
ραγματοποιήθηκαν και φέτος, τη 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου, εκδηλώσεις 
και πορείες καταδίκης του 
Ψευδοκράτους από την 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών – ΠΣΕΜ και από τους 

Οργανωμένους φοιτητές - ΠΟΦΕΝ, με 
κεντρικό σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία – 
Ελεύθερη-Ενωμένη-Πατρίδα». 

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές από κάθε 
γωνιά της Κύπρου ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της ΠΣΕΜ , των ΕΣΕΜ, καθώς και 
της  ΠΟΦΕΝ,  και έδωσαν μαζικά το παρών 
τους, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα για 
τερματισμό της κατοχής και επανένωση του 
λαού και του τόπου μας. Έστειλαν μηνύματα 
για μια πατρίδα, μακριά από το ΝΑΤΟ και 
τα παρακλάδια του, χωρίς στρατούς και 
εγγυήσεις. Για μια Κύπρο, πατρίδα όλων των 
παιδιών της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, 
Αρμένιων, Μαρωνίτων και Λατίνων.

Η μαζικότητα των εκδηλώσεων μαθητών και 
φοιτητών, καταδεικνύει για ακόμα μια φορά τη 
θέληση για επίτευξη λύσης, στη συμφωνημένη 

βάση και πλαίσιο, της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, μέσα από την επανέναρξη των 
συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν το 
2017. Άλλωστε, μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορούμε να διαμορφώσουμε εκ νέου τις 
συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίσουν την 
ειρήνη και την ασφάλεια όλων των πολιτών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Δυστυχώς, ενώ σε όλη την Κύπρο 
πραγματοποιούνταν ειρηνικές εκδηλώσεις, 
όπου ακουγόταν η φωνή της νέας γεννιάς να 
φωνάζει για ειρήνη και αδελφοσύνη για τον 
λαό και τον τόπο μας και πως δεν υπάρχουν 
περιθώρια συμβιβασμού με την διχοτόμηση 
της πατρίδας μας, στην Αμμόχωστο η 
Μαθητική Κίνηση του Συναγερμού και η 
Νεολαία του ΕΛΑΜ έκαναν φασιστική 
επίθεση για να αλλοιώσουν το χαρακτήρα 
της εκδήλωσης, και εν κατακλείδι να την 
διαλύσουν. Είναι τα ίδια ιδεολογήματα και 
πρακτικές, που μοίρασαν την πατρίδα μας. 
Ο φασισμός και ο εθνικισμός, είναι ανάγκη 
όσο ποτέ άλλωτε, να απομονωθεί από όλα 
τα φάσματα της κοινωνίας.

Ως ΕΔΟΝ χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε 
τους χιλιάδες μαθητές που έδειξαν 
στην πράξη ότι δεν συμβιβάζονται ούτε 
με την κατοχή αλλά ούτε και με την 
διχοτόμηση!
Καλούμε τους νέους και τις νέες 
τις Κύπρου να συστρατευθούν 
στον αγώνα για απαλλαγή από την 
κατοχή, για Κύπρο ομοσπονδιακή, 
επανενωμένη, ανεξάρτητη και 
αποστρατιωτικοποιημένη, για Κύπρο 
ειρηνική, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων.
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Κυβέρνηση και εργοδότες να σεβαστούν την 
υπογραφή τους 

Με καθυστέρηση ξεκίνησε ο διάλογος μεταξύ των εργοδοτικών 
οργανώσεων και των συνδικαλιστικών ενώπιον του Υπουργείου 
Εργασίας για την ανανέωση της μεταβατικής συμφωνίας για την 
ΑΤΑ. Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη διαβούλευση μεταξύ 
των τριών μερών και στη συνέχεια ακολούθησαν ξεχωριστές 
συναντήσεις του Υπουργείου με τις συντεχνίες και τις εργοδοτικές 
οργανώσεις.

Οι μεν εργοδότες αξιώνουν την κατάργηση της ΑΤΑ, χύνοντας 
κροκοδείλια δάκρυα για τους εργαζόμενους που δεν έχουν ΑΤΑ. 
Αφού τους κόπτει τόσο πολύ ας υποστηρίξουν την θέση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για επέκταση της ΑΤΑ στο σύνολο 
των εργαζομένων.

Η δε κυβέρνηση ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τη 
θέση της, πέραν του χρονοδιαγράμματος που έθεσε ο Υπουργός 
Εργασίας για ολοκλήρωση πριν από τα Χριστούγεννα. Ο 
αρμόδιος Υπουργός καλείται να πάρει θέση και να δώσει τη δική 
του τοποθέτηση στη βάση της μεταβατικής συμφωνίας. Η άρνηση 
της κυβέρνησης να τοποθετηθεί δίνε άλλοθι στους εργοδότες να 
ερμηνεύουν τη μεταβατική συμφωνία όπως θέλουν.

Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει χιλιάδες 
εργαζόμενους ο λαός θέλει να γνωρίζει τις θέσεις τόσο των 
πολιτικών δυνάμεων όσο και των υποψήφιων για τις επερχόμενες 
Προεδρικές Εκλογές. Μόνο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και το 
ΑΚΕΛ τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα υπέρ των δίκαιων αιτημάτων του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 
Σε μια περίοδο όπου:

• η αγοραστική δύναμη των μισθών μειώνεται
• ο μέσος μισθός μειώνεται
• το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται σε αντίθεση με τα 
επιχειρηματικά κέρδη

η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ και η επέκταση της στο σύνολο 
των εργαζομένων επιβάλλεται.

