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Σταύρος Μαλάς η μόνη επιλογή

Ο Σταύρος Μαλάς δεν αποτελεί κάποιον άγνωστο, ούτε για τον κόσμο 
της Αριστεράς, αλλά ούτε και για την κυπριακή κοινωνία. Η συνεργασία 
πάει αρκετά πιο πίσω και τα διαπιστευτήρια αυτής αποτελούν τα 
εχέγγυα για μια επιτυχημένη προσπάθεια για τις Προεδρικές του 2018. 
Η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά αποτελεί μια νέα, σε ηλικία αλλά 

κυρίως σε πνεύμα, υποψηφιότητα, αποτελεί την επιλογή της λύσης 
του Κυπριακού χωρίς πισωγυρίσματα και μεταλλάξεις, αποτελεί 

την προοδευτική επιλογή διαχείρισης της οικονομίας προς 
όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Ο Σταύρος 

Μαλάς αποτελεί μια υποψηφιότητα νίκης με βασικά 
χαρακτηριστικά την ευθύτητα, την ειλικρίνεια, τη 

σταθερότητα σε θέσεις και αρχές και κυρίως με 
πολιτικό ήθος.

Ο λόγος στη Νεολαία

Αυτές οι προεδρικές, πρέπει να είναι οι 
εκλογές της νεολαίας. Ο κάθε νέος και 

νέα, οφείλουν, να είναι οι πρώτοι που 
θα συμμετέχουν στην προεκλογική 

περίοδο. Καλούμε τον κάθε νέο 
να ψάξει, να μάθει και να κρίνει 

τον κάθε υποψήφιο. Να δει το 
παρελθόν του, τη συνέπεια και 

τη διαχρονική του στάση. Να 
δει το σήμερα, να κρίνει σε 

ποια κατάσταση η χώρα 
του προχωρά. Αλλά 

κυρίως να δει το αύριο, 
να ακούσει τις θέσεις 

και να αποφασίσει 
που θέλουμε 

να δούμε να 
προχωρά η 

κατάσταση.  

Η Κύπρος βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο, τόσο όσον αφορά στον κίνδυνο 
της διχοτόμησης, όσο και στα ζητήματα της οικονομίας και της ανεργίας. 
Η αποχή δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση. Ας προβληματιστούμε όλοι πόσα 
από τα καθημερινά μας προβλήματα έλυσε η αποχή από τις Βουλευτικές 
του 2016 ή τις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές, ή κάθε εκλογική αναμέτρηση 
των τελευταίων χρόνων στην οποία απείχαμε. 

Η απαλλαγή από τη διακυβέρνηση της δεξιάς πρέπει να γίνει ο στόχος της 
νέας γενιάς. Φτάνει πια με τις πολιτικές λιτότητας, την απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη συναγερμοποίηση του 
κράτους. Τα πανηγύρια των κυβερνώντων για δήθεν μείωση της ανεργίας 
αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την τεράστια απόσταση αυτής 
της κυβέρνησης από την πραγματικότητα και τα προβλήματα της κοινωνίας. 
Οι χιλιάδες των νέων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό δεν μπορεί 
να γίνουν ο κανόνας για τους υπόλοιπους. 

Φτάνει πλέον και με τα πολιτικά παιγνίδια όσον αφορά στο κυπριακό 
πρόβλημα. Η δική μας γενιά πρέπει να ζήσει ειρηνικά σε μια Κύπρο 
λεύτερη κι επανενωμένη. Οι τελευταίες εξελίξεις με τους χειρισμούς του Ν. 
Αναστασιάδη αποδεικνύουν ότι για ακόμα μια φορά το Κυπριακό θυσιάζεται 
στο βωμό της επανεκλογής του στο προεδρικό αξίωμα. Έχουν πλέον 
καταστεί επικίνδυνοι για την υπόθεση του λαού μας. Οι νέοι χρειάζονται 
Πρόεδρο με σταθερές θέσεις σε αρχές και ακλόνητη πίστη και θέληση για 
την απελευθέρωση κι επανένωση του τόπου και του λαού μας. Κρατούμε 
την ελπίδα ζωντανή και προχωρούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. 

Νέοι Ψηφοφόροι & Εκλογικά
Κέντρα Εξωτερικού

Σημαντικό ρόλο για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 έχουν να παίξουν οι 
νέοι που τώρα αποκτούν δικαίωμα ψήφου, αλλά και φοιτητές και απόδημοι 
του εξωτερικού. Δικαίωμα για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο έχουν 
όλοι όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος τους μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου. 
Ο κάθε νέος έχει λόγο και ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Μαζικά οι νέοι που 
συμπληρώνουν το 18ο έτος τους φέτος, πρέπει να συμπληρώσουν την 
αίτηση μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του 2017.

Για ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση οι φοιτητές και οι μόνιμοι κάτοικοι 
εξωτερικού έχουν δικαίωμα εγγραφής σε ειδικό εκλογικό κατάλογο σε 
εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε πόλεις του εξωτερικού. Για 
να λειτουργήσει εκλογικό κέντρο θα πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
να συμπληρωθούν 50 αιτήσεις. Σύμφωνα με την αίτηση η οποία έχει 

δημοσιοποιηθεί οι επιλογές των ψηφοφόρων του εξωτερικού είναι οι:

Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, 
Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Ρόδος.

Ηνωμένο Βασίλειο: Ληντς, Λονδίνο - Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, Λονδίνο – Κτήριο ύπατης Αρμοστείας, 

Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ.

Υπόλοιπες Χώρες: Δικαίωμα υπάρχει 
σε όσες πόλεις που λειτουργεί 

πρεσβεία/προξενείο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει 
να συμπληρωθούν και να 

κατατεθούν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 
2017.

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

ο σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας έχει πλέον επίσημα δοθεί! Το ΑΚΕΛ μέσα από τις καταστατικές του πρόνοιες 
και διαδικασίες, κορύφωσε την εσωτερική του συζήτηση για την επιλογή των Προεδρικών του 2018, με την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη στις 17/9. Η βάση του κόμματος αποφάσισε, σχεδόν ομόφωνα, τη στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας 
του Σταύρου Μαλά για τη μάχη των προεδρικών. 

μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη δράση 

του παγκόσμιου 

αντι-ιμπεριαλιστικού 

νεολαιίστικου κινήματος 

πλησιάζει. Στις 14 του 

Οκτώβρη η αποστολή της 

Εθνικής Προπαρασκευαστικής 

Επιτροπής Κύπρου, αναχωρεί 

για το Σότσι της Ρωσίας, 

όπου θα διεξαχθεί το 19ο 

Παγκόσμιο Φεστιβάλ. Η 

αντιπροσωπεία της Κύπρου 

στο φετινό φεστιβάλ είναι 

μια από τις μαζικότερες 

αφού αριθμεί 41 άτομα, ενώ 

περιέχει τόσο Ε/κ όσο και 

Τ/κ. Στο παγκόσμιο φεστιβάλ 

θα δοθεί για ακόμα μια φορά 

η τεράστια ευκαιρία για 

διεθνοποίηση του Κυπριακού, 

για προώθηση του κυπριακού 

πολιτισμού και ανταλλαγή 

εμπειριών με διάφορες 

χώρες. 

Στο φεστιβάλ η παγκόσμια 

αντι-ιμπεριαλιστική νεολαία, 

θα ενώσει τη φωνή και τις 

δυνάμεις της, απέναντι στην 

αυξανόμενη επιθετικότητα 

του ιμπεριαλισμού σε όλο 

τον κόσμο ενάντια στη 

στρατιωτικοποίηση των 

διεθνών σχέσεων και των 

πολέμων. Η αλληλεγγύη του 

παγκόσμιου κινήματος σε 

κάθε δοκιμαζόμενο λαό θα 

είναι για ακόμα μια φορά 

το όπλο και η ασπίδα των 

αδικημένων σε όλες τις 

γωνιές του πλανήτη.

Οκτώβρης
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Βρήκαν αρχαία κειμήλια σε 

χωράφι του Αρχιεπισκόπου. 

Αν είναι δυνατόν! Αρχαία! Πως 

τολμούν κάποιοι να χαλούν 

τις επενδυτικές σκέψεις του 

Μακαριώτατου με κουζούδες και 

πέτρες. Το τμήμα Αρχαιοτήτων 

ας φροντίσει να τα μετακινήσει, 

τα ξενοδοχεία περιμένουν άδεια 

οικοδομής! #churchLTD

Πολλή ένταση υπήρχε στις συνομιλίες, λέει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,γι ‘αυτό δεν δεκτήκαμε το έγγραφο του Γ.Γ. του ΟΗΕ. Μα κύριε πρόεδρε εν σε συνομιλίες που ήσουν, ούτε σε γήπεδο, ούτε σε ρινγκ... Άτε πε την αλήθεια, πουκάτω που το κουστούμι σου εφόρες φανέλα του Γρίβα έννεν... Έφκαλες και φώτο μετά για την προεκλογική...#apodesmefseis

Άτε επουλήσαν και τις παραλίες με πρόταση 

του ΔΗΣΥ. Ούτε να κολυμπήσουμε σε τούτο 

τον τόπο πλέον. Να δούμε τι άλλο μας 

περιμένει. Ας φκάλουν και καμιά αγγελία 

να μεν δυσκολεύονται: Μοναδική ευκαιρία: 

Πωλούνται ημικρατικοί οργανισμοί, 

αεροδρόμια, αρχαιολογικοί χώροι, 

εκδρομικοί χώροι, λίμνες, ποτάμια, πάρκα... 

Όλα σε τιμές κάτω του κόστους.
#ziteitai_elpis

παραπολιτικάΟκτώβρης
2017
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«Ν»: Στην Κύπρο και στην Ευρώπη υπάρχει 
ένα κύμα αποπολιτικοποίησης των νέων 
και μη συμμετοχής στα κοινά. Στην Κούβα 
πολιτικοποιούνται οι νέοι, συμμετέχουν στα 
κοινά;

Αλέιδα Γκεβάρα: Ως αρχή της Κουβανικής 
Επανάστασης οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν 
στη διαδικασία της Επανάστασης και να 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Κάποιες φορές δεν προσέχουμε, και κάθε 
φορά που δεν προσέχουμε πληρώνουμε 
ακριβά αυτό το λάθος. Γιατί οι νέοι ίσως να 
είναι το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας. 
Η προπαγάνδα των ΗΠΑ έρχεται απευθείας 
πάνω στην νεολαία γι’ αυτό υπάρχουν νέοι 
που μπορεί να συγχυστούν. Γενικά όμως 
έχουμε μια πολύ υγιή νεολαία, πολύ δυνατή 
και υπάρχουν πολλές οργανώσεις που κάνουν 
τους νέους να σκέφτονται.

Υπάρχει η πολιτική Ένωση Νέων 
Κομμουνιστών, υπάρχει όμως και η 
οργάνωση μαθητών δευτεροβάθμιας, είναι 
οι Πιονιέροι, είναι μικροί αλλά πολύ δυνατοί, 
και έχουμε και τη FEU για όσους φοιτούν 
στα πανεπιστήμια. Όμως εμένα μου αρέσει 
πολύ να βλέπω τους Πιονιέρους.  Τους 
είδα να μιλούν με τον Υπουργό Παιδείας 
και να απαιτούν από τον Υπουργό πολύ 
συγκεκριμένα πράγματα και αυτό βοηθά στη 
διαμόρφωση αξιών. Οι Πιονιέροι, τα μικρά 
παιδιά, έχουν ένα συνέδριο και απαιτούν 
πάρα πολλά πράγματα και αυτό μου αρέσει 
πάρα πολύ γιατί σου δίνει μια βεβαιότητα για 
τον τρόπο που αναπτύσσονται οι νέες γενιές. 
Όμως δεν μπορείς να παραμερίζεις τη δουλειά 
με τη νεολαία. Αν σήμερα έχουμε προβλήματα 
με κάποιους νέους, η ευθύνη είναι δική μας, 
γιατί εμείς διαμορφώνουμε αυτή τη γενιά. Αν 
αυτή η γενιά σήμερα δεν πληροί τα κριτήρια 
που εμείς θέλουμε, είναι που εμείς δεν ξέραμε 
πώς να τα διαμορφώσουμε.

Έτσι πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σε 
αυτό τον τομέα γιατί το πιο σημαντικό στην 
εκπαίδευση είναι το προσωπικό παράδειγμα. 
Δεν μπορείς να ζητάς από ένα νέο να κάνει 
κάτι που εσύ ο ίδιος δεν είσαι πρόθυμος 
να κάνεις. Είναι μια αρχή απαράβατη στον 
τομέα της εκπαίδευσης, να διαμορφώνεις, να 
εκπαιδεύεις δια μέσου του παραδείγματος.

Είχαμε δυσκολίες, όμως στην πραγματικότητα η Κουβανική 
νεολαία είναι πάρα πολύ υγιής. Μιλώ πάρα πολύ με τους 
νέους και μερικές φορές έχουμε συγκρουόμενες απόψεις αλλά 
αντιλαμβάνομαι πως δεν είναι μόνο εκείνοι αλλά εμείς που 
έχουμε τις συγκρούσεις μέσα μας. Γι’  αυτό χρειάζεται πάντα  
δουλειά. Ο πατέρας μου έλεγε: «Ποτέ ο νέος άνθρωπος δεν 

είναι ολοκληρωμένος. Πάντα βρίσκεται σε μια διαδικασία 
διαμόρφωσης.» Γι’ αυτό πάντα πρέπει να εργάζεσαι σε αυτή 
την πορεία. Και το ουσιαστικό είναι να νιώθουν οι νέοι ως μέρος 
της διαδικασίας της επαναστατικής. Αν γίνει κάτι διαφορετικό 
τότε θα χάσουμε όλα όσα έχουμε κερδίσει.

