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•Συνέντευξη με τον Δημήτρη Μπάση, 
«Το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι υψηλού 
επιπέδου. Η ΕΔΟΝ είναι μια οργάνωση 

που δίνει τη μάχη της, είναι παρών»
•Χάρτης του 27ου Παγκύπριου Φεστιβάλ 

Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ
•Παρουσίαση σχημάτων/ομάδων που 

θα φιλοξενηθούν στη σκηνή της Λαϊκής 
Ταβέρνας 

•Συνέντευξη με μουσικό συγκρότημα 
Prospectus: «Σε αυτή την δύσκολη 

εποχή που ζούμε, μόνο με αγώνα και 
οργανωμένη πάλη θα δούμε καλύτερες 

μέρες»

Συνέντευξη | 12 – 15
Παπαλάζαρος Νεοφύτου: «Νοιώθουμε 
πως δεν υπάρχει δικαίωση, ούτε θα 
υπάρξει ποτέ για το θάνατο των δύο 
παιδιών μας»

Κοινωνία 42 – 45 
•Συνέντευξη με τον Σίνα Παναχιμέχρ, γιος ζευγαριού 
πολιτικών προσφύγων που συμμετέχουν στην απεργία 
•Λιμάνι της Λάρνακας: Λαρνακείς, ξυπνάτε! Ξεπουλούν 
την υγεία μας...

Περιβάλλον 41
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: ότι πρέπει να 
γνωρίζουμε

Ιστορία 26 – 29 
•1971 – 1974: ΕΟΚΑ Β’ – Γρίβας: σχεδιάζουν και 
εκτελούν… πραξικοπήματα
•40 χρόνια από το φασιστικό πραξικόπημα και την 
τουρκική εισβολή

70χρονα ΑΟΝ - ΕΔΟΝ 46-47
(Μέρος 3ο)

Παραπολιτικά 6 – 9

ΕΔΟΝόπουλα 30 – 31
Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ

Μαθητές 32 - 33
•Καλοκαιρινές διακοπές ενός μαθητή
•Ίσες ευκαιρίες για όλους στην Τεχνική Εκπαίδευση… όχι στα 
κριτήρια εισδοχής

Φοιτητές 34 – 37
•Δημόσια Πανεπιστήμια: ΟΧΙ άλλες αδιανέμητες θέσεις
•Πανεπιστήμια που σφύζουν από ζωή ή άδεια από φοιτητές;
•Επενδύστε στην παιδεία και όχι στα προνόμια σας. 8 προτάσεις 
της Προοδευτικής Κ.Φ.
•Ψηλά ενοίκια – φοιτητικές εστίες: εμπόδιο στα όνειρα των 
φοιτητών

Νέοι Εργαζόμενοι 38 – 39
Κύπριοι νέοι μετανάστες στη Βρετανία: Η κρίση οδήγησε στη 
μαζική μετανάστευση κύπριων νέων

70χρονα ΑΟΝ - ΕΔΟΝ 46-47
•Μέρος 2ο: Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας (ΑΟΝ) 

Παραπολιτικά 6–9

ΕΔΟΝόπουλα 26–27
•1η  Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα παιδιού
«Η κάθε μέρα να είναι μέρα παιδιού» 
•Παγκύπριος Διαγωνισμός ΠΑΙΖΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 2014
«Το παιδί αντιμέτωπο με την οικονομική κρίση» 

Μαθητές 28-29
•Αποχαιρετώντας το Μαθητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ 
•Αναζητώντας καλοκαιρινή εργασία 

Φοιτητές 30–33
•Με πείσμα προχωράμε.. με τους φοιτητές, για την Κύπρο μας 

Νέοι Εργαζόμενοι 34–37
•Που ζείτε κυρία Υπουργέ; Η ανεργία κτυπάει κόκκινο και τα 
πανηγύρια συνεχίζονται
•Tο γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η “ΝΕΟΛΑΙΑ” θα 
κυκλοφορήσει ξανά

3 Αυγούστου



Κύπρος και ο λαός μας συνεχίζει το δικό του Γολγοθά και οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν για την έξοδο 
μας στις αγορές. Άραγε για ποιες αγορές μιλάνε; Για αυτές που το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε 5-ετες 
ομόλογο 750 εκ. ευρώ με το υψηλότερο επιτόκιο (4,85%) από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης; 
Βλέπετε, ταΐσαμε καλά τις αγορές και το πιο τραγικό είναι ότι η εσωτερική αγορά δεν θα έχει κανένα όφελος 
από την πιο πάνω πράξη, αφού και πάλι μιλάμε για στήριξη των τραπεζών, των τοκογλύφων, αυτών που 
διέπραξαν αυτή τη μεγάλη ληστεία. H



Οι πολιτικές λιτότητας συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα

Πληρώνουμε τις «αμαρτίες» άλλων

Κοινωνική πολιτική κάτω του μηδενός

Η επέλαση των πολιτικών λιτότητας πέρα από τις ιδιωτικοποιήσεις εκκαθαρίζει τώρα και τον εθνικό αερομεταφορέα. Δεν 
υπάρχει προηγούμενο με τη σκανδαλώδη απόκρυψη στοιχείων για ξεπούλημα της χρονοθυρίδας στο Χίθροου. Το παιχνίδι για 
ξεπούλημα των Κ.Α., με τη συσκότιση ακόμη και στη Βουλή από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου 
κ. Κυπριανού ο οποίος κάλυψε τον Πρόεδρο των Κ.Α. και την κυβέρνηση του έχουν πάρει απροβίβαστο. Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι είναι η πρώτη φορά στην 65χρονη ιστορία των Κ.Α. που η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει τις αναλυτικέςοικονομικές 
καταστάσεις. 
Όλα τα θυσιάζουν για τα μονοπώλια και τους φίλους τους όπως τον κ. Κρις Λαζαρή. Θυμόμαστε τον βρώμικο πόλεμο που 
εξαπέλυσαν εναντίον του τέως προέδρου για το αεροπορικό τζετ. Τώρα ο κ. Αναστασιάδης δεν έδωσε ούτε μια πειστική 
απάντηση για το φίλο του που του δωρίζει το δικό του αεροπορικό τζετ, αντίθετα κρύφτηκε πίσω από την ευθυνοφοβία και το 
λαϊκισμό για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ο κ. Αναστασιάδης παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας που ο ίδιος έθεσε 
ενώπιον των Υπουργών του και πέρασε κάτω από τον πήχη της ηθικής τάξης και δεοντολογίας. Αυτές οι δωρεές φίλων κ. 
Πρόεδρε μπορούσαν να κατατεθούν σε ένα ειδικό ταμείο που μπορεί να ελέγχεται από την πολιτεία στηρίζοντας τις ευπαθείς 
ομάδες.

Μικρή είναι η φορο-τσιμπίδα για τα μεγάλα ψάρια. Όταν ακούμε τους Κυβερνώντες στην Επιτροπή Οικονομικών ότι 127 άτομα 
οφείλουν στο Φόρο Εισοδήματος το ποσό των 165 εκ. ευρώ ενώ ο κόσμος καλύπτει τις υποχρεώσεις του και το Νομοσχέδιο 
το οποίο κατέθεσαν στη Βουλή είναι ισοπεδωτικό και ενισχύουν μεν την πάταξη της φοροδιαφυγής τότε δικαιολογημένα ο 
λαός αντιδρά και διαμαρτύρεται. Το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο είναι κομμένο ραμμένο στα μέτρα αυτών των μεγάλων που 
φοροδιαφεύγουν. Αυτών που οι κυβερνώντες στηρίζουν, τους καλύπτουν και συσσωρεύουν τον πλούτο σε λιγότερα χέρια. 
Αυτός ο εμπαιγμός συνεχίζεται αφού το κάθε νέο μνημόνιο με επιπλέον αντιλαϊκά μέτρα βαφτίζεται επικαιροποίηση. Ας πάψουν 
να παίζουν με την νοημοσύνη μας να κρύβονται πίσω από μνημονιακές υποχρεώσεις και να ωραιοποιούν την κατάσταση.
Ο αυταρχισμός και ο ετσιθελισμός της κυβέρνησης δεν σταματά μόνο στα ζητήματα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών με 
το γνωστό λαϊκίστικο του ύφος τροχιοδρομή αυθαίρετες αποφάσεις για τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αφού έβαλε στο 
ψυγείο τα νομοθετήματα που είχαν συμφωνηθεί με όλους τους εταίρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιδιώκει να επιβάλλει την 
συρρίκνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να βάζει σε αυτές τις περιπέτειες την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
να υποβαθμίζει τους Δήμους και τις Κοινότητες με στόχο οι Τοπικές Αρχές να αποτελούν ένα διακοσμητικό στοιχείο.

Αφού μιλάμε για τον Υπουργό Εσωτερικών διερωτόμαστε πως μπόρει να βλέπει ανθρώπους να κινδυνεύει η ζωή τους διεξάγοντας 
ένα αγώνα επιβίωσης, διεκδικώντας με απεργία πείνας αρχικά και δίψας στη συνέχεια με μοναδικό σκοπό να πάρουν κυπριακή 
υπηκοότητα για να βρουν δουλειά σε συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε.. Όφειλε να γνωρίζει ο κ. Χάσικος και ένας πρόσφυγας είναι 
πολύς. Ως πρόσφυγας και αυτός, η κυπριακή πολιτεία πρέπει να δείχνει την αναγκαία ευαισθησία και ανθρωπισμό απέναντι 
σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο το οποίο θα θίγει την Κύπρο και το κύρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο λαός είναι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, αφού η φτώχεια διευρύνεται, η ανεργία βρίσκεται στις 80 χιλ., 1 στους 2 
νέους είναι άνεργοι, 45 χιλ. συνάνθρωποι μας εκ των οποίων 13 χιλ. παιδιά επιβιώνουν από τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα 
εισοδήματα των συνταξιούχων έχουν μειωθεί κατά 40%, η πρόσβαση στην υγεία γίνεται ολοένα και δυσκολότερη και συνεχίζεται 
η δραματική επιδείνωση των μισθών στο εκπληκτικό ποσοστό του 30%. Και δεν αρκούν αυτά. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος άλλα δεσμεύτηκε και άλλα πράττει δεν έχουν τελειωμό, αφού τώρα, με το περιβόητο ΕΕΕ που 
ανακάλυψαν, οι φτωχοί θα επιδοτούν τους φτωχότερους. Αυτή τάχατες είναι η επαναστατική μεταρρύθμιση, όπως δήλωσε ο 
ίδιος ο Πρόεδρος που με λίγα λόγια διαλύει το κοινωνικό κράτος, «σκοτώνει» τους ανάπηρους, τους άνεργους, τους μονογονιούς, 
τους μεροκαματιάρηδες.

H εξαθλίωση του λαού καλά κρατεί... 



ΝΑΤΟ και ξερό ψωμί

Τα 40 χρόνια είναι πολλά... την Τρίτη 15 Ιουλίου,
όλοι στην Πορεία Νεολαίας!

Το 27ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ ανοίγει τις πύλες του...

Ο κ. Αναστασιάδης εργάζεται για να εντάξει την Κύπρο στον πολεμοκάπηλο οργανισμό. Σε κάθε του αναφορά που μιλά για το Κυπριακό, 
αναφέρει είτε την ένταξη μας στο πρόγραμμα που υποκριτικά ονομάζεται Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, είτε για απευθείας ένταξη 
της Κύπρο στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Να το βγάλει από το μυαλό του αν θεωρεί ότι η Αριστερά θα συνεναίσει σε ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του 
κυπριακού με Νατοϊκή διευθέτηση, Νατοϊκές εγγυήσεις και συνεπαγόμενη άρση του τούρκικου βέτου για ένταξη στην αιματοβαμμένη 
λυκοσυμμαχία που έφερε την τραγωδία του 1974.

Ως Αριστερά δηλώσαμε ότι θα στηρίξουμε τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού χωρίς να δώσουμε καμία λευκή επιταγή στον κ. Αναστασιάδη 
που αυτή τη στιγμή θερίζει ότι έσπειρε με τους χειρισμούς του. Η σημερινή εικόνα των συνομιλιών ήταν προδιαγεγραμμένη αφότου 
εγκαταλείφθηκαν οι συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί επι Χριστόφια – Ταλάτ και ο κ. Αναστασιάδης δεν επέλεξε να συνεχιστούν οι 
συνομιλίες από εκεί που έμειναν, όπως έγκαιρα εισηγήτω το ΑΚΕΛ, αλλά προτίμησε το δρόμο που φαίνεται ήδη να οδηγεί σε αδιέξοδο.

Και επειδή φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το φασιστικό, προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και τη βάρβαρη 
Τούρκικη εισβολή εμείς δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση αντίθετα θα εργαζόμαστε για λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας η οποία αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. Με την 
ευκαιρία αυτή καλούμε τον κάθε γνήσιο, δημοκρατικό νέο και νέα να ανταποκριθεί στην εκδήλωση Μνήμης, Τιμής και Αγώνα την 
Τρίτη 15 Ιουλίου στην Πορεία Νεολαίας με προσυγκέντρωση η ώρα 18:45 στο περίπτερο «Οκτάγωνο» στο Στρόβολο και όλοι μαζί 
να πορευτούμε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών.

Οι ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, 
ενθουσιασμό, με χαμόγελο, θα φτιάξουν αυτό το όποιο θα ζήσει 
στις 2 – 3 – 4 Ιουλίου ο Λαός μας. Η Πύλη Αμμοχώστου θα φορέσει 
και πάλι τα γιορτινά της, με χρώματα της ειρήνης, της προόδου, 
της αλληλεγγύης και του αγώνα. Έλα και εσύ σε αυτό το ταξίδι 
που και πάλι θα μας μαγέψει!!

63 ολόκληρα χρόνια πραγματοποιείται το μεγαλύτερο πολιτικό 
πολιτιστικό και νεολαιίστικο γεγονός στον τόπο μας. Με 
ανυπομονησία Ε/κ και Τ/κ, προοδευτικοί νέοι αναμένουν να 
ανοίξει τις πύλες του το 27ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.

Γι’ αυτό και εμείς σε καλούμε να δώσεις το παρόν σου στο 27ο 
Παγκύπριο Φεστιβάλ  Νεολαίας  & Φοιτητών για να απολαύσεις τις 
σημαντικότερες  μουσικές παρουσίες του ελλαδικού χώρου: τον 
Χρήστο Θηβαίο, Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, 
Γλυκερία, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Παπάζογλου, Δώρο Δημοσθένους 
και συνοδεία από την Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. 

Κοπιάστε, με βάρκα την καρδιά, σε ένα ανεπανάληπτο μαγικό 
ταξίδι στον κόσμο των ονείρων μας, τα οποία υλοποιούμε με τους 
αγώνες μας.

•Χάρης Καράμανος
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

















«Ν»: Φέτος, κλείνουν 40 χρόνια κατοχής για το τόπο μας, από εκείνες τις τραγικές ημέρες του 1974. 
Ζήσατε στο πετσί σας, τα γεγονότα του 1972-1974, που οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα και 
την τούρκικη εισβολή και συγκριμένα, η οικογένεια σας στιγματίστηκε από την ανείπωτη τραγωδία 
του χαμού δύο παιδιών, τον Κυριάκο το 1973 και ένα χρόνο μετά, το 1974, τον Σωτήρη. Κάτω από 
ποιες συνθήκες χάθηκαν τόσο άδικα τα παιδιά σας; 

Π.Ν.: Ο Κυριάκος μας ήταν μέσα στη Μητρόπολη, μου 
είχε πει ο Δεσπότης να τον πάρω, επειδή ήμασταν φτωχοί, 
είχαμε πολλά παιδιά και επειδή τους έπαιρνα μαζί μου 
τους γνώριζαν. Αντί να πάει να ενοικιάσει σπίτι, τον 
πήρα στη Μητρόπολη να τρώει εκεί και να κάνει κάποιες 
μικροδουλειές. Το 1972, οι μητροπολίτες Κυρήνειας και 
Κιτίου, ήταν εναντίον του Μακάριου, εκτός από τον Γεννάδιο 
που ήταν υπέρ του και πάντα μας έλεγε πως αν κάνουν κακό 
του Μακάριου, οι Τούρκοι θα έρθουν να πάρουν την Κύπρο. 
Τότε, έστελναν στη Μητρόπολη καθημερινά τον πρέσβη 
της Ελλάδας, κ. Παναγιωτάκο, να τον επηρεάσει λέγοντας 
του πως ο Μακάριος δεν ήθελε ένωση με την Ελλάδα και 
ήταν κομουνιστής. 2 Μαρτίου 1972, θα δίκαζαν τον Μακάριο 
και οι τρεις Δεσπότες και μας κάλεσαν και εμάς να πάμε 
να μας μιλήσουν. Επειδή ο Γεννάδιος απουσίαζε όπως μας 
είπαν, θα μας μιλούσε ο Μανωλής. Καθώς φεύγαμε από 
τη μητρόπολη, συναντηθήκαμε με τους βουλευτές Νίκο 
Μαυρονικόλα και Ηρόδοτο Νικολαΐδη, οι οποίοι μας είπαν 
πως ο Γεννάδιος ήταν στη Λεμεσό σε συνάντηση, επειδή την 
άλλη μέρα θα πήγαιναν στην Αρχιεπισκοπή να δικάσουν τον 
Μακάριο και να τον καθαιρέσουν και όλοι οι παπάδες της 

Πάφου έπρεπε να πάμε να μεταπείσουμε τον Γεννάδιο να 
μην ταχθεί εναντίον του Μακαρίου. Αφού, δεν μπορέσαμε να 
τον μεταπείσουμε, του απαγορέψαμε να πατήσει το πόδι του 
ξανά στη Πάφο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, την Μητρόπολη 
την είχε  πάρει η ΕΟΚΑ Β’. Μετά από την αποχώρηση του 
δεσπότη Γεννάδιου, έφυγε και ο Κυριάκος μου από εκεί. Τότε, 
ανέλαβε αρχιμανδρίτης ο Άνθιμος Λοΐζου, ο οποίος ζήτησε να 
του στείλω πίσω τον Κυριάκο, εγώ αρνήθηκα, όμως επειδή 
ήταν ζωηρός και ανεξάρτητος για τα 16 του χρόνια, έφυγε 
για τη μητρόπολη Πάφου. Μέσα στη μητρόπολη , είχε ένα 
πραξικοπηματία αστυνομικό , καταγόταν από την Επισκοπή 
και ήταν παντρεμένος στην Έμπα. Αυτός δολοφόνησε τον 
Κυριάκο, του έβαλε το περίστροφο μέσα στο στόμα και τον 
πυροβόλησε την 1η Ιουλίου 1973! Αυτό συνέβηκε  περίπου τα 
μεσάνυχτα, τον άφησαν εκεί μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να 
τον πάρει νοσοκομείο και εμάς ήρθε κάποιος συγχωριανός να 
μας ενημερώσει την επόμενη μέρα, έτσι, όταν πήγαμε  ήταν 
ήδη νεκρός. Ούτε ένας αστυνομικός δεν μας πήρε κατάθεση 
και όταν πήγα στο Μακάριο να του το πω, μου ανάφερε πως 
τον είχαν ενημερώσει πως ο Κυριάκος, πυροβολήθηκε μόνος 
του καταλάθος.

