθηκαν και 
ότι απέφεραν καρπούς. Το σχολείο για εμάς 
δεν είναι προετοιμασία για τις παγκύπριες 
εξετάσεις.

Αντίθετα, εμείς θεωρούμε ότι το σχολείο 
πρέπει να προσφέρει πολύπλευρες γνώσεις 
και να ετοιμάζει ανθρώπους μορφωμένους, 
κοινωνικά ευαίσθητους και δημοκρατικούς 
στην κοινωνία. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας 
να αναλογιστεί τη ζημιά που θα επιφέρουν 
τα ΝΩΠ στην παιδεία, τους μαθητές και στο 
επίπεδο της εκπαίδευσης μας. Να γίνει ένας 
ουσιαστικός διάλογος, να ληφθούν υπόψιν οι 
ανησυχίες των εμπλεκόμενων φορέων και να 
επεξεργαστεί μια νέα, συναινετική πρόταση.

•Γεωργία Σώζου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Κοκκινοχωρίων
Ταμίας ΕΣΕΜ Αμμοχώστου

πό το βάρος των σημερινών 
συνθηκών κρίσης, μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου 
βρίσκονται στην αναζήτηση 
εργασίας τους καλοκαιρινούς 
μήνες, αφού τα σχολεία είναι 
κλειστά. Ο λόγος είναι για να 

μην επιβαρύνουν τις οικογένειες τους και 
για να τις  στηρίξουν οικονομικά, κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού.

Έτσι, καταφεύγουν σε όποιον εργοδότη τους 
προσφέρει απασχόληση, τις περισσότερες 
φορές ανασφάλιστοι, με τους όποιους όρους 
ή συνθήκες εργασίας και με συχνό φαινόμενο 
την οικονομική εκμετάλλευση.

Επιπρόσθετα, οι εργοδότες, εκμεταλλεύονται 
την ανάγκη που έχει ο ανήλικος εργαζόμενος 
για εισόδημα, αλλά και  την άγνοιά του για τα 
δικαιώματα που έχει, βάσει της νομοθεσίας 
για τους ανήλικους που εργάζονται. Έτσι, 
ορισμένες φορές, η δουλεία που του 
ανατίθεται είναι εξαντλητική, ανθυγιεινή και 
παραβιάζει δικαιώματα του παιδιού.

Ως ΕΔΟΝ, τονίζουμε πως αυτή η κατάσταση, 
δεν μας αφήνει αδιάφορους αλλά μας 
προβληματίζει και μας βρίσκει κάθετα 

αντίθετους. Βλέπουμε 
για άλλη μια φορά πως η 
νεολαία θυματοποιείται 
εξαιτίας όλων αυτών των 
πολιτικών λιτότητας που 
εφαρμόζονται στον τόπο 
μας. Οι μειώσεις των 
μισθών και οι απολύσεις 
γονιών, έχουν κάνει 
πιο δύσκολη τη ζωή 
αρκετών οικογενειών. 
Επίσης, η αύξηση των 
εξόδων των μαθητών 
για όλη τη χρόνια, έχει 
ως αποτέλεσμα να τους 
οδηγεί στο σημείο για 
εξεύρεση εργασίας, όχι 
για το έξτρα χαρτζιλίκι, όπως παλιά, αλλά 
για να βοηθήσουν στην κάλυψη βασικών 
αναγκών της οικογένειας.

Αλήθεια αυτή είναι η κοινωνία και το μέλλον 
που προδιαγράφεται για τους νέους του τόπου 
μας; Αυτή είναι η άνοιξη και η ανάπτυξη που 
μας υποσχέθηκαν;

Δε θα σταματήσουμε να φωνάζουμε πως οι 
πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει με τόση 
προσήλωση και αυταρχισμό η κυβέρνηση 

του ΔΗΣΥ, οδηγούν τις οικογένειες μας στην 
απόγνωση και μια ολόκληρη γενιά απειλείται 
να χαθεί. Ο μόνος δρόμος είναι η αντίσταση 
στις πολιτικές αυτές και αγώνας για την 
ανατροπή τους και την υλοποίηση μέτρων 
στήριξης των εργαζομένων, των ανέργων, 
των αναξιοπαθούντων και των οικογενειών 
τους.

•Άρτεμις Στυλιανού
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παλαιχωρίου

Mαθητικό στέκι

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η 
μαθητιώσα νεολαία δίνει ραντεβού στο 
μαθητικό στέκι του 28ου Παγκύπριου 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. 
Μέσα από το μαθητικό στέκι, ο επισκέπτης 
θα μπορεί να δει τη δράση της ΠΕΟΜ στην 
60χρονη ιστορία της, τους αγώνες της ΠΣΕΜ 
την τελευταία χρονιά, αλλά και τις θέσεις των 
μαθητών για τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα. 

Είναι η ευκαιρία να ανταλλάξουν οι 
μαθητές απόψεις και να μπουν οι βάσεις 
για την επόμενη χρονιά. Ελάτε να παίξουμε, 
να διαγωνιστούμε, να μάθουμε και να 
διασκεδάσουμε! Το φεστιβάλ σηματοδοτεί το 
τέλος της σχολικής χρονιάς και το ξεκίνημα 
μιας νέας. Μιας νέας χρονιάς γεμάτη αγώνες 
από τους μαθητές για τους μαθητές.  Όλοι 
οι μαθητές λοιπόν δίνουν και φέτος μαζικό 
παρών στο μαθητικό στέκι του 28ου 
Παγκύπριου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
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O

Y
K άθε μέρα πρέπει να είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Κάθε αγώνας που δίνουμε 

πρέπει να είναι αφιερωμένος στα παιδιά. Κάθε προσπάθεια για βελτίωση 
της κοινωνίας μας πρέπει να είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Στα παιδιά της 
οικογένειας, στα παιδιά της χώρας μας, μα κυρίως στα παιδιά του κόσμου. 
Στα παιδιά του σήμερα, αλλά και στα παιδιά του αύριο. 

Με αφορμή την 1η Ιουνίου, που καθιερώθηκε, μετά τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ως μέρα πάλης για τη ζωή και την ειρήνη και ως μέρα αφύπνισης για τα δικαιώματα των 

παιδιών, εκτιμούμε το βαθμό στον οποίο έχουμε ως κοινωνία ανταποκριθεί σ’ αυτό μας το 
καθήκον. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι έχουμε πολλή δρόμο μπροστά μας. 

Οι αριθμοί κάθε χρόνο αλλάζουν. Πόσα παιδιά άραγε έχουν χαθεί στη Μεσόγειο, αναζητώντας 
«ασφάλεια» σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μακριά από την πατρίδα τους; Πόσα 

παιδιά βρίσκονται στα ερείπια που αφήνουν πίσω τους οι συγκρούσεις στην Παλαιστίνη, στη 
Συρία και αλλού; Πόσα παιδιά κρατάνε όπλα; Πόσα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα; Πόσα παιδιά 

δεν έχουν ευκαιρίες για αξιοπρεπή ζωή; Πόσα παιδιά έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της 
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης; Πόσα παιδιά δεν απολαμβάνουν έστω και ένα από τα δικαιώματά 

τους; Οι αριθμοί μας ξεπερνούν.  Όταν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι έστω και ένα, τότε 
δεν έχουμε κάνει το καθήκον μας, όσο μακριά από τον καθένα μας και αν είναι αυτά τα φαινόμενα. Ο 

πόλεμος, η φτώχεια, η μετανάστευση, ο αποκλεισμός, η ανισότητα και άλλα παρόμοια φαινόμενα που 
επηρεάζουν την καθημερινότητα παιδιών σε όλο τον κόσμο, έχουν ως μοναδικό τρόπο αντιμετώπισής 
τους την οργανωμένη πάλη των λαών, ενάντια στις δυνάμεις εκείνες, των οποίων τα συμφέροντα 
εξυπηρετούνται εις βάρος των παιδιών μας.

