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Κυκλοφορεί κάθε πρώτη 
Κυριακή του μήνα με τη 
“ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη συνέχεια 
με εισφορά 1 ευρώ

Παραπολιτικά 4 – 5

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
•Κυπριακές Αερογραμμές 8-9
•Στημένα Παιχνίδια 10-11

Εκδρομή στο Τρόοδος 14-15

ΕΔΟΝόπουλα 16
•Κάλαντα αλληλεγγύης 2014
•Παιδί και διαδίκτυο

Μαθητές 17
•14ο Παγκύπριο Συμπόσιο ΠΕΟΜ
•Η μάστιγα του «Gaming»

Φοιτητές 18-19
•Λεφτά υπάρχουν
•Φοιτητικές εκλογές Η.Β. – ΑΞΙΚ
•Φοιτητική χορηγία – πακέτο

Νέοι Εργαζόμενοι 20-21
•Πρωτιά στην ανεργία
•Πρόταση ΕΔΟΝ για κάρτα νέων

Ιστορία 22
•Αφιέρωμα 70χρόνων ΕΔΟΝ

Πολιτισμός 24
•Ο θεσμός του καρναβαλιού

Η «Ν» προτείνει 25

Διεθνή 26-27
•Διεθνής Δραστηριότητα ΕΔΟΝ
•Παράθυρο στον κόσμο
•Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στο Λίβανο

12-13 Ιανουαρίου: 
Η ΕΔΟΝ βρέθηκε δίπλα στους 
εργαζόμενους των Κυπριακών 
Αερογραμμών σε εκδήλωση 
διαμαρτυρίας έξω από το 
Υπουργείο Οικονομικών και 
Προεδρικό Μέγαρο αντίστοιχα.

22 Ιανουαρίου: 
Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ και 
της ΕΔΟΝ, με επικεφαλής 
τον Χάρη Καράμανο Γ.Γ. της 
ΕΔΟΝ και μέλος της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ, βρέθηκε στο πλευρό 
του ΕΛΑΖΩ στην κινητοποίηση 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
για τη δημιουργία κρατικού 
ακτινοθεραπευτικού κέντρου.

28 Ιανουαρίου: 
Το Κ.Σ. ΕΔΟΝ παρευρέθηκε 
στην εκδήλωση της 
Πρεσβείας της Κούβας και του 
Κυπροκουβανικού Συνδέσμου 
Φιλίας για την επέτειο 
γέννησης του εθνικού ήρωα και 
ποιητή της Κούβας Χοσέ Μαρτί 
και κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο του στη Λευκωσία.

29 Ιανουαρίου: 
Ενημέρωση από το ΓΓ της ΚΕ 
του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, 
στη 12η Σύνοδο του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

30 Ιανουαρίου: 
Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ με 
επικεφαλής τον Γ.Γ. της Χάρη 
Καράμανο, συμμετείχε στην 
εκδήλωση αλληλεγγύης και 
συμπαράστασής στο δάσκαλο 
χαρακτικής Χαμπή Τσαγκάρη έξω 
από τα γραφεία της Επαρχιακής 
Διοίκησης Λεμεσού.

ελληνική, πρώτιστα, αλλά και η κυπριακή κοινωνία 
ζει στον απόηχο της εκλογής νέας ελληνικής 
κυβέρνησης, με τις συζητήσεις να δίνουν και να 
παίρνουν για το αν θα πετύχει, αν θα επηρεάσει 
την Κύπρο κ.ο.κ. Η ουσία, όμως, βρίσκεται στο 
κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα 
θα πάρουν τα μηνύματα που ο Ελληνικός λαός 

έστειλε μέσα από τις κάλπες. Ο ελληνικός λαός έστειλε ξεκάθαρα 
μηνύματα ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στις πολιτικές λιτότητας 
και εξαθλίωσης, ενάντια σε ένα πρόγραμμα που αποδεδειγμένα 
απέτυχε, ενάντια σε μια μεθοδευμένη πολιτική φτωχοποίησης 
της ευρύτερης μάζας του λαού, μέσα από την ενδυνάμωση των 
δυνάμεων εκείνων που εναντιώνονται σε αυτές τις πολιτικές.

Συνέχεια του αγώνα μας, ακόμα πιο 
δυναμικά
Η κυπριακή κυβέρνηση, με τη σειρά της, οφείλει να πάρει τα 
μηνύματα και να στηρίξει την προσπάθεια της νέας ελληνικής 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αντιλαϊκών και 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλει η ΕΕ, οι οποίες 
προκαλούν φτώχεια και εξαθλίωση στους λαούς της Ευρώπης. 
Είναι όλα αυτά για τα οποία φωνάζει η Αριστερά στη Κύπρο 
εδώ και πολύ καιρό. Είναι ακριβώς αυτές οι πολιτικές, τις 
οποίες αντιπαλεύουμε, γιατί δεν έχουν τίποτα και καμία 
προοπτική να προσφέρουν στο λαό μας, παρά μόνο και 
άλλες θυσίες, ανεργία, φτώχεια, ξεπούλημα της περιουσίας 
του λαού μας. Εμείς, χρειάζεται να συνεχίσουμε τον αγώνα 
ακόμα πιο δυναμικά. Χρειάζεται καθημερινά να οργανώνουμε 
στον αγώνα ακόμα περισσότερο κόσμο, να συσπειρωνόμαστε 
και να μαζικοποιούμε μέρα με την ημέρα περισσότερο τις 
κινητοποιήσεις και τους αγώνες μας.

Μονοδιάστατη 
η πολιτική 
Αναστασιάδη. 
Οδηγεί σε 
τέλμα το 
Κυπριακό...
Παράλληλα, στο 
Κυπριακό εδώ και δύο 
χρόνια η πλευρά μας 
δεν έχει καταφέρει να 
μπει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις. 
Μέσα από  τη 

μονοδιάστατη 
πολιτική που 
ακολουθεί η 
κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, 

δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ, ουσιαστικά διευκολύνονται οι 
τουρκικοί σχεδιασμοί και δίνεται η ευκαιρία, ώστε η πίεση 
να μεταφέρεται προς την πλευρά μας, φτάνοντας σε σημεία 
επικίνδυνα. Έτσι, τελικώς, ο θύτης φτάνει να εξισώνεται 
με το θύμα. Όλα αυτά μας έφεραν αντιμέτωπους με την 
έκδοση νέας NAVTEX από την Τουρκία και γενικότερα με 
μια πιο θρασύ, πιο επιθετική και αδιάλλακτη Τουρκία. 

Εμείς δεν πρόκειται παθητικά να αποδεχτούμε τη 
σημερινή τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Θα 
συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τόσο σε διεθνές 
επίπεδο, να υπογραμμίζουμε τις ευθύνες της Τουρκίας 
και ότι στην Άγκυρα βρίσκεται το κλειδί για την 
λύση, όσο και στο εσωτερικό, να γινόμαστε ακόμα 
και φορτικοί προς την κυβέρνηση, ότι χρειάζεται να 
αφήσει πίσω τις όποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις και 
ιδεοληψίες, να διδαχθεί τουλάχιστον από τα δικά της 
λάθη και να επαναπροσανατολίσει την πολιτική της 
σε ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα και μια προληπτική 
μεθοδολογία.
Δεν ξεχνάμε ποιο είναι το καθήκον 
μας σε αυτές τις συνθήκες

Παράλληλα ο δικός μας ρόλος δεν 
σταματά εδώ. Έχουμε το καθήκον μέσα 
στις δύσκολες στιγμές που περνάει 
ο λαός μας, λόγω της οικονομικής 
κρίσης και των τροϊκανών πολιτικών 

που ακολουθούνται, να παλέψουμε για 
να κρατήσουμε άσβεστη την ελπίδα για 
λύση αλλά και την μαχητικότητα του λαού 
μας για να παλέψει για αυτήν. Ο κίνδυνος 
μέσα σε τέτοιες συνθήκες να αφεθεί στις 
συνειδήσεις του λαού μας το Κυπριακό στη 
μοίρα του, είναι πολύ μεγάλος.

Απέλπιδα επικοινωνιακή 
προσπάθεια της κυβέρνησης
Στα πλαίσια της επικοινωνιακής 
πολιτικής που ακολουθείται από την 
κυβέρνηση, είχαμε και την πρότασή 
της για δημιουργία «Κυβέρνησης Ευρείας 
Αποδοχής». Μια πρόταση που μοιάζει 

σαν απέλπιδα προσπάθεια φτιασιδώματος 
της εικόνας της κυβέρνησης. Μόνο ως τέτοια 
μπορεί να εκληφθεί. Φαίνεται σαν πυροτέχνημα 

που προσπαθεί να καλύψει στα μάτια του κόσμου 
την αποτυχημένη μνημονιακή πολιτική, τις 

τεράστιες αδυναμίες στη διαχείριση του Κυπριακού, 
τη σωρεία σκανδάλων και γενικότερα τη συνεχώς 

αυξανόμενη κοινωνική πίεση που υπάρχει. Μια 
ξεκάθαρη προσπάθεια να μοιραστεί την ευθύνη. Μια 
προσπάθεια που θα έπρεπε να προσβάλλει πολιτικά 
και ηθικά το σύνολο των κομμάτων. Και αυτό, γιατί 
δεν μπορείς να ζητάς από το σύνολο των κομμάτων να 
συγκυβερνήσουν, ενώ γνωρίζεις ότι πολιτικά ο ΔΗΣΥ και 
ο Πρόεδρος έχουν μείνει σχεδόν μόνοι. Σε ποια βάση και 
σε ποιο πρόγραμμα ζητά να υπάρξει συγκυβέρνηση; 
Εκτός και αν το όλο ζήτημα είναι στο επίπεδο «ελάτε 
να μοιράσουμε τις καρέκλες» με την ελπίδα, ότι 
θα μειωθεί η κριτική που ασκείται πλέον από την 
πλειοψηφία -τουλάχιστον λεκτικά- πιστεύοντας ότι 
αυτό θα βελτιώσει και την εικόνα προς τον κόσμο.

Απο – δεσμεύσεων συνέχεια...
Ένα γεγονός που δεν αναφέρετε καθόλου και 
αφέθηκε να ξεχαστεί από τα ΜΜΕ είναι ότι την 
01/03/2013, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με 
όλο το Υπουργικό του Συμβούλιο υπόγραψε την, 
πολυδιαφημιζόμενη τότε, «Χάρτα Δεοντολογίας». Αυτό 
με αφορμή την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ότι στις 
διαπραγματεύσεις για τις Κυπριακές Αερογραμμές 
την RYAIN AIR εκπροσωπούσε το γραφείο Νίκου Χρ. 
Αναστασιάδη και προκύπτουν ζητήματα δεοντολογίας 
και χρηστής διοίκησης. Ο ΔΗΣΥ όταν προέκυψε το 
ζήτημα με την εμπλοκή της κόρης της Διοικητού 
της Κεντρικής Τράπεζας ζητούσε αποφασιστικά της 
παραίτηση της. 

Τώρα γιατί σωπαίνει εκκωφαντικά; Εδώ δεν προκύπτει θέμα; Τι 
ζητά σε αυτή την περίπτωση; Η όλη προσπάθεια τους, όπως και σε 
μια σειρά από πρόσφατες περιπτώσεις που προέκυψαν, οι οποίες 
αφήνουν εκτεθειμένη την κυβέρνηση, είναι -με την βοήθεια των 
ΜΜΕ- να πέσει στο θέμα στα μαλακά και σταδιακά να αποσιωπηθεί. 
Δεν πρόκειται να σωπάσουμε όμως και εμείς. Το γεγονός είναι ότι 
προκύπτουν ξεκάθαρες και βαριές πολιτικές, ηθικές και θεσμικές 
ευθύνες από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και οι όποιες επιφανειακές 
δικαιολογίες ανασυρθούν από τα συρτάρια των επικοινωνιολόγων 
δεν μπορούν να τις καλύψουν.

Κανένας δισταγμός για ξεπούλημα των 
πάντων
Ανακοινώθηκε 
η οικονομική 
έκθεση  της 
CYTA για το 
2014, η οποία 
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι 
ετήσια κέρδη 56 
εκατομμύρια. 
Λεφτά τα οποία 
αποτελούν έσοδα 
του κράτους. 
Έσοδα  που 
μπορούν κάθε χρόνο να 
αξιοποιούνται προς όφελος 
του κυπριακού λαού. Λεφτά 
που ο λαός έχει ανάγκη 
στις σημερινές οικονομικές 
συνθήκες. Αυτά όμως 
αποτελούν ψιλά γράμματα 
για την Κυβέρνηση μπροστά 
στους δικούς της σχεδιασμούς 
και τα συμφέροντα που έχει 
βαλθεί να εξυπηρετήσει δια 
μανίας. 

Μια χώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχει ανάγκη τέτοιους 
κερδοφόρους, άμεσα ή και έμμεσα, οργανισμούς. Η σωστή 
πολιτική θα ήταν η περαιτέρω στήριξη και αναβάθμιση αυτών 
των Οργανισμών, ώστε να μπορούν να στηρίζουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Κυβέρνηση, όμως, 
κολλημένη σε δογματισμούς και ιδεολογικές αγκυλώσεις, εμμένει 
να ξεπουλήσει τους Οργανισμούς αυτούς στο μεγάλο κεφάλαιο και 
τους ιδιώτες. Γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα της, γιατί αυτούς 
είναι ταγμένη να εξυπηρετεί. Και δε σταματά στο ξεπούλημα των 
Ημικρατικών Οργανισμών. Έχουν βαλθεί να παραδώσουν τα 
κλειδιά των σπιτιών μας. Θέλουν πάσει θυσία να προχωρήσουν 
άμεσα οι εκποιήσεις, χωρίς να τους απασχολούν οι οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες που θα προκύψουν. Χωρίς να τους απασχολεί 
ούτε για μια στιγμή ο κυπριακός λαός. Και αυτά είναι μόνο μερικές 
από τις πολιτικές της Κυβέρνησης.

Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να 
υποκύψουμε!
Έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε, να μιλήσουμε στο λαό, να τον 
αφυπνίσουμε, να σταθούμε στο πλευρό του και να του ζητήσουμε 
να σταθεί και αυτός στο πλευρό μας στον δρόμο του αγώνα, στο 
δρόμο της αντίστασης. Και το επόμενο ραντεβού δεν αργεί. Η 
πλατφόρμα «Η Κοινωνία ΑΝΤΙΔΡΑ και ΔΙΕΚΔΙΚΕι» διοργανώνει 
μεγάλη παγκύπρια κινητοποίηση στις 4 Μαρτίου, στο Συνεδριακό 
Κέντρο, την ώρα που η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για τις τύχες των 
λαών της Ευρώπης. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τη φωνή 
της αντίστασης να σιγάσει, αλλά έχουμε καθήκον να δυναμώσει 
και να ακουστεί και μέσα στην αίθουσα που θα κρίνεται το μέλλον 
και του δικού μας λαού. Ραντεβού, λοιπόν, στον δρόμο!   

•Αντρέας Γρηγορίου 
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ 
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας
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• Aramis Fuente, Πρέσβης Κούβας
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«Ν»: Μετά από 16 χρόνια ο 
αγώνας του Κουβανικού λαού 
για απελευθέρωση των 5 ηρώων 
δικαιώθηκε. Τι σημαίνει για το 
λαό της Κούβας αυτή η νίκη;

«Α.Φ.»: Είναι μια αναγνώριση 
της αντίστασης, της πίστη και της 
δύναμης των πεποιθήσεών μας. Μια 
σαφής και προφανής επιβεβαίωση 
των ηθικών και πατριωτικών αξιών 
που προώθησε την Επανάσταση στις 
νέες γενιές και την επαναβεβαίωση 
της σκέψης του Αποστόλου της 
ανεξαρτησίας της Κούβας, Χοσέ 
Μαρτί, ότι χαρακώματα ιδεών 
αξίζουν περισσότερο από τα πέτρινα 
χαρακώματα. Το συμπέρασμα αυτού 
του επεισοδίου, ως αναπόσπαστο 
μέρος της ιστορίας του αγώνα του 
λαού μας, είναι ένας θρίαμβος της 
αλήθειας, της δικαιοσύνης που έχει 
επικρατήσει ενάντια στο κακό, το 
ψέμα και την υποκρισία.

«Ν»: Πως θεωρείτε ότι συνέβαλε 
το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης, 
που όλα αυτά τα χρόνια στήριζε 
τον αγώνα του Κουβανικού λαού 
στην απελευθέρωση των 5;

«Α.Φ.»: Το διεθνές κίνημα 
αλληλεγγύης έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στον αγώνα για την απελευθέρωση 
των πέντε αντιτρομοκρατών 
Κουβανών ηρώων, οι οποίοι είχαν 
αδίκως και βάναυσα φυλακιστεί 
για πάνω από 16 χρόνια έχοντας 
παραμορφώσει την αλήθεια και 

κρύβοντάς την πίσω από ένα 
πραγματικό τείχος σιωπής.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων έλαβαν την ενθάρρυνση 
και την αλληλεγγύη εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων από όλες τις 
ηπείρους, οι οποίοι δεν έπαψαν να 
διεκδικούν την απελευθέρωσή τους 
και να απαιτούν από τις αρχές των 
ΗΠΑ να σταματήσουν την αδικία 
και να απελευθερώσουν αυτούς 
τους άνδρες των οποίων το μόνο 
«έγκλημα» ήταν η καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι 
εκ μέρους του λαού μας, των Πέντε 
και των οικογενειών τους, όλες 
τις οργανώσεις και τα άτομα που 
στην Κύπρο, όλα αυτά τα χρόνια, 
συμπαραστέκονταν στον δίκαιο 
σκοπό τους, εργάστηκαν γι ‘αυτό 
και πάλεψαν ακούραστα για την 
απελευθέρωσή τους.