«Ν»: Αναφερθήκατε πριν στα ζητήματα παιδείας. Θα θέλαμε 
να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό 
του εκπαιδευτικού συστήματος από το δημοτικό μέχρι το 
πανεπιστήμιο;

Α.Γκ.: Η παιδεία αρχίζει στο σπίτι. Γι’ αυτό το Κουβανικό κράτος 
έδωσε την ευκαιρία στη μητέρα να μένει με το μωρό της για 
ένα χρόνο.

Όταν γεννήσει έχει δικαίωμα για ένα χρόνο άδεια μητρότητας. 
Εννιά μήνες με πλήρη το μισθό και τους υπόλοιπους τρεις μήνες 
με 75% των απολαβών. Η Συνομοσπονδία Κουβανών Γυναικών 
αγωνίζεται ώστε να επιτευχθεί η καταβολή όλου του μισθού και 
για τους δώδεκα μήνες. Έχει επίσης κερδηθεί ότι αν η μητέρα 
είναι πιο σημαντική κοινωνικά στη δράση της, μετά τους 6 
μήνες και την ολοκλήρωση του θηλασμού οι γονείς μπορούν 
να ανταλλάσονται. Μπορεί ο πατέρας να μένει να προσέχει το 
μικρό και να παίρνει το μισθό και η μητέρα να επιστρέψει στη 
δουλειά της. Είναι μια απόφαση της οικογένειας ανάλογα με 
το ποιος είναι πιο χρήσιμος. Τώρα έχουμε κάνει ένα πρόσθετο 
βήμα με το οποίοι οι παππούδες μπορούν να μην σταματήσουν να 
εργάζονται για να προσέχουν το μωρό και να  αντικαταστήσουν 
τους γονείς συνεχίζοντας να παίρνουν το μισθό τους. Έτσι και 
οι παππούδες μπαίνουν στον κύκλο της μητρότητας. Γι’ αυτό 
από την πρώτη στιγμή της γέννας η παιδεία είναι πάρα πολύ 
ουσιαστική.

Όταν το παιδί κλείσει το πρώτο έτος μπαίνει 
στο νηπιαγωγείο. Ήδη υπάρχουν «σκάλες» και 
αρχίζει η διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. 
Για αυτό πάντα γίνεται πολλή δουλειά στις 
νηπιαγωγούς, γιατί αυτές προετοιμάζουν το 
παιδί να θέλει να πάει στο σχολείο. Πρέπει να 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτό. Μετά το 
παιδί πάει στο δημοτικό, στο οποίο φοιτά για 
επτά χρόνια ξεκινώντας από την προδημοτική 
και περνώντας μετά στα έξι χρόνια της δημοτικής 
εκπαίδευσης. Εδώ γίνεται η πλήρης εξέλιξη της 
διανοητικής προετοιμασίας με όλα τα σημαντικά 
μαθήματα: μαθηματικά, βιολογία, ιστορία της 
Κούβας, οι αξίες της πατρίδας που είναι πάρα 
πολύ σημαντικά. Το δεύτερο στάδιο που είναι 
και το πιο δύσκολο για το παιδί, που είναι πάντα 
η εφηβεία 11-16 χρονών, είναι η δευτεροβάθμια 
και μετά είναι η προπανεπιστημιακή εκπαίδευση 
που πάνε μαζί. Σύνολο 11 χρόνια εκπαίδευσης με 
τον τελευταίο χρόνο να θεωρείται προετοιμασία 
του πανεπιστημίου. Τελειώνει το παιδί 17 – 18 
χρονών και μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο. 
Το μόνο που χρειάζεται για να μπει κάποιος στο 
πανεπιστήμιο είναι να θέλει! Να έχει την ικανότητα 
για να περάσει την εξέταση. Και είναι όλα δωρεάν!

Στους φοιτητές το Κουβανικό κράτος δίνει μια 
μικρή υποτροφία για να μπορούν να πληρώσουν 
τη διακίνηση τους ή για να φάνε. Είναι μικρό αλλά 
βοηθά τις οικογένειες γιατί είναι περισσότερα τα 
έξοδα όταν σπουδάζεις. Αυτή είναι η παιδεία στην 
Κούβα. Είναι δωρεάν, πλήρως! Τα παιδιά που δεν 
θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, δεν φοιτούν 
στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά 
μπορούν να περάσουν στην τεχνική εκπαίδευση. 
Αλλά η προσπάθεια τώρα είναι όλοι να τελειώσουν 
ως μίνιμουμ το προπανεπιστημιακό στάδιο και 
αν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μπουν στο 
πανεπιστήμιο μπορούν να συνεχίσουν στη Μέση 
Τεχνική εκπαίδευση. Για παράδειγμα οι νοσοκόμοι 
θεωρούνται Μέσο Τεχνικό επίπεδο. Μπορείς να 
καλύπτεις ανάγκες με διάφορους τρόπους και να 
καλύπτεις και τις επιθυμίες των μαθητών. Πολλοί 
που δεν θέλουν να πάνε πανεπιστήμιο, θέλουν να 
πάνε στην Τεχνική εκπαίδευση. Αλλά αν τους έρθει 
σε μεγαλύτερη ηλικία η επιθυμία να σπουδάσουν 
μπορούν να το πράξουν. Αυτή είναι η εξέλιξη της 
εκπαίδευσης στην Κούβα. Και επαναλαμβάνω: 
όλα δωρεάν!

•Άλκης Συλικιώτης 
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Αυτή είναι η παιδεία 
στην Κούβα. Είναι 

δωρεάν, πλήρως!
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να διαχρονικό εργαλείο όσων προωθούν τα συμφέροντα των λίγων και εκλεκτών είναι ο 
αντικομμουνισμός. Μια θεωρία «βολική» για το κυρίαρχο αφήγημα για δύο κυρίως λόγους: 

α) Να σκοτώσει εν τη γενέσει της κάθε προοπτική αντίδρασης και κάθε μορφή ταξικής πάλης 
από τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη. 

β) Να ξεπλύνει το ιδεολόγημα που γεννά μέσα από τις κρίσεις του ο Καπιταλισμός το οποίο θα κάνει 
όλη την «βρώμικη» δουλειά της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων: τον φασισμό.

Όσο οι αντιφάσεις που γεννά το ίδιο το οικονομικό σύστημα που ζούμε εντείνονται, τόσο θα 
εντείνεται και ο αντικομουνισμός. Όσο δηλαδή οι λίγοι που τρώνε με χρυσά κουτάλια θέλουν 
ν’ αρπάξουν ακόμη περισσότερα από τους πολλούς, που έχουν μόνο την εργατική τους 
δύναμη, θα πρωτοστατούν παράλληλα και στην παραχάραξη της ιστορίας. 

Σε όλες τις χώρες που διεκδίκησαν κοινωνία ανθρώπινη

Ο αντικομουνισμός είναι μια θεωρεία που αναπτύχθηκε σε όλες τις χώρες όπου 
υπήρξαν δυνάμεις που διεκδίκησαν μια δίκαιη κοινωνία που να ανταποκρίνεται  
πραγματικά στις ανθρώπινες ανάγκες. Μπορούμε ν’ ανατρέξουμε πολύ πίσω. 
Με βάση τον αντικομουνισμό έγινε για παράδειγμα το πραξικόπημα στη Χιλή, 
οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, προώθησαν τα συμφέροντα της χώρας τους 
και εγκαθίδρυσαν με πραξικόπημα την δικτατορία του στρατηγού Πινοσέτ 
το 1973. Στην Ελλάδα με την επίκληση του «κομμουνιστικού κινδύνου» 
ήρθαν δύο δικτατορίες, αυτή του Μεταξά και η Χούντα. Εάν κανείς 
διαβάσει την απολογία των Χουντικών στη δίκη που έγινε όταν έπεσε 
η δικτατορία, θα καταλάβει ότι ο αντικομουνισμός ήταν το βασικό 
τους κίνητρο. Ας μην πάμε όμως πολύ μακριά, στην Κύπρο έχει 
καταγραφεί η επιστολή του Γρίβα προς τον Μητροπολίτη Άνθιμο 
το 1958, όπου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «Οι κομμουνισταί 
είναι αντίπαλοι μας είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνυται να 
τους εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα ώστε να μην είναι 
πλέον υπολογίσιμος, δυνάμει δια των αποφάσεων της 
να επηρεάζει το εθνικό ζήτημα». Τυφλωμένος από τον 
αντικομουνισμό ο Γρίβας, διέταξε την δεκαετία του 
50 καθώς και στα χρόνια πριν το πραξικόπημα και 
την εισβολή με την ΕΟΚΑ Β’, στυγερές δολοφονίες 
δεκάδων λαϊκών αγωνιστών με τη ρετσινιά του 
«προδότη».

Επίσημη θεώρηση της ΕΕ

Ο αντικομουνισμός σήμερα, αποτελεί 
επίσημη θεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η 9η Μαΐου μάλιστα, μέρα 
της αντιφασιστικής νίκης των λαών, 
γιορτάζεται από την ΕΕ ως «μέρα 
της Ευρώπης», θέτοντας έτσι 
στο περιθώριο την μεγάλη 
νίκη της ΕΣΣΔ ενάντια 
στους Ναζί. Το 2009 
μάλιστα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα περί 
« Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
Σ υ ν ε ί δ η σ η ς 
και Ολοκλη-
ρωτισμού». 

Σ ε 
μ ι α 

σ ε ι ρ ά 
α π ό 

χ ώ ρ ε ς 
ά λ λ ω σ τ ε , 

λ α μ β ά ν ο ν τ α ι 
μέτρα με 

α ν τ ι κ ο μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό 
πρόσημο, τα οποία 

στερούνται στοιχειώδους 
ιστορικής τεκμηρίωσης. 

Παράδειγμα αποτελεί η Πολωνία 
όπου υπήρξε γενική απαγόρευση 

των «ολοκληρωτικών συμβόλων», 
ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται για 

παράδειγμα και η σβάστικά αλλά και το 
σφυροδρέπανο. Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα 

τέθηκε εκτός νόμου η Κομμουνιστική Νεολαία 
της Τσεχίας. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι σε χώρες της 

Βαλτικής όπως η Ρουμανία έχει απαγορευτεί η δράση 
κομμουνιστικών κομμάτων.

Το νέο στάδιο: «για όλα φταίνε οι κομμουνιστές»

Βεβαίως, όσο οι Καπιταλιστικές αντιθέσεις οξύνονται, όσο η κρίση 
βαθαίνει και η Ευρώπη σταματά να αποτελεί σημαντικό «παίχτη» στο 

διαμοιρασμό των κεφαλαίων, ο αντικομουνισμός περνά σε νέο επίπεδο. 
Σ’ ένα στάδιο, όπου ξεχνιούνται πλήρως τα ναζιστικά εγκλήματα και γίνονται 

μόνο ιστορικές αναφορές που φορτώνουν στον κομμουνισμό ή καλύτερα στο 
σοσιαλισμό που γνώρισε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα όλες τις ευθύνες για τα 

δεινά. Εγκαταλείπεται δηλαδή σ’ ένα βαθμό η θεωρεία «των δύο άκρων», ώστε 
οι νεοναζί να μπορούν σήμερα να δρουν πολιτικά ανενόχλητοι. 

Πρόσφατο και τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η φιέστα που 
διοργάνωσε η Εσθονική προεδρεία της ΕΕ με τίτλο «τα εγκλήματα 

από τα κομμουνιστικά καθεστώτα». Δεν είναι καθόλου τυχαίο το 
γεγονός ότι η φιέστα αυτή, έγινε τις μέρες όπου συμπληρώνονται 

100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Βεβαίως 
πανομοιότυπες εκδηλώσεις και συνέδρια έγιναν αρκετά, 

σε όλη την Ευρώπη, με την χρηματοδότηση της ΕΕ.

Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει αντιλαϊκό μέτρο 
που να μην συνοδεύεται με την ιδεολογική-

ιστορική απάτη του αντικομμουνισμού. 
Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι δεν 

υπάρχει τίποτα κοινό ανάμεσα στον 
κομμουνισμό και το φασισμό. 

Έ

Οκτώβρης
2017

Η ιστορία έχει γραφτεί με χρώμα κόκκινο από το αίμα όσων χάθηκαν 
ενάντια στις ορδές του Χίτλερ. Στη μάχη ενάντια στο φασισμό κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο η Βρετανία είχε 357.000 νεκρούς οι ΗΠΑ γύρω στους 
400.000 ενώ η σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση θυσίασε 20 εκατομμύρια 
παιδιά της. Πάνω από 10 εκατομμύρια ανάπηρους και τραυματίες. 
Αυτή είναι η σχέση των κομμουνιστών με τον φασισμό. 