Ως ΕΔΟΝ, τιμούμε κάθε χρόνο την παγκόσμια ημέρα παιδιού. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε 
εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες αφιερωμένες στα παιδιά.  Εκδηλώσεις που αντικατοπτρίζουν 
την ολόχρονή μας δράση για το παιδί και κορυφώνονται με το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Αντιλαμβανόμαστε, ότι το καθήκον μας προς τα παιδιά δεν σταματά 
σε μια ημέρα, ούτε στα στενά πλαίσια της κοινωνίας μας. Απόδειξη αυτού είναι η πλούσια και 
πολύπλευρη δράση του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων. Αγωνιζόμαστε, στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων μας, για τα παιδιά του κόσμου, μέσα από τις εκστρατείες αλληλεγγύης που 
πραγματοποιούμε κάθε χρόνο, αλλά και μέσα από τη συνεργασία μας και τον κοινό αγώνα 
με οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού, που συμμερίζονται μαζί μας τις ίδιες ανησυχίες 
για το παιδί και τις ανάγκες τους. Προσπαθούμε, ακόμη, να προσφέρουμε στα παιδιά 
δραστηριότητες επιμορφωτικές, αλλά και ψυχαγωγικές μέσα από τις εκστρατείες μας, τις 
εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων και μέσα από τις καλοκαιρινές 
μας κατασκηνώσεις. 

Μέσα στους δύσκολους αυτούς καιρούς, εντείνουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας και 
αγγίζουμε καθημερινά θέματα που αφορούν στο παιδί, στις συνθήκες διαβίωσης του, 
στην ποιότητα ζωής του και συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την προσφορά μας στο παιδί.

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων
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το προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της ποινικοποίησης των απεργιών από 
την Κυβέρνηση, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ.

Αφορμή για την επαναφορά του θέματος αυτού υπήρξαν οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στον τόπο μας (βλ. Λιμάνια, Νοσοκομεία), λόγω 
της συνεχούς καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων από την εργοδοσία, αλλά 
και λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση. 

Βέβαια, όλο αυτό δε μας προκαλεί έκπληξη, καθώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Το 
θέμα για ποινικοποίηση των απεργιών βρίσκεται διαχρονικά στην ατζέντα του ΔΗΣΥ 
και των εργοδοτικών οργανώσεων. Θυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια της δεκαετούς 
διακυβέρνησης του Συναγερμού (1993-2003), η τότε κυβέρνηση ετοίμασε νομοσχέδιο 
για ποινικοποίηση της απεργίας. 

Θυμίζουμε επίσης την βαρυσήμαντη, και σχετικά πιο πρόσφατη, δήλωση του κ. Στυλιανίδη 
(ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ) σε τηλεοπτικό πάνελ, ο οποίος την πρώτη Κυριακή των 
προεδρικών εκλογών του 2013 σημείωσε πως «όποιος θα βγαίνει στους δρόμους κάθε 
μέρα και να νομίζει ότι θα κάνει απεργίες και να ανατρέπει την οικονομική ανάπτυξη ή 
να δημιουργεί νέα δεδομένα θα βρίσκει αντιμέτωπο του την κυβέρνηση».  

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά της στάσης που τηρεί διαχρονικά ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση 
του που δεν είναι άλλη από την συμπόρευση με τις εργοδοτικές οργανώσεις και το 
κεφάλαιο, πάντοτε απέναντι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Ας πάμε όμως στο σήμερα
Οι εργαζόμενοι εκ των πραγμάτων έχουν απέναντί τους δύο πολέμιους που στην 
ουσία συνταυτίζονται. Ο ένας είναι ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση του, που σε συνέχεια των 
προηγούμενων, έρχεται σήμερα να χαρακτηρίσει όλες τις απεργίες «αχρείαστες», 
«αδικαιολόγητες» και «προκλητικές» και ο άλλος είναι η ΟΕΒ (Ομοσπονδία Εργοδοτικών 
Οργανώσεων) μαζί με το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο), που 
τρέχουν να προλάβουν την κυβέρνηση, ζητώντας «ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος 
της απεργίας σε όλες τις ουσιώδεις υπηρεσίες» με διατάγματα. 

Αλήθεια, προς τι αυτή η πρόταση, αφού το ζήτημα των απεργιών στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες έχει συζητηθεί και ρυθμιστεί εδώ και περίπου 15 χρόνια; 

Οπόταν το θέμα που επαναφέρουν στην επιφάνεια ΟΕΒ – ΚΕΒΕ – Κυβέρνηση ΔΗΣΥ 
με αυταρχισμό, στοχεύει στο να απαγορευθεί στους εργαζόμενους το δικαίωμα να 
αντιστέκονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους απέναντι σε όλη αυτή την 
αντιλαϊκή επίθεση που δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα. 

Απ’ ότι φαίνεται, ο λόγος που ανακινούν αυτό το ζήτημα είναι επειδή οι εργοδότες και 
η κυβέρνηση προετοιμάζονται για νέα επίθεση εναντίον των εργαζομένων με στόχο 
την ολοένα και μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα μείωση 
μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, αλλά και το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών.

Ως νέοι αυτού του τόπου πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο σε όποιο θέλει να μας πλήξει 
και να μας καθυποτάξει, ότι δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις ορέξεις τους. Αντίθετα, 
θα σταθούμε όρθιοι και θα παλέψουμε για να υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια 
τα δικαιώματά μας, για να μην μας πάρουν άλλα και για να ανακτήσουμε αυτά που 
μας πήραν. 

Απάντηση σε όλους αυτούς θα δώσουμε με μαζικό και οργανωμένο αγώνα, στο πλευρό 
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, της ΠΕΟ, για το μέλλον που μας αξίζει.

•Γιάννης Κακαρής
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Τσερίου

αυταρχική επαναφορά της εργασίας των καταστημάτων τις 
Κυριακές από πλευράς κυβέρνησης, κόντρα στη νομοθεσία που 
ενέκρινε πρόσφατα η Βουλή, φανερώνει περίτρανα την πλήρη 
ταύτιση της με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Με την 
ενέργεια της αυτή, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά καταδεικνύει 
με ποιον συντάσσεται και ποιού τα συμφέροντα θέλει να 
υπερασπιστεί. Η κυβέρνηση, για πολλοστή φορά, επιλέγει να 
συνταχθεί με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αδιαφορώντας για τα 

συμφέροντα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων. 

Η κατά το δοκούν επίκληση της συνταγματικότητας, αλλά και η επίκληση του 
δημοσίου συμφέροντος για το καλό, δήθεν, της οικονομίας δε μας πείθει για 
το ειλικρινές των προθέσεων της Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
άλλωστε, ανέφερε το νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο, υπακούοντας στις 
παραινέσεις μιας φούχτας μεγαλοκαταστηματαρχών, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, 
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι αποκλειστικός γνώμονας των ενεργειών του 
είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Εργαζόμενοι Ρομπότ…
Η αλλεπάλληλη έκδοση διαταγμάτων, ενάμιση χρόνο τώρα, έχει δημιουργήσει 
εργαζόμενους ρομπότ. Σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι εργάζονται 7 
μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, δημιουργώντας συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα. Η πιο πάνω εξέλιξη δίνει τη χαριστική βολή στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα πολλά οικογενειακά 
και κοινωνικά προβλήματα, αφού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν 
σε καμιά περίπτωση να ανταγωνιστούν τα μεγάλα πολυκαταστήματα. 

Στα πλαίσια της δήθεν αναζωογόνησης της οικονομίας, κουτσουρεύουν 
εργασιακά δικαιώματα και  παραβιάζουν συλλογικές συμβάσεις, ενώ 
εφαρμόζουν εναλλακτικά ωράρια εργασίας, δίνοντας μισθούς των €350-
€500 στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, επιδόθηκαν σε μια πολυδάπανη 
διαφημιστική καμπάνια, προσπαθώντας να μας πλασάρουν το μύθο  ότι με τη 
λειτουργία των καταστημάτων δημιουργούνται 7000 νέες θέσεις εργασίας. 
Το επιχείρημα τους ότι τάχα και καλά με την επέκταση των ωραρίων 
καταστημάτων δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, έχει καταρριφθεί 
μέσα από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτά κατατέθηκαν ενώπιον της Βουλής.

