
Σ τις 8 και 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το 20ο 
Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, με σύνθημα  “Πιο 
Μαζικά – Πιο Μαχητικά με πίστη στη νεολαία και 
στους αγώνες της’’. Το Συνέδριο αποτελεί το 
αποκορύφωμα της δημοκρατικής λειτουργίας της 

οργάνωσης μας. Μέσα από τις διαδικασίες που έγιναν το 
Σαββατοκύριακο, δείξαμε όπως και σε κάθε δράση μας, 
τον πραγματικά δημοκρατικό χαρακτήρα της οργάνωσης 
μας. Στο Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των τετρακοσίων 
αντιπροσώπων και παρατηρητών από όλες τις Τοπικές 
Οργανώσεις της ΕΔΟΝ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Επιπρόσθετα στο Συνέδριο παρευρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό Τ/Κ οργανώσεις νεολαίας καθώς και πέραν 
των είκοσι αντιπροσώπων από αδερφές Οργανώσεις του 
Εξωτερικού. 

Στο Συνέδριο πήραν τον λόγο πέραν των ογδόντα συναγωνιστών και 
συναγωνιστριών. Πέραν από τη γενική συζήτηση πραγματοποιήθηκε θεματική 
συζήτηση με θέμα «Η πολιτική και Ιδεολογική παρέμβαση της ΕΔΟΝ στη νεολαία και οι 
σύγχρονες μορφές πάλης». Κατά την τελευταία μέρα του Συνεδρίου εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο 
Πολιτικής Απόφασης και τα Ψηφίσματα για τη Διεθνή κατάσταση, την Τ/κ νεολαία, το Ψήφισμα αλληλεγγύης 
προς το λαό της Κούβας, το Ψήφισμα για τον φασισμό και την ενδυνάμωση του αντιφασιστικού μετώπου 
καθώς επίσης και η Οικονομική Έκθεση.

Το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο καθόρισε τους στόχους και τις επιδιώξεις της Οργάνωσης για την επόμενη 
τριετία. Στόχους για συνέχιση της οργανωτικής ανάκαμψης, ενίσχυσης της ουσιαστικής παρέμβασης στη 
νεολαία. Στόχους για περαιτέρω μαζικοποίηση, αναδιοργάνωση και αντεπίθεση, κόντρα στις πολιτικές και 
τις ευρύτερες συνθήκες που διαμορφώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα για τη νέα γενιά.

Η ΕΔΟΝ μέσω του Συνεδρίου, διαβεβαιώνει τη νεολαία και τον Κυπριακό Λαό ότι θα παραμείνει στην 
πρωτοπορία των αγώνων για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, στους αγώνες ενάντια στον 
φασισμό που σήκωσε κεφάλι, καθώς επίσης και τους αγώνες για διεκδίκηση των δικαιωμάτων της νέας 
γενιάς και διεκδίκηση των κεκτημένων της.

Την δεύτερη και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κεντρικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης, απευθύνθηκε με ομιλία του προς τους Σύνεδρους ο Γενικός Γραμματέας της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ενώ το κλείσιμο των εργασιών έκανε ο Γ.Γ. της Οργάνωσης συναγωνιστής 
Σεβήρος Κούλας.

Το Συνέδριο ψήφισε και εξέλεξε το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ, το οποίο αποτελείται από εξήντα 
συναγωνίστριες και συναγωνιστές. 
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ραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου το 20ο 
Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας. Όπως κάθε Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ, καθόρισε τους στόχους και τις επιδιώξεις 

της Οργάνωσης για την επόμενη τριετία. Στο επίκεντρο των 
στόχων της ΕΔΟΝ παραμένει η οργανωτική ανάκαμψη, 
η ενίσχυση της ουσιαστικής παρέμβασης στη νεολαία, 
περαιτέρω μαζικοποίηση, αναδιοργάνωση και αντεπίθεση, 
κόντρα στις πολιτικές και τις ευρύτερες συνθήκες που 
διαμορφώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα για τη νέα γενιά.
Διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κεντρικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης που είναι 60μελές. Το νέο 
Κεντρικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

