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Διεθνή  22-25
•18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών: 

Από το Εκουαδόρ και τη Λατινική Αμερική οι νέοι του κόσμου δυνάμωσαν τη 
φλόγα του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό!

Συνέντευξη | 12 – 15 
•Ανδρούλα Γκιούρωφ, Μέλος του 

Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε του ΑΚΕΛ 
«Δεν θα εφησυχάσουν αν δεν πετύχουν να 
καταστήσουν το ΑΚΕΛ αποδυναμωμένο και 
ανήμπορο να αντιδρά, να αφυπνίζει και να 

κινητοποιεί τις μάζες»

Νέοι Εργαζόμενοι 36 – 39
•«Ασπιρίνη» σε ετοιμοθάνατο… τα μέτρα της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη για την καταπολέμηση της ανεργίας.
•Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2013

Πολιτισμός 40–41 
•Ναζίμ Χικμέτ: «Ένας μεγάλος ποιητής, ένας μεγάλος 
άνθρωπος.»

Αθλητισμός 42-43
•17η Παγκόσμια Γυμνασιάδα, Βραζιλία:
Ψηλά η Κυπριακή σημαία. Τα νεαρά παιδιά τα κατάφεραν!

Ευρωπαϊκά θέματα 44
•Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία 

Πρόσωπα 46–47 
•Νέλσον Μαντέλα: Ο άνθρωπος που ταρακούνησε 
συθέμελα το ρατσιστικό καθεστώς

Πολιτική 16-17
•Ιδιωτικοποιήσεις των Δημόσιων και Κοινωφελών 
οργανισμών (Μέρος Α’)

Κινητοποιήσεις 18-21
•Παγκύπρια κοινωνική κινητοπίηση, 14 Δεκεμβρίου 2013
Είμαστε χιλιάδες…

Παραπολιτικά 6–9

ΕΔΟΝόπουλα 26–27
•12η Παγκύπρια Συνάντηση ΕΔΟΝόπουλων!

 Μαθητές  28-30
•Οι μαθητές έχουν και δικαιώματα εκτός από υποχρεώσεις
•Νέα από τα σχολεία
•Χρηματισμός στα σχολεία 

Στρατιώτες 31
•Το στράτευμα νοσεί…

Φοιτητές  32–35
•Κάτω τα χέρια από το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα
•Ελληνικά Πανεπιστήμια: ΜΑΖΙ με την Προοδευτική για η 
διασφάλιση του δικαιώματος μας στη μόρφωση

Η “ΝΕΟΛΑΙΑ” θα 
κυκλοφορήσει ξανά

2 Φεβρουαρίου

παλιός χρόνος φεύγει 
με βροχές, ο καινούριος 
μπαίνει με αστραπές και 
καταιγίδες, Βέβαια, το 
σχήμα αυτό δεν αφορά 
μετεωρολογική πρόβλεψη, 
αλλά την επιδείνωση της 
κυπριακής οικονομίας, των 

όρων ζωής και δουλειάς του κυπριακού 
λαού και όχι μόνο…

Τι μας αφήνει λοιπόν το 2013;
- Την εκλογή του Νίκου 
Αναστασιάδη τον περασμένο Φεβρουάριο 
και την επάνοδο της δεξιάς στην εξουσία 
μετά από 10 χρόνια.
-Το ληστρικό κούρεμα καταθέσεων με τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
και της Τρόικας τον περασμένο Μάρτιο.
-Σκληρή λιτότητα, απορία του μνημονίου 
που υπέγραψε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.
-Συρρίκνωση της οικονομίας κατά 7,5%.
-Κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

-76 χιλιάδες άνεργους.
-Φτώχεια, μειώσεις μισθών, απολύσεις, 
περικοπές και κουτσούρεμα εργασιακών 
δικαιωμάτων.

Τι μας επιφυλάσσει το 2014;
-Περαιτέρω ύφεση με το Κέντρο 
Οικονομικών Ερευνών να την εκτιμά στο 
8%.
-Εκτίναξη του δημόσιου χρέους πέραν του 
110%.
-Μείωση 20% στα κονδύλια για την 
ανάπτυξη.
-126 εκ. περικοπές στα κονδύλια που 
αφορούν κοινωνικές δαπάνες σε υγεία, 
παιδεία και πολιτισμό.
-Μειώσεις στα Δημόσια Βοηθήματα (€39 
εκ.), στην Κοινωνική Σύνταξη (€10 εκ.), 
στη χορηγία των συνταξιούχων (€17 εκ.), 
στις παροχές για την παιδεία (€8,5 εκ.),  
στις Κρατικές Χορηγίες (€1,5 εκ.), στα 
κονδύλια για τους ανάπηρους (€600 χιλ.) 
-Αυξήσεις στα καύσιμα, στον ΦΠΑ, στις 
άδειες κυκλοφορίας.

-Δραματική αύξηση της ανεργίας και 
ιδιαίτερα στους νέους η οποία θα ξεπεράσει 
το 50%.
-Συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους 
πρόνοιας και ξήλωμα της δημόσιας υγείας 
και παιδείας. 
-Αύξηση της φτώχειας και δημιουργία 
συνθηκών εργασιακού μεσαίωνα.
-Νέα «επικαιροποιημένα» μνημόνια.

Για όλα αυτά, τα οποία δεν είναι παρά 
μια πολύ μικρή αλλά γλαφυρή σύνοψη 
της επικρατούσας κατάστασης, δεν 
ευθύνεται ούτε ο κύριος 2013 αλλά ούτε 
και ο κύριος 2014. Πολύ περισσότερο δεν 
ευθύνεται η προηγούμενη Κυβέρνηση, το 
ΑΚΕΛ και ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας όσο και 
αν επιμένει ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος και 
οι προϊστάμενοι του.  
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Το αλφαβητάρι του νεοφιλελευθερισμού...στον προϋπολογισμό του 2014

Στο προσκήνιο το «επικαιροποιημένο» μνημόνιο

Ιδιωτικοποιήσεις... χρυσοφόρα ευκαιρία για μεγαλύτερα κέρδη 

«Νέα» μέτρα ανακύκλωσης της ανεργίας

Επικίνδυνα φλερταρίσματα στο Κυπριακό...

Τέρμα πια στην κοροϊδία... 
14/12 ήταν η αρχή

Για όλους αυτούς, η συνταγή παραμένει η ίδια και δεν είναι άλλη από 
το τρίπτυχο του νεοφιλελευθερισμού που είναι (α) οι ιδιωτικοποιήσεις, 
(β) η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και (γ) η απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων.

Οι πτυχές αυτές βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην κυπριακή 
πραγματικότητα και θεμελιώνονται πλέον και από τον προϋπολογισμό 
του κράτους για το 2014 όπως αυτός εγκρίθηκε με τις ψήφους του 
ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΥΡΩΚΟ. Ο πρώτος μνημονιακός προϋπολογισμός 
και συνάμα ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
ακολουθεί την πεπατημένη του μνημονίου. Στη φιλοσοφία και τη 
συγκρότηση του, είναι ένας βαθιά υφεσιακός προϋπολογισμός που 
περιλαμβάνει περικοπές €626 εκ. την στιγμή που οι απαιτήσεις 
της Τρόικας αφορούσαν περικοπές κατά €356 εκ. λιγότερες. Πως 
άλλωστε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από την στιγμή που οι 
κυβερνώντες επιμένουν να είναι τροϊκανότεροι των τροϊκανών; 

Πρόκειται δηλαδή, για τον πιο σκληρό προϋπολογισμό όλων 
των εποχών, ο οποίος αποτελεί εργαλείο για την εφαρμογή της 
καταστροφικής νεοφιλελεύθερης συνταγής που οδηγεί την οικονομία 
σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης με περαιτέρω όξυνση των 

κοινωνικών αντιθέσεων, αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της 
ανέχειας.

Δεν είναι δηλαδή παρά η συνέχεια των σκληρών και αντιλαϊκών 
πολιτικών που εφάρμοσε και εφαρμόζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη, 
όπως:

-Η φιλελευθεροποίηση των ωραρίων των καταστημάτων.
-Η εισαγωγή κομίστρων στις δημόσιες συγκοινωνίες.
-Η κατάργηση του πασχαλινού επιδόματος.
-Οι περικοπές στις συμπληρωματικές συντάξεις.
-Η κατάργηση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
-Η ισοπεδωτική φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας.
-Η εισαγωγή των ευέλικτων μορφών εργασίας με μισθούς των 500 
ευρώ.
-Πάγωμα στεγαστικών προγραμμάτων.

Η εξήγηση βέβαια, παραμένει απλή αφού η Κυβέρνηση αρπάζει 
στην «ευκαιρία» για ριζική αναδιανομή του εθνικού πλούτου υπέρ 
του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών 
εισοδηματικών στρωμάτων. 

Μπροστά σε όλα αυτά, ο εκβιασμός 
παραμένει πάντα ο ίδιος: «είτε τα 
δεχόμαστε, είτε χρεοκοπούμε». Είναι η 
ίδια τακτική που βύθισε τις υπόλοιπες 
χώρες του μηχανισμού στήριξης στη βαθιά 
και παρατεταμένη ύφεση. Βέβαια στην 
περίπτωση της Κύπρου, δεν επικαλούνται 
μόνο την αναγκαιότητα της εφαρμογής 
των μέτρων του μνημονίου προς επίτευξη 
ανάπτυξης αλλά επιστρατεύουν και 
το γνωστό πως «για όλα φταίνε οι 
προηγούμενη που δημιούργησαν καμένη 
γη». Έτσι το ένα μνημόνιο φέρνει το άλλο, 
το οποίο βαφτίζεται επικαιροποιημένο, και 

αυτό το τροπάρι δεν έχει σταματημό. Αυτό 
άλλωστε συμβαίνει στην Ελλάδα, στην 
Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Και το περιλαμβάνει το «επικαιροποιημένο» 
μνημόνιο; Την ίδια και χειρότερη συνταγή:
-Κατάργηση κάθε νομοθετικής 
προσπάθειας προστασίας των πολιτών 
από τις εκποιήσεις των κατοικιών και των 
ακινήτων.
-Επιτάχυνση της έναρξης διαδικασίας 
εκποίησης ακινήτων.
-Απαγόρευση νομοθετικής ρύθμισης που 
θα στοχεύει στην ελάφρυνση των πολιτών 

από τα ψηλά επιτόκια.
-Άνοιγμα του δρόμου του πλήρους 
ξεπουλήματος των Κυπριακών 
Αερογραμμών με την απαγόρευση της 
οποιασδήποτε πρόσθετης οικονομικής 
ενίσχυσης.
-Δημιουργία προϋποθέσεων για εκχώρηση 
της ιδιοκτησίας των υποδομών στα θέματα 
του φυσικού αερίου από το κράτος στους 
ιδιώτες.
-Υποχρέωση για ιδιωτικοποιήσεις.

Κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα 
της Κυβέρνησης είναι βέβαια οι 
ιδιωτικοποιήσεις που όπως τονίζουν 
παραμένει μονόδρομος. Άλλωστε, με το 
καλημέρα του 2014 εκτελείται η τελευταία 
πράξη της διαδικασίας παύσης των 
συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών, 
εξέλιξη η οποία αφορά στην αδημονία της 
κυβέρνησης και των συγκυβερνώντων 
κομμάτων προς επίτευξη των δικών τους 

κομματικών σκοπιμοτήτων. Κάτι που βάζει 
ακόμα ένα λιθαράκι στην ιδιωτικοποίηση 
των Ημικρατικών Οργανισμών και το 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στο 
μεγάλο κεφάλαιο. Παρά τις περί αντιθέτου 
διακηρύξεις από τους κυβερνώντες, 
οι διορισμοί στους Ημικρατικούς 
Οργανισμούς, είναι ξεκάθαρο πως 
συμβαδίζουν απόλυτα με την κυβερνητική 
πολιτική για ιδιωτικοποιήσεις και 

καθόλου με αξιοκρατικά, επαγγελματικά 
και ακαδημαϊκά κριτήρια. Αντίθετα 
υπήρξαν προϊόν κομματικής συναλλαγής 
και διατήρησης των κυβερνητικών 
συσχετισμών. Ένα αλισβερίσι δηλαδή, 
επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον, 
αλλά επωφελές για τους λογής λογής 
κουμπάρους.

Κάτω από το βάρος όλων των πιο 
πάνω, η κυπριακή οικονομία μπαίνει 
σε ένα αδιέξοδο φαύλο κύκλο ύφεσης 
με τον κυπριακό λαό να οδηγείται σε 
φτωχοποίηση. Η πιο σκληρή έκφραση, 
παραμένει η καλπάζουσα ανεργία, η 
οποία αναμένεται να ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο, ιδιαίτερα ανάμεσα στη 

νέα γενιά. Παρά τις προβλέψεις και 
τις ενδείξεις που επιβεβαιώνουν το πιο 
πάνω, η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
εξαγγέλλει μέτρα που αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επιμένουν 
σε μέτρα που ανακυκλώνουν την ανεργία 
με τη δημιουργία προσωρινών θέσεων 
εργασίας και μάλιστα με μισθούς πείνας 

των 500 ευρώ. Τακτοποιούν δηλαδή τους 
αριθμούς και παρασιωπούν τις αιτίες και 
το κοινωνικό αντίκτυπο της ανεργίας, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
απορρύθμισης της σταθερής και μόνιμης 
εργασίας.

Σε ότι αφορά το Κυπριακό, παρατηρείται 
σοβαρό πισωγύρισμα με την Τουρκία να 
εντείνει την σκληρή και αδιάλλακτη της 
στάση. Εξέλιξη στην οποία συνέβαλε και 
η αναίρεση των κοινών ανακοινωθέντων 
Χριστόφια-Ταλάτ από τον πρόεδρο 

Αναστασιάδη, κάτι που εξαφάνισε την 
κοινή βάση των συνομιλιών και οδήγησε 
το Κυπριακό σε επικίνδυνες περιπέτειες. Η 
δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη, 
βιώσιμη και λειτουργική λύση φαίνεται 
να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο 

αν αναλογιστεί κάποιος τη δυσμενή 
εξάρτηση της χώρας μας και του προέδρου 
Αναστασιάδη τόσο από την Τρόικα όσο και 
από τα ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως το 2014 προμηνύεται χειρότερο για την 
Κύπρο, το λαό μας, τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τη νεολαία του 
τόπου. Παρόλα αυτά, το 2014 πρέπει να αποτελέσει παράλληλα, 
χρονιά αντίδρασης και λαϊκής αντίστασης στα όσα δρομολογούνται. 
Ο λαός απέδειξε ότι μπορεί αποκρούσει τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα 
με οργανωμένο πολιτικό, κοινωνικό και ταξικό αγώνα.

Η πρωτοφανής μεγαλειώδης κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε 
έξω από το Προεδρικό στις 14/12 ήταν μόνο η αρχή. Αφήνουμε 
λοιπόν το 2013 με το πιο αγωνιστικό συναπάντημα και συνεχίζουμε 
μαζί με το ΑΚΕΛ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα με ακόμη μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε την κοινωνία, τους 
εργαζόμενους και τη νέα γενιά. Ο δρόμος είναι δύσκολος και 
ανηφορικός αλλά κανένας δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία των 
δυνάμεων της προόδου για ένα καλύτερο μέλλον.

•Βάκης Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

…και πως θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά 
από την στιγμή οι 300 πιο πλούσιοι άνθρωποι 
στον κόσμο, έγιναν πλουσιότεροι το 2013 
και προβλέπεται να πλουτίσουν ακόμη 
περισσότερο το 2014 (Δείκτης πρακτορείου 
Bloomberg), την ίδια στιγμή που εκτιμάται 
πως κατά τη φετινή χρονιά θα πεθάνουν 
πέραν των 7.500.000 ατόμων λόγω έλλειψης 
τροφίμων.

Η πιο πάνω αντίθεση, δεν είναι βέβαια 
καινούργια αλλά είναι δομική και σύμφυτη 
του καπιταλισμού και βέβαια ο βασικός 
νόμος του καπιταλισμού που θέλει του 
λίγους να πλουτίζουν και τους πολλούς να 

φτωχαίνουν, ισχύει και στην Κύπρο. Πως 
διαφορετικά εξηγείται το γεγονός ότι στην 
Κύπρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Κομισιόν, τα κέρδη των επιχειρήσεων 
αυξήθηκαν κατά €700 εκ. κατά τα έτη 
2012-13, την ίδια ώρα που οι μισθοί και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν 
συρρικνωθεί με βάναυσο τρόπο φτάνοντας 
στα επίπεδα του 1995 (βλ. Έκθεση για 
την Οικονομία και την Απασχόληση 2013, 
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου).

Η Κύπρος λοιπόν, δεν αποτελεί εξαίρεση 
στον κανόνα αφού το ξέσπασμα της κρίσης 
του καπιταλισμού το 2008 οδήγησε την 

οικονομία σε ύφεση. Παρόλα αυτά, υπήρξαν 
οι ηλίθιοι που οδήγησαν την Κύπρο στην 
σημερινή κατάσταση και έσπειραν τη 
φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση 
στον κυπριακό λαό. Πρόκειται για τους 
ίδιους ηλίθιους που τζογάρισαν στα ελληνικά 
ομόλογα, που διέπραξαν εγκλήματα στον 
τραπεζικό τομέα, που μεθόδευσαν, «δια 
πυρός και σιδήρου», την ένταξη της Κύπρου 
στο μηχανισμό στήριξης, που επιμένουν στην 
νεοφιλελεύθερη λογική της λιτότητας και 
του μνημονίου. Πρόκειται για τους ίδιους 
ηλίθιους που σήμερα κυβερνούν (στον 
χαρακτηρισμό «ηλίθιοι», αποδίδω ακριβώς 
όσα και ο Μαρξ στα κείμενα του!).

Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε...









 «Ν» συναντήθηκε 
με την Ανδρούλα 

Γκιούρωφ, 
μέλος του 

Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε 
του ΑΚΕΛ είχαμε την ευκαιρία 

να συζητήσουμε μέσω της 
πολύχρονης προσφοράς της 

στο χώρο της δημοσιογραφίας, 
για τον ρόλο της «Χαραυγής» 

στα 57 χρόνια ζωής της σε 
αντιπαραβολή με το ρόλο που 

διαδραματίζουν τα αστικά 
ΜΜΕ. Επίσης, συζητήσαμε 

για την πρόσφατη διαδικασία 
ανανεώσεων στα συλλογικά 

σώματα του ΑΚΕΛ καθώς και για 
τις πρόσφατες εξελίξεις όπως 

η έγκριση του προϋπολογισμού 
λιτότητας από τη βουλή, 
τις ιδιωτικοποιήσεις των 

Ημικρατικών Οργανισμών, και 
την πολιτική του Προέδρου 

Αναστασιάδη στο Κυπριακό.

«N»: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη, έχοντας την εκτίμησή σας για την 
πρόσφατη ανανέωση στα σώματα του ΑΚΕΛ. Μια διαδικασία που δεν έμεινε έξω από 
τη στυγνή πολεμική αρκετών ΜΜΕ, αλλά και κομμάτων.

«N»: Με βάση τα όσα έχετε πει, και με δεδομένη την πολύχρονη 
εμπειρία σας στον χώρο, ποιος θεωρείται ότι πρέπει να είναι ο ρόλος 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης;

«N»: Υπάρχει τελικά, κι ας μου επιτραπεί ο όρος, «μη στρατευμένη» 
δημοσιογραφίας;

Συνέντευξη με την Ανδρούλα Γκιούρωφ, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου 
της Κ.Ε του ΑΚΕΛ

Το «πιστόλι στον κρόταφο» 
που επικαλέστηκε για 

να δικαιολογήσει την αναίρεση 
των δεσμεύσεων του στις δύο 
συνόδους του Eurogroup θα 
το χρησιμοποιεί συνεχώς ως 
εργαλείο εκβιασμού για να 
υιοθετούνται πολιτικές εναντίον 
των συμφερόντων του λαού και 
των εργαζομένων.

Ας μην
ξεχνούμε πως 

μόνο η «ΧΑΡΑΥΓΗ» 
αντιστάθηκε σε απειλές 
με στέρηση διαφήμισης 
επειδή προέβαλλε 
απεργιακούς αγώνες 
εργαζομένων

Η ανανέωση στο ΑΚΕΛ είναι μια αέναη διαδικασία που συνεχίζεται εδώ και μερικές δεκαετίες, ώστε 
να υπάρχει ομαλή διαδοχή και η σκυτάλη να παραδίδεται έγκαιρα. Η ανανέωση, όμως, δεν μπορεί να 
περιορίζεται μόνο σε ηλικιακά πλαίσια. Πρέπει να είναι παράλληλη με αλλαγές νοοτροπίας, μεθόδων 
δουλειάς και πιο σύγχρονων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που απασχολούν το λαό ή 
των προβλημάτων που θα κληθεί ο λαός να αντιμετωπίσει. Οφείλουμε να γίνουμε πιο ευαίσθητοι 
και να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα των πολιτών και του λαού ευρύτερα. Σε αυτούς τους 
πονηρούς καιρούς που ζούμε, με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την καθεστηκυία τάξη 
και τα οικονομικά κατεστημένα, το ΑΚΕΛ δεν μπορεί ούτε και επιτρέπεται να εφησυχάζει. Οφείλει να 
αντιμετωπίζει όχι μόνο την πολεμική, αλλά και τις προκλήσεις με πιο δυναμικές παρεμβάσεις αλλά 
και με συνεχή επαφή με το λαό. Και εννοώ τις προκλήσεις που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι από 
αυτό τον αντεργατικό τυφώνα που βιώνουμε σήμερα και ο οποίος συμπαρασύρει δικαιώματα και 
κατακτήσεις που κερδήθηκαν με θυσίες και αίμα. 

Ασφαλώς, δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν η πολεμική που 
δέχεται το ΑΚΕΛ απ’ αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στα ανώτατα 
καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Εντάσσεται και αυτή η 
πολεμική στο οπλοστάσιο της δεξιάς και της ακροδεξιάς να 
αποψιλώσουν και να αποδυναμώσουν το ΑΚΕΛ, γιατί είναι η μόνη 
δύναμη που μπορεί να αντισταθεί και να ακυρώσει τις μεθοδεύσεις 
τους, που δεν είναι άλλες από την επιβολή των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών στην οικονομία, αλλά κυρίως να εμποδίσει μια κακή 
λύση στο Κυπριακό. Αυτός ήταν και είναι ο στόχος της δεξιάς από 
της ίδρυσης του ΑΚΕΛ μέχρι σήμερα. Δεν θα εφησυχάσουν αν δεν 
πετύχουν να καταστήσουν το ΑΚΕΛ αποδυναμωμένο και ανήμπορο 
να αντιδρά, να αφυπνίζει και να κινητοποιεί τις μάζες.