χρόνια φέτος από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974 και οι μνήμες του λαού μας 
θεριεύουν, γιατί δεν θυμόμαστε μόνο το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβηκε ποτέ 
σε αυτό τον τόπο, αλλά και το όργιο πολιτικών δολοφονιών που είχε προηγηθεί 
και που οι ένοχοι ποτέ δεν πλήρωσαν! Ο Παπαλάζαρος, χάνοντας άδικα δύο από 
τα παιδιά του, όλα αυτά τα χρόνια μαζί με την οικογένεια του βρήκαν τη δύναμη 
να προχωρήσουν, χωρίς να ζητούν τίποτε άλλο παρά τη δικαίωση για το θάνατο 
του Σωτήρη και του Κυριάκου! Είναι οι μνήμες τέτοιων εγκλημάτων, που ξυπνούν 
τέτοιες μέρες. Μνήμες που δεν ζητούν σήμερα εκδίκηση, αλλά εκπλήρωση του 
χρέους μας έναντι των ηρώων που θρήνησε η πατρίδα μας εκείνα χρόνια.

40

Συνέντευξη με τον Παπαλάζαρο Νεοφύτου, πατέρας
των αδικοχαμένων ηρώων, Κυριάκου και Σωτήρη,

οι οποίοι μπήκαν στη πρώτη γραμμή του αγώνα αψηφώντας
την ίδια τους τη ζωή για να υπερασπιστούν την δημοκρατία,

την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα
της πατρίδας μας. 



Δεν είναι 
λεφτά που 

θέλουμε, παρά 
μόνο δικαιοσύνη 

για το γιό μου. 
Τον σκότωσε ο 
ΕΟΚΑβιτατζής, 

κάψανε τις 
καταθέσεις 

των μαρτύρων 
και εμείς δεν 

μπορέσαμε να 
κάνουμε τίποτε 
απολύτως 

 Τότε, διέταξε να γίνει έρευνα αλλά εμάς δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανένας για οτιδήποτε. 
Πήγαμε στον Γενικό Εισαγγελέα, αρχικά στον κ. Τορναρίτη και μετέπειτα στον κ. Μαρκίδη, 
εκφράζοντας το παράπονο πως επιθυμούμε να γίνει δίκη και μας ανάφεραν και οι δύο πως 
ενώ υπάρχει κατηγορούμενος δίκης, δεν υπάρχουν μάρτυρες, άρα το δικαστήριο έχει κλείσει 
την υπόθεση. Στη συνέχεια ερευνήσαμε από μόνοι μας, αλλά δεν βρήκαμε το φάκελο της 
υπόθεσης- έχει καεί. Μας είπαν, πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αγωγές εναντίον 
τους, αλλά δεν είναι λεφτά που θέλουμε, παρά μόνο δικαιοσύνη για το γιό μου. Τον σκότωσε 
ο ΕΟΚΑβιτατζής, κάψανε τις καταθέσεις των μαρτύρων και εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε 
τίποτε απολύτως. 

Ο Σωτήρης μας, εκείνο το καλοκαίρι του 1974 είχε έρθει για διακοπές από την Ρωσία, όπου 
σπούδαζε με υποτροφία ιατρική. Η μητέρα του στις 2 Ιουλίου 1974, είχε μόλις γεννήσει τα 
δίδυμα της οικογένειας μας, Κυριάκο και Σωτηρούλλα και έτσι ο Σωτήρης ήρθε κατευθείαν 
στη κλινική. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, πως παίρνοντας τα νεογέννητα στην αγκαλιά του μας 
είπε: «Χάσαμε τον Κυριάκο μας, αλλά ήρθε πίσω και μας έφερε και παρέα…». Την Κυριακή 14 
Ιουλίου, ο Σωτήρης θα πήγαινε σε ένα συγγενικό γάμο στη Λεμεσό, την Δεύτερα, 15 Ιουλίου, 
όταν ξέσπασε το πραξικόπημα, έτρεξε στον αστυνομικό σταθμό του Άη Γιάννη να πάρει 
όπλο και μαζί με άλλους αντιστασιακούς, πήγαν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο για να εμποδίσουν 
τους φασίστες της ΕΟΚΑ Β’. Αμέσως μετά, για να γλυτώσει κρύφτηκε στο σπίτι του παππού 
του, επειδή τον έψαχναν για να τον σκοτώσουν. Ημέρα Σάββατο, 20 Ιουλίου 1974- γίνεται η 
τούρκικη εισβολή και ο Σωτήρης βγήκε από την κρυψώνα του για να πάει στα Πολεμίδια και 
από εκεί στην Επισκοπή, όπου και σκοτώθηκε χωρίς πάλι να μας ειδοποιήσει κανένας! Όταν 
έγινε η εισβολή, οι δρόμοι κόπηκαν και δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα, την Τρίτη κατάφερα 
να βρω ευκαιρία και να πάω στη Λεμεσό να τον αναζητήσω. Μου είπαν ότι ήταν πληγωμένος 
σε μία κλινική, όταν πήγα στη κλινική με έστειλαν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, βρήκα 
ένα γνωστό μου, ο οποίος μου είπε: «Παπά, τον θάψαμε και εσύ τον γυρεύεις ζωντανό…».



«Ν»: Μετά από 40 χρόνια, νοιώθετε πως η θυσία τους έχει δικαιωθεί και πως κρίνετε τα πράγματα 
στη πολιτική ζωή του τόπου σήμερα;

«Ν»: Είναι γνωστή η αφοσίωση σας στο Θεό αλλά και στα ιδανικά 
της Αριστεράς, άλλωστε, είστε και μέλος του ΑΚΕΛ. Πότε 
ενταχθήκατε στις γραμμές του ΑΚΕΛ και πόσο εύκολο ήταν να 
είστε «αριστερός ιερέας», σε μια εποχή που υπήρχε και έντονα ο 
αντικομουνισμός στην κυπριακή κοινωνία; 

«Ν»: Κλείνοντας, θα ήθελα να στείλετε το δικό σας μήνυμα προς τους νέους της Κύπρου. 

Π.Ν.: Νοιώθουμε πως δεν υπάρχει δικαίωση, ούτε θα υπάρξει ποτέ για το θάνατο των δύο παιδιών μας! Όσο για τα πράγματα σήμερα, 
η Γερμανία έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη. Δεν μας σκοτώνει με τα όπλα, αλλά με τη φτώχεια, την εξαθλίωση 
και την δυστυχία. Όμως ελπίζω, ότι το οικονομικό σκηνικό σε ένα με δύο χρόνια θα ισιώσει, εκείνο που φοβάμαι είναι το κυπριακό, 
όπως δείχνουν τα πράγματα, η τούρκικη πλευρά είναι ανένδοτη και αυτό είναι το επικίνδυνο όχι η οικονομία! Προσεύχομαι να λυθεί το 
κυπριακό και όλα τα άλλα θα φτιάξουν. 

Π.Ν.:  Στις γραμμές του ΑΚΕΛ εντάχθηκα μετά τον στρατό που πήγα στο ΄Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπου είχα και την πρώτη μου επαφή με μέλη του κόμματος, πιο πριν νόμιζα ότι 
όλος ο κόσμος ήταν φτωχός. Πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές της Κύπρου, ακόμα και στο 
εξωτερικό και γνωρίζοντας στρατιώτες που ήταν μέλη του κόμματος που συνήθιζαν να 
μιλούν για τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες του 1948 στα μεταλλεία της Κύπρου, 
απεργίες που κράτησαν τέσσερις μήνες άνοιξε το πνεύμα μου. Συγκεκριμένα, κάναμε στα 
κρυφά έρανο και τα στέλναμε στους απεργούς μεταλλωρύχους. Μετά από αυτή την εμπειρία 
και την επιστροφή μου στο χωριό, μαζί με ένα άλλο σύντροφο, ιδρύσαμε κομματική ομάδα 
βάσης στα Χολέτρια. Ιερέας χειροτονήθηκα το 1965,αλλά δεν κρύφτηκα ποτέ μου, ούτε 
από το δεσπότη ούτε από κανένα άλλο. Το γνώριζαν στο χωριό όταν μου πρότειναν να 
γίνω ιερέας και επειδή τα γράμματα τα έμαθα από την εκκλησία που την αγαπώ, δέχτηκα 
λέγοντας τους πως αν γίνω ιερέας να μην πουν μετά πως ο αριστερός ήταν παπάς του 
χωριού και έχουμε φασαρίες! Τότε, ο μουκτάρης του χωριού, έβαλε όλους τους χωριανούς 
(άνδρες και γυναίκες) να υπογράψουν ότι θέλουμε τον Λάζαρο Νεοφύτου ιερέα του χωριού 
και πραγματικά υπόγραψε όλο το χωριό. 

Π.Ν.: Θέλω να καλέσω τους νέους της Κύπρου να ενταχθούν στις γραμμές της ΕΔΟΝ, μια 
οργάνωσης που διαπαιδαγωγεί σωστά τους νέους σε ιδανικά και αξίες πανανθρώπινες. Οι 
νέοι μας να μορφώνονται, σήμερα έχουν πολλές δυνατότητες να πάρουν μόρφωση κάτι που 
εμείς δεν είχαμε αν και επιθυμούσαμε πολύ. Να είναι οργανωμένοι και να αντιστέκονται στα 
ψεύτικα συνθήματα, στα ναρκωτικά και να ψυχαγωγούνται σωστά. Να μην παρασύρονται 
από ψεύτικα ιδανικά όπως για παράδειγμα αυτά που διακηρύττει το ΕΛΑΜ. Είναι η ΕΟΚΑ Γ’, 
για μένα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και ακόμα κάτι: Να μην ξεχνούν τα παιδιά μας, όλα 
τα παιδιά που έπεσαν αμούστακα στον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της 
ακεραιότητας της πατρίδας μας. Ήταν νέα παιδιά είχαν και αυτοί όνειρα, να σπουδάσουν, να 
κάνουν οικογένεια. Δυστυχώς ο φασισμός της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ τους τσουρούφλισε  
τα όνειρα τους.

•Συνέντευξη στην Άντρη Αναστασίου
Τ.Ο. Λυκείου Κύκκου Πάφου

•Επιμέλεια:
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Να μην ξεχνούν τα 
παιδιά μας, όλα 

τα παιδιά που έπεσαν 
αμούστακα στον αγώνα 

για την υπεράσπιση 
της Δημοκρατίας και 

της ακεραιότητας 
της πατρίδας μας. 

Ήταν νέα παιδιά είχαν 
και αυτοί όνειρα, να 

σπουδάσουν, να κάνουν 
οικογένεια. Δυστυχώς ο 

φασισμός της Χούντας 
και της ΕΟΚΑ Β’ τους 

τσουρούφλισε  τα όνειρα 
τους.

η Γερμανία έχει 
κηρύξει οικονομικό 

πόλεμο σε όλη την Ευρώπη. 
Δεν μας σκοτώνει με τα 

όπλα, αλλά με τη φτώχεια, 
την εξαθλίωση και την 

δυστυχία.



Στο Μαθητικό Στέκι 
η ΠΕΟΜ, η έκφραση της 
ΕΔΟΝ στους μαθητές, θα 
κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών μέσα 
από τα διάφορα θέματα 
που αναδεικνύει, 
αποδεικνύοντας έτσι 
περίτρανα ότι αποτελεί 
σταθερό συμπαραστάτη 
στον αγώνα που 
καθημερινά καταβάλλουν 
οι μαθητές, για επίλυση 
των μεγάλων αλλά και 
μικρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.

Το Στέκι Νέων Εργαζομένων θα καταπιαστεί με 
ζητήματα που αφορά τον αγώνα των νέων για δουλειά, 
στέγη και δουλειά με δικαιώματα. Ο χώρος του Στεκιού 
Νέων Εργαζομένων, θα μετατραπεί και φέτος σε χώρο 
προβληματισμού και συζήτησης για τους νέους εργαζόμενους, 
τους άνεργους και τα νεαρά ζευγάρια.

Στο Δικοινοτικό Στέκι θα 
φιλοξενούνται τουρκοκυπριακές 
Οργανώσεις Νεολαίας που 
μοιράζονται το κοινό όραμα για 
επανένωση της Κύπρου και του 
λαού της. Εκεί, οι Οργανώσεις θα 
μπορούν να διανέμουν υλικό με τις 
θέσεις τους, ενώ θα διανέμεται υλικό 
εκ μέρους της ΕΔΟΝ και στις δύο 
γλώσσες σχετικά με την ιστορία και 
τις θέσεις της ΕΔΟΝ για το Κυπριακό 
και την Επαναπροσέγγιση. Φέτος 
θα ξαναλειτουργήσει το κυπριακό 
καφενείο εντός του Δικοινοτικό 
Στεκιού, όπου θα σερβίρονται 
κυπριακά ποτά και εδέσματα. 

70 χρόνια ΑΟΝ – ΕΔΟΝ
Μέσα από το Θεματικό αυτό θα 
ανασκοπήσουμε την 70χρονη ιστορία 
της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ και θα καταγράψει 
την πολυσήμαντη δράση της 
Οργάνωσης. Ο επισκέπτης θα έχει την 
ευκαιρία να μάθει για την ιστορία της 
ΑΟΝ-ΕΔΟΝ μέσα από φωτογραφίες, 
ντοκουμέντα και μουσειακά 
αντικείμενα, καθώς επίσης και να 
υπογράψει στο συμβολικό λεύκωμα 
που θα υπάρχει στο χώρο. Στο ίδιο 
σημείο θα βρίσκονται και συλλεκτικά 
έργα που φιλοτεχνήθηκαν από τον 
χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη προς τιμήν 
των 70χρόνων της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

Αντιλαϊκή πολιτική της 
Κυβέρνησης Αναστασιάδη 
και οι δικές μας προτάσεις
Η εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη 
τον Φεβρουάριο του 2013, οι 
καταστροφικές αποφάσεις του Euro-
group και της Κυβέρνησης το Μάρτιο 
του 2013, τα μνημόνια και τα σκληρά 
μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται 
από την Τρόικα και την Κυβέρνηση, 
οδηγούν στη φτωχοποίηση και την 
εξαθλίωση του λαού και ιδιαίτερα της 
νεολαίας.

Εξαρτήσεις
Σκοπός του συγκεκριμένου Θεματικού, 
είναι να καταδείξει τις εξαρτήσεις του 
σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, 
όπως αυτές πλασάρονται σήμερα μέσα 
από διάφορους τρόπους και μέσα, 
εγκλωβίζοντας έτσι τη νέα γενιά.



Σ’ ένα Φεστιβάλ 
Νεολαίας και 
Φοιτητών, δε θα 
μπορούσε να λείπει 
το Φοιτητικό 
Στέκι. Ο ειδικά 
διαμορφωμένος 
χώρος του Φοιτητικού 
Στεκιού θα παρέχει 
σε όλους τους 
παρευρισκόμενους 
την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για 
τις διεκδικήσεις, 
τις κατακτήσεις, τη 
δράση και την ιστορία 
της Προοδευτικής 
Κίνησης Φοιτητών κ.α. 

Οι αγώνες των λαών δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Αντίθετα, μας 
αφορούν και μας επηρεάζουν. Οι εξελίξεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, καθώς 
και οι αγώνες των λαών, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και στη χώρα 
μας. Έτσι λοιπόν, στη Διεθνούπολη, όπου θα φιλοξενηθούν ξένες αντιπροσωπίες 
από διάφορα μέρη της υφηλίου, θα υπάρχει η ευκαιρία ενημέρωσης, συζήτησης και 
ανταλλαγής απόψεων γύρω από διεθνή ζητήματα.

Στο Περίπτερο της εφημερίδας 
«Νεολαία» του 27ου 
Φεστιβάλ οι νέοι μπορούν να 
επιβεβαιώσουν τη συλλογική 
προσπάθεια των μελών της 
Οργάνωσης για τη δημιουργία 
της, ενώ παράλληλα θα υπάρχει 
δυνατότητα να ενημερωθούν για 
τη δουλειά που γίνεται από τα 
μέλη της ΕΔΟΝ κάθε μήνα για 
να κυκλοφορήσει η εφημερίδα, 

να γνωρίσουν 
καλύτερα το 
πλούσιο περιεχόμενο 
της εφημερίδας. 
Φέτος η εφημερίδα 
«Νεολαία» 
διοργανώνει 
συζήτηση την 3η 
μέρα του Φεστιβάλ, 
ώρα 19:15 με θέμα 
«Αλήθειες και 
ψέματα των ΜΜΕ».

Ο Παιδότοπος του 
Φεστιβάλ είναι ένα χώρος ειδικά 
διαμορφωμένος για τα παιδιά και 
βρίσκεται δίπλα από την Λαϊκή 
Ταβέρνα. Στο χώρο αυτό, τα 
παιδιά θα μπορούν να περάσουν 
τρεις ευχάριστες βραδιές Φεστιβάλ 
μαζί με τους γονείς τους, σε 
ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές 
γωνιές και με παιδικό καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. 

Στο χώρο του 27ου ΠΦΝΦ ΕΔΟΝ 
θα υπάρχει Γωνιά Λαϊκής 
Παράδοσης η οποία θα 
φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία 
από παραδοσιακά επαγγέλματα και 
παραδοσιακά εδέσματα. Στο χώρο της 
Γωνιάς Λαϊκής Παράδοσης θα υπάρχουν 
φέτος αγγειοπλαστική, αργυροχοία, 
ψαθάκι, κατασκευή πιθκιαυλιού, 
ξυλογλυπτική, φούρνισμα ψωμιών, 
παρασκευή παλουζέ και σιουτζιούκου, 
λουκουμάδες, παρασκευή μαρμελάδας 
και κυπριακού γλυκού, παραδοσιακή 
παρασκευή μελιού.

40 χρόνια από το πραξικόπημα και την εισβολή – 40 χρόνια
για τη δικαίωση της Κύπρου
Το 2014 σηματοδοτεί τα 40χρονα από το δίδυμο έγκλημα του ΝΑΤΟ σε βάρος της Κύπρου.
Ο αγώνας της ΕΔΟΝ για απαλλαγή από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση
ήταν και παραμένει προτεραιότητα. Το εν λόγω θεματικό θα καταγράψει το ιστορικό πλαίσιο
της δημιουργίας – διαιώνισης του κυπριακού προβλήματος και βασικά ιστορικά ορόσημα
στην εξέλιξη του Κυπριακού. Επίσης, από το Θεματικό δεν θα μπορούσε να λείπει το κομμάτι 
που αφορά στις θέσεις της ΕΔΟΝ ως προς τη μορφή λύσης.



Τα...Ξύδια Ατελείωτα:

“Τα..Ξύδια Ατέλειωτα” είναι ένα συγκρότημα τριών παιδίων από 
την Ελλάδα που σε συνεργασία με εξαιρετικούς κύπριους 
μουσικούς, εμφανίζεται εδώ και 4 χρόνια στην Κύπρο με 
έδρα τη Λευκωσία. Ο Βαγγέλης Πρώιμος μαζί με την αδερφή 
του Σοφία Πρωίμου και το φίλο τους Άγγελο Χειπέλογλου 
δημιουργούν το 2011 το συγκρότημα που πραγματοποιεί 
εμφανίσεις σε Κύπρο και Ελλάδα με μουσικές επιρροές απο 
όλο το ελληνικό στερέωμα. Συγκεκριμένα απο “Τα..Ξύδια “ 
μπορεί να ακούσει κανείς έντεχνο, ροκ, ποπ, εναλλακτικό, 
λαικό και παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι.

“Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά”

Αφιέρωμα με τίτλο: «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά» από το Λαϊκό Σχήμα 
του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού στις 4 Ιουλίου.
Το Λαϊκό Σχήμα δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2013 από την αγάπη
των ατόμων που συμμετέχουν για το καλό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. 
Το σχήμα αποτελείται από 7 άτομα, τους Γιώργο Γεωργίου (τραγούδι), 
Λίτσα Σταύρου (πιάνο-τραγούδι), Μαρία Μηνά (τραγούδι), Κωνσταντί (Ντία) 
Κωστή (μπαγλαμά), Πανίκο Δημητρίου (μπουζούκι), Σωτήρη Χαρτόσια 
(κιθάρα-τραγούδι) και Χρίστο Σολομωνίδη (κιθάρα-τραγούδι).
Το σχήμα εμφανίζεται σε επιλεγμένες μουσικές σκηνές  με τη μορφή
της ρεμπέτικης κομπανίας.

Σχήμα Αλέξη Χαραλάμπους,
Λεωνίδα Αγαπίου, Στέλιος Ηλιάδης:

Νέοι στο χώρο και ταλαντούχοι υπόσχονται να μας 
διασκεδάσουν στο κλίμα που αρμόζει για το χώρο της Λαϊκής 
Ταβέρνας στις 3 Ιουλίου 2014. Το σχήμα συστάθηκε ειδικά για 

τις ανάγκες  του φεστιβάλ από τους νεαρούς καλλιτέχνες της 
επαρχίας Πάφου, οι οποίοι με μεγάλη τους χαρά αποδέκτηκαν 

την πρόσκληση της ΕΔΟΝ, και ετοίμασαν για μας ένα αφιέρωμα 
στο ελαφρολαϊκό τραγούδι – κυρίως μουσική ταβέρνας. 



Θεατρική Ομάδα ΑΕΖ Ζακακίου:

Ο Πολιτιστικός Όμιλος της Α. Ε. Ζακακίου ιδρύθηκε το 2003 από τις Λαϊκές 
Οργανώσεις Ζακακίου με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των πολιτιστικών 

πραγμάτων στην ενορία Ζακακίου πρωτίστως αλλά και ευρύτερα στην επαρχία 
Λεμεσού. Η πιο πρόσφατη παραγωγή του θιάσου είναι το έργο «Τρελλοί 

της Εποχής» του Δημήτρη Ψαθά που παρουσιάστηκε στην Πρωτομαγιάτικη 
εκδήλωση του συλλόγου σε σκηνοθεσία της υποφαινόμενης. Στα άμεσα 

σχέδια του Πολιτιστικού Ομίλου είναι η ίδρυση Θεατρικού Εργαστηρίου για 
παιδιά σε συνεργασία με το τοπικό κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. 

Χορευτικό Συγκρότημα «Ιδάλιον»

Χορευτικό Σχήμα Ιαματική Αρακαπά:

Το Χορευτικό Σχήμα Ιαματική Αρακαπά θα μας παρουσιάσει 
κυπριακούς χορόυς στη σκηνή της Λαϊκής Ταβέρνας την Τρίτη 

βραδιά του φεστιβάλ, στις 4 Ιουλίου. Το σχήμα ιδρύθηκε το 2002 με 
στόχο τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

και απαριθμεί αρκετές συμμετοχές σε φεστιβάλ και άλλες 
εκδηλωσείς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Χοροδιδάσκαλος είναι ο 

Αντρέας Λαζάρου.

Λαογραφικός Όμιλος Αυκορίτισσα Φωνή:

Χορευτικός Όμιλος που ιδρύθηκε παλαιότερακαι 
επαναδραστηριοποιήθηκε -μετά από μερικά χρόνια 
αδράνειας- πριν από ένα περίπου χρόνο στο 
Φεστιβάλ Τσακιστής Ελιάς στο Τσέρι, με παλιούς 
και νέους χορευτές. Χοροδιδάσκαλος είναι ο Νίκος 
Χατζηχριστοφόρου και θα παρουσιάστουν στις 2 Ιουλίου 
στη σκηνή της Λαϊκής Ταβέρνας.

Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «ΙΔΑΛΙΟΝ» δημιουργήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια με σκοπό την προβολή της Κυπριακής 
κουλτούρας στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω του χορού και της μουσικής.Λαμβάνουμε τακτικά μέρος σε λαογραφικές, 

πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο αλλά και το 
εξωτερικό με ανταλλαγές που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν 

σχέσεις φιλίας και αλληλοκατανόησης με τους άλλους λαούς. Όλοι οι 
συντελεστές του μουσικοχορευτικού σχήματος καθώς και το συμβούλιο, 

είναι άτομα που υπηρετούν την παράδοση του τόπου με αγάπη, 
πίστη και αφοσίωση, έχοντας σαν γνώμονα τη διατήρηση αλλά και 

συνέχιση της κληρονομιάς μας.

Χορευτικός Όμιλος 
Αναγέννηση Τσερίου:

Χορευτικός Όμιλος που ιδρύθηκε 
παλαιότερακαι επαναδραστηριοποιήθηκε 
-μετά από μερικά χρόνια αδράνειας- πριν 
από ένα περίπου χρόνο στο Φεστιβάλ 
Τσακιστής Ελιάς στο Τσέρι, με παλιούς 
και νέους χορευτές. Χοροδιδάσκαλος 
είναι ο Νίκος Χατζηχριστοφόρου και θα 
παρουσιάστουν στις 2 Ιουλίου στη σκηνή 
της Λαϊκής Ταβέρνας.



Δημήτρης Μπάσης

ίγες μέρες πριν το Φεστιβάλ, η «Νεολαία» είχε τη χαρά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Μπάση, ίσως τον 
μεγαλύτερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή της εποχής μας. Μέσα από την συνέντευξη διαπιστώσαμε πως πέραν από 
μεγάλος καλλιτέχνης, ο Δημήτρης Μπάσης είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο ήθος και τοποθέτηση που αρμόζει στους 
καιρούς που ζούμε. Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να αφυπνίσει τον λαό κατά τη γνώμη του και γι’ αυτό είμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι που θα είναι μαζί μας στο 27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.  Λ

Καλώ όλους 
τους νέους της Κύπρου, 

ανεξαρτήτου κομματικής 
τοποθέτησης να έρθουν να 

δουν το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ 
γιατί αξίζει. Είναι συναυλίες 

που πραγματικά αξίζει να 
δούνε, όχι μόνο φέτος αλλά 

και κάθε χρόνο.



«Ν»: Ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος με πολιτική κρίση και τοποθέτηση ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος 
σας στην περίοδο που περνούμε, όπου πέραν από την οικονομική κρίση παρατηρείται και μια γενικότερη κρίση 
θεσμών και αξιών;

«Ν»: Έχετε εσείς εντοπίσει κάποιον τρόπο με τον οποίο θεωρείτε πως μπορεί να αλλάξει 
η παρούσα κατάσταση;

«Ν»: Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όπως τις περιγράψατε κι εσείς, σίγουρα έχει επηρεαστεί η 
τέχνη γενικότερα αλλά και η μουσική ειδικότερα. Πως ένας καλλιτέχνης τους δικού σας είδους μουσικής μπορεί να 
επιβιώσει σήμερα;  Υπάρχει θεωρείτε σήμερα  απήχηση στο ποιοτικό τραγούδι;

«Ν»: Φέτος θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που θα είσαστε μαζί μας στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τι εντυπώσεις 
έχετε αποκομίσει από το Φεστιβάλ πέρσι;

«Ν»: Στο 27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ θα είσαστε με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη  
Θεοδωράκη. Πως νιώθετε γι’ αυτό;

«Ν»: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους νέους της Κύπρου με την ευκαιρία του 27ου Παγκύπριου 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ;

Δ.Μ.: Η μουσική έχει δύναμη. Για παράδειγμα με τα τραγούδια 
του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Λοϊζου και πολλών άλλων 
μεγάλων Ελλήνων συνθετών, την περίοδο της μεταπολίτευσης, 
μετά το 74 και την κατάρρευση της Χούντας ο κόσμος κατέβαινε 
στο δρόμο για να διεκδικήσει ψωμί παιδεία ελευθερία. Θεωρώ 
ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ξεσηκώσει τον κόσμο, να τον 
κάνει να σηκωθεί από τους καναπέδες του, να του δώσει ένα 
κίνητρο και γιατί όχι συμμετέχοντας σε διάφορες συναυλίες να 

διαμαρτυρηθεί. Οπότε, ο ρόλος των καλλιτεχνών είναι να δίνουν 
το παρών σε όλους αυτούς που κάνουν το κάλεσμα για αφύπνιση 
του λαού. Όπως για παράδειγμα είναι και το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. 
Το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ που καλεί 
τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει αλλά μέσα από ένα 
τέτοιο φεστιβάλ, με τους καλλιτέχνες που καλεί, τα 
μηνύματα που περνά προς τα έξω είναι πολλαπλά. 

Δ.Μ.: Αυτή η κρίση καταρχήν είναι αποτέλεσμα της 
παγκοσμιοποίησης και ήταν δεδομένο ότι θα ερχόταν κάποια 
στιγμή. Το θέμα είναι πως μπορούμε να τη διαχειριστούμε με τα 
αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατό λιγότερο επώδυνα για το 
λαό μας. Δυστυχώς βλέπω ότι ήδη με τα μέτρα που παίρνονται, 
έχει υποθηκευτεί το μέλλον της επόμενης γενιάς. Αυτό που 
μπορούμε να κάνουμε, είναι να μην μείνουμε απαθής σε αυτή  την 
κατάσταση, αρκεί ο λαός να το καταλάβει και να σηκωθεί από τον 
καναπέ του να το δείξει. Να το δείξει και όταν έρχονται οι εκλογές 
και όχι να υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό αποχής, διότι αυτό 

περνάει διαφορετικά μηνύματα από ότι θέλουν αυτοί 
που απέχουν να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, η 
δύναμη είναι στο λαό. Ο λαός μπορεί να ανατρέψει 
αυτή την κατάσταση, αρκεί να το πιστέψει ότι μπορεί. 
Δυστυχώς μας έχουν κάνει να ζούμε σε μία πλάνη ότι το 
σωστό είναι να παρθούν αυτά τα μέτρα που παίρνονται 
διότι οι μεταρρυθμίσεις έπρεπε να έχουν γίνει και δεν 
έγιναν. Σαφώς πολλά πράγματα έπρεπε να γίνουν που 
δεν έγιναν. Από την άλλη όμως η γιατρειά δεν είναι 
πονάει χέρι, κόβω χέρι. 

Δ.Μ.:   Εγώ νομίζω ότι η κρίση αυτή πολλές φορές βοηθάει να 
αναδειχθούν οι αξίες. Σαφώς λόγω της κρίσης όλα τα είδη, όλα τα 
μουσικά σχήματα κάνουν περικοπές, μπορεί ενώ παλιά να βγαίναμε 
με μια ορχήστρα οκτώ μουσικών, να βγαίνουμε σήμερα με λιγότερους 
ή με λιγότερο εξοπλισμό. Σ’ αυτό το κομμάτι έχει γίνει και εκ μέρους 

των καλλιτεχνών μια μεγάλη μείωση μισθών η οποία αντανακλάται 
και στην τιμή του εισιτηρίου. Μ’ αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να 
προσελκύσουμε τον κόσμο. Απ’ την άλλη πιστεύω πως η κρίση 
ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι προ κρίσης κάποια 
πράγματα είχαν υπερτιμηθεί. Τώρα ο κόσμος δίνει τα χρήματα του 
για να διασκεδάσει εκεί που πραγματικά υπάρχει αξία. 

Δ.Μ.:  Το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ 
το οποίο αφήνει τον απόηχό του όχι μόνο μέσα στην Κύπρο. Ο 
καλλιτεχνικός και όχι μόνο απόηχος του φτάνει και στην Ελλάδα και 
παντού όπου υπάρχει Ελληνισμός. Αυτό που έχω αποκομίσει πέρσι 
είναι ότι είναι ένα Φεστιβάλ υψηλού επιπέδου, βλέπω ότι η νεολαία 

της ΕΔΟΝ είναι μια νεολαία που δίνει την μάχη της, είναι παρών. 
Γνωρίζω τα παιδιά και τους διοργανωτές στον πυρήνα της ΕΔΟΝ και 
πραγματικά οι άνθρωποι έχουνε μια πολύ υψηλή αισθητική στην 
τέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ 
είναι ένα από τα πρώτα φεστιβάλ και νομίζω ότι είναι παράδειγμα 
προς μίμηση και για άλλους. 

Δ.Μ.: Νιώθω πάντοτε μεγάλη τιμή και δέος όποτε ανεβαίνω στην 
σκηνή με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μια συνεργασία 
που έχουμε από το ’99. Με τον Μίκη με συνδέει μια ιδιαίτερη 
φιλία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Για χάρη της συζήτησης να 
σας υπενθυμίσω πως μαζί έχουμε κάνει δύο δίσκους και μάλιστα 
ο πρώτος ήταν η επανεκτέλεση του έργου του «Το τραγούδι του 
νεκρού αδερφού». Στη συνέχεια κάναμε ένα δίσκο με επανεκτελέσεις 
ερωτικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Έχω κάνει πάρα 
πολλές συναυλίες με την ορχήστρα και πολλές συναυλίες υπό την 

διεύθυνση του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Την τελευταία φορά που 
διεύθυνε ο Θεοδωράκης, το 2003 στο Ηρώδειο, σε έργο του, στο 
«Τραγούδι του νεκρού αδερφού», συμμετείχα και εγώ. Οπότε, όλα 
αυτά τα πράγματα για μένα είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι ειδικά 
φέτος, που βιώνουμε την κρίση και η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, 
πραγματικά τα τραγούδια του Μίκη, είναι αυτά που θα μας δώσουν 
κουράγιο και δύναμη να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, να 
βροντοφωνάξουμε και να στείλουμε σε όλους το μήνυμα ότι είμαστε 
εδώ και δεν θα περάσει το δικό τους.

Δ.Μ.: Καλώ όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτου κομματικής 
τοποθέτησης να έρθουν να δουν το φεστιβάλ γιατί αξίζει. Είναι 
συναυλίες που πραγματικά αξίζει να δούνε, όχι μόνο φέτος αλλά 
και κάθε χρόνο.  Από την άλλη, είναι μια γιορτή της μουσικής, η 
μουσική δεν έχει σύνορα. Ειδικά για τους νέους της ΕΔΟΝ θέλω 
να τους πω, ότι το φεστιβάλ είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουνε 
έντονα και θα το θυμούνται για όλη την υπόλοιπη τους ζωή. Θα 

τρέχουνε πίσω στα νιάτα τους και θα θυμούνται αυτές τις στιγμές 
που πέρναγαν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, χωρίς φραγμούς, στην 
οργάνωση και στην συμμετοχή αυτού του είδους φεστιβάλ. 

•Συνέντευξη στην Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος του Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου



«Ν»: Είσαστε ένα συγκρότημα το οποίο βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με την νεολαία αφού είσαστε ιδιαίτερα 
αγαπητοί. Θεωρείτε ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από όλα όσα έχουν πλήξει την Κύπρο οι νέοι έχουν αλλάξει 
στάση ζωής; Έχουν για παράδειγμα στραφεί στο ποιοτικό ρόκ τραγούδι το οποίο εκπροσωπείτε;

«Ν»: Ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος των καλλιτεχνών στην τόσο δύσκολη περίοδο που περνούμε; Ποιος θεωρείτε 
πως είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία την οικονομική κρίση αλλά και την γενικότερη κρίση αξιών;

«Ν»: Ποια μηνύματα θέλετε ως συγκρότημα να περάσετε στην κοινωνία μας μέσα από την μουσική σας;

«Ν»: Δώστε μας ένα μήνυμα προς τους νέους που θα παρευρεθούν στο 27ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ 

Συνέντευξη με το μουσικό συγκρότημα 

P.: Το ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει είναι ένα γεγονός. Οι νέοι, 
ειδικά οι αδικημένοι,  κουβαλούν ένα τεράστιο θυμό μέσα τους. Τις πιο 
πολλές φορές δυστυχώς, ο θυμός αυτός,  μεταφράζετε σε αδιαφορία 
αντί αντίδραση. Ειδικά σε ότι αφορά τα πολιτικά δρώμενα. Θα πρέπει 
κάποτε, πριν να είναι αργά, να αντιληφθεί η μάζα της νέας γενιάς αυτό 
που έγραψε κάποτε ο Μπέρντολτ Μπρεχτ. Ότι η πολιτική αδιαφορία 
καθορίζει την τιμή στο ψωμί, τον άνεργο στο δρόμο και την πόρνη 
στο πεζοδρόμιο! Όσο αφήνουμε αυτούς που καθορίζουν την πορεία και 
το μέλλον με τις αποφάσεις τους, να ενεργούν ‘ελεύθεροι’ μέσα από 

την αδιαφορία μας ακόμη τόσο θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. 
Ας μην ξεχνάμε πάντα ότι ζούμε σε ένα σύστημα όπου άνθρωπος 
εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο… πάντα στο βωμό του κέρδους. Υπάρχει 
ναι, μια στροφή προς την ποιοτική μουσική ακόμη και από νέους που 
ποτέ πριν δεν το ‘έψαχναν’. Ανακαλύπτουν κάτι που εκφράζει τον 
θυμό την αγανάκτηση και αυτά που θέλουν να φωνάξουν. Η μουσική 
είναι τρόπος έκφρασης να βγει αυτό το πράγμα. Ευελπιστούμε αυτό το 
κύμα να αυξάνει ολοένα κόντρα στη σαπίλα και τα σκουπίδια που το 
σύστημα ταΐζει τα μυαλά των νέων σε όλους τους τομείς των τεχνών.

P.: Οι καλλιτέχνες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν  μέσα στη 
κοινωνία ειδικά αυτή την περίοδο. Από την μία έχουν την ευθύνη να 
δίνουν στο κόσμο χαρά και ελπίδα, να τον κάνουν να περνάει καλά 
να τον απαλλάξουν από το περιττό άγχος, να χαλαρώσει αλλά όχι 
να αποχαυνωθεί. Την ίδια ώρα μπορούν και να του ανυψώσουν το 
ηθικό και να του δώσουν σθένος και δύναμη να αντέχει τα δύσκολα. 
Η μουσική, ο πολιτισμός γενικότερα, έχουν δύναμη. Μια τεράστια 
κρυμμένη δύναμη. Φτάνει να την ανακαλύψουμε!
Το πώς τώρα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία την οικονομική κρίση είναι 
κάπως δύσκολο να το αναλύσουμε σε 2 γραμμές. Το σίγουρο είναι 
ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα αν το βάλουμε κάτω. Δεν 
χρειαζόμαστε καθόλου αυτή την ώρα «ψυχές που λυγάνε στις ήττες». 

Απεναντίας μαζεύουμε όση δύναμη και σθένος έμεινε και αγωνιζόμαστε 
για να σταθούμε.
Για την κρίση αξιών, τι να πει κανείς. Ξεμείναμε από ηγέτες και 
οράματα. Ξεμείναμε από πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση. 
Όταν η επικρατούσα άποψη μέσα σε μια κοινωνία είναι να κοιτάζει ο 
καθένας πρωτίστως το δικό του συμφέρον και να πατά επί πτωμάτων 
αν χρειάζεται, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα και άσχημα 
είναι τα πράγματα. Κάποιος χρειάζεται να εμπνέει τις μάζες των 
απλών ανθρώπων, να δίνει το παράδειγμα. Και δυστυχώς θρησκεία 
και πολιτική σε ένα τεράστιο βαθμό απέτυχαν παταγωδώς σε αυτό 
τον τομέα. Οι αξίες πλέον εναπόκεινται στον κάθε άνθρωπο στην 
κάθε οικογένεια μεμονωμένα να αγωνιστεί να τις κρατήσει και να τις 
διαδώσει. Όση ελπίδα μπορεί να αφήσει αυτό το πράγμα, τόση είναι.