Επιβάλλεται η αμφισβήτηση

Πέραν βεβαίως της συνεισφοράς της Σοβιετικής Ένωσης στη 
μάχη κατά του φασισμού, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο 
σοσιαλισμός-κομμουνισμός αποτελεί επιστημονική θεώρηση των 
πραγμάτων βασισμένη στη γνώση του κόσμου. Η Μαρξιστική 
θεωρεία, είναι αυτή που αποκάλυψε τον εκμεταλλευτικό 
χαρακτήρα του Καπιταλισμού. Του συστήματος στο οποίο με 
βάση τις τελευταίες έρευνες το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού 
έχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Του συστήματος όπου 
το φτωχότερο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού μοιράζεται 
κάτι λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πλούτου, την ώρα 
που το πλουσιότερο 10% έχει στα χέρια του το 88% του 
συνόλου του πλούτου.

Για να συνεχίσει λοιπόν αυτή η άγρια βαρβαρότητα, 
όσοι κατέχουν τον πλούτο επενδύουν στο ιστορικό 
ψέμα για να πολεμήσουν όσους αντιστέκονται. Είναι 
γι’ αυτό που η μελέτη της πραγματικής ιστορίας και 
η αμφισβήτηση των κατασκευασμένων αφηγήσεων 
επιβάλλεται όσο ποτέ.

•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Ο Σταύρος Μαλάς 
εκφράζει το νέο και 
μπορεί να ενώσει 

τις προοδευτικές δυνάμεις 
που αντιλαμβάνονται ότι η 

οριστική ρήξη με το χθες είναι 
η απαραίτητη προϋπόθεση 

για την κατάκτηση ενός 
διαφορετικού και 
καλύτερου αύριο.

ι επερχόμενες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν σε 
μια πολύ δύσκολη περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις 
για τον τόπο μας και το αποτέλεσμά τους θα είναι 
καθοριστικό για την παραπέρα πορεία που θα 
ακολουθήσει ο λαός μας.

•Η πρόσφατη κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας επίλυσης του 
Κυπριακού στην Ελβετία, αναγκάζει το λαό μας να συνεχίσει τον δίκαιο αγώνα 
του για απελευθέρωση και επανένωση. Πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη 
που μας έχει απομακρύνει από την λύση, οι συνέπειες της οποίας είναι κάτι 
περισσότερο από ορατές για την πατρίδα και το λαό μας, Ε/Κ και Τ/Κ. Τέσσερις 
και πλέον δεκαετίες μετά, ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της 
πατρίδας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, συνεχίζεται. 
Το όραμα για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και ευημερούσα ακόμη δεν έχει 
εκπληρωθεί, με τον μαρτυρικό Γολγοθά του λαού μας να συνεχίζεται.

•Οι πληγές από την οικονομική κρίση όχι μόνο δεν έχουν επουλωθεί 
αλλά συνεχίζουν ακόμα να πολλαπλασιάζονται. Μπορεί οι κυβερνώντες 
να διαφημίζουν το success story, αλλά εφαρμόζοντας το ιδεολογικό τους 
νεοφιλελεύθερο μανιφέστο ενθαρρύνουν και προωθούν αντεργατικές 
πολιτικές, με μείωση μισθών και συντάξεων, απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων και περικοπές των κοινωνικών δαπανών

•Η ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ 
ψηλά επίπεδα, κατατάσσοντας την Κύπρο στις υψηλότερες θέσεις στην 
Ευρώπη. 

•Η κατάσταση στο τομέα της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει μια καταθλιπτική 
εικόνα, παρά τη ψήφιση του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), της αυτονόμησης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και 
των Κανονισμών που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των λειτουργών τους. 
Η κυβέρνηση συνεχίζει να υπονομεύει τη μεταρρύθμιση στον τομέα της 
υγείας, μη στηρίζοντας τα δημόσια νοσηλευτήρια για να ανταπεξέλθουν στις 
αυξημένες ανάγκες των ασθενών.

•Στην παιδεία συνεχίζεται -και μάλιστα με αυξητική τάση- η εγκατάλειψη των 
σπουδών από φοιτητές λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τα προγράμματα κατά 

του αναλφαβητισμού αποσυντίθενται, το δημόσιο σχολείο αποδομείται, ο εμπαιγμός των νέων για το νέο 
σύστημα διορισμών συνεχίζεται, η Ειδική Εκπαίδευση κατάντησε ο φτωχός συγγενής τους συστήματος, ενώ 
εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Αρχιεπισκοπή να ιδρύει και να λειτουργεί σχολεία 
όλων των βαθμίδων.

•Οι τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην καταστροφή, απειλούν τους δανειολήπτες 
με εκποίηση της πρώτης τους κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής τους στέγης, ενώ με τη συνδρομή της 
κυβέρνησης και άλλων κομμάτων τα «αρπακτικά» ταμεία για αγορά δανείων έχουν ήδη εμφανιστεί. 

•Στον τομέα της διαφθοράς η Κυβέρνηση έχει αναδειχτεί σε πρωταθλήτρια, με τα σκάνδαλα και το βόλεμα 
ημετέρων να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της καθημερινότητας. 

•Οι δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο της πολιτικής 
ιστορίας του τόπου.

Όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν το μέλλον του λαού μας. Η κοινωνία αναμένει και προσδοκά σε καλύτερες 
μέρες από το ΑΚΕΛ και την Αριστερά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για εμάς, από το να φανούμε αντάξιοι αυτών 

των προσδοκιών. 

Στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές η Κύπρος θα αναμετρηθεί 
με το μέλλον της και οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν 
ανάμεσα ποιος θα αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα μας μπροστά.

Ο Νίκος Αναστασιάδης έπαιξε για ακόμα μια φορά με την ελπίδα 
του λαού μας για λύση και επανένωση. Έθεσε τις προσωπικές 
φιλοδοξίες και τις εκλογικές του σκοπιμότητες πάνω από τις 
επόμενες γενιές και τα συμφέροντα της Κύπρου. Αναλώθηκε 
σε παλινδρομήσεις και αντιφάσεις που προκαλούσαν συνεχή 
πισωγυρίσματα στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, ενώ 
έχει εφαρμόσει τις πιο ακραίες πολιτικές ενάντια στους νέους, 
τους εργαζομένους, τους ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού, κατατάσσοντας την Κύπρο στις χώρες με το 
υψηλότερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αποτέλεσε το δεκανίκι της 
Κυβέρνησης και του ΔΗ.ΣΥ για την επιβολή των σκληρών 
μέτρων του Μνημονίου και της νεοφιλελεύθερης ατζέντας. 
Με τις ανεδαφικές του θέσεις για τη «νέα στρατηγική», τις 
απορριπτικές του τοποθετήσεις, τις επικίνδυνες απόψεις του και 
για το κυπριακό και το συναγέλασμα με το φασιστικό ΕΛΑΜ, δεν 

μπορεί να αποτελεί την εναλλακτική υποψηφιότητα που αναζητά η κοινωνία.

Ο Γιώργος Λιλλήκας έχει ταυτιστεί με τον απόλυτο πολιτικό χαμαιλεοντισμό, προσαρμοζόμενος στο ακροδεξιό 
στελεχιακό δυναμικό του κόμματός του και πλειοδοτώντας στον απορριπτισμό. Σήμερα διεκδικεί τις εκλογές 
χωρίς ουσιαστικές πιθανότητες επιτυχίας. Κάθε ψήφος στον κ. Λιλλήκα είναι χαμένη στη μάχη να απαλλαγούμε 
από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗ.ΣΥ.

Το ΑΚΕΛ θα δώσει τη μάχη των προεδρικών εκλογών με μια πραγματικά εναλλακτική και νικηφόρα 
υποψηφιότητα. Μια υποψηφιότητα που ανοίγει νέους ορίζοντες, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής, 
ξέρει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και δικαιώνει τις προσδοκίες των νέων και της κοινωνίας για αληθινή και 
δημιουργική αλλαγή.

Η μόνη αξιόπιστη και ασφαλής επιλογή στις προεδρικές εκλογές είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ!

Ένας άνθρωπος έντιμος και καθαρός, που δεν σταμάτησε να δίνει τον καθημερινό αγώνα του ενεργού πολίτη. 
Για αυτό και σήμερα μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τη νέα γενιά χωρίς ενοχές. Να βάλει μαζί της το στοίχημα για 
της οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο. Για να συνεχίσει με προσήλωση σε αρχές τις προσπάθειες επανένωσης 
της πατρίδας και του λαού μας. Για να εμπεδώσει στο δημόσιο βίο το ήθος και την αξιοπρέπεια. Να θωρακίσει 
τους θεσμούς και να καταπολεμήσει τη γάγγραινα της διαφθοράς.
Ο Σταύρος Μαλάς εκφράζει το νέο και μπορεί να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι η 
οριστική ρήξη με το χθες είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση ενός διαφορετικού και καλύτερου 
αύριο.

Στις προεδρικές εκλογές δεν υπάρχουν διλήμματα. Απέναντι στην πόλωση και τη στασιμότητα, ο Σταύρος 
Μαλάς είναι ο μοναδικός υποψήφιος που μπορεί να πάρει την Κύπρο μπροστά. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια 
και σιγουριά.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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υμπληρώνονται φέτος 
57 χρόνια από την 
επέτειο ανεξαρτησίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
16η Ιουνίου του 1960 ήταν 

η απαρχή για την Κυπριακή Δημοκρατία 
ως ανεξάρτητο κράτος, αν και η 
επέτειος θεσπίστηκε και εορτάζεται την 
1η Οκτωβρίου. Έχει περάσει λοιπόν, μισός και πλέον 
αιώνας μιας ανεξαρτησίας, που τελικά, δεν έζησε ποτέ 
ο κυπριακός λαός. 

Κοινωνικοί και Πολιτικοί αγώνες 
του λαού...
Το ΑΚΕΛ επιδίωξε τη συστράτευση του λαού σε 
μαζικοπολιτκή πάλη ενάντια στους αποικιοκράτες. 
Οι εργαζόμενοι, αλλά και προοδευτικά στοιχεία της 
αστικής τάξης συνασπίστηκαν γύρω από το ΑΚΕΛ 
σε συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. 
Οι πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες της Αριστεράς 
συσπείρωσαν μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού σε 
ένα μέτωπο, που αγωνιζόταν ενάντια στην βρετανική 
αποικιοκρατία. Συνάμα, δίνονταν και κοινωνικοί αγώνες 
με ταξικό χαρακτήρα.

Διάσπαση της αντιαποικιακής 
πάλης...
Ο αγώνας όμως της πλειοψηφίας του κυπριακού λαού 
δεν αγκαλιάστηκε από το σύνολο. Η αστική τάξη και η 
Δεξιά πλάι στην Εθναρχία απέρριπταν την πάλη του λαού, 
επειδή καθοδηγείτο από την Αριστερά.

Ο έντονος αντικομμουνισμός αλλά και ο εθνικισμός που τους διακατείχε οδήγησε στη 
διάσπαση του λαού, και ενώ το ΑΚΕΛ επέμενε για ενιαίο μέτωπο κατά της αποικιοκρατίας, 
η Εθναρχία και η δεξιά αρνήθηκαν να συστρατευθούν σε αυτό τον πατριωτικό αγώνα. 

Επιδίωξη τους ήταν η μονοπώληση του αγώνα με δική τους καθοδήγηση, σε μια προσπάθεια 
να ανακόψουν την Αριστερά η οποία είχε πλέον αγκαλιασθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία 
του κυπριακού λαού. Σκεπτόμενη πρώτα την ανατροπή των προοδευτικών στοιχείων της 
κοινωνίας που ακολουθούσε το ΑΚΕΛ, παρά την ανάγκη για απομάκρυνση των Βρετανών, 
η ηγεσία της δεξιάς ξεκινά μια άλλη μορφή αγώνα. Το 1955 ιδρύεται η ΕΟΚΑ, με ηγέτη τον 
σοβινιστή – αντικομμουνιστή Γεώργιο Γρίβα και ξεκινά ο ένοπλος αγώνας. Είναι γνωστό 
πως ο Γ. Γρίβας – τόσο από τη δράση του όσο και από τα απομνημονεύματά του – υπήρξε 
πρώτα αντικομμουνιστής και μετά αντιαποικιοκράτης ή «πατριώτης».

Είναι γνωστές επίσης και οι συνέπειες που υπέστη ολόκληρος ο κυπριακός λαός από την 
όποια δράση του. Το ΑΚΕΛ διαφώνησε από την αρχή με αυτή την μορφή αγώνα, τονίζοντας 
πως μόνο ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει. Πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ έδωσαν την ζωή 
τους σε έναν αγώνα που πρώτιστο στόχο είχε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της δεξιάς 
και να αποδυναμώσει την αριστερά. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα του ένοπλου αγώνα 
ήταν η διάσπαση του λαού σε δύο μέτωπα και έφερε ως επακόλουθο τις συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου.

 
Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου...
Ενώ κάποιοι κάνουν λόγο μέχρι και σήμερα για σωτηρία του κυπριακού λαού, 
οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου μόνο ως αποτέλεσμα αδιεξόδου μπορούν να 
χαρακτηριστούν. Στα πλαίσια ενός ιμπεριαλιστικού σχεδίου, χτίστηκε η ανεξαρτησία 
της πατρίδας μας. Μια ανεξαρτησία που παραχώρησε παρεμβατικά και εγγυητικά 
δικαιώματα σε  Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν στην ουσία η λιγότερο – έως καθόλου – επωφελούμενη 
από την εν λόγω συμφωνία. Μέσω του τότε ένοπλου αγώνα, η Τουρκία βρέθηκε να 
έχει ρόλο στο κυπριακό, ενώ τα τραγικότερα αποτελέσματα τα έζησε ο κυπριακός 
λαός λίγα χρόνια αργότερα.