Σε αυτές τις προσπάθειες της δεξιάς να πληγεί η εικόνα και 
να περιορισθεί το κύρος και η επιρροή του ΑΚΕΛ ανάμεσα στις 
μάζες, συνδράμουν τα μέγιστα τα γνωστά ΜΜΕ, τα οποία είτε με 
υποβολιμαία δημοσιεύματα είτε με χαλκευμένες ειδήσεις επιχειρούν 
να το πλήξουν. Πέραν των παραδοσιακών ΜΜΕ, υπάρχουν και 
λειτουργούν εδώ και καιρό και τα γνωστά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε μια 

διατεταγμένη υπηρεσία χωρίς φραγμούς ή περιορισμούς ή νομικά 
πλαίσια που υπάρχουν στα παραδοσιακά ΜΜΕ.

Βέβαια, καθόλου δεν μηδενίζω το ρόλο των ΜΜΕ στην πολυφωνία 
που είναι ένα σημαντικό συστατικό σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
Φτάνει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να φέρουν σε 
πέρας την αποστολή τους ως μέσα ενημέρωσης και όχι ως μέσα 
παραπληροφόρησης με τα βαρίδια των σκοπιμοτήτων και της 
όποιας διαπλοκής. Κάθε που κλείνει ένα μέσο ενημέρωσης, είναι 
μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία.

Το ΑΚΕΛ είναι –ίσως- το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν είναι 
προσωποπαγές. Βγήκε από τα σπλάχνα του λαού, έχει βαθιές ρίζες 
και δεν μπορεί να ξεριζωθεί έτσι εύκολα από τη συνείδηση του, 
όσα σχέδια ή μεθοδεύσεις εφάρμοσαν οι αντίπαλοι του ντόπιοι και 
ξένοι. Γι’ αυτό όσες φορές η ηγεσία του λοξοδρόμησε, ο λαός και 
τα ίδια τα μέλη του το επανέφεραν στη σωστή πορεία. Το ΑΚΕΛ 
δεν είναι του ενός ή των μερικών, είναι μια λαϊκή κατάκτηση των 
πολλών και δεν του επιτρέπονται λάθη και εκτροπές πορείας. 

Αυτή είναι μια ερώτηση, η οποία προτού καν τεθεί έχει απαντηθεί πολλές φορές 
και από διάφορους, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και θεωρήσεις. Γι’ αυτό 
και έχει επικρατήσει η ατάκα «ουδέν υποκειμενικότερον του αντικειμενικού», με 
την οποία φυσικά δεν συμφωνώ. Φυσικά ο ρόλος των ΜΜΕ πρώτα και κύρια είναι 
να ενημερώνουν σωστά και αντικειμενικά. Να μεταδίδουν την αλήθεια και όχι 
να υπερισχύει το ψέμα. Να αφυπνίζουν τις μάζες και όχι να τις νανουρίζουν με 
χαζοχαρούμενα παραμύθια. Ο ναζιστής Γκέμπελς έχει αφήσει βαθιά τη σφραγίδα 
του στον τομέα της παραπληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης. Αν το ψέμα 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές μεθοδικά και συστηματικά, τότε γίνεται πιστευτό 
από τις μάζες. Έτσι ο Χίτλερ όταν έχανε στα μέτωπα του πολέμου, κέρδιζε τη μάχη 
των εντυπώσεων λόγω του Γκεμπελισμού που διάβρωνε την πληροφόρηση και την 
αλήθεια. 

Βέβαια, η Κύπρος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση απ’ ότι επικρατεί 
σε άλλες χώρες. Απλά εδώ η αντιγραφή αυτών των μεθόδων είναι κακέκτυπη και 
πιο πρόστυχη.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το κούρεμα των καταθέσεων που αποφασίσθηκε 
στην πρώτη σύνοδο του Eurogroup, καθ’ υπόδειξη του Προέδρου Αναστασιάδη. 
Εκατοντάδες άτομα έχασαν τις καταθέσεις τους και αντί να υπάρξει μια μαζική λαϊκή 
κατακραυγή, τα αστικά ΜΜΕ καθ’ υπόδειξη και καθ’ υποβολή των κυβερνώντων 
επέρριπταν και εξακολουθούν να επιρρίπτουν τις ευθύνες των δικών τους πράξεων 
στην προηγούμενη κυβέρνηση. Επί ημερών του Νίκου Αναστασιάδη, η οικονομία 
δέχθηκε πολλαπλά ηλεκτροσόκ, η ανεργία εκτοξεύτηκε στα ύψη, χιλιάδες 
άτομα βρέθηκαν αίφνης στις γραμμές μιας νέας τάξης που δημιουργείται: τους 
νεόπτωχους. Και ο κ. Αναστασιάδης απολαμβάνει, δυστυχώς, την ανοχή ακόμα 
και την στήριξη κομμάτων που προεκλογικά ή και διαχρονικά είχαν διαφορετικές 
θέσεις.

Τι σημαίνει στρατευμένη και μη στρατευμένη; Υπάρχουν στόχοι και συμφέροντα. Από την 
στιγμή που υπάρχουν τάξεις σε μια κοινωνία, με την άρχουσα τάξη και το κεφάλαιο να 
επιδιώκουν το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας και να αφήνουν μόνο τα ψίχουλα που θα 
πέσουν από το τραπέζι τους στους υπόλοιπους, υπάρχουν μόνο στρατευμένοι. Είτε αυτοί 
που θα αποκαλύπτουν τα κακώς έχοντα, είτε αυτοί που θα τα συγκαλύπτουν για να μην 
αποκαλυφθούν οι ανομίες και οι παρατυπίες των μεγάλων αφεντικών. Είδατε κανέναν 
επιχειρηματία ο οποίος εισήλθε στον τομέα των ΜΜΕ για να υπηρετήσει τους φτωχούς και 
τους εργαζομένους; Είδατε κανέναν πολιτικό, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, που να 
έχει υπό τον έλεγχο του ΜΜΕ που δεν θα ευλογήσουν τα γένια και τα συμφέροντα του; 

Πριν από μια 15ετία, συγκεκριμένη εφημερίδα καθημερινά στρεφόταν εναντίον της 
λειτουργίας ενός ιχθυοτροφείου. Σε λιγότερο από ένα χρόνο το εν λόγω ιχθυοτροφείο 
αγοράστηκε από μεγαλομέτοχο – συνιδιοκτήτη της εν λόγω εφημερίδας. Αίφνης 
τερματίστηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η «μάλλα» από τις θάλασσες μας 
εξαφανίσθηκε ως δια μαγείας.



«N»: Συνεχίζοντας, ποιο ρόλο καλείται να διαδραματίσει η «ΧΑΡΑΥΓΗ» μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον 
διαπλεκόμενων συμφερόντων που αγγίζει και τα ΜΜΕ;

«N»: Να έρθουμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας. Που βλέπετε να οδηγεί η πολιτική του 
Προέδρου Αναστασιάδη στο εθνικό μας πρόβλημα, δεδομένης της αδυναμίας για την έκδοση κοινού 
ανακοινωθέντος για τη βάση λύσης του Κυπριακού;

«N»:  Κεφάλαιο Οικονομία. Ιδιωτικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών, 
Προϋπολογισμός λιτότητας, εκτόξευση της ανεργίας, αποκοπές κοινωνικών 
παροχών, καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Πολιτικές ως αποτέλεσμα 
του Μνημονίου ή διαχρονικών θέσεων του ΔΗ.ΣΥ; Τελικά, υπάρχει αυτό το 
περιβόητο «πιστόλι στον κρόταφο»;

«N»: Τελειώνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στην ΕΔΟΝ και τη νεολαία γενικότερα μέσα στις δύσκολες 
συνθήκες που περνούμε;

Η «ΧΑΡΑΥΓΗ» από την μέρα της ίδρυσης της, σε καιρούς πολύ 
πιο άγριους αλλά και σε συνθήκες παρανομίας επί βρετανικής 
αποικιοκρατίας, κλήθηκε και καλείται συνεχώς  εδώ και 57 
χρόνια να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Να αποτελεί την 
άλλη φωνή που χωρίς φόβο και πάθος, μακριά από διαπλεκόμενα 
συμφέροντα, να αφυπνίζει και να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα 
το λαό. Εύχομαι και ελπίζω πως και σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς όπου σχεδόν όλα και όλοι αντιμετωπίζονται με απαξίωση, 
η «ΧΑΡΑΥΓΗ» να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχίσει να 
προειδοποιεί και να αποκαλύπτει τα κακώς έχοντα. 

Ας μην ξεχνούμε πως ήταν η «ΧΑΡΑΥΓΗ» που είχε αποκαλύψει μια 
σειρά σχεδίων πραξικοπήματος πριν το 1974 και προειδοποιούσε 
το λαό για τις επερχόμενες συμφορές. Ήταν η «ΧΑΡΑΥΓΗ» που 
αποκάλυπτε και κατάφερε να ακυρώσει επί προεδρίας Γλαύκου 
Κληρίδη τον επαναδιορισμό στελεχών της ΕΟΚΑ Β’ σε θέσεις κλειδιά 
στην Αστυνομία το 1994, όταν η τότε κυβέρνηση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με 
απόφαση του Υπουργικού «δικαίωνε » και «απενοχοποιούσε» 
το πραξικόπημα και τους «62» του πραξικοπήματος .Ήταν η 
«ΧΑΡΑΥΓΗ» και μόνο που αποκάλυπτε το 1999 το άνομο έργο του 
«μεγάλου αδελφού» στο ρετιρέ της Αμερικανής πρεσβείας στη 
Λευκωσία με μηχανισμούς παρακολούθησης της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ή και μηνυμάτων όσων ήθελαν οι μυστικές τους 
υπηρεσίες να παρακολουθούν.

Κανένα ΜΜΕ τότε δεν άγγιξε αυτό το ζήτημα, με εξαίρεση το κρατικό 
ΡΙΚ που μετέδωσε μόνο μια φορά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα 
της «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» και μετά σίγησε απότομα. Το μόνο σχόλιο που 
ειπώθηκε από κυβερνητικά χείλη ήταν του τότε και νυν Υπουργού 
Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος ανέφερε κυνικά και 
απροκάλυπτα: «Μα αφού γνωρίζουμε πως μας παρακολουθούν...
(!) Καμιά άλλη αντίδραση.

Η «ΧΑΡΑΥΓΗ» είχε και έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 
και σε αυτές τις ιδιαίτερα πολύπλοκες συνθήκες και ενδεχόμενη 
αποδυνάμωση της φωνής της θα είναι πλήγμα για την Αριστερά 
και το λαϊκό κίνημα, αλλά και για τον κυπριακό λαό ευρύτερα, τα 
συμφέροντα του οποίου διακυβεύονται από αυτή την κυβέρνηση. 
Ας μην ξεχνούμε πως μόνο η «ΧΑΡΑΥΓΗ» αντιστάθηκε σε απειλές 
με στέρηση διαφήμισης επειδή προέβαλλε απεργιακούς αγώνες 
εργαζομένων. Ή επειδή αποκάλυπτε σκάνδαλα που είχαν σχέση με 
τις κομπίνες στο Χρηματιστήριο την εποχή της μεγάλης λεηλασίας 
με τις φούσκες των μετοχών. Στερήθηκε μεν οικονομικά, αλλά 
διατήρησε την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια της. 

Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι εφεύρεση 
του ΔΗ.ΣΥ. Ανήκει στην ομάδα των 
νεοφιλελεύθερων κομμάτων του ΕΛΚ, η 
οποία διατηρεί μια δεσπόζουσα θέση στην 
Ε.Ε, όπου μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες 
επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές. Ο 
νεοφιλελευθερισμός είναι ένα προχωρημένο 
στάδιο του καπιταλισμού και η χειρότερη 
μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. Η πολιτική αυτή ενισχύθηκε 
και ανδρώθηκε με την κατάρρευση του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου και οι θιασώτες 
του καπιταλιστικού συστήματος έπαψαν 
να αντιγράφουν φιλολαϊκές πολιτικές που 
εφαρμόζονταν στις χώρες αυτές. Η μάσκα 
του «ωραίου καπιταλισμού της δημοκρατίας 
και της ευμάρειας» έπεσε και εμφανίστηκε 

το τέρας του νεοφιλελευθερισμού. Η δωρεάν 
παιδεία, η κατοχυρωμένη ανάπαυση, η 
προστασία της μητρότητας, των εργαζομένων 
και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και άλλες 
κοινωνικές παροχές σιγά-σιγά ξηλώνονται 
γιατί έπαψε να υπάρχει το αντίπαλο δέος και το 
μέτρο σύγκρισης σοσιαλισμού-καπιταλισμού. 
Διαχρονικά, οι θέσεις του ΔΗ.ΣΥ στην οικονομία 
ήταν και παραμένουν νεοφιλελεύθερες και 
δεν είναι τυχαίες οι επιθέσεις του εναντίον του 
κοινωνικού κράτους αλλά και εναντίον των 
εργαζομένων. 

Τη δεκαετία διακυβέρνησης ΔΗΣΥ 1993-2003, 
επιχειρήθηκε η ιδιωτικοποίηση ημικρατικών 
οργανισμών, αλλά ο Συναγερμός δεν είχε 
τους συμμάχους και τα κόμματα που έχει 
σήμερα για να περάσει αυτή την πολιτική 
του ξεπουλήματος της κρατικής περιουσίας, 
που σε τελευταία ανάλυση είναι περιουσία 
του λαού, η οποία συνέδραμε ώστε αυτοί οι 
οργανισμοί να στηθούν φασούλι-φασούλι από 
τα δικά του χρήματα. Ούτε και είχε τότε το 
άλλοθι, όπως προτάσσει σήμερα το μνημόνιο 
και την τρόικα. Οι συνθήκες για τον ΔΗΣΥ 
είναι ευνοϊκότερες σήμερα για να προωθήσει 
αυτή την πολιτική, γιατί δυστυχώς και το 
συνεργαζόμενο ΔΗΚΟ έχει μεταλλαχθεί σε ένα 
κόμμα που πόρρω απέχει από το ΔΗΚΟ της 
δεκαετίας του ’80 - ‘90. Οι θέσεις του νέου 

ηγέτη του ΔΗ.ΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, 
δεν διαφέρουν και πολύ από τις θέσεις του 
Αβέρωφ Νεοφύτου για «ολιγότερον κράτος» 
και άρα συρρίκνωση και των κοινωνικών 
παροχών και των λαϊκών κατακτήσεων και το 
μεγαλύτερο μερτικό στα κέρδη στους ιδιώτες, 
στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης σας, ένα θα αναφέρω. Ο κ. 
Αναστασιάδης δεν ορρωδεί μπροστά σε 
τίποτε προκειμένου να δικαιολογήσει 
τις υποχωρήσεις και την ακύρωση των 
δεσμεύσεων του έναντι του λαού. Το «πιστόλι 
στον κρόταφο» που επικαλέστηκε για να 
δικαιολογήσει την αναίρεση των δεσμεύσεων 
του στις δύο συνόδους του Eurogroup θα το 
χρησιμοποιεί συνεχώς ως εργαλείο εκβιασμού 
για να υιοθετούνται πολιτικές εναντίον των 
συμφερόντων του λαού και των εργαζομένων. 
Με τέτοιου είδους φτηνές δικαιολογίες 
φαίνεται πως δεν συνειδητοποιεί αυτός ο 
άνθρωπος πως όταν επικαλείται «το πιστόλι 
στον κρόταφο» είναι μια άμεση παραδοχή για 
τις μειωμένες αντιστάσεις του. Μας στέλλει το 
μήνυμα πως και σε άλλες κρίσιμες καμπές θα 
λειτουργήσει υποχωρώντας ατάκτως, επειδή 
θα του βάζουν «το πιστόλι στον κρόταφο».

Η ΕΔΟΝ ήταν και παραμένει το πιο μαχητικό τμήμα του Λαϊκού Κινήματος 
και είμαι περήφανη που πέρασα από τις γραμμές της εξ’ απαλών 
ονύχων ως Αετόπουλο και ΕΔΟΝόπουλο και αργότερα ως μαθήτρια 
και φοιτήτρια. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η ΕΔΟΝ καλείται να 
βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην περάσει ο 
ολετήρας των μνημονίων και της Τρόικα, που θα συνθλίψει ότι καλό 
κατακτήθηκε προς όφελος του λαού και του τόπου. 

Πιστεύω στους νέους και στις δυνατότητες τους να αλλάξουν τον κόσμο. 
Οι νέοι δεν πρέπει και δεν μπορεί να συμφιλιωθούν με πολιτικές που 
τους περιορίζουν τους ορίζοντες για πρόοδο και ευημερία. Σε αυτούς 
που θέλουν να υποθηκεύσουν τα όνειρα και το μέλλον τους πρέπει να 
απαντήσουν με ένα μαχητικό και βροντερό «όχι» και να ανατρέψουν τους 
σχεδιασμούς όσων επιδιώκουν να μετατρέψουν μια νεολαία άβουλη και 
ναρκωμένη στον καναπέ της απραξίας και του ωχαδελφισμού. Χωρίς 
τη νεολαία, αυτός ο τόπος δεν μπορεί να ελπίζει. Οι νέοι, πιστεύω, 
είναι οι καλύτεροι σκυταλοδρόμοι, γιατί έχουν περισσότερα εφόδια και 
διατηρούν μια αυθεντική μαχητικότητα και δυναμισμό, απαλλαγμένο 

από τα βαρίδια των διαπλοκών και των σκοπιμοτήτων. Είναι άξιοι και 
ικανοί να τρέξουν στον μαραθώνιο και να πετύχουν στο στίβο της ζωής 
καλύτερες μέρες για αυτό το καθημαγμένο νησί. Φτάνει να πιστέψουν 
στις δυνάμεις τους. 

Εύχομαι στην ΕΔΟΝ και στους νέους της Κύπρου το 2014 να πετύχουν 
τους αγώνες τους για μια Κύπρο απαλλαγμένη από τουρκικά 
στρατεύματα, από σύγχρονους «πραιτωριανούς» και απαλλαγμένη από 
μνημόνια και Τροϊκανούς. 

•Συνέντευξη στον Κώστα Χαραλάμπους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ο κ. Αναστασιάδης φόρεσε τη φουστανέλα του και θα συνεχίσει να 
κυκλοφορεί με αυτήν δημοσίως για πολύ καιρό ακόμα, παρά τον 
πρότερον πολιτικόν του βίον και τις δεσμεύσεις του κόμματος του στους 
«υψηλούς» διπλωμάτες της Αστερόεσσας. Αν θυμηθούμε τι έλεγε σε 
δύο πρεσβευτές των ΗΠΑ στη Λευκωσία -σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά 
έγγραφα των WIKILEAKS- δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι 
δεσμεύσεις που έχει το κόμμα του με αυτά τα ξένα κέντρα δεν είναι οι 
ίδιες με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του έναντι του λαού, τις πλείστες 
από τις οποίες ακύρωσε από τους πρώτους μήνες της Προεδρίας του.

Προσωπικά, δεν έχω καμιά αμφιβολία πως ο νυν Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δεν έχει στις προτεραιότητες του το Κυπριακό, λόγω των 
πολλαπλών και διαμετρικά αντίθετων δεσμεύσεων του προκειμένου να 
αναρριχηθεί στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν θα 
εκπλαγώ αν την ώρα που –ενδεχομένως- θα υπογράφει μια κακή λύση 
στο Κυπριακό, θα φορεί ακόμα τη φουστανέλα του και θα διακηρύσσει, 
φραστικά και μόνο, τα γνωστά παραμύθια του για να κοιμούνται ήσυχοι 
ο Αρχιεπίσκοπος και τα συνεργαζόμενα κόμματα. Άλλωστε, έχει στη 
διάθεση του μια πλειάδα ΜΜΕ που, σε ρόλο ορτινάνζας, θα κληθούν να 
εξωραΐσουν τις εκπτώσεις και υποχωρήσεις του στο κυπριακό.

Τα αστικά ΜΜΕ 
καθ’ υπόδειξη και 

καθ’ υποβολή των 
κυβερνώντων επέρριπταν 
και εξακολουθούν να 
επιρρίπτουν τις ευθύνες 
των δικών τους πράξεων 
στην προηγούμενη 
κυβέρνηση.



ο ζήτημα των 
ιδιωτικοποιήσεων δεν 
απασχολεί για πρώτη 
φορά την κυπριακή 
κοινωνία λόγω της 
Τρόικα. Η προσπάθεια 
ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε 

επί προεδρίας Γλαύκου Κλήριδη (με 
υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου) και έκτοτε αποτελεί 
σημείο αντιπαράθεσης δύο ιδεολογικών 
στρατοπέδων. Του νεοφιλελεύθερου 
στρατοπέδου που στηρίζει ότι το 
«κράτος δεν είναι επιχειρηματίας» 
και ότι οι δημόσιοι και ημιδημόσιοι 
οργανισμοί θα πρέπει να βρίσκονται 
στην ιδιωτική σφαίρα στα πλαίσια της 
ελεύθερης αγοράς από τη μία, και από 
την άλλη, του στρατοπέδου που στηρίζει 
ότι οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν στην 
κοινωνία και τους πολίτες της εφόσον 
παρέχουν αγαθά πρώτης ανάγκης. Με 
βάση αυτόν τον διαχωρισμό μπαίνουν 
ενώπιον μας κάποια ερωτήματα: 

1) Συμφωνούμε ότι ο ηλεκτρισμός – 
ενέργεια, το νερό και οι τηλεπικοινωνίες:
-αποτελούν βασικές ανάγκες 
του ανθρώπου για να μπορεί να 
ζει  (βιολογικά), να εργάζεται, να 
μορφώνεται, να επικοινωνεί, να 
δημιουργεί; 
-οδήγησαν την ανθρωπότητα προς την 
πρόοδο και την ανάπτυξη;
-βελτίωσαν το βιοτικό επίπεδο του 
ανθρώπου;
-με λίγα λόγια αποτελούν δημόσια 
αγαθά στα οποία ΟΛΟΙ πρέπει να έχουν 
πρόσβαση;

2) Μπορούμε να συμφωνήσουμε 
ότι σκοπός του κράτους είναι η 
εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ 
σκοπός του ιδιώτη είναι το 
ατομικό κέρδος; 

Η καλύτερη απάντηση πάντα είναι 
η πραγματικότητα. Παραθέτουμε 
ελάχιστα παραδείγματα του 
δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα 
των οργανισμών:
-Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
περιοχές, κυρίως απομακρυσμένα χωριά 
με λιγοστούς κατοίκους, που η ύπαρξη 
τηλεφωνικού δικτύου και ρεύματος είναι 
ζημιογόνα για τους οργανισμούς.
-Όλοι απαιτούμε από την ΑΗΚ να 
διευκολύνει τις ευάλωτες ομάδες πολιτών 
στον τρόπο εξόφλησης των λογαριασμών 
τους, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν 
ρεύμα στα σπίτια τους. Ήδη οι λήπτες 
δημόσιου βοηθήματος χρεώνονται με πιο 
χαμηλές τιμές. Όλοι σοκαριστήκαμε με 
τους τρεις θανάτους στην Ελλάδα, λόγω 
αδυναμίας να πληρώσουν το ρεύμα.
-Το νερό αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης 
και εθνικό πλούτο. Πριν τη δημιουργία 
μονάδων αφαλάτωσης, σε περιόδους 
ανομβρίας το κράτος προχωρούσε σε 
αγορά νερού και σε πολιτικές ισότιμης 
κατανομής του διαθέσιμου νερού. Εάν η 
διαχείριση του νερού άνηκε σε ιδιώτη, 
με πόση ευαισθησία θα αντίκριζε το 
πρόβλημα ανομβρίας; Με ποιο τρόπο θα 
εξασφάλιζε το κέρδος του;   
-Τα κέρδη των οργανισμών 
επιστρέφονται στον λαό. Αξιοποιούνται 
από το κράτος για τη διαμόρφωση 

κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των 
πολιτών.
-Οι οργανισμοί αυτοί εδώ και 12 μήνες 
δανείζουν την κυβέρνηση από τα 
αποθέματα των Ταμείων Συντάξεων 
τους για να μπορέσει το κράτος να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
-Εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα 
και ασφάλεια σε μια ημικατεχόμενη 
πατρίδα.  