P.: Σαν συγκρότημα αναπαράγουμε πολλές φορές ότι πολυτιμότερο 
από άποψης δημιουργίας υπήρξε στην Ελληνική δισκογραφία. Ένας 
τεράστιος πλούτος. Μια ανεκτίμητης αξίας  πολύτιμη κληρονομιά. 
Θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει, να ακούγετε, να μεταφερθεί στις 

επόμενες γενιές. Τα μηνύματα διαχρονικά, όμορφα και με ουσία. Να 
τα κλείσουμε σε ένα στιχάκι του Άλκη Αλκαίου; Το μήνυμα του 27ου 
Φεστιβάλ «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δεν παίχτηκε η 
παρτίδα μας ακόμα»! 

P.: Τα μηνύματα πολλά. Θα επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι το δικό μας κομμάτι! Καλούμε όλους τους νέους ανθρώπους, να καταλάβουν 
ότι σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε, μόνο με αγώνα και οργανωμένη πάλη θα δούμε καλύτερες μέρες. Ο καθένας από μόνος του δεν θα 
καταφέρει τίποτα. «Τσακίστε λοιπόν το Εγώ σε ένα πρόστυχο Εμείς» για να πετύχετε ανατροπές και να καθορίσετε την πορεία υπέρ σας. Κλείστε 
τα αυτιά σας και γυρίστε την πλάτη στη σαβούρα και τα αναλώσιμα σκουπίδια που θέλει να σας ταΐσει η σύγχρονη βιομηχανία της διασκέδασης. 
Απ εκεί ξεκινάει το σύστημα και τα συμφέροντα του να δηλητηριάζει τα μυαλά και τις ψυχές σας. Να σας έχει έρμαιο στις ορέξεις και στις 
επιβουλές του. Αν νιώθετε να θέλετε να αντισταθείτε, ξεκινήστε απ τον πολιτισμό και την ποιοτική μουσική! Θωρακίστε την προσωπικότητα σας 
με την καλύτερη πανοπλία! Αναπτύξτε αυτή την κουλτούρα και διαδώστε την! Καλή αντάμωση στη Σκηνή του 27ου Φεστιβάλ!!!







Οι φασιστικές οργανώσεις έσπειραν το μίσος ανάμεσα στις δύο κοινότητες, προέβησαν σε βασανιστήρια, τραμπουκισμούς και 
μαζικές δολοφονίες σε βάρος προοδευτικών Ε/κ και Τ/κ καθώς και αμέτρητων στελεχών
της Αριστεράς.

Ακόμα και σήμερα, αμετανόητοι νοσταλγοί του παρελθόντος επιμένουν στα ιδεολογήματα και τα συνθήματα που άνοιξαν τις 
κερκόπορτες στον Αττίλα. Εθνικισμός, πατριδοκαπηλία, αντικομμουνισμος και γριβισμός δηλητηριάζουν νεανικές συνειδήσεις 
και διασπούν την ενότητα του κυπριακού Λαού.

Σήμερα, ο εθνικισμός-σοβινισμός παραμένει ένα υπαρκτό εμπόδιο στις προοπτικές λύσης του Κυπριακού. Δυναμιτίζει τις 
προσπάθειες για εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης και καταστρέφει τις προοπτικές ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης 
όλων των Κυπρίων σε μια ενωμένη και ανεξάρτητη πατρίδα.

Όχι σε επιβολή απαράδεκτης λύσης

Μέσα στις σημερινές συνθήκες, το φυσικό αέριο μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως νέο ισχυρό κίνητρο για λύση 
του κυπριακού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αξιοποίηση του θα καταστεί δέσμια της λύσης. 

Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να εμμένει σε επαναβεβαίωση της βάσης της διαπραγμάτευσης καθώς και σε συνέχιση 
των συνομιλιών από εκεί που είχαν μείνει. Αυτό θα συνιστούσε μια ασπίδα προστασίας για αντιμετώπιση των  εν εξελίξει 
μεθοδεύσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να συνεχιστεί η επιτυχημένη πολιτική που ακολουθήσαμε σ ε 
σχέση με το φυσικό αέριο.

Οι εξαγγελίες του κ. Αναστασιάδη στο σύνολό τους ακολουθούν συνολικά το δρόμο της εξ 
υπαρχής διαπραγμάτευσης. Εκεί οδηγούν εξ αντικειμένου οι θέσεις για υποβολή συνολικού 
σχεδίου λύσης και για απόσυρση συγκλίσεων που έιχαν επιτευχθεί. Κάτι τέτοιο θα 
διευκόλυνε στο μέγιστο τις μεθοδεύσεις για επιβολή απαράδεχτης λύσης.

Το δίλλημα είναι μεταξύ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ
Η επιλογή μας είναι η συνέχιση του αγώνα, με συνέπεια στις αρχές και στα συμφωνηθέντα, με 
ρεαλισμό και πίστη στις δυνάμεις μας και διάθεση συμβιβασμού με τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας και όχι συμβιβασμού με τη διαίρεση, την κατοχή και τον ιμπεριαλισμό.

Ο στόχος μας είναι μια δίκαιη λύση, βιώσιμη και λειτουργική, που να βάζει τέρμα στην 
κατοχή και τον εποικισμό. Λύση που να αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποκλείει 
τα όποια δικαιώματα στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα μας από ξένες δυνάμεις. 
Τελικός στόχος παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση του νησιού.

Μια λύση που θα προνοεί τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Διζωνική - 
Δικοινοτική Ομοσπονδία. Για ένα κράτος με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια, 
μια διεθνή προσωπικότητα, στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως περιγράφεται 
από τον ΟΗΕ. 

ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ με αποφασιστικότητα τον εθνικισμό-σοβινισμό 
και ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ με συνέπεια για την επαναπροσέγγιση και την 
αδελφοσύνη Ε/κ και Τ/κ. Συνεχίζουμε τον τιτάνιο αγώνα για απαλλαγή 
από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση του λαού μας. 

>> Ο εθνικισμός – σοβινισμός δηλητηριάζει συνειδήσεις

Οι εθνικιστές-σοβινιστές και στις δύο κοινότητες υπήρξαν πρόθυμοι συνεργάτες και εκτελεστικό όργανο 
στα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Πρωταγωνιστές υπήραξαν η γριβική ΕΟΚΑ Β’ και η εξτρεμιστική ΤΜΤ ενώ 
συνέβαλαν οι κύκλοι της ακροδεξιάς και εκκλησιαστικοί παράγοντες. 

>> 40 χρόνια πριν

•15 Ιουλίου 1974
Το πρώτο μέρος της 

ΝΑΤΟϊκής συνωμοσίας 
ολοκληρώνεται με το 

προδοτικό πραξικόπημα της 
ΕΟΚΑ Β΄ και της Χούντας 
των Αθηνών, που άνοιξε τις 

κερκόπορτες για τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή.

Η νόμιμη κυβέρνηση 
του Προέδρου Μακαρίου 

ανατρέπεται και ένα όργιο 
φασιστικής τρομοκρατίας, 

συλλήψεων και δολοφονιών 
εξαπολύεται σε όλο το νησί.

•20 Ιουλίου 1974
Η Τουρκία, αρπάσσει την ευκαιρία 

και εισβάλει στην Κύπρο για να 
διαμελήσει το νησί. Σπέρνει τον 
όλεθρο, το θάνατο, τον πόνο και 

την προσφυγιά.

>> 40 χρόνια μετά

Το Κυπριακό πρόβλημα 
εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, 

με αποτέλεσμα να συντηρούνται 
οι κίνδυνοι για παγίωση των 

τετελεσμένων της εισβολής και για 
τη διατήρηση του καταστροφικού 

status quo. Οι απευθείας 
διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε μια 
κρίσιμη καμπή, λόγω της τουρκικής 

αδιαλλαξίας και των απαράδεκτων 
θέσεων που θέτει η τουρκική πλευρά 

στις συνομιλίες.

Η Τουρκία, με την ανοχή των ισχυρών 
ιμπεριαλιστικών της συμμάχων, 

συνεχίζει τις προσπάθειες αναβάθμισης 
του κατοχικού μορφώματος, δικδικεί 
δικαιώματα επικυριαρχίας πάνω στην 

Κύπρο και μεταφερει απρόσκοπτα 
έποικους, επιτείνοντας την αλλοίωση 

του δημογραφικού χαρακτήρα. Την ίδια 
στιγμή ο οικοδομικός οργασμός στα 

κατεχόμενα εντείνεται ενώ οι βασικές 
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

του κυπριακού Λαού καταπατώνται 
βάναυσα.

Η διακυρηγμένη πρόθεση του κ. 
Αναστασιάδη για υποβολή αίτησης 

ένταξης στο Συναιτερισμό για την Ειρήνη 
εμπερικλέιει σοβαρούς κινδύνους.



ο δίδυμο έγκλημα του φασιστικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, ήταν η κορύφωση πολλών 
συνωμοτικών σχεδίων του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας αντίδρασης, της ΕΟΚΑ Β’ και του ίδιου του αρχηγού 
της, του Γρίβα.

Στην ανασκόπηση της σύγχρονης ιστορίας της κυπριακής τραγωδίας και στην αναμενόμενη αντιπαράθεση 
γύρω από αυτή, αρκετές φορές προκύπτει το επιχείρημα πως ο Γρίβας δεν ευθύνεται για το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974 και αυτό γιατί είχε πεθάνει 7 μήνες πριν το πραξικόπημα. Όντως όμως έτσι έχουν τα 
πράγματα; 

T
Για τους εμπνευστές του διαμελισμού της Κύπρου, τα συμφέροντα από την ανατροπή του Προέδρου της Κύπρου Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, ήταν πολλαπλά και διαφορετικά για τον καθένα. Οι ΗΠΑ, ενοχλήθηκαν από την αμετάκλητη στάση του Μακαρίου για μη 
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, αλλά και την υποτιθέμενη φιλορώσικη πολιτική του. Θεωρούσαν τον Μακάριο εμπόδιο και άκρως 
επικίνδυνο για την δράση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αμερικανοκίνητη Χούντα, ταυτιζόταν πλήρως με τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ο Γρίβας δε, ήθελε να βγάλει τον Μακάριο από τη μέση γιατί τον θεωρούσε εμπόδιο για την ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα.

Μέχρι και τον θάνατο του, στις 27 Ιανουαρίου του 1974, ο Γρίβας είχε ήδη 
οργανώσει επιχειρήσεις για ανάληψη της εξουσίας ανατρέποντας τη δημοκρατία. 

•Σύμφωνα με το πόρισμα της Βουλής για τον Φάκελο της Κύπρου, είχε εκπονηθεί 
η επιχείρηση με κωδικό όνομα «Επιχείρησης ΣΦΕΝΔΟΝΗ», η οποία έχε ως 
σκοπό την κατάληξη του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

•Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε την βάση για άλλα πραξικοπηματικά σχέδια που 
ακολούθησαν μετέπειτα. Όπως σημειώνεται στα έγγραφα από το πόρισμα για 
το Φάκελο της Κύπρου, «…Η εκπόνηση έλαβε χώρα προτού πραγματοποιηθεί 
οπουδήποτε συνάντηση με τον Αρχ. Μακάριο, ώστε να διαπιστωθούν οι προθέσεις 
του. Το σχέδιο πραξικοπήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» […] φαίνεται ότι διαμορφώθηκε σε 
διάφορες φάσεις και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Την τελική ευθύνη είχε 
ο Γρίβας, ο οποίος και θα ηγείτο της εφαρμογής του».

•Στην συνέχεια, εκπονήθηκε από τον Σταύρο Σταύρου - Σύρο στις 2.3.1973 η 
επιχείρηση «ΓΡΟΝΘΟΣ», η οποία αφορούσε αντίποινα κατά των συλλήψεων 
στελεχών και μελών της ΕΟΚΑ Β΄από την Αστυνομία. 

•Στις 8.4.1973 ,οργανώθηκαν από τον Γ. Καρούσο μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες 
αφορούσαν ανταποδώσεις ενεργειών (απαγωγές προσώπων, τοποθέτηση 
εκρηκτικών, καταστροφή εγκαταστάσεων). 

Πρόθυμοι συνεργάτες των ιμπεριαλιστών….

Πραξικοπηματικά Σχέδια…



•Στις 11.7.1973, εκπονήθηκε το σχέδιο «ΤΥΦΩΝ», από τον Σταύρο 
Σταύρου -Σύρο, το οποίο περιλάμβανε λίστα με ονόματα προσώπων 
που θα συλλαμβάνονταν από την ΕΟΚΑ Β΄σε περίπτωση που 
συλλαμβάνονταν από την αστυνομία στελέχη και μέλη της από την 
Αστυνομία. 

•Στην συνέχεια ,εκπονήθηκε το σχέδιο «ΝΙΚΗ» από τον Γρίβα στις 
11.7.1973, με σκοπό «την κατάληψη της εξουσίας δια την επαναφορά 
και λύση του κυπριακού εντός των πλαισίων της αυτοδιάθεσης» με 
την συμμετοχή και της Εθνικής Φρουράς. 

•Σχέδιο «ΚΕΡΑΥΝΟΣ», με στόχο την κατάληψη του Κεντρικού 
Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού και αρκετά άλλα σχέδια.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
πριν από τον θάνατο του Γ. Γρίβα με την ενεργή συμμετοχή στελεχών 
και μελών της ΕΟΚΑ Β΄. Τα σχέδια αυτά χρονολογικά, συγκροτούν 
μια σταθερή αποσταθεροποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος στην 
Κύπρο, ένα χρόνο πριν το πραξικόπημα. Ο ξαφνικός θάνατος του 
Γρίβα δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην εκπλήρωση του σκοπού του 
ιδίου αλλά και της οργάνωσής του. Το γεγονός ότι πέθανε 7 μήνες 
πριν από το πραξικόπημα, δεν αναιρεί και το γεγονός ότι έφερε την 
υπογραφή του σε σειρά πραξικοπηματικών σχεδίων.

Με όλα αυτά τα σχέδια και τις συνομωσίες, η ΕΟΚΑ Β΄ και ο 
αρχηγός της Γεώργιος Γρίβας, εκτέλεσαν τα απώτερα σχέδια των 
ιμπεριαλιστών για διαμελισμό της Κύπρου. 

Είναι φανερό πως η συνδρομή του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄ στο 
έγκλημα κατά της Κύπρου ,ήταν καταστροφική. Οι πράξεις του 
σημαδεύουν τον κυπριακό λαό για 40 ολόκληρα χρόνια, ο οποίος 
εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες του πραξικοπήματος και της 
εισβολής. 

Οι σύγχρονοι πλαστογράφοι της ιστορίας μας κατηγορούν ότι 
παρελθοντολογούμε, αλλά εμείς τους απαντάμε πως οι πράξεις του 
παρελθόντος σημαδεύουν το παρών και συσκοτίζουν το μέλλον.

Δεν ξεχνούμε τον Φασισμό. Δεν ξεχνούμε αυτούς που μάτωσαν την 
πατρίδα μας και έφεραν την Τουρκία στο νησί μας. Δεν ξεχνούμε 
ποιοι εκτέλεσαν τα συνωμοτικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δεν 
ξεχνούμε τον ολετήρα της Κύπρου Γρίβα.

•Ηρώ Ιωάννου
Υπεύθυνη Μορφωτικού Γραφείου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παν. Κύπρου



Το Κυπριακό δεν ξεκινά από το 1974 αλλά από πολύ πιο νωρίς. Ξεκινά από τον βρώμικο ρόλο των ιμπεριαλιστών και των Άγγλων 
αποικιοκρατών, οι οποίοι αξιοποίησαν την Κύπρο για να εξυπηρετήσουν τα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Με την πολιτική 
του «διαίρει και βασίλευε», φρόντισαν να καλλιεργήσουν τη διχόνοια ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους για να 
μπορούν να προωθήσουν τα διχοτομικά τους σχέδια.

Το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ το 1955-59, οδήγησε στην υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου 
που παραχωρούσε μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία και ένα σύνταγμα με διαιρετικά στοιχεία, εγγυήσεις και βάσεις στην Βρετανία. Η 
ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας δεν επιτεύχθηκε ποτέ αφού οι μεν ε/κύπριοι εθνικιστές αξιώνουν ακόμα την ένωση με την Ελλάδα και οι 
δε τ/κύπριοι εθνικιστές την διχοτόμηση. Η περίοδος αυτή είναι χαρακτηριστική ως προς την τρομοκρατία και τις δολοφονίες δημοκρατικών 
και αριστερών Ε/κ και Τ/κ.

υμπληρώνονται 
φέτος, 40 χρόνια από 
τις τραγικές εκείνες 
μέρες του Ιούλη του 
1974. Οι πληγές από 
το δίδυμο έγκλημα της 
15ης και 20ης Ιουλίου 
1974, παραμένουν μέχρι 
σήμερα βαθιά χαραγμένες 
στο κορμί της Κύπρου 
που βιώνει καθημερινά 
τις τραγικές συνέπειες 
της προδοσίας, της 
εισβολής και της κατοχής. 
Πραξικόπημα και εισβολή 
ήταν αποτέλεσμα μιας 
μακρόχρονης συνωμοσίας 
από τους πιο σκοτεινούς 
κύκλους των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ.

Το πραξικόπημα της 
ΕΟΚΑ Β’ και της χούντας 
των Αθηνών στις 15 
Ιουλίου 1974, άνοιξε 
την κερκόπορτα στον 
Τούρκο εισβολέα, ο 
οποίος προφασιζόμενος 
τη Συνθήκη Εγγυήσεων, 
αποβιβάστηκε στις 20 
Ιουλίου από τα παράλια 
της Κερύνειας, για να 
επιβάλει τάχα την ειρήνη 
και τη δημοκρατία. Το 
πραξικόπημα βέβαια, 
δεν ήταν κάτι τυχαίο, 
αλλά η κορύφωση 
μιας συνωμοτικής 
δραστηριότητας σε 
βάρος της Κύπρου με 
πρωταγωνιστές την 
Χούντα, το ΝΑΤΟ και 
τη CIA και βέβαια την 
ΕΟΚΑ Β’ και τον Γρίβα 
που σχεδίασαν και 
εκτέλεσαν πολλά σχέδια 
πραξικοπήματος πριν από 
το 1974.

Η δημιουργία του κυπριακού προβλήματος…
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Μέχρι και το 1974, οι ιμπεριαλιστές απεργάζονται το διαμελισμό της Κύπρου και βρίσκουν πρόθυμους συνεργάτες τους εθνικιστές-σοβινιοστές 
και στις δύο κοινότητες, οι οποίοι εκτελούν τα σχέδια τους. Ο προδοτικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ (και) στην υπόθεση της Κύπρου είναι και 
γνωστός και αναμφισβήτητος. Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανό-Βρετανοί ήταν αυτοί που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. 

Ο Γρίβας επιστρέφει στην Κύπρο το 1971 και δημιουργεί την ΕΟΚΑ Β’! Προτού επιστρέψει, διορίζεται ως αρχηγός της «Ανώτατης 
Στρατιωτικής Διοίκησης Αμύνης στην Κύπρο», από την ελληνική κυβέρνηση το 1964. Όπως αποκαλύπτεται από έγγραφα των 
αμερικανικών κρατικών αρχείων, «η κάθοδος του Γρίβα και της μεραρχίας στην Κύπρο είχε αποφασιστεί με την παρότρυνση 
των ΗΠΑ και την ανοχή της Τουρκίας.». Η ΕΟΚΑ Β’ και ο αρχηγός της Γρίβας, δολοφονούν δημοκρατικούς και αριστερούς 
ανθρώπους και συνωμοτούν με πολλά σχέδια πραξικοπήματος. Αποκορύφωμα υπήρξε το φασιστικό πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου του 1974.