Τί προνοεί η μεταβατική συμφωνία

Τον Ιούλιου του 2017 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ των τριών 
μερών που προνοεί την απόδοση της ΑΤΑ στο 50% και κατά τη 
διάρκεια που ίσχυε η συμφωνία να γίνει διάλογος με στόχο - 
κατά την εκπνοή της - να έχουμε νέα ρύθμιση απόδοσης της 
ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της. Η συμφωνία αυτή η οποία 
ανανεώθηκε πέρσι - για ένα χρόνο - έληξε. 
Νέα ρύθμιση, όχι κατάργηση.
Η φιλοσοφία της είναι η διασύνδεση με τον πληθωρισμό
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ποστολή της Οργάνωσής μας συμμετείχε από τις 7 
Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, 
στα πλαίσια πρωτοβουλίας της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο για την 
πραγματοποίηση θεματικής συζήτησης, με επίκεντρο 

το μέλλον των νέων των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. 

Μαζί μας συμμετείχαν αδελφές οργανώσεις προοδευτικών 
τουρκοκυπριακών οργανώσεων και κινημάτων νεολαίας (Νεολαία 
CTP, Νεολαία TDP, Νεολαία SOL), όπως και άλλες οργανώσεις και 
πολιτιστικές ομάδες, που ασχολούνται με την επαναπροσέγγιση. 
Στα πλαίσια της συζήτησης εκπρόσωποι των οργανώσεων 
νεολαίας μοιράστηκαν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι νέοι, 
ως συνέπειες του Κυπριακού Προβλήματος τόσο στις ελεύθερες 
περιοχές όσο και στα κατεχόμενα. Ειδικά με την στασιμότητα στο 
Κυπριακό και το ναυάγιο στο Κρανς Μοντανά, όπου 
χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για την επίλυση του 
προβλήματος στο συμφωνημένο πλαίσιο βάσης 
λύσης, τα τετελεσμένα τα οποία προκύπτουν με 
την επιθετικότητα της Τουρκίας επιβαρύνουν ακόμη 
περισσότερο το μέλλον της κυπριακής νεολαίας 
και την ελπίδα τους για επίλυση του Κυπριακού. 
Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική 
ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, αποτελεί την μόνη σωτηρία για επίλυση του 
προβλήματος με δίκαιη και βιώσιμη λύση για τις δύο 
κοινότητες.  

Επίσης, στα πλαίσια της αποστολής νέοι και νέες των 
δύο κοινοτήτων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
από μέλος του αδελφού Κόμματος Εργατών Βελγίου και να 
περπατήσουν τον περίπατο του Καρλ Μαρξ, βιώνοντας με τον δικό 
τους τρόπο, μέσα από γλαφυρές διηγήσεις τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες της εποχής, που επηρέασαν και καθόρισαν την ζωή του 
Μαρξ και του εργατικού κινήματος στο Βέλγιο αλλά και παγκοσμίως. 

Με την ευκαιρία αυτής της αποστολής Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
εμβάθυναν ακόμα περισσότερο στην πολιτική της επαναπροσέγγισης, 
σφυρηλατώντας σχέσεις αδελφοσύνης και φιλίας για να στείλουν το 
μήνυμα πως οι νέοι της Κύπρου δεν συμβιβάζονται με την κατοχή αλλά 
αντιθέτως κρατούν την φλόγα της ελπίδας αναμμένη, για μια Κύπρο 
επανενωμένη και ειρηνική. Χρέος της γενιάς μας, λοιπόν, να γίνουμε η 
γενιά της ειρήνης, που θα επανενώσει τον τόπο μας.
ς 
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άνω από 250 μέρες πολιτικοί κρατούμενοι τα αδέρφια Kononovich από την Ουκρανική κυβέρνηση. 
Τόσους μήνες μετά την σύλληψη τους και ενώ η αρχική κατηγορία περί κατασκοπίας έπεσε, 
οι 2 Ουκρανοί συναγωνιστές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κατηγορίες περί «υποκίνησης 
επανάστασης» στη χώρα, λόγω αναρτήσεων και κοινοποιήσεων «κομμουνιστικού περιεχομένου».

Η  ΕΔΟΝ δε μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Από την πρώτη στιγμή κοινοποιήσαμε το θέμα κινητοποιώντας τα 
μέλη μας , εκφράζοντας αλληλεγγύη και απαιτώντας απελευθέρωση. Προχωρήσαμε σε διαβήματα δια μέσου 
του ΑΚΕΛ, σε επίπεδο Κυπριακής Βουλής και Ευρωκοινοβουλίου με απαίτηση την απελευθέρωση. Αποστείλαμε 
2 επιστολές προς την πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κύπρο, καταδικάζοντας την κράτηση τους.

Προς την ίδια κατέυθυνση, πραγματοποιήσαμε ήδη 2 συμβολικές εκστρατείες για ευαισθητοποίηση της 
κυπριακής κοινής γνώμης με ανάρτηση φωτογραφιών από μέλη μας που κρατούσαν μηνύματα αλληλεγγύης. 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης προχωρήσαμε μέχρι σήμερα σε δεκάδες δημοσιεύσεις σε όλα τα διαθέσιμα 
μέσα. Στο εκφραστικό μας όργανο, την εφημερίδα «Νεολαία» αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Παράλληλα με όλα τα πιο πάνω, δεκάδες άλλες Οργανώσεις Νεολαίας μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών επεξεργάζονται και πραγματοποιούν διάφορες άλλες δράσεις αλληλεγγύης με τον 
συντονισμό της ΠΟΔΝ.

Ως ΕΔΟΝ, συστρατευμένοι με το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα Νεολαίας δηλώνουμε την ετοιμότητα 
μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για άμεση απελευθέρωση των συντρόφων μας. Λευτεριά στα αδέρφια  
Kononovich. 
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