«Ν»: Η απελευθέρωση των 
κουβανών πατριωτών έγινε στα 
πλαίσια συμφωνίας ανάμεσα 
στην Κούβα και τις ΗΠΑ. Τι 
περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία 
και ποιος είναι ο στόχος της 
Κούβας μέσα από αυτό το 
διάλογο; 

«Α.Φ.»: Μετά από πολλούς μήνες 
διακριτικών συνομιλιών μεταξύ των 
εκπροσώπων των κυβερνήσεων της 
Κούβας και των ΗΠΑ είχαν ελευθερωθεί 
τρεις αντιτρομοκράτες που ακόμη 
βρίσκονταν φυλακισμένοι σε εκείνη 
τη χώρα.

Η Κούβα απελευθέρωσε έναν 
Αμερικανό, με κουβανική καταγωγή, 
κατάσκοπο που έκτιε ποινή για 
τις δραστηριότητες αυτές για τις 
ειδικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Για ανθρωπιστικούς λόγους, 
απελευθέρωσε επίσης ένα 
Αμερικάνο έμμισθο ο οποίος 
καταδικάστηκε για παραβίαση των 
νόμων της χώρας μας. Παράλληλα 
ανακοινώθηκε η αποκατάσταση 
των διπλωματικών σχέσεων που, 
όπως είναι γνωστό, διακόπηκαν με 
απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
το 1961.

«Ν»: Μετά τη συμφωνία των δύο 
χωρών ο Μπ.Ομπάμα δήλωσε πως 
η Κούβα εξακολουθεί να κυβερνάται 
από ένα καταπιεστικό καθεστώς 
και ότι η Κούβα είναι αναπότρεπτο 
ότι θα αλλάξει. Θεωρείτε πως οι 
ΗΠΑ, μέσα από αυτή τη συμφωνία, 
αποσκοπούν στη διάλυση του 
σοσιαλιστικού οικοδομήματος;

«Α.Φ.»: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών έχει αναγνωρίσει την 
αποτυχία της πολιτικής που για 
περισσότερο από πενήντα χρόνια 
έχουν εφαρμοσει κατά της Κούβας.

Μεταξύ της Κούβας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν 
σοβαρές διαφωνίες σε διάφορα 
θέματα, αλλά μπορούν να 
συνυπάρξουν με ένα πολιτισμένο 
και ειρηνικό τρόπο. Ελπίζουμε 
ότι οι μελλοντικές σχέσεις και 
διπλωματικές αποστολές, θα 
βασίζονται στις αρχές του διεθνούς 
δικαίου που κατοχυρώνονται στον 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και στις Συμβάσεις της Βιέννης 
περί διπλωματικών και 
προξενικών σχέσεων.

Ο διάλογος και οι σχέσεις 
θα πρέπει να δείχνουν 
σεβασμό και να βασίζονται 
στην κυρίαρχη ισότητα 
και την αμοιβαιότητα, 
χωρίς να να βλάβουν την 
εθνική ανεξαρτησία και 
την αυτοδιάθεση του λαού 
μας. Αυτό προϋποθέτει το 
σεβασμό των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών 
συστημάτων των δύο κρατών 
και την αποφυγή κάθε μορφή 
απειλής ή παρέμβασης στις 
εσωτερικές υποθέσεις. Κανείς 
δεν μπορεί να ισχυριστεί 
ότι για να βελτιωθούν οι 
σχέσεις θα πρέπει η Κούβα 
να εγκαταλείψει τις αρχές τις.

Ο κ. Ομπάμα έχει ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις 
για την τροποποίηση ορισμένων πτυχών του 
αποκλεισμού, ο οποίος φυσικά θα πρέπει να 
σταματήσει, καθώς είναι το κύριο εμπόδιο στην 
πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. Ο ίδιος ανακοίνωσε την 
απόφασή του να συζητήσει στο Κογκρέσο σχετικά 
με την άρση του αποκλεισμού, κάτι που είναι 
σημαντικό.

Μερικοί στις ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν 
την πρόοδο της διαδικασίας αυτής. Είναι γνωστό 
ότι εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι οι οποίοι 
επαναλαμβάνουν πως το γεγονός ότι αλλάζουν 
μεθόδους δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τους 
στόχους που επιδιώκουν για πάνω από πέντε 
δεκαετίες, και επιμένουν στις επεμβατικές πράξεις 
που η επαναστατική κυβέρνηση και η κοινωνία 
μας δεν θα δεχτούν.

«Ν»: Κατά τον Οκτώβριο ενεργοποιήθηκε 
μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και 
Κούβας για θέματα γεωργίας. Παρακαλώ 
ενημερώστε μας για το περιεχόμενο αυτής 
της συμφωνίας. Θεωρείτε πως οι δύο χώρες 
θα μπορούσαν να αναπτύξουν συνεργασία 
και σε άλλους τομείς;

«Α.Φ.»: Πράγματι, αλλά όχι μόνο η Παγκόσμια 
Τράπεζα. Επίσης, η UNESCO, η UNICEF και άλλοι 
περίφημοι οργανισμοί αναγνωρίζουν αυτά τα 
επιτεύγματα και την πρόοδο.

Παρά την κρίση και την συνεχιζόμενη οικονομική 
επίθεση στην οποία βρίσκεται η χώρα για 
περισσότερα από 50 χρόνια, η Κούβα, με μεγάλη 
αφοσίωση και προσπάθεια κατάφερε να εφαρμόσει 
και να διατηρεί τα συστήματά της εκπαίδευσης 
και της υγείας τα οποία είναι καθολική 
και δωρεάν και όλοι οι Κουβανοί, χωρίς 
κανενός είδους διάκριση, έχουν πρόσβαση 
σε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και στην 
κοινωνική ασφάλεια και άλλα. Όσον αφορά 
την υγεία, η Κούβα έχει ανάλογους δείχτες 
με αυτούς των ανεπτυγμένων χωρών.

Αυτά και πολλά άλλα πράγματα εξηγούνται 
επειδή στην Κούβα κέρδισε μια σοσιαλιστική 
επανάσταση που έχει θέσει τα προβλήματα 
και τις ανάγκες του λαού ως προτεραιότητα 
και έχει μια πραγματική πολιτική βούληση 
και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσει 
και να λύσει τα πολλά προβλήματα που 
κληρονόμησε από μια κοινωνία που πάντα 
ευνοούσε και υπερασπιζόταν τα συμφέροντα 
της μειοψηφίας.

Η χώρα εργάζεται ακούραστα για να 
συνεχίσει να ανεβάζει τα επίπεδα της 
ποιότητας και της προσοχής στις ανάγκες 
του πληθυσμού, τόσο στην εκπαίδευση όσο 
και στην υγεία και άλλους τομείς. 

Ως προτεραιότητες, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε 
αξίες και να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε 
πολίτες με ευρεία κουλτούρα και υψηλού 
επιπέδου πνευματικότητα, επιστημονικότητα, 
καλλιτεχνικότητα και ανεπτυγμένη κοινωνική 
συνείδηση. Να πλησιάζουμε κάθε μέρα περισσότερο 
στην επίτευξη του στόχου τα σχολεία μας να είναι 
σε θέση όχι μόνο να εξοπλίσουν τους μαθητές με τις 
απαραίτητες γνώσεις αλλά και να ενισχύσουν τις 
ικανότητές τους για να αλληλεπιδρούν ως κοινωνικά 
όντα ολοένα και περισσότερο αφοσιωμένα στην 
κοινωνία τους και την εποχή στην οποία ζουν.

«Ν»: Πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα 
κυκλοφόρησε έκθεση της η οποία επαινεί την 
Κούβα για τα επιτεύγματα της στην παιδεία 
και στην υγεία. Η έκθεση αναφέρει πως το 
εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα της 
Κούβας είναι τα καλύτερα στη Λατινική Αμερική 
και από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα σε 
όλο τον κόσμο. Πως εξηγείτε αυτή την επιτυχία 
της Κούβας; Ποιες είναι προτεραιότητες που 
δίνετε στα ζητήματα παιδείας και υγείας;
 
«Α.Φ.»: Η χώρα μας ήταν μεταξύ των πρώτων 
που απάντησαν στο κάλεσμα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση του 
ιού Έμπολα. Τρεις ομάδες από την Κούβα με 256 
γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους ειδικούς υγείας 
βρίσκονται εδώ και μήνες στη Γουινέα, Σιέρα Λεόνε 
και τη Λιβερία, για την καταπολέμηση αυτής της 
επιδημίας.

Η Κούβα και η Βενεζουέλα έχουν φέρει εις 
πέρας αυτό που είναι γνωστό ως «Επιχείρηση 
Θαύμα» που έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω 
από δύο εκατομμύρια δωρεάν χειρουργικές 
επεμβάσεις για την αποκατάσταση της 
όρασης σε άτομα με χαμηλό εισόδημα σε 
πάνω από 30 χώρες της Λατινικής Αμερικής 
και της Αφρικής, οι οποίοι μπορεί να 
υποφέρουν από καταρράκτη, οφθαλμικό 
πτερύγιο και άλλες προσβολές της όρασης.

Με το πρόγραμμα αλφαβητισμού 
της Κούβας “Yo si puedo” («Εγώ, 
ναι μπορώ»), που υλοποιείται 
σε 30 χώρες, έχουν μάθει να 
διαβάζουν  8,5 εκατομμύρια 
άνθρωποι. Περισσότεροι από 
2.000 κουβανοί εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται σε 40 χώρες. 
Επιπλέον, η Κούβα προσφέρει 
υποτροφίες σε χιλιάδες 
φοιτητές από φτωχές χώρες και 
τους παρέχει πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση. Η Λατινοαμερικάνικη 
Ιατρική Σχολή είναι μία από τις 
πιο διάσημες και αναγνωρισμένες 
στην αμερικανική ήπειρο και 
έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες 
επαγγελματίες υγείας από 
περισσότερες από εκατό χώρες.

«Ν» :  Κατά  κα ιρούς 
επ ιστρατεύοντα ι  από 
την αστική προπαγάνδα 
«αποκαλύψεις» για δήθεν 

ανελευθερία στην Κούβα, καταπίεση, 
αποκλεισμό από τον υπόλοιπο κόσμο 
και άλλα πολλά. Αλήθεια, πόση σχέση 
έχουν αυτά με την πραγματικότητα;
«Α.Φ.»: Η Κούβα ήταν επανειλημμένα το θύμα 
συκοφαντικών εκστρατειών που επιδιώκουν 
να στρεβλώνουν την πραγματικότητα 
της χώρας και να μπερδέψουν την κοινή 
γνώμη, ωστόσο, το εξαιρετικό έργο της 
Επανάστασης, η οποία πραγματοποιήθηκε 
υπό δύσκολες συνθήκες και υπό συνεχή 
επίθεση και τρομοκρατικές πράξεις όλων 
των ειδών, είναι εδώ παρούσα, με απτά 
επιτεύγματα που κανείς με την οποιαδήποτε 
δόση ειλικρίνειας και ευπρέπειας δεν μπορεί 
να αρνηθεί. Η κουβανική επανάσταση, 
που είχε πάντα την πλήρη υποστήριξη 
του λαού και παρά τους όσους ενήργησαν 
μικροπρεπώς για να την καταστρέψουν ή 
να την δαιμονοποιήσουν, ήδη συμπλήρωσε 
την πρώτη Ιανουαρίου που μας πέρασε την 
56η επέτειό της και συνεχίζει την νικηφόρο 
πορεία της.

«Ν»: Ο σοσιαλισμός στην Κούβα 
παραμένει η ζωντανή ελπίδα των λαών 
για ένα καλύτερο μέλλον. Ποιο μήνυμα 
θα θέλατε να στείλετε προς τους νέους 
της Κύπρου;

«Α.Φ.»: Να τους επαναλάβω τον ειλικρινή 
και βαθύ θαυμασμό που νιώθουμε πάντα για 
τον κυπριακό λαό και τη νεολαία του, καθώς 
και την αλληλεγγύη και τη στήριξη για τον 
αγώνα τους και το δίκαιο σκοπό τους. Είμαστε 
γεωγραφικά μακριά, αλλά πολύ κοντά με τα 
συναισθήματα και τις προσωπικές σχέσεις 
φιλίας που έχουν σφυρηλατηθεί στα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες που είναι πολύ κοινές. 
Μπορείτε, επίσης, να τους μεταφέρετε 
την αγκαλιά του κουβανικού λαού και την 
απόλυτη πίστη ότι ένας καλύτερος κόσμος 
είναι εφικτός.

Επιμέλεια:
•Χάρης Πασιάς
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Πρέπει να αναφερθεί ότι η αλληλεγγύη και η 
συνεργασία της Κούβας με τις φτωχές χώρες του 
τρίτου κόσμου μετράνε ήδη πολλά χρόνια σε δεκάδες 
χώρες. Δεν περιορίζεται στην υγεία, αλλά αυτό 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά. 
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την εκπαίδευση, 
την κατασκευή, τη γεωργία, τον αθλητισμό και άλλα 
στα οποία δεκάδες χιλιάδες Κουβανοί επαγγελματίες 
και ειδικοί έχουν δώσει τη γενναιόδωρη υποστήριξή 
τους.
   
Επί του παρόντος, η κουβανική ιατρική συνεργασία 
είναι παρούσα σε περίπου 70 χώρες, με πάνω από 
50.000 συνεργάτες εκ των οποίων πάνω από 25.000 
είναι γιατροί.

Υπογραμμίζεται επίσης το αλτρουιστικό έργο που 
έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες θύματα των 
φυσικών φαινομένων, ιδίως με τη Διεθνή Ομάδα 
«Henry Reeve» που αποτελείται από Εξειδικευμένους 
Γιατρούς σε περιπτώσεις καταστροφών και σοβαρές 
επιδημίες, που μόλις έχει προταθεί για το Νόμπελ 
Ειρήνης 2015.

Η

6

εφημερίδα 
«Ν» 
συνομιλεί 

εφ όλης 
της ύλης με 
τον πρέσβη 
της Κούβας 
στην Κύπρο, 
συν. Άραμις 
Φουέντε. Ο 
Πρέσβης της 
σοσιαλιστικής 
Κούβας μας 
μιλά για την 
απελευθέρωση 
των 5 
κουβανών 
πατριωτών, για 
την πρόσφατη 
συμφωνία με 
τις ΗΠΑ, για το 
αξιοζήλευτο 
σύστημα 
υγείας και 
παιδείας της 
χώρας, αλλά 
και για την 
οικοδόμηση 
του 
Σοσιαλισμού. 
Επίσης, μας 
μιλά για 
τις σχέσεις 
Κύπρου – 
Κούβας και 
στέλλει το δικό 
του μήνυμα 
στη νεολαία 
της Κύπρου.
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Τα φτερά του «Αγρινού» της Κύπρου κόπηκαν… 
Ποιος από εμάς που φοιτήσαμε στο 
εξωτερικό δε θυμάται χαρακτηριστικά την 
Κύπρια μητέρα αγχωμένη για το ταξίδι να 
μας λέει «Με Κυπριακές Αερογραμμές θα 
σου κλείσω, που έχουμε τους καλύτερους 
πιλότους» και μετά το όλο σκηνικό στο 
αεροδρόμιο να τραβάς μια βαλίτσα 20 
και κάτι κιλών με όλα αυτά που μας 
προμήθευσε η οικογένεια, επειδή εκεί στις 
χώρες που σπουδάζαμε ως γνωστόν δεν 
υπήρχαν όλα αυτά που έφτιαχνε η μαμά με 
τα χεράκια της, αλλά όπως αυτή λέει «είναι 
δικοί μας άνθρωποι, δε θα πληρώσουμε 
τα παραπάνω κιλά…» . Τότε η μητέρα μας 
φάνταζε υπερβολική στα αυτιά μας, τώρα 
όμως που πρέπει να πληρώνεις χώρια από 
το αεροπορικό εισιτήριο την αποσκευή σου, 
αυτό δεν είναι φανταστικό σενάριο, αλλά η 
πραγματικότητα!! 

Πολλά έχουν ειπωθεί και άλλα τόσα θα 
ακουστούν ακόμη για το επίμαχο ζήτημα των 
ΚΑ. Το θέμα όμως είναι ένα: πως στον 
καταγάλανο ουρανό της Κύπρου δε θα ξαναδούμε τα φτερά του περήφανου «Αγρινού» 
και αν τα δούμε δε θα ανήκουν σε εμάς, αλλά σε κάποιο ξένο ιδιώτη που τα αγόρασε. Αυτό 
που συνέβηκε ήταν ένα έγκλημα που αποσκοπούσε στο τελικό ξεπούλημα των Κ.Α., χωρίς 
η κυβέρνηση να λογαριάζει τους 550 εργαζόμενους που θα έμεναν στον δρόμο, αλλά και το 
τεράστιο πλήγμα που θα προκαλούσε αυτή η απόφαση στην οικονομία του τόπου μας. 

Η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης, ήταν, δυστυχώς, 
συνειδητή και προαποφασισμένη, αφού από τον 
Ιανουάριο του περασμένου χρόνου αποφάσισε να 
μη στηρίξει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κ.Α. στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που υπέβαλε 

το Δ.Σ. Αντιθέτως, ακολούθησε το ξεπούλημα 
των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας , η 

διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων του 
κράτους στην AEGEAN και RYANAIR και η αγορά 
του εμβλήματος των Κ.Α από την κυβέρνηση.