Στα χρόνια της πάλης ενάντια στην προδοσία και το φασισμό, το AKEΛ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα τίθενται στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα για αντίσταση και δημοκρατία. Προειδοποιούν και αποκαλύπτουν τις ιμπεριαλιστικές συνομωσίες και πληρώνουν το τίμημα με την 
θυσία μελών και στελεχών.

Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος πραξικοπήματος υποτιμήθηκε και οι προτάσεις του AKEΛ δεν υιοθετήθηκαν. Από το βήμα του 13ου Συνεδρίου 
του ΑΚΕΛ, τον Ιούνιο του 1974, ένα μόλις μήνα πριν τα τραγικά γεγονότα του Ιούλη, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος Εζεκίας Παπαϊωάννου 
προειδοποιεί: «Όχι μόνο δεν έχουν εγκαταλειφθεί τα εγκληματικά σχέδια κατά της Κύπρου, αλλά και τελειοποιούνται. Κύριος στόχος 
παραμένει η δολοφονία του Προέδρου Μακαρίου και η πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας. Ο ιμπεριαλιστικός παράγοντα, οι 
δικτατορικοί κύκλοι των Αθηνών και οι σοβινιστικοί κύκλοι της Άγκυρας έχουν συνασπιστεί σε μια ανίερη συμμαχία κατά της Κύπρου 
με στόχο τον διαμελισμό. Η φασιστική δεξιά στην Κύπρο και η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄ αποτελούν τα εκτελεστικά όργανα 
αυτής της πολιτικής».

Τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου 1974 ολοκληρώνεται η πρώτη φάση τους εγκλήματος σε βάρος της Κύπρου με το φασιστικό 
πραξικόπημα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, πραγματοποιείται η βάρβαρη τουρκική εισβολή που διχοτόμησε με τη βία το νησί 
μας και προκάλεσε πόνο, θάνατο, προσφυγιά. Τις συνέπειες του δίδυμου εγκλήματος, εξακολουθούμε να βιώνουμε 40 χρόνια μετά σε 
μια μοιρασμένη πατρίδα με στρατούς και συρματοπλέγματα.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε ελεύθερα και ειρηνικά κόντρα στη διχοτόμηση, τον εθνικισμό-
σοβινισμό. Χωρίς εγγυήσεις, ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις, στρατούς και βάσεις.

Στο δρόμο που χάραξαν οι ακριβοί μας συντρόφοι, οι ΕΔΟΝίτες που πότισαν με το αίμα του το δέντρο της αντίστασης και της 
ελευθερίας, συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για απελευθέρωση και επανένωση.

Ο ιμπεριαλισμός έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη…

ΕΟΚΑ Β’ – Γρίβας – Φασιστικό Πραξικόπημα…

Το ΑΚΕΛ προειδοποιεί και αντιστέκεται…

Άνοιξαν την κερκόπορτα στον «Αττίλα»…

Αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση…



ο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων 
είναι ένα θέμα που απασχολεί το Κεντρικό 
Γραφείο κάθε χρονιά, όταν πλησιάζει η έναρξη 
των παιδικών κατασκηνώσεων. Στόχος μας 
κάθε χρόνο είναι η ανανέωση και η αναβάθμιση 
του προγράμματος, βασιζόμενοι πάντα στην 
εκτίμηση του προγράμματος της προηγούμενης 
χρονιάς. Επιδιώκουμε να συνδυάζουμε τόσο 

ψυχαγωγικές, όσο και επιμορφωτικές δραστηριότητες, ούτως 
ώστε να συνάδουν με τον χαρακτήρα και την ετήσια δράση του 
παιδικού κινήματος. 

Τόσο στις κατασκηνώσεις του δημοτικού, όσο και στις 
κατασκηνώσεις του γυμνασίου δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στην πρώτη μέρα της κατασκήνωσης, κατά την οποία τα 
παιδιά δημιουργούν ομάδες με άλλα παιδιά, με τις οποίες 
πρέπει να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά καθ’ 
όλη τη διάρκεια των κατασκηνώσεων. Για τα παιδιά του 
δημοτικού η γνωριμία τους με την κατασκήνωση ξεκινά με ένα 
ψυχαγωγικό παιχνίδι που διαδραματίζεται σε διάφορα σημεία 
κλειδιά μέσα στην κατασκήνωση με τα οποία θεωρούμε ότι τα 
παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν από νωρίς. Για τα παιδιά του 
γυμνασίου θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να εξοικειωθούν 
με τα υπόλοιπα παιδιά του δωματίου τους, για το λόγο αυτό 
πραγματοποιούνται παιχνίδια γνωριμίας στα δωμάτια, ανά 
ομάδα. Στη συνέχεια μετά το μεσημέρι όλα τα παιδιά της 
κατασκήνωσης συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία, όπου και 
πραγματοποιούνται ακόμη περισσότερα ομαδικά, ψυχαγωγικά 
παιχνίδια γνωριμίας. Την πρώτη μέρα επίσης, γίνεται 
παρουσίαση των κανόνων και κανονισμών της κατασκήνωσης, 
καθώς επίσης και των υπηρεσιών που έχουν να αναλάβουν 
τα παιδιά καθημερινά, με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να 
δημιουργηθεί αίσθημα ευθύνης στα παιδιά, τα οποία πρέπει να 
φροντίζουν τον χώρο της κατασκήνωσης ως δικό τους. Η ημέρα 
τελειώνει με παρουσίαση της δράσης του Παιδικού Κινήματος 
και της ΕΔΟΝ, αλλά και με παιχνίδι για τα παιδιά του δημοτικού 
που ονομάζεται «οι πέντε χανούμισσες και έχει να κάνει με τις 
πέντε αισθήσεις. 

Το πρόγραμμα της υπόλοιπης εβδομάδας είναι γεμάτο με άλλες 
επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντάσσονται οι εξής:

•Γνωριμία με τον αθλητικό χορό από το σχήμα «Sport and 
Dancing».

•Δραστηριότητες και δροσιά στη θάλασσα των Περβολιών.

«Ο Συναγερμός» ψυχαγωγικό παιχνίδι με πολλές δοκιμασίες 
τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουν οι ομάδες και γίνεται σε 
ανύποπτο χρόνο.

•Χειροτεχνίες, όπως ζωγραφιές πάνω σε φανέλες με σπρέι και 
ειδικές μπογιές. 

•Τα αγωνίσματα σε στεριά και θάλασσα της δικής μας 
Ολυμπιάδας, της «Περβολιάδας», μαζί με την φαντασμαγορική 
τελετή έναρξής της.

•Το κυνήγι θησαυρού κατά το οποίο τα παιδιά σε ομάδες 
πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα στάδια για να φτάσουν στον 
κρυμμένο θησαυρό.

•Προβολή ταινίας

•Έξοδος για Bowling για τα παιδιά του γυμνασίου και σε 
πάρκο ψυχαγωγίας για τα παιδιά του δημοτικού.

•Τουρνουά αθλημάτων, όπως ποδοσφαίρου, πινγκ-πονγκ, 
τάβλι, σκάκι κ.α.

•Θεματικοί όμιλοι με κεντρική θεματική το σεβασμό προς τα 
ζώα με χορό, τέχνη, δημοσιογραφία, κ.α.

•Πάρτι με μουσική και χορό. 
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Στις επιμορφωτικές 
δραστηριότητες εντάσσονται οι 
εξής:

•Διαδραστικό και επιμορφωτικό 
παιχνίδι βασισμένο στην 
εκστρατεία του παιδικού κινήματος 
που πραγματοποιήθηκε κατά 
την περίοδο Οκτώβρη-Νιόβρη 
2013, με θέμα «Αθλητισμός και 
Διαφορετικότητα».

•Διαδραστικό και επιμορφωτικό 
παιχνίδι βασισμένο στην εκστρατεία 
του παιδικού κινήματος «Παίζουμε 
και Μαθαίνουμε» 2014, με θέμα 
«Το παιδί αντιμέτωπο με την 
οικονομική κρίση», με επίκεντρο 
θέματα όπως η μετανάστευση, η 
ανεργία και η παιδεία.

•Δραστηριότητα από το κέντρο 
πρόληψης του Οργανισμού 
Νεολαίας «Μικρή Άρκτος», με θέμα 
τον σχολικό εκφοβισμό. Σκοπός: 
Αναγνώριση και κατανόηση 
του φαινομένου του σχολικού 
εκφοβισμού και εξεύρεση θετικών 
τρόπων αντιμετώπισης του. 
Στόχοι: Κατανόηση των εννοιών 
«πείραγμα», «σύγκρουση» και 
«εκφοβισμός», αναγνώριση 
και επεξεργασία των ρόλων 
που υιοθετούν σε περιστατικά 
εκφοβισμού, αναγνώριση και 
κατανόηση των συνεπειών 
του εκφοβισμού, επεξεργασία 
περιστατικών εκφοβισμού, 
εξεύρεση πρακτικών και θετικών 
τρόπων αντιμετώπισης του 
εκφοβισμού

•Συζήτηση για τους κίνδυνους του 
διαδικτύου από το CYBER-ETHICS, 
που αποτελεί θέμα επίκαιρο και 
επιτακτικό.

•Συζήτηση πάνω σε κοινωνικό 
θέμα με τίτλο «όλοι διαφορετικοί-
όλοι ίσοι», κατά την οποία τα 
παιδιά θα αντιληφθούν την έννοια 
της διαφορετικότητας και τη 
σημασία να αντιμετωπίζονται όλοι 
οι άνθρωποι ως ίσοι παρ’ όλες 
ιδιαιτερότητές τους.

Αυτές και πολλές άλλες είναι οι 
δραστηριότητες που αποτελούν 
το πρόγραμμα των παιδικών 
κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ. 
Με πρόγραμμα πλούσιο και 
πολύπλευρο, όπως και η συνολική 
δράση του παιδικού κινήματος. 
Καλούμε, λοιπόν, όλα τα παιδιά 
να συμμετέχουν στις παιδικές 
μας κατασκηνώσεις, για να 
αποκομίσουν τα μέγιστα από το 
τόσο πλούσιο πρόγραμμα μιας 
εβδομάδας. 

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων



κόμα μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και 
οι μαθητές είναι έτοιμοι για διακοπές. Μάλλον τώρα 
που το ξανασκέφτομαι ελάχιστοι θα πάνε διακοπές. Η 
οικονομική κρίση χτύπησε σοβαρά πολλές οικογένειες 
συννεφιάζοντας τα όνειρα τους για ηλιόλουστες 
παραλίες εκτός πόλης και όπως πάντα επηρεάζονται 
περισσότερο οι μαθητές. Λίγο πολύ όλοι κάνουμε 

όνειρα για τις καλοκαιρινές διακοπές από την χειμερινή περίοδο και 
όταν οι μέρες μέχρι το καλοκαίρι λιγοστεύουν, προσγειωνόμαστε 
όλο και πιο ανώμαλα στην πραγματικότητα καλώς ή κακώς. Θλιβερό 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι οι μαθητές που για να μην 
επιβαρύνουν οικονομικά τους γονείς τους αναζητούν δουλειά στον 
πρώτο εκμεταλλευτή που θα βρεθεί.

Ας πάρουμε όμως πρώτα τα θέματα ένα προς ένα και να πούμε για 
τους άνεργους γονείς που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα την 
επόμενη μέρα, ανεξάρτητα αν αυτή η μέρα είναι του καλοκαιριού ή 
του χειμώνα. Άρα δικαιολογημένα δεν νοιάζονται για τις καλοκαιρινές 
διακοπές και σίγουρα δεν έχουν σχέδια για παραλίες και βουνά, πόσο 
μάλλον για το εξωτερικό. Μετά συνεχίζουμε με τους γονείς οι οποίοι 
για να μπορέσουν να φέρουν φαΐ στο σπίτι ή για να καταφέρουν 
να παρέχουν στα παιδιά τους κάποια χρήματα για να περάσουν ένα 
πιο ευχάριστο καλοκαίρι από αυτούς, αναγκάζονται να δουλεύουν 
σχεδόν όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού βλέποντας έτσι πολύ λίγο 
την οικογένεια τους. 

Δυστυχώς η κυβέρνηση, αντί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους, 
ούτως ώστε να ελαφρύνει τους μαθητές σε αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες, έρχεται να τους επιβαρύνει με επιπλέον βάρη. Ένα 
παράδειγμα είναι τα λεωφορεία. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι 
πλέον να πληρώνουν για τις μετακινήσεις τους, εντός και εκτός 
πόλης. Για κάποιον που μένει στην επαρχία και πρέπει να μετακινείται 
καθημερινά στην πόλη,  το κόστος ανεβαίνει πολύ. 

Πολλοί μαθητές αναζητούν δουλειά από delivery μέχρι και οικοδομές 
για να καταφέρουν να εισπράξουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, έτσι 
ώστε να μην γίνονται οικονομικό βάρος προς τους γονιούς τους οι 
οποίοι αδυνατούν να προσφέρουν στα παιδιά τους χαρτζιλίκι, αφού 
πολλές φορές ο μισθός του μαθητή είναι οικονομική βοήθεια προς την 
οικογένεια. Αυτό το γεγονός δεν θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί 
φυσικά ο εργοδότης που αναζητά φτηνό εργατικό δυναμικό, όπως 
είναι ο μαθητής που νιώθει ευγνώμων για τον «στοργικό»  εργοδότη 
που του πρόσφερε τη δουλειά.

Ο μαθητής που ψάχνει απεγνωσμένα δουλειά για να βοηθήσει την 
οικονομικά αδύναμη οικογένεια του, είναι ακόμα ένα εργαλείο στην 
εργαλειοθήκη του κάθε αφεντικού και εργοδότη που περιμένει 
να ρουφήξει και να εκμεταλλευτεί την ενέργεια του νέου που του 
ζητιανεύει δουλειά. Για να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, το 
κράτος πρέπει να σταματήσει να είναι συνένοχος του εργοδότη και 
να βοηθήσει τις οικογένειες με πραγματικό οικονομικό πρόβλημα, 
βοηθώντας τες έτσι να ζήσουν επιτέλους ένα οικογενειακό καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι πρέπει να είναι η περίοδος που οι μαθητές 
ξεκουράζονται, γεμίζουν μπαταρίες, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για 
την επόμενη σχολική χρονιά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε 
κανέναν να οδηγήσει τον τόπο μας σε άλλες εποχές. Σε εποχές που οι 
εργαζόμενοι δούλευαν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, σε 
εποχές που μικρά παιδιά δούλευαν και το τελευταίο πράγμα που τους 
απασχολούσε είναι το σχολείο. Ως ΠΕΟΜ, θα είμαστε στην πρώτη 
γραμμή για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των μαθητών και των 
οικογενειών τους στην ξεκούραση. 

•Μιχάλης Κανελλής
Στέλεχος ΠΕΟΜ
Λύκειο Βεργίνας Λάρνακας
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ίναι πλέον ξεκάθαρο ότι, η κυβέρνηση 
Νίκου Αναστασιάδη με πρόσχημα την 
οικονομική κρίση και τις μνημονιακές 
της δεσμεύσεις, προσπαθεί να πλήξει τη 
δημόσια εκπαίδευση και το χαρακτήρα του 
δημόσιου σχολείου. H τελευταία εξέλιξη 
σε σχέση με την Τεχνική Εκπαίδευση είναι 
χαρακτηριστική.

Το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται την εισαγωγή κριτηρίων εισδοχής για 
τους μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε Τεχνικές 
Σχολές. Η εφαρμογή κριτηρίων εισδοχής και ο αποκλεισμός μαθητών 
από τις Τεχνικές, έρχεται να προηγηθεί της εισήγησης της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για αποκλεισμό των μαθητών που φοιτούν στις Τεχνικές Σχολές 
από τις Παγκύπριες Εξετάσεις και την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια.

Η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας, προκάλεσε ήδη την έντονη διαφωνία 
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, αλλά και του συνόλου 
των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή μόνο ως 
καταστροφική και επικίνδυνη μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς στερεί το 
βασικό δικαίωμα, που πρέπει να έχει το κάθε παιδί για ελεύθερη επιλογή 
της μορφής εκπαίδευσης που θέλει να ακολουθήσει.

Επιπρόσθετα, η πιο πάνω πρόταση αποδεικνύει και τις πραγματικές 
προθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
που δεν είναι άλλες από το κουτσούρεμα της δημόσιας εκπαίδευσης, τη 
θυματοποίηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και την υποβάθμιση της.

Με την εισαγωγή κριτηρίων εισδοχής και την απαγόρευση εισαγωγής 
των αποφοίτων της Τεχνικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, επιχειρείται 
η δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού με περιορισμένες γνώσεις. 
Ουσιαστικά με την εφαρμογή των εισηγήσεων αυτών, οι μαθητές και 
οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε 
σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές, ενώ  μελλοντικά θα γίνουν  θύματα 
εκμετάλλευσης από διάφορους εργοδότες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η εισήγηση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, 
είναι αντίθετη ακόμη και με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των Παιδιών. Σύμφωνα με την Παγκόσμια αυτή διακήρυξη: 
«τα κράτη οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελματικής και 
να τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί». Επίσης, στην ίδια 
διακήρυξη καταγράφεται ότι «τα κράτη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν 
σε όλα τα παιδιά δωρεάν εκπαίδευση και χρηματική βοήθεια σε περίπτωση 
ανάγκης». 

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αποδεικνύεται 
κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών του Κυπριακού Λαού. 
Φαίνεται ότι οι κυβερνώντες επιθυμούν μόνο την ευημερία των αριθμών 
και όχι την πραγματική ευημερία των ανθρώπων.

Σε μια περίοδο που η διέξοδος από 
την οικονομική κρίση έπρεπε να 
έρθει μέσα από την εκπαίδευση 
και την ενίσχυση της νέας γενιάς, η 
κυβέρνηση χωρίς να διαβουλευθεί με 
κανένα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
της Παγκόσμιας Τράπεζας που μαζί 
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
αποτελούν την Τρόικα.

Τα παραδείγματα άλλων χωρών που 
βρίσκονται κάτω από την απειλή του 
μνημονίου είναι χαρακτηριστικά, η 
παιδεία μαζί με την υγεία αποτελούν 
τα πρώτα θύματα αυτών των 
μνημονιακών πολιτικών. Η Παγκόσμια 
Τράπεζα και οι τεχνοκράτες της 
στις πλείστες χώρες που μετέφεραν 
τις εισηγήσεις τους, προκάλεσαν 
κοινωνική αναταραχή εγκληματώντας 
εις βάρος της δημόσιας υγείας και 
παιδείας.

Ως μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 
δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα 
αποδεχθούμε σε καμιά περίπτωση 
τη θυματοποίηση μας. Επιδιώκουμε 
ένα δημόσιο και πραγματικά δωρεάν 
σχολείο, μακριά από κριτήρια 
εισδοχής. Θέλουμε ένα σχολείο για 
όλους και όχι για τους λίγους και τους 
εκλεκτούς, ας μην ξεχνούμε άλλωστε 
ότι η Τεχνική Εκπαίδευση πρόσφερε 
πολλά στην οικονομική ανάπτυξη 
του τόπου μας τα προηγούμενα 
χρόνια και μπορεί με την ανάλογη 
κρατική στήριξη να προσφέρει ακόμη 
περισσότερα.

