
Κ ατά τους προηγούμενους μήνες, ως ΕΔΟΝ, με 
διάφορες ευκαιρίες αναδείξαμε την κατάσταση που 
επικρατεί στην Κολομβία. Τόσο μέσα από τα άρθρα 
και συνεντεύξεις στη «Νεολαία», όσο και μέσα από 
την εκστρατεία των Καλάντων Αλληλεγγύης 2022 του 

Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων. Σήμερα, μπορούμε 
να διακρίνουμε κάποια ελπιδοφόρα στοιχεία στο πολιτικό 
και κοινωνικό σύστημα της χώρας, που μας επιτρέπουν να 
ελπίζουμε ότι οι συνθήκες πολιτικής αστάθειας, ανισότητας, 
αποκλεισμού, καταστολής και καταπίεσης που περιγράφαμε, 
ενδέχεται να αλλάξουν προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση.

Ο λόγος: Το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών 
εκλογών της Κολομβίας της 13ης Μαρτίου 2022, όπου 
ο συνασπισμός που συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στις έδρες στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και στις έδρες στη Γερουσία. 
Πρόκειται για την εκλογική συμμαχία «Ιστορική Συμφωνία», η 
οποία αποτελείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και διάφορες 
προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, όπως και μέλη των πρώην 
Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας - Λαϊκού 
Στρατού (FARC).

Σίγουρα δεν έχουμε αυταπάτες ότι μια εκλογική διαδικασία 
μπορεί από μόνη της να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα 
των εργαζομένων, της νεολαίας και των κατατρεγμένων 
στην Κολομβία, ή οπουδήποτε αλλού. Και σίγουρα δε θα 
προτρέξουμε σε εκτιμήσεις ή «προβλέψεις» για το μέλλον 
της χώρας, ειδικά τη στιγμή 

που ακόμα ούτε το ίδιο το Κομμουνιστικό 
Κόμμα δεν το έχει πράξει. Το γεγονός 
όμως ότι ο λαός της Κολομβίας έδωσε 
με την ψήφο του δύναμη στη συμμαχία 
η οποία αντιτάσσεται και αντιστέκεται 
στην ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας 
και στις επιβουλές των Η.Π.Α., αφήνει 
πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα για το 
τι μπορεί να προδιαγράφει το μέλλον. 
Ακόμα πιο ελπιδοφόρο, είναι το γεγονός 
ότι εκλογικός επικεφαλής της Ιστορικής 
Συμφωνίας, είναι ο Γκουστάβο Πέδρο, ο 
οποίος είναι υποψήφιος για τις προσεχείς 
προεδρικές εκλογές (29 Μάϊου 2022). 
Επομένως, αν η συμμαχία συνεχίσει να 
αποκτά απήχηση στις συνειδήσεις του 
κολομβιανού λαού, το ενδεχόμενο αλλαγής 
διακυβέρνησης της χώρας είναι ορατό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚ Κολομβίας, 
συν. Jaime Caycedo,  κατά τα διαπιστευτήρια 
του εκλογικού αποτελέσματος, δήλωσε:
«Η εκλογική νίκη αποτελεί μια μεγάλη 
επιτυχία του λαϊκού αγώνα. Πρέπει οι 
παραστρατιωτικές ομάδες, ο μιλιταρισμός 
και ο νεοφιλελευθερισμός να σταματήσουν 
να κυβερνούν τη χώρα μας, χέρι-χέρι με 

τον ιμπεριαλισμό των Γιάνκηδων (ΗΠΑ) 
και να μας φέρνουν σε σύγκρουση με 
τη Λατινική Αμερική. Η δυνατότητα μιας 
υπερβατικής αλλαγής αποτελεί ένα από 
τα στοιχεία της πολιτικής εξουσίας και 
της δυνατότητας να προχωρήσουμε σε 
κάποιες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που 
θα επιτρέψουν στον κολομβιανό λαό να 
έχει πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες 
για τους αγώνες του στο μέλλον. “
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ια ακόμα μια χρονιά η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί το 
Δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο είναι αφιερωμένο 
στους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας 
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη. 57 χρόνια 

μετά τη στυγερή δολοφονία των δυο Κύπριων πατριωτών, στις 11 
Απριλίου 1965, από την τουρκοκυπριακή τρομοκρατική σοβινιστική 
οργάνωση ΤΜΤ, τα μηνύματα αυτής της θυσίας παραμένουν 
δυνατά όσο ποτέ. 

Η επαναπροσέγγιση ήταν και παραμένει πολύ ψηλά στις πολιτικές 
προτεραιότητες της Οργάνωσης μας και της Αριστεράς στην 
Κύπρο και αποτελεί κεντρικό -σημείο αναφοράς στη δραστηριότητα 
και δράση που αναπτύσσει. Για την ΕΔΟΝ, η δραστηριοποίηση 
στον τομέα της επαναπροσέγγισης είναι υπόθεση ολόχρονη, η 
οποία κορυφώνεται στο πλαίσιο του Δεκαπενθήμερου. Μέσα σε 
συνθήκες όξυνσης του εθνικισμού – σοβινισμού, η πολιτική της 
επαναπροσέγγισης είναι στρατηγική επιλογή και συμβάλλει στην 
προσπάθεια για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη, ανεξάρτητη, 
αποστρατιωτικοποιημένη, ομοσπονδιακή, κοινή πατρίδα 
Ελληνοκυπρίων και  Τουρκοκυπρίων.