Συνεπώς για να μπορέσουμε να 
προσεγγίσουμε το ζήτημα των 
ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει εξαρχής να 
πάρουμε θέση στα εξής: Προτεραιότητα 
έχει η οικονομία του τόπου, ο άνθρωπος 
και οι ανάγκες του ή το κέρδος κάποιου 
ιδιώτη; Πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση 
στα ήδη πρώτης ανάγκης ή είμαστε 
διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε τον 
έλεγχο της ύπαρξης μας στις διαθέσεις 
κάποιου ιδιώτη; Είμαστε διατεθειμένοι να 
σταματήσουμε την πρόοδο και ανάπτυξη 
της χώρας μας; Είμαστε διατεθειμένοι να 
αφήσουμε διάφορες μερίδες πληθυσμού 
στο περιθώριο; Δεχόμαστε ο γείτονας 
μας να πεθάνει από το κρύο ή να μην 
έχει πόσιμο νερό;  

Είναι θέμα 
φιλοσοφίας 
και όχι 
οικονομικής 
ανάγκης: 
Η κυβέρνηση 
Α ν α σ τ α σ ι ά δ η 
προσπαθεί να μας 
πείσει ότι η πώληση 
δημόσιων οργανισμών 
αποτελεί άμεση 
ανάγκη για την 
εξόφληση μέρους του 

χρέους προς την Τρόικα. Για την κυβέρνηση η πορεία 
ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ακόμη ένα μονόδρομο… όχι 
πραγματικό όμως, αλλά ιδεολογικό:   
-Οι δημόσιοι οργανισμοί που βρίσκονται στο στόχαστρο 
από τον Απρίλη του 2013 ζητούσαν διάλογο με την 
κυβέρνηση. Παράλληλα διαμόρφωσαν πρόταση με στόχο 
την εξασφάλιση του ποσού των 1,4 δις που ζήτησε η Τρόικα 
και την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων. Η κυβέρνηση 
ουδέποτε κάλεσε για διάλογο τους εμπλεκόμενους φορείς 
και προχωρά ακάθεκτη σε ιδιωτικοποιήσεις.
-Ο Γ.Κληρίδης το 1999 χωρίς κανένα «εξαναγκασμό» ή 
«πιστόλι στο κρόταφο» επιχείρησε την μετοχοποίηση 
της CYTA  κοστολογώντας την στα 74 εκατομμύρια λίρες 
περίπου (126 εκατ. Ευρώ ΕΦΑΠΑΞ).  Δώδεκα χρόνια μετά 
η CYTA συνείσφερε στο κράτος πέραν των 750 εκατ. Σε 
ποιο ιδιώτη άραγε θα καταλήγανε αυτά τα εκατομμύρια 
εάν δεν έβρισκε την αντίσταση του συνδικαλιστικού 
κόσμου; 
-Σε όλες τις χώρες που ακολουθήθηκαν οι πολιτικές 
ιδιωτικοποιήσεων το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν 
μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε κατακόρυφα. 
Παραδείγματα: στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000 – 
2011 ξεπουλήθηκαν σωρεία δημόσιων οργανισμών. Κατά 
την περίοδο αυτή το χρέος αυξήθηκε κατά 227,8 δις 
ευρώ. Στην Αγγλία η φιλοσοφία του λιγότερου κράτους 
από το 1980 – σήμερα μετά από την ιδιωτικοποίηση των 
πάντων, οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό του δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους από το 160% στο 400%.
-Η αντίληψη «το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας» είναι 
χαρακτηριστική ατάκα της δεξιάς παράταξης, κι αυτό 
γιατί άξονας πολιτικής τους είναι η εξυπηρέτηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων και όχι των συμφερόντων και 
των αναγκών του λαού.

T
Γιατί είναι Ξεπούλημα; 
Χωρίς να συνυπολογίσουμε την κοινωνική αξία των οργανισμών, τις προοπτικές 
βελτίωσης τους και τη συνολική συνεισφορά τους στη  ανάπτυξη και ευημερία 
της χώρας, ας θέσουμε απλά κάποιους αριθμούς. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν 
συσσωρεύσει ένα τεράστιο πλούτο και αξία σε υποδομές, δίκτυα, τεχνογνωσία 
και επιχειρηματικότητα και η κυβέρνηση της Τρόικα θέλει να τους «πωλήσει» 
όλους μαζί για 1 δις ευρώ περίπου.
-Cyta: η κυβέρνηση θέλει να την πωλήσει για €400 εκ. Η κερδοφορία της 
ξεπερνά τα €100 – €120 εκ. το χρόνο. Ένας τρόπος υπολογισμού της αξίας μιας 
επιχείρησης είναι ο πολλαπλασιασμός της κερδοφορίας επί δέκα. Με τον τρόπο 
αυτό η αξία δεν μπορεί να είναι πιο κάτω από €1,1δις. Κι αυτά χωρίς την αξία 
ακινήτων, χωρίς την αξία της Cyta στην αγορά, χωρίς την τεχνογνωσία που 
διαθέτει. Ο οργανισμός πρότεινε, όπως πωλήσει μερικά κτίρια της και μέρος του 
δικτύου της για να εισπράξει το ποσό αυτό. 
-ΑΗΚ: η αξία του οργανισμού ξεπερνά τα €2,4 δις.
-ΑΛΚ: πέραν της προοπτικής αξιοποίησης της ΑΛΚ σε σχέση με το φυσικό αέριο 
που εντοπίστηκε στην κυπριακή ΑΟΖ και πέραν των υποδομών, τεχνογνωσίας 
κλπ. ο οργανισμός έχει €30 εκ. κέρδη το χρόνο. Με τη λογική που αναπτύξαμε 
πιο πάνω το ελάχιστο που μπορεί να πωληθεί είναι €300 εκ.   
Ας κάνει ο καθένας μόνος του την πρόσθεση… 

Η εμπειρία των άλλων χωρών μας δείχνει το 
δρόμο...
Μας λένε «πρέπει να κάνουμε θυσίες». Οι μόνοι που κάνουν θυσίες είναι οι 
λαοί, οι οποίοι πληρώνουν με την ίδια τους τη ζωή μια ψεύτικη προοπτική για 
δήθεν ευημερία. Για τους λίγους, τους έχοντες οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν 
ευκαιρίες κερδοσκοπίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν τέτοια ευκαιρία. Για 
κάποιους η οικονομία είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Για κάποιους άλλους 
οικονομία είναι η ευημερία των λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών, οι αριθμοί και 
οι δείκτες. Μας απειλούν ότι «χωρίς τις ιδιωτικοποιήσεις δεν θα πάρουμε την 
επόμενη δόση και θα καταρρεύσει η οικονομία της χώρας μας».  Μια απειλή που 
πλανάται σε όλες τις χώρες που αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια από την 
Τρόικα. Αμέτρητα τα παραδείγματα για το τι πραγματικά κρύβει η πολιτική των 
ιδιωτικοποιήσεων. 

Η ίδια η εμπειρία των άλλων χωρών μας δείχνει το δρόμο. Κατακόρυφη αύξηση 
των κερδών των ιδιωτών. 

Παράλληλα, πλήρης κατάρρευση του άνθρωπου. Αύξηση τιμών, ανεργία, 
φτώχια, ανέχεια. Ας μην τους αφήσουμε να ξεπουλήσουν την ανθρωπιά, την 
αξιοπρέπεια και το μέλλον μας!

•Άντρεα Νεοφύτου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

Στο επόμενο τεύχος το Μέρος Β’



«Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης,
ο πλαστουργός της νιας ζωής.
Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης
κι ώριμο τέκνο της οργής».
Με τους στίχους αυτούς του Κώστα Βάρναλη δεν μπορεί, παρά 
νααποδοθεί με τον πιο εύστοχο τρόπο η οργή του λαού κατά της 
Τρόικα, αλλά και των εδώ εκπροσώπων της, όπως εκφράστηκε στο 
παγκύπριο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου.

Το συλλαλητήριο αυτό, ένωσε όσους αγωνιούν για το μέλλον τους και 
αυτό των παιδιών τους, όσους δεν συμβιβάζονται με το ξεπούλημα της 
πατρίδας τους σε ξένα κέντρα, όσους αγωνίζονται για το δικαίωμά τους 
σε μια καλύτερη ζωή. Το συλλαλητήριο αυτό αποτέλεσε μόνο την αρχή 
των όσων θα ακολουθήσουν αν δεν προστατευθούν οι μικρομεσαίες 
ομάδες του πληθυσμού. Έδωσε απάντηση στους κυβερνώντες ότι ο 
λαός δεν θα δεκτεί καμιά επιπλέον έκπτωση στο κράτος προνοίας που 
με μόχθο κτίστηκε τόσα χρόνια. Το συλλαλητήριο αυτό ήταν το πιο 
ηχηρό μήνυμα ενάντια:

•στις μειώσεις μισθών και συντάξεων.
•στις ιδιωτικοποιήσεις και στο ξεπούλημα της Κύπρου στα ξένα χέρια 
του μεγάλου κεφαλαίου.
•στην ανεργία που καταδικάζεται ολοένα και περισσότερο η νέα 
γενιά.
•στους αβάστακτους για το λαό φόρους.
•στο κουτσούρεμα της δημόσιας παιδείας, καταργώντας Τμήματα και 
Σχολές, συγχωνεύοντας σχολεία, αυξάνοντας τον αριθμό μαθητών 
ανά τάξη, επιβάλλοντας κόμιστρα στα σχολικά λεωφορεία και 
αυξάνοντας τα εισιτήρια των φοιτητών.
•στη συρρίκνωση της δημόσιας υγείας επιβάλλοντας τέλη στα 
δημόσια νοσοκομεία.
•στην εκποίηση της πρώτης κατοικίας καταδικάζοντας τον 
δυσπραγούντα πληθυσμό να μείνει χωρίς στέγη.
•στο κλείσιμο στεγαστικών προγραμμάτων αφαιρώντας το δικαίωμα 
στα νεαρά ζευγάρια να έχουν τη δική τους στέγη και στον απλό λαό.

Κοινό αίτημα των δέκα περίπου χιλιάδων διαδηλωτών ήταν η αλλαγή 
πολιτικής, τόσο από πλευράς της Τρόικας όσο και από την κυπριακή 
κυβέρνηση. Αντί της στείρας προσκόλλησης σε μέτρα αντιλαϊκά, 
άκρατης λιτότητας και δυσβάστακτων φορολογιών απαιτήθηκε η 
υιοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων, κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και 
η τιμωρία των ένοχων για τα σκάνδαλα των κυπριακών τραπεζών, τα 
οποία οδήγησαν στο τέλμα την κυπριακή οικονομία.

Το σύνολο των 16 συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων 
(ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΒΕΚ, ΠΟΑΣ, ΠΟΕΔ, ΕΤΥΚ, ΕΚΥΣΥ, ΠΣΕΜ, Συντεχνία 
Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική, ΠΟΠΟ, Κίνηση 
Ενάντια στις Ιδιωτικοποιήσεις, Κίνηση Πολιτισμού, Συνομοσπονδία 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, ΠΟΦΕΝ και Κίνημα κατά των Εκποιήσεων) 
συνέταξαν και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο «εκφράζουν τη φωνή 
της αγωνίας και της αγανάκτησης της κοινωνίας, διεκδικούν και 
απαιτούν μια διαφορετική στρατηγική, ένα άλλο δρόμο, αντίθετο 
με τη σκληρή λιτότητα της Τρόικα και όλων όσων υιοθετούν και 
ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές της. Ένα δρόμο, ο οποίος να οδηγεί 
σε έξοδο από το αδιέξοδο και να αποκαθιστά την αξιοπρέπεια και την 

κυριαρχία του λαού και της χώρας μας».

Αλέξανδρος Γερολατσίτης (μαθητής): «Οι μαθητές ήρθαμε 
για να διαδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αφορούν. 
Διεκδικούμε τα κεκτημένα μας, να μην πληρώνουμε κόμιστρα με τα 
λεωφορεία, να συνεχιστεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να μικράνουν 
τα τμήματα. Επίσης, ήρθαμε για να στηρίξουμε τους γονείς μας που 
είναι άνεργοι, που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους…»

Απόστολος Τσακκιστός (φοιτητής): «Αντιστεκόμαστε στα 
μέτρα λιτότητας και στις πολιτικές που προσπαθούν να επιβάλουν στο 
νησί μας η κυβέρνηση και η Τρόικα. Ως φοιτητές υπερασπιζόμαστε 
τα δικαιώματα και τα κεκτημένα μας, την φοιτητική μέριμνα, τις 
υποτροφίες του ΙΚΥ και όλα όσα απολάμβανε μέχρι σήμερα ένας 
Κύπριος φοιτητής. Ελπίζουμε ότι αυτή η κινητοποίηση θα βρει 
ανταπόκριση και θα στείλει μαζικό μήνυμα αντίστασης του Κυπριακού 
λαού».

Ανδρούλλα Γεωργίου (Ω.Κ.Π.): «Καταπατούνται βάναυσα τα 
δικαιώματα που κερδίσαμε με αίμα τόσα χρόνια και είναι για αυτό το 
λόγο που πραγματοποιούμε αυτή την κινητοποίηση».

Σωτήρης Θεράποντος (Γραμματέας Κλαδικής 
ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ CYTA): «Φωνάζουμε «Όχι» στις ιδιωτικοποιήσεις 
και στο ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου και των Ημικρατικών 
Οργανισμών που ανήκουν σε όλο το λαό της Κύπρου. Με το ξεπούλημα 
των Η.Ο. να είσαστε βέβαιοι ότι οι τιμές των προϊόντων και των αγαθών 
θα αυξηθούν και δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε όφελος για την κοινωνία. 
Επίσης, είμαστε εδώ για να φωνάξουμε για την άμεση ανάγκη που 
υπάρχει για ύπαρξη κοινωνικού κράτους, κυρίως τους δύσκολους 
καιρούς που περνούμε τώρα».

Σταύρος Κασούμης (συνταξιούχος): «Στόχος μας 
είναι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που αφαίρεσε αυτή η 
κυβέρνηση πειθαρχώντας στις προσταγές της Τρόικα και από τους 
συνταξιούχους και από τους εργαζόμενους. Το βιοτικό επίπεδο 
των χαμηλοσυνταξιούχων μειώθηκε κατά 30% εξαιτίας της τυφλής 
εφαρμογής των μνημονιακών προγραμμάτων από την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη. Απαιτούμε να προστατευτεί το εθνικό εισόδημα, το 
βιοτικό επίπεδο των χαμηλοσυνταξιούχων διότι η φτώχεια δεν φέρνει 
πρόοδο. Η κυβέρνηση αφαιρεί από τους χαμηλοσυνταξιούχους που 
ολόκληρο το εισόδημά τους ξοδεύεται στην οικονομία για να επιβιώσουν 
και συσσωρεύει τα χρήματα αυτά στο κεφάλαιο το οποίο μαζεύοντας 
τα κέρδη το διοχετεύει στο εξωτερικό αποταμιεύοντάς τα σε διάφορες 
τράπεζες του εξωτερικού που υπάρχουν οι λεγόμενοι φορολογικοί 
παράδεισοι. Αυτή είναι μια πέρα για πέρα λανθασμένη πρακτική αφού 
αφαιρεί από την οικονομία του τόπου μας δύναμη και την προσθέτει 
στο εξωτερικό. Εμείς διεκδικούμε επιστροφή των δικαιωμάτων που μας 
παραχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια προς 
όφελος των χαμηλοσυνταξιούχων, των εργαζομένων, των φοιτητών και 
γενικά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που υποφέρουν από αυτή 
την άγρια πολιτική της λιτότητας, όπως εφαρμόζεται».

Παντελίτσα Δαλίτου (Ωρομίσθια): «Διαμαρτυρόμαστε 
ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της Τρόικα και των εδώ εγκάθετών 
τους και διαβεβαιώνουμε ότι θα αντισταθούμε και θα μας βρουν 
μπροστά τους. Προειδοποιούμε πως αυτά τα μέτρα δεν θα περάσουν 
και θα αγωνιστούμε για να σταματήσει η καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων μας που κέρδισαν οι προγόνοι μας με αγώνες και θυσίες. 
Διαβεβαιώνουμε πως θα αντισταθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας 
για εμάς και για τη νέα γενιά».



Οι Κυβερνώντες να 
τρέμουν το θύμο και 
την αγανάκτηση του 
απλού ανθρώπου, του 
μικρομεσαίου, του 
εργαζόμενου...

Πλέον, οι εύηχες λέξεις δεν πιάνουν 
τόπο. Τα ψέματα περί επανεκκίνησης 
και ανάπτυξης όσο και αν τα 
προωθούν τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ, 
δεν ξεγελούν το λαό. Ο λαός δεν 
εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται. Στις 
14 Δεκεμβρίου ξεπεράσαμε τον εαυτό 
μας, βροντοφωνάζουμε δυνατά 
ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την 
Κύπρο, έξω από αυτόν του μνημονίου 
και της καταστροφής.
Οι 14 Δεκεμβρίου ήταν μόνο η αρχή.

Στις νέες προκλήσεις των 
καιρών απαντούμε με 
αγώνα μαζικό.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις των καιρών. Είναι η 
ώρα να ξεσηκωθεί η κοινωνία, να 
δώσει τους δικούς της αγώνες και 
τη δική της φωνή με αξιοπρέπεια, 
αλληλεγγύη για το δικαίωμα στη 
ζωή και απαλλαγή από Τρόικες 
και Μνημόνια. Τώρα χρειάζεται 
οι νεοφιλελεύθεροι κυβερνώντες 
και οι κυρίαρχοι κύκλοι της 
Ε.Ε. να νοιώσουν τον παλμό, 
την αποφασιστικότητα και την 
διεκδίκηση του Κυπριακού λαού. Σαν 
μια γροθιά να αντισταθούμε στην νέα 
αποικιοκρατία… Αυτή η μάχη θα είναι 
σκληρή και δύσκολη. Δεν θα φύγουν 
αν δεν τους διώξουμε. Όλοι μαζί 
μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 
Για ναμην παραδώσουμε άλλα 
δικαιώματα.Να μηνεπιτρέψουμε να 
κάνουν τη δική μας ζωή κόλαση.
Να μην ανεχτούμε να ζήσουμε σε 
συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης. 

Γιατί, δεν γεννηθήκαμε για να 
είμαστε δούλοι. Γεννηθήκαμε για 
να είμαστε αγωνιστές, γνήσιοι 
πατριώτες, υπερασπιστές των 
εργαζομένων και διεκδικητές της 
νέας γενιάς.Γιατί όπως λέει κι ο 
ποιητής:

«Κάποτε θ’ ανταμώσουμε στους λόφους 
του ήλιου. Μην ξεχνάς.
Περπάτα.…
Βήματα, βήματα,
βήματα σαν τις σάλπιγγες της 
δικαιοσύνης,
βήματα σαν τα τύμπανα της ελπίδας,
είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι,
βήματα που βαδίζουν σίγουρα στο 
μέλλον».
(Γ. Ρίτσος, «Στις γειτονιές του 
κόσμου»)
•Μαίρη Αντωνίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»



Το 18ο ΠΦΝΦ άνοιξε τις πύλες του στις 7 Δεκεμβρίου με μια πανηγυρική έναρξη στο πάρκο «Bicentenario» στην πόλη Κίτο του Εκουαδόρ, 
(χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ) κατά την οποία 8000 αντιπρόσωποι από 90 χώρες. Ανάμεσα σε αυτούς και οι 6 αντιπρόσωποι της Εθνικής 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΕΠΕ) Κύπρου ένωσαν τη φωνή τους με τους χιλιάδες εκπροσώπους του Παγκόσμιου Νεολαιίστικου 
Κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό. 

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου του Εκουαδόρ, Ραφαέλ Κορρέα, του Προέδρου της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, Δημήτρη Παλμύρη και της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του 18ου ΠΦΝΦ.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ διεξήχθηκαν 
συζητήσεις, διοργανώθηκαν φόρουμ αλληλεγγύης. Μέσα από 
αυτές τις δραστηριότητες η ΕΠΕ Κύπρου, είχε την ευκαιρία να 
ενημερώσει και να μοιραστεί τους αγώνες των νέων της Κύπρου, 
μαθητές, φοιτητές, νέους εργαζόμενους, άνεργους για απαλλαγή 
από τις πολιτικές λιτότητες του μνημονίου που επιβάλλει η Τρόικα.

Στο Σεμινάριο με θέμα «Ξένες στρατιωτικές Βάσεις, Στρατιωτικές 
συμφωνίες και Συμμαχίες / Αποστρατιωτικοποίηση και 
Συμφωνίες Ειρήνη», ο ομιλητής της ΕΠΕ Κύπρου Δημήτρης 
Ιωάννου, μέλος του ΚΣ ΕΔΟΝ, έθιξε το πρόβλημα εισβολής και 
κατοχής του τόπου μας και παράλληλα το πως η μεγάλη Βρετανία 
εξασφάλισε βάσεις στην Κύπρο σαν εγγυήτρια δύναμη για να 
εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Μέσα από την ομιλία του 
αντιπροσώπου μας εκφράστηκε ξεκάθαρα η άποψη για πλήρη 
αποστρατικοποίηση του νησιού και επιστροφή των βάσεων υπό 
τη διοίκηση της κυπριακής δημοκρατίας. Μέσα από τον διάλογο 
που και τις ερωτήσεις που πραγματοποιηθήκαν μπορέσαμε να 
προβάλουμε το εθνικό μας πρόβλημα, για το γεγονός ότι μέχρι 
και σήμερα υπάρχουν ξένα στρατεύματα στο τόπο μας και να 
ενημερώσουμε χώρες που δεν γνώριζαν το Κυπριακό πρόβλημα.