Οι ενέργειες αυτές το μόνο που εξυπηρετούσαν 
ήταν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι φανερό 

ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ 
όχι μόνο δεν στήριξε τις Κ.Α, 
αλλά επεδίωξε τη συγκεκριμένη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, προκειμένου να 
προχωρήσει στο άμεσο κλείσιμο τους 
κάτι που τελικά έγινε, με αποτέλεσμα  

69 χρόνια μετά, η Κύπρος να μην έχει 
εθνικό αερομεταφορέα. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι την ώρα που έβαζαν 
λουκέτο στις Κ.Α, έφθαναν και άλλα αεροσκάφη γνωστής αεροπορικής εταιρείας και τουριστικό 
γραφείο βρέθηκε «ξαφνικά» με ένα συμβόλαιο διαμετακόμισης επιβατών. Όλα ήταν πολύ καλά 
σχεδιασμένα πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων και της κυπριακής κοινωνίας!

Το ιστορικό του « Αγρινού» της Κύπρου…
Ο ι  Κ υ π ρ ι α κ έ ς 
Α ε ρ ο γ ρ α μ μ έ ς 
ιδρύθηκαν στις  24 
Σεπτεμβρίου 1947,  
από την αποικιακή 
κυβέρνηση  της 
Κύπρου, την Brit-
ish European Air-
ways και άλλους 
ιδιωτικούς επενδυτές 
και ξεκίνησε τη 
λειτουργία της τον 
Απρίλιο του 1948. 
Με την εγκαθίδρυση 
τ η ς  Κυπρ ιακής 
Δημοκρατίας το 
1960, παραλαμβάνει η 
Κυπριακή Κυβέρνηση, 
υπό την προεδρία 
του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’, το 53,2% 
των μετοχών, καθώς η 
BEA κατέχει το 22,7% 
και ιδιώτες επενδυτές 
το υπόλοιπο ποσοστό 
και το 1965 η εταιρεία αποκτά το δικό της λογότυπο. 

Βαρύνουσας σημασίας ήταν ο ρόλος των Κυπριακών Αερογραμμών κατά την τουρκική εισβολή, 
όταν η Κύπρος αποκόπηκε από τον έξω κόσμο καθώς καμιά εταιρεία δεν πραγματοποιούσε 
πτήσεις, πλην του κρατικού μας αερομεταφορέα. 

Το 1992 οι Κ.Α. ίδρυσαν και λειτουργούσαν μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 τη θυγατρική εταιρεία, 
Eurocypria Airlines  και το 2002 ίδρυσαν την Hellas Jet στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι οι 
Κ.Α. βρέθηκαν κατά καιρούς αντιμέτωπες με δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο κατάφερναν να ξεπερνούν. Κομβικό σημείο για την εταιρεία αποτέλεσε η 
«φιλ»ελευθεροποίηση των αιθέρων με την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. 

Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, η εταιρεία δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης, με αποτέλεσμα σταδιακά να χάνει σημαντικό 
μερίδιο αγοράς και κατ’ επέκταση έσοδα. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση 
της τιμής των καυσίμων τα τελευταία χρόνια, αλλά και ορισμένες επιλογές οι οποίες κόστισαν 
σημαντικά ποσά στην εταιρεία (ίδρυση και αργότερα κλείσιμο της  Hellas Jet), έφεραν τις Κ.Α. 
σε αρκετά δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Στις 9 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι οι ενισχύσεις που λάμβανε 
η εταιρεία από το κράτος ήταν ασυμβίβαστες και έτσι η εταιρεία έπρεπε να επιστρέψει τα 
χρήματα στο κράτος. 

Η τελευταία πτήση με κωδικό CY337 είχε δρομολόγιο από Αθήνα προς Λάρνακα. Το αεροπλάνο 
που εκτέλεσε την πτήση ήταν το μοναδικό ιδιόκτητο της εταιρείας με νηολόγιο 5B-DBB και 
προσγειώθηκε στη Λάρνακα στις 21:15, τοπική ώρα της 9ης Ιανουαρίου 2015!

Η αλήθεια πονάει και είναι δύσκολη…
Τα οικονομικά προβλήματα των Κυπριακών 
Αερογραμμών δε δημιουργήθηκαν τώρα, 
ούτε είναι δημιούργημα της προηγούμενης 
κυβέρνησης. Οι βασικές αποφάσεις που 
προϊδέασαν το μέλλον του εθνικού μας 
αερομεταφορέα πάρθηκαν επί κυβέρνησης 
Γλαύκου Κληρίδη- ΔΗΣΥ και πιο συγκεκριμένα: 

1. Η ίδρυση της Hellas Jet το 2002 , κόστισε 
στις ΚΑ 85 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που 
ξετίναξε την κεφαλαιουχική βάση της 
εταιρείας.

2. Η λανθασμένη επιλογή αεροσκαφών. Για την Eurocypria αγοράστηκαν Boeing, 
αντί Airbus, που διέθεταν οι Κυπριακές Αερογραμμές.

3. Η πρόσληψη ημετέρων το 2002, προεκλογική χρονιά, κατά την οποία ο αριθμός των 
υπαλλήλων της εταιρείας είχε αγγίξει τους 2200. Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρουμε ότι το 
2012 οι υπάλληλοι στην εταιρεία ήταν 1150 και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επεξεργαστεί 
σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη μείωση του προσωπικού κατά 270, άτομα διατηρώντας το 
στόλο των 11 αεροπλάνων. 

4. Επειδή η εταιρεία παρουσίαζε ζημιές, η κυβέρνηση Κληρίδη αντί να λάβει διορθωτικά μέτρα, 
αποφάσισε και έδωσε την 1η Μαΐου 1996 τα καταστήματα αδασμολόγητων ειδών που ήταν 
κερδοφόρα, στις Κυπριακές Αερογραμμές. Μ’ αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση χρηματοδότησε 
την εταιρεία με περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ.  Οι Κυπριακές Αερογραμμές τότε απολάμβαναν 
καθεστώς μονοπωλίου και δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό που 
προέκυψε με το άνοιγμα της αγοράς. 

5. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ είχε αφήσει την εταιρεία απροετοίμαστη για τις συνθήκες του 
ανταγωνισμού που έκανε τα δεδομένα ακόμα πιο δύσκολα. Αντιθέτως η  προηγούμενη 
κυβέρνηση έφερε σχέδιο αναδιάρθρωσης στη Βουλή το καλοκαίρι του 2012. Το σχέδιο είχε 
συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κυβέρνησης. 
Η πλειοψηφία της Βουλής (ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ) απέρριψε το σχέδιο αναδιάρθρωσης λέγοντας ότι 
χρειάζεται άλλο. Με αυτή την εξέλιξη η εταιρεία επιβαρύνθηκε με πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

Η κυβερνώσα Βουλή, με την καταψήφιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης αντισυνταγματικά 
ψήφισε και το «άνοιγμα των αιθέρων». Αυτός ήταν στόχος ανταγωνίστριας εταιρείας των 
Κυπριακών Αερογραμμών  και η πλειοψηφία της Βουλής τον υλοποίησε. Οι κυβερνώντες 
αναμασούν τα περί παράνομης στήριξης που παραχωρήθηκε στις Κυπριακές Αερογραμμές. 
Οι κρατικές ενισχύσεις ψηφίστηκαν απ’ όλα τα κόμματα (σε αντίθεση με τα 23 εκατομμύρια 
που αποκαλύφθηκε στην απόφαση της Κομισιόν ότι έδωσε η παρούσα κυβέρνηση χωρίς να 
είναι γνωστό με ποιες διαδικασίες). Τα κόμματα τότε ψήφισαν γιατί έπρεπε να στηριχθούν 
οι Κυπριακές Αερογραμμές για μια σειρά από οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, που και 
σήμερα ισχύουν. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επαφές με την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
και εξασφάλισε τη συναίνεσή της για κατάθεση βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης μέσω του 
οποίου θα εγκρινόταν η κρατική στήριξη ως βοήθεια διάσωσης (Rescue Aid). Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ δεν αξιοποίησε ποτέ αυτή τη δυνατότητα, γιατί επιδίωκε να κλείσει την 
εταιρεία και το πραγματοποίησε. 

Οι Κυπριακές Αερογραμμές με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους ήταν πάντοτε εκείνες 
οι Αερογραμμές που καθόριζαν την ισορροπία μεταξύ ανάγκης κέρδους και εξυπηρέτησης 
του απλού ανθρώπου, που ταξίδευε μαζί τους είτε δίνοντας σε φοιτητικές ενώσεις του 
εξωτερικού δωρεάν εισιτήρια για τους άπορους φοιτητές, είτε καθορίζοντας εκπτώσεις 
σε όσους ήταν κάτοχοι της φοιτητικής ταυτότητας του Ο.Ν.Ε.Κ., είτε έδινε τη δυνατότητα 
μεταφοράς περισσότερων κιλών στα φοιτητικά εισιτήρια, όταν οι φοιτητές μας, μετακόμιζαν 
ουσιαστικά για το νέο τους φοιτητικό σπίτι στο εξωτερικό. 

Οι κυβερνώντες κατάφεραν να ξεπουλήσουν τις ΚΑ στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων 
και προβάλλουν και επιχειρήματα για το έγκλημα αυτό με τις δηλώσεις Συναγερμικών 
αξιωματούχων και στελεχών του ΔΗΣΥ να αναφέρουν πως «Οι Κ.Α. θα έπρεπε να είχαν 
κλείσει από καιρό, το κράτος δεν μπορεί να εμπλέκεται σε τέτοιες δραστηριότητες και πως 
στην Ευρώπη κρατικές αερομεταφορές δεν μπορούν να επιβιώσουν». Τέτοιες δηλώσεις 
δυστυχώς αποδεικνύουν τη φιλοσοφία της κυβέρνησης ΔΗΣΥ για αποκρατικοποίηση όλων των 
κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών (CYTA, AHK, Αρχή Λιμένων κ.α.), ενώ οι  ημικρατικοί 
οργανισμοί θα πρέπει να προσφέρουν  στην κοινωνία ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες, 
εξυπηρετώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και του κυπριακού λαού 
γενικότερα.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ήταν, είναι και θα είναι στο πλάι των εργαζομένων
«Αν η κυβέρνηση θέλει, μπορεί να σώσει τις Κυπριακές Αερογραμμές», τόνιζε η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 
λίγες μέρες πριν το κλείσιμο της εταιρείας. Η ΣΗΔΗΚΕΚ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει 
τις ευθύνες της και να εκφράσει την πολιτική βούληση δίνοντας τη μάχη και την αναγκαία 
στήριξη για να συνεχίσει η Κύπρος να έχει το δικό της αερομεταφορέα πάμπολλες φορές.

-«Η κυβέρνηση Αναστασιάδη από την πρώτη στιγμή έδειξε τις προθέσεις 
της για κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών», προειδοποιούσε η 
Συντεχνία.

-«Προδιαγεγραμμένο έγκλημα το κλείσιμο των Κυπριακών 
Αερογραμμών»: Η ΣΗΔΗΚΕΚ με ανακοίνωσή της στις 10 Ιανουαρίου 
μετά το κλείσιμο του εθνικού μας αερομεταφορέα ανάφερε πως 
με το κλείσιμο των  Κ.Α. συντελέστηκε ένα έγκλημα σε βάρος της 

οικονομίας της Κύπρου το οποίο ήταν προ πολλού μεθοδευμένο.

Δήλωση Άντρης Δημητρίου, Οργανωτικό Στέλεχος ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ: 
«Παρακολουθώντας διάφορες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και δηλώσεις, 
συνειδητοποιώ με απογοήτευση πως κάποιοι δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι οι 
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ δεν ήταν αποτέλεσμα από το περίσσευμα κάποιου πλούσιου 
ιδιώτη. Οι Κ.Α έγιναν από το υστέρημα του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, ήταν περιουσία του 
κυπριακού λαού. Καμιά ευθύνη δεν φέρουν οι εργαζόμενοι, οι όποιοι στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους από την αρχή της λειτουργιάς της είχαν αποδείξει την αφοσίωση τους 
σε αύτη, δεχόμενοι συνεχείς μειώσεις μισθών και ωφελημάτων. Ο προστατευτισμός 
που έχαιραν οι Κ.Α δεν αφορούσε τους εργαζόμενους, αλλά την ασυλία κάποιων 
να διαχειρίζονται ερασιτεχνικά και εγκληματικά την εθνική περιουσία που τους 
εμπιστεύτηκε ο Κυπριακός Λαός. Λυπάμαι αν κάποιους τους ενοχλεί ότι κάποιοι από 
εμάς εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε ιδανικά και αξίες, δηλαδή στην αξία και την 
ανάγκη ενός εθνικού μεταφορέα και ότι μας εκφράζει στη πράξη η κοινωνική δικαιοσύνη 
και η συναδελφική αλληλεγγύη». 

       Οι εργαζόμενοι θυσιάστηκαν στο βωμό των συμφερόντων…

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που πήραμε από πρώην εργαζόμενους 
των ΚΑ και οι οποίες επιβεβαιώνουν το καλοστημένο σχέδιο ξεπουλήματος 
του κρατικού μας αερομεταφορέα:

«Το κλείσιμο των ΚΑ, δεν είναι έτσι απλό όπως θέλουν κάποιοι να το παρουσιάζουν, 
δηλαδή το κλείσιμο μιας ζημιογόνας αεροπορικής εταιρείας, αλλά η τελευταία πράξη 
σε βάρος της κρατικής περιουσίας του τόπου μας με διάφορες αρνητικές εξελίξεις 
που θα προκύψουν στη συνέχεια. Οι ΚΑ μπορούσαν και έπρεπε να σωθούν, αλλά 
οι κυβερνώντες επέλεξαν να μην στηρίξουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης τους. 

«Πιστεύω πως οι ΚΑ, ήταν το πρώτο πείραμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής αυτής 
της κυβέρνησης, αφού φορτώνει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης του κλεισίματος 
της εταιρείας στους εργαζόμενους και στις συντεχνίες και διασπάζει την εργατική 
τάξη σε «βολεμένους» προνομιούχους και μη. Πριν περάσει το σοκ του κλεισίματος 
των ΚΑ και ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι συνέβηκε, θα ακολουθήσει το 
ξεπούλημα των υπόλοιπων κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών της Κύπρου»- 
Πέτρος Ευθυμίου, Τμήμα Πληροφορικής Κυπριακών Αερογραμμών 

«Μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο.. 
Είναι άδικο και σκληρό να βλέπουμε εμείς οι εργαζόμενοι πως οι θυσίες που κάναμε 
τόσα χρόνια δεν έγιναν βήματα προόδου για να ορθοποδούσε η εταιρεία».

«Στην κοινή γνώμη υπάρχει η εντύπωση ότι όλο το προσωπικό των Κυπριακών 
Αερογραμμών είναι υψηλόμισθο, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
αφού είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στις Κ.Α – 
ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΟΙ. 
Νιώθω, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, πολύ απογοητευμένος από την 
κατάσταση που επικρατεί. Δεν λήφθηκαν μέτρα για τη  διάσωση της εταιρείας, με 
αποτέλεσμα ότι ήταν να γίνει, να το πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι».

Τώρα η  κοινωνία επιβάλλεται να αντιδράσει και να αντισταθεί στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, που χωρίς ίχνος δισταγμού ξεπουλούν 
τα πάντα, διαλύοντας το κράτος προνοίας που για χρόνια πρόσφερε στην κοινωνία. Η 
κοινωνία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως τα συμφέροντα του διεθνούς και εγχώριου 
κεφαλαίου δεν είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου, του συνταξιούχου, του φοιτητή, 
του μαθητή και του απλού ανθρώπου, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε βάρβαρες 
εποχές καπιταλιστικής κρίσης. Σήμερα οι υπάλληλοι των ΚΑ, αύριο ίσως εσύ, εγώ, ο 
δίπλα μας!

Επιμέλεια:
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής « Ν»



Φεβρουάριος 2015 ρεπορτάζ 11Φεβρουάριος 2015ρεπορτάζ10

Σε άλλη συνομιλία των δύο, ενώ ο διαιτητής 
ξεκαθαρίζει ότι ήταν πολύ κοντά στη φάση, 
το μέλος της Ε.Δ. έμμεσα του υποβάλλει ότι 
αν η φάση είναι στην ευχέρεια του διαιτητή, 
τότε να αποφασίζει ανάλογα με τις οδηγίες 
που του δίνονται από πριν. 

       Απόσπασμα:
ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: Είσαι σίουρος δηλαδή. Είδες 

την φάση καλά; 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ναι αφού ήμουν τέλλια 
μπροστά του. Ήμουν που πάνω του. 

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ: Α! Μάλιστα. Ντάξει. Ε... καλάν 
άμαν εν καμιά φάση που εν στην δική 
σου ευθύνη να δώσεις ή να μεν δώσεις 
εννά κρίνεις αναλόγως. Τον κινέζο να 

τον κάμνεις άμαν εν έσσιει φάση. Εν τζαι 
θέλουμε να αδικούμεν εμείς ρε κουμπάρε. 
Ξέρεις. Αλλά άμαν εν φάση που παίζεται 
τζαι εν οριακά εν στο κέφι το δικό σου. 

Ντάξει?

Στο επόμενο απόσπασμα φαίνεται ότι ο 
διαιτητής έχει τιμωρηθεί γιατί δεν εκτέλεσε 
τις εντολές. Το μέλος της Ε.Δ. διερωτάται 
«...άμπα τζαι εν κουμμουνιστής... για να 
μεν σφυρίσει το πέναλτι».

Απόσπασμα: 
[….] ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: ...είσαι τζαι 

τιμωρημένος γιατί εν έδωσες το πέναλτι 
του ΑΡΗ προχτές. Εν ήνταμπου να σου 

κάμω.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πιο πέναλτι?

Μ: Είσιε πέναλτι ο ΑΡΗΣ είπαν μου τζαι εν 
τους το έδωκες.

Δ: Μα ποιος σου είπε έτσι πράμα; 
Μ: Έτσι μου είπασιν τζείνοι του ΑΡΗ.