Σεβήρος Κούλας, Συλικιώτης Άλκης, Τοφαρή Ιάκωβος, 
Αγαθού Σταύρος, Μενελάου Ανθούλα, Πανταζής 
Χαράλαμπος, Γερολατσίτης Αλέξανδρος, Κούκου 
Παντελίνα, Μακρής Χρίστος, Σόλωνος Ανδρέας, 
Χρυσάνθου Κωνσταντίνα, Χαραλάμπους Φωτεινή, 
Νεοφύτου Δήμητρα, Κούκος Πέτρος, Χριστοφόρου 
Λένος, Δίπλαρου Μαρία, Δημοσθένους Λευτέρης, 
Λαζαρή Σοφία, Παναγιώτου Άννα, Σιααπάν Ρεβέκκα, 
Αντούνας Καλλής, Αντωνίου Έλενα, Δημητρίου 
Μηνάς, Κώστα Άντρεα, Μανώλη Μάριος, Στεφανής 
Ανδρέας, Δημητρίου Άγγελος, Παφίτης Δημήτρης, 
Παναγή Χρυσόστομος, Παναγιώτου Δέσποινα, 
Χατζηγεωργίου Σταύρος, Σκαρπάρης Παναγιώτης, 
Χαραλάμπους Χριστόφορος, Αθηνή Παναγιώτης, 
Πιτταράς Χριστόφορος, Τσακιστός Απόστολος, 
Μωυσέως Χρυσόστομος, Χατζηηλία Μάριος, Γεωργίου 

Ορθοδοξία, Παναγιώτης Παναγιώτου, Χριστοδούλου 
Στέφανος, Μιχαήλ Μέλιος, Χριστοφόρου Σάββας, 
Αγγελή Άγγελος, Κουσπής Μάριος, Πέτρου Πέτρος, 
Κάβελη Ζαχαρίας, Ιωάννου Παύλος, Μανώλη 
Χριστιάνα, Κωνσταντίνου Ερνέστος, Σκούρου Γιώργος, 
Δημητρίου Μαριλένα, Γρηγορίου Γρηγόρης, Αργυρού 
Μόδεστος, Ζαντή Χάρις, Μιχαήλ Ερμιόνη, Πάζουρου 
Κούλα, Παναγιώτου Κωνσταντίνα, Σακκάς Χαράλαμπος, 
Δαμιανίδης Μιχάλης.

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου η πρώτη 
σύνοδος του νεοεκλεγμένου Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ, κατή την οποία έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
της νέας ηγεσίας της ΕΔΟΝ.

Στο πόστο του Γενικού Γραμματέα επανεκλέγηκε ο Σεβήρος 
Κούλας.

Στο πόστο του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα 
επανεκλέγηκε ο Ιάκωβος Τοφαρή.

Στην Κεντρική  Γραμματεία εκλέγηκαν οι Άλκης Συλικιώτης, 
Σταύρος Αγαθού, Χρυσόστομος Παναγή.

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγηκαν οι Ανθούλα 
Μενελάου, Χρίστος Μακρής, Ανδρέας Σόλωνος, 
Χριστόφορος Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Πανταζής, 
Λένος Χριστοφόρου, Σάββας Χριστοφόρου, Φωτεινή 
Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Γερολατσίτης, Λευτέρης 
Δημοσθένους
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Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ουσιαστικά 
ακόμη μια αποτυχία της Κυβέρνησης 
ΔΗΣΥ στο ζήτημα του Κυπριακού, 

καθώς ο ΓΓ του ΟΗΕ ουσιαστικά επιμερίζει ίσες 
ευθύνες στις δύο πλευρές για το αδιέξοδο και 
τη στασιμότητα στο Κυπριακό. Όλα αυτά, λίγους 
μήνες μετά από το άνοιγμα των Βαρωσίων από το 
δίδυμο Ερντογάν-Τατάρ.

Την στιγμή που η Ε/κ πλευρά χάνει την πλεονεκτική 
θέση ως προς την θέληση για λύση, η Έκθεση 
δεν αναφέρει κάν την ανάγκη επανέναρξης 
των διαπραγματεύσεων από το σημείο που 
διακόπηκαν το 2017, αλλά ούτε αναφέρεται 
στη βάση λύσης του Κυπριακού, τη διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία. Επίσης, σημαντικό είναι 
ότι καταγράφεται ο κίνδυνος να αχρηστευθούν 
ακόμα και επιτευχθείσες συγκλίσεις στο Κυπριακό, 
αφού δίπλα στις διχοτομικές τουρκικές θέσεις 
καταγράφονται σε παράρτημα της έκθεσης και 
όλες οι «νέες ιδέες» του κ. Αναστασιάδη, όπως 
η περιβόητη επιστροφή στο Σύνταγμα του 60 
που και αυτή βρίσκεται εκτός του πλαισίου των 
Ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