Το ΑΚΕΛ συμβούλευσε τον Μακάριο να μην υπογράψει την συμφωνία, αφού εμπεριείχε 
ιμπεριαλιστικά στοιχεία και έθεταν την Κύπρο κάτω από την κηδεμονία των εγγυητριών 
χωρών. Πρότεινε όπως 
παύσει ο ένοπλος αγώνας 
και να συνεχισθεί η ενιαία 
πάλη του λαού κάτω 
από ένα μέτωπο, για 
ανεξαρτησία του νησιού 
χωρίς εγγυήσεις. Ωστόσο, 
ο Μακάριος προχώρησε 
στην υπογραφή της 
συμφωνίας. 

Το ΑΚΕΛ για άλλη 
μια φορά επέλεξε 
το δρόμο του 
πατριωτισμού...
Παρά τις διαφωνίες που είχε 
σχετικά με τις εξελίξεις, το ΑΚΕΛ δεν υποτίμησε ούτε απαξίωσε την ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αντιθέτως, έθεσε ως κύριο στόχο τη συνέχιση της πάλης για μια πραγματική 
ανεξαρτησία και θεώρησε ως καθήκον του τον αγώνα για απαλλαγή από τα αρνητικά στοιχεία 
που επέφερε η Ζυρίχη. Δυστυχώς τον δρόμο αυτό δεν ακολούθησε συλλογικά ο κυπριακός 
λαός. Πολλοί δεν πίστεψαν στην ανεξαρτησία, αρκετοί Ελληνοκύπριοι προσέβλεπαν στην 
ένωση και Τουρκοκύπριοι στη διχοτόμηση. Η προσπάθεια του ΑΚΕΛ για συστράτευση του 
λαού, ούτως ώστε να λειτουργήσει το νεοσύστατο κράτος και να απομακρυνθούν τα αρνητικά 
στοιχεία, δεν αγκαλιάστηκε από το σύνολο του λαού. Επικράτησε η διχόνοια αντί της μαζικής 
πάλης. Μια διχόνοια που ξεκίνησε για να να ικανοποιηθεί ο αντικομμουνισμός της δεξιάς. 

•Χαρά Βασιλείου
Μέλος Τ.Ο. ΤΕΠΑΚ
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Τ.Ο. ΤΕΠΑΚ

Σ
Η 16η Ιουνίου 
του 1960 ήταν 

η απαρχή για την 
Κυπριακή Δημοκρατία 

ως ανεξάρτητο 
κράτος, αν και η 

επέτειος θεσπίστηκε 
και εορτάζεται την 

1η Οκτωβρίου. Έχει 
περάσει λοιπόν, μισός 
και πλέον αιώνας μιας 

ανεξαρτησίας, που 
τελικά, δεν έζησε ποτέ ο 
κυπριακός λαός. 

Η προσπάθεια του 
ΑΚΕΛ για συστράτευση 

του λαού, ούτως ώστε να 
λειτουργήσει το νεοσύστατο κράτος και 

να απομακρυνθούν τα αρνητικά στοιχεία, 
δεν αγκαλιάστηκε από το σύνολο του 
λαού. Επικράτησε η διχόνοια αντί της 

μαζικής πάλης. Μια διχόνοια που ξεκίνησε 
για να να ικανοποιηθεί ο 

αντικομμουνισμός της δεξιάς. 

Οκτώβρης
2017





10 ευρωπαϊκά θέματα

τις 23 Αυγούστου, η Εσθονική Προεδρία της Ε.Ε διεξήγαγε Υπουργική 
συνάντηση όλων των κρατών μελών της ΕΕ, με τίτλο «Η κληρονομιά 
στην Ευρώπη του 21ου αιώνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν 
από τα κομμουνιστικά καθεστώτα» στο Ταλίν της Εσθονίας. 

Η πράξη αυτή για ακόμα μια φορά παρουσιάζει την τάση και τη θέληση 
πολλών παραγόντων στην ΕΕ για παραχάραξη της ιστορίας, την ισοπέδωση  
των αγώνων που έδωσαν οι λαοί, υπονομεύει τον πολιτικό διάλογο και τη 
συνύπαρξη στην Ευρώπη και αποτελεί προσβολή της ιστορικής μνήμης του 
ευρωπαϊκού λαού. Παρουσιάζει την άποψη μερίδας ηγετών των κρατών 
μελών που θέλουν να διαγράψουν από την παγκόσμια ιστορία την ύπαρξη 
της Σοβιετικής Ένωσης ή την μετατροπή της ως ένα ολοκληρωτικό καθεστώς 
που μόνο αρνητικά επέφερε στην ανθρωπότητα. 

Σε μια εποχή που οι ακροδεξιά 
και ο νεοναζισμός επανέρχονται 
στο προσκήνιο λόγο της βαθιάς 
οικονομικής κρίσης που ταλανίζει 
τον πλανήτη, εκμεταλλεύονται 
τις αποτυχίες των πολιτικών 
της ΕΕ  και προσπαθούν να 
εξομοιώσουν τον ναζισμού με τον 
κομμουνισμό. Η στάση τους αυτή 
είναι ιστορικά ψευδής, επικίνδυνη 
και απαράδεκτη. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι η Εσθονική Κυβέρνηση 
επέλεξε να επικεντρωθεί στα 
“κομμουνιστικά εγκλήματα” 
δείχνει σαφώς ότι σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει το θεσμό της εκ 
περιτροπής Προεδρίας της ΕΕ για 
ιδεολογικούς σκοπούς και όχι 
για υπεράσπιση των πολιτών της 
καθώς και των δικαιωμάτων της.

Η GUE/NGL μέσο της προέδρου της, 
κα. Gabi Zimmer, καταδίκασε την 
στάση της Εσθονικής Προεδρίας και 
σημείωσε με ικανοποίηση ότι λόγο του 
πολύ χαμηλού αριθμού που υπέγραψαν 
την τελική δήλωση της συνάντησης 
(μόνο 8), μόνο αποτυχία μπορεί να 
θεωρηθεί. “Η πλήρης αποτυχία αυτού 
του  γεγονότος, αποδεικνύει με τον πιο 
εμφατικό τρόπο ότι η ιστορία πρέπει 
να προσεγγίζεται επιστημονικά και 
με αντικειμενικό τρόπο και να μην 
χρησιμοποιείται για ιδεολογικούς 
λόγους και προπαγάνδα, ιδίως μέσω 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Την ίδια 
ώρα γίνεται φανερό ότι η προσπάθεια 
της Εσθονικής Προεδρίας δεν γίνεται 
δεκτή από πολλά κράτη μέλη. Χώρες 
οι οποίες υπέφεραν από το φασισμό 
και  το ναζισμό, εναντιώνονται ή 
διαφωνούν με την προσπάθεια αυτή.  

Η στάση της GUE/NGL, έστειλε σαφές 
μήνυμα σε όλους, ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη για τα δεινά 
που πέρασε η ανθρωπότητα από το ναζισμό , να μαθαίνει από την ιστορία 
χωρίς ιδεολογική προκατάληψη και να συνάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα 
για την ανάπτυξη πολιτικών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαών και 
για την προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη χωρίς περιφερειακές 
και κοινωνικές ανισότητες. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να δώσει καμία 
πλατφόρμα στον ρατσισμό, τις διακρίσεις και την ομιλία του μίσους. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να καταδικάσουν την όποια διαδικασία ανύψωσης του 
φασισμού και ταύτισης του με τον κομμουνισμό και να παρουσιάσουν την 
πραγματική ιστορική αλήθεια στους πολίτες της ΕΕ και να μην επιτρέψουν 
την περαιτέρω παραχάραξη της ιστορία. Η ιστορία πρέπει να διδάσκεται και 
μάλιστα σωστά, ούτως ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο 
για τους πολίτες της ΕΕ. 

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu

Σ
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T ο Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα 
σε όλη την Κύπρο. Στα Τοπικά Κινήματα Εδονόπουλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 6 μέχρι 14 χρόνων. 
Πιστεύουμε στη λευτεριά, στην ειρήνη, στη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Συναντιόμαστε μία φορά κάθε βδομάδα και ασχολούμαστε με παιχνίδι, αθλητισμό, ζωγραφική, χορό, χειροτεχνίες, εκδρομές 
και πολλά άλλα. Συζητάμε διάφορα θέματα που δεν απασχολούν μόνο τους μεγάλους, αλλά και εμάς. Συζητάμε για την κατοχή 
στο νησί μας, για τις σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, για το περιβάλλον γύρω μας, το σχολείο και τις 
απαιτήσεις μας από αυτό, τη ζωή των παιδιών σε άλλες χώρες και για κάθε τι που συμβαίνει στο κόσμο που ζούμε.

Καλούμε λοιπόν, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας, για να περάσουμε όμορφα και δημιουργικά τον ελεύθερο 
μας χρόνο. Όλοι μαζί να παλεύουμε για την ειρήνη και την ελευθερία σε όλο τον κόσμο και πάνω απ’ όλα για να διεκδικούμε ένα 
καλύτερο αύριο για εμάς και τους γύρω μας. 
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Μια ακόμη σχολική χρονιά ξεκίνησε με προσδοκίες και όνειρα για τους μαθητές και τους 
γονείς τους. Προσδοκίες για την παρεχόμενη παιδεία στον τόπο μας, η οποία έχει χρέος να 
γαλουχήσει τους νέους με αξίες και ιδανικά , να διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες 
που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις έχοντας ενεργό ρόλο στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι . Ωστόσο η σχολική χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα και ελλείψεις, 

όπως και κάθε νέα χρονιά επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Η πολιτική των κυβερνώντων στην εκπαίδευση απέτυχε

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του Ν.Αναστασιάδη προωθεί πολιτικές στο εκπαιδευτικό σύστημα 
οι οποίες αλλάζουν άρδην την παρεχόμενη παιδεία στον τόπο μας. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 
προωθήθηκε επί προηγούμενης διακυβέρνησης σταμάτησε και μπήκε στα συρτάρια. Το όραμα για 
ανθρωποκεντρικό και δημοκρατικό σχολείο διαλύεται.  Η αυταρχική φιλοσοφία των νέων κανονισμών 
επιβεβαιώνεται με την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να φιμώσει τα συλλογικά όργανα 
των μαθητών μέσα από απειλές και εκφοβισμούς για προσθήκη απουσιών σε όσους συμμετέχουν 
σε εκδηλώσεις της ΕΣΕΜ και της ΠΣΕΜ. Παράλληλα αυξάνεται ο αυταρχισμός με την προσπάθεια 
επαναφοράς της στολής, τη μείωση των απουσιών που δικαιούται ένας μαθητής και την κατάργηση 
των δικαιολογημένων απουσιών.

Πέραν των αντιδημοκρατικών μεταρρυθμίσεων προωθείται και η μετατροπή του σχολείου σε μεγάλο 
εξεταστικό κέντρο καθώς με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων από την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2018-2019 θα εφαρμοστούν οι εξετάσεις ανα τετράμηνο. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη όξυνση του προβλήματος της παραπαιδείας καθώς θα ωθεί τους μαθητές να κυνηγούν το 
βαθμό αντί τη γνώση, αυξάνοντας το άγχος των μαθητών και μειώνοντας τον ελεύθερο τους χρόνο. 

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρήκε τα σχολεία για άλλη μια φορά με τεράστια προβλήματα. Σε 
αρκετά σχολεία υπήρχε έλλειψη καθηγητών με αποτέλεσμα να μην γίνονται μαθήματα ενώ κάποια 
σχολεία, κυρίως Τεχνικές, άργησαν να προμηθευτούν βιβλία. Η κακή κατάσταση των κτιρίων και η 
μείωση των έργων αναβάθμισης των είναι για ακόμα μια χρονιά το σήμα κατατεθέν της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Επιπλέον οι ερασιτεχνισμοί των κυβερνώντων άφησαν εκτός τάξεων μαθητές 
του Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στην Πάφο που αναγκάζονταν να κάνουν μάθημα στις κερκίδες 
και στα παγκάκια της αυλής!

Πέραν αυτών τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ειδική εκπαίδευση, η οποία συνεχίζει 
να αποτελεί το φτωχό συγγενή της εκπαίδευσης. Παράλληλα τα Εσπερινά Σχολεία συνεχίζουν να 
λειτουργούν στη βάση των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων του 1990. Είναι φανερό λοιπόν 
ότι η κυβέρνηση ακολουθεί στην παιδεία την πολιτική λιτότητας, περικοπών και αυταρχισμού που 
ακολουθεί σε όλα τα ζητήματα.

Αγώνας για ριζοσπαστική και προοδευτική αλλαγή στην εκπαίδευση

Ας αφήσουν λοιπόν στην άκρη τα επικοινωνιακά παιχνίδια και τις βαρύγδουπες δηλώσεις ότι δήθεν 
η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς προβλήματα. Η πολιτική των κυβερνώντων στην παιδεία δεν 
εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και οι μαθητές θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν 
ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο μακριά από τον αυταρχισμό και τους πειραματισμούς του 
Υπουργείου Παιδείας. Θα συνεχίσουν οργανωμένα και μαζικά να αγωνίζονται για να μην εφαρμοστούν 
οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων. Οι μαθητές χαράζουν το δρόμο για ριζοσπαστική και 
προοδευτική αλλαγή στην εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Πάντα μέχρι τη νίκη!