Δ: Α... ώστε είπαν σου έτσι.
Μ: …αλόπως είσαι κουμουνιστής ξα εν 

είσαι... σκέφτεσαι το; Εν κουμμουνιστής 
ρε κουμπάρε; Λαλώ αϊστον έξω να δω... 

πένταλτι εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Δ: Είπαν σου ότι είμαι κουμμουνιστής;  

Μ: Οϊ... ρε κουμπάρε για να μεν σφυρίσει 
το πέναλτι εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ...

Δ: Α ενόμιζες εσύ.
Μ: ...άμπα τζαι εν κουμμουνιστής τίποτε, 
εν κρυφοκουμουνιστής τζαι εν φαίνεται… 
τώρα τζαι να πάει άμαν εν αυτόν θα σε 

καθίσκω μιαν εφτομάν.

Το πρώην μέλος της Ε.Δ. σαν ευσυνείδητο 
κομματικό στέλεχος, φρόντιζε και για την 
επιτυχία των χοροεσπερίδων του ΔΗΣΥ. Στη 
συνομιλία προσκαλεί τον νεαρό διαιτητή 
στον χορό του ΔΗΣΥ!

Απόσπασμα:
ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: Θέλεις να πάεις άρκοψες 
στον χορό του Συναγερμού, στο Μόντε 

Καπούτο; […] 
Αν θα πάεις, μίλα με τα παιθκιά, έχω 

τραπέζι πάνω στο όνομά μου Μ..... τζιαι 
πιάνετε εισιτήρια που τζιαχαμαί...  

Σ ε  ά λ λ η 
ηχογράφηση 
που διέρρευσε 
α κ ο ύ γ ο ν τ α ι 
υποδείξεις του 
πρώην μέλους 
της Ε.Δ. στον 
διαιτητή, για 
να ευνοήσει την 
Πάφο σε αγώνα 
νέων Πάφος-ΟΜΟΝΟΙΑ. Λέει χαρακτηριστικά 
«...θέλω έτσι να παίξεις λίον η έδρα οι 
Παφίτες» και «προσέχετε λίον για να μεν 
έχει παράπονα η Πάφος».

Σε άλλο απόσπασμα φαίνεται η εμπλοκή 
τόσο της ΚΟΠ όσο και των παρατηρητών 
στο παιχνίδι που στήνεται. Πρόκειται για 
αγώνα 3ης κατηγορίας μεταξύ Σπάρτακου 
Κιτίου-Διγενή Ορόκλινης, όπου το παιχνίδι 
έληξε 1-0 με τη συνομιλία να αφορά οφσάιντ 
που δε δόθηκε υπέρ του Διγενή.

   Απόσπασμα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Με το προχτεσινό τι έγινε 

τελικά?
ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: Με το προχτεσινό με 

σχίλια ζόρκα ήταν να σου βάλει 7,9 ο 
παρατηρητής  τζαι λαλεί μου ρε μα ήταν 
οφσάιντ. Τζαι μένα ούλλοι είπαν μου ότι 

ήταν οφσάιντ.
Δ: Οϊ κύριε (……) μου εν είχε έτσι πράμα.
Μ: Μα ρε (..…) είπαμε τους ανθρώπους 
που θέλουμε να βοηθήσουμε…είσχεν 

τηλεόραση πίσω σου ρε κουμπάρε? Άμαν 

εν έτσι φάσεις που εξεχωρίσαν… σήκως 
την σημαία οφσάιντ… εν θα σου έλεγεν 
κανένας, ήταν ανθρώπινο λάθος. […]

Δ: Για τζίνη τη φάση ήμουν 100% 
σίγουρος. […] 

Μ: Αφού εθέλαμεν να τους βοηθήσουμε 
τζίνους λίον. Ε γιατί εν την σηκώνεις? 
[…] εννά τους έχω εγώ πας την κκελέ 

μου ρε κουμπάρε? Τζαι παν τζαι τζικατω 
στην ΚΟΠ τζαι λαλούν τα. Ε αφού για να 
σας πω κουβέντα εν τζαι ο παρατηρητής 

μέσα. Να κόφκει ο νους σας.

Αντιδράσεις και δηλώσεις
Στην αρχική της ανακοίνωση η ΚΟΠ, 
διαβεβαίωσε πως τα θέματα τα οποία 
έθιξε ο κ. Παναγή θα τύχουν σοβαρής 
διερεύνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
όμως, οι ηχογραφημένες συνομιλίες είχαν 
περιέλθει, κατά την περίοδο 2010-11, στην 
προσοχή υψηλά ιστάμενων ανθρώπων της 
ΚΟΠ, χωρίς να προχωρήσουν σε διερεύνηση.

Ο κ. Κουτσοκούμνης δήλωσε βέβαιος ότι 
δεν υπάρχουν πρωτογενή στοιχεία για την 
υπόθεση, αφήνοντας σκιές πως γνωρίζει 
για στοιχεία που μόνο η Αστυνομία κατέχει. 
Αμέσως όμως ήρθαν οι δύο συλλήψεις να 
τον διαψεύσουν. Σε νέα του τοποθέτηση στα 
βραβεία ήθους της ΚΟΠ είπε χαρακτηριστικά 
ότι «η ΚΟΠ είναι καθαρή».

Το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για 
το θέμα, αναφέρει πως έχει κατ’ επανάληψη 
καταγγείλει τις κομματικές και άλλες 
παρεμβάσεις στην ΚΟΠ και στο χώρο της 
διαιτησίας και ότι οι καταγγελίες προσφέρουν 
μια καλή ευκαιρία να επέλθει κάθαρση. O Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, δήλωσε πως 
κάποια πράγματα δεν είναι έκπληξη διότι τα 
λέγαμε εδώ και χρόνια και ευτυχώς βρέθηκαν 
κάποιοι και τα έφεραν στην επιφάνεια για 
να τα ακούσουν όλοι. Για το πρώην μέλος 
της Ε.Δ ανέφερε: «Είναι απαράδεκτο. Τόσο 
μένος για τους «κουμμουνίσταρους» στον 
χώρο του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να το 
κατανοήσω. Ρώτησα κι έμαθα γι’ αυτόν τον 
κύριο. Η νοοτροπία του είναι αρρωστημένη. 
Είναι «άρρωστος», ορκισμένος εχθρός της 
Αριστεράς».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε τοποθέτησή 
του διερωτήθηκε αν είναι παράξενο να 
συναντηθεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο με 
παράγοντα της ΚΟΠ! «Δεν μας φτάνουν τα 
τόσα προβλήματα σ’ αυτό τον τόπο, η μάππα 
μας έλειπε τώρα», είπε…

Κάθαρση εδώ και τώρa
Το πρόβλημα δεν είναι απλά η αλλοίωση 
αποτελεσμάτων σε μικρότερες κατηγορίες 
αλλά ο έλεγχος ολόκληρου του 
οικοδομήματος του ποδοσφαίρου από 
συγκεκριμένους κύκλους που τα κίνητρα 
τους φαίνεται να είναι και πολιτικο-
ιδεολογικά, διασυνδεδεμένα φυσικά με 
τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που 
υφίστανται στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Άρα οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τη 
θέση της ΕΔΟΝ πως, στον αθλητισμό 
αναπτύσσονται ισχυρά οικονομικά 
συμφέροντα, καθώς και πολιτικά και 
κοινωνικά συμφέροντα, επιδιώξεις και 
αντιπαραθέσεις. 
Η κατάσταση στην ΚΟΠ όζει διαπλοκής σε 
όλα τα επίπεδα και απαιτούνται ριζικές 
αλλαγές. Γίνεται ξεκάθαρο πως οι ευθύνες 
για τις παρεμβάσεις φτάνουν ψηλά. Αυτό το 

τεράστιας σημασίας θέμα πρέπει 
να πάει μέχρι το τέλος και να 
αποδοθούν ευθύνες είτε αυτές 
αφορούν στην ηγεσία της ΚΟΠ, είτε 
σε πολιτικά πρόσωπα, είτε άλλους 
παράγοντες. 

Ας αναλογιστεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
αν η αδικία γεννά βία, και να σταματήσει να 
ψάχνει στην κάρτα φιλάθλου τη λύση για 
τη βία στα γήπεδα. Καιρός να κοιτάξει τις 
ευθύνες του κόμματος του, την κατάσταση 
στην ΚΟΠ και τη διαιτησία. 

Το ποδόσφαιρο παραμένει η πιο σημαντική 
διέξοδος για χιλιάδες νέους και νέες. 
Για να καταστεί μια υγιής ενασχόληση 
κανένα «κουκούλωμα» δεν πρέπει να 
επιτραπεί τόσο από την Πολιτεία, όσο 
και από τους υγιείς παράγοντες και 
σωματεία του ποδοσφαίρου μας. Να 
γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές σε δομές 
και πρόσωπα. Μόνο έτσι θα ανακτηθεί 
η χαμένη αξιοπιστία του αθλήματος 
και δεν θα επαναληφθούν παρόμοια 
φαινόμενα.

Επιμέλεια:
•Κώστας Χαραλάμπους

•Χάρης Καρμέλλος
•Πάνος Δημητρίου
•Νικόλας Παττίχης

•Γιώργος Λιασής 

«Το κυριότερο πρόβλημα στο κυπριακό 
ποδόσφαιρό είναι η προκατάληψη». 
Πόσες και πόσες φορές ακούσαμε αυτή 
την τοποθέτηση από τους «σοφούς» 
της ΚΟΠ; Ορισμοί διαιτητών, τραγικά 
διαιτητικά λάθη, ανισοβαρείς αποφάσεις 
της Δικαστικής, περίεργα αποτελέσματα 
αγώνων, όλα βαφτίζονταν σαν 
προκατάληψη φιλάθλων και παραγόντων. 
Και ενώ τα γεγονότα φώναζαν ότι κάτι 
υπάρχει στο παρασκήνιο, η απουσία 
αποδεικτικών στοιχείων ίσως και ο φόβος 
κάποιων να μιλήσουν, άφηνε τα πάντα 
στη σφαίρα των εικασιών. Μέχρι που 
τόλμησε να μιλήσει ο διεθνής διαιτητής 
και τέως Αντιπρόεδρος του Σ.Δ.Κ., Μάριος 
Παναγή.

Παναγή εναντίον όλων
Στην πολυσυζητημένη συνέντευξη τύπου που 
παρέθεσε ο Παναγή, αναφέρθηκε σε κυνήγι 
εναντίον του γιατί δεν ακολουθούσε εντολές, 
και εξήγησε ότι υπήρχε σχέδιο εξόντωσης του 
γιατί έπρεπε «να μπει άλλος στην λίστα που 
ερχόταν από ασθένεια και άλλος ο οποίος το 
’99 είχε συλληφθεί για κατοχή επικίνδυνων 
αντικειμένων σε στάδιο στην Κύπρο».

Έκανε λόγο για παρασκηνιακές ενέργειες 
στο χώρο του ποδοσφαίρου με την εμπλοκή 
ανώτατων στελεχών της διαιτησίας και της 
ΚΟΠ και τόνισε ότι «αν δεν κοπεί ο ομφάλιος 
λώρος που συνδέει τη διαιτησία με το Γιώργο 
Κούμα, τότε δεν θα αλλάξει κάτι». Έριξε 
βολές κατά των Κουτσοκούμνη, Ρέικβαρτ, 
καθώς και κατά της Επιτροπής Διαιτησίας. 
Συγκεκριμένα, κατήγγειλε τον Ρειγκβαρτ ότι 
το 2012 υπέβαλε πρόταση για να στείλει τον 
Άρη Λεμεσού στην 2η κατηγορία, ώστε να 
γλιτώσει η ΕΝΠ.

Αποκάλυψε ότι έγινε συνάντηση πολιτικού 
αρχηγού με υψηλόβαθμο παράγοντα της ΚΟΠ, 
αφήνοντας υπόνοια ότι υπάρχει εμπλοκή 
πολιτικού προσώπου στο παρασκήνιο. Ανέφερε 
ότι με πρόσχημα προεκλογική συγκέντρωση 
υποψήφιου βουλευτή στις 25/09/2010, 
διαιτητές αλλά και παρατηρητές πήγαν στο 
γραφείο γνωστού παράγοντα της ΚΟΠ και 
όπως είπε «εξακολουθούν 
όποτε θέλουν να πηγαίνουν 
για υπόκλιση», άρα για να 
παίρνουν εντολές.

Ο Μάριος Παναγή μίλησε (Άστρα, 16/1/2015) 
για διαιτητές που είναι παντρεμένοι με 
συγγενικά πρόσωπα πολιτικών και αυτό τους 
«δίνει» ορισμούς για παιχνίδια, ενώ άλλοι 
διαιτητές δεν ορίζονται λόγω παρεμβάσεων. 
Αποκάλυψε, επίσης, (δελτίο ειδήσεων Σίγμα, 
16/1/2015) ότι παρατηρητής διατηρεί ψεύτικο 
προφίλ στο Facebook και διερωτήθηκε πώς 
είναι δυνατόν ενώ κατηγορούσε συγκεκριμένη 
ομάδα, να έχει οριστεί παρατηρητής στο 
παιχνίδι της, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον 
Σταύρο Σταύρου που ορίστηκε παρατηρητής 
στο παιχνίδι ΕΡΜΗΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ.

Οι συλλήψεις...

Ο Παναγή έδωσε πολλαπλές καταθέσεις 
στην Αστυνομία, η οποία με αρκετή 
καθυστέρηση προχώρησε στην κατάσχεση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΚΟΠ. 
Αργότερα, αφού διέρρευσαν οι γνωστές 
συνομιλίες, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. 
Των Μιχάλη Αργυρού (Πρόεδρος Συνδέσμου 
Διαιτητών) και Μιχάλη Σπύρου (πρώην μέλος 
Ε.Δ. και νυν δημοτικός σύμβουλος ΔΗΣΥ στα 
Πολεμίδια), οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται 
άμεσα σε προσπάθεια επηρεασμού διαιτητών. 

Στόχος τους «οι κομμούναροι»... 

Στη συνέντευξη τύπου ο Παναγή τόνισε ότι 
«...όλα γίνονταν για συμφέροντα και όχι 
για τα χρήματα». Άρα αφού οι διαιτητές 
δεν χρηματίζονται, ποια συμφέροντα 
εξυπηρετούν; Οι ηχογραφήσεις που είδαν το 
φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι το 
παιχνίδι είναι στημένο ενάντια στα αριστερά 
σωματεία και ότι ο χώρος του ποδοσφαίρου 
και κυρίως η διαιτησία, ελέγχεται από τη 
δεξιά και το κόμμα που την εκφράζει, τον 
ΔΗΣΥ.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε, 
το πρώην μέλος της Ε.Δ. ζητά από τον 
διαιτητή να καθορίσει το αποτέλεσμα υπέρ 
της ομάδας του Κωνσταντίνου και Ευριπίδη 
Τραχωνίου, αφού κινδύνευε με διαβάθμιση. 
Η αντίπαλη ομάδα του Φοίνικα Αγίας Μαρίνας 
Χρυσοχούς, όπως λέει, είναι κουμμούναροι 
και δεν πρέπει να τους φοβάται καθόλου. 
Μάλιστα, το μέλος της Ε.Δ. υπόσχεται 
στον διαιτητή ανέλιξη στην 4η κατηγορία, 
αποδεικνύοντας ποια είναι τα κριτήρια για 
να προαχθεί κάποιος διαιτητής.

Απόσπασμα:
 […] ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: Εν 

σημαντικότατο για τη διαβάθμιση. Αν δεν 
κερδίσει ο Ευρυπίδης εννά κινδυνέψει 

σοβαρά. Εντάξει?
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ναι.

Μ: Οι άλλοι εν κουμμούναροι εν μας 
κόφτει που τους άλλους εντάξει?

Δ: Ναι, ναι.
Μ: Εντάξει? Με τον τρόπο σου εννά 

βοηθήσεις λίον. Εντάξει?
Δ: Ναι, ναι.

Μ: Πιστεύω ότι τζαι ο διαιτητής εννά τον 
βοηθήσει τζαι ούλλα. Αν έσχεις πρόβλημα 

με τον παρατηρητή να με πιάσεις 
τηλέφωνο μετά. […] Το 

λοιπόν, προσεχτικά, 
σοβαρά   όπως 
πάεις-πάεις καλά,     
νομίζω εννά πιάσεις  
  τζαι παιχνίδι 
στην 4η    

κατηγορία. […]

Οι συνομιλίες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
αφορούν στον αγώνα νέων ΑΡΗΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ 
της περιόδου 2010-2011. Το πρώην μέλος 
της Ε.Δ. ασκεί έντονη πίεση στον διαιτητή, 
αφού θα έπρεπε σύμφωνα με τον ίδιο, να 
δώσει πέναλτι σε βάρος της Ομόνοιας.

«Είσαστε μες στη Λεμεσό τζιαι ευνοάτε την 
Ομόνοια. Εν να φκάλουμε νάμι ρε…», λέει 
χαρακτηριστικά. Ακόμη, ενώ ο διαιτητής 

είναι έντονος πως δεν υπήρξε 
παράβαση, το πρώην μέλος της 
Ε.Δ. τονίζει «Να μεν μου φοάσαι 
τους κουμμούναρους».

                   Απόσπασμα: 
[…] ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.: ...εσύ πώς 

είδες τη φάση τζείνη; Εν πάση περιπτώσει, 
τζιαι αμφισβητούμενη να ήταν, ήταν 1-0 
το παιχνίδι, εντάξει… Ήσουν τζιαι πολλά 
φιλικός με τους παίκτες της Ομόνοιας, 

ήξερες τους με τα μικρά ονόματα. Τούτα 
ούλλα ας πούμεντε, έτσι όλα μαζί δίνουν 

μιαν εντύπωση ότι εσύ έχεις μια φιλικότητα 
με την Ομόνοια. Εν τζιαι νοιάζει με εμένα. 