•Κυριάκος Πογιατζής
Στέλεχος ΠΕΟΜ
Τεχνική Σχολή Πάφου
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ς Προοδευτική Κ.Φ έχουμεαποδείξει διαχρονικά, με 
την έμπρακτη συμμετοχή μας, ότι στεκόμαστε δίπλα 
στους φοιτητές και πρώτιστο μέλημά μας είναι η 
συνεχής ανάπτυξη της παιδείας αυτού του τόπου. 
Όραμά μας για την παιδεία είναι να έχουν πρόσβαση 
σε αυτήόλοι,ανεξαιρτήτως οικονομικής κατάστασης,οι 
νέοι του τόπου, σε όλες ανεξαιρέτως τις βαθμίδες, 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.

Ταυτόχρονα,όραμά μας αποτελεί η προσφορά από το Πανεπιστήμιο 
τηςμέγιστης δυνατής βοήθεια,ούτως ώστε να αντεπεξέρχονται 
οικονομικά και άλλως πως όλοι οι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους.

Αντιλαμβανόμαστε, όμως, ότι μέχρι να επιτύχουμε το όραμά μας θα 
υπάρξουν πολλά στάδια. Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για την 
οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας μέρες, έχουμεοδηγηθεί 
απότην παγκόσμια οικονομική κρίση και το μνημόνιο Αναστασιάδη-
Τρόικα. 

Σε αυτές τις συνθήκες,η Προοδευτική Κ.Φ., αφουγκραζόμενη τα 
πρόβλημα και ψάχνοντας για κάθε δυνατή λύση παρατηρήσαμε 
και πάλι κενές θέσεις στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε την ύπαρξη θέσεων που μετά και από 
την τρίτη κατανομή και τα αποτελέσματα για εισδοχή στα ελληνικά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, παραμένουν κενές.

Είναι αδιανόητο, την ώρα που υπάρχουν νέοι που δεν κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν θέση σε ένα από τα δυο δημόσια πανεπιστήμια της 
Κύπρου και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να σπουδάσουν στο 
εξωτερικό ή σε κάποιο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, 
εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει και τον τόπο μας, να 
υπάρχουν θέσεις αναξιοποίητες.

Ως Προοδευτική Κ.Φ.,καταθέσαμε την θέση μας στην Φ.Ε.ΠΑΝστην 
οποία διαπιστώνεται για πολλοστή φορά το ανεπίτρεπτο αυτό 
γεγονός και συγχρόνως εκφράζει την απαίτησή μας να διενεργηθούν 

άμεσα συναντήσεις της Φ.Ε.ΠΑΝ με τις Πρυτανικές αρχές. Στόχος 
των συναντήσεων είναι οι αδιανέμητες θέσεις που παραμένουν 
μετά και την τρίτη κατανομή, να προσφέρονται στους επόμενους 
υποψηφίους που έχουν παρακαθίσει στις παγκύπριες, εξετάσεις 
αλλά δεν έχουν λάβει θέση σε κάποιο ίδρυμα.

Διαχρονικός στόχος μας ως φοιτητική παράταξη που έχει στο 
επίκεντρό της το φοιτητή και τις πραγματικές του ανάγκες, τόσο 
κατά τη διάρκεια σπουδών του,όσο και μετά το τέλος τους, δε 
θα επιτρέψουμε να κατρακυλήσει η παιδεία μας άλλο. Θεωρούμε 
οτιη παρούσα πορεία των γεγονότων οδηγεί σε ατραπούς του 
παρελθόντος, όπως π.χ δικαίωμα στη παιδεία να έχουν μόνο οι 
έχοντες και κατέχοντες. Με αγώνες καταφέραμε να ανατρέψουμε 
τα δεδομένα αυτά και να έχουμε σ’ αυτόν το τόπο αυτό που λέμε 
«Δημόσια Δωρεάν Παιδεία», έστω και στο σημείο που είναι δωρεάν 
στις μέρες μας. 

Περνόντας λοιπόν από τη διαπίστωση του προβλήματος στην επίλυσή 
του, ως Προοδευτική Κ.Φ., στη θέση μας που κατατέθηκε στη 
ΦΕΠΑΝγια τις αδιανέμητες θέσεις, καλούμε το σώμα να υιοθετήσει 
την πρόταση μας και συγχρόνως να προβεί σε συναντήσεις με τις 
πρυτανικές αρχές. Με αυτό το τρόποθα πετύχουμε να επέλθει η 
αλλαγή του συστήματος και θα αξιοποιούνται οι αδιανέμητες θέσεις 
όσον το δυνατό συντομότερα, ούτως ώστε να μη χαθούν οι θέσεις 
και αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σίγουρα ο κόσμος μας θα ήταν ένα καλύτερομέρος αν υπήρχε 
πραγματικά δωρεάν δημόσια Παιδεία, που να αφορά όλους τους 
νέους. Ας δώσουμε επιτέλους να καταλάβουν οι Πρυτανικέςαρχές 
και το Υπουργείο Παιδείας, ότι δε μιλάμε απλώς για έναν αριθμό 
αδιανέμητων θέσεων, αλλά για τα όνειρα τόσων νέων που μπαίνουν 
στα συρτάρια.

•Άλκηστη Τράχηλου 
Μέλος Τ.Ο Πανεπιστημίου Κύπρου 



ο σημαντικότερο πρόβλημα για τους φοιτητές των 
ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν είναι άλλο από τα 
υπέρογκα δίδακτρα. Είναι αδιανόητο στα σημερινές 
συνθήκες, φοιτητές να πληρώνουν πέραν των 8000 
ευρώ σε δίδακτρα, την ίδια ώρα που οι μισθοί και 
τα επιδόματα μειώνονται δραματικά.
Η Προοδευτική Κ.Φ. ήταν πάντα μπροστάρης 
στους αγώνες των φοιτητών για μείωση των 
διδάκτρων. Μετά από αγώνες του «φορέα μείωσης 

των διδάκτρων», με την Προοδευτική να έχει σημαίνοντα ρόλο,  
καταφέραμε το 2010-2011 ο υπουργός παιδείας και πολιτισμού να 
επιβάλει το πλαφόν στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. 
Επιπλέον, οι αγώνες της Προοδευτικής εντός των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, απέτρεψαν πολλές φορές αυξήσεις των 
διδάκτρων. Παρόλο που έγινε μείωση 10% από τα Πανεπιστήμια 
την προηγούμενη χρονιά, δεν ήταν αρκετή και ουσιαστικά δε 
βοήθησε τους φοιτητές στο να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
ανάγκες πληρωμής των διδάκτρων, αλλά και γενικά των εξόδων 
τους.
Και δεν έφταναν τα υπέρογκα δίδακτρα, τα Ιδ. Πανεπιστήμια δεν 
παρέχουν ούτε καν τα αναγκαία υλικά μαθημάτων, τα οποία οι 
φοιτητές καλούνται να πληρώσουν από τις τζέπες τους. Είναι 
δυνατόν να πληρώνει ένας φοιτητής για να γίνει νοσηλευτής και 

να μην του παρέχεται από το Πανεπιστήμιο στηθοσκόπιο ή ιατρική 
ρόμπα; Είναι δυνατόν φοιτητές να πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ 
το μήνα για εκτυπωτικά έξοδα των μαθημάτων τους; 
Ας καταλάβουν επιτέλους οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων ότι ή θα μειώσουν τα δίδακτρα να για να μπορούν 
οι φοιτητές να αντεπεξέλθουν οικονομικά, είτε θα μείνει με άδεια 
πανεπιστήμια!
Η πρόταση της Προοδευτικής Κ.Φ είναι όπως τα δίδακτρα μειωθούν 
κατά 30%, έτσι ώστε να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2005-
2006, όταν ξεκίνησε η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. 
Η πρόταση μας δεν είναι καθόλου τυχαία με δεδομένο ότι τα 
δίδακτρα αυξάνονταν κατά 5% κάθε χρόνο έκτοτε.
Η Προοδευτική Κ.Φ ήταν είναι και θα είναι δίπλα στον φοιτητή, 
σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε μαζί όχι μόνο για τη μείωση των 
διδάκτρων, αλλά και σε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
κάθε φοιτητή.
Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στους αγώνες για το δικαίωμα μας στη 
μόρφωση, για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για το δικαίωμα 
μας στη δουλειά και δουλειά με δικαιώματα.

•Κύπρος Πέτρου 
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. Frederick
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εφαρμογή του μνημονίου Τρόικα-Κυβέρνησης συνεχίζει να 
επιφέρει τραγικά αποτελέσματα, ειδικότερα στην Παιδεία του 
τόπου μας. Όταν η Προοδευτική καλούσε την κυβέρνηση, όχι 
απλά να μη γίνουν περικοπές στην Παιδεία, αλλά να επενδύσει 
σε αυτήν, ήταν γιατί ξέραμε και ξέρουμε πολύ καλά πως τα 
οφέλη θα είναι πολλαπάσια για τον τόπο και την κοινωνία. Η 
κυβέρνηση, όμως, συνεχίζει να βαδίζει στο μονόδρομο που 
έχει διαλέξει να μπει.

Οι αποκοπές 7 εκατομμυρίων από τη φοιτητική χορηγία, 1 εκατομμυρίου 
από το ΙΚΥΚ και 800 χιλιάδες από το κρατικό φοιτητικό πακέτο, έχουν 
ήδη αρχίσει να προκαλούν σωρεία προβλημάτων και να απειλούν 
ακόμα και τη συνέχιση σπουδών εκατοντάδων συμφοιτητών μας, που 
στηρίζονταν σε αυτά τα επιδόματα.

Από την περασμένη Πέμπτη, 12/06, οπόταν και ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα για τους δικαιούχους του κρατικού φοιτητικού πακέτου 
για το έτος 2013-2014, δεκάδες φοιτητές και γονείς επικοινώνησαν μαζί 
μας και μας ρωτούσαν γιατί αφού πέρσι έλαβαν το πακέτο, φέτος, με 
την οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους να έχει χειροτερέψει, 
δεν το έλαβαν. Δεκάδες ήταν, δε, οι περιπτώσεις που φοιτητές μας 
ενημέρωσαν πως χωρίς αυτά τα χρήματα, δεν μπορούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους.

Αλήθεια, τι έχουν να πουν οι κυβερνώντες σε αυτούς τους νέους και τις 
οικογένειες τους, που βλέπουν τα όνειρα τους να γκρεμίζονται από τη 
μια μέρα στην άλλη; Πως νιώθουν που οι 800 χιλιάδες που έκοψαν από 
το κρατικό φοιτητικό πακέτο, λες και αυτές θα σώσουν την οικονομία 
μας, αντιστοιχούν σε δεκάδες φοιτητές που θα διακόψουν τις σπουδές 
τους;

Η παιδεία δε θα πρέπει να αντικρίζεται με οικονομίστικους όρους, αλλά 
ως πεδίο επένδυσης και δημιουργίας ενός καλύτερου μέλλοντος για τον 
τόπο και το λαό μας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε όπως:

1.Το Υπουργείο Παιδείας να πράξει ανάλογα ώστε να μη μείνει ούτε 
και μια αδιανέμητη θέση φέτος στα δημόσια πανεπιστήμια μας.

2.Να εξοικονομηθούν κονδύλια από αχρείαστα έξοδα (π.χ. λιμουζίνες 
κρατικών αξιωματούχων) και να ενισχυθούν τα κονδύλια της φοιτητικής 
χορηγίας, του κρατικού φοιτητικού πακέτου και του ΙΚΥΚ.

3.Ο Υπουργός Παιδείας όχι απλά να μην αποδεχθεί καμία αύξηση στα 
δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά να πιέσει για τη μείωση 
τους.

4. Να μελετηθεί σχέδιο αύξησης των θέσεων στα δημόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5.Να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η φοιτητική ταυτότητα, με 
πρωτοβουλία του ΟΝΕΚ.

6.Να επαναφερθεί η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της 
φοιτητικής ταυτότητας, την οποία απέκοψε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

7.Να μειωθούν οι τιμές για τα κόμιστρα των λεωφορείων για τους 
φοιτητές.

8.Η κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα πρόταση στη βουλή για τη μείωση 
των ενοικίων, στη βάση της πρότασης που είχε καταθέσει το ΑΚΕΛ και 
να ξεκινήσει η Β’ φάση εστιών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνά ο τόπος μας, δεν μπορεί να 
αποτελεί άλλοθι για τους κυβερνώντες, για την άλωση κάθε φοιτητικού 
κεκτημένου. Εάν θέλουμε να έρθουν καλύτερες μέρες, θα πρέπει να 
επενδύσουμε στις δικές μας δυνάμεις, στους νέους μας. Η επένδυση 
στην παιδεία θα έχει πολλαπλάσιο θετικό αντίκτυπο. Είτε δεν εννοεί να 
το καταλάβει η 
κυβέρνηση, είτε απλά δε θέλει να το πράξει!

•Μαρία Σταύρου
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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να διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 
που δε σπουδάζουν στην πόλη που κατοικούν, είναι το 
ποσό που αναγκάζονται να δαπανήσουν στην ενοικίαση 
σπιτιών λόγω της ανεπάρκειας εστιών σε δημόσια και 
ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το υψηλό ενοίκιο που 
οι ιδιοκτήτες των σπιτιών επιβάλουν, αφού δεν υπάρχει 
καμία νομική ασφαλιστική δικλίδα.

Μέσα στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που ζούμε 
σήμερα και τη φτωχοποίηση του λαού μας, τα Πανεπιστήμια ως 
κέντρα διαπαιδαγώγησης νέων επιστημόνων, πρέπει να είναι 
σε θέση να προσφέρουν στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των 
σπουδαστών τους χώρο διαμονής και παράλληλα η κυβέρνηση 
επιβάλλεται να προχωρήσει σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις, ούτος 
ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί.

Μελετώντας ξεχωριστά την κάθε περίπτωση, μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε το πρόβλημα των εστιών σε δημόσια και 
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στα δύο δημόσια πανεπιστήμια οι εστίες 
είναι ανεπαρκείς για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν σοβαρή 
μερίδα φοιτητών και παράλληλα, αν εξαιρέσουμε το νεοϊδρυθέν 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, εδώ και αρκετά χρόνια από μεριάς 
των δημοσίων Πανεπιστημίων δεν προχώρησαν σε καμία αύξηση 
των κλίνων των εστιών, όπως επανειλημμένα δεσμεύονταν 
για επέκταση των φοιτητικών εστιών χωρίς καμία αύξηση στα 
υφιστάμενα ενοίκια. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν 
εξασφαλίσει θέση στην εστία των πανεπιστημίων, αυτόματα 
καλείται να αναζητήσει στον ιδιωτικό τομέα όπου παρατηρείται 
έντονα η εκμετάλλευση πολλών φοιτητών από τους ιδιοκτήτες των 
διαμερισμάτων.

Από την άλλη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρόλο που προσφέρουν 
την δυνατότητα φοιτητικών εστιών στους σπουδαστές τους, 
το ποσό που χρειάζεται να καταβάλουν είναι αρκετές φορές 
μεγαλύτερο από τις τιμές της αγοράς. Βάσει των πιο πάνω, ως 

Προοδευτική Κ.Φ. θεωρούμε ότι η πολιτεία οφείλει να αναλάβει 
τις ευθύνες της απέναντι στους φοιτητές. Επιπλέον,θέλουμε να 
τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πολιτικές της λιτότητας έχουν 
αντίκτυπο τόσο στους φοιτητές, όσο και στις οικογένειές τους, 
θέλοντας έτσι να καλέσουμε την κυβέρνηση να μην συνεχίσει να 
εθελοτυφλεί στα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πριν περίπου ένα χρόνο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ 
κατέθεσε πρόταση νόμου για νομοθετική ρύθμιση της μείωσης 
των ενοικίων στην Βουλή των αντιπροσώπων, που παρά την 
κωλυσιεργία 6 μηνών που παρατηρήθηκε χωρίς καμιά ουσιαστική 
δικαιολογία, η συγκεκριμένη πρόταση νόμου που προνοούσε 
κλιμακωτές μειώσεις σε τρεις διαφορετικές ομάδες ενοικιαστών με 
αντίστοιχα πλαφόν στη μείωση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, 
εγκρίθηκε με την πλειοψηφία των αντιπροσώπων να είναι υπέρ. 
Δυστυχώς, με λύπη μας είδαμετον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να αναπέμπειτο νόμο, αφού θεωρούσε ότι οι 
επικρατούσες συνθήκες στην αγορά θα επέτρεπαν την μείωση των 
ενοικίων, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Ως Προοδευτική εισηγούμαστε άμεσα όπως τα δημόσια 
πανεπιστήμια προχωρήσουν στην υλοποίηση των επανειλημμένων 
δεσμεύσεών τους για επέκταση των φοιτητικών εστιών, χωρίς 
καμία αύξηση στα υφιστάμενα ενοίκια, έτσι ώστε να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 30% των φοιτητών τους, καθώς και τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια να μειώσουν τα ενοίκια των εστιών που διαθέτουν. 
Επίσης, καλούμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως επανεξετάσει 
το ζήτημα για μείωση των τιμών των ενοικίων, αφού η υπερψήφιση 
του νομοσχεδίου θα ανακουφίσει τους φοιτητές, οι οποίοι 
αναγκάζονται να ενοικιάζουν διαμερίσματα.

•Στέφανος Μανώλη
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου
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Ο κύριος λόγος της μετανάστευσής μου, 
ήταν για να ενισχύσω τις εκπαιδευτικές μου 
γνώσεις.  Βρήκα ευκαιρία να βάλω τις γνώσεις 
μου σε πράξη βρίσκοντας δουλειά στο Λονδίνο. 
Η οικονομική κρίση που βιώνει η Κύπρος, 
επηρέασε εμένα και ιδιαίτερα την οικογένεια 
μου που βλέπει τα οικονομικά της να στενεύουν 
συνεχώς. Πλέον δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας 
για τους νέους στην Κύπρο και  ιδιαίτερα στο 
δικό μου τομέα, ενώ η εύρεση ευκαιριών 
είναι λιγοστή μέχρι απούσα, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της 
μετανάστευσης που ενισχύεται από την 
έλλειψη μοντερνισμού στον τεχνολογικό 
χώρο και την έλλειψη ευκαιριών για τους 
απόφοιτους των καλών τεχνών (μουσική, 
τέχνες κλπ). Στην Κύπρο του μνημονίου, 
οι νέοι τα βρίσκουν δύσκολα ακόμα και σε 
«σταθερές»  δουλειές (λογιστές, δικηγόροι, 
δάσκαλοι) αφού εργάζονται με πενιχρούς 
μισθούς χωρίς δικαιώματα. Είναι φανερό, πως 
θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για ανάκαμψη 
της οικονομίας μετά τις αποφάσεις που είχαν 
παρθεί για το «κούρεμα» καταθέσεων στον 
τραπεζικό σύστημα. Ευχή όλων είναι όπως η 

κυβέρνηση επενδύσει και αξιοποιήσει 
τους νέους επιστήμονες.