•Άλκης Συλικιώτης 
Κεντρικός Μαθητικός Υπεύθυνος ΕΔΟΝ

νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη αρχίσει για 
τους περισσότερους χώρους σπουδών και ως 
Προοδευτική Κ.Φ συγχαίρουμε όλους τους νέους 
φοιτητές για τη θέση που εξασφάλισαν σε όλους 

τους χώρους σπουδών και συνάμα τους καλωσορίζουμε στο 
φοιτητικό κίνημα. Ευχόμαστε στο κάθε φοιτητή ξεχωριστά, 
καλή αρχή στη νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά, κάθε επιτυχία 
στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά και την ίδια ώρα καλή 
συνέχεια σε όλους τους υφιστάμενους φοιτητές. 

Η Προοδευτική Κ.Φ. έχοντας στο επίκεντρο της δράσης της το 
φοιτητή και τις ανάγκες του, τα δικαιώματα και τα αιτήματα 
του, δηλώνει δυναμικά το παρών της στους μικρούς και 
μεγάλους αγώνες των φοιτητών, όπως άλλωστε πράττει 
εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια.

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει το φοιτητικό κίνημα 
αντιμέτωπο με τη λυσσαλέα επίθεση στα δικαιώματα 
και κεκτημένα των φοιτητών και της νέας γενιάς. Οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται από την 
Κυβέρνηση μέσα από τα μέτρα λιτότητας και με αφορμή την 
οικονομική κρίση κατά των δικαιωμάτων  των φοιτητών, 
δεν αφήνουν άλλα περιθώρια στους φοιτητές, από το να 
αντισταθούν για να περιφρουρήσουν όσα με αγώνες δεκάδων 
ετών έχων διεκδικηθεί και κερδηθεί. 

Η παράταξη της Αριστεράς στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, 
παραμένει ο κύριος στυλοβάτης των δικαιωμάτων των 
φοιτητών. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την επέκταση της 
Δημόσιας Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όπου θα δέχεται ακόμα περισσότερους φοιτητές 
ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει όσες περισσότερες ανάγκες 
νέων φοιτητών γίνεται.  

Η νέα χρονιά δυστυχώς δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς 
για τους φοιτητές. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη φρόντισε 
για δεύτερη  συνεχόμενη χρονιά μέσα από τα αντί-φοιτητικά 
μέτρα που προωθεί να προξενήσει και πάλι προσκόμματα 
στην ομαλή φοίτηση μας. 

Αρκετοί φοιτητές πλέον δεν είναι δικαιούχοι των βοηθημάτων στην Φοιτητικής Μέριμνας λόγο των τροποποιήσεων των δικαιούχων, 
υπάρχει μεγάλη αναμονή αφού πολλοί ακόμα δεν να έχουν πάρει το βοήθημα και την ίδια ώρα οι αιτήσεις για το Φοιτητικό Πακέτο 
ακόμη δεν ξεκίνησαν να εξετάζονται. 

Η Προοδευτική Κ.Φ.,  δηλώνει για ακόμα μια φορά ότι θα σταθεί ανάχωμα σε όσους προσπαθούν να εξαλείψουν τα δικαιώματα των 
φοιτητών, που με αγώνες κατακτήθηκαν. Θα συνεχίσουμε μπροστάρηδες να υπερασπιζόμαστε σαν κόρη οφθαλμού τη δημόσια και 
δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

«Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει»

•Χαράλαμπος Πανταζής
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Σ τις μέρες μας η τεχνική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τα δεδομένα της Κύπρου 
και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
δεν παίρνει και πολύ στα σοβαρά αυτήν την άποψη. 

Το Υπουργείο Παιδείας στερεί το δικαίωμα σε πολλούς συμμαθητές μας να ακολουθήσουν 
τον κλάδο που θέλουν στη τεχνική σχολή. Πώς γίνετε να γεμίζουν οι ίδιοι κλάδοι 

εδώ και 3-4 χρονιά σε όλες τις τεχνικές παγκύπρια; Το μόνο πράγμα που κάνει το Υπουργείο είναι 
να μας κόβει τα φτερά και επιβάλλοντας μας να ακολουθήσουμε άλλους κλάδους που δεν έχουν 
καμία σχέση με αυτό που θέλουμε. Ακόμα χειρότερα μας στέλνει από την μια τεχνική στην άλλη 
και αν οι θέσεις τελειώσουν μας στέλνουν από σχολειό σε σχολειό και στο τέλος οι περισσότεροι 
καταλήγουν στα λύκεια σε κλάδους που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνική εκπαίδευση. Το 
Υπουργείο Παιδείας ξεπουλά το μέλλον μας και θεωρεί τους μαθητές της Τεχνικής εκπαίδευσης 
μαθητές δεύτερης κατηγορίας.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στης τεχνικές είναι το θέμα των εργαστηρίων. Κυρίως σε 
ξενοδοχειακές σχολές υπάρχει πρόβλημα με τα εργαστήρια καθώς αυτά δεν έχουν αρκετό χώρο για 
όλους τους μαθητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται απογευματινά μαθήματα και έτσι αρκετοί 
μαθητές  χάνουν αρκετό και πολύτιμο από τον ελεύθερο τους χρόνο. Επίσης κάποια εργαστήρια 
έχουν ελλείψεις σε υλικά είτε αυτά είναι εργαλεία είτε αυτά είναι εξαρτήματα. Ακόμα στα εργαστήρια 
υπάρχουν μηχανές που δεν δουλεύουν ενώ γενικά μέρη του εργαστηρίου δεν λειτουργούν. Για όλα 
αυτά το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα και αναγκαστικά αναλαμβάνουν να τα φτιάξουν οι μαθητές 
μαζί με τους καθηγητές τους. 

Στα σχολεία μας δε χωράει ο ρατσισμός! Αλλά για να καταπολεμήσουμε το 
φαινόμενο του ρατσισμού στα σχολεία, αλλά και από την κοινωνία γενικά, 
πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά που γεννούν και εκτρέφουν το ρατσισμό στις 
συνειδήσεις των μαθητών.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα όσα διαδραματιστήκαν πριν λίγο καιρό στο 
Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αρκετοί 
συμμαθητές μας αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους, διαμαρτυρόμενοι για 
την εισαγωγή μαθητών προπαρασκευαστικής μαθητείας στο σχολείο.Τα ΜΜΕ 
άρπαξαν την ευκαιρία για να «πουλήσουν» την είδηση, αλλοιώνοντας τελείως 
την αλήθεια. Έσπευσαν να κυκλοφορήσουν το θέμα ως ρατσιστικό φαινόμενο, 
γράφοντας ότι «μαθητές αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους, διαμαρτυρόμενοι 
για την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο». Δεν υπολόγισαν όμως 
ότι το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης 
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων μαθητών, αφού χρόνια τώρα λειτουργούν 
ήδη τάξεις με ξενόγλωσσους μαθητές, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το ζήτημα 
είναι αδιανόητο και αισχρό, αφού αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ, για 
να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για κέρδος, σκόπιμα καλλιεργούν μέσα από το 
διαδίκτυο φαινόμενα φανατισμού και ρατσισμού στα μυαλά μικρών και μεγάλων. 

Εκτός από τα ΜΜΕ, ο ρατσισμός μπορεί να καλλιεργείται κάποιες φορές στα 
σχολεία ακόμα και από τους ίδιους τους καθηγητές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι 
μας μπορούμε να θυμηθούμε τουλάχιστον ένα παράδειγμα κάποιου καθηγητή 
ή καθηγήτριας που να κάνει κάποιο ρατσιστικό σχόλιο, ή να μη σταματά ένα 
ρατσιστικό αστείο στην τάξη, κτλ.

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η ίδια η κοινωνία σπείρει τον ρατσισμό, το 
φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. Η κοινωνία μας, που θέλει να μας κάνει ολοένα 
και πιο ανταγωνιστικούς, υποσυνείδητα σπέρνει μέσα μας τον ρατσισμό.

Η νεολαία της Κύπρου, με μπροστάρη τους μαθητές, οφείλει να σταθεί εμπόδιο σε 
όσους διαδίδουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν 
το μέλλον αυτής της πατρίδας και αν δεν σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη 
τότε δεν σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Για αυτό καλούμε τον καθένα σε συστράτευση για κοινούς αγώνες ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε 
την κατάσταση όσον το δυνατό περισσότερο, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ανεχτικής, αλληλέγγυας 
που θα αγωνίζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου. Ως ΕΔΟΝίτες οφείλουμε 
να παλεύουμε κατά του φανατισμού και ρατσισμού στα σχολεία, για να χτίσουμε μια κοινωνία για όλους 
τους συνανθρώπους μας!

•Βασίλης Μολέσκης
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πασκάλ Λάρνακας

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση να σταματήσουν 
να θεωρούν την Τεχνική εκπαίδευση κατώτερη της Μέσης γενικής 
εκπαίδευσης. Καλούμε τους αρμόδιους να λύσουν τα προβλήματα των 
Τεχνικών είτε αυτά είναι η κακή κατάσταση των κτιρίων, είτε οι ελλείψεις 
στα εργαστήρια και επιτέλους ας αυξήσουν τις θέσεις στους κλάδους της 
Τεχνικής που έχουν μεγάλη ζήτηση. 

Εμείς ως μαθητές ζητάμε ενοποιημένη τεχνική και γενική μέση εκπαίδευση. 
Να μην υπάρχουν ξεχωριστά λύκεια και τεχνικές αλλά ένα σχολείο που 
έχει όλους τους κλάδους. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι μαθητές θα έχουν 
το δικαίωμα να διαλέγουν τον κλάδο που ο κάθε ένας επιθυμεί και θέλει 
να ακολουθήσει στο πανεπιστήμιο ή για τη μετέπειτα δουλειά του αλλά 
παράλληλα να έχει και μια ολόπλευρη γενική μόρφωση. 

•Αντρέας Λόντου
ΠΕΟΜ Περιφερειακής Τεχνικής Αυγόρου
Γραμματέας ΠΣΕΜ
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16 φοιτητές

Σ την Κύπρο εν έτει 2017 και με τις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών να 
είναι αισθητές όσο ποτέ άλλοτε, λειτουργούν τρία Δημόσια Πανεπιστήμια για 
να καλύψουν τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δυο εξ 
αυτών δίνουν την ευκαιρία στον οποιοδήποτε να διεκδικίσει μία θέση, με 
επιχορηγημένα δίδακτρα από το κράτος, μέσο της διαδικασία των παγκυπρίων 
εξετάσεων. Το ερώτημα όμως είναι, όντος υπάρχει πραγματικά Δημόσια και 

Δωρεάν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Με την κατάκτηση μίας θέσης στα Δημόσια Πανεπιστήμια 
μπορεί κάποιος φοιτητής να σπουδάσει; Δυστυχώς όχι. 

Κόστος Βιβλίων 
Με το παρόν ακαδημαϊκό σύστημα στην Κύπρο, ένας φοιτητής για να παρακολουθεί μαθήματα 
σε οποιαδήποτε σχολή στο ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Κύπρου χρειάζεται υλικά μαθημάτων και 
κυρίως τα βιβλία. Πολλοί είναι οι ακαδημαϊκή οι οποίοι απαιτούν ο φοιτητής να αγοράζει 
βιβλία ύψους εκατοντάδων ευρώ. Βιβλία με κόστος από 50 μέχρι και 200 ευρώ. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα δημιουργείται σε τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, στις Σχολές Θετικών Επιστημών, 
Σχολές Οικονομικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής. Η μη δημιουργία Συνεργατικού 
φοιτητικού βιβλιοπωλείου στα κρατικά Πανεπιστήμια, πάρα τους πολύχρονους αγώνες της 
παράταξης μας, έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες να είναι οι φοιτητές οι οποίοι σπαταλούν 
από 300 μέχρι 500 ευρώ ανά εξάμηνο για την απόκτηση των βιβλίων τους στα ‘Δωρεάν’ 
Πανεπιστήμια. Ποσό που αν πολλαπλασιαστεί με τα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή, γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερο. Και αν προσθέσουμε και ένα μεγάλο ποσό για την γραφική ύλη που σε 
μερίδα κλάδων (π.χ Αρχιτεκτονική, Γραφικές Τέχνες, Νοσηλευτική κτλ) μπορεί να αυξηθεί 
ραγδαία το κονδύλι που χρειάζονται οι φοιτητές. 