•Από το σύνολο των νεοπροσληφθέντων, το 50% αμείβεται με μισθό κάτω 
των €800, ενώ ο αριθμός των εργοδοτουμένων με μισθό κάτω από €350 
έχει αυξηθεί κατά 100% σε σύγκριση με το 2011. 

•Η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 1,000 άτομα από 
το τέλος του 2012 μέχρι σήμερα, ενώ από το 2013 που εφαρμόστηκαν 
τα διευρυμένα ωράρια και προστέθηκε η Κυριακή ως εργάσιμη ημέρα ο 
αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε ο ίδιος. 

•Γιώτα Επαμεινώνδα
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνης Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Πάφου

Σ

Η

λοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές 
σε χώρους σπουδών όπου υπάρχουν 
Φοιτητικές Ενώσεις. Μέσα σ΄ αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες για τον Κυπριακό 
Λαό και ιδιαίτερα για εμάς τους 

φοιτητές, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων, τώρα που δυστυχώς το δικαίωμα 
στη μόρφωση απειλείται όσο ποτέ άλλοτε, αφού 
Κυβέρνηση και Τρόικα ετσιθελικά προσπαθούν να 
το κατασπαράξουν.

Η Προοδευτική εξασφάλισε 4980 ψήφους από 
το σύνολο 12478 που κατήλθαν στις κάλπες 
για ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Φοιτητικών Ενώσεων, ποσοστό 39,91%. Οι υπόλοιπες 
παρατάξεις έλαβαν:
Πρωτοπορία 5349 ψήφους, 42,87%
Αναγέννηση 830 ψήφους, 6,7%
Αγώνας 267 ψήφους, 2,14%
ΕΦΑΕΦΠ 1016 ψήφους, 8,14%
Ανεξάρτητοι 36 ψήφους, 0,29% 

Επίσης οφείλουμε να καταγγείλουμε δημόσια την κυβερνητική 
παράταξη, Πρωτοπορία, που εκμεταλλευόμενοι την πλειοψηφία 
τους στις εφορευτικές επιτροπές, διαμόρφωνε το τελικό αποτέλεσμα 
των εκλογών. Απλά να αναφέρουμε ότι στις πλείστες Φοιτητικές 
Ενώσεις η διαδικασία της καταμέτρησης που ακολουθήθηκε ήταν 
τουλάχιστον αντιδημοκρατική. Με απόφαση των δικών τους μελών 
στην εφορευτική έστελλαν περάν των 10% του εκλογικού σώματος 
ως αμφισβητούμενα και πραγματοποιούσαν την καταμέτρηση των 
υπολοίπων με αποτέλεσμα να γνωρίζουν πόσα άκυρα θα έπρεπε να 
βγάζουν της δίκης μας παράταξης. Εμείς δεν έχουμε παρά να τους 
καταδικάσουμε και να τους καταδείξουμε στον κόσμο, ελπίζοντας 
να μην είναι περήφανοι κάποιοι για τους γνήσιους συνεχιστές τους.

Εκ μέρους της Προοδευτικής Κ.Φ. θα ήταν παράλειψη μας να μη 
συγχαρούμε τις εκατοντάδες στελέχη και φίλους της παράταξης 
για τη σκληρή δουλειά που πράττουν ολόχρονα, συνδυάζοντας το 
συνδικαλισμό με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.  Επίσης να 
ευχαριστήσουμε τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριες που μας 
τίμησα  ν με την ψήφο τους. 

Εν κατακλείδι διατρανώνουμε τη θέληση μας για να καταρτιστεί 
η Γραμματεία της Π.Ο.Φ.ΕΝ. και να απαγκιστρωθεί από τις 
Κυβερνητικές πολιτικές, πράγμα που προωθεί η κυβερνητική 
παράταξη Πρωτοπορία. 

Κάνουμε κάλεσμα στους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριες μας να 
μαζικοποιήσουμε τις γραμμές της παράταξης για να μπορέσουμε 
να σταθούμε ανάχωμα σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας 
στερήσουν τα δικαιώματα και να μας μεταφέρουν εκατοντάδες 
χρόνια πίσω που η μόρφωση ήταν προνόμιο για τους λίγους.

Η άνοδος στα ποσοστά μας, της τάξης του 2,7% αποτελεί 
ακόμη περισσότερη ευθύνη προς τους ίδιους τους 
συμφοιτητές μας, στους οποίους οφείλουμε να προσφέρουμε 
ακόμη περισσότερα. Οι αγώνες μας εντείνονται απέναντι 
στις αντινεανικές πολιτικές της Κυβέρνησης, αλλά και προς 
τις αντιδραστικές ως επί των πλείστων διευθύνσεις και 
Πρυτανείες των Πανεπιστημίων. Οι εκλογές για εμάς είναι 
απλά ένας σταθμός στην καθημερινή, πολύπλευρη δράση 
μας, τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων σπουδών.

Δυστυχώς στη Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Λάρισας που είχε την 
αυτοδυναμία  το παράρτημα της Κυβέρνησης στο Φοιτητικό 
Κίνημα, Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε 
Γενική Συνέλευση αλλά ούτε και εκλογές. Αυτό αποτελεί 
πισωγύρισμα για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, για το 
οποίο αρκετοί από εμάς αφιέρωσαν πολλά χρόνια στους αγώνες 
με αίτημα τη δημιουργία των δικών μας αντιπροσωπευτικών 
οργάνων. Αυτές οι ετσιθελικές, αντικαταστατικές, μονομερείς 
αποφάσεις μόνο αρνητικά μπορούν να επιφέρουν και στόχος 
μας είναι να μη χαρίσουμε σε κανέναν τη δυναμική που δίνουν 
στους αγώνες μας οι Φοιτητικές Ενώσεις όπου είναι μέλη της 
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

O
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Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην 
προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των 
μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, προτείνει ως 
θέμα για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 
Μαΐου 2015 το « Μουσεία για μια βιώσιμη-αειφόρο 
κοινωνία» και αναγνωρίζει τον ρόλο των μουσείων 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 
ανάγκη για μια κοινωνία που θα είναι λιγότερο 
σπάταλη, πιο συνεργάσιμη και χρησιμοποιεί τους 
πόρους με τρόπο που να σέβεται την έμβια ζωή. 

Φέρνοντας τα μουσεία στην πρώτη γραμμή αυτού 
του μοντέλου μιας βιώσιμης κοινωνίας, το θέμα 
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στοχεύει στην 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του συνόλου της 
κοινωνίας σχετικά με τις τρέχουσες συνέπειες της 
ανθρώπινης δράσης στον πλανήτη μας και την 
απόλυτη αναγκαιότητα αλλαγής στο οικονομικό 
και κοινωνικό μοντέλο της. 

Διανύουμε μια εποχή όπου οι συνέπειες της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης στην αλόγιστη χρήση 
φυσικών πόρων και στην εκμετάλλευση της 
εργατικής δύναμης, προκαλούν άδικη κατανομή 
πλούτου,  συσσώρευση φτώχειας για το μισό 
του πλανήτη, τρομακτική κλιματική αλλαγή και 
τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας και 
καταστροφή του οικοσυστήματος. 

Τα μουσεία σε όλο τον κόσμο παίρνουν δυναμικά 
το ρόλο που τους αξίζει μέσα στην κοινωνία και 
προσπαθούν να αναδείξουν την ουσία αυτού 
του θέματος, πως μόνο με ένα αειφόρο μοντέλο 
ανάπτυξης, μπορούν οι άνθρωποι και το φυσικό 
περιβάλλον να επιβιώσουν, ενώ παράλληλα 
επιθυμούν να επισημάνουν το ρόλο τους ως 
κοινωνικά εργαλεία γνώσης και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προβάλλοντας πρότυπα για μια 
κοινωνία λιγότερο καταναλωτική, πιο ανοικτή 
σε συνεργασίες, με σεβασμό στα οικοσυστήματα: 
μια κοινωνία με προοπτικές. 