ια 18η φορά η διεθνιστική αλληλεγγύη μέσα από τα Παγκόσμια Φεστιβάλ 
έγινε πράξη, καθώς νέοι και νέες από όλες τις γωνιές του κόσμου ένωσαν τις 
φωνές τους, μοιράστηκαν τους αγώνες τους μεγαλώνοντας έτσι, το μέτωπο 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Στο Φεστιβάλ χιλιάδες νέοι από όλο τον κόσμο 

είχαν τη δυνατότητα να προβάλουν τον αγώνα του λαού τους. Ο αντιιμπεριαλιστικός χαρακτήρας 
του 18ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών αγκάλιασε εκατοντάδες προοδευτικές, 

αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις νεολαίας, απελευθερωτικά κινήματα και ενώσεις νέων και φοιτητών που 
αντιστέκονται και παλεύουν καθημερινά για τον κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του κοινωνικού μετασχηματισμού. 

Τελετή έναρξης

Εκδηλώσεις Φεστιβάλ

Γ

Από το πολιτιστικό πρόγραμμα στην τελετή έναρξης
Ομιλία από τον πρόεδρο της ΠΟΔΝ, Δημήτρη Παλμύρη,

στο άνοιγμα του Φεστιβάλ.

Η αντιπροσωπεία της Κύπρου παρελαύνει στην τελετή έναρξης



Τέλος, στο Σεμινάριο με θέμα «Ο αγώνας 
των φοιτητικών κινημάτων για δημόσια, 
δωρεάν και ποιοτική Εκπαίδευση», ο 
Γιώργος Αντωνίου, μέλος της Γραμματείας 
της Προοδευτικής Κ.Φ και μέλος της 
Γραμματείας της ΠΟΦΕΝ, ανάλυσε την 
κατάσταση που βρίσκεται το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα της Κύπρου. Αναφέρθηκε 
στους αγώνες που έδωσε η ΠΟΦΕΝ στα 
40 χρόνια ιστορίας της, αλλά και τις 
κατακτήσεις που κατάφερε να πετύχει 
μέσα από πολύχρονους, οργανωμένους 
και μαζικούς αγώνες. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα των 
φοιτητών της Κύπρου, για επέκταση της 
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτι που 
θα επιφέρει σημαντικές ωφέλειες για την 
ίδια την κοινωνία. Παράλληλα εξέφρασε τη 
δυσαρέσκεια του φοιτητικού κινήματος της 
Κύπρου για το γεγονός, ότι εν μέσω κρίσης η 
κυβέρνηση μειώνει τους προϋπολογισμούς 
για τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια, 
κουτσουρεύοντας το κοινωνικό δικαίωμα 
της δωρεάν πρόσβασης στην παιδεία. Από 
την άλλη έγινε αναφορά για τη λειτουργία 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων και των αγώνα που διάγει το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, για μείωση 
των διδάκτρων και των υλικών μαθημάτων 
που απαιτούνται. Τέλος, έστειλε το μήνυμα 
ότι οι φοιτητές της Κύπρου, θα παραμείνουν 
η εμπροσθοφυλακή του λαού, ώστε να 
ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τους 
απλούς ανθρώπους , που σήμερα δέχονται 
όλη αυτή την επίθεση. 

Στη συζήτηση με θέμα «Φυσικός πλούτος - στα 
χέρια των μονοπωλίων ή στα χέρια των λαών. 
Ανάπτυξη τους από ποιον και για ποιον», 
ο ομιλητής της ΕΠΕ Κύπρου Νάσος Κούκος, 
μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, 
αναφέρθηκε για τις ενεργειακές πολιτικές, το 
ρόλο του ιμπεριαλισμού και της στρατηγικής 
που αναπτύσσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Το αυξημένο και 
ανανεωμένο ενδιαφέρον του ιμπεριαλισμού 
λόγω της σημαντικής πολιτικής, οικονομικής 
και στρατιωτικής σημασίας που αναπτύσσεται 
στην περιοχή αυξάνει ταυτόχρονα και την 
ένταση για το ποιος θα επικρατήσει και θα 
ελέγξει έχοντας τη δύναμη στην περιοχή. Οι 
πόλεμοι του Ιράκ και του Αφγανιστάν ήταν 
μόνο η αρχή στην εκτέλεση των σχεδίων του 
ιμπεριαλισμού για την κυριαρχία της περιοχής. 
Μέρος των σχεδίων του ιμπεριαλισμού ήταν και 
το δίδυμο έγκλημα του 1974 στην Κύπρο και οι 
συνέπειές του, που ακόμη 40 χρόνια μετά το 
Κυπριακό πρόβλημα παραμένει χωρίς λύση με 
συνεχιζόμενη κατοχή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στην ανακάλυψη του φυσικού αερίου στην 
Κύπρο και στην προσπάθεια που γίνεται για 
να επωφεληθούν όλοι οι Κύπριοι τα οφέλη 
του. Κλείνοντας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται 
να διαπραγματευτούμε με τους ιμπεριαλιστές 
το μέλλον μας και πως είναι γνωστό για το 
πως θέλουν να εξυπηρετήσουν τα μονοπώλια. 
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό, για την επανένωση του νησιού 
μας και μαζί Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι θα 
αγωνιστούν για την κοινή τους πατρίδα, για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. 

Στη συζήτηση με θέμα «Ανεργία, ανέχεια, 
εκμετάλλευση: Οργανωμένος αγώνας 
των Νέων Εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς – για το δικαίωμα στη δουλειά 
και για δουλειά με δικαιώματα», που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, η 
ομιλητής από την ΕΠΕ Κύπρου, Αφροδίτη 
Κατσή, μέλος του Τμήματος Νέων 
Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, αναφέρθηκε 
πρώτιστα στο τεράστιο πρόβλημα της 
ανεργίας που αντιμετωπίζει η νεολαία μας. 
Ανέφερε, επίσης, πως «η ανεργία αποτελεί 
σύμφυτο στοιχείο του καπιταλισμού» και 
πως «το σύστημα αυτό έχει ανάγκη τους 
άνεργους, όπως ακριβώς ο άνθρωπος 
χρειάζεται το οξυγόνο για να ζήσει». Έκανε 
ακόμα αναφορά στους καθημερινούς 
αγώνες που δίνουν οι νέοι εργαζόμενοι της 
Κύπρου μαζί με την ΕΔΟΝ στους χώρους 
δουλειάς, αλλά και στους δρόμους. Τόνισε, 
παράλληλα, πως η δεξιά κυβέρνηση της 
Κύπρου, όχι μόνο υπέγραψε ένα μνημόνιο 
με την Τρόικα που στέλνει το λαό μας στο 
μεσαίωνα, αλλά βρίσκεται πάντοτε και 
ένα βήμα πιο μπροστά από την Τρόικα 
στην άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 
Τέλος, επεσήμανε πως «ο αγώνας των 
νέων εργαζομένων αλλά και των λαών 
ανά το παγκόσμιο, είναι υπόθεση όλων 
μας, αφού κάθε μάχη που δίνεται μπορεί 
να αποτελέσει παράδειγμα και φάρο σε 
κάθε γωνιά της γης». 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο 
Αντιιμπεριαλιστικό Δικαστήριο που ως θεσμός 
του Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία προβολής της 
ιμπεριαλιστικής επέμβασης σε μια σειρά από 
χώρες. Το Προεδρείο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
κάνοντας αρκετές ερωτήσεις, με τις οποίες μας 
βοήθησε να συμπληρώσουμε κι άλλα στοιχεία για 
το έγκλημα. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 
στην καρδιά της πόλης του Κίτο, ο επικεφαλής της 
αποστολής της ΕΠΕ Κύπρου Χρίστος Χριστόφιας, 
μέλος της Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ, 
παρουσίασε το κυπριακό πρόβλημα μέσα από 
ένα σύντομο ιστορικό με στόχο την καταδίκη του 
ιμπεριαλιστικού δίδυμου εγκλήματος στην Κύπρο 
και τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και εποικισμό. 
Το Προεδρείο του Αντιιμπεριαλιστικού Δικαστηρίου 
το οποίο αποτελούσαν από «δικαστές», πολιτικές, 
νομικές και κοινωνικές προσωπικότητες, επέδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάνοντας αρκετές ερωτήσεις 
δίνοντας μας την ευκαιρία να προβάλουμε κι 
άλλα στοιχεία για το έγκλημα. και σε ποια 
φάση βρισκόμαστε σήμερα. Μέσω αυτών των 
εργασιών δόθηκε βήμα προβολής του αγώνα του 
κυπριακού λαού και διεθνοποίησης του κυπριακού 
προβλήματος.

Στις 13 Δεκεμβρίου με μια μεγαλειώδη 
πανηγυρική συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών. Με ενθουσιασμό και μαχητικότητα 
οι χιλιάδες από όλο τον κόσμο αντιπρόσωποι 
του Φεστιβάλ βροντοφώναξαν «νέοι και νέες 
ενωμένοι ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για τον 
κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του 
κοινωνικού μετασχηματισμού».

Μέσω της Διακήρυξης του 18ου ΠΦΝΦ, η 
οποία διαβάστηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΔΝ 
και Συντονιστή της Διεθνούς Οργανωτικής 
Επιτροπής, Δημήτρη Παλμύρη κατά τη διάρκεια 
της πανηγυρικής συγκέντρωσης στην κεντρική 
εξέδρα του πάρκου «Bicentenario», οι χιλιάδες 
αντιπρόσωποι εξέφρασαν με τον πιο επίσημο 
τρόπο την αλληλεγγύη τους στον κυπριακό 
λαό. Επιπλέον στη Διακήρυξη Αλληλεγγύης για 
την περιφέρεια της Ευρώπης γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά για το ζήτημα του Κυπριακού, 
στέλλοντας μηνύματα συμπαράστασης και 
στήριξης στον κυπριακό λαό και τη νεολαία της 
Κύπρου, για απελευθέρωση από την τουρκική 
κατοχή και τα ξένα στρατεύματα με σκοπό την 
επανένωση του νησιού στη βάση της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μια κυριαρχία, 
μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα 
στη βάση της πολιτικής ισότητας όπως αυτή 
ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Αντιιμπεριαλιστικό Δικαστήριο

Τελετή Λήξης και Πολιτική Διακήρυξη του 18ου ΠΦΝΦ

Διεθνούπολη

Καθ’ όλη 
τη διάρκεια 
διεξαγωγής 

του Φεστιβάλ 
λειτούργησαν 

περίπτερα από τις 
συμμετέχουσες 

χώρες, οι 
οποίες είχαν 

την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν 

στοιχεία του 
πολιτισμού τους 

αλλά και να 
διεθνοποιήσουν 

το κύριο θέμα 
αγώνα και πάλης 

τους. 
Το περίπτερο της αντιπροσωπείας της Κύπρου

Από το χώρο της Διεθνούπολης 
του Φεστιβάλ.

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, Χρίστος 
Χριστόφιας, την ώρα της παρουσίασης του κυπριακού 

προβλήματος στο Αντιιμπεριαλιστικό Δικαστήριο.

Για τον κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του κοινωνικού μετασχηματισμού!

Το 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ενδυνάμωσε τη φλόγα του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. 

Ενδυνάμωσε την ελπίδα του αγώνα για τον κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του κοινωνικού 

μετασχηματισμού. Στην καρδιά της Λατινικής Αμερικής, στο Εκουαδόρ, νέοι και νέες από όλες της γωνιές 

του κόσμου έδωσαν την υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα μέχρι να ηττηθεί ο ιμπεριαλισμός δίνοντας 

παράλληλα ραντεβού στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. 
•Χάρης Πασιάς
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων



Στη συνέχεια τα ΕΔΟΝόπουλα 
χωρίστηκαν σε 4 όμαδες ,οι οποίες 
παίρνουν από 4 θεματικά στάδια, τα 
οποία ήταν:

•Λειτουργία και Αναβάθμιση της Δράσης 
του Κινήματος των Εδονόπουλων
•Αλληλεγγύη
•Οικονομική  Κρίση – Μετανάστευση – 
Παιδεία
•Μαζικοποίηση του Παιδικού Κινήματος

Μέσα από τις πιο πάνω θεματικές 
τα ΕΔΟΝόπουλα συζήτησαν, 
προβληματίστηκαν και έθεσαν τους 
δικούς τους προβληματισμούς και 
εισηγήσεις.

Από αυτά τα θεματικά στάδιο τα παιδιά εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους  για τη 
λειτουργία του κινήματος και για τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται κάθε 
εβδομάδα. Μας μίλησαν για τις αγαπημένες τους δραστηριότητες αλλά και για τις 
δραστηριότητες που θέλουν να εντάξουμε στις συναντήσεις μας, και παράλληλα 
για αυτές που θέλουν να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο (χειροτεχνίες, θέατρο, 
μορφωτικές συζητήσεις).

Τα ΕΔΟΝόπουλα έδειξαν ότι ήξεραν την έννοια αυτής της λέξης, γιατί όπως μας είπαν 
είχαν μιλήσει για την αλληλεγγύη στις συναντήσεις τους. Η αλληλεγγύη είναι μια από 
τις βασικές αρχές του κινήματος μας γιατί ο όρος αυτός σημαίνει πολλά. Αλληλεγγύη 
σημαίνει ανθρωπισμός, κοινωνική προσφορά ,προσφέρει και δίνει μάχες για τον 
λαό μας αλλά και για όλους τους λαούς. Ένα παράδειγμα που εκφράζουν έμπρακτα 
την αλληλεγγύη τους τα ΕΔΟΝόπουλα, είναι και τα Κάλαντα Αλληλεγγύης τα οποία 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένα στα παιδιά του κόσμου, που 
έχουν άμεση ανάγκη τη στήριξη μας. Ιδιαίτερα φέτος είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι τα φετινά Κάλαντα είναι αφιερωμένα στα άπορα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης 
της Κύπρου. Όπως και κάθε χρόνο τα ΕΔΟΝόπουλα στηρίζουν αυτή την προσπάθεια 
για τη συλλογή χρημάτων, μέσα από τις διάφορες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται σε όλες τις επαρχίες .

Τα ΕΔΟΝόπουλα και όλα τα παιδιά αυτές τις εποχές ζουν με έντονο τρόπο την κρίση 
του καπιταλιστικού συστήματος που έπληξε όλο τον κόσμο αλλά και την Κύπρο.  
Αυτή η κρίση που οδηγεί πολλές οικογένειες στη φτώχεια, που  έχει και πολλές 
οδυνηρές  συνέπιες που πλήττουν τα και παιδιά. Συζητήσαμε επίσης τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στα σχολεία, τις οποίες τα παιδία βιώνουν καθημερινά, π.χ 
σχολεία χωρίς θερμάνσεις, κόμιστρα στα σχολικά λεωφορεία κτλ. 

Για τη μετανάστευση, τα ΕΔΟΝόπουλα συζήτησαν ξανά τη θέση και αρχή του 
κινήματος μας, πως αγωνιζόμαστε ενάντια στη ξενοφοβία, γιατί κανένα παιδί δεν 
είναι εχθρός μας, όποια και να είναι η καταγωγή του. 

Παλεύουμε για μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα στη δουλειά, στην υγεία, στη 
μόρφωση, για ένα κόσμο ειρηνικό για όλα τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους και 
δεν ξεχωρίζουμε ποτέ τους ανθρώπους με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, 
τη γλώσσα που μιλούν. Καθημερινά πρέπει να απομονώνουμε το ρατσισμό και τον 
εθνικισμό και να καλλιεργούμε το σεβασμό για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

Τέλος, η Παγκύπρια Συνάντηση έκλεισε με ένα βίντεο από διάφορες συναντήσεις και 
εκδηλώσεις που είχαν τα ΕΔΟΝόπουλα. 

Επίσης, τα ΕΔΟΝόπουλα έδωσαν υπόσχεση ότι συνεχίσουν να αγωνίζονται για 
την επανένωση της πατρίδας μας και για ένα καλύτερο αύριο, γιατί αυτοί θα είναι 
το μέλλον του τόπου μας. Γιατί τα παιδία έχουν άποψη και θα συνεχίσουν να 
αγωνίζονται για τον κόσμο που πραγματικά τους αξίζει!

•Θεοδώρα Κωνσταντίνου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

Λειτουργία και Μαζικοποίηση  του Κινήματος των Εδονόπουλων :

Αλληλεγγύη:

Οικονομική Κρίση - Μετανάστευση - Παιδεία:

ραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η 12η Παγκύπρια 
Συνάντηση ΕΔΟΝόπουλων 
την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 
2013, κάτω από το σύνθημα 
«Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα 
παλεύουμε για τον κόσμο 

που μας αξίζει», στο οίκημα της 
ΠΕΟ στη Λευκωσία. Η Παγκύπρια 
Συνάντηση αποτελεί την κορυφαία 
στιγμή του κινήματος μας γιατί σε αυτή 
τη συνάντηση έχουν την ευκαιρία τα 
ΕΔΟΝόπουλα αλλά και οι καθοδηγητές να 
θέσουν τους προβληματισμούς τους για 
τη δράση μας ως κίνημα και παράλληλα 
για θέματα που αφορούν την κοινωνία 
και το λαό μας ευρύτερα.

Μαζί μας στη Παγκύπρια Συνάντηση 
βρισκόταν και το κόμμα μας, το ΑΚΕΛ, 
το οποίο εκπροσωπούσε ο Χρίστος 
Χριστοφίδης, μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ και επικεφαλής 
του Γραφείου Παιδείας όπου με το 
χαιρετισμό του μας εξέφρασε τη στήριξη 
του κόμματος μας προς το κίνημα 
των ΕΔΟΝόπουλων. Ακολούθως ο 
συν. Χρίστος Χριστόφιας, μέλος του 
Κεντρικής Γραμματείς της ΕΔΟΝ, και η 
Έλενα Οικονόμου, μέλος του Κεντρικού 
Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων με το δικό τους 
χαιρετισμό εξέφρασαν τη σημασία αυτής 
της Συνάντησης αλλά και το ότι η ΕΔΟΝ 
θα στέκει πάντα στο πλάι των μικρών 
συναγωνιστών και του Παγκύπριου 
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων.

Π



την εποχή μας που όλα οδεύουν 
προς την κατάρρευση, την 
μοναδική ελπίδα του τόπου 
μας αποτελεί η νεολαία. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές είναι 
αυτοί που με τη δράση, τις 

γνώσεις και τις επιτυχίες τους θα φέρουν 
την αλλαγή. Σκεφτήκατε ποτέ όμως, αν 
υπάρχει σεβασμός προς τους μαθητές; 
Σέβονται  τα δικαιώματά μας όσο πρέπει; 

Αρχικά, ο κάθε άνθρωπος έχει το 
δικαίωμα στην πρόσβαση στο σχολείο 
και τη δωρεάν παιδεία. Πώς γίνεται να 
θεωρείται η παιδεία δωρεάν, τη στιγμή 
που η κυβέρνηση αναγκάζει κάθε μαθητή 
να πληρώνει για το λεωφορείο του, 
αγνοώντας τις δυσκολίες της εποχής λόγω 
κρίσης;

Το κράτος ενισχύει τους μαθητές που έχουν 
ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία.  
Κι όμως, παρατηρούμε οτιδήποτε άλλο 

εκτός από ενίσχυση. 
Οραματίζονται ακόμη 
και να μετατρέψουν τα 
κρατικά πανεπιστήμια σε 
ιδιωτικά και κάθε 
φοιτητή να πληρώνει 
ασήκωτα ποσά για τη 
μόρφωση του.

Τα πιο πάνω παραδείγματα, είναι μόνο 
μερικά από όλα όσα σκοπεύουν να 
υλοποιήσουν. Τα λεωφορεία είναι η 
αρχή, τί ακολουθεί αργότερα; Όλα μαζί, 
οδηγούν στην αρχή του τέλους της δωρεάν 
παιδείας.

Μετέπειτα, είναι το δικαίωμα της μη 
διάκρισης. Το φύλο, η καταγωγή, οι 
πολιτικές πεποιθήσεις κλπ, είναι λόγοι 
που στοχοποιούν ένα μαθητή και οδηγούν 
σε ρατσιστικά φαινόμενα. Αλλά είναι 
χειρότερο όταν συμβαίνουν από μέρους 
των καθηγητών. Πολλές ανάλογες 
περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε τη φετινή 
χρονιά. Μια μερίδα μαθητών, έχοντας ως 
«πρότυπο» τη συμπεριφορά του καθηγητή, 
θα επαναλάβουν τα ίδια και αυτός ο 
φαύλος κύκλος δε σταματά ποτέ.

Ακόμα ένα δικαίωμα, είναι η προστασία 
από την ενδοσχολική βία. Το τοποθετώ 
εδώ, αφού πολλοί μαθητές επιλέγουν 
να ασκούν βία σε συμμαθητές τους, είτε 
αυτή είναι σωματική είτε ψυχική, το 
γνωστό σε όλους μας «bullying». Αυτή 
είναι μια από τις χειρότερες μάστιγες του 
σύγχρονου ενδοσχολικού περιβάλλοντος, 
μια που πολλές φορές οδηγεί τα θύματα σε 
τραγικές καταλήξεις.

Όσον αφορά στο δικαίωμα της ποιότητας 
των σπουδών, υγιεινής και ασφάλειας 
των μαθητών, αμέτρητα κρούσματα 
έχουν αναφερθεί τον τελευταίο καιρό. 
Για παράδειγμα, σχολικές εγκαταστάσεις 
κρίθηκαν βλαβερές ή επικίνδυνες. Τί 
περίμεναν τόσα χρόνια και δεν λάμβαναν 
δράση; Φέτος, με την ΠΕΟΜ επικεφαλή, 
θα αντιμετωπιστούν όσο το δυνατό 
περισσότερα κρούσματα.

Δεν ξεχνάμε το δικαίωμα στην ψυχαγωγία, 
το οποίο είναι ζωτικής σημασίας. 
Παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν από 
πολύ μικρές ηλικίες, συχνά κάτω από 
ακατάλληλες και επιβλαβείς συνθήκες. 
Τυγχάνει επίσης, οι γονείς να ξεχνούν 
την ανέμελη φύση των παιδιών, κάνοντάς 
τα να μοιάζουν και να λειτουργούν σαν 
«μηχανές». Δεν αποδέχονται τις ικανότητές 
τους, απαιτούν πολλά από αυτά και τα 
οδηγούν στην κατάθλιψη, την απομόνωση 
και ούτω καθεξής. Φυσικά, όλα αυτά 
μπορούν να προκληθούν και από μέρους 
των καθηγητών, αφού αυτοί βαθμολογούν 
τις επιδόσεις τους.