Στέγαση  
Τα μεγάλα έξοδα για έναν φοιτητή, συνεχίζουν να αποτελούν τα ενοίκια των σπιτιών. Δυστυχώς 
τα πανεπιστήμια παρέχουν μόνο ένα μικρό αριθμό φοιτητικών εστιών που καλύπτουν το 5-10% 
των φοιτητών τους. Αδικαιολόγητο αποτελεί το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
μεγαλύτερο Κρατικό Ίδρυμα του τόπου, με πέραν των 7.500 φοιτητών, έχει μόνο 208 εστίες 
για τους φοιτητές του και την ίδια ώρα οι Πρυτανικές αρχές να συνεχίσουν καθυστερούν για 
αρκετά χρόνια την έναρξη της Β’ φάσης των εστιών. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η συντριπτική 
πλειοψηφία των φοιτητών να καταλήγει να ενοικιάζει σπίτια από ιδιώτες σε τιμές 400- 500 
ευρώ.  Η κατάσταση με τα ενοίκια των διαμερισμάτων συνεχίζει να είναι το βαρύ φορτίο 
για τις οικογένειες των φοιτητών. Την ίδια ώρα που η Προοδευτική Κ.Φ και η αριστερά, 
έδωσε αγώνες για την εφαρμογή του πλαφόν στα ενοίκια των διαμερισμάτων, δυστυχώς 
είδαμε απέναντι μας τόσο τη βουλή όσο και την Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη να  μένουν 
αμέτοχοι στα οικονομικά προβλήματα  του κυπριακού λαού και μιας ευάλωτης μερίδας του, 
των φοιτητών.

Σίτιση 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για ένα φοιτητή είναι η σίτιση. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
παρά το γεγονός ότι λειτουργούν εστιατόρια και καφετέριες, η ιδιωτική διεύθυνση πολλές 
φορές απαξιώνει το γεγονός ότι απευθύνεται σε φοιτητές και συνεχώς παρατηρείται αύξηση 
των τιμών. Ευχής έργο θα ήταν και στα δύο Πανεπιστήμια να λειτουργούν εστιατόρια και 
καφετέριες υπό την διοίκηση του Πανεπιστημίου όπου θα σιτίζονται δωρεάν τουλάχιστον οι 
άποροι φοιτητές και θα υπάρχουν τιμές με βάση τις δυνατότητες των φοιτητών.   

Ταμείο Αλληλεγγύης 
Σε συνέχεια των πιο πάνω, πριν ένα χρόνο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε 
ετσιθεληκά να επιβάλλει στου φοιτητές να πληρώνουν κάθε χρόνο το ποσό των 30 ευρώ για 
ασφάλιση των φοιτητών και την εισαγωγή του ποσού σε ένα ταμείο αλληλεγγύης για τους 
φοιτητές. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο είναι προφανώς ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
αναγκάζει τους φοιτητές να πληρώσουν το ποσό αυτό, ασχέτως με την οικονομική τους 
κατάσταση και με την προϋπόθεση ότι πρέπει να το πληρώσουν για να μπορέσουν στη συνέχεια 
να εγγραφούν στα μαθήματα τους. Από την άλλη, στο ΤΕΠΑΚ αποφασίστηκε να εισπράττουν 
40 ευρώ κατά την εγγραφή  τους  που αφορούν την ασφάλιση, εγγραφή στην φοιτητική 
ένωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, ένας φοιτητής ο οποίος θα περάσει 
στην πρώτη κατανομή στο ΤΕΠΑΚ και κρατήση την θέση του, όμως περάσει με την δεύτερη 
κατανομή Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πληρώση σύνολο 160 ευρώ στα 4 χρόνια σπουδών του 
ασχέτως ένα μπορεί ή θέλει να το πληρώσει το ποσό αυτό.  

Φαίνεται ότι η  Παιδεία του τόπου  και τα Δημόσια Πανεπιστήμια, δυστυχώς, απέχουν αρκετά 
βήματα από την ολοκληρωτική δωρεάν παιδεία. Τα βασικά, όπως βιβλία και γραφική ύλη, 
θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν σε όλους του φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Τα κονδύλια από 
το κράτος για τα Πανεπιστήμια να αυξηθούν για να μπορεί το Πανεπιστήμιο να σιτίσει τους 
φοιτητές του και να τους στεγάζει. Το κόστος σπουδών πλέον είναι δυσβάστακτο για πολλές 
οικογένειες. Το φοιτητικό κίνημα τα τελευταία 4 χρόνια έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα και 
αποτέλεσμα όλων αυτών η ραγδαία μείωση του αριθμού των φοιτητών και ο τερματισμός των 
σπουδών από μεγάλη μερίδα νέων. Όχι, αυτό δεν είναι το όραμα μας για τη νέα γενιά. Όραμα 
μας, η δημιουργία ενός πιο  ανθρώπινου πανεπιστημίου που καλλιεργεί ένα καλύτερο μέλλον 
για τους νέους του τόπου και μια πραγματικά Δημόσια και Δωρεάν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

•Μιχάλης Χριστοδούλου
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΤΕ.ΠΑ.Κ

Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος
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17νέοι  εργαζόμενοι

Oι νέοι εργαζόμενοι αποτελούν το κομμάτι του νεολαιίστικου κινήματος, 
που έρχεται σε άμεση επαφή με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής 
και είναι οι πρώτοι που βιώνουν την εκμετάλλευση στους χώρους 
δουλειάς. Στο νέο στάδιο της ζωής τους που βρίσκονται, οι νέοι 
εργαζόμενοι, έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και δυσκολίες 

για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών όπως η εξασφάλιση στέγης, αφού οι 
ιδιαίτερα ψηλές τιμές των οικοπέδων και διαμερισμάτων και το μεγάλο κόστος 
στέγης δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση αυτού του κοινωνικού αγαθού.

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις 
νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές πολιτικές που ακολουθεί η Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
- ΔΗΣΥ, φορτώνονται στους εργαζομένους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.  Η αύξηση 
της ανεργίας κύρια ανάμεσα στην νέα γενιά, οι μειώσεις μισθών, το κουτσούρεμα 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η εφαρμογή ευέλικτων και ελαστικών 
ωραρίων εργασίας αποτελούν μερικές από τις συνέπειες και τα αποτελέσματα 
αυτών των πολιτικών. Πάνω στα ερείπια που αφήνει πίσω της η πολιτική του 
νεοφιλελευθερισμού, το κεφάλαιο και οι μεγαλοεπιχειρηματίες συνεχίζουν να 
στοιβάζουν κέρδη. 

Είναι πάντως εντυπωσιακή, η προσπάθεια που καταβάλλεται ιδίως σήμερα, από 
πλευράς κυβέρνησης για «ωραιοποίηση» της κατάστασης και παρουσίαση μιας 
ψεύτικης πραγματικότητας για τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Είναι 
η περίοδος που θυμήθηκαν ότι υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, απλοί εργαζόμενοι, 
φορολογούμενοι πολίτες, ότι μειώθηκε η ανεργία. 

Η κυβέρνηση αυτή, κάνει στάχτες τα όνειρα των νέων και την ίδια ώρα παριστάνει 
το στρουθοκάμηλο, όποτε τα πραγματικά προβλήματα παρουσιάζονται μπροστά της. 
Η πραγματική ζωή και τα βιώματα των ανθρώπων, ανατρέπουν τους αριθμούς που 
αρέσκεται να παρουσιάζει τακτικά το επιτελείο του Προεδρικού. Λένε στη νεολαία 
πως η ανεργία μειώνεται. Αυτό που δεν λένε όμως είναι ότι οι θέσεις εργασίας 
μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν λένε ότι χιλιάδες νέοι έχουν μεταναστεύσει 
στο εξωτερικό. Δεν θέλουν να δουν έρευνες ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, που 
κατατάσσουν την Κύπρο στην 4η θέση με τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Μέσα στις νέες συνθήκες που επικρατούν σήμερα καλούμε τους νέους εργαζόμενους 
και τους άνεργους να μην μένουν αμέτοχοι. Να μην συμβιβάζονται με τη φτώχεια, 
την ανέχεια, την ανεργία που οδηγούν τη χώρα στον εργασιακό μεσαίωνα. Ο μόνος 
δρόμος για την διασφάλιση των δικαιώματα των νέων εργαζομένων καθώς και των 
ανέργων είναι μέσα από την μαζική και οργανωμένη πάλη, μέσα από τις τάξεις 
της ΕΔΟΝ μπορούμε να ανατρέψουμε τους λόγους που οδηγούν στην ανεργία και 
τον εργασιακό μεσαίωνα. Το τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ είναι το μέσο 
για κάθε νέο να οργανωθεί, να παλέψει συλλογικά με άλλους όμοιους του για τα 
δικαιώματα του, να μεταφέρει την θέληση για αγώνα και σε άλλους νέους, να 
δημιουργήσει νέες ιδέες και προτάσεις για τα καθημερινά προβλήματα των νέων 
εργαζομένων. Άλλωστε στη νεολαία δεν χωρά μοιρολατρία. Το μέλλον μας μονάχοι 
μας θα το κατακτήσουμε.

•Χρίστος Μακρής
Επαρχιακός Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Θέσεις ΕΔΟΝ για το δικαίωμα στη δουλειά 

και στη δουλειά με δικαιώματα:

• Διασφάλιση της Κυριακάτικης αργίας και τερματισμό της 

φιλελευθεροποίησης των ωραρίων των καταστημάτων

• Τερματισμός της αναρχίας που επικρατεί σήμερα στο 

λιανικό εμπόριο σε βάρος των εργαζομένων και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Θέσπιση πιο αυστηρών και συστηματικών ελέγχων 

προς την τήρηση του κατώτατου μισθού

• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τους 

εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές 

συμβάσεις: κατοχύρωση μισθού και του 13ου μισθού, 

υποχρεωτικές αργίες, καθορισμός ωραρίου, αποζημίωση 

υπερωριακής απασχόλησης

• Προώθηση μέτρων που να αναγκάζουν τους εργοδότες 

να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις

• Τερματισμός του φαινομένου της μετατροπής 

εργαζομένων σε αυτοεργοδοτούμενους και της 

κατάχρησης του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών

• Αύξηση της άδειας και του επιδόματος μητρότητας 

και κατοχύρωση πληρωμένης άδειας του επιδόματος 

πατρότητας
• Πάταξη της λογικής των συμβολαίων περιορισμένης 

διάρκειας, της υποαπασχόλησης και της αυθαιρεσίας σε 

σχέση με την πρακτική άσκηση

Θέσεις της ΕΔΟΝ για τον περιορισμό του προβλήματος της ανεργίας και μέτρα για ανακούφιση των ανέργων:
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με σεβασμό στα θεμελιώδη εργασιακά 
δικαιώματα
• Η μείωση των ωρών εργασίας και η εφαρμογή του 35ώρου χωρίς 
μείωση των αποδοχών και αφαίρεση των εργατικών κεκτημένων
• Καμία περαιτέρω επέκταση των ορίων αφυπηρέτησης και ταυτόχρονη 
εξέταση για η μείωση των ορίων αφυπηρέτησης
• Θεσμοθέτηση της στελέχωσης εκλογικών κέντρων με άνεργους 
πτυχιούχους
• Δημιουργία Κάρτας Νέων Ανέργων που να απευθύνεται στους 
άνεργους νέους, οι οποίοι θα είναι και οι δικαιούχοι της κάρτας 
αυτής, με ωφελήματα όπως: Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
δωρεάν διακίνηση με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες, δωρεάν είσοδος σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες του ΘΟΚ, δωρεάν είσοδος σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους, δωρεάν είσοδος σε πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες των Δήμων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
γενικότερα, αλλά και άλλων κυβερνητικών ή μη φορέων, δωρεάν 
είσοδος σε αθλητικές δραστηριότητες του ΚΟΑ (π. χ. ποδοσφαιρικοί 
και άλλοι αγώνες)
• Επέκταση του επιδόματος ανεργίας πέραν των 6 μηνών
• Ριζική αναθεώρηση της πολιτικής για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, έτσι ώστε να καλύπτει του νέους που έχουν πραγματική 
ανάγκη και αύξηση του ποσού που δίνεται

Οκτώβρης
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ια αλλιώτικη Κυριακή ζήσαμε στις 24/9 στον Δημοτικό Κήπο 
Λευκωσίας, στο κέντρο της πόλης υπήρχε κάτι πράσινο που μας έκανε 
να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε στο καυσαέριο της πρωτεύουσας. 
Βρεθήκαμε λοιπόν στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος του Άστρα 92.8, 

για 11η  χρόνια με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
 
Το φεστιβάλ είναι μια προσφορά στον πολιτισμό, μια πολύ όμορφη προσπάθεια 
που έχει χρόνο με το χρόνο ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση. Είναι μια πολύ 
σημαντική διοργάνωση που πλέον έχει γίνει θεσμός με σκοπό να αφυπνίσει 
τους ανθρώπους, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να ενημέρωθουν όσον αφορά 
τα θέματα οικονομίας και ανακύκλωσης καθώς επίσης και για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

Φέτος στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, όπου πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ, 
πρόσφερε στους επισκέπτες του ακόμα περισσότερα. Ο κόσμος  είχε την ευκαιρία 
να δει και να ενημερωθεί για πολλά και δίαφορα θέματα που αφορούν  το 
περιβάλλον.  Ο κόσμος έδειξε  να αγκαλιάζει την προσπάθεια τον ανθρώπων 
του Άστρα 92,8 ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

To Eco festival διοργανώθηκε φέτος με την στήριξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
και του Δήμου Λευκωσίας και συμμετείχαν τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Δασών και 
Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και δεκάδες εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού τους προωθούν τις πράσινες πολιτικές 
για εξοικονόμηση και ανακύκλωση. Επίσης στον χώρο του Κήπου Λευκωσίας,  
υπήρχαν  χειροτεχνίες και παραδοσιακά εδέσματα. 