O Αντόνιο Γκουτέρες προσθέτει οτι η συνεχιζόμενη 
έλλειψη πολιτικής προόδου έχει σημαντικές 
επιπτώσεις για όλους τους Κύπριους και καλεί για 
αναζήτηση λύσεων μέσω του διαλόγου. Πράγμα 
που η Ε/κ πλευρά εδώ και χρόνια έχει εγκαταλείψει 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να συζητά, 
συνομοσπονδιακές ιδέες ή και λύση δύο κρατών. 
Την ώρα που ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατέρχεται 
και ως υποψήφιος στις Προεδρικές Εκλογές 
του 2023, ανοιχτός προς αντιομοσπονδιακές και 
διχοτομικές κατευθύνσεις, με σκοπό την αλίευση 
ψήφων από την ακροδεξιά και το απορριπτικό 
μέτωπο.

Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του ίδιου του 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Κυπριακό 
δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την αδιάλλακτη 
θέση της Τουρκίας αλλά και με την παρατεταμένη 
μη αποφασιστικότητα της Ε/κ πλευράς να μην 
επιμένει σε συνομιλίες αφήνοντας τον χρόνο να 
μετρά υπερ της διχοτόμησης του νησιού και του 
λαού μας. Η ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ, κρούουν ξανά 
τον κώδωνα του κινδύνου για τα αποτέλεσμα 
τυχόν μη λύσης και διαιώνισης του Κυπριακού 
Προβλήματος ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά που 
ήδη καλείται να επιβιώσει σε ένα απελπιστικό 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.  



ην Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, στα πλαίσια του 20ου Παγκύπριου 
συνεδρίου της ΕΔΟΝ, πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο με τίτλο: 
“Η πολιτική και ιδεολογική παρέμβαση των οργανώσεων μας σε 
μαζικά κινήματα”. Κύριοι ομιλητές του σεμιναρίου ήταν ο σ. Νεοκλής 
Συλικιώτης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και η σ. Βέρα 

Πολυκάρπου, επικεφαλής του τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής πολιτικής 
του Κόμματος. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ σ. Σεβήρος Κούλας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν διεθνείς αντιπροσωπίες αδερφών οργανώσεων που 
αποδέχτηκαν την πρόσκληση της ΕΔΟΝ για να λάβουν μέρος στον 20ο Παγκύπριο 
συνέδριο της οργάνωσης. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εμπειρία γύρω από τα μαζικά και κοινωνικά κινήματα 
που δρουν στην Κύπρο, καθώς επίσης και τον ρόλο που διαδραματίζει η Αριστερά 
στη δράση τους. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ο γενικός γραμματέας της 
ΕΔΟΝ, Σεβήρος Κούλας απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες εκ μέρους 
της οργάνωσης μας, κάνοντας λόγο για την σημασία που έχει ο κοινός αγώνας, 
των νεολαιίστικων οργανώσεων της Αριστεράς, κατά του ιμπεριαλισμού και των 
ανισοτήτων. Επιπλέον, για ακόμη μια φορά , δόθηκε η δυνατότητα στην οργάνωση μας 
για διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος, ενημερώνοντας του συντρόφους 
για τις εξελίξεις.  Στην συνέχεια εκπρόσωποι από την κάθε οργάνωση προέβησαν 
με την σειρά στην δική τους σύντομη παρέμβαση μεραφέρωντας τις εμπειρίες και 
την δράση των δικών τους οργανώσεων. Στο σεμινάριο τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι 
από: την “JCP” Πορτογαλίας, την “ULDU” Λιβάνου, την “YCL USA” Αμερικής, την “LCYU 
RF” Ρωσίας, την “ΚΝΕ” Ελλάδος, την “UJCE” Ισπανίας, την “JCC” Καταλονίας και την 
“FGC” Ιταλίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου συμφώνησαν, κατά την διάρκεια της ομιλίας 
τους, ότι οι οργανώσεις της Αριστεράς οφείλουν να είναι αλληλέγγυες στους 
αγώνες των λαών κατά του ιμπεριαλισμού και των ανισοτήτων, μέχρι την ημέρα της 
τελική νίκης.
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