Η βιοποικιλότητα, η οποία έχει καθιερωθεί κάθε 
χρόνο να εορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη το 
1993 στις 22 Μαΐου, αποτελεί τον πλούτο πάνω 
στον οποίο στηρίζονται οι μορφές ζωής στο 
πλανήτη. Η βιοποικιλότητα και η διατήρηση 
της αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση των 
οικοσυστημάτων, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί τη 
βάση πάνω στην οποία θα βασιστούν οι επόμενες 
γενιές για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 
Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη 
και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου 
των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών 
και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, 
εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες 
προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί 
το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των 
κλιματικών αλλαγών. 

Είναι καιρός να καταλάβει ο άνθρωπος τη σημασία 
διατήρησης της ισορροπίας στο περιβάλλον και να 
πάψει να επεμβαίνει σε αυτό με σκοπό το κέρδος 
για χάρη του καπιταλιστικού συστήματος. 

•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Συντακτική Επιτροπή «Ν» 

ο ποδόσφαιρο, αναντίλεκτα, θεωρείται ο «βασιλιάς» στο 
χώρο του αθλητισμού. Σε όποια μορφή και να εκφράζεται, 
είτε ως παιχνίδι στο δρόμο της γειτονιάς, είτε ως τελικός στα 
ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, συγκινεί και συνεπαίρνει εκατομμύρια ανθρώπους, κάθε 
ηλικίας και φύλου. Ποιος δεν μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο στις αλάνες του χωριού 

ή της συνοικίας; Ποιος δεν πέρασε ώρες ατέλειωτες κλωτσώντας μια μπάλα ή συζητώντας 
για την αγαπημένη του ομάδα;  Αυτό καταδεικνύει τη θέση που έχει και τον πολύπλευρο κοινωνικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός σε κάθε σύγχρονη κοινωνία.

Είναι πολλά τα παραδείγματα από την ιστορία, που το ποδόσφαιρο έγινε μέσο για διαμόρφωση 
συνείδησης. 

Δικτατορικά καθεστώτα όπως του Φράγκο στην Ισπανία, του Χίτλερ στη Γερμανία και η Χούντα στην 
Ελλάδα, μέσω του ποδοσφαίρου, στόχευσαν στην αποχαύνωση των λαών τους και ταυτόχρονα την 
αναγνώριση των καθεστώτων τους τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Το ποδόσφαιρο χρησιμοποιήθηκε και ως «όπλο» αντίστασης απέναντι σε κοινωνικές και πολιτικές 
αδικίες. Από τότε που οι εργάτες των σιδηροδρόμων του Μάντσεστερ έφτιαχναν τη Νιούτον Χιθ, τον 
πρόδρομο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον 18ο αιώνα. Από τότε που στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα 
ήταν το ανάχωμα του λαού ενάντια στην δικτατορία του Φράγκο. Από τότε που οι ποδοσφαιριστές 
της Ντιναμό Κιέβου (Εφ Σι Σταρτ) δε λύγισαν απέναντι στους ποδοσφαιριστές του Χίτλερ. Από τότε 
που ιδρύονταν ο ένας μετά τον άλλον οι Αριστεροί σύλλογοι στην Κύπρο για μόρφωση, αντίσταση 
και αγώνα απέναντι στην κατοχική Αγγλία και την εθνικιστική δεξιά.

Θα ήταν τουλάχιστον ουτοπικό να πιστεύει κάποιος πως στις μέρες μας, το λαοφιλέστερο άθλημα 
δεν τυγχάνει χειραγώγησης σε έναν κόσμο όπου έχουν κυριαρχήσει οι πολιτικές της εκμετάλλευσης. 

Η ραγδαία εμπορευματοποίηση του αθλήματος, η επιδίωξη επίτευξης του μέγιστου κέρδους από 
εταιρίες, ομάδες αλλά και ποδοσφαιριστές, καθιστά το άθλημα έρμαιο του χρήματος. Η εξάρτηση των 
ομάδων από το χρήμα, την διοργανώτρια αρχή, τους παράγοντες και η ανάγκη άλλων οργανώσεων 
και προσώπων να κυριαρχήσουν στο χώρο για να επωφεληθούν, δημιουργεί τάσεις χειραγώγησης 
του ποδοσφαίρου. 

Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Εξελίχθηκε μέσα 
από την πορεία της ίδιας της κοινωνίας, μεταφέροντας όλα τα θετικά και αρνητικά αυτής της εξέλιξης. 
Μαζί και το στίγμα της κομματικοποίησης, που ήρθε από την 10ετία του 1940, με τη διάσπαση του 
ποδοσφαίρου μας από την δεξιά, γιατί ήθελε να το κρατήσει κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της. 
Σήμερα, η ΚΟΠ λειτουργεί ως η «πατρόνα» για εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων, 
με μεροληπτικές διαιτησίες και δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος σωματείων.

Τα κυκλώματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι γεγονός και οι σκοπιμότητες, σε συνδυασμό με 
την διακίνηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο χώρο, προκαλούν πολλά προβλήματα. Τα στημένα 
παιχνίδια με τις ευλογίες παραγόντων του ποδοσφαίρου, αλλά και πολιτικών παραγόντων της 
δεξιάς, επιβεβαιώνονται καθημερινά. Πρόσφατα έχει καταγγελθεί ο αρχηγός του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου, από πρώην διαιτητή, για εμπλοκή του σε στημένα παιχνίδια ώστε έτσι να εξυπηρετούνται 
τα σωματεία που ανήκουν στο χώρο της δεξιάς. Ακόμα, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την 
αστυνομία προς την επιβεβαίωση ή όχι των καταγγελιών αυτών. 

Τα στημένα παιχνίδια, αποτελούν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη απειλή για το ποδόσφαιρο μας. Η 
εμπιστοσύνη των φιλάθλων έχει χαθεί, προκαλείται το αίσθημα δικαίου που, δυστυχώς, κάποιες 
φορές εξωθεί φιλάθλους σε πράξεις βίας. Οι κόκκινοι φάκελοι από την UEFA αυξάνονται, υπάρχουν 
επίσημες καταγγελίες στην αστυνομία για στημένα παιχνίδια, αλλά κανένα αρμόδιο σώμα της 
πολιτείας δεν προχωρά σε πλήρη διερεύνηση για κάθαρση του λαοφιλέστερου αθλήματος. 

Αν πραγματικά αγαπάμε τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο, αν οι θετικές αξίες του αθλητισμού 
δε θέλουμε να χαθούν, αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να «είναι ένα όπλο της επανάστασης», τότε 
θα πρέπει να ξηλωθεί η παράγκα! Το κατεστημένο της δεξιάς, οι παράγοντες που βλέπουν το 
ποδόσφαιρο σαν την κότα με τα χρυσά αυγά και ο υπόκοσμος που έχει εμπλακεί, δεν έχουν θέση 
στο κυπριακό ποδόσφαιρο. 
 
•Κωνσταντίνος Χριστοφόρου 
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Κεντρικού Αθλητικού Γραφείου ΕΔΟΝ
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Με αφορμή τη Διεθνής Ημέρα 
Μουσείων, το Επαρχιακό 
Μορφωτικό Γραφείο ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας-Κερύνειας 
πραγματοποίησε στις 19 
Μαΐου, επίσκεψη στο Μουσείο 
του ΑΚΕΛ, που ήταν το σπίτι 
του Εζεκία Παπαϊωάννου, 
ο οποίος διετέλεσε Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ από το 
1949 μέχρι το θάνατο του στις 
10 Απριλίου 1988. Τα στελέχη 
της ΕΔΟΝ ξεναγήθηκαν στο 
χώρο από το σύντροφο 
Γιαννάκη Κολοκασίδη, 
μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ και 
για χρόνια Υπεύθυνο του 
Μορφωτικού Γραφείου του 
κόμματος. 