Εντάξει εν δικαίωμά σου, αλλά για να 
ξέρω τζιαι εγώ να σε προστατεύκω. Ρε 
κουμπάρε έσιεις κάποιες αυτές με την 

Ομόνοια. Εν φίλοι σου, να με σε βάλλω, να 
σε προστατέψω.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ούτε τους ξέρω κ. Μ….. μου. 
[…]

Μ.: Το λοιπόν, εντάξει ήταν η φάση του 
πέναλτι, εντάξει εσύ είδες το διαφορετικά. 

Εγώ στη θέση σου, ήταν 1-0 υπέρ της 
Ομόνοιας, αν ήταν φάση που είχαν επαφή, 

και… εντάξει εγώ θα το δίεννα. Εν πάση 
περιπτώσει εσύ έτσι το είδες, έτσι έκρινες. 
Εξάντλησες την αυστηρότητά σου πας στον 
παίκτη του Άρη. Εσύ ήσουν σίουρος για τη 

φάση ρε κουμπάρε;
Δ: 100%, αφού ήμουν που πάνω του.

Μ: Δηλαδή εν του έντζισε εν είσιεν επαφή;
Δ: Όι ούτε καν, ας πούμε έππεσε μόνος του.
Μ: […] Εν πάση περιπτώσει. Επηρεάστηκες 

που κανένα που την Ομόνοια;
Δ: Αφού εν τους ηξέρω καν κύριε Μ….. μου, 
πρώτη φορά κάμνω της Ομόνοιας, πού να 

τους ηξέρω.
Μ: […] Είσαστε μες στη Λεμεσό εσείς τζιαι 

πάτε τζιαι ευνοάτε την Ομόνοια. Εν να 
φκάλουμε νάμι ρε. Εφοήθηκές τους ρε 

κουμπάρε;.
Δ: Άλλην έννοιαν εν έχω. […]

Μ: Με μου λαλείς τζιαι εψυχολόγησά σε. 
Είσαι καλός, προσγειώθου λλίον. Εγώ εν 

να σε βοηθήσω. Ήδη εβοήθησά σε. Αλλά να 
μεν μου φοάσαι τους κουμμούναρους.

Δ: Ντα μπου να φοηθώ. Γιατί έχω ανάγκη 
τους κουμμούναρους ή τον καθένα;

Μ: Να μεν μου φοάσαι τους 
κουμμούναρους, άμαν που τα τωρά φοάστε 

τους. […]
Δ: Έπρεπε να δώκω τζιαι μια κότσιηνη πιο 
γλήορα του Άρη, τζιαι εν την έδωκα όμως.

Μ: Ε ρε κουμπάρε, της Ομόνοιας εν της 
εχαρίστηκες;

Δ: Αφού εν είσιεν κάτι που να δώκω. […]
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ς ΑΚΕΛ και ΕΕΑ/ΒΠΑ έχουμε σαφή και πάγια θέση 
ενάντια στο περιεχόμενο και τον προσανατολισμό 
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Πολιτικές 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ. Σήμερα, 

οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί αποτελούν το φόντο στο οποίο η 
ΕΕ επιδιώκει και προωθεί την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση 
της ίδιας και ευρύτερα των διεθνών σχέσεων. Η αποδοχή του 
αξιώματος ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ειδικότερα 
των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, απαιτεί «ισχυρές 
στρατιωτικές δυνατότητες» λειτουργεί ως η νομιμοποιητική 
βάση για την ένταση των εξοπλισμών, του μιλιταρισμού και του 
επεμβατισμού της ΕΕ. 

Η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας θεωρείται ότι έχει ήδη δώσει δείγματα 
γραφής προς στενότερη συνεργασία και διαβούλευση με το 
Ευρωκοινοβούλιο (κάτι το οποίο χαιρετίζεται και στο προσχέδιο 
της Έκθεσης Brok που συζητείται στην AFET). Εντούτοις, επί του 
περιεχομένου της πολιτικής της, δεν έχει επιδείξει ούτε αναμένεται 
να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από τους βασικούς άξονες. 

Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας του 
περασμένου Νοέμβρη και οι βασικές κατευθύνσεις που διακηρύττει 
η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος διέπονται από το στόχο της ενίσχυσης 
της ΚΠΑΑ μέσα από την ενδυνάμωση της «στρατιωτικής ικανότητας 
και της στρατιωτικής βιομηχανίας της ΕΕ», πάνω στις «ράγες» που 
έθεσε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό αναλύεται σε επιμέρους 
στόχους:

• Να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ έχει τις στρατιωτικές επιχειρησιακές 
δυνατότητες να δρα σε διεθνή κλίμακα. Αυτό συνεπάγεται 
γενίκευση των στρατιωτικοπολιτικών επεμβάσεων/αποστολών της 
ΕΕ στο εξωτερικό ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
χρησιμοποίηση των EU Battle Groups κάτι το οποίο διακηρύχθηκε 
και από τη Μογκερίνι. (Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη συνάντηση 
αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ με τον  Υπουργό Άμυνας (19.12.2014), 
μας αναφέρθηκε ότι από το 2015 στο Battle Group που συμμετέχει 
η Κύπρος (HELBROC) θα συμμετέχει και η Ουκρανία). 

• Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και ώθηση στην πολεμική 
βιομηχανία της ΕΕ (ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας και 
βιομηχανίας, drones, συνέργεια κρατών-μελών για στρατιωτική 
έρευνα, αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε 
επιτελικό όργανο της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ).

• Περαιτέρω σύζευξη ΕΕ-ΝΑΤΟ και της διατλαντικής συμμαχίας ΕΕ-ΗΠΑ η οποία σφυρηλατείται περαιτέρω 
με την TTIP. 

• Περαιτέρω, ανάμεσα στα σημεία που αναμένεται να θίξει η Ύπατη Εκπρόσωπος περιλαμβάνονται:

• Αναβάθμιση της ΕΕΥΔ μέσα από μεταρρύθμιση της δομής και της λειτουργίας της, την περαιτέρω οικονομική 
και λειτουργική ανεξαρτησία της.

• Προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής για την Άμυνα (Ιούνης 2015) η οποία θα δώσει έμφαση 
στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, χρηματοδότηση 
των ΚΠΑΑ αποστολών, Battle Groups κλπ. 

•Εκπόνηση νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας που θα καθορίζει τις «απειλές και τις προκλήσεις» 
για την ΕΕ και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους.

•Επιβεβαίωση της επιθετικής πολιτικής ΕΕ/ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. 

• Η προώθηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που ουσιαστικά υπηρετεί τη διείσδυση των ευρωενωσιακών 
μονοπωλίων προς τα ανατολικά και τον γεωπολιτικό προσεταιρισμό των χωρών που βρίσκονται υπό ρωσική 
επιρροή. 

Ω
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την 70-χρονη πορεία της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, η εκδρομή στο Τρόοδος αποτελεί 
ένα σημαντικό σταθμό της πολιτιστικής και αντιιμπεριαλιστική της 
δράσης. Η εκδρομή στο Τρόοδος από την πρώτη κιόλας χρονιά, 
έδειξε την απήχηση που είχε στον νεολαιίστικό κόσμο και έδωσε 
έτσι την υπόσχεση να γίνει θεσμός για τον τόπο, να καθιερωθεί 
στις συνήθειες του Κύπριου προοδευτικού νέου. Η μαζικότητα, ο 
ενθουσιασμός και η αφοσίωση στον κοινό σκοπό, είναι αυτά που την 
χαρακτηρίζουν διαχρονικά και της δίνουν χρώμα και λόγο ύπαρξης. 

Αρχίζοντας ιστορικά από το 1959, με την νεοϊδρυθείσα, περήφανη 
ΕΔΟΝ να διοργανώνει για πρώτη φορά  την εκδρομή, σίγουρα κανένας δεν 
ανέμενε το μεγάλο μέγεθος της συμμετοχής του ΕΔΟΝίτικου κόσμου. Και όχι μόνο, 
μιας και ιδιαίτερη θέση στην ιστορία αυτού του θεσμού, κατέχει η ξεχωριστή 
υποδοχή των μεταλλωρύχων του Ξερού, ανθρώπων κάθε ηλικίας, να δίνουν 
τον δημοκρατικό, αγωνιστικό τους χαιρετισμό, σ’ αυτούς που στάθηκαν δίπλα 
στους μεταλλωρύχους το 1949 και διαχρονικά στέκονται στο πλάι κάθε εργάτη 
που μάχεται για τα δίκαια του. 

Στα 57 χρόνια που μέτρα η Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, κάθε 
εκδρομή είχε το δικό της μήνυμα. Αρχίζοντας από την περίοδο 1960-1974, οι 
νέοι της ΕΔΟΝ έδιναν την μάχη τους για εδραίωση της νεοσύστατης Κυπριακής 
Δημοκρατίας και για συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. Μετά το 
1974 σύνθημά τους ήταν η καταδίκη των πραξικοπηματιών και η αποχώρηση 
όλων των στρατευμάτων, τουρκικών, αλλά και των βρετανικών. Για τη μάχη 
αυτή, σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να «σφίγγουν» τον αγώνα γύρω από 
τα ραντάρ του Τροόδους.

Οι ΕΔΟΝίτες, όμως, σίγουρα δε θα μπορούσαν να λείπουν από τα προβλήματα της 
κοινωνίας, και ως η νεολαία του εργατικού κόμματος, που στα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 είχαν να αντιμετωπίσουν την αντιδραστική δεκαετή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ, 
δε θα μπορούσαν οι αγώνες τους να μην ταυτίζονται με αυτούς του εργαζόμενου 
λαού. Σ’ αυτή τη δεκαετία, που οι εθνικιστικές εξάρσεις και η στρατιωτικοποίηση 
οδήγησαν σε σοβαρό πισωγύρισμα τον τόπο μας, η ΕΔΟΝ είχε χρέος να αντιδράσει 
τόσο στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, όσο και στο Κυπριακό, πράγμα που 
έπραττε και  μέσα από την εκδρομή.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μπορούσε η ΕΔΟΝ να μην αντιδράσει στις Παγκόσμιες 
ανακατατάξεις που έφερνε ο ιμπεριαλισμός, με τις επιδρομές του ΝΑΤΟ και των 
αμερικάνων στην Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, εγκαινιάζοντας την 
αιματοβαμμένη «νέα τάξη πραγμάτων». Έτσι οι κινητοποιήσεις στις βρετανικές 
βάσεις λάμβαναν και άλλο περιεχόμενο, ανάλογα με τις συνθήκες.

Μετά από 30χρόνια απαγόρευσης κάθε επαφής με τους συμπατριώτες μας 
Τουρκοκύπριους, το 2004 με την μερική άρση των περιορισμών μετακίνησης, 
η συμμετοχή των Τουρκοκυπριακών προοδευτικών οργανώσεων νεολαίας στην 
Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ έγινε θεσμός. Ένας θεσμός που ανοίγει τον δρόμο 
για επαναπροσέγγιση και κοινούς αγώνες Ε/Κ και Τ/Κ κατά της κατοχής και της 
διαίρεσης, για επανένωση του λαού και του τόπου μας, ενάντια σε κάθε στοιχείο 
εθνικισμού και σοβινισμού.     

Σε όλα  τα χρόνια του θεσμού, ο αγώνας κατά του ΝΑΤΟικού ιμπεριαλισμού και 
η μάχη για ειρηνική συμβίωση των λαών της Κύπρου δεν σταμάτησε, καθώς το 
δικοινοτικό στοιχείο, παρά την κάθετη αντίδραση και απαγόρευση κάθε επαφής  
από το 1974, έως το 2004, δε χάθηκε. Οι ΕΔΟΝίτες στέλνουν δυναμικά το μήνυμα 
της αδελφοσύνης, της επαναπροσέγγισης και της αλληλεγγύης.

Η Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος συνεχίζει να αποτελεί σταθμό 
αναφοράς στα δρώμενα του τόπου, συνδυάζοντας ένα ποιοτικό τρόπο διασκέδασης, 
με τους αγώνες για επανένωση του τόπου και του λαού του, καθώς και αγώνες κατά 
των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Ιδιαίτερα σήμερα, που γίνονται προσπάθειες 
της συναγερμικής  κυβέρνησης  για ένταξη της Κύπρου στον «Συνεταιρισμό για την 
Ειρήνη», αυτό το ΝΑΤΟικό κατασκεύασμα, οι ΕΔΟΝίτες νέοι αυτού του τόπου, μαζί 
με τους συμπατριώτες μας προοδευτικούς νέους της τουρκοκυπριακής πλευράς, 
δίνουμε πιο βροντερά το παρών μας στην Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ και στην 
αντιιμπεριαλιστική πορεία προς τις «βάσεις του θανάτου». Από την κορυφή του 
Τροόδους, φωνάζουμε πως εμείς δε θα γίνουμε κομμάτι του βρώμικου σχεδίου 
τους και πως: «δε σας θέλει ο λαός, πάρτε τις βάσεις σας και μπρός». 

Η Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος διαχρονικά αποτέλεσε και αποτελεί 
μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις τις οργάνωσης και του τόπου ολόκληρου, κατά 
των ΝΑΤΟικών ιμπεριαλιστικών συμφερόντων και υπέρ της επανένωσης του λαού 
της Κύπρου και του τόπου μας, μακριά από κάθε εθνικιστικό-σοβινιστικό στοιχείο 
που κατάφερε πριν 41 χρόνια να χωρίσει τον τόπο και να κατακερματίσει τις 
σχέσεις Ε/κ και Τ/κ. Οι νέοι, όμως, της ΕΔΟΝ, δηλώνουν με την μαζικότητα τους 
ότι είναι εδώ και μαζί με τους συμπατριώτες μας Τ/Κ θα είναι πάντα μπροστά 
στις μάχες για επανένωση του λαού και του τόπου μας.

•Άλκιστη Τράχυλου
Υπεύθυνη Γραφείου Επαναπροσέγγισης Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

ιστοί στο ραντεβού μας οι νέοι της Κύπρου, Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι, για άλλη μια χρονιά διατρανώσαμε την επιθυμία μας 
να ζήσουμε μαζί, ειρηνικά, σε μια κοινή πατρίδα, επανενωμένη και 
ανεξάρτητη από όλους τους στρατούς. Στην καθιερωμένη εκδρομή της 
ΕΔΟΝ στο Τρόοδος που έγινε κάτω από το σύνθημα «Ο πόλεμός τους 
σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους» η προοδευτική νεολαία της 
Κύπρου έστειλε ισχυρό μήνυμα από την ψηλότερη κορυφή του νησιού 
μας μεταφέροντας στη πράξη τους στίχους του ποιητή Τεύκρου Ανθία 
στον ύμνο της ΕΔΟΝ:
«Βροντερή, ακαταμάχητη, βαριά
Απ’ τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει
Η φωνή που διατάζει “Λευτεριά”
Της ΕΔΟΝ η προσταγή η θεριεμένη»

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στα πλαίσια της εκδρομής, πραγματοποιήθηκε πορεία 
προς τις βρετανικές βάσεις με την έγκριση σχετικού ψηφίσματος, στο οποίο σημειώνεται ο 
τερματισμός της παρουσίας των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Επίσης, στο ψήφισμα τονίζουμε 
ότι ως ΕΔΟΝ δε θα ανεχθούμε ποτέ την ένταξη της πατρίδας μας στους κόλπους του ΝΑΤΟ. 
Ο αγώνας του κυπριακού λαού για λύση και επανένωση είναι συνάμα αντιιμπεριαλιστικός, 
ενάντια σε όσους θυματοποίησαν την Κύπρο για να εξυπηρετήσουν τα γεωστρατηγικά τους 
συμφέροντα. Έτσι, στα πλαίσια της διαμαρτυρίας απαιτήσαμε να μη γίνεται η χώρα μας 
ορμητήριο για οποιουσδήποτε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να μην υιοθετηθούν θέσεις 
για οποιαδήποτε παραμονή ξένου στρατού στην Κύπρο, ιδιαίτερα μετά τη λύση.

Συνεχίζοντας τον αγώνα για την επανένωση του λαού μας, η μαζική παρουσία Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων νέων διαβεβαίωσε τον πόθο της νέας γενιάς και στις δύο πλευρές της 
διαχωριστικής γραμμής για ειρηνική συμβίωση, φιλία και συνεργασία στα πλαίσια μιας 
επανενωμένης πατρίδας. Στην εκδρομή φέτος συμμετείχαν από την τ/κ κοινότητα η Νεολαία 
του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) και ο πολιτιστικός σύλλογος «Baraka», ενώ 
μήνυμα για την εκδρομή έστειλε και η Νεολαία του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (ΒΚΡ). Μέσα 
από τους χαιρετισμούς τους ήταν εμφανές ο κοινός πόθος για οικοδόμηση μιας Κύπρου της 
ειρήνης και της ευημερίας. 

O χαιρετισμός της Νεολαίας του TDP ολοκληρωνόταν λέγοντας «Σας χαιρετούμε λοιπόν με 
την ελπίδα για μια πραγματικά ανεξάρτητη και ενωμένη Κύπρο, για μια πατρίδα χωρίς τα 
βρώμικα παιχνίδια των κυρίαρχων κύκλων, χωρίς το φασισμό, για μια πατρίδα όπου ο Χασάν 
και ο Γιώργος, η Αϊσιέ και η Μαρία θα παίζουν και θα τραγουδούν μαζί!»

Στο χαιρετισμό του «Baraka» τονίστηκε ότι «Η Κύπρος δεν έχει μόνο την ανάγκη να καταργηθούν 
τα σύνορα, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να επανενωθεί, τόσο ο τόπος όσο και οι Ελληνοκύπριοι 
με τους Τουρκοκύπριους. Και αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει μόνο με τη συμφωνία και την 
υπογραφή των δύο ηγετών. Η αληθινή ειρήνη οικοδομείται από τους λαούς.»