Φιλοξενήθηκαν επίσης  αρκετά περίπτερα  με ενημερωτικό υλικό, προϊόντα 
εξοικονόμησης ενέργειας και βιολογικά/οικολογικά προϊόντα. Μέσα από τα 
διάφορα περίπτερα ενημερωθήκαμε και για τις διάφορες  πηγές  ενέργειας 
που δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό και το πως μπορούμε μέσα από 
τα νοικοκυρία μας να εξοικονομήσουμε χρήματα κάνοντας απλά καθημερινά 
πράγματα, όπως για παράδειγμα η σωστή τοποθέτηση στους ειδικούς κάδους 
ανακυκλωσης των υλικών  που ανακυκλώνονται.  

Επίσης στο φεστιβάλ υπήρχε και χώρος συλλογής ρουχισμού από τον Ανάκυκλο 
Περιβαλλοντική με αρκετούς συμπολίτες μας να έχουν μαζί τους ρούχα που 
δεν τα χρειάζονται και τα παρέδωσαν στον Ανάκυκλο.

Στόχος του eco festival ήταν να μάθουμε όλοι για τις κλιματικές 
αλλαγές που επηρεάζουν τον κόσμο μας και να μάθουμε τρόπους, 
ώστε να αποτρέψουμε την καταστροφή της γης από ημιμάθεια και 
από κατάχρηση. Στο νησί μας τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να ευαισθητοποιούνται και να συμμετέχουν 
σε διάφορες δράσεις για την ενημέρωση τον συμπολιτών μας.

Ως ενήλικες στόχος και σκοπός μας πρέπει να είναι η άμεση ενημέρωση 
των παιδιών μας, για αυτό οι διοργανωτές φρόντισαν να υπάρχει 
και χώρος εκμάθησης των παιδιών, όπως,  παιδικό εργαστήρι 
ζωγραφικής και κατασκευής οικολογικών παιχνιδιών και πολλές 
άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Γνωρίσαμε διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανισμούς 
που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν. Πέρα από 
τις οργανώσεις κατάφυγια  ζώων, υπήρχαν ογανώσεις για τα φύτα 
και γενικά για την χλωρίδα του τόπου καθώς και οργανώσεις που 
έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση και την προστασία των άγριων 
ζώων, ερπετών και πτηνών του τόπου.

Ως ΕΔΟΝ, ήμασταν στο φεστιβάλ και στηρίξαμε έμπρακτα το Eco 
Festival καθώς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε για την ενημέρωση 
και τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων νέων σε δράσεις για το καλό 
του πλανήτη μας. Επίσης ως ΕΔΟΝ,  αναγνωρίζοντας τα προβλήματα 
που υπάρχουν όσον αφορά τις πράσινες πολιτικές δημιουργήσαμε 
το γραφείο Περιβάλλοντος και Υγείας της ΕΔΟΝ.

Εϊναι η σειρά μας  να βοηθήσουμε τον πλανήτη που μας έχει ανάγκη.  
Είναι καιρός να μάθει και ο τελευταίος νέος τις επιπτώσεις που έχουν 
στον πλανήτη μας διάφορες συνήθειες που έχουμε και είναι επιβλαβείς 
για αυτόν. Είναι λοιπόν καιρός να ακούσουμε τον πλανήτη που μας 
φωνάζει και να τον βοηθήσουμε να αναπνεύσει.

•Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Οκτώβρης
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Λουί Αραγκόν, Γάλλος κομμουνιστής ποιητής και 
πεζογράφος (1897 -1982), υπήρξε ένας από τους 
σπουδαιότερους λογοτέχνες και διανοούμενους 

του 20ου αιώνα που έλυσαν το ζήτημα της στράτευσης στη 
τέχνη. Ο Αραγκόν γνώρισε από κοντά το μακελειό του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου, υπηρετώντας στο μέτωπο ως νοσοκόμος 
και συμμετείχε στην οργάνωση της γαλλικής Αντίστασης κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ έγινε μέλος 
της Κεντρικής του Επιτροπής του Γαλλικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος το 1954. 
 
Το 1917 αρχίζει να γράφει τα πρώτα του ποιήματα, μια περίοδο 
στην οποία η λήξη του πολέμου θα σημάνει και τη λήξη των 
ψευδαισθήσεων για τους ευρωπαϊκούς λαούς, ενώ η Μεγάλη 
Οχτωβριανή Επανάσταση θα δείξει την προοπτική ενός νέου 
κόσμου μέσα από το σοσιαλισμό. Στα πρώτα βήματα της 
λογοτεχνικής του πορείας και δημιουργίας ακολούθησε το 
ρεύμα του υπερρεαλισμού, με έντονο πνεύμα κριτικής στις 
αστικές αντιλήψεις, ενώ το 1922 και μαζί με τον επίσης μεγάλο 
Γάλλο κομμουνιστή ποιητή Πολ Ελιάρ θα πρωτοστατήσει στη 
δημιουργία του σουρεαλιστικού κινήματος.

Ο Αραγκόν αναδεικνύεται μεταξύ των κυριότερων εκφραστών 
του σουρεαλισμού, ενώ μέσα από τα έργα του (Αέναη κίνηση, 
Ο χωρικός του Παρισιού κ.α.) απέρριψε και πολέμησε με 
λύσσα, κάθε αστική αντίληψη όπως «η τέχνη για την τέχνη». 
Οι πολιτικές συγκεντρώσεις των σουρεαλιστών οδήγησαν στην 
ομαδική προσχώρηση της «ηγεσίας» του κινήματος (Αραγκόν, 
Μπρετόν, Ελιάρ, Περέ) στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα το 
1927.

Το ταξίδι του στην ΕΣΣΔ το 1930 θα τον βοηθήσει στην εμβάθυνσή 
του στον διαλεκτικό υλισμό, αλλά και στις αισθητικές του 
αναζητήσεις που θα τον φέρουν σε επαφή με τον σοσιαλιστικό 
ρεαλισμό. Το σημαντικότερο, ίσως, έργο του “Ο πραγματικός 
κόσμος” ολοκληρώνεται με το μυθιστόρημα “Οι κομμουνιστές” 
(1951). 

Ο Αραγκόν, όπως και πολλοί άλλοι ξένοι διανοούμενοι, 
συμπαραστάθηκε ενεργά στους Έλληνες πολιτικούς 
κρατούμενους στα μαύρα μετεμφυλιακά χρόνια στην Ελλάδα, 
πρωτοστατώντας στην απελευθέρωση του Γιάννη Ρίτσου. 
Όταν η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον 
ευχαρίστησε γι’ αυτή τη συμπαράσταση, ο Αραγκόν απάντησε: 
«Είστε οι σύντροφοί μου. Αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσα 
να κάνω απέναντί σας. Ήταν χρέος τιμής». 

Το ότι ο Αραγκόν ήταν συνεχώς στην πρώτη γραμμή της 
τέχνης και της ζωής δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τα πολλά 
βραβεία (Βραβείο Λένιν 1957) ούτε από τις θέσεις (διδάκτορας 
Πανεπιστημίου Πράγας και Μόσχας και μέλος Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ειρήνης). Ο Αραγκόν ενοχλούσε και φόβιζε στη 
ζωή και εξακολουθεί να ενοχλεί και να φοβίζει μετά θάνατον 
με το έργο του όσους πραγματικά πρέπει να φοβούνται.

«Δεν έχω ούτε και μια έστω βεβαιότητα που να μην τη σχημάτισα 
μέσω της αμφιβολίας, του άγχους, του ιδρώτα, της οδυνηρής 
εμπειρίας. Έτσι νιώθω σεβασμό γι’ αυτούς που δεν ξέρουν, 
γι’ αυτούς που ψάχνουν, που ψηλαφούν, που σκοντάφτουν.»

Απόσπασμα από το βιβλίο Μ’ ανοιχτά χαρτιά. 

•Άννα Παναγιώτου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ

O

17Σεπτεμβρίου 1982. Φεύγει απο τι ζωή, σε ηλικία 45 
χρόνων ένας απο τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους 
σύγχρονους έλληνες συνθέτες. Ο Μάνος Λοΐζος. Κυπριακής 
καταγωγής γεννημένος στο χωρίο Αγίοι Βαβατσινιάς της 

επαρχίας Λάρνακας, μετακόμισε με την οικογένεια του στην Αίγυπτο 
προς αναζήτηση καλύτερης τύχηε σε ηλικία 7 χρόνων.

Από τα παιδικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη μουσική, αρχικά με το βιολί, 
και στη συνέχεια γράφτηκε στο Εθνικό ‘Ωδείο της Αλεξάνδριας. Αφού 
τέλειωσε το γυμνάσιο μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει αρχικά 
στην Φαρμακευτική Σχολή, και μετέπειτα στην Ανώτατη Εμπορική. Τελικά 
το 1960 εγκαταλείπει τις σπουδές του και εργάζεται περιστασιακά άλλοτε 
ως σερβιτόρος, άλλοτε ως γραφίστας, αλλά περισσότερο ασχολείται με 
την μεγάλη του αγάπη, την μουσική παίζοντας σε μπουάτ.

Το 1962 συγκροτεί τον ΣΦΕΜ (Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής) 
με στόχο τη στήριξη του έργου του Μίκη Θεοδωράκη και τη προβολή νέων 
δημιουργών. Εκέι συνεργάστηκε και γνωρίστηκε με τεράστια ονόματα του 
έλληνικού ρτραγουδιού όπως τον Χρήστο Λεοντή, Γιάννη Μαρκόπουλο, 
Σαββόπουλο, Φαραντούρη, Μάνο Ελευθερίου κ.α. Αναλαμβάνει τη 
διεύθυνση της ορχήστρας και ανεβάζουν την παράσταση Όμορφη Πόλη 
που έμεινε στην ιστορία. Μέσα απο συγκυρίες συναντά τον Μίμη Πλεσα 
που με την βοήθεια του ηχογραφεί την πρώτη του δουλεία Το τραγούδι 
του δρόμου.

Κατα τη διάρκεια της δικτατορίας μπήκε στο στόχαστρο της Χούντας, 
ώντας μέλος του ΚΚΕ. Μετά την εξέγερση του πολυτεχνείου συνελήφθη 
και πέρασε 10 μέρες στις φυλακές. Συμμετείχε στις μεγάλες λαϊκές 
συναυλίες της εποχής όπου και κυκλοφόρηε όλα τα απαγορευμένα 
τραγούσια της εποχής της επταετίας λόγο λογοκρισίας. Στην εικοσαετή 
του μουσική διαδρομή έγραψε μερικά απο τα μεγαλύτερα ελληνικά 
τραγούδια συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής όπως 
Κλατζή, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιώργο Ναλάρα, Μαρία Φαραντούρη, 
Στελιο ΚαζαντζΙδη κ.α. Έφυγε δυστυχώς νωρίς νικημένος απο την 
επάρατη νόσο, σε ηλικία 45 έτων.

Την Τρίτη βραδυά του 30ο Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
της ΕΔΟΝ είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε μια μυσταγωγία, με 
μια συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με την συμμετοχή του 
Γιώργου Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτου Πασχαλίδη και 
της Ασπασίας Στρατηγού και πλειάδα καταξιωμένων μουσικών. Μια 
συναυλία που μας έδωσε να καταλάβουμε τι χάσαμε με την απώλεια 
του Μάνου. Τι έχασε η μουσική και ο πολιτισμός! 

•Αντώνης Γιατρού
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Οκτώβρης
2017



Ο Τρομάρας
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει την παιδική παράσταση Ο 
ΤΡΟΜΑΡΑΣ βασισμένο στο διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού σε 
διασκευή και νεοελληνική απόδοση της Άνδρης Θεοδότου. Μετά 
την επιτυχημένη πορεία που διέγραψε η πρώτη παιδική θεατρική 
παραγωγή, Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της μηλιάς, με 100 
παραστάσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, ο ΑντίΛογος παρουσιάζει 
άλλο ένα λαϊκό παραμύθι.

Λίγα λόγια για το έργο:
Ο ήρωας του παραμυθιού μας είναι ένα λεπτό και αδύναμο αγόρι, 
ο Θανάσης, ο οποίος τρόμαζε με το παραμικρό, για αυτό και τα 
άλλα παιδιά του έδωσαν το παρατσούκλι «Τρομάρας». Αλλά ο 
Θανάσης δεν ήθελε να τον φωνάζουν φοβιτσιάρη. Έτσι ο ήρωας 
μας αποφασίζει να πολεμήσει τον φόβο του και βρίσκει τον εαυτό 
του πρωταγωνιστή σε μια μεγάλη περιπέτεια.

Που;
Flea Theatre
Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί
(Εντός του Flea Market of Nicosia)

Πότε;
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 
Και κάθε Κυριακή μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου
Γενική Είσοδος €8
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 99 251 331, 99 907 651

Κλάρα + Πίπης = Χορός 
για Πάντα
Το ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ επιστρέφει φέτος με μια απίθανη 
περιπέτεια που θα κάνει μικρούς και μεγάλους να 
χορεύουν μέχρι να απογειωθούν σε μαγικές φιγούρες στον 
αέρα!!!