Μέσα από τις φωτογραφίες, 
τα εκθέματα και τα 
προσωπικά αντικείμενα του 
-για 40 χρόνια ΓΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ- Εζεκία Παπαιωάννου, 
τα στελέχη της ΕΔΟΝ είχαν 
την ευκαιρία να μάθουν για 
τη ζωή και τη δράση του, την 
ιδεολογική σταθερότητα που 
τον διακατείχε, τη διαύγεια 
και την ορθή πολιτική του 
αντίληψη, καθώς και την 
αποφασιστική του συμβολή 
στην ισχυροποίηση του 
κόμματος της εργατικής τάξης 
σε χρόνια δύσκολα και μέσα 
σε αντίξοες συνθήκες. Την ίδια 
ώρα, είδαν να ζωντανεύουν 
μπροστά τους στιγμές από την 
90χρονη ένδοξη ιστορία του 
ΑΚΕΛ.

Το μουσείο του ΑΚΕΛ 
βρίσκεται στην οδό 

Δοϊράνης στο Λυκαβητό, 
Λευκωσία.   Επισκέψεις 
γίνονται μετά από συνεννόηση 
με το Μορφωτικό Γραφείο της 
ΚΕ του ΑΚΕΛ.

»Επίσκεψη 
ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας-
Κερύνειας 
στο μουσείο
του ΑΚΕΛ

Ως ΕΔΟΝ, ενώνουμε τη φωνή μας με όλες 
εκείνες τις δυνάμεις που τίθενται στον 
αγώνα ενάντια στον ομοφοβικό ρατσισμό 
και κάθε μορφής διάκριση –κοινωνική 
και θεσμική- στη βάση της σεξουαλικής 
ταυτότητας και χαιρετίζουμε τη ψήφιση του 
νόμου για την ποινικοποίηση της υποκίνησης 
βίας κατά των ΛΟΑΤ ατόμων. Χαιρετίζουμε, 
επίσης, την κατάθεση του νομοσχεδίου 
για το Σύμφωνο Συμβίωσης παρά την 
καθυστέρηση και ευελπιστούμε πως η βουλή 
θα το υπερψηφίσει, αναγνωρίζοντας νομικά 
το αυτονόητο δικαίωμα: κάθε άνθρωπος να 
επιλέγει ελεύθερα το σύντροφο του.  

Με σύνθημα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», 
θεωρούμε πρωταρχικό μας καθήκον να 
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ανθρώπων 
που έχουν συνείδηση των επιλογών και 
των πράξεων τους, να αγαπιούνται, 
να ερωτεύονται και να συμβιώνουν. 
Αγωνιζόμαστε, ώστε και η κοινωνία και η 
πολιτεία να αποδεχτούν -και στα λόγια και 
στην πράξη- αυτή την πραγματικότητα. Σε 
αυτό τον αγώνα στεκόμαστε στο πλευρό 
του κόμματος μας, του ΑΚΕΛ, που έχει 
ήδη δείξει στην πράξη τη στήριξη του 
προς αυτή την ομάδα των συμπολιτών 
μας, υπερψηφίζοντας τον νόμο για την 
ποινικοποίηση της υποκίνησης βίας κατά 
των ΛΟΑΤ ατόμων και ζητώντας άμεση 
προώθηση προς ψήφιση του Συμφώνου 
Συμβίωση το οποίο να μπορούν να επιλέγουν 
όποια ζευγάρια –ανεξαρτήτως φύλου- το 
επιθυμούν και με το οποίο το κράτος να 
αναγνωρίζει τη σχέση και να κατοχυρώνει 
συγκεκριμένα δικαιώματα. Επίσης, το ΑΚΕΛ 
ζήτησε από την κυβέρνηση την εκπόνηση 
και εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
σε βάρος των ΛΟΑΤ ατόμων που θα 
περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας για την ομοφοβία, διαμόρφωση 
οδηγού προς τις κρατικές υπηρεσίες, την 
αστυνομία κλπ που να καθοδηγεί για το 
χειρισμό περιπτώσεων καταγγελιών βίας 
ή διακρίσεων σε βάρος πολιτών εξαιτίας 
της σεξουαλικής ταυτότητας και του 
γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπλέον, 
θεωρούμε υψίστης σημασίας, στα θέματα 
της καταπολέμησης κάθε είδους διάκρισης 
και ρατσισμού, το ρόλο της εκπαίδευσης. 
Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 
διαμορφωθεί έτσι που να δημιουργεί άτομα 
τα οποία σέβονται την διαφορετικότητα. 

Πιστεύουμε ακράδαντα πως η Κυπριακή 
κοινωνία πρέπει να παραμερίσει άμεσα τα 
στερεότυπα και της προκαταλήψεις που 
στρέφονται ενάντια στα ΛΟΑΤ άτομα. Η  
σεμνότυφη και υποκριτική μας συμπεριφορά 
μας εμποδίζει να δούμε ότι υπάρχει 
πρόβλημα περιθωριοποίησης και μορφές 
διακρίσεων εις βάρος συμπολιτών μας 
εξαιτίας της σεξουαλικής τους προτίμησης. 
Η κοινωνία μας, έχει υποχρέωση να 
καταπολεμήσει τα φαινόμενα αυτά, και 
να προασπιστεί τα δικαιώματα όλων των 
πολιτών της αν θέλουμε να θεωρούμε 
ότι ζούμε σε μια υγιή και δημοκρατική 
κοινωνία.  

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Σύμφωνο συμβίωσης: 
αναγνώριση μιας κοινωνικής πραγματικότητας
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1 Ιουνίου 
•1964 - Θεσπίζεται από τη Βουλή νομοθεσία για τη σύσταση της 
Εθνικής Φρουράς στη βάση εξάμηνης υποχρεωτικής θητείας.
•2005 - Ο ολλανδικός λαός απορρίπτει με ποσοστό 61,6% το 
ευρωσύνταγμα που τέθηκε σε δημοψήφισμα.

2 Ιουνίου
•1951 - Φυλακίζεται από τους Βρετανούς αποικιοκράτες το 
Δημοτικό Συμβούλιο της Λεμεσού (με το δήμαρχο Κώστα 
Παρτασίδη και την πλειοψηφία του συμβουλίου να προέρχεται 
από το ΑΚΕΛ) επειδή αποφάσισαν τη μετονομασία της οδού 
Πάλμερ σε οδό «28ης Οκτωβρίου»
•1964 - Ιδρύεται στην Ιερουσαλήμ η Οργάνωση για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
•1971 - Ο Γεώργιος Γρίβας από τηv Αθήνα κινείται στο 
παρασκήνιο και ιδρύει την ΕΟΚΑ Β.

3 Ιουνίου 
•1963 - Πεθαίνει ο Τούρκος κομμουνιστής ποιητής 
ΝαζίμΧικμέτ.

5 Ιουνίου
•1898 - Γεννιέται ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
•1947 - Εκφωνείται από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 
και στρατηγό Τζορτζ Μάρσαλ η κατευθυντήρια γραμμή του 
ομώνυμου Σχεδίου. Βασικός στόχος του Σχεδίου υπήρξε 
η καπιταλιστική ανασυγκρότηση και θωράκιση των χωρών 
της Ευρώπης απέναντι στα ντόπια εργατικά - κομμουνιστικά 
κινήματα και τη Σοβιετική Ενωση.

8 Ιουνίου 
•1954 - Γεννιέται ο  Μάριος Τόκας, Κύπριος μουσικοσυνθέτης 

11 Ιουνίου 
•1918 -  Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα, πρώην πρόεδρος της 
Νοτίου Αφρικής 

13 Ιουνίου 
•1974 -  Η ΕΟΚΑ Β δoλoφovεί στo Κάτω Δίκωμo τov 
πλαvoδιoπώλη Αvδρέα Δημητρίoυ Μέvoικo.