Στο μήνυμα που απέστειλε η Νεολαία του ΒΚΡ αναφέρει «Η επαναπροσέγγιση θα συμβάλει 
τα μέγιστα στην ενδυνάμωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του διαλόγου και της διαδικασίας 
επίλυσης του Κυπριακού. Ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει να αυξήσουμε τις μαζικές κοινές 
μας δραστηριότητες σε τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και οι τέχνες. Ο χτίσιμο του 
δρόμου προς την ειρήνη δε πρέπει να αφεθεί στις ξένες δυνάμεις, αλλά να οικοδομηθεί από 
τους Κύπριους.» 

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, συν. Χάρης Καράμανος, στο δικό του χαιρετισμό τόνισε 
πως τα νιάτα και ο λαός μας απαιτούν να τερματιστεί αμέσως ο παραλογισμός της διαίρεσης 
της πατρίδας  μας και ότι  η διχοτόμηση δεν είναι λύση αλλά καταδίκη. Όπως είπε «οι 
στόχοι κατακτώνται μόνο όταν οι λαοί θέλουν και αγωνίζονται να τους πραγματώσουν», 
υπενθυμίζοντας πως έχουμε ιστορική ευθύνη σε τούτες τις κρίσιμες ώρες να κρατήσουμε  
ψηλά τη σημαία του αγώνα για επαναπροσέγγιση, φιλία και συνεργασία, για την επανένωση 
του τόπου και του λαού μας.

Το παρών του έδωσε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, συν. Άντρος Κυπριανού, ο οποίος τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι «Μαζί μας μεγαλώνει η ελπίδα πως το αύριο της Κύπρου μπορεί να είναι 
αλλιώτικο. Να είναι ειρηνικό και να δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για όλους τους Κυπρίους. 
Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους».

•Νικόλας Ιωαννίδης 
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Επαναπροσέγγισης

•Εν μέσω έντονης προεκλογικής πόλωσης ο τ/κ ηγέτης, Ντ. Έρογλου ανεβάζει τους εθνικιστικούς τόνους, κατηγορώντας την ε/κ πλευρά ότι φέρει τη μόνη ευθύνη 

για το τρέχων αδιέξοδο στο Κυπριακό, λόγω του ότι δεν προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

•Ο τ/κ διαπραγματευτής Εργκούν Ολγκούν δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ότι δεν υπάρχει καθόλου φυσικό αέριο για να μοιραστούν οι δύο κοινότητες έτσι 

κι αλλιώς, χαρακτηρίζοντας τις εκτιμήσεις της ε/κ πλευράς, ως «τεχνητό μπαλόνι». Οι δηλώσεις παρέπεμπαν στις πρόσφατες δηλώσεις της εταιρείας TOTAL για 

τα αποτέλεσμα των ερευνών της στην κυπριακή ΑΟΖ. 

•Ο Ιζζέτ Ιζτζιάν, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος, ζήτησε από την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις της στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 

διότι, όπως αναφέρει, ο μόνος τρόπος να επωφεληθούν οι Τ/κ από το φυσικό αέριο είναι μόνο μέσω των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων. Παρόμοιες θέσεις 

εξέφρασε το Κόμμα του και μέσω σχετικής κοινής δήλωσης με το ΑΚΕΛ τον Δεκέμβρη. 

•Ο κεντροαριστερός υποψήφιος στη ψηφοφορία για εκλογή του νέου Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, δήλωσε για το Κυπριακό πως εάν οι δύο κοινότητες προσέλθουν 

από κοινού με αποφασιστικότητα για λύση του Κυπριακού, τότε οι όποιες αρνητικές έξωθεν παρεμβάσεις θα μειώνονταν.

Σ
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τις 29 Νοεμβρίου εξαγγείλαμε την έναρξη 

της φετινής εκστρατείας των Καλάντων 

Αλληλεγγύης των ΕΔΟΝοπούλων, με την 

οποία ενημερώναμε πως θα ήταν αφιερωμένη 

στα παιδιά της Παλαιστίνης. Μια απόφαση 

συνειδητή από μέρους της Οργάνωσης 

μας, αλλά και επιβεβλημένης, αφού για δεκαετίες ο 

λαός της Παλαιστίνης βιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο 

την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Βαρβαρότητα η οποία 

οξύνθηκε περαιτέρω το περασμένο καλοκαίρι, με τους 

Ισραηλινούς να ισοπεδώνουν κυριολεκτικά την Λωρίδα της 

Γάζας με εκατοντάδες τόνους εκρηκτικών, σκορπώντας εκ 

νέου τον θάνατο και τον τρόμο στον Παλαιστινιακό λαό.

Σήμερα, με την παρέλευση ενάμισι και πλέον μήνα 

ανακοινώνουμε το τέλος της φετινής εκστρατείας 

αλληλεγγύης των ΕΔΟΝοπούλων. Μιας εκστρατείας όμορφης 

όπου ανέδειξε για μια ακόμη φορά τις ευαισθησίες του 

λαού μας αφού αγκαλιάστηκε με θέρμη κάτι για το οποίο 

είμαστε ευγνώμονες.

Η φετινή μας εκστρατεία λοιπόν, παρόλο που διεξήχθη σε  

πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εντούτοις αυτές δεν 

στάθηκαν ικανές να εμποδίσουν την επιτυχή έκβαση της. 

Αρκετός κόσμος αγκάλιασε τα Κάλαντα Αλληλεγγύης των 

ΕΔΟΝοπούλων προς τα παιδιά της Παλαιστίνης τον οποίο 

και ευχαριστούμε και μέσα από αυτά μαζεύτηκαν καθαρά 

έσοδα €4278,39.

Θα ήταν παράλειψη, αν δεν υπογράμμιζα πως τα μικρά 

ΕΔΟΝόπουλα έστειλαν για ακόμη μια φορά ηχηρά μηνύματα 

αλληλεγγύης, συμπαράστασης και ανθρωπιάς. Θέλουμε 

πραγματικά να συγχαρούμε το Παιδικό μας Κίνημα, τα 

στελέχη και τα μέλη μας που αυτόν τον ενάμιση μήνα 

αφιέρωσαν μέρες και νύκτες προκειμένου η εκστρατεία 

αλληλεγγύης προς τα παιδιά της Παλαιστίνης να στεφθεί 

με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μέσα από τα φετινά Κάλαντα Αλληλεγγύης, ως ΕΔΟΝ, 

αποδείξαμε για ακόμα μια φορά πως η Διεθνιστική μας 

Αλληλεγγύη αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της 

διαχρονικής μας δράσης όπως επίσης  και ότι το Παιδί 

βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.

Τέλος, σημειώνουμε πως στα μέσα του επόμενου μήνα, 

αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ με επικεφαλής τον Γ.Γ της 

Οργάνωσης συν. Χάρη Καράμανο, θα μεταβεί στην Παλαιστίνη  

για να παραδώσει τα καθαρά έσοδα της εκστρατείας.

Σ Σ

OT
ις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως γρήγορη 
και εύκολα προσβάσιμη  πηγή πληροφόρησης, επικοινωνίας, 
έρευνας και ψυχαγωγίας και έχει μπει για τα καλά στις ζωές όλων 
των ανθρώπων, ακόμα και στις ζωές των μικρών παιδιών που 
αναμφίβολα δεν έμειναν ανεπηρέαστα. Παρόλα αυτά, το διαδίκτυο 
έχει αρνητικές και θετικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να 
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σε 

κάθε περίπτωση.  

Ποιες αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα παιδί 
από το διαδίκτυο;
•Μειώνονται οι κοινωνικές συναναστροφές του. Το παιδί απομονώνεται 
με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος που  περνά το παιδί με τους 
γονείς και τους φίλους του. 
•Παρουσιάζεται το φαινόμενο εθισμού πολλών παιδιών στο διαδίκτυο.
•Δεν έχει όρεξη και ενθουσιασμό για άλλου είδους δραστηριότητες.
•Παραμελεί τη σωματική του υγεία (π.χ. παχυσαρκία).
•Πολλές φορές, το διαδίκτυο γίνεται η αιτία για την παραμέληση των 
σχολικών δραστηριοτήτων και των κατοίκων εργασιών, με αποτέλεσμα 
να πέφτει η απόδοση στο σχολείο.
•Αλλάζει η συμπεριφορά τους (γίνονται πιο επιθετικοί).
•Αδυνατεί να αντιληφθεί ποιες πληροφορίες είναι έγκυρες και ποιες 
όχι, με αποτέλεσμα να γίνεται θύμα παραπληροφόρησης. 
•Υπάρχουν ιστοσελίδες, οι οποίες προωθούν τη βία, το ρατσισμό, τον εθνικισμό και το 
παιδί είναι εκτεθειμένο σε αυτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φίλτρα προστασία του.
•Τα παιδιά μπορεί να τύχουν παρενόχλησης, εκφοβισμού (bulling) ή aακόμα και να 
συναντήσουν ακατάλληλες εικόνες. 

Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης;
•Οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους συμβουλές και να τους παροτρύνουν για άλλο χόμπι.
•Να γίνεται σωστή ενημέρωση για το διαδίκτυο, μέσα από τα σχολεία, την οικογένεια και 
την κοινωνία, για σωστή χρήση και τρόπους προστασίας.
Οι γονείς να θέτουν από νωρίς χρονικούς περιορισμούς στην χρήση του διαδικτύου.
•Οι ίδιοι οι γονείς να μειώσουν τη πρόσβαση τους στο διαδίκτυο γιατί πολλές φόρες τα 
παιδιά επηρεάζονται επειδή τα παιδιά έχουν ως πρότυπο τους γονείς.
•Να ασκείται έλεγχος στις σελίδες που επισκέπτεται το παιδί.
•Εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο να γίνεται εγκατάσταση φίλτρων που θα προστατεύουν 
το παιδί από σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. 

Από ποια ηλικία ξεκινούν τα παιδιά τη χρήση του internet;
Τα τελευταία χρόνια το όριο ηλικίας συνεχώς μειώνεται.  Τα πλείστα παιδιά ξεκινούν να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από την ηλικία των 6 χρονών, που είναι και η ηλικία που 
αρχίζουν το σχολείο.  Άρα, πολλές φορές το σχολείο είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
για το πόσο και πως τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Θετική όψη του διαδικτύου
Αναμφίβολα, μέσα από το διαδίκτυο ανοίγονται νέες ευκαιρίες και νέοι ορίζοντες για το 
μέλλον. Διευκολύνει την καθημερινότητά μας με εύκολη και γρήγορη επικοινωνία με όλες 
τις γωνιές του κόσμου, εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση και πρόσβαση σε ψυχαγωγικά 
μέσα. Επίσης, στο διαδίκτυο μπορείς να έχεις τη ευκολία να έχεις πρόσβαση σε πολλές 
πληροφορίες και σε διαδικτυακά βιβλία, γεγονός που διευκολύνει τους μαθητές και τους 
φοιτητές.

Για εμάς τα ΕΔΟΝόπουλα, απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας η οποία θα 
δίνει έμφαση στην ποιότητα, τις ανθρώπινες αξίες και ιδανικά, και όχι στην εκμετάλλευση 
του ανθρώπου και της τεχνολογίας για το κέρδος. Το κίνημα μας, στοχεύει σε κάποια άλλα 
ιδανικά για τα παιδιά. Στοχεύουμε μέσα από τις συναντήσεις μας τα παιδιά να ενημερώνονται 
σωστά, να ψυχαγωγούνται, να κοινωνικοποιούνται, να προβληματίζονται και να συζητούν, 
χτίζοντας έτσι πολύπλευρη προσωπικότητα. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι τα παιδιά να 
παλεύουν για την ελευθερία, την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

•Θεοδώρα Κωνσταντίνου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

τις 11 του Γενάρη 2015, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία το 14ο Παγκύπριο 
Ετήσιο Συμπόσιο της Παγκύπριας 
Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών, 
ΠΕΟΜ. Πέραν των 100 
αντιπροσώπων των οργανώσεων 
της ΠΕΟΜ από όλη την Κύπρο 

συμμετείχαν στο Συμπόσιο και κατάθεσαν τις 
δικές τους απόψεις για τα προβλήματα μας. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρω τη 
σημασία του συμποσίου που διοργανώνει η 
ΠΕΟΜ, αφού είναι ίσως η μόνη ευκαιρία που 
έχουμε εμείς οι μαθητές να εκφράσουμε τις 
απόψεις μας και να αναδείξουμε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε ως μαθητές.  
  
Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους 
και απεύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της 

Βουλής κ. Γεώργιος Τάσου, η Επίτροπος 
Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού κα. 
Λήδα Κουρσουμπά, το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του 
ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης και ο Κεντρικός 
Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, Χρίστος 
Χριστόφιας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 
της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων 
κ. Πέτρος Κουλέρμου, το μέλος του Δ.Σ. της 
ΟΛΤΕΚ κ. Θεοδώρα Πέτσα, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορίας Λευκωσίας κ. Γιώργος 
Οικονομίδης, εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ, καθώς 
και εκπρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων 
νεολαίας. 

Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία καθημερινά. 
Αναφερθήκαμε στις περικοπές που γίνονται 
στην παιδεία εις βάρος μας, λόγω της 
μνημονιακής πολιτικής που επιβάλλουν οι 
κυβερνώντες. Μιλήσαμε για τα απαράδεκτα 
μέτρα τα οποία οδηγούν πολλούς μαθητές στην 
πρόωρη εγκατάλειψη της φοίτησης τους στο 

σχολείο, το μεγάλο κόστος των σχολικών μας 
εξόδων, την αύξηση των απόρων μαθητών κ.α. 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε το Συμπόσιο, 
είναι η επιβολή κομίστρων στα σχολικά 
λεωφορεία. Είναι απαράδεκτο ένας μαθητής 
ο οποίος δεν έχει δικά του εισοδήματα και 
εξαρτιέται οικονομικά από τους γονείς του 
να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για τη 
μεταφορά του.

Γεγονός είναι επίσης το μεγάλο κόστος των 
φροντιστηρίων που πρέπει να πληρώνει μηνιαία 
ένας μαθητής για να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και στις 
εξετάσεις. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν 
είναι σημερινό, αλλά χρονολογείται. Με την 
υποβάθμιση όμως της Παιδείας, εξαιτίας της 
επιβολής του Μνημονίου, το φαινόμενο των 
φροντιστηρίων όχι μόνο δεν καταπολεμείται, 
αλλά αντίθετα ενισχύεται. 

Συζητήσαμε την σκόπιμη απόφαση και πολιτική 
τους για το  κλείσιμο σχολείων, που έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των μαθητών ανά 
τάξη, για την παγοποίηση της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης, αλλά και άλλα πιο μικρά, 
καθημερινά προβλήματα που απασχολούν 
τους μαθητές.

Είναι γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους που εμείς 
οι μαθητές χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι 
για αυτά που συμβαίνουν και προσπαθούν να 
επιβάλουν «για ’μας χωρίς εμάς». Γνωρίζουμε 
ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη δε θα σταματήσει 
ως εδώ, αλλά αντίθετα αυτή είναι η αρχή. Δεν 
θα τους αφήσουμε! Ενωμένοι και οργανωμένοι 
δε θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε 
και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και την 
προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος και μιας 
παιδείας που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

•Νεφέλη Στεφάνου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αγλαντζιάς

εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια γίνεται 
όλο και πιο έντονο φαινόμενο στην 
καθημερινότητα των παιδιών, των εφήβων 
και γενικότερα των νέων ανθρώπων. Η 
εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας δε θα 
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους νέους 
και παιδιά. Η χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών (smart phone, tablet, laptop κλπ) 

αυξάνεται ραγδαία, όπως επίσης και η προσβασιμότητα στο 
διαδίκτυο από όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Το γεγονός ότι τόσα παιδιά και έφηβοι καταλήγουν σε αυτού 
του είδους την ψυχαγωγία μας προβληματίζει έντονα. Για να 
το εξετάσουμε όμως, χρειάζεται να το βάλουμε στο γενικότερο 
πλαίσιο των συνθηκών με τις οποίες είναι διαμορφωμένη 
η κοινωνία μας. 

Τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας ευνοούν την ανάπτυξη 
αυτού του τρόπου ψυχαγωγίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα 
εξοντώνει τα παιδιά και τους έφηβους, προάγοντας 
κύρια τον ανταγωνισμό, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για 
παιχνίδι, η έλλειψη επικοινωνίας ειδικότερα μέσα στην 
οικογένεια, εξαιτίας του χρόνου εργασίας των γονιών και 
των προβλημάτων που προξενεί η όλο και περισσότερο 
εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης, όλα αυτά, συμβάλλουν 
καθοριστικά στην αντικατάσταση του ομαδικού παιχνιδιού 
από το εξατομικευμένο παιχνίδι.

Παράλληλα με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, 
βλέπουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη και προώθηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 
αγορά είναι μια από τις πιο επικερδείς βιομηχανίες στο χώρο 
της ψυχαγωγίας, η οποία αποφέρει εκατομμύρια κέρδη 
στις πολυεθνικές. Η μορφή και το περιεχόμενο αυτών των 
παιχνιδιών δεν είναι πάντα τόσο αθώα και σίγουρα δεν 
αφήνει αδιάφορους και τους μηχανισμούς του συστήματος στο 
οποίο ζούμε, μιας και το παιχνίδι αποτελεί την πρώτη μορφή 
κοινωνικοποίησης των παιδιών και συμβάλλει καθοριστικά 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. 

Δυστυχώς τα «πρότυπα» και οι «αξίες» που προβάλλονται 
τις περισσότερες φορές είναι η βία, ο ανταγωνισμός, 
ο ατομικισμός, το κέρδος, η πλουσιοπάροχη ζωή, ο 

θάνατος σου η ζωή μου. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που 
εξυπηρετεί το σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, 
παρεμβαίνοντας στη συνείδηση των παιδιών και των εφήβων, 
και εξοικειώνοντάς τους με τα καπιταλιστικά πρότυπα και 
τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. 