Η Κλάρα, ένα ορφανό κορίτσι έχει το όνειρο να γίνει 
μπαλαρίνα. Ο φίλος της ο Πίπης έχει το όνειρο να γίνει 
εφευρέτης. Κόντρα σε έναν κόσμο που ακολουθεί μονάχα 
αριθμούς, τα δύο ορφανά παιδιά θα ακολουθήσουν την 
καρδιά τους και θα το σκάσουν από το ορφανοτροφείο 
στο Μπρίτανι, για να βρεθούν στο μαγικό Παρίσι. Εκεί, η 
Κλάρα θα καταφέρει να μπει στην ακαδημία μπαλέτου της 
Όπερας των Παρισίων και ο Πίπης να γίνει βοηθός του 
σπουδαίου εφευρέτη Άιφελ. Αυτή είναι όμως μόνο η αρχή 
της περιπέτειας! 

Πότε;
Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στις 5.00 μ.μ.
Τακτικές διπλές παραστάσεις:
Κάθε Σάββατο στις 3:15 μ.μ. και στις 5:00 μ.μ.
& κάθε Κυριακή στις 10:30 π.μ. και στις 12 :00 μ.μ.

Που;
Θέατρο Δέντρο, Ενότητος 44, Παλουριώτισσα, Λευκωσία 
Κύπρος

Γιάννης Πελεκάνος - Ο Κόσμος της Κύπρου
Ο Γιάννης Πελεκάνος παρουσιάζει την 40η Αναδρομική έκθεση του με τίτλο «Ο Κόσμος της Κύπρου». 
Με το έργο του ο Γιάννης Πελεκάνος προσπαθεί να μας μεταφέρει στο παρελθόν. Στόχος του πάντοτε ν’ 
αποθανατίσει αυτό που σιγά-σιγά χάνεται και σβήνει για πάντα. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από γνήσιους 
χρωματικούς τόνους και από το ένστικτο και την αίσθηση της κίνησης. Είναι αυθόρμητη και ειλικρινής όπως 
κάθε «ναΐφ».

Τα θέματα του είναι παρμένα 
από τα ήθη, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις, τις ασχολίες των 
κατοίκων της υπαίθρου. Πηγή 
έμπνευσης του ο πλούσιος 
χώρος της Κυπριακής 
παράδοσης και λαογραφίας. 
Στηρίζεται συχνά στις 
προσωπικές του εμπειρίες και 
στη δική του μνήμη την οποία 
ζωντανεύει διαβάζοντας βιβλία 
λαογραφίας και ιστορίας. 

Που και 
πότε;
Στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά 
μέχρι 7 Οκτωβρίου 2017
Ώρες επισκέψεων
Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 
13:00 & 16:30 - 19:30
Σάββατο: 10:00 - 13:00

Τρίο Πιάνου 
Viopiace
Το νεοσύστατο piano trio «Viopiace» 
εμφανίζεται για πρώτη φορά επίσημα 
στο «Τεχνόπολις 20». Η αγάπη των 
μελών του για τη μουσική αλλά και 
η ανάγκη να εκφραστούν μέσα από 
έργα συνθετών που αγαπούν, είναι 
οι κύριοι λόγοι που ένωσαν αυτή την 
τριάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
έργα για τρίο πιάνο των L. v. Beetho-
ven, A. Piazzola, καθώς και ντουέτα 
για πιάνο-βιολί και πιάνο τσέλο των 
Β. Bartok, J. williams, A. Piazzola, 
και G. Faure. Το μέλη του piano 
trio «Viopiace» είναι η πιανίστρια 
Νίνα Ιωαννίδου, ο βιολιστής Σπύρος 
Σπύρου και τσελίστα Μαρία Αβραμίδου.

Πότε;
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στις 20:00.

Που;
Τεχνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 18, Πάφος

Νεολαία Ιδαλίου live
at Rebelio
Η Νεολαία Ιδαλίου διοργανώνει LIVE με τον Νικόλα 
Φιλήτα και τον Δημήτρη Μεσημέρη. Κάντε τις κρατήσεις 
σας έγκαιρα στο  99 018527

Που; Ρεμπελιο Καφέ Μπαρ, Δάλι

Πότε; 13 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ

η «Ν» προτείνει 21Οκτώβρης
2017

Ο Δήμος Δερύνειας, το Nicosia 
Book Fest και το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών διοργανώνουν 
φεστιβάλ βιβλίου.

Το φεστιβάλ είναι γεμάτο από 
ενδιαφέρουσες δράσεις για 
μικρούς και μεγάλους, οι οποίες 
έχουν κεντρικό άξονα το βιβλίο 
και όλα τα οφέλη που μπορεί να 
αποκομίσει κανείς από την επαφή 
του με αυτό.  

Που; στο Πάρκο Δημοτικού
Αμφιθεάτρου Δερύνειας 

Πότε;
την Κυριακή,  8 Οκτωβρίου 2017.
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Συνεχίζονται και κορυφώνονται οι εργασίες 
της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του 19ου 
Π.Φ.Ν.Φ., όπου από τη Μόσχα όπου βρίσκεται, 
συνεχίζει με αυξημένους ρυθμούς την προετοιμασία 
και το σχεδιασμό του Παγκόσμιου Φεστιβάλ. Στη 
ΔΟΕ εκ μέρους της ΕΠΕ Κύπρου συμμετέχουν οι 
Νικόλας Παπαδημητρίου Πρόεδρος της ΠΟΔΝ και 
Μέλος του Κ.Σ. ΕΔΟΝ και Ιάκωβος Τοφαρή Μέλος 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. ΕΔΟΝ.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας στην Κύπρο. Οι πολλές στενές σχέσεις της οργάνωσης με την Βενεζουέλα 
και η αμέριστη αλληλεγγύη μας στο δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας για να 
αποφασίσει μόνος του, κυρίαρχα τον δρόμο που θα ακολουθήσει εκφράστηκε για 
ακόμα μια φορά με τον πιο έντονο τρόπο. Η παραποιημένη «πραγματικότητα» των 
Δυτικών ΜΜΕ επιτάσσει, ακόμα πιο έντονα, την στενή σχέση μας με τη Βενεζουέλα, 
στην προσπάθεια της πραγματικής – αληθινής ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη χώρα.

Για ακόμα μια χρονιά η ΕΔΟΝ ταξίδεψε με την 
αποστολή του ΑΚΕΛ στο Φεστιβάλ «Avante!» 
που πραγματοποιείται από την εφημερίδα 
του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
κάθε Σεπτέμβρη. Η ΕΔΟΝ εκπροσωπήθηκε 
από την Γεωργία Παρμάκη Μέλος της 
Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ. Στο 
Φεστιβάλ η ΕΔΟΝ καλέστηκε από την 
Νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος (JCP) 
να συμμετέχει στο προεδρείο συζήτησης στο 
χώρο της νεολαίας, εντός του Φεστιβάλ. 
Οι 4 θεματικές της συζήτησης ήταν 1) Η 
κατάσταση που επικρατεί στην νεολαία 
της χώρας 2) Οι αγώνες στα Πανεπιστήμια 
ενάντια στο κουτσούρεμα της παιδείας 3) Το 
περιεχόμενο του Παγκόσμιου Φεστιβάλ 4) Η 
ΕΠΕ Κύπρου και η ΕΔΟΝ για το Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα αντιπροσωπεία του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. ΕΔΟΝ συνάντησε 
αντιπροσωπεία του Κόμματος Δημοκρατίας του Λαού (PDP) της Νοτίου Κορέας. Το PDP πραγματοποίησε συνάντησε 
στη Κύπρο μετά από δική του πρωτοβουλία ζητώντας να συναντηθεί με το ΑΚΕΛ, την ΕΔΟΝ και το Λαϊκό  Κίνημα της 
Κύπρου γενικότερα. Στην συζήτηση δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε καλύτερα για την τεταμένη κατάσταση 
στην Κορέα, συμφωνώντας στην άμεση ανάγκη για αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Κορεατική Χερσόνησο και 
τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών ασκήσεων και πολιτικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Στις 15-17 Σεπτεμβρίου η Κομμουνιστική Νεολαία 
Βενεζουέλας (JCV) πραγματοποίησε το 5ο Φεστιβάλ 
«Joven Guardia» ενώ παράλληλα συμπληρώνει 
φέτος 70 χρόνια ζωής και δράσης. Η ΕΔΟΝ 
απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα προς την JCV 
ευχόμενη το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για το 
φεστιβάλ. Παράλληλα εκφράσαμε την αλληλεγγύη 
μας προς τους αγώνες και την δράση της JCV, 
της νεολαίας και του λαού της Βενεζουέλας. 
Επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά πως η αγαστή 
συνεργασία της ΕΔΟΝ και της JCV θα συνεχίσει 
ακόμα πιο δυνατά, ιδίως μέσα στα πλαίσια της 
ΠΟΔΝ.

Συνάντηση με την Πρεσβεία της Κούβας 
πραγματοποίησε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 
του Κ.Σ. ΕΔΟΝ στα πλαίσια της έναρξης της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς για αλληλοενημέρωση σε 
σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο αλλά και με την 
πολιτική κατάσταση στο νησί της Επανάστασης. 
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλούσια 
και ουσιαστική δίνοντας έτσι την ευκαιρία της 
επαναβεβαίωσης των αδελφικών σχέσεων της 
ΕΔΟΝ με τη Κούβα και τον κουβανικό λαό.  

Οκτώβρης
2017
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ο νησί της επανάστασης 
ήταν ένα από το θύματα 
της εκδίκησης της φύσης 
το προηγούμενο διάστημα. 
Ο τυφώνας «Ίρμα» που 
χτύπησε την Καραϊβική 

και την Αμερική, πέρασε και 
από τη Κούβα, αφήνοντας πίσω 
του θύματα αλλά και σοβαρές 
απώλειες. Το κράτος της Κούβας 
σχεδίασε και υλοποίησε με όλες του 
τις δυνάμεις σχέδιο αντιμετώπισης 
της κρίσης πριν και μετά το πέρασμα 
του τυφώνα. Εργαζόμενοι στον 
αγροτικό τομέα στην περιφέρεια 
προστάτευσαν τη φυτική και ζωϊκή 
παραγωγή ενώ φρούτα, λαχανικά 
και άλλα γεωργικά προϊόντα 
συγκεντρώθηκαν για να αποφευχθεί 
ζημιά από τις πλημμύρες και τους 
ισχυρούς ανέμους. Στην συνέχεια 
αυτά μεταφέρθηκαν στα κύρια κέντρα 
παραγωγής, ώστε να παραδοθούν 
στην πόλη και να μοιραστούν στον 
πληθυσμό. Συνεργεία έκοψαν κλαδιά 
δέντρων ώστε να αποφευχθεί, η όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά, στις 
γραμμές τηλεφώνου και ηλεκτρισμού. 
Συνολικά πάνω από 200.000 άτομα που 
ζουν σε περιοχές που πλήττει ο τυφώνας, 
έχουν μεταφερθεί σε κρατικές δομές ή 
σπίτια συγγενών. Παρά την εντυπωσιακή 
προσπάθεια της, κατά τα άλλα «φτωχικής» 
και οικονομικά αποκλεισμένης από το 
Αμερικανικό εμπάργκο, Κούβας και παρά 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
εθελοντών, ο τυφώνας άφησε πίσω του 
ανθρώπινες ζωές κάτι που πάντοτε δεν 
μπορεί παρά να προκαλεί θλίψη. 

Ο τυφώνας προκάλεσε τεράστιες ζημιές 
σε υποδομές, σχολεία και σπίτια, στα 
συστήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης 
και γενικότερα στην οικονομία της Κούβας. 

Θα χρειαστεί χρόνος και 
χρήματα για να καταφέρει η 
Κούβα να αντεπεξέλθει και 
να αποκαταστήσει τις ζημιές. 
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
ο συνεχιζόμενος οικονομικός, 
εμπορικός και χρηματοπιστωτικός 
αποκλεισμός των ΗΠΑ σε βάρος 
της Κούβας προκαλεί ακόμα 
περισσότερες δυσκολίες και 
ζημιές στην κουβανική οικονομία. 
Καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η 
ανάγκη για συμμόρφωση των ΗΠΑ 
με τα αλλεπάλληλα ψηφίσματα 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
και τερματισμού του αποκλεισμού, 
ώστε να μπορέσει η Κούβα να 
εξασφαλίσει τα απαιτούμενα 
υλικά για την ανοικοδόμηση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το 
Κ.Σ. της ΕΔΟΝ απέστειλε μήνυμα 
αλληλεγγύης προς την Ένωση 
Νέων Κομμουνιστών Κούβας (UJC) 
και τον κουβανικό λαό.

Η διεθνής στήριξη και αλληλεγγύη 
από όλες τις γωνιές του πλανήτη 
προς τη Σοσιαλιστική Κούβα είναι 
ένα από τα σημαντικότερα όπλα 
στον αγώνα για ξεπέρασμα της 
προβλήματος που προέκυψε στο 
νησί. Με τη σειρά τους η Ένωση 
Νέων Κομμουνιστών Κούβας 
έστειλε απαντητικό μήνυμα 
ευχαριστώντας της ΕΔΟΝ για 
την διαχρονική στήριξη και 
αλληλεγγύη της προς την UJC, 
την κουβανική νεολαία και τον 
κουβανικό λαό.

•Ιάκωβος Τοφαρής
Μέλος Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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