14 Ιουνίου
•1928 - Γεννιέται ο Αργεντινός κομμουνιστής επαναστάτης 
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
•1962 - Ο Γιάννης Ιωάννου στέλεχος του ΑΚΕΛ δολοφονήθηκε 
από ακροδεξιούς στην Αχερίτου.

15 Ιουνίου 
•1951 - Α’ Παγκύπριο φεστιβάλ ΑΟΝ στην Αμμόχωστο.

16 Ιουνίου 
•1943 - Λαμβάνεται η ιστορική απόφαση του ΑΚΕΛ για 
στράτευση των μελών του στο πλευρό των συμμαχικών 
δυνάμεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
•1945 - Ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης δίνει τέλος 
στη ζωή του 

18 Ιουνίου
•1882 - Γεννιέται ο Γκεόργκι Δημητρόφ, Βούλγαρος 
κομμουνιστής και ηγέτης της ΛΔ Βουλγαρίας μέχρι το 1949. 
•1936 - Πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόργκι.
•1974 - Πεθαίνει ο στρατάρχης της Σοβιετικής Ενωσης Γκεόργκι 
Ζούκοφ, ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς 
παράγοντες της Νίκης στον  Β΄ ΠαγκόσμιοΠόλεμο. 

19 Ιουνίου 
•1951 - Πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός

20 Ιουνίου 
•1933 - Πεθαίνει η Γερμανίδα κομμουνίστρια Κλάρα Τσέτκιν.

21 Ιουνίου 
•1960 - Δολοφονείται από ακροδεξιούς ο Αντρέας Αναστάση 
Πέλος, υποστηρικτής του ΑΚΕΛ από την Αραδίππου.

25 Ιουνίου 
•1919 -  Επανάσταση των «Σπαρτακιστών» στο Μόναχο της 
Γερμανίας, υπό τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
•1950 - Ξεσπά ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη Λαοκρατική 
Δημοκρατία της Κορέας και τη Νότια Κορέα. 

26 Ιουνίου 
•1908 -  Γεννιέται ο Χιλιανός σοσιαλιστής πολιτικός Σαλβαδόρ 
Αλιέντε που διετέλεσε Πρόεδρος της Χιλής το 1970 – 1973.

28 Ιουνίου
•1919 -  Υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλλιών.
•1948 -  Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας αποβάλλεται 
από το Γραφείο Πληροφοριών των Κομμουνιστικών Κομμάτων 
(Κομινφόρμ).
•1959 - Πραγματοποιείται το Παγκύπριο συλλαλητήριο για τη 
νομιμοποίηση του ΑΚΕΛ, με μαζικότητα πρωτοφανή για τα 
δεδομένα της Κύπρου.
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28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών ΕΔΟΝ υπό το σύνθημα: 

«Ανυπότακτη Νεολαία για αξιοπρέπεια στη ζωή»

7, 8, 9 Ιουλίου, Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου

Στη μικρή πολιτεία που χτίζεται κάθε χρόνο από εκατοντάδες 
εθελοντές ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες, ανάμεσα σε άλλα στην 
κεντρική συναυλία θα δοθούν τρεις υπέροχες συναυλίες.

7 Ιουλίου: Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας με την γνωστή επιτυχημένη συνταγή τους 
υπόσχονται μια πολύ δύνατη έναρξη στο Φεστιβάλ.

8 Ιουλίου: Η ροκ παρουσία του  Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου και η αισθαντική φωνή του  Χρήστου 
Θηβαίου θα μας χαρίσουν μια όμορφη βραδιά.

9 Ιουλίου: Η μοναδική και αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου 
θα είναι μαζί μας για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ και 
θα μας ταξιδεύσει με τα υπέροχα τραγούδια της.

O Φοίβος Δεληβοριάς, ύστερα από μία σειρά πολύ 
επιτυχημένων παραστάσεων στην Αθήνα, μεταφέρει τη νέα 
του παράσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα και Κύπρο. Και καλεί 
τους φίλους και την ευρύτερη μουσική οικογένειά του σε 
ένα μοναδικό πάρτυ «γενεθλίων», στο οποίο είναι έτοιμος να 
κάνει μια μεγάλη -και επώδυνη γι’ αυτόν - αποκάλυψη: είναι ο 
«Μπάσταρδος Γιος»!

Πότε; Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 22:30

Πού; Ravens, Σαριπόλου & Σωκράτους γωνία 4 , Λεμεσός

Το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, το Tμήμα Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ινστιτούτο 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το 
Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick, ανακοινώνουν 
την πραγματοποίηση συνεδρίου στη μνήμη του ιστορικού Ρολάνδου 
Κατσιαούνη, με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου από την 
ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Το έργο του Ρολάνδου Κατσιαούνη και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν 
στη νεώτερη κοινωνική, οικονομική και πολιτική ιστορία της Κύπρου. 
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των δημοσιεύσεων του είναι ότι αυτές δεν 
εντάσσονται στο πλαίσιο της παραδοσιακής ιστοριογραφίας και της 
εξαντλητικής αφήγησης γεγονότων, αλλά αντίθετα, εντάσσονται στο 
είδος της ιστοριογραφίας που μέσα από πλούσιες αρχειακές πηγές, 
τεκμηριώνει, αναλύει και κυρίως ερμηνεύει τα γεγονότα και τη 
σημασία τους, προσφέροντας εξηγήσεις για την ιστορική εξελικτική 
διαδικασία στο νησί. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του έργου 
του, είναι ότι εντάσσει  την Κύπρο και την ιστορία της στο ευρύτερο 
περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο εξελίξεων χωρίς να αποκόπτει τα 
γεγονότα στο νησί και τις επιπτώσεις τους από τις εξελίξεις εκτός 
Κύπρου. Ταυτόχρονα, ο Ρολάνδος Κατσιαούνης, με το έργο του, αντί 
να ενισχύει μύθους και κατασκευές του παρόντος για το παρελθόν, 
τους καταρρίπτει και θέτει ενώπιον της ιστορικής έρευνας νέα 
ερωτήματα, ξεπερνώντας τις ιδεολογικές κατασκευές της κυπριακής 
ιστοριογραφίας και απομυθοποιώντας την ιστορία του νησιού.

Πότε; 19 και 20 Ιουνίου 2015 

Πού; Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Σατιρικό Θέατρο αυτό το καλοκαίρι θα παρουσιάσει την καινούρια 
κωμωδία του Ανδρέα Κουκίδη “Η Γαουρίτσα μου” σε σκηνοθεσία 
Μαριάννας Καυκαρίδου. Μια παράσταση που θα σκορπίσει άφθονο γέλιο 
και θα διασκεδάσει τους φίλους του θεάτρου σε όλη την Κύπρο.

Είσοδος: 15/10 ευρώ
Πότε; Κάθε Σάββατο και Κυριακή  Παρασκευή, 5 Ιουνίου Μέχρι: 
Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2015

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Μία μοναδική έκθεση, μέσα από την προσωπική συλλογή της συλλέκτριας 
Ιρένας Στυλιανού όπου επιχειρείται μια μοναδική περιδιάβαση στο παιγνίδι 
το οποίο συντροφεύει τα παιδιά τα τελευταία 2000 χρόνια. Η συλλογή 
περιλαμβάνει πέρα των 10.000 κούκλων ρωσικές-παραδοσιακές ματριόσκες, 
λεπτομερή αντίγραφα των Τσάρων, κούκλες από πορσελάνη, κούκλες 
πλαστικές, κουκλόσπιτα, μάγισσες, παιδικές φιγούρες, κούκλες από 
διάφορες χώρες.

Είσοδος: €5 / €3
Πότε; Από: Τετάρτη, 24 Ιουνίου μέχρι: Κυριακή, 26 Ιουλίου 
Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα-Παρασκευή: 16:00 - 21:00
Σάββατο & Κυριακή: 17:00 - 22:00

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Μαρίνα Λεμεσού 

» Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους σε όλες τις πόλεις.

χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μεγάλη 
αντιφασιστική νίκη των Λαών.  70 χρόνια από 
τότε που οι λαοί έφραξαν τον δρόμο στον 
Χιτλεροφασισμό και έδειξαν περίτρανα ότι η μόνη 
υπερδύναμη είναι οι λαοί. 