Ακολούθως έρχεται το δικαίωμα στην 
ελεύθερη άποψη και έκφραση, το οποίο 
δυστυχώς προσπαθούν να μας στερήσουν. 
Κατά την περίοδο των σχολικών εκλογών 
θα ήταν καλό οι μαθητές να δηλώνουν 
καθαρά σε ποιά παράταξη ανήκουν 
και τους στόχους που θέτουν.  Μ’ αυτό 
τον τρόπο οι υπόλοιποι θα μπορούσαν 
να κρίνουν ορθά ποιοί είναι άξιοι 
εμπιστοσύνης και ποιοί όχι.

Παρόλα αυτά, παρατηρούμε άκρως 
αντίθετα φαινόμενα. Μαθητές – συνήθως 
αντίθετων παρατάξεων – εκβιάζουν 
συμμαθητές τους, κάνοντάς τους 
να κρύβουν τα πιστεύω τους.  Τους 
χλευάζουν, φέρνοντάς τους πολλές φορές 
σε δύσκολη θέση, και τους ντροπιάζουν 
μπροστά στους υπόλοιπους. Αυτό δείχνει 
οτιδήποτε άλλο εκτός από δημοκρατία και 
ελεύθερη άποψη.

Καταλήγοντας, θα αναφερθώ στο 
δικαίωμα της διεκδίκησης. Είναι αλήθεια 
ότι απασχολεί πολύ τους μαθητές το 
θέμα της στολής, καθώς σε κάθε σχολείο 
καθημερινά μοιράζονται αμέτρητες 
απουσίες και αποβολές. Παρατηρούν 
ακόμα και τα πιο ασήμαντα, όπως για 
παράδειγμα τα σκουλαρίκια, ετικέτες 
μάρκας κ.λπ. Δεν μπορούν να φέρονται 
έτσι και να μην λαμβάνουν υπόψην τις 
αντιδράσεις των μαθητών. Στην τελική, 
αυτό που μετρά είναι το μυαλό των 
μαθητών και όχι η εμφάνισή τους.

Εμείς ως ΠΕΟΜ επιλέγουμε ένα νέο σχολικό 
κόσμο, όπου όλοι μεταξύ μας θα είμαστε 
ίσοι, θα αντιμετωπιζόμαστε δίκαια και θα 
απολαμβάνουμε τα δικαιώματά μας.

•Κάκια Κακουλλή
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ 
Τ.Ο. Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας

Σ ΠΕΟΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ.. ΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Ως μαθητές του Παγκύπριο Γυμνασίου, 
θέλουμε να καταγγείλουμε την τοποθέτηση 
συρματοπλεγμάτων περιμετρικά του 
σχολείου. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι να 
εμποδίζουν τους εξωσχολικούς να μπαίνουν 
μέσα στο σχολείο μας. Η κίνηση αυτή έχει 
αντίθετα αποτελέσματα, αφού νιώθουμε 
ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα στρατόπεδο 
περιτριγυρισμένοι με συρματοπλέγματα. Ως 
ΠΕΟΜ, πιστεύουμε όπως το σχολείο πρέπει 
να είναι ανθρώπινο και ευχάριστο για ένα 
μαθητή και όχι καταπιεστικό. Θέλουμε ένα 
σχολείο που οι μαθητές να το νιώθουν δικό 
τους. Καλούμε τη Διεύθυνση του σχολείου να 
αφαιρέσει τα συρματοπλέγματα, αφού μέσω 
άλλων τρόπων μπορεί να προστατεύει τα 
σχολικά κτήρια.     

Δημήτρης Βιλανίδης
Β’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ.. ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Στο σχολείο μου, ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές 
είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων οι τουαλέτες του σχολείου είναι 
κλειδωμένες γιατί η διεύθυνση του σχολείου 
θεωρεί ότι θα αποτρέψει τις ζημιές που 
γίνονται. Έτσι οι καθηγητές δεν μας επιτρέπουν 
την ώρα του μαθήματος να πάμε στην τουαλέτα. 
Αν μας επιτρέψουν, χρειάζεται να πάμε στη 
γραμματεία του σχολείου να υπογράψουμε 
για να πάρουμε κλειδί. Υπάρχουν περιπτώσεις 
που δεν έχει κανένα για να μας δώσει κλειδί. 
Δυστυχώς δεν κατανοούν ότι, εκτός από το 
ότι χάνουμε μάθημα είναι και ζήτημα υγείας. 
Ως ΠΕΟΜ, για ακόμη μια φορά ζητούμε από τη 
διεύθυνση του σχολείου να αφήνει ανοικτές 
τις τουαλέτες και να βρει άλλους τρόπους να 
αντιμετωπίσει την παραβατικότητα των μαθητών.

Ασβεστάς Ανδρέας 
Α’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ.. ΑΚΑΘΑΡΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

H Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου , είναι 
ένα σχολείο που έχει αναβαθμιστεί 
τα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται σε 
πολύ καλή κατάσταση, με αρκετές 
κατευθύνσεις για 100 και πλέον 
μαθητές. Ωστόσο ένα μεγάλο 
πρόβλημα για τους μαθητές του 
σχολείου μου, είναι η έλλειψη 
καθαριστριών. Το κράτος αρνείται 
να παρέχει κονδύλια για την 
πρόσληψη επιπλέον καθαρίστριας 
με αποτέλεσμα πολλές αίθουσες 
καθώς και τουαλέτες να μην είναι 
καθαρές. Είναι απαράδεκτο οι 
αίθουσες διδασκαλίας να είναι 
πολλές φορές γεμάτες σκουπίδια 
και σκόνη, αλλά και οι τουαλέτες 
να είναι εστία μικροβίων για όλους. 
Επιβάλλεται το κράτος να δει λίγο 
την περίπτωση του δικού μας 
σχολείου και να φροντίσει για την 
πρόσληψη ακόμα μιας τουλάχιστον 
καθαρίστριας. 

Μαρίνος Ελευθερίου
Β’ Τεχνικής

ΠΕΟΜ ΠΑΦΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ.. 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο 
μας, έχει σχέση με την υλικοτεχνική 
υποδομή που διαθέτει. Αναμφίβολα 
τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά 
βελτιωτικά έργα στο σχολείο μας. 
Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν 
χιλιάδες ευρώ για τη βελτίωση 
του, δεν λήφθηκε πρόνοια για 
τοποθέτηση καινούριων κουρτινών 
στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι 
επίσης γεγονός ότι και οι λιγοστές 
κουρτίνες που υπάρχουν είναι 
παλιές και φθαρμένες. Το γεγονός 
αυτό κάνει πολύ δύσκολη τη 
διεξαγωγή του μαθήματος, ενώ 
καθιστά αδύνατη την προβολή 
ταινιών ή παρουσιάσεων. 
Θεωρούμε ότι η διεύθυνση του 
σχολείου σε συνεργασία με τη 
σχολική εφορεία θα πρέπει να 
προχωρήσει στην επίλυση του 
προβλήματος αυτού, που μπορεί να 
φαντάζει μικρό, αλλά για εμάς τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
μας είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Θέκλα Γεωργίου 
Β’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.. ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο σχολείο μας, αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με 

τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ 

παλιές, το χειμώνα παρόλο που έχουμε θέρμανση μπαίνει 

αέρας από παντού και δεν έχουμε ένα χώρο για τις 

εκδηλώσεις του σχολείου μας. Έχει γίνει ένα στέγαστρο 

που όταν βρέχει δεν μας καλύπτει. Ήταν στα πλάνα του 

υπουργείου να γίνει καινούργια Τεχνική που θα κάλυπτε 

τις ανάγκες μας, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης 

όλα έχουν σταματήσει. Αναγνωρίζουμε τα οικονομικά 

προβλήματα, όμως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
λειτουργούμε όπως πρέπει με αυτά τα κτήρια.

Αντρέας Αντωνίου
Β’ Τεχνικής



Hοικονομική κρίση στο νησί μας, 
συνέπεια του καπιταλιστικού 
συστήματος στο οποίο ζούμε, 
δε θα μπορούσε να αφήσει 
ανεπηρέαστο και τον σχολικό 
τομέα. Διαχρονικό θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε το πρόβλημα 

του χρηματισμού, που προϋπήρχε στα 
σχολεία και με την πάροδο του χρόνου 
γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Πλέον, πολλά άτομα επιδιώκουν μια θέση 
στα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια του 
σχολείου τους, με απώτερο σκοπό το 
προσωπικό τους όφελος από διάφορες 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν, όπως 
πάρτυ, σχολικές εκδρομές και διήμερα. 
Εκμεταλλεύονται δηλαδή, την ψήφο και 
την εμπιστοσύνη των συμμαθητών τους, 
με στόχο να αισχροκερδούν εις βάρος 
τους. Παίρνουν χρήματα, τα οποία, 
ως υπεύθυνα εκλεγμένα πρόσωπα, 
θα έπρεπε να χρησιμοποιούν για τη 
βελτίωση του σχολείου, για την ενίσχυση 
του ταμείου για τους άπορους μαθητές 
κ.ά.

Σημαντικό ρόλο δεν παίζουν μόνο 
ενδοσχολικοί παράγοντες, αλλά κυρίως 
οι εξωσχολικοί. Επιτήδειοι άνθρωποι 
προσφέρουν δελεαστικά ποσοστά σε 
μέλη ΚΜΣ, οι οποίοι παρασύρονται 
και δέχονται το εύκολο χρήμα. Έτσι 
διαμορφώνουν σιγά – σιγά και ένα κακό 
πρότυπο χαρακτήρα που θα έχει τελικά 
επίδραση στη ζωή τους ως ενήλικες. 
Τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν, θα θέλαμε να 
αποτελούν την αυριανή μας κοινωνία; 
Άτομα που βάζουν το χρήμα και το 
προσωπικό τους συμφέρον πάνω από το 
κοινό όφελος; Φυσικά και όχι!

Τέτοια φαινόμενα πρέπει να 
αποτρέπονται με αποφασιστικότητα. Ως 
ΠΕΟΜ, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα 

του χρηματισμού πάμπολλες φορές, 
αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε την 
ανταπόκριση που θα έπρεπε. Τα ΜΜΕ και 
άλλοι, προβάλλουν αυτό το ζήτημα κατά 
καιρούς ως κάτι νέο, κάτι πρωτόγνωρο, 
χωρίς να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις 
ή να επιδιώκουν το διάλογο για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση του. Μετά από 
λίγες μέρες ,το σοβαρό αυτό ζήτημα 
μπαίνει στα συρτάρια και η κατάσταση 
χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.

Εμείς, από την πλευρά μας, έχουμε 
να προτείνουμε κάποιες λύσεις με τις 
οποίες πιστεύουμε ότι  θα μειώσουμε το 
πρόβλημα:

•Τα ΚΜΣ θα πρέπει με διαφάνεια 
να μπαίνουν στη διαδικασία των 
προσφορών, για τις οποίες θα 
ενημερώνουν τους μαθητές μέσω των 
συμβουλίων των τμημάτων και την 
ίδια στιγμή να δέχονται απόψεις και 
προτάσεις πριν καταλήξουν στην τελική 
απόφαση. 

•Με βάση τα υπολογισμένα έσοδα 
να αποφασίζεται από πριν και να 
ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα 
αξιοποιηθούν.

•Να ενημερώνεται η Διεύθυνση του 
σχολείου και ο Σύνδεσμος Γονέων για τις 
προσφορές και να ζητείται η άποψη τους 
ή πιθανή καλύτερη προσφορά που μπορεί 
να εξασφαλιστεί από μέρους τους. 

Με τις πιο πάνω προτάσεις θα 
εξασφαλίζουμε περισσότερο έλεγχο, 
άρα και διαφάνεια. Παράλληλα, θα 
βελτιωθεί η ποιότητα των σχολικών 
δραστηριοτήτων και θα συμμετέχουν 
περισσότεροι μαθητές λόγω του 
μειωμένου κόστους.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, 
υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για 
επίλυση αυτών των ζητημάτων. Είναι 
προβλήματα, που η επίλυση τους θα 
βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση 
του μαθητικού κινήματος, αλλά και 
στην ενίσχυση συμμαθητών μας που 
πραγματικά χρειάζονται τη βοήθεια μας. 
Η ΠΕΟΜ δεν σταματά σε καμία περίπτωση 
να αγωνίζεται για την επίλυση τους και 
ελπίζουμε ότι σύντομα θα αρχίσει ένας 
διάλογος για το θέμα του χρηματισμού, 
αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα που 
ταλανίζουν το μαθητικό κίνημα. 

•Κυριακή Λιοπετρίτη 
Τ.Ο. Λυκείου Λειβαδιών Λάρνακας 

Μετά από επικοινωνία της 
«Ν» με στρατιώτες από όλες 
τις επαρχίες της ελεύθερης 
Κύπρου καταγράψαμε ως 
κοινό όλων το χαρακτηρισμό 
της θητείας τους ως στείρα 
και μονολιθική. Η θητεία 
θα έπρεπε να ήταν πιο 
δημιουργική, να διαπλάθει όχι 
μόνο απλούς σκοπάνθρωπους, 
αλλά να δίνει τη δυνατότητα 
στους νέους να ασχοληθούν 
και με πιο δημιουργικά 
πράγματα, όπως οι 
πολιτιστικές αποδράσεις, 
η μουσική, το θέατρο, ο 
αθλητισμός γενικότερα κλπ. 
Εν ολίγοις, η ψυχαγωγία τους 
εντός του στρατοπέδου να 
γίνει πιο δημιουργική.

Επιπλέον, οι στρατιώτες 
ειδικότερα των επαρχιών 
Λεμεσού και Πάφου 
εξέφρασαν τη δυσφορία 
τους σχετικά με τα 
μεταφορικά. Οι δημόσιες 
συγκοινωνίες οι οποίες 
υπάρχουν (λεωφορεία), 
καθώς και τα υφιστάμενα 
χρονοδιαγράμματα των 
μονάδων, καθιστούν τα 
ωράρια των στρατιωτών 
στις πιο πάνω επαρχίες 
απάνθρωπα. Κάποιοι 
στρατιώτες είναι για 
παράδειγμα υποχρεωμένοι 
να ξυπνούν στις 3:30 ή 4:00 

το πρωί για να προλάβουν 
να πάρουν το λεωφορείο και 
να βρίσκονται έγκαιρα στη 
μονάδα τους.

Συνακόλουθα με τα 
προαναφερθέντα, 
εκφράστηκαν παράπονα 
προνομιακής διαχείρισης 
συγκεκριμένων στρατιωτών 
έναντι άλλων, δηλαδή 
φαινόμενα ευνοιοκρατίας-
ρουσφετιού. Τα φαινόμενα 
αυτά εστιάζονται από τις 
μεταθέσεις στρατιωτών σε 
πιο «βολικά» για αυτούς 
στρατόπεδα, μέχρι τις 
επιπλέον εξόδους ή τις 
αναρρωτικές άδειες ή και 
μέχρι τα πιο απλά όπως τις 
υπηρεσίες. Στις πιο ακραίες 
περιπτώσεις παρατηρούνται 
ακόμα και περιπτώσεις 
κεκαλυμμένης φυγοστρατίας, 
φαινόμενο που προσλαμβάνει 
αυξητικές τάσεις το τελευταίο 
διάστημα λόγω και της 
περιθωριοποίησης των 
μέτρων που εφαρμόζονταν 
από την προηγούμενη 
κυβέρνηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, 
παρατηρούνται και φαινόμενα 
εθνικιστικών κρουσμάτων. 
Χαρακτηριστικά είναι τα 
κρούσματα στην επαρχία 
Λάρνακας, όπου νεαρός 

αξιωματικός, όπως μας 
ειπώθηκε, είναι μέλος 
ακραίας εθνικιστικής ομάδας 
και συμπεριφέρεται με 
τον ανάλογο ρατσιστικό-
εθνικιστικό τρόπο, ενώ 
στην επαρχία Λεμεσού 
παρουσιάστηκαν περιπτώσεις 
με νεαρούς στρατιώτες 
οι οποίοι εκδηλώνονται 
με ακραία εθνικιστικά 
παραληρήματα-συνθήματα 
χωρίς να χρήζουν της 
ανάλογης τιμωρίας.

Κλείνοντας, εκφράζουμε την 
ελπίδα να ξεκινήσει άμεσα 
έρευνα με ένα ξεκάθαρο 
στόχο: Πώς θα καταφέρουμε 
να μην βρεθούμε ξανά 
μπροστά σε τέτοια 
γεγονότα. Πώς θα πετύχουμε 
να μην χαθεί κανένας 
άλλος νέος τόσο άδικα. 
Επαναλαμβάνουμε για ακόμα 
μια φορά τα συλλυπητήρια 
μας προς την οικογένεια 
του εθνοφρουρού και την 
έκκληση μας προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να 
ενεργήσουν άμεσα και προς 
την σωστή κατεύθυνση.

•Μαίρη Αντωνίου 
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ε αφορμή τον 
άδικο χαμό 
του νεαρού 
εθνοφρουρού στις 
αρχές Νοεμβρίου 

η «Ν» προχώρησε σε 
έρευνα επικοινωνώντας 
με στρατιώτες 
αναφορικά με τα πιο 
βασικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, 
εκτίοντας τη θητεία 
τους στο στράτευμα, 
γιατί τέτοια γεγονότα 
δεν μπορούν παρά να 
συγκλονίσουν, αλλά και 
να προβληματίσουν, τον 
κάθε υγιώς σκεπτόμενο 
άνθρωπο. 

Θέση της ΕΔΟΝ είναι όπως 
κινητοποιηθούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι θεσμοί και 
μηχανισμοί του κράτους, 
ώστε να διερευνηθεί το 
συμβάν, από ανεξάρτητη 
επιτροπή, να αποδοθούν 
ευθύνες, αλλά πρώτιστα 
να καταλήξουν στο τι 
πήγε λάθος και στο 
τι πρέπει να αλλάξει. 
Είναι τραγικό, παιδιά 
τα οποία κατατάσσονται 
για να υπηρετήσουν 
την πατρίδα τους, την 
ίδια ώρα που μια άλλη 
μερίδα πολύ απλά δεν 
υπηρετεί, να κινδυνεύουν 
να «χαραμίσουν» ότι 
πολυτιμότερο έχουν, την 
ίδια τους τη ζωή.

Μ Οι στρατιώτες μιλούν στη «Ν»



Στην ΕΦΕΚ Αθήνας, όπου η Πρωτοπορία κατέχει την προεδρία του συλλόγου, 
οδήγησαν το σύλλογο σε οικονομικό μαρασμό και άφησαν τη φοιτητική ένωση 
χωρίς οίκημα. Επιπλέον έφτασαν στο σημείο να καλούν συνεδρίες κάθε τρεις 
μήνες, ενώ επικαλούμενοι οικονομικούς λόγους ακύρωσαν την Α’ Γενική 
Συνέλευση, παραβιάζοντας τόσο το καταστατικό της ΕΦΕΚ, αλλά και το βασικό 
δημοκρατικό δικαίωμα των φοιτητών της Αθήνας. Φτάσαμε στο σημείο την 
ώρα που πανεπιστήμια στην Αθήνα έμεναν κλειστά και οι Κύπριοι φοιτητές 
αδυνατούσαν να πάρουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις για να λάβουν φοιτητικά 
επιδόματα, η ΕΦΕΚ Αθήνας, με ευθύνη της Πρωτοπορίας, σφύριζε αδιάφορα. 
Ταυτόχρονα, η ΕΦΕΚ. Η.Β. παραμένει μέχρι και σήμερα χωρίς Δ.Σ., αφού 
η Πρωτοπορία συνεργαζόμενη με την Αναγέννηση ακύρωσε ετσιθελικά τις 
φοιτητικές εκλογές του 2013 και στέρησε από χιλιάδες φοιτητές το δικαίωμα 
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Δεν μπορούμε βέβαια να αποκλείουμε από 
αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις ούτε και φοιτητικές ενώσεις όπως η ΕΦΕΚ 
Θεσσαλονίκης, όπου εσκεμμένα αφήνουν το σύλλογο ακατάρτιστο, παραβιάζουν 
το καταστατικό και υπερασπίζονται με σθένος τις κυβερνητικές νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές του μνημονίου και της λιτότητας. Η Πρωτοπορία δεν δίστασε ακόμα και 
να προβεί σε καλπονοθεία στις τελευταίες τμηματικές εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου. 

Με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, ακόμα και αν είναι αντικαταστατικός ή 
αντιδημοκρατικός, η παράταξη της Δεξιάς πασχίζει να εκφυλίσει τα όργανα 
του φοιτητικού κινήματος. Είναι φανερό, ότι μέσα στις συνθήκες της ΤΡΟΙΚΑ 
και του μνημονίου, η Δεξιά επιχειρεί με μανία να διαβάλει το μαχητικό πνεύμα 
της φοιτητιώσας νεολαίας και να την οδηγήσει στην απάθεια. Δεν είναι τυχαίο 
που τον τελευταίο καιρό έχουν ενταθεί από τις κυβερνητικές παρατάξεις οι 
προσπάθειες αδρανοποίησης τόσο των Φοιτητικών Ενώσεων, αλλά και της 
ίδιας της ΠΟΦΕΝ.