Ως ΠΕΟΜ, έχουμε χρέος να προβάλλουμε τη διαφορετική 
μας αντίληψη όσο αφορά στην αξιοποίηση του ελεύθερου 
μας χρόνου δημιουργικά, με ασχολίες όπως ο αθλητισμός, 
ο πολιτισμός αλλά και άλλα χόμπι, με την ενασχόληση με 
παιχνίδια που προωθούν τη συνεργασία και τη συλλογικότητα. 

Ας αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία 
για τη μάθηση, την εξάσκηση του νου και γενικότερα την 
καλλιέργεια κριτικής και αγωνιστικής στάσης ζωής, κόντρα 
σε οτιδήποτε μας θέλει δούλους και παθητικούς δέκτες.

•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
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ύμφωνα με μια τελευταία μελέτη από τη μη 
κυβερνητική οργάνωση Oxfam αναφέρεται ότι 
μέχρι το 2016 το πλουσιότερο 1% του κόσμου θα 
κατέχει πέραν του 50% του παγκόσμιου πλούτου. 

Δηλαδή το 1% θα κατέχει περισσότερα από όσα όλος ο 
υπόλοιπος πληθυσμός της γης μαζί! Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι, 
σύμφωνα με μελέτη της ίδιας οργάνωσης, οι 85 πλουσιότεροι 
άνθρωποι του πλανήτη κατέχουν τον ίδιο πλούτο με τα 3,5 
δισεκατομμύρια των φτωχότερων ανθρώπων της γης.
 
Αυτό το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών διευρύνεται 
όλο και περισσότερο. Ακόμη και σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης τα κέρδη των οικονομικών μεγιστάνων αυξάνονται 
κατακόρυφα. Κατά το 2013, σύμφωνα με τη λίστα Forbes, 
ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων ανέβηκε στους 1.645, 
ενώ το 2008 (προ κρίσης δηλαδή) ανέρχονταν στους 793 
και ταυτόχρονα η περιουσία τους έχει εκτιναχτεί στα 6,4 
τρισεκατομμύρια δολάρια!

 Αυτή η μεγιστοποίηση των κερδών δεν μπορεί κατ΄ουδένα λόγο 
να αποδοθεί στην τύχη, αλλά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών 
που ακολουθούνται μέσα σε ένα βάρβαρο καπιταλιστικό 
σύστημα. Είναι απότοκο του νεοφιλελευθερισμού, των 
προγραμμάτων εξόδου από την κρίση - των λεγόμενων 
μνημονίων και της λιτότητας.

Όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται, μέχρι σήμερα, στο 
βωμό της δήθεν ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση δεν 
απευθύνονται στο λαό. Απευθύνονται στα μονοπώλια και τις 
πολυεθνικές. Η καθιέρωση ελαστικών μορφών εργασίας, 
οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η ανασφάλιστη 
εργασία συντείνουν στη μείωση του κόστους παραγωγής. 
Ταυτόχρονα οι μαζικές αποκρατικοποιήσεις κερδοφόρων 
κρατικών οργανισμών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, οι 
τηλεπικοινωνίες, το νερό προσφέρουν νέο πεδίο ανάπτυξης 
της κερδοφορίας πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, μέσω 
βέβαια της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων 
και των καταναλωτών. Να σημειωθεί ότι στις Η.Π.Α., με 
την ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε μέχρι και 200%(!) 
σε ώρες αιχμής. 

Να μην παραβλέψουμε, βέβαια, τους δεκάδες 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους για τον έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών ενέργειας. Όπως 
επίσης και το απότοκο αυτών των πολέμων, τις 
καταστρεμμένες πόλεις και υποδομές, που όλως 
τυχαία συνήθως ανοικοδομούνται πάντοτε από 
μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Πριν από λίγους 
μήνες οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν 
47 εκατομμύρια δολάρια ως «ανθρωπιστική 
βοήθεια» στους αμάχους της Γάζας. Της Γάζας που 
με τη συνενοχή των Αμερικάνων μέτρησε κατά την 
τελευταία επίθεση του Ισραήλ 2000 νεκρούς, 9600 
τραυματίες και εκτοπισθέντες, καθώς και χιλιάδες 
κατεστραμμένες περιουσίες και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Οι Η.Π.Α. σαφέστατα και δεν διακατέχονται 
από συναισθηματισμούς. Απλούστατα μοίρασαν 
ευρηματικά τη λεία, που προέκυψε από τον πόλεμο 
και το αίμα του λαού της Παλαιστίνης, προς όφελος των 
μονοπωλίων.  

Λεφτά υπάρχουν λοιπόν. Μόνο που ολόκληρο το σύστημα 
του πλανήτη μας είναι με τέτοιο τρόπο οικοδομημένο που 
αυτά τα λεφτά κατανέμονται με ένα άδικο και επαίσχυντο, 
ταυτόχρονα εντελώς παράλογο τρόπο. Την ίδια ώρα που η 
συντριπτική μειοψηφία «δεν ξέρει τι έχει» πάνω από 22000 
παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα. Την ίδια ώρα 
που οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι από 196 αυξήθηκαν 
στους 485, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνεργοι φτάνουν τα 
26 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα που η περιουσία του ιδρυτή 
της Microsoft Μπιλ Γκέιτς αυξήθηκε κατά $9 δις, στις Η.Π.Α., 
την μητρόπολη του καπιταλισμού, ο αριθμός των ανθρώπων 
που ζουν με συσσίτια έφτασε τα 50 εκατομμύρια!

Την πραγματικότητα αυτή, ο Πορτογάλος ποιητής Αλμέιντα 
Γκαρέτ, την περιέγραψε, ήδη από τον 18ο αιώνα, κάπως έτσι: 
«Κι εγώ ρωτώ τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς, τους 
ηθικολόγους: υπολόγισαν ποτέ τον αριθμό των ατόμων που 
υποχρεωτικά καταδικάζονται σε αθλιότητα, σε άνιση εργασία, 
σε εξαχρείωση, σε αφροσύνη, σε διεφθαρμένη άγνοια, σε 
ανίκητη δυστυχία, σε απόλυτη ένδεια, για να παραχθεί ένας 
πλούσιος;»

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Σ

Φοιτητικές εκλογές ΦΕΝΑΞΙΚ
Οι φοιτητές του ΑΞΙΚ έχουν να αναμετρηθούν και πάλι, αλλά αυτήν την φορά όχι για την επιχορήγηση της πρακτικής μας 
κατάρτισης στα ξενοδοχεία, ούτε για την αποκοπή της φοιτητικής χορηγίας και την κατάργηση του φοιτητικού πακέτου. Οι 
φοιτητές καλούνται να δώσουν πολλές απαντήσεις  δίνοντας την ψήφο τους σε αυτούς που θα τους εκπροσωπούν. Καλούνται 
να επιλέξουν το ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Φ.Ε. του ΑΞΙΚ και ποιος θα την οδηγά στους αγώνες του φοιτητικού 
κινήματος, όπως την μεγάλη κινητοποίηση για το φοιτητικό πακέτο και την χορηγία, πρωταγωνιστής της οποίας ήταν και 
η ΦΕΝΑΞΙΚ. Η πραγματική επιλογή των φοιτητών του ΑΞΙΚ είναι για ακόμα μια φορά η Προοδευτική Κ.Φ. Η μεγαλύτερη 
και πιο οργανωμένη παράταξη του ΑΞΙΚ, η οποία ήταν είναι και θα είναι πάντα δίπλα στους αγώνες των φοιτητών. Ήταν 
είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για τα κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος, αλλά και για το ΑΞΙΚ το ίδιο. 

Για αυτό τον λόγο καλούμε τους φοιτητές του ΑΞΙΚ να ενδυναμώσουν την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών ΑΞΙΚ, για να 
μπορούμε μαζί να διεκδικούμε και να κατακτήσουμε για τους φοιτητές. Με την ψήφο των φοιτητών παίρνουμε την δύναμη 
για να διεκδικούμε, γιατί δυνατή Προοδευτική σημαίνει δυνατή ΦΕΝΑΞΙΚ.

•Κωνσταντίνος Ευγενίου
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΑΞΙΚ
Πρόεδρος ΦΕΝΑΞΙΚ

Φοιτητικές Εκλογές ΕΦΕΚ Η.Β
Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές για την Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Φοιτητών 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών καλεί όλους τους Κύπριους φοιτητές, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Να μην μείνουν απαθείς στα όσα μας επιβάλλονται 
καθημερινά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε Ε.Ε και ΝΑΤΟ και τα οποία δέχονται με ανακούφιση οι κυβερνώντες. 
Το κυπριακό οργανωμένο φοιτητικό κίνημα εδώ και 2 χρόνια έχει περιέλθει στην αντίδραση, στα χέρια της 
κυβερνητικής παράταξης της Πρωτοπορίας, που μοναδικό στόχο έχει τον εκφυλισμό του κινήματος, μέσα από 
τον συμβιβασμό στα όσα μας επιβάλλονται, κάνοντας πλάτες στην κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. 

Στην Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β υπάρχει ακροδεξιά πλειοψηφία, η οποία μπαίνει συνεχώς εμπόδιο σε όσες προτάσεις καταθέτει 
η Προοδευτική για αγώνα ενάντια στις περικοπές στην φοιτητική χορηγία και στο πακέτο μέριμνας και σε 
όσες πρωτοβουλίες ανάλαβε η Προοδευτική για στήριξη των φοιτητών. Χρειάστηκαν 8 ολόκληροι μήνες για 
να προωθήσουν την πρόταση της Προοδευτικής για έναρξη εκστρατείας για μείωση των φόρων αεροδρομίων 
για τους φοιτητές του εξωτερικού. Ακόμα περιμένουμε να ξεκινήσει η εκστρατεία συλλογής χρημάτων για 
οικονομική στήριξη συμφοιτητών μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κινδυνεύουν να 
τελειώσουν άδοξα τις σπουδές τους.

Φέτος, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές, φασιστικές 
τροποποιήσεις του καταστατικού, που φέρνουν με αντικαταστατικό τρόπο προς ψήφιση Πρωτοπορία και 
Μέτωπο. Δυστυχώς, βάλθηκαν όχι μόνο να κλείσουν την ΕΦΕΚ Η.Β., αλλά και να της αλλάξουν τροχιά, 
μακριά από την δημοκρατία, μακριά από τη διεκδίκηση.  

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών ΔΕΝ συμβιβάζεται, ΔΕΝ καθησυχάζεται, ΔΕΝ θα περιθωριοποιηθεί, ΔΕΝ 
θα υποταχθεί. Για εμάς οι εκλογές στις 28 Φεβρουαρίου είναι ένα ακόμα στάδιο στον ατέλειωτο αγώνα 
της νεολαίας ενάντια στο άδικο, για το μέλλον που μας αξίζει. Καλούμε όλους και όλες να στηρίξουν την 
προσπάθειας της Προοδευτικής, να βάλουμε την ΕΦΕΚ Η.Β σε τροχιά διεκδίκησης, να σταματήσουμε το 
καταστατικό – έκτρωμα που προωθεί η κυβερνητική παράταξη. Στις 28 του Φλεβάρη δίνουμε μήνυμα 
αντίστασης και κάνουμε την αρχή για ένα πιο μαζικό, αγωνιστικό, προοδευτικό φοιτητικό κίνημα! 

•Παναγιώτης Λουκά
Τοπικός Γραμματέας Τ. Ο. ΕΔΟΝ Η.Β.

άποτε το δικαίωμα στην μόρφωση ήταν αυτονόητο, 
αφού μετά από πολλούς αγώνες οι φοιτητές 
κατάφεραν να το διασφαλίσουν. Εν έτει 2015, 
το δικαίωμα στη μόρφωση άρχισε και πάλι να 
αμφισβητείται, καθώς η μνημονιακή κυβέρνηση 
Νίκου Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, έχει βάλει στο στόχαστρο 
και τη δημόσια δωρεάν παιδεία και τους φοιτητές. 

   
Με πρόφαση την οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει τη 
χώρα μας, αποκόπτουν όσα δίνονταν σαν κρατική ενίσχυση 
στους φοιτητές, για να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν και 
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Δεν είναι μόνο μια φορά 
που βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, μας 
είπαν πως η μόρφωση δεν είναι για όλους, και ότι για να την 
απολαμβάνεις πρέπει να την πληρώσεις («Λάθος η δωρεάν 
μόρφωση στα κρατικά πανεπιστήμια», Μάριος Μαυρίδης, 
βουλευτής ΔΗΣΥ, 6/10/2013, εφημερίδα «Πολίτης»). Και αυτό 
κάνουν εδώ και 2 χρόνια μετά την εκλογή τους στην προεδρία 
του κράτους. Ξεκίνησαν με κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, πράγμα που έπληξε σε μεγάλο βαθμό τους φοιτητές, 
μιας και με την φοιτητική τους ταυτότητα είχαν πρόσβαση σε 
όλα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, χωρίς κανένα κόστος. Πλέον 
και αυτό το δικαίωμα έχει κάνει φτερά, αναγκάζοντας τους 
φοιτητές, μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του κράτους, να 
πληρώνουν για να τύχουν ιατρικής περίθαλψης.

Πρώτη επίθεση στη χορηγία - 2013-2014

Μόλις 1 χρόνο μετά την εκλογή 
τους στην προεδρία ήρθαν να 

κτυπήσουν την φοιτητική 
χορηγία, μια χορηγία που για 
κάθε οικογένεια ήταν μια 
μεγάλη βοήθεια. Μια φοιτητική 
χορηγία που ολόκληρο το 
φοιτητικό κίνημα έδωσε 
μεγάλους αγώνες για να την 
κατακτήσει. Απέκοψαν μόλις 

σε ένα χρόνο 7 εκατομμύρια, 
με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι της 

να μειωθούν κατακόρυφα. Μείωση 
του κονδυλιού της χορηγίας, σε ένα 

διάστημα που ο αριθμός των ανέργων 
αυξανόταν, που οι μισθοί μειώνονταν ραγδαία και που πολλές 
οικογένειες δυσκολεύονταν να αποκτήσουν τα απαραίτητα για 
να επιβιώσουν.

Κι όμως συνέχισαν τα κτυπήματα στην Παιδεία με μείωση στους 
προϋπολογισμούς των Δημόσιων Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα 
τα πανεπιστήμια να υπολειτουργούν.

Νέα επίθεση στη χορηγία και το φοιτητικό 
πακέτο

Τώρα, 2 χρόνια μετά την 
εκλογή τους, συνεχίζουν 

ακάθεκτοι να κτυπούν  τους 
φοιτητές, αφού απέκοψαν 
και το Πακέτο Κρατικής 
Φοιτητικής Μέριμνας που 
δόθηκε στους φοιτητές το 
2008 από την Κυβέρνηση 
Δημήτρη Χριστόφια. 
Χρήματα για σίτιση, για 

ενοίκια, για βιβλία και 
υλικά μαθημάτων, ακόμα 

και για αγορά ηλεκτρονικού 
υπολογιστή από τους πρωτοετείς 

φοιτητές έκαναν φτερά, στο βωμό 
των θυσιών για την σωτηρία του τραπεζικού συστήματος που 
μας οδήγησε σε αυτή την οικονομική καταστροφή. Το πλήγμα 
για τις οικογένειες των χαμηλών στρωμάτων είναι τεράστιο, 
αφού για πολλούς η συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών 
τους θα είναι πλέον μια καθημερινή μάχη με τις οικονομικές 
δυσκολίες που έχουν.

Και το κουτσούρεμα συνεχίζεται

Μόλις πριν ένα μήνα η κυβέρνηση 
ετοίμασε νομοσχέδιο για να 

ψηφιστεί στη βουλή με τα 
πιο κάτω κριτήρια:
 Με βάση το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο: 
-Τα  περ ιουσ ιακά 
κριτήρια για παροχή 
της φοιτητικής χορηγίας 
μειώνονται κατά 60 % (από 
1,200,000 σε 500,000) με 

βάση τιμές του 2013 και όχι 
του 1980.

-Καταργείται το φοιτητικό 
πακέτο, που παρείχε στους 

φοιτητές σημαντικά επιδόματα για 
σίτιση, στέγαση, αγορά βιβλίων και Η/Υ.
 
Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται 
να ανεχτούμε την ψήφιση νόμου που να κουτσουρεύει στο 
ελάχιστο τη φοιτητική χορηγία και να καταργεί το φοιτητικό 
πακέτο.

Απορούμε αν όντως οι κυβερνώντες αντιλαμβάνονται τις 
δύσκολες συνθήκες που ζει η κάθε κυπριακή οικογένεια με την 
τόση ανεργία, φτώχεια και κοινωνική εξαθλίωση που επικρατεί. 
Τους καλούμε να σταματήσουν να εμποδίζουν τον κάθε νέο 
και νέα να σπουδάσει. Πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα είναι 
υποστηρικτές της νέας γενιάς ως προς την μόρφωση τους.

Ο Υπουργός «κάνει δεύτερες σκέψεις» και 
καλεί σε «διάλογο»(;)

Αντιλαμβανόμενος την έντονη 
αγανάκτηση των φοιτητών, 

αλλά και απέναντι στις 
άμεσες παρεμβάσεις της 
Προοδευτικής Κ.Φ., μέσω 
ανακοινώσεων αλλά και 
αυθόρμητων διαμαρτυριών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στα πλαίσια επίσκεψης του 
Υπουργού, ανακαλεί το 

νομοσχέδιο άρον άρον από 
τη βουλή και καλεί σε δήθεν 

διάλογο. Ο διάλογος, όμως, 
στον οποίο καλεί, αποτελεί στην 

πραγματικότητα μια προσπάθεια 
εγκλωβισμού του φοιτητικού κινήματος στα μέτρα του 
Υπουργείου. Αυτό γιατί ξεκαθαρίζει ότι το φοιτητικό πακέτο 
και η χορηγία δεν πρόκειται να ξαναδωθούν με τον τρόπο που 
δίνονταν μέχρι τώρα. Προαποφασίζει δηλαδή τις αποκοπές και 
καλεί το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα σε δήθεν διάλογο για 
να τις νομιμοποιήσει.