Οι επεκτατικές βλέψεις του Χίτλερ και των συμμάχων του, που 
ενσαρκώθηκαν στην αρχή σε μια σειρά από συνθήκες υπό την 
ανοχή των ΗΠΑ, Αγγλίας και Γαλλίας, σύντομα μετεξελίχθηκαν 
σε ένοπλο αγώνα οδηγώντας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ο πόλεμος σύντομα πήρε το χαρακτήρα της υπεράσπισης των 
πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της ειρήνης, αλλά και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το ΑΚΕΛ, ένα πατριωτικό και διεθνιστικό κόμμα, ένα κόμμα 
που αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικό, αντιφασιστικό και 
αντιχιτλερικό, δεν μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη μάχη της 
ανθρωπότητας. Αν και κατάφερε να ξεφύγει από την παρανομία 
μόλις το 1941 και έχοντας τεράστιες οργανωτικές αδυναμίες, 
λόγω και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που επικρατούσαν 
στην Κύπρο, όπου οι Βρετανοί Αποικιοκράτες πολεμούσαν με κάθε 
ευκαιρία το λαϊκό κίνημα, το ΑΚΕΛ καταφέρνει να ηγηθεί μιας 
τεράστιας αντιφασιστικής προσπάθειας. Αποστέλλει υπόμνημα 
με προτάσεις στην αποικιακή κυβέρνηση για το πώς μπορεί να 
συμβάλει και η Κύπρος στον αντιφασιστικό αγώνα, κάνοντας 
παράλληλα πράξη τις προτάσεις του, καλώντας τον κυπριακό 
λαό να προσφέρει μια μέρα δουλειάς χωρίς πληρωμή, για την 
κατασκευή έργων άμυνας του νησιού.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας, αποτελεί η ιστορική 
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ στις 16 Ιουνίου 
1943 για «ενεργότερη συμμετοχή του Κόμματος στην πολεμική 
προσπάθεια καλώντας τα μέλη του σε εθελοντική κατάταξη στο 
πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων. Πράγματι, η ανταπόκριση 
του κόσμου ήταν ενθουσιώδης, καθώς όλη η Κεντρική Επιτροπή 
αλλά και χίλια μέλη του κόμματος, έθεσαν τους εαυτούς τους 
διαθέσιμους για κατάταξη. Για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος 
αυτής της ενέργειας, πρέπει να αναλογιστεί ότι το ΑΚΕΛ τότε 
αριθμούσε μόλις δύο χιλιάδες μέλη. Αν και ο πόλεμος ήταν στο 
απόγειο του και η ζωή του καθενός θα ήταν υπό διαρκή απειλή, 
εντούτοις οι πρωτοπόροι αυτοί προτίμησαν να υπηρετήσουν την 
ανθρωπότητα, την πατρίδα και την ιδεολογία τους.  

Στα πεδία των μαχών, ξεχώρισαν για την ευσυνείδητη πειθαρχεία 
τους, αλλά και την ενότητα τους, ενώ στον ελεύθερο τους χρόνο δεν 
έχαναν ευκαιρία να διαδίδουν την ιδεολογία και τα πιστεύω τους, 
παίζοντας αργότερα σημαντικότατο ρόλο στην τεράστια αύξηση 
της επιρροής στην κοινωνία που βίωσε το πρωτοπόρο κόμμα της 
εργατιάς, το ΑΚΕΛ.  Δυστυχώς, με το πέρας του πολέμου και τη 
νίκη της ανθρωπότητας, οι Βρετανοί δείχνουν για μια άλλη φορά το 
πραγματικό τους ιμπεριαλιστικό πρόσωπο, καθώς αρνούνται την 
αποστράτευση στους εθελοντές που κατατάχθηκαν, σχεδιάζοντας 
να τους χρησιμοποιήσουν για τους αποικιακούς τους σκοπούς. 
Έτσι, ένας νέος αγώνας ξεκινά, αυτός της αποστράτευσης. Ένας 
αγώνας που βρήκε ως φυσικό μπροστάρη και πάλι το ΑΚΕΛ, το 
οποίο ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας που αν και υπήρξαν θύματα, 
εντούτοις στέφθηκε με επιτυχία.  

Μάριος Λαγού
Μέλος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

70 χρόνια μετά από τη 
μεγάλη νίκη των λαών, 
η ΕΔΟΝ πραγματοποίησε 
εκδήλωση – συζήτηση 
για τη συμβολή των 
λαών στην μεγάλη αυτή 
νίκη και κυρίως του 
σοβιετικού λαού που 
αριθμεί εκατομμύρια 
νεκρούς. Κύριοι ομιλητές 
στη συζήτηση ήταν ο 
Γιώργος Μαργαρίτης, 
καθηγητής Ιστορίας 
στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και ο 
τέως Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
συν. Δημήτρης 
Χριστόφιας. Δείτε όλη τη συζήτηση στο κανάλι του ΚΣ της ΕΔΟΝ στο Youtube | Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Εκδήλωση ΕΔΟΝ για τα 70 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών
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ΣΥΡΙΑ – ΙΡΑΚ 
»Προελαύνουν ταχύτατα οι τζιχαντιστές

Μετά την κατάληψη της δυτικής πόλη Ραμάντι στο Ιράκ 
και της αρχαίας πόλης της Παλμύρας στη Συρία, η οποία 
στοίχισε τη ζωή 400 Σύριων κυρίως γυναικόπαιδων, οι 
τζιχαντιστές φαίνεται πως ελέγχουν λίγο πάνω από το 50% 
του συριακού εδάφους,  πάνω από το ένα τρίτο του ιρακινού 
εδάφους και όλα τα μεθοριακά περάσματα στη συρο-ιρακινή 
μεθόριο, φτάνοντας όλα και πιο κοντά στο στόχο τους για 
τη δημιουργία ενός γεωγραφικού ενιαίου χώρου μέσω της 
συριακής ερήμου.

Σε αυτό βέβαια, συνέβαλαν οι συνεχείς επεμβάσεις δυτικών 
και αραβικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων οι οποίες εξόπλισαν 
και εκπαίδευσαν ισλαμιστές μισθοφόρους με σκοπό την ανατροπή μη αρεστών κυβερνήσεων με πιο 
πρόσφατο παράδειγμα τις αποκαλύψεις πως η κρατική υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) 
βοήθησε στη διανομή όπλων και πυρομαχικών σε ισλαμιστές αντάρτες με στόχο  την ανατροπή του Ασαντ.

ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΠΓΔΜ 
»Φουντώνουν οι ανταγωνισμοί για την 
ενέργεια

Η νέα κρίση που κλιμακώνεται στην Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά την επίθεση Αλβανών ενόπλων 
στο Κουβάνοβο της βορειοανατολικής ΠΓΔΜ προκλήθηκε 
στα πλαίσια των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων για 
τον έλεγχο των αγωγών φυσικού αερίου. Η αναζωπύρωση 
των εθνικιστικών εντάσεων στην περιοχή που θυμίζει τις 

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που οδήγησαν, πριν περίπου 25 χρόνια, στη διάλυση της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για να εξασφαλίσουν ενεργειακές οδοί και πηγές για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
» Κινητοποιήσεις ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
Μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Συνδικάτων στις Μεταφορές 
και τις Τηλεπικοινωνίες, χιλιάδες πορτογάλοι διαδήλωσαν στη 
Λισαβόνα κατά των ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η κεντροδεξιά 
κυβέρνηση Σίλβα στον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς και 
περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής εταιρίας TAP, του 
μετρό και των εταιριών μεταφοράς «Carris» και «Soflusa e Transtejo». 
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές δηλώνουν αποφασισμένοι 
να εμποδίσουν αυτά τα σχέδια και καλούν σε κοινό αγώνα όλους 
τους εργαζόμενους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
»Σε επ’ αόριστον απεργία προχώρησαν 
οι μηχανοδηγοί των τρένων
Την εντατικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων 
των μηχανοδηγών των γερμανικών σιδηροδρόμων 
αποφάσισε το συνδικάτο GDL με αιτήματα κυρίως 
μισθολογικά. Οι αλλεπάλληλες απεργίες του GDL ήταν 
ένας από τους κύριους λόγους της προώθησης του 
νόμου –παραγγελία των βιομηχάνων- που περιορίζει 
ειδικά την ισχύ των μικρότερων συνδικάτων, όπως 
του GDL, καθώς ορίζει πως η μισθολογική συμφωνία 
που συνάπτεται με το μεγαλύτερο συνδικάτο σε μια 
εταιρεία, ισχύει για όλους τους εργαζομένους της 
εταιρείας αυτής.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 
»Συνεχίζεται το δράμα χιλιάδων 
προσφύγων και μεταναστών