Το 40ο Συνέδριο της ΠΟΦΝΕ-ΠΟΦΕΝ 
που διεξήχθη στις 27 Δεκεμβρίου 
2013, φανέρωσε για ακόμα μια φορά 
ξεκάθαρα τις διαθέσεις και τους σκοπούς 
της Πρωτοπορίας και της ηγεσίας της 
Αναγέννησης. Ήταν βέβαια ένα ιστορικό 
συνέδριο της Ομοσπονδίας, το οποίο 
έπρεπε κατ’ ακρίβεια  να πάρει πανηγυρικό 
χαρακτήρα. Άλλωστε, αυτό πρόσταζαν οι 
αγώνες, οι διεκδικήσεις, οι κατακτήσεις, 
μα προπάντων η ιστορία του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος. Παρά ταύτα, οι 
κυβερνητικές παρατάξεις κατάφεραν να 
μετατρέψουν ένα συνέδριο, που αποτελεί 
γιορτή της δημοκρατίας, σε ένα ετσιθελικό 
παραλήρημα με μόνο σκοπό την προώθηση 
των θέσεων και των πολιτικών τους. 
Κατήργησαν το καταστατικό της ΠΟΦΕΝ 
και ετσιθελικά διόρισαν αντιπροσώπους 
εκ μέρους της ΕΦΕΚ Η.Β., η οποία δεν 
πραγματοποίησε εκλογές κατά τη διάρκεια 
του έτους 2013 μετά την ακύρωση τους 
από Πρωτοπορία-Αναγέννηση. Είναι ηλίου 
φαεινότερο ότι οι εν λόγω παρατάξεις 
θέλησαν μέσω της αντικαταστατικής 

αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της 
ΕΦΕΚ ΗΒ του 2012, να στερήσουν την έδρα 
του Αγώνα από τη γραμματεία της ΠΟΦΕΝ, 
έδρα που δικαιωματικά του ανήκε, βάσει 
των αποτελεσμάτων των φοιτητικών 
εκλογών του 2013. Με αυτή τους την 
καθόλα αντιδημοκρατική ενέργεια, 
εκπλήρωναν τον δικό τους στόχο, που δεν 
ήταν άλλος από το να κλέψει την έδρα η 
Αναγέννηση και έτσι να καταρτίσουν και 
πάλι μαζί την ΠΟΦΕΝ.
Πρωτοπορία και ηγεσία της Αναγέννησης σε 
πλήρη συγχορδία, φίμωναν διαδοχικά την 
Προοδευτική τόσο στη Διοικούσα Επιτροπή 
όσο και στο Συνέδριο, φίμωναν δηλαδή 
την μόνη παράταξη που αντιστάθηκε στις 
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις τους. Τη 
μόνη παράταξη που στέκεται αγέρωχη 
απέναντι στης πολιτικές λιτότητας του 
μνημονίου που κουτσουρεύουν τα όνειρά 
μας.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι η Προοδευτική είτε με, είτε χωρίς τα 
αποτελέσματα του ΗΒ λάμβανε πέντε έδρες 
στη γραμματεία της ΠΟΦΕΝ. Ο αγώνας ο 
δικός μας λοιπόν ήταν για τη δημοκρατία 

και για την τήρηση του καταστατικού, 
ούτως ώστε να λάμβανε την έδρα ο Αγώνας 
που τη δικαιούταν. 
Φαίνεται ότι η γραμμή από την κυβέρνηση 
και για τη φετινή χρονιά δεν είναι άλλη 
από την πλήρη υποταγή του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος. Η συγκεκριμένη 
πολιτική δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς 
οι κυβερνώντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
η νεολαία και δει οι φοιτητές, αποτελούν 
το πιο μάχιμο κομμάτι της κοινωνίας μας. 
Μπροστά στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που σαρώνουν επιδόματα, μισθούς, 
συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, οι 
νέοι του τόπου είναι εκείνοι που μπορούν 
να αποτελέσουν την πιο ελπιδοφόρα 
εμπροσθοφυλακή στην προσπάθεια 
αποτίναξης του τροϊκανού ζυγού. Γι’ αυτό 
και η τόση επιμονή για έλεγχο της ΠΟΦΕΝ 
και συνακόλουθα του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος, με απώτερο στόχο 
πάντοτε τον εκφυλισμό της Ομοσπονδίας, 
ακόμα και τη διάλυσή της.

Το καθήκον για τον κάθε φοιτητή και 
φοιτήτρια μέσα σε τούτες τις δύσκολες 

συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας, 
δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ένα. Η 
αντίσταση στις μνημονιακές πολιτικές 
της λιτότητας που προωθούνται από την 
κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ. Για αυτό 
και είναι εξαιρετικής σημασίας όλοι μαζί 
να περιφρουρήσουμε το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα, τις φοιτητικές ενώσεις 
και την ΠΟΦΕΝ. Μαζί με την Προοδευτική 
να επαναφέρουμε τη δημοκρατία, 
ειδικότερα στο δευτεροβάθμιο όργανο 
των φοιτητών, όπου οι 

κυβερνητικές παρατάξεις βίασαν το 
καταστατικό και φίμωσαν την αντίθετη 
άποψη. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα 
δεν είναι ξέφραγο αμπέλι κανενός, αλλά 
για την Προοδευτική θα παραμείνει το 
ορμητήριο όλων των φοιτητών για νέες 
διεκδικήσεις και κατακτήσεις. Απάντηση, 
λοιπόν, να πάρουν ενότητα και αγώνα, 
στις συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, 
στις εκλογές των φοιτητικών ενώσεων 
για ισχυρή Προοδευτική, για ισχυρούς και 

μάχιμους Συλλόγους, για ισχυρή και 
μάχιμη ΠΟΦΕΝ.

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα υπέστη από την περσινή χρονιά ένα τεράστιο πλήγμα, αφού Πρωτοπορία και Αναγέννηση κατάρτισαν 
μαζί την ΠΟΦΕΝ. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν η Ομοσπονδία να παραμείνει αδρανής μπροστά σε πολύ κρίσιμες και δυσάρεστες 
εξελίξεις, τόσο για τη φοιτητιώσα νεολαία, όσο και ευρύτερα για την κοινωνία, όπως το κούρεμα του Μάρτη του 2013. Πέραν τούτου, 
δεν έχαναν ευκαιρία να προωθήσουν μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου των φοιτητών αντιφοιτητικές προτάσεις που προέρχονταν από 
την κυβέρνηση, όπως τη συγχώνευση των φοιτητικών επιδομάτων. Την ίδια ώρα, καταψήφιζαν την όποια πρόταση της Προοδευτικής 
που καταδίκαζε τις αντιλαϊκές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης.

νέκαθεν το οργανωμένο φοιτητικό 
κίνημα υπήρξε η προμετωπίδα 
των αγώνων της φοιτητιώσας 
νεολαίας. Όλοι οι αγώνες που 
δώσαμε για νέες κατακτήσεις αλλά 
και για αντίσταση σε αντιφοιτητικά 
μέτρα φέρουν τη σφραγίδα της 

ΠΟΦΕΝ, αλλά και των διάφορων φοιτητικών ενώσεων. 
Με μπροστάρη την Προοδευτική, το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα πάλεψε ενάντια στην επέκταση του 
ορίου συνταξιοδότησης, ενάντια στην υπέρογκη αύξηση 
των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπέρ της 
επέκτασης της δημόσιας δωρεάν παιδείας, υπέρ της 
επέκτασης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Αυτά 
δεν αποτελούν παρά ένα μικρό δείγμα της δράσης του 
δευτεροβάθμιου και των πρωτοβάθμιων οργάνων των 
φοιτητών. Δράση η οποία λάμβανε πάντοτε χαρακτήρα 
ενότητας, μαζικότητας και αγωνιστικότητας.

Δυστυχώς, η Πρωτοπορία όλα αυτά τα χρόνια 
προσπαθούσε πάντοτε να διχάσει, ακόμα και να 
διασπάσει το φοιτητικό κίνημα. Την περίοδο μέχρι 
το 2004 οπόταν και δεν αναγνώριζε την ΠΟΦΝΕ, 
την κτυπούσε και την κατηγορούσε αλύπητα, 
υποσκάπτοντας με αυτό τον τρόπο τα αιτήματα και 
τις διεκδικήσεις μας. Μετέπειτα, ακόμα και με την 
ενοποίηση του φοιτητικού κινήματος, η παράταξη του 
ΔΗΣΥ στους φοιτητές, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που 
πάντοτε πρώτο της μέλημα είναι να κάνει πλάτες στο 
κόμμα της και στις αντιφοιτητικές πολιτικές που αυτό 
προωθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός 
ότι η Πρωτοπορία συνειδητά απείχε από φορείς που 
δημιουργήθηκαν, όπως αυτός ενάντια στην αύξηση 
των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως 
επίσης και από το φορέα ενάντια στην αύξηση του 
ορίου συνταξιοδότησης.

A Οδηγούν τις Φοιτητικές Ενώσεις στη διάλυση

Εκφυλίζουν τις διαδικασίες και τα όργανα του 
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος

Αμαύρωσαν το 40ο Συνέδριο της ΠΟΦΕΝ

ΜΑΖΙ με την Προοδευτική για υπεράσπιση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος



M
αδυναμία λειτουργίας του 
ΕΚΠΑ και ΕΜΠ, δύο από εκ των 
μεγαλύτερων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας, ήταν το αποτέλεσμα 
των εδώ και χρόνια επιθέσεων 
που δέχεται η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση της χώρας. Το 
μακροχρόνιο πλάνο βρίσκει την 
έμπνευση του στην «Διαδικασία 
της Μπολόνια», μίας ευρωπαϊκής 
διαδικασίας που άρχισε το 1999 

που δήθεν στον όνομα του ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταστρέφει 
το ιερό δικαίωμα στην παιδεία, θέτει 
τα πανεπιστήμια στους νόμους της 
αγοράς, συνδέοντας τα άριστα με 
αυτά. 

Η πρακτική εφαρμογή της «Διαδικασία 
της Μπολόνια» στην ελληνική παιδεία, 
υλοποιείται σε πρώτη φάση με την 
αναδιάρθρωση του άρθρου 16 του 
συντάγματος και σε δεύτερη φάση στο 
πολυσυζητημένο «Σχέδιο Αθηνά». Η 
κεντρική ιδέα του Σχεδίου Αθηνά είναι 
η κατακόρυφη μείωση των κρατικών 
δαπανών στην παιδεία η οποία σε ένα 
χρόνο άγγιξε το 58% και μετά η πλήρης 
αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη 
σε όλα τα επίπεδα. 

Η ελληνική κυβέρνηση επικαλούμενη 
το επιχείρημα της έλλειψης πόρων, 
που η ίδια δημιούργησε, προχωρεί 
στην πρόθεση απόλυσης ακαδημαϊκού 
προσωπικού, διοικητικών, στην 
συρρίκνωση και συγχώνευση τμημάτων 
και σχολών ή ακόμη και στο κλείσιμο 
κάποιον μικρότερων σχολών εκτός 
Αττικής.

Σε αυτό το έργο θεατές γίναμε και στα 
πανεπιστήμια ΕΚΠΑ και ΕΜΠ με την κυβερνητική 
εντολή να αφορά στην απόλυση του 50% του 
διοικητικών, οι οποίοι απάντησαν περήφανα με 
τη στάση συνεχούς απεργίας. Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΚΗ 
Κ.Φ., ξεκαθαρίζουμε ότι θέση μας είναι το άμεσο 
άνοιγμα των πανεπιστημίων και η εύρυθμη 
λειτουργία όλων των σχολών και τμημάτων 
στην ελληνική παιδεία. Παράλληλα, όμως, 
στηρίζουμε τους απεργούς, καθώς δυστυχώς 
η εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων δεν 
μπορεί να γίνει με την 

συνέχιση των αποφάσεων της κυβέρνησης. Αυτό 
μπορεί να το αντιληφθεί ο κάθε αντικειμενικός 
παρατηρητής, καθώς υπάρχουν μέχρι και 
τμήματα τα οποία βάσει του πλάνου θα 
«συνεχίσουν την λειτουργία τους» με ελάχιστο ή 
και καθόλου διοικητικό προσωπικό. Αυτός είναι 
και ο λόγος που ακόμη και τα ίδια τα ιδρύματα 
ανακοίνωσαν πριν την απεργία των διοικητικών 
ότι αδυνατούν να λειτουργήσουν. 

ε την έναρξη της φετινής 
ακαδημαϊκής χρονιάς στα 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, έγινε 
μία μείωση στα δίδακτρα 
της τάξης του 10%. Κάποια 
Πανεπιστήμια προχώρησαν 
σε «ειδικές προσφορές» 

για να προσελκύσουν τους πρωτοετείς 
φοιτητές που, όπως ήταν αναμενόμενο, η 
προσέλευσή τους ήταν αισθητά μειωμένη. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, 
πολλοί συμφοιτητές μας αναγκάστηκαν 
να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω των 
δύσκολων οικονομικά καταστάσεων που 
περνά το κάθε νοικοκυριό. 

Οι φοιτητές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 
δεν έχουν μόνο τα υπέρογκα δίδακτρα, αλλά 
και τα υλικά που χρειάζονται για τις ανάγκες 
των μαθημάτων τους, αφού δεν τα παρέχει 
το Πανεπιστήμιο, τα βιβλία και κάποιοι 
από εμάς, το ενοίκιο και τη συντήρηση. 
Οι ιδιοκτήτες των πανεπιστημίων πρέπει 
να καταλάβουν ότι οι οικογένειες δεν 
αντέχουν αυτό το οικονομικό βάρος, κάτι 
που φάνηκε, όπως προανέφερα, με την 
μειωμένη προσέλευση των φοιτητών στα 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Κανένας φοιτητής, 
κανένας νέος δεν πρέπει να μείνει εκτός της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όλοι έχουμε δικαίωμα στη 
μόρφωση και τα δίδακτρα και 
οι οικονομικές δυσκολίες δεν 
πρέπει να μας το στερήσουν. 

Το παλλαϊκό συλλαλητήριο 
που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 
έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα 
στην Τρόικα και στους 
υποστηρικτές της. 
Αυτοί που θέλουν να 
εφαρμόσουν αντιλαϊκά 
μέτρα και να στερήσουν 
την αξιοπρέπεια από 
τον κυπριακό λαό και 
όχι μόνο, άκουσαν το 
ηχηρό «Έξω η Τρόικα 
από την Κύπρο» από τα 
στόματα 10 χιλιάδων 
συμπατριωτών μας. 
Η μαζική προσέλευση 
των φοιτητών έδειξε 
το δρόμο για τους 

νέους, δύσκολους αγώνες που έρχονται σε 
όλους τους χώρους σπουδών. 

Οι φοιτητές φώναξαν για την παιδεία. 
Θέλουμε μια νεολαία μορφωμένη που δε θα 
καθοδηγείται από τρίτους. Μία νέα γενιά με 
άποψη και βούληση. Για τους φοιτητές των 
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ο αγώνας για 
την μείωση των διδάκτρων συνεχίζεται και 
ενδυναμώνεται καθημερινά. Ως φοιτητές, 
πρέπει να επιδιώξουμε και να αγωνιστούμε 
σκληρά έτσι ώστε το νέο εξάμηνο να μας βρει 
με μειωμένα δίδακτρα, στα εγκεκριμένα του 
2010-2011. 

Η μείωση των διδάκτρων της τάξης του 30%  
είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι μια ενέργεια 
που πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, κάτι 
που θα ωθήσει τους νέους να ενταχθούν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το μέλλον 
των νέων διακυβεύεται, οι τράπεζες πλέον 
δεν παρέχουν δάνεια. Πώς αλλιώς μπορούν 
οι νέοι να μορφωθούν, να αποκτήσουν ένα 
πτυχίο αν δεν μειωθούν τα δίδακτρα; Δεν 
μπορούμε μόλις τελειώνουμε τις σπουδές 
μας να βγαίνουμε στη ζωή έχοντας χρέος 
50 χιλιάδες ευρώ μόνο για τις σπουδές μας. 
Πώς να ανοίξουμε σπίτι; Πώς να κάνουμε 
οικογένεια;

Η οικονομική κατάσταση στον τόπο μας, το 
μνημόνιο και η Τρόικα, στερούν το μέλλον 
της νέας γενιάς. Οι φοιτητές, μαζί με την 
Προοδευτική, διεκδικούν και κερδίζουν. 
Ως φοιτητές, δηλώνουμε παρών σε όλους 
τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος 
για τα δικαιώματα των φοιτητών και με 
πείσμα και υπερηφάνεια βγαίνουμε νικητές, 
ενάντια στην αισχροκέρδεια των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων και σε όσους τάσσονται 
ενάντια στα συμφέροντα των φοιτητών.

Ως φοιτητές, ως το πιο αγωνιστικό κομμάτι 
της κοινωνίας, πρέπει να μπροστά στους 
αγώνες του λαού μας. Μαζί για την μείωση 
των διδάκτρων της τάξης του 30% στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια,  για να διασφαλίσουμε το 
δικαίωμά μας στην μόρφωση. Μαζί για 
να διασφαλίσουμε το δικαίωμά μας στη 
δουλειά. Μαζί για μια αξιοπρεπή ζωή για 
εμάς και τα παιδιά μας.

•Εύη Αντρέου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος 
ΕΔΟΝ

H
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ., από την πρώτη στιγμή ανέλαβε δράση με επιστολές προς διάφορες κατευθύνσεις, με 

δημόσια ανακίνηση του ζητήματος και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και με καθορισμό πλάνου δράσης  

που συνδιαμορφώθηκε με τους ίδιους τους φοιτητές που επηρεάζονται, σε ανοιχτή συζήτηση. Με αυτό τον 

τρόπο καταλήξαμε σε ένα 8σέλιδο πλάνο που κατατέθηκε από την παράταξη μας στην βουλή των αντιπρόσωπων 

στην Κύπρο, το οποίο μπορεί ο οποιοσδήποτε να αναζητήσει στην ιστοσελίδα της παράταξης μας. Το πλάνο 

αφορά στην εμπλοκή της κυπριακής πολιτείας και της κυβέρνησης με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και στην 

επίλυση δεκάδων προβλημάτων των φοιτητών που δημιουργούνταν λόγω των κλειστών πανεπιστημίων.

Αν και τη στιγμή που γράφεται το άρθρο τα πράγματα τείνουν σε μία συναινετική επίλυση, αυτή δεν μπορεί 

να είναι παρά μόνο προσωρινή. Τόσο τα δύο πανεπιστήμια που στην παρούσα φάση ανά τμήματα προωθούν 

την επαναλειτουργία τους, όσο και πολλά άλλα πανεπιστήμια στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. 

Δεκάδες φοιτητές σε άλλα ιδρύματα και σχολές δεν προχωρούν σε πρακτικές και πτυχιακές και μαθήματα 

δεν παραδίδονται λόγω έλλειψης καθηγητών ενώ τα υλικά, τα συγγράμματα, τα εργαστήρια ακόμα και τα 

χαρτιά για την εξεταστική σε ορισμένες σχολές είτε δεν υπάρχουν, είτε επωμίζονται το κόστος καθηγητές 

και φοιτητές. Επιπρόσθετο βάρος στην όλη κατάσταση προσθέτουν οι αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης 

που επιβαρύνουν το κόστος ζωής μας στο εξωτερικό με τη μείωση των χορηγιών της στέρηση την δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α. 

Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. καλούμε για πολλοστή φορά τις κυβερνήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να αλλάξουν 

κατεύθυνση και να στηρίξουν πραγματικά την δημόσια και δωρεάν παιδεία που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναστήλωση της κοινωνία και της οικονομίας. Γνωρίζοντας ωστόσο τις μνημονικές 

δεσμεύσεις και τις ιδεολογικές πολιτικές που κατευθύνουν τις δύο κυβερνήσεις καλούμε πρώτιστα τους 

φοιτητές σε οργάνωση, αντίσταση και υπεράσπιση του ιερού δικαιώματος της μόρφωσης μας σε όλα τα 

τμήματα και σχολές και όλους τους χώρους σπουδών σε Κύπρο και εξωτερικό.

•Πέτρος Πέτρου

Μέλος Δ.Σ. ΕΦΕΚ Αθήνας

Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ



λοκληρώθηκε στις 20/12/2013 η εκστρατεία 
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ κάτω 
από τον τίτλο, «Συμμαχία νέων, ενάντια 
στον κοινωνικό αποκλεισμό», με την 
επίδοση των πιστοποιητικών YouthPass στους 
συμμετέχοντες. 

Η δράση αυτή διήρκησε 117 ημέρες και περιελάμβανε πολύμορφες 
δραστηριότητες όπως συναντήσεις και επισκέψεις, εκστρατείες 
διαφώτισης, έκδοση και διάδοση ενημερωτικού υλικού, διαλέξεις, 
συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια και συνεντεύξεις. Μέσα από 
τις πολύμορφες δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν, στοχεύσαμε 
στην ανάδειξη των αιτιών και των συνεπειών του κοινωνικού 
αποκλεισμού προωθώντας την καταπολέμηση του.

Βασικό σκοπός , ήταν η δημιουργία μιας κοινωνικής συμμαχίας 
από νέους και σχετικούς φορείς που διαμένουν στην Κύπρο, 
καθώς επίσης και η εξασφάλιση της δέσμευσης των φορέων 
αυτών ως προς τον στόχο της καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

ανεργία, οι απολύσεις, 
ο ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης, η ασυδοσία 
και η εκμετάλλευση της 
εργοδοσίας, οι μειώσεις 
μισθών, το κουτσούρεμα 

των εργασιακών δικαιωμάτων και τα 
ελαστικά ωράρια είναι μόνο μερικά από 
τα στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή 
πραγματικότητα. Πρόκειται για δομικά 
στοιχεία της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
κρίσης, η οποία εκφράζεται με τις πιο 
τραγικές συνέπειες σε εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους μας στην Κύπρο, την Ευρώπη 
και όλο τον κόσμο. 

Η σκληρότερη επωδός για τους εργαζόμενου 
και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, είναι η ανεργία. 
Οι νέοι της Κύπρου, βρίσκονται στο 
επίκεντρο της λιτότητας και του μνημονίου, 
ως αποτέλεσμα των καταστροφικών 
αποφάσεων του Eurogroup και την 
κυβέρνησης Αναστασιάδη. Χαρακτηριστικά 
είναι τα πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας που 
πλήττουν το νησί μας. Σχεδόν ένας στους δύο 
νέους είναι άνεργοι, ένας στους τρείς κάνουν 
σκέψη για μετανάστευση ενώ συνολικότερα 
οι άνεργοι του τόπου μας φτάνουν αυτή τη 
στιγμή το 18% και τις 80.000. Την ίδια στιγμή 
μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση της 
ανεργίας στο 25% μέχρι το καλοκαίρι και οι 
τελευταίες μελέτες (Έρευνα Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Αξιολόγηση Οίκου Fitch) κάνουν 
λόγο για τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης ,το 
λιγότερο σε 2 χρόνια.

Ενώσω λοιπόν η Κύπρος, βρίσκεται ενώπιον 
μιας βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης με 
ορατό το ενδεχόμενο δραματικής αύξησης 

της ανεργίας, η Κυβέρνηση προσεγγίζει 
επιδερμικά το πρόβλημα με μέτρα 
που ισοδυναμούν με ασπιρίνες σε ένα 
ετοιμοθάνατο. 

Πολύ πρόσφατα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
δια του Προέδρου της, εξήγγειλε πακέτο 
μέτρων για «αντιμετώπιση» της ανεργίας 
με στόχο την ένταξη ή επανένταξη 
7.500 ανέργων. Από 340 εκ. που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, θα 
διατεθούν 17 εκ. σε προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας που θα στοχεύσουν να 
δώσουν «δουλειά» σε 5 χιλ. άνεργους. Πώς 
λοιπόν προκύπτουν αυτές οι θέσεις εργασίας 
και κάτω από ποιους όρους; Τα «νέα» αυτά 
μέτρα θα αποδώσουν ή θα έχουν την ίδια 
κατάληξη με τις προηγούμενες εξαγγελίες, 
επουλώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας 
επιφανειακά και προσωρινά;

Είναι ξεκάθαρο, πως το ευρωπαϊκό μοντέλο 
που ακολουθείται και στοχεύει στην 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οδηγεί 
στο επαναλαμβανόμενο σχήμα ανεργία – 
κατάρτιση – ανεργία. Ο κάθε ένας από εμάς, 
μπορεί να αντιληφθεί πως τα πιο πάνω μέτρα 
δεν μπορούν να προστατεύσουν τη νέα γενιά 
από την καλπάζουσα και δραματική αύξηση 
της ανεργίας. Τα προσωρινά και ανεπαρκή 
αυτά μέτρα ανακυκλώνουν την ανεργία και 
έχουν ως δέκτες τους εργοδότες, οι οποίοι 
θα δημιουργήσουν προσωρινές (6μηνιές) 
θέσεις εργασίας και μάλιστα με μισθούς 
πείνας των 500 ευρώ. 