Ιστορικά, η πολιτική της επαναπροσέγγισης, της φιλίας, της 
συνεργασίας, της κοινής πάλης και της ειρηνικής συνύπαρξης 
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων εξυπηρετούσε τα καλώς 
νοούμενα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας, 
λειτουργώντας πάντοτε ενοποιητικά για το λαό μας και ως 
ανάχωμα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και ραδιουργίες που 
στόχευαν στο διαμελισμό και τη διχοτόμηση της Κύπρου.

Στον αντίποδα, ο εθνικισμός – σοβινισμός, η ενωσιολογία και 
η μισαλλοδοξία εξυπηρετούσαν τους εχθρούς του τόπου και 
του λαού μας και λειτουργούσαν σαν ο δούρειος ίππος για την 
επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ξένων σε βάρος 
της Κύπρου.

Σήμερα, αυτή η εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου. Δυο 
παραμένουν και σήμερα οι επιλογές μας. Είτε να ζήσουμε μαζί με 
τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας στην κοινή μας πατρίδα, 
είτε χωριστά στη βάση της διχοτόμησης ξεπουλώντας τη μισή μας 
πατρίδα στην Τουρκία.

Για την ΕΔΟΝ και την Αριστερά φυσιολογικά το ξεπούλημα της μισής μας 
πατρίδα ποτέ δεν ήταν επιλογή. Η διχοτόμηση αποτελούσε εναλλακτική 
επιλογή μόνο για όσους γέμιζαν το λαό με ψευδαισθήσεις. Ανέκαθεν 
στηρίζαμε την πολιτική της φιλίας, της συνεργασίας και της ειρηνικής 
συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων και ιδιαίτερα μετά 
το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 είχαμε 
το πολιτικό θάρρος και τη διορατικότητα να προτάξουμε την πολιτική 
της επαναπροσέγγισης. Δίνοντας της πάντοτε το σωστό πολιτικό – 
ταξικό περιεχόμενο, απορρίπτουμε την προσπάθεια ξένων κέντρων να 
ανάξουν την επαναπροσέγγιση σε θέμα ψυχολογικής προσέγγισης των 
δυο κοινοτήτων.

Για αυτές μας τις θέσεις δεχτήκαμε τις λοιδορίες και τους 
προπηλακισμούς από τις εθνικιστικές δυνάμεις των οποίων η τύφλα 
του φανατισμού, η μισαλλοδοξία και ο αλυτρωτισμός ουδέποτε τους 
επέτρεψαν να δουν καθαρά και με νηφαλιότητα στις σωστές του 
διαστάσεις το θέμα των σχέσεων των δυο κοινοτήτων.

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κρανς Μοντανά, αποτέλεσμα 
κυρίως της τουρκικής στάσης, αλλά και των παλινδρομήσεων του 
Προέδρου Αναστασιάδη, οδήγησε το Κυπριακό σε μια επικίνδυνη 
στασιμότητα την οποία ακολούθησαν οι παράνομες και προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς 
και οι αρνητικές δηλώσεις της τ/κ ηγεσίας. Δυστυχώς βέβαια, ούτε και η 
στάση του Προέδρου Αναστασιάδη φανερώνει την ετοιμότητα της δικής 
μας πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για κατάργηση 
των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, για λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή 
προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.

Η ΕΔΟΝ καλεί την κυπριακή νεολαία να συμμετάσχει μαζικά στην 
πορεία, στις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλες τις επαρχίες το επόμενο 
διάστημα, καθώς και σε αυτές που οργανώνει το ΑΚΕΛ, ώστε να 
στείλουμε ηχηρό μήνυμα για επαναπροσέγγιση, λύση, απελευθέρωση 
και επανένωση της πατρίδας μας.

Γ
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Γ ια να μπορεί μια οργάνωση όπως η δική μας να 

έχει δράση, επιρροή και βαρύτητα στην κοινωνία 

χρειάζεται δύο σημαντικά συστατικά. Το ένα, 

προφανώς είναι η μαζικότητα. Τα μέλη για να 

υλοποιήσει τις αποφάσεις της και να φτάσει σε 

όλη την κοινωνία. Το δεύτερο, που είναι εξίσου σημαντικό στο 

σύστημα που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, είναι η οικονομική 

δυνατότητα για να φέρει εις πέρας το πλάνο δράσεων της. Το 

Οικονομικό διάβημα αποτελεί μια από τις πιο καίριες δράσεις 

της ΕΔΟΝ. Αποτελεί σημείο ζωτικής σημασίας, σε βαθμό 

που η οργάνωση μας στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην 

οικονομική της εξόρμησης.

Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, καλούμαστε όλα τα 

μέλη και στελέχη της ΕΔΟΝ, να συμβάλουμε με όποιο τρόπο 

μπορούμε και όσο μπορούμε, για να κρατήσουμε για μια ακόμα 

χρονιά την φλόγα των διεκδικήσεων αναμμένη. Ο λαχνός 

του Οικονομικού διαβήματος έφτασε ήδη σε όλες τις Τοπικές 

Οργανώσεις σε Κύπρο και εξωτερικο. Παράλληλα στα πλαίσια 

του οικονικού διαβήματος πραγματοποιούνγται εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες. 

Οι συνθήκες που ζούμε είναι δύσκολες. Αρχικά η πανδημία του 

Covid-19 και οι οικονομικές της συνέπειες, και τώρα ο πόλεμος 

στην Ουκρανία, έχουν πλήξει την οικονομία. Ζούμε στην εποχή 

μιας νέας κρίσης. Η ΕΔΟΝ την περίοδο του κορωνοϊού, λόγω των 

υγειονομικό πρωτοκόλλων, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει 

εκδηλώσεις και δράσεις, ζωτικές για την οικονομική της ειβίωση. 

Για παράδειγμα το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε το Παγκύπριο 

Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, ενώ το 2021 

πραγματοποιήθηκε Φεστιβάλ #SpecialEdition. 

Το κάθε μέλος και φίλος της Οργάνωσης, λοιπόν, έχει ρόλο 

να διαδραματίσει στη διαδικασία του οικονομικού διαβήματος. 

Είναι υποχρέωση μας ως μέλη της οργάνωσης να 

διασφαλίσουμε την οικονομική της επιβίωση. Να 

εξορμήσουμε όλοι μαζί, σε κάθε Τοπική Οργάνωση. 

Είτε αγοράζοντας λαχνό, είτε στηρίζοντας τις 

δραστηριότητες της Οργάνωσης μπορούμε να 

συνεισφέρουμε το ελάχιστο. 

Όπως είπε ο Ν. Καζαντζάκης «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα 

χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». 

Καλούμαστε λοιπόν, και φέτος να διαδραματίσουμε  

το δικό μας ρόλο, για να συνεχίσει η ομαλή και υγιής 

λειτουργία της οργάνωσης μας. Για να μπορέσει να 

συνεχίσει από εκεί που δεν σταμάτησε ποτέ. Γιατί με 

δυνατή ΕΔΟΝ μπορεί η νεολαία να κάνει όνειρα για 

το αύριο.

«Η δική σας συνεισφορά είναι τεράστια και 

μεταφράζεται σε δύναμη στους αγώνες μας.»
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Ο λόγος: Το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών της Κολομβίας της 13ης Μαρτίου 
2022, όπου ο συνασπισμός που συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατάφερε να εξασφαλίσει την 
πλειοψηφία στις έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και στις έδρες στη Γερουσία. Πρόκειται 
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Σίγουρα δεν έχουμε αυταπάτες ότι μια εκλογική διαδικασία μπορεί από μόνη της να αλλάξει τη ζωή 
και την καθημερινότητα των εργαζομένων, της νεολαίας και των κατατρεγμένων στην Κολομβία, ή 
οπουδήποτε αλλού. Και σίγουρα δε θα προτρέξουμε σε εκτιμήσεις ή «προβλέψεις» για το μέλλον της 
χώρας, ειδικά τη στιγμή που ακόμα ούτε το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το έχει πράξει. Το γεγονός 
όμως ότι ο λαός της Κολομβίας έδωσε με την ψήφο του δύναμη στη συμμαχία η οποία αντιτάσσεται 
και αντιστέκεται στην ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας και στις επιβουλές των Η.Π.Α., αφήνει πολλά 
ελπιδοφόρα μηνύματα για το τι μπορεί να προδιαγράφει το μέλλον. Ακόμα πιο ελπιδοφόρο, είναι 
το γεγονός ότι εκλογικός επικεφαλής της Ιστορικής Συμφωνίας, είναι ο Γκουστάβο Πέδρο, ο οποίος 
είναι υποψήφιος για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές (29 Μάϊου 2022). Επομένως, αν η συμμαχία 
συνεχίσει να αποκτά απήχηση στις συνειδήσεις του κολομβιανού λαού, το ενδεχόμενο αλλαγής 
διακυβέρνησης της χώρας είναι ορατό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚ Κολομβίας, συν. Jaime Caycedo,  κατά τα διαπιστευτήρια του εκλογικού 
αποτελέσματος, δήλωσε:

«Η εκλογική νίκη αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία του λαϊκού αγώνα. Πρέπει οι παραστρατιωτικές ομάδες, 
ο μιλιταρισμός και ο νεοφιλελευθερισμός να σταματήσουν να κυβερνούν τη χώρα μας, χέρι-χέρι με 
τον ιμπεριαλισμό των Γιάνκηδων (ΗΠΑ) και να μας φέρνουν σε σύγκρουση με τη Λατινική Αμερική. 
Η δυνατότητα μιας υπερβατικής αλλαγής αποτελεί ένα από τα στοιχεία της πολιτικής εξουσίας και 
της δυνατότητας να προχωρήσουμε σε κάποιες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στον 
κολομβιανό λαό να έχει πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες για τους αγώνες του στο μέλλον.“
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