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να 
βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε πλοιάρια στις θάλασσες 
της Νοτιοανατολικής Ασίας ενώ οι αρχηγοί και οι 
κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής επιμένουν να 
αρνούνται την παροχή έστω και της ελάχιστης 
ανθρωπιστικής βοήθειας με πιο πρόσφατο παράδειγμα 
το σκάφος με μετανάστες από τη Μιανμάρ και το 
Μπανγκλαντές ανοικτά της Ινδονησίας το οποίο οι 
αρχές της Ταϊλάνδης αρνούνταν να τους προσφέρουν 
καταφύγιο με αποτέλεσμα να σφαγιαστούν μεταξύ τους 
για να αποκτήσουν πρόσβαση στα λιγοστά τρόφιμα 
που απέμειναν. Ο τραγικός απολογισμός της σφαγής 
ήταν 100 νεκροί. 

9/5 | Κύπρος
Στα πλαίσια της εκστρατείας της ΠΟΔΝ για τα 70χρονα 
της Αντιφασιστικής Νίκης, πραγματοποιήθηκε από 
την ΕΔΟΝ εκδήλωση-συζήτηση στις 9 Μαΐου 2015. 
κάτω από τον τίτλο «οι Λαοί νίκησαν και θα νικήσουν 
ξανά». Ομιλητές ήταν ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και ο καθηγητής 
νεότερης ιστορίας Γιώργος Μαργαρίτης. 

27/4 – 2/5 | Βιετνάμ
Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα 40 χρόνια από 
την απελευθέρωση της Σαϊγκόν (σημερινή πόλη Χο 
Τσι Μινχ) βρέθηκε η ΠΟΔΝ η οποία τίμησε την ηρωική 
νίκη των λαού του Βιετνάμ και των κομμουνιστών σε 
βάρος των αμερικανών ιμπεριαλιστών.

Ο αιματοβαμμένος πόλεμος στο Βιετνάμ στοίχησε τη 
ζωή σε περισσοτέρους από 3.000.000 Βιετναμέζους 
ενώ από καταστράφηκαν μεγάλα τμήματα της χώρας 
και των υποδομών της. Η αντίσταση των αναρτών 
και της επαναστατικής κυβέρνησης, οδήγησε στην 
απελευθέρωση της χώρας πριν από 40χρόνια.

6 – 10 Μαΐου | Μόσχα - Ρωσία
Στην Μόσχα βρέθηκε, για τους εορτασμούς των 70 
χρόνων από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, 
αντιπροσωπεία της ΠΟΔΝ με επικεφαλής το Πρόεδρο 
της ΠΟΔΝ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ Νικόλα Παπαδημητρίου.

Στους εορτασμούς που φιλοξενήθηκαν από το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσία, συμμετείχαν επίσης 
αντιπροσωπείες από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης 
ΠΣΟ, την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία 
ΠΣΟ και την Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία 
Γυναικών ΠΟΔΓ με επικεφαλής τη Σκεύη Κουκουμά, 
ΓΓ της ΠΟΓΟ και Αντιπροέδρου της ΠΔΟΓ.

12 – 17 Μαΐου | Ναμίμπια
Στη Ναμίμπια, νοτιοδυτικά της Αφρικής, 
πραγματοποιήθηκε αποστολή αλληλεγγύης της ΠΟΔΝ 
κάτω από τον τίτλο «Η νεολαία του κόσμου ενωμένη 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό». Η δραστηριότητα αυτή, 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εορτασμών 
για την επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.

22 – 25 Μαΐου | Κολονία - Γερμανία
Η ΕΔΟΝ συμμετείχε στο φεστιβάλ της Γερμανικής 
Σοσιαλιστικής Εργατικής Νεολαίας (SDAJ). Εκ μέρους 
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, συμμετείχαν το 
μέλος του Γραφείου Διεθνών της Οργάνωσης Ισίδωρος 
Σακκάς και ο συν. Χριστόφορος Πιτταράς.

Μπριγάδα Αλληλεγγύης 
ΠΟΔΝ – ΝΕΠΑΛ
Η ΠΟΔΝ δεν θα μπορούσε να παραμείνει απαθής 
μπροστά στις συνέπειες που προκάλεσαν οι 
καταστροφικοί σεισμοί στο Νεπάλ που κόστισαν τη 
ζωή σε περισσότερους από 9000 ανθρώπους. Για 
αυτό και εξήγγειλε την πραγματοποίηση μπριγάδας 
εθελοντική δουλείας για έμπρακτη στήριξη των 
πληγέντων η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 
Ιουνίου.

διεθνήΙούνιος 2015Ιούνιος 2015

ΕΛΛΑΔΑ
»Εργοδοτικό έγκλημα στα ΕΛΠΕ 
(Ελληνικά Πετρέλαια)

Τον τραγικό θάνατο τριών ατόμων θρηνεί η εργατική 
τάξη μετά από έκρηξη στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο στις 
8 Μαΐου με κύριο υπεύθυνο την εργοδοσία η οποία 
βάζει πάνω από όλα τα κέρδη της υποτιμώντας την ίδια 
τη ζωή των εργαζομένων. Την έλλειψη ασφάλειας και 
υγιεινής στους τόπους δουλειάς την πληρώνει μόνο η 
εργατική τάξη. Ευθύνες εντοπίζονται και στις και στις 
κυβερνήσεις που εδώ και χρόνια κωφεύουν μπροστά 
στην ανάγκη για αποτελεσματικούς κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

Χιλή
»Δολοφονία φοιτητών 

Ο 18χρονος Exequiel Borbaran και ο 24χρονος Diego Guz-
man Farias, μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Χιλής, 
πυροβολήθηκαν στις 15 Μαΐου, ενώ πραγματοποιούσαν 
αφισοκόλληση στο περιθώριο φοιτητικής κινητοποίησης 

στην πόλη Βαλπαραΐσο. Η δολοφονία αυτή εντάσσεται στην 
προσπάθεια αντιδραστικών κύκλων να κάμψουν τη μαχητικότητα 
του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, το οποίο δίνει σκληρούς 
αγώνες εδώ και πολλά χρόνια, αξιώνοντας δημόσια και δωρεάν 
παιδεία.

Επιμέλεια:
•Χρυσάνθη Επιφανείου

Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
»Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην 
Ανατολική Ουκρανία 

Οι βομβαρδισμοί στην Ανατολική Ουκρανία και κύρια 
στην πόλη του Ντονέτσκ, από τον ουκρανικό στρατό 
συνεχίζονται κατά παράβαση της λεγόμενης συμφωνίας 
εκεχειρίας του Μινσκ, ενώ τα φασιστικά τάγματα Αζοφ 
και Ντνιπρ του «Δεξιού Τομέα» τρομοκρατούν αμάχους 
σε περιοχές του Ντονέτσκ που ελέγχει ο ουκρανικός 
στρατός. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Ουκρανία υπέγραψε 
μνημόνιο με την ΕΕ για δάνειο 1,9 δισ. ευρώ, με την 
εμπλοκή του ΔΝΤ που ήταν άλλωστε και ο στόχος των 
ιμπεριαλιστών που αιματοκυλούν την χώρα εδώ και 
ένα χρόνο.
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