Πρόκειται δηλαδή για μέτρα, τα οποία 
ανακυκλώνουν την ανεργία με τη 
δημιουργία προσωρινών, ευέλικτων θέσεων 

εργασίας και μάλιστα με μισθούς πείνας 
των 500 ευρώ. Η λογική αυτή δεν επιλύει 
το πρόβλημα, παρά μόνο τακτοποιεί τους 
αριθμούς μοιράζοντας την φτώχεια ανάμεσα 
στους εργαζόμενους. Τα πιστοποιητικά 
εργασιακής εμπειρίας, δεν προσθέτουν 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και ούτε 
δημιουργούν προϋποθέσεις δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας. Αντίθετα, η λογική 
της μείωσης του κόστους εργασίας, ανοίγει 
τον δρόμο για μείωση των μισθών και 
απορρύθμιση της σταθερής και μόνιμης 
σχέσης εργασίας.

Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε ότι πέραν από 
το γεγονός πως η βάση της φιλοσοφίας των 
σχεδίων που εξαγγέλθηκαν αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα επιδερμικά, τα μέτρα αυτά 
δεν προωθούν την εργασία των νέων, αλλά 
την υπερεκμετάλλευση τους ως φθηνό 
εργατικό δυναμικό. Τα μέτρα που προωθεί 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη εκθειάζουν τις 
ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι οποίες 
στερούνται των χαρακτηριστικών που 
διέπουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα. Με αυτό τον 
τρόπο, οι εργοδότες έχουν απέναντι τους 
μια μεγάλη «δεξαμενή» φτηνής εργατικής 
δύναμης από νέους άνεργους, η οποία 
δημιουργεί την προοπτική απολύσεων 
για αντικατάσταση των σταθερών και 
ρυθμισμένων θέσεων εργασίας. Οι 
νέοι λοιπόν μετατρέπονται σε στόχους 
εκμετάλλευσης , αφού είναι ευάλωτοι λόγω 
της ανάγκης τους για εργασία.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της 
απορύθμισης των όρων απασχόλησης 
αποτελούν οι συνεχείς μειώσεις μισθών, η 

μερική, εποχική και εκ περιτροπής απασχόληση, η δουλειά με το κομμάτι, 
τα σπαστά ωράρια, η αγορά υπηρεσιών, η εργασία εξ αποστάσεως, η 
υπεργολαβία κ.α. Παράλληλα, επιδιώκεται να μεταφερθεί το κόστος 
των διάφορων ωφελημάτων, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και η ασφάλιση, στους ώμους των εργαζομένων. 

Γνωρίζουμε ότι μέσα από το μνημόνιο και τη λιτότητα προδιαγράφονται 
χειρότερες οι εξελίξεις που αφορούν την οικονομία μας. Γνωρίζουμε 
επίσης, ότι στις συνθήκες βαθιάς ύφεσης που θα αγκιστρωθούν στην 
κυπριακή κοινωνία αν δεν αλλάξει πλεύση και κατεύθυνση η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, η ανεργία θα συνεχίσει να θεριεύει. Άλλωστε, πως 
μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη όταν η ίδια η κυβέρνηση επιβάλει 
την ύφεση και τη λιτότητα ακλουθώντας το μονόδρομο του μνημονίου; 
Πως θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από τη στιγμή που η 
κυβέρνηση κούρεψε κατά 20% τα κονδύλια για την ανάπτυξη; Πως θα 
υπάρξει κοινωνική συνοχή όταν η κυβέρνηση προβαίνει σε περικοπές 
126 εκ. στα κονδύλια που αφορούν κοινωνικές δαπάνες σε υγεία, 
παιδεία και πολιτισμό;

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η ανεργία δεν μπορεί και ούτε θα επιλυθεί 
μέσα σε αυτό τον καταστροφικό μονόδρομο με τέρμα το αδιέξοδο. 
Προϋποθέσεις για επίλυση του προβλήματος, μπορούν να υπάρξουν 
μόνο με έξοδο από το μνημόνιο και ριζικό αναπροσανατολισμό των 
προτεραιοτήτων που θα βασίζονται στην πραγματική ανάπτυξη και 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που να λαμβάνουν υπόψη τα 
θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Οι άνεργοι καθώς και οι νέοι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να χάσουν την ελπίδα τους για ένα καλύτερο μέλλον. Μοναδική επιλογή 
είναι η κοινή συμπόρευση με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μαζικά 
και οργανωμένα, με ξεκάθαρες θέσεις για το αύριο, η νεολαία να είναι 
μπροστάρης σε αυτό τον αγώνα κόντρα στις κυρίαρχες πολιτικές που 
σπέρνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση, για την αξιοπρέπεια της νέας 
γενιάς, για το δικαίωμα μας στη δουλειά, για δουλειά με δικαιώματα. 

•Σοφοκλής Γεωργιάδης
Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Αγλαντζιάς
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τις 16 Δεκεμβρίου 
παρουσιάστηκε η 
10η «Έκθεση για την 
Οικονομία και την 
Απασχόληση», του 
Ινστιτούτου Εργασίας 

Κύπρου (ΙΝΕΚ) της ΠΕΟ. Η έκθεση 
αυτή έχει θεσμοθετηθεί σε ετήσια 
βάση. Αποτελεί μία επίκαιρη επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας. 
Καταγράφει και αναλύει τις επιδόσεις, την πορεία της οικονομίας 
ως προς τους κυριότερους δείκτες της και διαγράφει τις προοπτικές 
ανάπτυξης της. Εστιάζει την ανάλυση της σε οικονομικές παραμέτρους 
που είναι διαφωτιστικοί για την κατάσταση των εργαζομένων, την 
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, ενώ προβαίνει και 
σε εισηγήσεις για την βελτίωση τους.

Στην παρουσίαση απεύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής του 
ΙΝΕΚ, Παύλος Καλοσυνάτος, ο οποίος τόνισε πως η έκθεση αυτή 
αποτελεί σήμερα ένα κείμενο αναφοράς, το οποίο το αναζητούν όχι 
μόνο συνδικαλιστές, αλλά και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το 
αντικείμενο που πραγματεύεται, την οικονομία και την εργασία. 

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης 
Κυρίτσης, ο οποίος δήλωσε πως στην έκθεση τεκμηριώνεται ότι, 
η παρατεταμένη ύφεση και η σταθερή πλέον συρρίκνωση των 
επενδύσεων μετατρέπει την ανεργία σε διαρθρωτική, δηλαδή σε 

ανεργία που δεν θα είναι καθόλου εύκολο να μειωθεί, όταν και εφόσον 
επανέλθει η οικονομία σε ανάπτυξη, αφού το σημείο επανεκκίνησης 
θα είναι πολύ χαμηλότερο από το σημείο που ξεκίνησε η κρίση 
και ήδη θα έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Επίσης, 
δήλωσε πως ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί η κυπριακή οικονομία σε 
μακροχρόνια επιβράδυνση, με χαρακτηριστικά φαύλου κύκλου, 
είναι εμφανής.

Το ποσοστό ανεργίας, άρχισε να αυξάνεται ήδη κατά τα 
προηγούμενα έτη εξαιτίας της επιβράδυνσης της ανάπτυξης λόγω 
των επιπτώσεων από την παγκόσμια κρίση. Σήμερα όμως, στην 
αύξηση της ανεργίας συμβάλλουν η ενσυνείδητη καταστροφή 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λόγω της επιλογής του 
κουρέματος, και οι νεοφιλελεύθερες συνταγές της οικονομικής και 
διαρθρωτικής πολιτικής που προωθεί η Τρόικα μέσω του Μνημονίου, 
με τις οποίες ευθυγραμμίζεται πλήρως και η Κυβέρνηση.

Η συνεχής προσπάθεια για μείωση της τιμής της εργασίας, κυρίως 
μέσα από τη συστηματική χρησιμοποίηση φτηνής εργατικής 
δύναμης, συμβάλει μόνο στην διατήρηση της κερδοφορίας και όχι 

κατ’ ανάγκη στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 
επιχειρήσεων, όπως υποστηρίζεται από όσους ακολουθούν 
νεοφιλελεύθερη ρητορία

Η κρίση και οι πολιτικές σκληρής λιτότητας που επιβάλλουν 
Κυβέρνηση και Τρόικα, στην πράξη αποδεικνύεται χρυσοφόρα 
ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από τις μεγάλες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Αντίθετα, αποδεικνύεται ως κατάρα για τους 
εργαζόμενους καθώς το βάρος της κρίσης, φορτώνεται στους 
ώμους των λαϊκών στρωμάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, τα κέρδη των 
επιχειρήσεων παρουσιάζουν αύξηση κατά τα έτη 2012- 2013 κατά 
€700 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα οι μισθοί και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το 2013, έχουν 
υποστεί βάναυση μείωση, με την αγοραστική δύναμη των μισθών να 
έχει πέσει κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν το 1995. 

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, 
το συνολικό εισόδημα το 2013 είναι κατά 22% μικρότερο 
από εκείνο του 2011, ενώ αναμένεται, το 2014, να είναι 
29% μικρότερο.

Η αναδιανομή του εθνικού πλούτου υπέρ των κερδών, 
σε βάρος των εργαζομένων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, επιβάλλεται να τερματιστεί. Αυτό πρέπει 
να επιτευχθεί, μέσα από την προστασία και ανάκτηση των 
μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέσα 
από τη μείωση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών 
και την ανάκτηση της αγοραστικής αξίας των μισθών. 
Μέσα από μια ανάλογη πολιτική, θα αμβλυνθεί σημαντικά 
ο φαύλος κύκλος ύφεσης που αναπαράγει η συσσώρευση 
του πλούτου σε ελάχιστους, αφού έτσι θα επέλθει η 
τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και κατανάλωσης και 
συνακόλουθα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
η ανάπτυξη. 

Επιπλέον, επιβάλλεται ταχεία αναβάθμιση του τουριστικού 
τομέα και όλων των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και 
ενεργητική δημόσια παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα, 
ώστε να καταστεί εφικτή η παροχή ρευστότητας. Επίσης, 
πρέπει να παρθούν εκείνα τα φορολογικά μέτρα που θα 
ωθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές τους, 
ώστε να αυξηθούν η εξωτερική ζήτηση και η αγοραστική 
δύναμη και τελικά το ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, όσο αφορά 
το δημόσιο έλλειμμα, θα πρέπει να γίνει στροφή προς 
τη φορολόγηση του πλούτου και των κερδών που δεν 
επανεπενδύονται.

•Χάρης Κάρμελος
Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Περιφέρειας Δαλιού

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα. Ζέτα 
Αιμιλιανίδου

Θέμα: Κάρτα Νέων για άνεργους
Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στις 21/11/2013, στα πλαίσια της 
εκστρατείας της Οργάνωσης μας για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
επανερχόμαστε στο ζήτημα της δημιουργίας Κάρτας Νέων για άνεργους.

Η ανεργία αποτελεί πλέον μόνιμη και σκληρή επωδό για εκατομμύρια 
εργαζόμενους, οι οποίοι βυθίζονται σε διαρκή αβεβαιότητα, 
περιθωριοποιούνται και σταδιακά οδηγούνται σε βιολογικό θάνατο. 
Ιδιαίτερα για τους νέους, η ανεργία αποτελεί την πιο σκληρή έκφραση της 
σημερινής κρίσης.

Μέσα στην σημερινή πραγματικότητα, η προστασία των ανέργων και των 
οικογενειών τους, είναι σήμερα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. Η πολιτεία 
οφείλει όπως στηρίξει τους ανέργους προσεγγίζοντας την κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος της ανεργίας.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλει η δημιουργία 
Κάρτας Νέων που να απευθύνεται στους άνεργους νέους οι οποίοι θα είναι 
και οι δικαιούχοι της κάρτας αυτής. Τα ωφελήματα που θα απολαμβάνουν 
οι νέοι με την κάρτα αυτή θα μπορούσαν να καλύψουν στοιχειώδης 
ανάγκες, ελεύθερα και δωρεάν, όπως:

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
-Διακίνηση με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες
-Είσοδος σε πολιτιστικές δραστηριότητες του ΘΟΚ
-Είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
-Είσοδος σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των Δήμων, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα, αλλά και άλλων κυβερνητικών ή μη 
φορέων 
-Είσοδος σε αθλητικές δραστηριότητες του ΚΟΑ (π.χ. ποδοσφαιρικοί και 
άλλοι αγώνες)

Παράλληλα, με την Κάρτα Νέων θα μπορούσαν να παραχωρηθούν κι άλλες 
διευκολύνσεις, όπως:

-Ρυθμίσεις για μειώσεις στις  δανειστικές υποχρεώσεις των ανέργων
-Διευκολύνσεις πληρωμών και εξέταση δυνατότητας ειδικής τιμολόγησης 
για ρεύμα, νερό και δημοτικά τέλη, για όση περίοδο είναι κάποιος άνεργος

Αυτά βέβαια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη  βάση πάνω στην οποία να 
διεξαχθεί ένας κοινωνικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και υπουργεία.

Αναμένουμε την απάντηση σας.

Με εκτίμηση,
Χάρης Καράμανος
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

19/12/2013

Σ



Επιστρέφοντας στη Μόσχα, το 1926, έρχεται σε επαφή με 
τον Μαγιακόφσκι και τους Ρώσους φουτουριστές, οι οποίοι 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποίηση του. 

Μετά από δέκα χρόνια περίπου δημοσιεύει ένα ελεγείο της 
εξέγερσης, την « Εποποιία του Σεχ Μπεντρετίν », αυτό είχε 
αντίκτυπο στην ελευθερία του εφόσον γι’ αυτή του την 
δημοσίευση καταδικάζεται – το 1938 – σε είκοσι οχτώ χρόνια 
κάθειρξη. 

Απελευθερώνεται το 1949 χάρη στη δράση μιας διεθνούς 
επιτροπής υποστήριξης, η οποία σχηματίστηκε στο Παρίσι, 
από τους Ζαν Πολ Σαρτρ, Πάμπλο Πικάσο και Πολ Ρόμπσον.  
Έπειτα από έναν χρόνο βραβεύεται με βραβείο ειρήνης, 

το οποίο μοιράζεται με τον Πολ 
Ρόμπσον και τον Πάμπλο Νερούδα. 

Στα πεντηκοστά του χρόνια 
καλείται, χωρίς να μπορεί 
να απαλλαγεί, ν’ εκτελέσει 
τη στρατιωτική του θητεία. 
Αγωνιζόμενος ενάντια στα 
πυρηνικά όπλα, ο Χικμέτ 
καταφεύγει και πάλι στη Σοβιετική 
Ένωση, αφήνοντας γυναίκα και 
παιδιά. 

Ο Ναζίμ Χικμέτ, ως κομμουνιστής και διεθνιστής, δεν έμεινε 
απαθής μπροστά στα γεγονότα της Κύπρου. Πήρε θέση πριν 
ακόμα ο Αττίλας εισβάλει στην πατρίδα μας:

«...Είναι χρέος σας να κάμετε το παν για να μην πέσετε 
στην παγίδα των ιμπεριαλιστών και των πρακτόρων τους, 
να μην αλληλοσκοτώνεστε, πρέπει να αγωνιστείται μαζί – 
μαζί και να εξαλείψετε απ’ το πανέμορφο νησί σας και τα 
τελευταία αχνάρια της αποικιοκρατίας. Αγαπώ το νησί 
σας, όπως ακριβώς αγαπώ την Ελλάδα και την Τουρκία. 
Το νησί σας μπορεί και πρέπει να γίνει συνδετικός κρίκος, 
που θα δυναμώσει τους δεσμούς της φιλίας των λαών της 
Ελλάδας και της Τουρκίας. Το νησί σας μπορεί και πρέπει 
να γίνει ο κήπος όπου θα σεριανάει η ζωοφόρος ειρήνη, 
δίχως το φόβο της επίθεσης και της καταστροφής...». 

Αυτό το απόσπασμα από το μήνυμα του Ναζίμ Χικμέτ προς τους 
Ε/Κ και τους Τ/Κ δείχνει το βαθύ αίσθημα του διεθνισμού, 
την φιλία υπέρ των λαών, αλλά ταυτόχρονα και την απέχθεια 
του προς τον εθνικισμό και το σωβινισμό.

Η ποίησή του χαρακτηρίζεται όχι μόνο από επαναστατικότητα, 
πίστη στα ιδανικά του σοσιαλισμού, απέραντη αγάπη για 
τον άνθρωπο και την ανθρωπιά αλλά και από μια απίστευτη 
αισιοδοξία. Μέσα από τα ποιήματά του, που αρκετά από 
αυτά μελοποιήθηκαν από μεγάλους συνθέτες, μεταφέρονται 
διάφορα μηνύματα. Μηνύματα κοινωνικά, αγάπης και 
ειρήνης, αγωνιστικότητας, υπέρ της αδελφοσύνης και της 
φιλίας.

Ωστόσο η αισιοδοξία του φαίνεται έντονα όταν γράφει μέσα 
στο κελί της φυλακής, μη ξέροντας αν το αύριο θα του φέρει 
το θάνατο, αυτό το ποίημα (το οποίο και μελοποιήθηκε από 
το Μάνο Λοϊζο):

«Η πιο όμορφη θάλασσα είν’ αυτή, που δεν την αρμενίσαμε 
ακόμα το πιο όμορφο παιδί
δε γεννήθηκε ακόμα,
τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα
         κι ότι πιο όμορφο θα ‘θελα να              σου πω δε σ’το 
‘πα ακόμα».

Ανεκτίμητη η προσφορά του Ναζίμ Χικμέτ στον πολιτισμό. 
Αλίμονο σε αυτόν που δεν εφάρμοσε έστω και ένα στίχο 
από τα ποιήματα του στην ζωή του, που δεν ανακάλυψε την 
ανεκτίμητη αξια του στην ανθρωπότητα.  Ο Ναζίμ ήταν και 
είναι ζωή, είναι αισιοδοξία και πίστη για το αβέβαιο μέλλον 
που μας περιμένει, είναι αγάπη και αγώνας για ένα ειρηνικό 
κόσμο.  

…όσο παθιασμένα αγάπησε την πατρίδα του, τόσο μίσησε τον 
εθνικισμό. Κι όσο πολύ αγάπησε το λαό του, τόσο αγάπησε 
κάθε λαό του κόσμου…

•Λευκή Δημητρίου 
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου

Ο Ναζίμ Χικμέτ Ραν (Nazim Hikmet Ran), όπως ήταν το 
πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην τουρκοκρατούμενη 
Θεσσαλονίκη στις 15 Ιανουαρίου 1902, πολύ σύντομα φεύγει 
για την Πόλη. Δεν ξαναγύρισε ποτέ στον τόπο του: «Δε μου 
αρέσει να επιστρέφω», είχε πει.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες φωνές της τουρκικής 
λογοτεχνίας τον 20ο αιώνα.  Πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή 
για τις κομμουνιστικές του ιδέες και πέθανε εξόριστος στη 
Μόσχα στις 3 Ιουνίου του 1963. Θεωρείται ένα από τα ινδάλματα 
της τουρκικής Αριστεράς.

Γεννημένος από μία εύπορη οθωμανική οικογένεια της πόλης, 
με γερμανοπολωνικές ρίζες από τη μητρική πλευρά.  Η μητέρα 
του, Τζελίλ Χανίμ, ήταν μία αξιόλογη καλλιτέχνιδα παθιασμένη 
με τη γαλλική κουλτούρα και ο πατέρας του, Χικμέτ Μπέης, ήταν 
ανώτερος αξιωματούχος του Σουλτάνου.  Λόγω της διάστασης 
των γονέων του,  πέρασε πολλά από τα παιδικά του χρόνια 
κοντά στο παππού του, ο οποίος ήταν ανώτερος κρατικός 
αξιωματούχος στη Μικρά Ασία.

Η εύπορη οικονομική κατάσταση της οικογένειας του, του 
προσφέρει τη δυνατότητα να μορφωθεί και να σπουδάσει. 
Το 1917 ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην 
Κωνσταντινούπολη. Ένα χρόνο μετά, σε ηλικία 16 ετών ξεκινάει 

σπουδές στην Οθωμανική Ναυτική Σχολή στη Χάλκη, ενώ σε 
ηλικία μόλις 17 ετών αρθρογραφεί και γράφει τα πρώτα του 
ποιήματα σε περιοδικά: «Όλα τα αφεντικά και οι αγάδες και 
οι πασάδες και εβλαγιάδες ας πάνε να πνιγούν στων αιώνιων 
σκοταδιών τα βάθη. Στους δρόμους του φωτός των απλών 
ανθρώπων δεν υπάρχει παρά μονάχα μια θρησκεία, ένας νόμος, 
ένα δίκιο: Η δουλειά του εργάτη». 

Μετά από δύο χρόνια (1920) αρρωσταίνει σοβαρά -σύμφωνα με 
την ιατρική γνωμάτευση- και εγκαταλείπει το ναυτικό.  Σύμφωνα 
όμως με άλλες πηγές αυτή ήταν η αφορμή. Η πραγματική αιτία 
ήταν ότι συμμετείχε σε κάποια πολιτική κίνηση η οποία δεν 
συμβάδιζε με τον χαρακτήρα της σχολής.

Με την κατοχή της Κωνσταντινούπολης από τις συμμαχικές 
δυνάμεις, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Ναζίμ 
εξεγείρεται, συνεπαρμένος από τον αγώνα των Τούρκων 
χωρικών για ανεξαρτησία. Ενθουσιάζεται με την Οκτωβριανή 
επανάσταση και το 1922, μόλις είκοσι χρονών, φεύγει για τη 
Μόσχα. 

Ωστόσο μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, το 1924, επιστρέφει 
στην πατρίδα του, όμως αναγκάζεται να φύγει και πάλι για τη 
Μόσχα, ως θύμα των διώξεων εναντίον των κομμουνιστών. 

αισιοδοξία, ο πατριωτισμός και η τρυφερότητα χαρακτηρίζουν τα έργα του που μας συντροφεύουν ακόμη 
υπενθυμίζοντάς μας πως «τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα».Η



ν τ υ π ω σ ι α κ ή 
ήταν η πορεία 
της κυπριακής 
ομάδας στην 
17η Παγκόσμια 
Γ υ μ ν α σ ι ά δ α 
( Π α γ κ ό σ μ ι ο 

Μαθητικό Πρωτάθλημα) η 
οποία πραγματοποιήθηκε 
για ακόμα μια φορά με 
μεγάλη επιτυχία από τις 
27 Νοεμβρίου μέχρι τις 
3 Δεκεμβρίου στην πόλη 
Μπραζίλια της Βραζιλίας. Η 
κυπριακή αποστολή με 14 
αθλητές έκανε το «θαύμα», 
όπως χαρακτηρίζεται από 
διεθνή ΜΜΕ, αφού με τόσο 
μικρή αποστολή κατάφερε 
να πλασαριστεί στην 
όγδοη θέση της κατάταξης 
μεταλλίων, αφήνοντας πίσω 
της μεγαθήρια. Οι νεαροί 
κύπριοι μαθητές με την 
παρουσία τους κατάφεραν 
να σηκώσουν ψηλά την 
Κυπριακή σημαία και πέραν 
της τεράστιας αγωνιστικής 
επιτυχίας, κατάφεραν να 
αναδείξουν την Κύπρο και 
να κάνουν διεθνώς γνωστό 
το Κυπριακό πρόβλημα. 