Αποφάσισα να επιστρέψω στην 
Αγγλία, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να 
συνεχίσω τις σπουδές μου με υποτροφία 
και ταυτόχρονα να δουλεύω στο 
πανεπιστήμιο σαν βοηθός λέκτορα.  Η 
ευκαιρία αυτή, μου φάνηκε η καλύτερη 
επιλογή σε μια περίοδο που οι συνθήκες 
εργασίας στην Κύπρο για τους νέους 
μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση 
στο τραπεζικό τομέα δεν ήταν και οι 
πιο ευνοϊκές. Για την απόφαση μου 
να μεταναστεύσω, έλαβα υπόψη το 
γεγονός ότι θα μπορώ να συνεχίσω τις 
σπουδές μου αλλά και να ζήσω, χωρίς 
να επιβαρύνω την οικογένεια μου 
οικονομικά. Ευελπιστώ, ότι η αδιέξοδη 
πολιτική της φτώχειας και λιτότητας 
στην Κύπρο θα τερματιστεί και ότι θα 
έχω την ευκαιρία να επιστρέψω στην 
Κύπρο και να εργαστώ σε ένα από τα 
Πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Στόχος 
μου είναι να επιστρέψω στην Κύπρο 
μόνιμα, αλλά εάν συνεχίσουν να μην 
παρουσιάζονται αξιοπρεπείς ευκαιρίες 
εργοδότησης, δεν θα μπορέσω δυστυχώς 
να κάνω ένα τέτοιο βήμα.

Τη στιγμή που η πατρίδα 
μας αντιμετωπίζει μια από 
τις πιο δύσκολες περιόδους 
στην σύντομη πορεία της ως 
κράτος, πολλοί νέοι - κυρίως 
πτυχιούχοι αναγκάζονται να 
μεταναστεύσουν με σκοπό την 
εξεύρεση εργασίας σε άλλες 
χώρες. Το ίδιο συνέβη και 
με εμένα, όπου τα τελευταία 
χρόνια ζω και εργάζομαι στην Μ. 
Βρετανία.  Η ζωή εδώ δεν είναι 
καθόλου εύκολη. Βρίσκεσαι 
μακριά από την οικογένειά 
σου, μακριά από τον τόπο σου 
και στην ουσία εργάζεσαι για 
να πληρώνεις τεράστια ποσά 
στα ενοίκια και τους φόρους. 
Ελπίζω σύντομα τα πράγματα 
να αλλάξουν προς το καλύτερο 
για να επιστρέψουμε πίσω στη 
πατρίδα μας. Η μετανάστευση 
είναι πληγή και όχι ευλογία για 
τη χώρα μας. Οι κυβερνώντες 
πρέπει να βρουν λύση στο 
πρόβλημα σταματώντας να 
διαλαλούν την επιτυχία στα 
οικονομικά του τόπου με 
την δήθεν έξοδο στις αγορές 
τη στιγμή που το νέο αίμα 
μεταναστεύει με σκοπό να 
αντιμετωπίσει την ανεργία.

ι αριθμοί και τα ποσοστά ανεργίας, σημειώνουν σήμερα πρωτοφανή επίπεδα. Πέραν των 72 χιλιάδων είναι άνεργοι, ενώ 
η νεανική ανεργία καλπάζει προσεγγίζοντας το 50%. Η κατάσταση αυτή, η οποία είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης 
του καπιταλισμού και των καταστροφικών αποφάσεων του Eurogroup και της κυβέρνησης Αναστασιάδη τον Μάρτιο του 
2013, άνοιξε τον δρόμο για την μαζική μετανάστευση των κύπριων νέων.

Όπως και το 1974 έτσι και σήμερα, η Βρετανία φαίνεται να είναι η πιθανότερη χώρα στην οποία οι νέοι αναζητούν 
προοπτική επιβίωσης και δουλειάς.

Παραθέτουμε μικρού μήκους συνεντεύξεις από άτομα που έχουν ήδη μεταναστεύσει στην Βρετανία.

Ο

Μύρια Κάλλη (26 ετών) 
Σπουδές: Μarketing

Έλενα Μιχαήλ (31 ετών)
Σπουδές: Εκπαιδευτικός

Σόφη Γιαννούρη (21 ετών)
Σπουδές: Communications



Ο πρωταρχικός μου στόχος, ήταν να έρθω 
στο Λονδίνο για να εξειδικευτώ σε αυτό που 
είχα ονειρευτεί κάνοντας το Μεταπτυχιακό 
μου. Kατά τη διάρκεια των σπουδών μου 
τα πράγματα στην Κύπρο δεν πήγαιναν και 
τόσο καλά αφού επικράτησε υψηλή ανεργία. 
Έτσι πήρα την απόφαση, να ψάξω για 
εργασία στην Αγγλία. Δυστυχώς, κάποιοι 
κατάφεραν για ακόμα μια φόρα να φέρουν 
την προσφυγιά στην χώρα μας αλλά αύτη 
την φόρα ως «οικονομικοί πρόσφυγες». 
Κατάφεραν να μας κάνουν να ζούμε μακριά 
από τις οικογένειες μας, να σταματήσουμε 
να  ονειρευόμαστε για το μέλλον μας και να 
μην μπορούμε να ονειρευτούμε ότι μια μέρα 
θα κάνουμε την δική μας οικογένεια. Πρέπει 
οι εκάστοτε κυβερνώντες να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους ακούγοντας τις φωνές των 
νέων με τα τόσα ακαδημαϊκά προσόντα 
που διαθέτουν και να μην τους διώχνουν 
μακριά. Γιατί στο τέλος, η Κύπρος θα γίνει 
φτωχότερη.

Είμαι απόφοιτος της ιατρικής και 
εργάζομαι στο Λονδίνο. Λόγω της φύσης 
των σπουδών μου, η ανέλιξη και η 
επιστημονική κατάρτιση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι αδιαμφισβήτητα πολύ 
ευνοϊκότερη από την ιδιαίτερη μου 
πατρίδα, την  Κύπρο. Η απόφαση μου 
αυτή πάρθηκε καθώς σπούδαζα στην 
ιατρική σχολή, γιατί μου δόθηκε η 
ευκαιρία για άμεση εργοδότηση στο 
δημόσιο σύστημα υγείας της Αγγλίας. 
Πάντα είχα στο μυαλό μου να πάρω όσα 
πιο πολλά εφόδια μπορώ ακαδημαϊκά 
και επιστημονικά προτού επιστρέψω 
να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην 
Κύπρο. Οι σημερινές συνθήκες στην 
Κύπρο, η οικονομική κρίση και η 
λίστα αναμονής ανέργων κλείνουν την 
προοπτική μόνιμης επιστροφής μου στον 
τόπο μου. Όσο για τον αν θα επιστρέψω 
κάποτε στην Κύπρο, αυτό εξαρτάται 
από την προοπτική βελτίωσης των 
οικονομικών συνθηκών.

Λόγω της μεγάλης ανεργίας στην Κύπρο, 
πήραμε την απόφαση να αναζητήσουμε δουλειά 
στο εξωτερικό. Δυστυχώς η παγκόσμια και 
συστημική κρίση του καπιταλισμού, επηρέασε 
και τη δική μας πατρίδα, σε συνδυασμό με τις 
αντιλαϊκές πολιτικές των μνημονίων. Όλα αυτά 
έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τη νέα γενιά, 
η οποία οδηγείται σε μαζική μετανάστευση. 
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που 
προέρχονται από την Ε.Ε. και ακολουθούνται 
πιστά από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, 
ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο, προωθούν 
της εκμετάλλευση του απλού εργαζόμενου, 
συνθλίβουν τα εργασιακά δικαιώματα και 
δημιουργούν στρατιές ανέργων.  Εμείς, ως νέοι 
εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουμε να 
στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους νέους της 
Κύπρου που βιώνουν τις συνθήκες αυτές στο 
πετσί τους.  Η νέα γενιά, ως το πιο παραγωγικό 
κομμάτι της κοινωνίας, μπορεί και πρέπει να 
αντισταθεί στις πολιτικές που κάνουν κουρέλια 
τα όνειρά μας.

Έλενα Κωνσταντίνου (25 ετών) 
Σπουδές: Sports Management

Δρ. Νανση Χατζηευαγγέλου
(25 ετών) - Σπουδές: Ιατρική

•Αντρέας Σίφουνας (26 ετών)
Σπουδές: Διοίκηση Εργατικού 
Δυναμικού
•Αντρέας Μέσης (25 ετών)
Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός

Επιμέλεια:
•Χαράλαμπος Πίτρης
Νέων Εργαζομένων Ηνωμένου Βασιλείου•Νικολίνα Φραγκουλίδου, Νικολέττα ΑντωνίουΦοιτήτριες Πανεπιστημίου Κύπρου



Ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Ενωτικής Αριστεράς/

Βόρειας Πράσινης Αριστεράς 
κατέληξε σήμερα ομόφωνα στην 
εκλογή και τον καταρτισμό του 
Προεδρείου της Ομάδας για τα 
επόμενα 2.5 χρόνια. Στην θέση 
της Προέδρου, επανεκλέγηκε η 
Γκάπι Ζίμμερ από το κόμμα «Η 

Αριστερά» της Γερμανίας. Το 
ΑΚΕΛ προτάθηκε και ανέλαβε την 

αντιπροεδρία στην ομάδα της ΕΕΑ/
ΒΠΑ, με τον Νεοκλή Συλικιώτη 

στο ρόλο του ενός από τους τρεις 
Αντιπροέδρους της Ομάδας, 

γεγονός που επαναβεβαιώνει τον 
σημαντικό ρόλο του Κόμματος μέσα 

στην Ομάδα και την εμπιστοσύνη 
των υπολοίπων κομμάτων της 
Αριστεράς προς το ΑΚΕΛ. Τις 

άλλες δύο θέσεις Αντιπροέδρων, 
αναλαμβάνουν η Μάλιν Μπιόρκ από 
το Αριστερό Κόμμα Σουηδίας (μέλος 

της Βόρειας Πράσινης Αριστεράς) 
και ο Πατρίκ Λεϋαρίκ από το 

Μέτωπο της Αριστεράς της Γαλλίας. 
Μετά την αύξηση των μελών της, 
η Ομάδα δημιούργησε ένα σχήμα 

προεδρείου με νέες δυναμικές που 
θα διασφαλίσει τον πλουραλισμό και 

τη συλλογικότητα στις αποφάσεις 
και τη δράση της. Το προεδρείο θα 

συντονίζει την εκπροσώπηση, τις 
εργασίες και δράσεις της Ομάδας 

που θα αποφασίζονται από το 
Πολιτικό της Γραφείο. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της 
Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς, εγκρίθηκε έγγραφο το 
οποίο θέτει τις αρχές λειτουργίας 

της Ομάδας για την επόμενη θητεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και επαναβεβαιώνει το πολιτικό 
πλαίσιο και τον συνομοσπονδιακό 
χαρακτήρα στη βάση του οποίου 

θα διασφαλιστεί η συνεργασία των 
κομμάτων της Αριστεράς, μέσα από 
την Ομάδα, για τα επόμενα χρόνια. 

Το έγγραφο καθορίζει επίσης και 
την νέα δομή ηγεσίας της Ομάδας, 
μέσα από το Προεδρείο (Πρόεδρος 

και 3 Αντιπρόεδροι) το οποίο θα 
αποτελεί το όργανο συλλογικής 

δράσης, δουλειάς, καθοδήγησης και 
εκπροσώπησης της Ομάδας. 

Η Ομάδα μας, είναι η μόνη ομάδα 
με συνομοσπονδιακό χαρακτήρα, 

τον οποίο θεωρούμε ως τη 
σημαντικότερη αρχή λειτουργίας 

της και θέλουμε οπωσδήποτε να τον 
διασφαλίσουμε. 

Ο λόγος είναι πως η συνομοσπονδία των κομμάτων στην ΕΕΑ/ΒΠΑ, απορρέει από 
τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του κάθε κόμματος που συμμετέχει σε αυτή. Γίνεται 
αποδεκτό πως τουλάχιστον από την αρχή της οικονομικής κρίσης οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές των κυρίαρχων κύκλων των Βρυξελλών αδυνατούν να αναγνωρίσουν 
ή να δώσουν λύσεις στα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε κράτος 
μέλος, ειδικά σε ζητήματα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Καταφεύγουν 
σε μεθόδους εκβιασμού που εξαθλιώνουν τους λαούς της Ευρώπης. Φυσικά δεν 
λείπουν και οι σύμμαχοι και συνοδοιπόροι τους όπως έμπρακτα αποδεικνύει η 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ στην Κύπρο. Η εξαθλίωση ωθεί πολλούς στη στήριξη 
λαϊκίστικων ακροδεξιών και ανοικτά ρατσιστικών κομμάτων. Ένας από τους κύριους 
στόχους τόσο του ΑΚΕΛ, όσο και της ομάδας μας είναι να ανακόψουμε την επίθεση 
της ακροδεξιάς σε όλα τα επίπεδα. Τόσο στα εθνικά κοινοβούλια, όσο και στην 
Ευρωβουλή. 

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ κατέληξε επίσης ομόφωνα και σε πρόταση για διεκδίκηση θέσης 
Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την υποψηφιότητα του 
Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Οι εργασίες της Ολομέλειας της Ομάδας της ΕΕΑ/ΒΠΑ θα συνεχιστούν και στις 
επόμενες μέρες με στόχο την λήψη αποφάσεων και για τα υπόλοιπα ζητήματα 
που αφορούν τη συγκρότηση και καταρτισμό της Ομάδας και τη συμμετοχή των 
Ευρωβουλευτών στις επιτροπές και κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Η νέα 
δυναμική που δημιουργείται από την ενδυνάμωση της Ομάδας μας και τη διασφάλιση 
της ενότητας και της πολυμορφίας της μέσα από τη συλλογική προεδρία, μας 
δίνει ώθηση για να παλέψουμε ενάντια στην ΕΕ της λιτότητας, των μονοπωλίων, 
της φτώχιας, της ανεργίας και της ανέχειας. Η πάλη για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, τα δικαιώματα των ασθενέστερων ομάδων, για την κοινωνική 
συνοχή και η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά θα είναι η καθημερινότητα μας αυτή την 
πενταετία. Η αύξηση της δύναμης των κομμάτων της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο 
μαζί με την ανάπτυξη των καθημερινών αγώνων των μαζικών κινημάτων δείχνει 
πως μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. Η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της 
ισότητας. Η Ευρώπη των λαών.

Η



ενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι τα τρόφιμα 
που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς (ΓΤΟ)ως συστατικό, ή αποτελούνται 
εξολοκλήρου από ΓΤΟ ή παράγονται από 
ΓΤΟ. Δηλαδή με απλά λόγια είναι οργανισμοί/
βακτήρια, φυτά, ζώα, των οποίων το γενετικό 
υλικό έχει τροποποιηθεί με την εισαγωγή σε αυτό, 
επιλεγμένων γονιδίων που έχουν απομονωθεί 

από άλλο οργανισμό διαφορετικού είδους ή ποικιλίας με 
σκοπό να δημιουργηθούν νέα είδη με νέες ιδιότητες που 
εξυπηρετούν κυρίως εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς.

Το φαινόμενο των ΓΤΟ ή αλλιώς μεταλλαγμένων έχει πάρει 
τρομακτικές διαστάσεις στις μέρες μας. Αναντίλεκτα, η 
αίσθηση φόβου, ανησυχίας και ανασφάλειας από τον 
κόσμο προκύπτει αβίαστα από την αύξηση των τεχνητών 
παρεμβάσεων στη φυσική κατάσταση οποιουδήποτε 
οργανισμού φυτικού ή και ζωικού. Τα αρνητικά 
αποτελέσματα και οι κίνδυνοι που ενδεχομένως μπορούν 
να προκύψουν τόσο στο άτομο που καταναλώνει όσο και 
στο ίδιο το προϊόν είναι ανυπολόγιστοι. Πόσον μάλλον ο 
αντίκτυπος στην ίδια τη φύση. Δυστυχώς, η δημιουργία 
ΓΤΟ αποτελεί πρόβλημα και πραγματικότητα της σύγχρονης 
εποχής, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να 
περιορίσουμε στο βαθμό που μπορούμε.

Η πραγματική αιτία της επιβολής των ΓΤΟ ή μεταλλαγμένων 
έγκειται στην προσπάθεια ελέγχου της παραγωγής και 
διακίνησης τροφίμων, από μια χούφτα πολυεθνικών 
εταιρειών που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν 
και να απομυζούν τον παγκόσμιο πλούτο. Οι πολυεθνικές 
εταιρείες, κυρίως αμερικανικές, που χρηματοδότησαν τη 
δημιουργία των μεταλλαγμένων, στην προσπάθειά τους 

για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη εκμετάλλευσή τους, 
παρέκαμψαν τα ενδελεχή πειράματα για την ασφάλειά τους 
τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την υγεία των 
ανθρώπων, καθιστώντας τον πλανήτη και την ανθρωπότητα 
ένα απέραντο πειραματικό πεδίο. Οι υποστηρικτές των 
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων διατείνονται ότι αυτά 
διασφαλίζουν την επάρκεια τροφίμων στον πλανήτη καθώς 
ο πληθυσμός συνεχώς αυξάνεται, αλλά είναι πραγματικά 
αυτή η λύση;

Αν και η βιοτεχνολογία και τα γενετικά τροποποιημένα 
προϊόντα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικές 
εναλλακτικές λύσεις για την αύξηση της παραγωγής 
τροφίμων, υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα 
ανησυχίας μεταξύ των καταναλωτών, αγροτών και 
επιστημόνων οι οποίοι ασκούν έντονη κριτική στον τρόπο με 
τον οποίο οι σχετικές έρευνες διεξάγονται από λίγες, μεγάλες 
εταιρείες. Πέρα από τις επιστημονικές αντιρρήσεις υπάρχουν 
και σοβαρά ερωτηματικά για τις κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους του ζητήματος και, ειδικότερα, του τρόπου με 
τον οποίο οι σχετικές επιστημονικές πρόοδοι καθίστανται 
εμπορεύσιμο αγαθό.

Ως ΕΔΟΝ η θέση μας είναι ξεκάθαρη ενάντια στην καλλιέργεια 
όσο και στην ελεύθερη προσχώρηση τους στην τροφική 
αλυσίδα και περαιτέρω στην αγορά, είτε ως προϊόντα είτε 
εντός προϊόντων, αφού ελλοχεύουν κινδύνους όχι μόνο για 
το περιβάλλον αλλά πολύ περισσότερο για την ανθρώπινη 
υγεία. 

•Χριστίνα Νικολάου
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου Περιβάλλοντος

Το πρώτο θύμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών η πεταλούδα 
Μονάρχης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα Γενετικά Τροποποιημένα 
φυτά ευθύνονταν για την καταστροφή των προνυμφών των πεταλούδων 
αυτών, μειώνοντας αισθητά τον αριθμό τους. 



«Ν»: Περιέγραψε μας λίγο την κατάσταση με τους γονείς σου. Για ποιο λόγο κάνουν απεργία; Πόσες 
μέρες διεξάγεται η απεργία και για ποιο λόγο το υπουργείο δεν παραχωρεί την υπηκοότητα; Κάτω από 
ποιες συνθήκες γίνεται η απεργία; Είχατε στήριξη σε αυτή σας την προσπάθεια; 

Σ.Π.:Το όνομα μου είναι Σίνα, είμαι 21 ετών, κατάγομαι από το Ιράν και μένω στην Κύπρο για 11 χρόνια. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω στο 
ΑΞΙΚ και κάνω πρακτική άσκηση σε ένα ξενοδοχείο. Πριν 11 χρόνια αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας για πολιτικούς 
λόγους εξαιτίας του δικτατορικού καθεστώτος που επικρατεί στην χώρα μας και έπρεπε να φύγουμε για να σωθούμε. 