Στο Παγκόσμιο μαθητικό 
αυτό πρωτάθλημα 
συμμετείχαν πέραν των 
900 μαθητών από 33 
διαφορετικές χώρες, οι 
οποίοι αγωνιστήκαν στο 
κλασσικό αθλητισμό, 

στη κολύμβηση, στη 
ρυθμική και ενόργανη 
γυμναστική, στο Judo, 
καράτε και σε διάφορα 
ομαδικά αγωνίσματα 
όπως η καλαθόσφαιρα, 
πετόσφαιρα και επιτραπέζια 
αντισφαίριση.

Η Παγκόσμια Γυμνασιάδα, 
πραγματοποιείται εδώ και 
40 χρόνια (κάθε 4 χρόνια) 
σε διάφορες χώρες ανά το 
παγκόσμιο. Κύριος στόχος 
των αγώνων αυτών εκτός 
από τις αθλητικές ευκαιρίες 
και εμπειρίες προς τους 
μελλοντικούς Ολυμπιονίκες, 
είναι η ευγενής άμυλα και 
η γνωριμία των μαθητών 
μας με μαθητές αθλητές 
από άλλα έθνη. Είναι 
πραγματικά μια από τις 
μεγαλύτερες εμπειρίες 
που μπορούν να ζήσουν οι 
κύπριοι μαθητές αθλητές. 
Το γεγονός ότι για 10 
περίπου μέρες ζουν δίπλα 
από άτομα από άλλη χώρα, 
με διαφορετική κουλτούρα, 
θρησκεία, γλώσσα, χρώμα 
τους βοηθά μετέπειτα να 
κατανοήσουν καλύτερα 
και να αποδεχτούν ότι 
η διαφορετικότητα αυτή 
ανάμεσα στους ανθρώπους 
σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να είναι αιτία για 
πολέμους και τσακωμούς.

Το Πρωτάθλημα αυτό 
σύμφωνα με την ιστορία 
του είχε δημιουργηθεί 
για να καταπολεμήσει το 
ρατσισμό, τη ξενοφοβία, την 
έχθρα και την προκατάληψη 
που υπήρχε ανάμεσα 
σε μαθητές διαφόρων 
χωρών τη δεκαετία του 
‘70, που ήταν αποτέλεσμα 
δεκάδων πολέμων 
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ 
και του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

Η Κύπρος μας για ακόμα 
μια φορά έκανε αισθητή 
την παρουσία της. Μετά 
από πολλές ώρες ταξιδιού, 
οι 12 μαθητές αθλητές μας 
αντιπροσώπευσαν επάξια 
το νησί μας. Οι αθλητές μας 
κατέλαβαν 3 μετάλλια με 
αποτέλεσμα να κυματιστεί 
στα γήπεδα του Ρίο 3 φορές 
η κυπριακή μας σημαία, εκ 
των οποίων στις 2 φορές 
ακούστηκε και ο εθνικός 
μας ύμνος. Συγκεκριμένα η 
Σκεύη Ανδρέου κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στα 100 
μέτρα, η Ναταλία Χριστοφή 
το χρυσό μετάλλιο στα 100 
μέτρα μετεμποδίων και η 
Καλλιόπη Κουλουμπρή το 
αργυρό στα 800 μέτρα. Και 
οι τρείς αυτές διακρίσεις 
ήρθαν από αθλητές 
της ΚΟΕΑΣ (Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού 

Αθλητισμού Κύπρου), κάτι 
που χαροποιεί όλο το κοινό 
του κλασσικού αθλητισμού 
στην Κύπρο.

Οι δύο νεαρές αθλήτριες της Σφαιροβολίας μοιράζονται μαζί 
μας τις εμπειρίες τους  από την Παγκόσμια Γυμνασιάδα:

«Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε Παγκόσμια Γυμνασίαδα, 
αναφέρει η Ελένη Καζακαίου. Νιώθω πραγματικά περήφανη 
που εκπροσώπησα την Κύπρο σε μια τέτοια διοργάνωση. Όλα 
τα μέλη της Κυπριακής αποστολής έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό και θεωρώ ότι αυτό δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα. 
Η Κύπρος κατέλαβε την 3η θέση στον τελικό πίνακα κατάταξης 
των μεταλλίων στις κοπέλες και την 8η στην συνολική τελική 
κατάταξη, αφήνοντας πίσω της μεγάλες και παραδοσιακές 
χώρες. Νιώθουμε πολύ περήφανοι γι’ αυτή την επιτυχία» 

Με τη σειρά της Χρυστάλλα Κυριάκου μιλά για την εμπειρία της, 
«Κι εμένα όπως και της Ελένης ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε 
Παγκόσμια Γυμνασιάδα και θέλω να πω ότι ήταν φανταστική 
εμπειρία αυτό που ζήσαμε. Ως Κυπριακή αποστολή ήμασταν πολύ 
δεμένοι και θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας παράγοντας στον 
οποίο οφείλεται η επιτυχία μας. Πρέπει να σας πούμε ότι αρκετά 
μέλη άλλων αποστολών έμειναν έκπληκτοι με την επιτυχία της 
Κύπρου και αναρωτιούνταν πως έγινε αυτή η μεγάλη εξέλιξη».

Ζητήσαμε από τα κορίτσια λεπτομέρειες για τη δική τους 
συμμετοχή στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα.

«Εγώ εκπροσώπησα την Κύπρο στο άθλημα της σφαιροβολίας, 
αναφέρει η Ελένη Καζακαίου. Δεν κατάφερα να μπω στον πίνακα 
των μεταλλίων αφού κατέλαβα την 8η θέση, αλλά αυτό δεν έχει 
καμιά σημασία για εμένα. Από μόνη της η συμμετοχή μου στους 
αγώνες είναι μια τεράστια επιτυχία και γι’ αυτό νιώθω πολύ 
περήφανη». 
Χρυστάλλα Κυριάκου «Είμαι κι εγώ αθλήτρια της σφαιροβολίας. 
Στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα κατέλαβα την 5η θέση. Αν ήμουν 
λίγο πιο συγκεντρωμένη ίσως να κατάφερνα να μπω κι εγώ στα 
μετάλλια. Αλλά όπως είπε κι η Ελένη δεν είναι αυτό που έχει 
σημασία αλλά το ότι αγωνιστήκαμε σε τέτοιο ψηλό επίπεδο».

Κλείνοντας τη συζήτηση μας με την Ελένη και τη Χρυστάλλα 
τους ζητήσαμε να μας πουν πόσο δύσκολο είναι για μαθητές 
και μαθήτριες της 3ης Λυκείου να αθλούνται και να γυμνάζονται 
καθημερινά. 

«Θεωρώ ότι όταν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να γίνουν, εξηγεί 
η Ελένη. Εγώ έχω την τύχη να πηγαίνω στο Αθλητικό Λύκειο και 
αυτό με βοηθά ιδιαίτερα. Μιλώντας με άλλους συναθλητές μου 
που πηγαίνουν σε κανονικά Δημόσια Λύκεια σίγουρα υπάρχουν 
περισσότερες δυσκολίες αλλά κανένας δεν το βάζει κάτω. Όσα 
παιδιά θέλουν ν’ ασχοληθούν με τον αθλητισμό πιο ενεργά 
μπορούν να το πράξουν φτάνει επαναλαμβάνω να υπάρχει 
θέληση».

«Εγώ ως μαθήτρια Ιδιωτικού Σχολείου (9 περίοδοι την ημέρα), 
δεν παρακολουθώ κάποια ενισχυτικά μαθήματα τα απογεύματα 
κι έτσι έχω πολύ χρόνο για να αθλούμαι. Δεν ξέρω πως θα 
ήταν τα πράγματα αν πήγαινα σε δημόσιο Λύκειο, όμως θεωρώ 
ότι θα τα κατάφερνα και πάλι. Αγαπώ αυτό που κάνω και θα 
συνεχίσω να το κάνω κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες», 
λέει η Χρυστάλλα. 

Ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε στον 
αθλητισμό του τόπου, πάντα όμως στα πλαίσια της υγιούς και 
ευγενής άμιλλας. Πιστεύουμε στην ανάγκη καλλιέργειας και 
ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος συμβάλλει 
στην προβολή της πατρίδας μας με τις διεθνείς αθλητικές 
επιτυχίες και συμμετοχές, κάτι που προϋποθέτει σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, επιστημονική προετοιμασία και κίνητρα για τους 
αθλητές που δεν θα περιορίζονται μόνο σε οικονομικά. 

Γιώργος Λιασής, Απόστολος Τσακκιστός
Μέλη ΚΣ ΕΔΟΝ, 
Μέλη Κεντρικού Αθλητικού Γραφείου 

Οι αθλητές της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας μιλούν στη «Ν»
Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στις στήλες της «Ν», δύο από τις νεαρές αθλήτριες που αντιπροσώπευσαν την Κύπρο στην 
Παγκόσμια Γυμνασιάδα, την Ελένη Καζακαίου και τη Χρυστάλλα Κυριάκου.E



πρόταση Κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στοχεύει στην εναρμόνιση 
μεθοδολογίας, κανόνων 
και δεδομένων μεταξύ 
των Κρατών Μελών όσον 
αφορά τις στατιστικές για 
τη δημογραφία. Ο σκοπός 

αυτής της πρότασης όπως περιγράφεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
«για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής».

Τα Κράτη θα εναρμονιστούν 
υιοθετώντας μια κοινή μεθοδολογία, 
και οι δημογραφικές στατιστικές θα 
παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και το 
Συμβούλιο κάθε τριετία, στα πλαίσια της 
ενημέρωσης τους για την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί. 

Στα θετικά της πρόταση τουλάχιστον 
σε επίπεδο αναφοράς, γίνεται σαφής 
καταγραφή της θέσης 
για διασφάλιση του 
δικαιώματος «σεβασμού 
της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής, και 
το δικαίωμα προστασίας 
των προσωπικών 
δεδομένων, όπως 
ορίζονται στον 
Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ», 
απ’ την άλλη όμως, 
σχετικά με το ίδιο θέμα, 
αντίθετα με τα όσα 
διακηρύσσει πιο πάνω, 
η πρόταση υποστηρίζει 
ότι τα στοιχεία αυτά 
θα συλλέγονται από 
τα Κράτη Μελή και 
να μεταβιβάζονται 
στην Επιτροπή. 
Όπως γίνεται εύκολα 
αντιληπτό, ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα 
θα καταγράφονται και 
θα διατηρούνται στα 
συστήματα δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Πιο συγκεκριμένα 
για την έκθεση του 
Κοινοβουλίου, ζητά 
επιπλέον η ειδική 
πλειοψηφία των 
μελών του Συμβουλίου 
να ορίζεται μεταξύ 

άλλων με βάση τον πληθυσμό των 
Κρατών Μελών. Υπάρχει δε, πλήρης 
ταύτιση με την πρόταση της Επιτροπής. 
Προωθείται δηλαδή το ευρωφακέλωμα 
πολιτών και δη των γυναικών. Τα Κράτη 
καλούνται να συλλέγουν στοιχεία για τη 
χώρα γέννησης της μητέρας, τη χώρα 
υπηκοότητας της, και τον τόπο κατοικίας 
της. Κάτι τέτοιο, πέρα από φακέλωμα 
πιθανόν να γεννήσει και αλλά φαινόμενα 
όπως για παράδειγμα ξενοφοβία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα 
της ΕΕ και τις πολιτικές της μέχρι 
σήμερα, πχ την μεταναστευτική της 
πολιτική, είναι λογικό να αντικρίζεται 
με επιφυλακτικότητα κάτι τέτοιο από 
την Αριστερά, συνυπολογίζοντας 
ότι η ΕΕ είχε τα τελευταία χρόνια 
αποδείξει με τον χειρότερο τρόπο τον 
όχι κοινωνικό της χαρακτήρα με την 
ανυπαρξία προγραμμάτων βοήθειας 
γυναικών μεταναστών (παράτυπων ή 
μη). Επίσης με τη στάση της απέναντι 

στα κύματα προσφύγων από την Αφρική, 
με παρόμοια ή και ίδια αντιμετώπιση 
με τελευταίο το τραγικό συμβάν στη 
Λαμπεδούσα. Προφανώς δηλαδή και 
δεν μπορεί κάποιος εύκολα να δείξει 
καλή πίστη για συλλογή τέτοιων 
πληροφοριών. 

Λόγω του ότι τα μεγάλα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ προσπαθούν και επίσημα να 
καταστρατηγήσουν το Συμβούλιο, αλλά 
και λόγω των σοβαρών ερωτηματικών 
που εγείρονται και για την ξενοφοβία, 
αλλά και για όλους τους κινδύνους 
που απορρέουν από την καταγραφή 
και διατήρηση δεδομένων στα 
συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το ΑΚΕΛ και η ομάδα της Αριστεράς 
στο ευρωκοινοβούλιο GUE/NGL 
καταψήφισαν την Έκθεση. Στην τελική 
ψηφοφορία που είχε διεξαχθεί την Τρίτη 
22 Οκτωβρίου 2013, η έκθεση εγκρίθηκε 
με 616 υπέρ, 58 κατά και 8 απόχες.

H



α ν υ π ό τ α κ τ ο ς 
επαναστάτης, το 
παγκόσμιο σύμβολο 
του αγώνα κατά των 
ανισοτήτων,  των 
διακρίσεων και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων της εποχής 
μας,  ο Νέλσον Μαντέλα , απεβίωσε σε 
ηλικία 95 χρονών στις 5 Δεκεμβρίου 2013 
και έχει πάρει τη δική του ξεχωριστή θέση 
στις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας ως 
ένας σπουδαίος μαχητής εναντίον του 
τελευταίου ρατσιστικού καθεστώτος στον 
δυτικό κόσμο. Δεν θα ήταν υπερβολή , 
εάν πούμε πως  ήταν ένας άνθρωπος, 
που η αφοσίωσή του στις ελευθερίες του 
λαού του ενέπνευσαν υπέρμαχους των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον 
κόσμο.

Ο Νέλσον Μαντέλα,  γεννήθηκε το 1918 
στο μικρό χωριό Μβέζο στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της χώρας. Το 1937 στάλθηκε σε 
κολέγιο μεθοδιστών ιεραποστόλων, όπου 

για πρώτη φορά στη ζωή 
του απέκτησε φιλική 
σχέση με ανθρώπους 
σε διαφορετική φυλή 
από αυτόν. Τελικά, 
για να αποφύγει ένα 
προξενιό, κατέληξε στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, όπου 
θα ξεκινούσε τις σπουδές 
του στη Νομική.

Ήδη ως φοιτητής μπήκε 
στον αγώνα για να δοθούν 
τα ίδια πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα 
στις πάμπολλες ομάδες 
αυτοχθόνων στην Νότιο 
Αφρική. Το 1944 μπήκε 
στην ομάδα «Αφρικανικό 
Εθνικό Κογκρέσο» 
(ANC), ιδρύοντας μαζί 
με άλλους και τη Νεολαία του ΑΝC.  Πριν 
εκλεγεί πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, 
ήταν από τους επικεφαλής του κινήματος 

κατά του απαρτχάιντ και για το λόγο 
αυτό φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το 
καθεστώς των λευκών . 

Ο διαχωρισμός με βάση της φυλετική 
καταγωγή ξεκίνησε στην Αφρική από τα 
χρόνια των αποικιών, αλλά το απαρτχάιντ 
(όρος που προέρχεται από τη γλώσσα 
Αφρικάανς και τα ολλανδικά και σημαίνει 
διάκριση) ως επίσημη πολιτική εισήχθη στις 
γενικές εκλογές του 1948. Ένας νέος νόμος 
τότε, διαχώρισε τους πολίτες σε φυλετικές 
ομάδες, μαύρους, λευκούς, έγχρωμους 
και Ινδούς ενώ οι περιοχές διαχωρίστηκαν 
ανάλογα, μέσω εξαναγκαστικών 
εκτοπισμών.

Οι μαύροι πολίτες στερήθηκαν την 
ιθαγένειά τους, παίρνοντας νομικά την 
ιθαγένεια μιας εκ των δέκα αυτοδιοικούμενων 
περιοχών που χωρίστηκαν με βάση τη φυλή. 
Η κυβέρνηση εφάρμοσε το διαχωρισμό σε 
όλα τα επίπεδα της ζωής των ανθρώπων: 
στην παιδεία, την ιατρική φροντίδα και τις 
δημόσιες υπηρεσίες και, φυσικά, ήταν οι 
μαύροι αυτοί που λάμβαναν τις χειρότερες 
υπηρεσίες, σε σχέση με τους λευκούς.

Οι γάμοι μεταξύ ατόμων διαφορετικής 
φυλής απαγορεύονται τον Ιούνιο του 1949, 
ενώ οι θέσεις εργασίας διαχωρίζονται επίσης 
ανάλογα προς τη φυλή. Η μη συμμόρφωση 
με το νόμο σήμαινε σκληρό θάνατο για 
όποιον το αποτολμούσε, ενώ οι μαύροι 
πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί 
τους βιβλιάριο με δαχτυλικά αποτυπώματα, 
φωτογραφία και πληροφορίες για τις 
περιοχές στις οποίες τους επιτρεπόταν η 
είσοδος.

Το 1953, με νέους νόμους δίνεται η εξουσία 
στην κυβέρνηση να κηρύσσει με αυστηρότητα 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να εντείνει 
τα αντίποινα προς όσους διαμαρτύρονταν ή 
υποστήριζαν την ανάκληση του Απαρτχάιντ. 
Οι ποινές περιλάμβαναν πρόστιμα, φυλάκιση 
και μαστίγωση.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60,  
ξέσπασαν πολύνεκρες ταραχές ενάντια 
στο απαρτχάιντ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ο 
οποίος είχε αρχίσει να ασκεί ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή, έστειλε το δικό του 
μήνυμα, καίγοντας μπροστά στις κάμερες 
το διαβατήριο του και για την αστυνομία 
έγινε ο υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενος στη 
χώρα. Η κυβέρνηση κήρυξε εκτός νόμου 
το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) και 
επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη 
χώρα. 

Η κυβέρνηση κατέφευγε συχνά στις 
«καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης» μέχρι 
το 1989, κατά τη διάρκεια των οποίων ο 
καθένας μπορούσε να συλληφθεί χωρίς να 
του απαγγελθεί κατηγορία και να φυλακισθεί 
για διάστημα έως και 6 μηνών. Χιλιάδες 
άνθρωποι πέθαναν κατά την προφυλάκιση, 
συχνά μετά από φρικτά βασανιστήρια. 
Όσοι δικάστηκαν καταδικάστηκαν σε 
θάνατο, εξορίστηκαν ή καταδικάστηκαν σε 
ισόβια φυλάκιση, όπως ο Νέλσον Μαντέλα. 
Κατά τη διάρκεια της δίκης του για τις 
δραστηριότητές του, ο Μαντέλα διακήρυξε: 
«Πάλεψα ενάντια στην κυριαρχία των 
λευκών, πάλεψα και ενάντια στην 
κυριαρχία των μαύρων. Αυτό που επιθυμώ 
είναι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και 
ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι 
άνθρωποι συμβιώνουν αρμονικά και 
απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών. Είναι ένα 
ιδανικό, το οποίο ελπίζω να ζήσω και να 
το πραγματοποιήσω. Αλλά αν χρειαστεί, 
είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι 
προετοιμασμένος να πεθάνω». 

Ο Μαντέλα καταδικάστηκε μεν σε ισόβια, 
αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει σύμβολο 
της αντίστασης στο διογκούμενο κίνημα 
κατά του απαρτχάιντ, αρνούμενος κατ’ 

επανάληψη να συμβιβάσει τις πολιτικές του 
θέσεις για να επιτύχει την απελευθέρωσή 
του. Τελικά, αποφυλακίστηκε το 
Φεβρουάριο του 1990 και ενέτεινε τη μάχη 
του εναντίον της καταπίεσης. 

Το Μάιο του 1994, ο Μαντέλα ορκίστηκε 
ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτίου 
Αφρικής, ένα αξίωμα που κράτησε μέχρι το 
1999. Προέδρευσε κατά την περίοδο που η 
χώρα άφησε πίσω της την διακυβέρνηση 
από μια μειονότητα και το απαρτχάιντ 
κερδίζοντας το διεθνή σεβασμό για την 
προάσπιση της εθνικής και διεθνούς 
συμφιλίωσης. 

Φεύγοντας από τη ζωή, ο Νέλσον Μαντέλα,  
μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες 
του αγώνα για τα δημοκρατικά δικαιώματα 
και ελευθερίες, ο άξιος αγωνιστής ενάντια 
στον ρατσισμό και ειδικά ενάντια στο 
απάνθρωπο σύστημα του Απαρτχάιντ, όπου 
η  ιστορία του στενά συνδεδεμένη με την 
ιστορία της Ν. Αφρικής, τον έκανε ένα από 
τα πιο σημαντικά πολιτικά πρόσωπα του 
δεύτερου μισού του 20ου αιώνα,  αποτελεί 
για όλους εμάς ένα δάσκαλο αλληλεγγύης, 
ενάντια στην άγνοια και τη μισαλλοδοξία 
που προσπαθεί να χωρίσει τους ανθρώπους 
με βάση το χρώμα του δέρματος τους και ένα 
φωτεινό παράδειγμα για να ακολουθήσουμε 
σαν νέα γενιά ,  ώστε μία μέρα όλοι οι 
άνθρωποι θα είναι ίσοι ανεξαρτήτως 
χρώματος, θρησκείας και φύλου , όπως και 
ο ίδιος ονειρεύτηκε πίσω από το παράθυρο 
ενός κελιού για 27 ολόκληρα χρόνια! 
 
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου 
Λευκωσίας-Κερύνειας

Απαρτχάιντ- Ο ρατσισμός που έγινε νόμος…

«OΑυτό που επιθυμώ είναι το 
ιδανικό μιας δημοκρατικής και 
ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι 
οι άνθρωποι συμβιώνουν αρμονικά 
και απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών. 
Είναι ένα ιδανικό, το οποίο ελπίζω 
να ζήσω και να το πραγματοποιήσω. 
Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό 
για το οποίο είμαι προετοιμασμένος 
να πεθάνω.

«

«