ην περασμένη Πέμπτη 20 Ιουνίου, η ΕΔΟΝ μαζί με το ΑΚΕΛ βρέθηκαν σε εκδήλωση συμπαράστασης, στον χώρο όπου 
απεργούν τέσσερις πολιτικοί πρόσφυγες. Τα άτομα αυτά έχουν θέσει την ζωή τους σε κίνδυνο κάνοντας απεργία 
πείνας με σκοπό να τους δοθεί η Κυπριακή υπηκοότητα την οποία σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται. Ωστόσο, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, με πρόσχημα νομικά κωλύματα δεν προχώρησε στην παραχώρηση της υπηκοότητας. Στον 
χώρο γνωρίσαμε τον Σίνα ο οποίος είναι γιος του ζευγαριού των απεργών. Η ιστορία του δεν μπορούσε παρά να μας 
προβληματίσει και έτσι η «Νεολαία» βρέθηκε μαζί του για μια σύντομη συνέντευξη.

Συνέντευξη με τον Σίνα Παναχιμέχρ, γιος ζευγαριού πολιτικών προσφύγων που συμμετέχουν στην απεργία.

Τ
«Ν»: Σίνα πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου; 

Σ.Π.: Οι γονείς μου και ακόμα δύο πρόσφυγες κάνουν απεργία πείνας από τις 2 Ιουνίου απέναντι από τα γραφεία του UNHCR ζητώντας την 
κυπριακή υπηκοότητα. Έχουν κάνει απεργία δίψας και από τις 16 μέχρι τις 19 του Ιούνη και σταμάτησαν μετά από τις διαβεβαιώσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών, κύριου Χάσικου, για επανεξέταση της υπόθεσης τους εντός της επόμενης βδομάδας. Οι αρχές δεν τους παραχωρούν 
την Κυπριακή υπηκοότητα, θέτοντας ως εμπόδιο ανούσια νομικά ζητήματα, ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν οι πρόσφυγες να ενταχθούν 
στην Κυπριακή Κοινωνία. Αυτό περιορίζει τα δικαιώματα των προσφύγων που εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και 
ευκολία. Θέλω να υπογραμμίσω πως με βάση το νόμο η υπηκοότητα είναι δικαίωμα των γονιών μου και των άλλων δύο προσφύγων αφού 
τηρούν όλα τα κριτήρια. Η απεργία γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς κελσίου. Σε 
αυτή την προσπάθεια έχουμε τη στήριξη ΜΚΟ όπως η ΚΙΣΑ, Caritas Cyprus, Stop Trafficking Cyprus, World Future Center. Έχουμε επίσης την 
στήριξη από την συντεχνία της ΠΕΟ, το ΑΚΕΛ και το UNHCR.

1Απόσπασμα από το ποίημα του Μπ. Μπρεχτ 
«Για τον όρο «μετανάστες»



«Ν»: Βίωσες ποτέ ρατσισμό στην Κύπρο; Έχεις άσχημες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια που είσαστε  
εδώ; Η ζωή ενός μετανάστη στη Κύπρο πόσο δύσκολη είναι; 

«Ν»: Μας είπες πως νιώθεις Κύπριος. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;

«Ν»: Πως βλέπεις το μέλλον σου;

«Ν»: Ποιο μήνυμα θέλεις να 
στείλεις σχετικά με το θέμα 
των γονιών σου αλλά και 
γενικότερα σχετικά με την 
αντιμετώπιση των Κυπρίων 
προς τους μετανάστες.

Σ.Π.: Είχα αντιμετωπίσει ρατσισμό όταν ήμουν μικρός στο σχολείο και πέρασα πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως αυτό πέρασε όταν μεγάλωσα και 
αντιστάθηκα σε αυτές τις συμπεριφορές και στον ρατσισμό. Δυστυχώς στη συνέχεια είδα το ρατσισμό να ασκείται από τις αρχές της Δημοκρατίας και 
έτσι ακόμα περνούμε δύσκολα χρόνια  εγώ και η οικογένεια μου. Η ζωή ενός μετανάστη είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας κυρίως του ρατσισμού 
και της απομόνωσης στην κοινωνία. Το 2011 χάσαμε τον αδελφό μου τον Aidin, ο οποίος σε ηλικία 20 χρονών αυτοκτόνησε εξαιτίας αυτών των 
συνθηκών ζωής.

Σ.Π.: Είναι αλήθεια ότι νιώθω Κύπριος και ποτέ δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι είμαι ξένος μέχρι να μάθουν το όνομα μου. Δυστυχώς όμως, 
πολλές φορές, κάτω από τις πιέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης ένιωσα ξένος και απομονωμένος. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να νιώθω έτσι 
γιατί έχω πάρει την Κυπριακή Υπηκοότητα. Έχω υπηρετήσει μάλιστα και στην Εθνική Φρουρά. Μετά από 11 χρόνια ζωής στην Κύπρο είμαι πλέον 
Κύπριος και εδώ θα συνεχίσω τη ζωή μου, ελεύθερα και με αξιοπρέπεια. 

Σ.Π.: Θέλω να τελειώσω τις σπουδές μου στο ΑΞΙΚ και ευελπιστώ πως θα συνεχίσω στο εξωτερικό. Μετά 
θα μείνω με την οικογένεια μου στην Κύπρο, αν τους δοθεί η υπηκοότητα. Στην χώρα μου μπορεί να μην 
μπορέσω να επιστρέψω ποτέ εξαιτίας της δικτατορίας η οποία συνεχίζει να υφίσταται.

Σ.Π.: Θέλω να ζητήσω από την κυπριακή κοινωνία να γνωρίσει τους πρόσφυγες 
από κοντά. Έχουμε όλοι ακούσει αυτά που λένε για μας , όμως ακούστε και εσείς 
την ιστορία τους , δείτε σε ποιες καταστάσεις και πόσα χρόνια μένουν σε αυτη 
την κοινωνία και πόσο παλεύουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στην κοινωνία 
της Κύπρου.

•Συνέντευξη στην Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Μετά από 11 χρόνια 
ζωής στην Κύπρο 

είμαι πλέον Κύπριος και 
εδώ θα συνεχίσω τη ζωή 
μου, ελεύθερα και με 
αξιοπρέπεια. 

Από την εκδήλωση συμπαράστασης που πραγματοποίησε το ΑΚΕΛ μαζί με την ΕΔΟΝ προς 
τους απεργούς πείνας την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, απέναντι από τα γραφεία του UNHCR.

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν:
«Μετανάστες».
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο,
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά
στα σύνορα,
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό
σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα
ν’ απαρνιόμαστε,
χωρίς να συχωράμε τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε.
Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή! Ακούμε ίσαμ’ εδώ
τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ’ τα στρατόπεδά τους. Εμείς
οι ίδιοι
μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε
τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας,
περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα,
μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.
Όμως κανένας μας
δε θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη
δεν ειπώθηκε ακόμα.
Μπ. Μπρεχτ



Ως Επαρχιακό 
Συμβούλιο 
της ΕΔΟΝ 
Λάρνακας δεν 
θα μπορούσαμε 
να μην 
τοποθετηθούμε 
γύρω από τις 
τελευταίες 
εξελίξεις που 
αφορούν στο 
λιμάνι της 
Λάρνακας. 
Ένα μείζον 
θέμα για το 
οποίο έχει γίνει 
δικαιολογημένα 
μεγάλος 
ντόρος, αφού 
φαίνεται 
ότι κάποιοι 
παίζουν με τη 
νοημοσύνη 
μας και το 
χειρότερο με 
την υγεία, τη 
δική μας και 
των παιδιών 
μας.

Η ΕΔΟΝ Λάρνακας τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια για μετατροπή του λιμανιού της πόλης σε βιομηχανικό.

Τασσόμαστε υπέρ της ενιαίας ανάπτυξης Λιμανιού και Μαρίνας.

Το όραμα των δημοτών εδώ και δεκαετίες, είναι η τουριστική ανάπτυξη και το συμβατό εμπόριο στην πόλη μας. 
Δεν μπορούν κάποιοι ετσιθελικά και χωρίς κανένα δημόσιο διάλογο να αποφασίζουν πίσω από κλειστές πόρτες για 
το δικό μας μέλλον. Υπάρχουν νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν καταπατηθεί (νόμοι 140 και 105 
του 2005), καθώς και νομοθεσίες της ΕΕ, που κάνουν λόγο για περιβαλλοντικές και στρατηγικές μελέτες καθώς 
και δημόσιες διαβουλεύσεις. Η Κυβέρνηση, ενώ δεν τήρησε τίποτε από τα πιο πάνω, προχώρησε αυθαίρετα σε 
υλοποίηση μιας απόφασης που θα επηρεάσει μια ολόκληρη πόλη, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αυτό είναι το σχέδιο που οραματίστηκαν και απαιτούν οι δημότες της Λάρνακας. Δεν εθελοτυφλούμε, ούτε 
παραλογιζόμαστε. Δεν απαιτούμε αυτή τη στιγμή το έργο αυτό να υλοποιηθεί, αφού κατανοούμε απόλυτα τόσο 
την οικονομική στενότητα του Δήμου, όσο και τη δυσκολία εξεύρεσης χρηματοδότησης. Ωστόσο αρνούμαστε να 
δεχτούμε ότι το μέλλον του λιμανιού της Λάρνακας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της πόλης είναι η μετατροπή του 
λιμανιού σε βιομηχανικό κέντρο. Κάτι τέτοιο σε κατοικημένη περιοχή θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, 
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μιας ολόκληρης πόλης και θα κλονίσει το τουριστικό ρεύμα στην πόλη.



>>Απαιτούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και 
την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, να σταματήσουν τώρα κάθε ενέργεια που 

διενεργείται στο λιμάνι χωρίς την συγκατάθεση μας και να προχωρήσουν 
σε δημόσιο διάλογο με όλους τους οργανωμένους φορείς του Δήμου.

Καλούμε τον Δήμαρχο Λάρνακας να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να αποδείξει στους δημότες του ότι, στηρίζει το 
σχεδιασμό για ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας. Να θέσει το κοινό καλό της πόλης και των δημοτών του, πάνω από 
οποιαδήποτε συμφέροντα των λίγων και των εκλεκτών. Τα λόγια δεν αρκούν. Καλούμε τον κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη να μετατρέψει 
τις διακηρύξεις του σε πράξη, να καταγγείλει επίσημα από τη θέση του τις αποφάσεις της κυβέρνησης και την παραχώρηση αδειών 
σε εταιρείες για εργασίες σχετικές με τους υδρογονάνθρακες και να απαιτήσει την παύση οποιωνδήποτε εργασιών έχουν ήδη 
αρχίσει να υλοποιούνται στο λιμάνι.

Εμείς, δηλώνουμε προς όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις ότι θα τοποθετούμαστε δημόσια πλέον για οτιδήποτε αφορά το θέμα 
αυτό και θα στηρίζουμε οργανωμένα και επίσημα οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις ή ενέργειες γίνονται από ομάδες πολιτών ενάντια 
στη μετατροπή του λιμανιού σε βιομηχανικό.

Καλούμε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, οργανωμένους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, να τοποθετηθούν 
επίσημα καταθέτοντας ξεκάθαρα τις θέσεις τους. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων οφείλουμε να σώσουμε την πόλη μας, την 
υγεία μας, το μέλλον μας. Οφείλουμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον έχοντας κοινή αγάπη για την πόλη μας και την ίδια έγνοια 
για το μέλλον της.

Αυτή την ώρα, σε αυτή τη μάχη που δίνει η Λάρνακα δεν περισσεύει κανένας!

Επαρχιακό Συμβούλιο ΕΔΟΝ Λάρνακας



Στο Ιδρυτικό Συνέδριο (12 Απριλίου 1959), καθορίστηκε ο 
χαρακτήρας της ΕΔΟΝ και οι σκοποί της για καθοδήγηση 
της νεολαίας: στην πάλη ενάντια στο ιμπεριαλισμό, για 
την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κύπρου, την 
διαπαιδαγώγηση της νεολαίας με τα ιδανικά της δημοκρατίας, 
της ειρήνης, της κοινωνικής προόδου και του σοσιαλισμού, στο 
πνεύμα της διεθνούς αντιιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης, την 
κινητοποίηση της νεολαίας για τη λύση των οικονομικών και 
κοινωνικών της προβλημάτων και την υγιή απασχόληση των 
νέων με αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και μορφωτικές 
δραστηριότητες.

Στα 70χρόνια δράσης της, η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, αγωνίστηκε ενάντια στην 
αποικιοκρατία, τις ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες, την εξωτερική και 
εσωτερική αντίδραση. Μετά την παραχώρηση κουτσουρεμένης 
ανεξαρτησίας με τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, η ΕΔΟΝ παλεύει 
για την ολοκλήρωση και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός κοινού 
μετώπου πάλης Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ενάντια στον 
εθνικισμό-σοβινισμό και τις ξένες συνομωσίες. 

Στο βωμό της λευτεριάς θυσιάζονται διαλεχτά μέλη της Οργάνωσης. 
Οι ΕΔΟΝίτες αντιστέκονται στο δίδυμο έγκλημα, στον φασισμό, 

υπερασπίζονται τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανταποκρίνονται με 
ηρωισμό και αυτοθυσία ενάντια στα τανκς της Χούντας και του Αττίλα. 

Η προσφυγιά και η καταστροφή δεν λύγισαν την ΕΔΟΝ. Η Οργάνωση συνέχισε να αγωνίζεται για τη σωτηρία της Κύπρου, ενάντια στον 
εθνικισμό-σοβινισμό και εξακολουθεί να αγωνίζεται για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. 

Η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, μαζί με τις δυνάμεις της Αριστεράς, σήκωσαν τον ανάστημα τους προβάλλοντας την ανάγκη για επαναπροσέγγιση και  
αδελφοσύνη μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ, για λευτεριά και απαλλαγή από τον αποικιακό ζυγό, για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας και απαλλαγή 
από την κατοχή και επανένωση της Κύπρου.

Εδώ και 70 χρόνια η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ πρωτοστατεί στην επαναπροσέγγιση με την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων, 
Παγκύπριων Εκδρομών και Φεστιβάλ.



Ο λαϊκός και μαζικός αθλητισμός 
υπήρξε βασική πτυχή της 
δράσης της Οργάνωσης, η 

οποία στα πλαίσια της δράσης της, συγκρότησε ομάδες 
για διάφορα αθλήματα, διοργάνωσε Παγκύπριους Αγώνες 
Στίβου και χιλιάδες αθλητικές δραστηριότητες. Συνέβαλε 
στην ίδρυση, ανάπτυξη και κατοχύρωση του αγροτικού 
ποδοσφαίρου.

Πάλεψε και παλεύει, ενάντια στην εμπορευματοποίηση 
του αθλητισμού, στα φαινόμενα της βίας και του 
χουλιγκανισμού, στις ρατσιστικές συμπεριφορές, στα 
ναρκωτικά και όλες τις εξαρτήσεις.

Με την μορφωτική και 
ιδεολογική κατάρτιση, 
στόχος της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ 
ήταν η διαπαιδαγώγηση 
της νεολαίας με τα ιδανικά της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της προόδου και 
του σοσιαλισμού. Η ΕΔΟΝ, συνεχίζει το έργο αυτό, με πιο μαζικές κι οργανωμένες 
σχολές, σεμινάρια, διαλέξεις, διαγωνισμούς αυτομόρφωσης κ.α.

Τον στόχο της διαπαιδαγώγησης εξυπηρέτησαν και τα εκφραστικά όργανα 
της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ που είχαν τη δική τους σημαντική συμβολή στους πολιτικούς, 
κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες της νεολαίας και του λαού μας. 

Η πολιτιστική δημιουργία ξεκινά από την ΑΟΝ με τα Παγκύπρια 
Φεστιβάλ, τους μορφωτικούς συλλόγους, τους θεατρικούς 
ομίλους, τα μουσικό-χορευτικά σχήματα. Με την ίδρυση της ΕΔΟΝ, 
οι πολιτιστικές δραστηριότητες μαζικοποιούνται, εμφανίζονται οι 
μπουάτ, διοργανώνονται εκθέσεις και διαγωνισμοί, εκδίδονται 
ποιητικές συλλογές κ.α.

Για την ΕΔΟΝ ο Πολιτισμός, ήταν πάντοτε ισχυρό όπλο 
αντίστασης, σύμμαχος στους αγώνες της νεολαίας και του 
λαού, βήμα έκφρασης και δημιουργικότητας, μέσο πολιτικής και 
ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσεται 
το Φεστιβαλικό Κίνημα της ΕΔΟΝ που αποτελεί μέχρι σήμερα 
κορυφαία πτυχής της δράσης της ΕΔΟΝ.

Σημαντική θέση στη δράση της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ κατέχουν και οι Διεθνείς Σχέσεις 
που αποσκοπούσαν διαχρονικά στη στήριξη του αγώνα για απαλλαγή από την 
κατοχή και επανένωση, διεθνιστική αλληλεγγύη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την 
αποικιοκρατία και το φασισμό.

Η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, δήλωσε παρούσα κατά την ιστορική στιγμή ίδρυσης της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών το 1945 και έκτοτε διατηρεί 
πρωταγωνιστικό ρόλο με κορυφαία στιγμή την εκλογή της ΕΔΟΝ στην προεδρία 
της ΠΟΔΝ, το 2011.

•Στέλλα Παρμάκη
Υπεύθυνη Μορφωτικού Γραφείου Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ 

Η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, έθετε πάντα στις προτεραιότητες της, την πάλη για την επίλυση των προβλημάτων 
της νεολαίας. Η φροντίδα για το παιδί, υπήρξε διαχρονικά ψηλά στις προτεραιότητες της 
Οργάνωσης. Αρχικά, με το οργανωμένο παιδικό κίνημα των «ΑΕΤΟΠΟΥΛΩΝ» και στην 
συνέχεια με τα Εδονόπουλα (1960) ,πάλεψε και παλεύει για την ανάπτυξη της παιδικής 
δημιουργίας και της υγιής ψυχαγωγίας, τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού με τα ιδανικά της 
ειρήνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.

Σταθερή και διαχρονική υπήρξε και η πάλη για τα δικαιώματα των μαθητών, ο οποίος 
πήρε μαζική και οργανωμένη μορφή με την ίδρυση της ΠΕΟΜ (Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση 
Μαθητών), το 1955. Η ΠΕΟΜ, παλεύει μέχρι σήμερα για την πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση χωρίς ταξικούς περιορισμούς και άλλες διακρίσεις, για την εκδημοκρατικοποίηση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, τον προοδευτικό προσανατολισμό του σχολείου και την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των ανθρωπιστικών αξιών και ιδανικών.

Γνώμονας της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ ήταν πάντοτε η προσπάθεια δημιουργίας ενός οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος, ενωμένου, δημοκρατικού και διεκδικητικού. Η ΕΔΟΝ πάλεψε για την 
εκδημοκρατικοποίηση του φοιτητικού κινήματος, ενάντια στον φασισμό και τον σκοταδισμό. 
Πρωτοστάτησε στους αγώνες για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την 

επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων. Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (1974) καταξιώθηκε στις συνειδήσεις των φοιτητών ως η πιο αξιόπιστη 
δύναμη διεκδίκησης.

Από την δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, δεν θα μπορούσε να λείπει η πάλη για τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων για δουλειά με δικαιώματα, 
ανάπαυση και υγιή απασχόληση. Η ΕΔΟΝ βρέθηκε διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δικαίωμα στην στέγη, την πάταξη του 
ρουσφετιού και της αναξιοκρατίας.