Συνένοχοι στο έγκλημα δε θα ναι οι 
φοιτητές – διάλογος κανένας, δωρεάν 
σπουδές

Μπροστά σε αυτή την λογική, λοιπόν, 
οι Φ.Ε. του ΤΕΠΑΚ και του ΑΞΙΚ 

μαζί και η Προοδευτική Κ.Φ., 
πραγματοποίησαν εκδήλωση 
διαμαρτυρίας μπροστά από 
το Υπουργείο Παιδείας στις 
27/01/15, απαιτώντας να 
ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις 
για πακέτο και χορηγία και να 
επανέλθουν στα επίπεδα και 

στα κριτήρια του 2012. Στην 
κινητοποίηση παρευρέθηκαν 

αντιπροσωπείες του ΑΚΕΛ, της 
Συμμαχίας Πολιτών και της Κίνησης 

κατά των εκποιήσεων, όπως και ακαδημαϊκοί – μέλη της 
συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ. Απέστειλαν, επίσης, χαιρετισμό και 
δήλωσαν στήριξη το κίνημα Οικολόγων, η ΠΟΠΟ και η συντεχνία 
ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ. Την ίδια στιγμή πραγματοποίησαν 
διαμαρτυρίες οι Τοπικές Οργανώσεις της Προοδευτικής Κ.Φ. σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Βουλγαρία και αλλού. 

Αλλαγή πλέυσης της ΠΟΦΕΝ μετά την 
μαχητική διαδήλωση

Η Γενική Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ συνεδρίασε στις 29/1/15, δύο 
μέρες μετά από την διαμαρτυρία έξω από το Υπ. Παιδείας και 
τη δημόσια κινητοποίηση όλων των ΜΜΕ για το ζήτημα των 
φοιτητών. Στη συνεδρία, η ΠΟΦΕΝ συζήτησε και κατέληξε στο 
πλαίσιο με το οποίο προσήλθε στην συνάντηση της με τον Υπ. 
Παιδείας στις 30/1/15. Στη συζήτηση, ως Προοδευτική Κ.Φ., 
καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για διασφάλιση της 
φιλοσοφίας του φοιτητικού πακέτου και της χορηγίας, αλλά 
και ανάγκη η επιδοματική πολιτική του κράτους να παραμείνει 
στοχευμένη στα σωστά πλαίσια.

Μέσα από τη συζήτηση, μαζί οι παρατάξεις Προοδευτική Κ.Φ., 
Αναγέννηση και Αγώνας, καταλήξαμε σε ένα κοινό πλαίσιο – 
απόφαση ως προς τις θέσεις που θα προτείνει το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα στον Υπ. Παιδείας, ως προς το φοιτητικό 
πακέτο και την χορηγία.

Η πρώτη μάχη κερδήθηκε – ο πόλεμος 
είναι ακόμα ανοικτός

Ο Υπουργός Παιδείας μετά από 
την συνάντηση που είχε με 
την Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Φοιτητ ικών Ενώσεων 
υποχώρησε μπροστά στα 
δίκαια αιτήματα που πρόταξε 
ενώπιον του το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα. Ο Υπουργός 
αποδέχτηκε τα αιτήματα μας 
και ανακοίνώσε ότι φοιτητική 
χορηγία και φοιτητικό πακέτο 
θα παραχωρηθούν στους 
φοιτητές με τον ίδιο τρόπο που 
παραχωρήθηκαν πέρσι σε ότι αφορά 
στη φετινή χρονιά! Οι δίκαιες αντιδράσεις, 
οι κινητοποιήσεις, ο ξεσηκωμός των φοιτητών με μπροστάρη 
την Προοδευτική, δικαιώθηκε!

Αυτή η θετική εξέλιξη δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 
επιστέγασμα του δυναμικού αγώνα που έδωσε η Προοδευτική 
Κ.Φ., από την ώρα που γνωστοποιήθηκε το νομοσχέδιο-
έκτρωμα από το Υπουργείο Παιδείας. Αποτελεί κατάκτηση 
για τους φοιτητές που απέδειξαν πως δεν υποτάσσονται στα 
οδυνηρά σχέδια της λιτότητας που επιχειρεί να τους επιβάλει 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Η Προοδευτική δεν συμβιβάστηκε, 
αλλά ορθώθηκε μπροστάρης στη διεκδίκηση για διατήρηση 
των κεκτημένων των φοιτητών.

Προφανώς η μαζική και γεμάτη παλμό κινητοποίηση 
εκατοντάδων φοιτητών έστειλε τα μηνύματα που έπρεπε στους 
κυβερνώντες. Τους υπενθύμισε ότι η νέα γενιά του τόπου δεν 
πρόκειται να αποδεχτεί μέτρα που κουτσουρεύουν τα όνειρα 
της, που της στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση και τη δουλειά.
Την ίδια στιγμή, ως Προοδευτική, δηλώνουμε κατηγορηματικά 
ότι με την ίδια αγωνιστική διάθεση δεν θα κάνουμε βήμα πίσω 
και θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στον αγώνα μας ώστε 
να μην περικοπεί η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. 
Οι μάχες μας σε όλους τους χώρους σπουδών συνεχίζονται με 
την ίδια ένταση και ακόμα περισσότερο σθένος. Σε αυτή τη 
μάχη καλούμε τον κάθε φοιτητή να συστρατευτεί μαζί μας.
Χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν γίνονται!

•Εμμανουέλλα Μανώλη
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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Οι στρατιές ανέργων, οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, τα 
ελαστικά ωράρια, το κουτσούρεμα δικαιωμάτων, η ασυδοσία και 
η εκμετάλλευση της εργοδοσίας, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 
η μετανάστευση νέων, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν 
την σημερινή πραγματικότητα. 

Η σημερινή πραγματικότητα, όμως, είναι αποτέλεσμα της 
φιλοσοφίας και των καταστροφικών αποφάσεων της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη. Είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
που δημιουργούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, που έχουν 
οδηγήσει τη χώρα και το λαό μας σε φτώχεια και εξαθλίωση. Μέσα 
σε αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς για τους εργαζόμενους και τον 
λαό ευρύτερα, η Κυβέρνηση αντί να αντιστέκεται και να διεκδικεί, 
ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Τρόικα.

Ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση σε πλήρη 
υποταγή με την Τρόικα θεσμοθετεί τους μισθούς πείνας και τα 
επιδόματα επιβίωσης μοιράζοντας στην ουσία την φτώχεια. 
Η θριαμβολογία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος δεν είναι παρά επικοινωνιακό τέχνασμα καθώς οι 
προτάσεις που επεξεργάζονται προσεγγίζουν το όλο ζήτημα στην 
επιφάνεια του. Πλέον, η σταθερή και ρυθμισμένη σχέση εργασίας 
με εργασιακά δικαιώματα όπως σταθερά ωράρια, μισθούς και 
ασφάλιση δεν υφίσταται για την συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων. 

Σε αυτά τα πλαίσια εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και το 
«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των νέων 2014-2017». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυβέρνησης «το εν λόγω Σχέδιο 
εμπίπτει στο πλαίσιο της δέσμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία και των Συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013, καθώς και στο πλαίσιο 
της δέσμευσης της Δημοκρατίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων».

Τροφοδοτούν και ανακυκλώνουν την ανεργία
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Απασχόλησης δεν έρχεται να δώσει 
λύση στους χιλιάδες άνεργους νέους. Οι τομεακές πολιτικές και 
τα προσωρινά μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ριζικά 
το πρόβλημα της ανεργίας. Το Εθνικό Σχέδιο περιορίζεται σε 
πολιτικές ενεργοποίησης των νέων, κατάρτισης και επιδότησης της 
απασχόλησης με την παραχώρηση μισθών πείνας. Η φιλοσοφία του 
είναι η πολιτική επιδομάτων που τροφοδοτούν και ανατροφοδοτούν 
την ανεργία, φιλοσοφία ταυτισμένη με αυτή των κυβερνώντων. 

Το πιο πάνω σχέδιο συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το περιβόητο 
ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), το οποίο θεσμοθετεί τα 
επιδόματα επιβίωσης, εξαιρώντας ευπαθείς ομάδες όπως είναι η 
μεγάλη πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων, των αυτοτελώς 
εργαζομένων και των χαμηλόμισθων.

Απαιτείται ριζική αλλαγή φιλοσοφίας
Είναι φανερό και αποδεδειγμένο πως η συνέχιση αυτής της 
φιλοσοφίας με πολιτικές λιτότητας και συρρίκνωσης, χωρίς 
αναπτυξιακές επενδύσεις και με συνεχή μείωση των εισοδημάτων, 
είναι πορεία σε αδιέξοδο. Στη δική μας αντίληψη η μόνη διέξοδος 
από τα σημερινά προβλήματα είναι καταρχήν η ριζική αλλαγή 
φιλοσοφίας για αντιμετώπιση της κατάστασης. Προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη μπορούν να υπάρξουν μόνο με έξοδο το μνημόνιο και 
ριζικό αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων, έτσι που τα 
διάφορα μέτρα να απευθύνονται στον πλούτο και όχι στη λαϊκή 
οικογένεια και το νέο εργαζόμενο. 

Ως ΕΔΟΝ, δε θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι και να είμαστε 
θεατές όταν καταπατούνται και ισοπεδώνονται τα δικαιώματα, 
τα όνειρα και οι ελπίδες της νέας γενιάς. Το Τμήμα Νέων 
Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, πρόταξε μέσα από την περσινή του 
εκστρατεία με τίτλο «Η νέα γενιά στο επίκεντρο της λιτότητας 
και του μνημονίου. Αγώνας για δουλεία – στέγη – δουλειά με 
δικαιώματα», μια σειρά από προτάσεις ως προς τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
ως προς το σεβασμό των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, 
ως προς την προστασία και την ανακούφιση των ανέργων και 
ως προς το δικαίωμα για στέγη. (http://www.edon.org.cy/
tmimata/neoi-ergazomenoi).

Προτεραιότητα η προστασία και η ανακούφιση των ανέργων
Εξαιρετικής σημασίας για εμάς είναι η προστασία και η ανακούφιση 
των ανέργων και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση χρειάζεται 
όπως προσεγγίσει την κοινωνική διάσταση του προβλήματος 
χωρίς να βάζει τους αριθμούς μπροστά από τους ανθρώπους. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η ΕΔΟΝ έχει προτείνει τα εξής:
• Αύξηση της εξάμηνης περιόδου παραχώρησης επιδόματος 
ανεργίας, λόγω της μεγάλης αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας.
• Θέσπιση ειδικού σχεδίου οικονομικής στήριξης νέων ανέργων 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη ανεργιακού 
επιδόματος ή ΕΕΕ, με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.
• Παροχή βοήθειας σε άνεργους και υποαπασχολούμενους 
πτυχιούχους μέσα από σχέδια που περιλαμβάνουν την παροχή 
χορηγιών και δανείων με ευνοϊκούς όρους καθώς και αύξηση 
του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους.
• Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις 
δημόσιες συγκοινωνίες. Δωρεάν μετακίνηση στα παιδιά ανέργων 
από και προς το σχολείο.
• Διαγραφή δανειστικών τόκων και πάγωμα αποπληρωμής 
δανείων για όσο καιρό είναι κάποιος άνεργος, καθώς επίσης και 
απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.
• Δωρεάν παραχώρηση στους νέους της 
κάρτας ανέργων. 

Η πρόταση της ΕΔΟΝ για τη 
δημιουργία Κάρτας Νέων
Ιδιαίτερα για την Κάρτα Νέων σημειώνουμε 
πως στόχος είναι όπως απευθύνεται στους 
άνεργους νέους παρέχοντας τους την 
κάλυψη αναγκών όπως:
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Διακίνηση με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες
• Είσοδος σε πολιτιστικές δραστηριότητες 
του ΘΟΚ
• Είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους
• Είσοδος σε πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες των Δήμων, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης γενικότερα, αλλά και 
άλλων κυβερνητικών και μη φορέων
• Είσοδος σε αθλητικές δραστηριότητες 
του ΚΟΑ (π.χ. ποδοσφαιρικοί και άλλοι 
αγώνες)

Επίσης, με την Κάρτα Νέων, θα μπορούσαν να 
παραχωρηθούν κι άλλες διευκολύνσεις όπως:
• Ρυθμίσεις για μειώσεις στις δανειστικές υποχρεώσεις των 
ανέργων
• Διευκολύνσεις πληρωμών και εξέταση δυνατότητας ειδικής 
τιμολόγησης για ρεύμα, νερό και δημοτικά τέλη, για όση περίοδο 
είναι κάποιος άνεργος.

Αυτά είναι τα σημεία που περιλαμβάνονταν στην πρόταση της 
ΕΔΟΝ, που στάλθηκε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου, στις 19/12/13, για να 
αποτελέσουν τη βάση στην οποία να διεξαχθεί ένας κοινωνικός 
διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία.

Δυστυχώς από τον Δεκέμβρη του 2013 που στείλαμε την επιστολή, 
δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση και μέχρι και σήμερα δεν λάβαμε 
καμία απάντηση! 

Ως ΕΔΟΝ, απορρίπτουμε τις πολιτικές αυτών που καθημερινά 
σφίγγουν το ζωνάρι του εργαζόμενου, σκοτώνουν την ελπίδα 
του άνεργου και μιλούν για τους αριθμούς, ξεχνώντας τους 
ανθρώπους.

Τώρα που μας θέλουνε σκυφτούς, ανήμπορους και υποταγμένους, 
σηκώνουμε ανάστημα και απαντάμε πως μόνο με μαζική και 
οργανωμένη πάλη μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές που 
οδηγούν το λαό μας στη μιζέρια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. 
Απαντάμε ξεκάθαρα πως μόνο όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος 
είναι βέβαιος για τον κόσμο! 

•Έλενα Οικονόμου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λευκωσίας - 
Κερύνειας

ανεργία αποτελεί πλέον μόνιμη και σκληρή 
επωδό για χιλιάδες νέους στην Κύπρο. 
Πρόκειται για  ένα φαινόμενο που έχει ευρύτερες 
κοινωνικές επιπτώσεις, ειδικότερα εν μέσω 
οικονομικής κρίσης. Επιπτώσεις που αφορούν 
στην οικονομική και ψυχολογική πτυχή του 
θέματος, καθώς οι νέοι βυθίζονται σε διαρκή 
αβεβαιότητα, περιθωριοποιούνται και σταδιακά 
οδηγούνται σε βιολογικό θάνατο.

Ενώ η ανεργία καλπάζει και η Κύπρος καταγράφει από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανάμεσα στην νέα γενιά, η Κυβέρνηση δείχνει 
ανήμπορη και κυρίως απρόθυμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 
Αντί να προσηλωθεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος και 
στην ανακούφιση των ανέργων, προχωρεί στην θεσμοθέτηση 
μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών προς τακτοποίηση των 
αριθμών. Ενώ ο λαός μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά οδηγείται 
στην φτωχοποίηση, η κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από 
την κατάσταση και αναμένει καλύτερες μέρες, αγνοώντας όλες 
τις ενδείξεις που προδιαγράφουν επιδείνωση της κατάστασης.

Όντως σήμερα ανακάμπτει η ανεργία;
Σε δηλώσεις τους, οι κυβερνώντες προσπαθούν να μας πείσουν 
ότι τα πράγματα οδηγούνται προς το καλύτερο και ότι έρχονται 
καλύτερες μέρες για τα νοικοκυριά, τον εργαζόμενο και τον 
μεροκαματιάρη. Ότι δηλαδή η ανεργία μειώνεται και ότι η 
οικονομία άρχισε να ανακάμπτει. Μάλιστα, τους βλέπουμε να 
μας παρουσιάζουν τα νούμερα αυτού του καλοσχεδιασμένου 
εγκλήματος, προσπαθώντας να μας πείσουν. Να μας πείσουν για 
ποιο πράγμα, όμως; Μήπως δε ζούμε καθημερινά στο πετσί μας 
τη φτώχια, την εξαθλίωση και την ανέχεια που μας οδηγούν με 
τις καλά οργανωμένες και από καιρό τροχοδρομημένες πολιτικές 
τους; Μήπως δε ζούμε καθημερινά στο πετσί μας τις συνέπειες 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και του μνημονίου; 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία 
Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στο τέλος του 2014 είχε 

σημειώσει συνολική αύξηση 1%. Σε απόλυτους αριθμούς, οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι από 46,474 αυξήθηκαν στις 47,252.

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), υπάρχουν άλλες 20 χιλιάδες 
περίπου, μη εγγεγραμμένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, 
μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι κουράστηκαν να αναζητούν 
δουλειά. 

Έτσι, υπολογίζεται ότι το σύνολο των ανέργων στην Κύπρο 
ανέρχεται στις 73 χιλιάδες, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
16,8%, ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετά την Ελλάδα και την Ισπανία. (25,7% και 23,9% αντίστοιχα). 

»Πως αλήθεια «πάμε καλά» όταν 240 χιλιάδες συμπολίτες μας 
βρίσκονται στο όριο φτώχειας; 

»Πώς «πάμε καλά» όταν 45 χιλιάδες συμπατριώτες μας σιτίζονται 
στα κοινωνικά παντοπωλεία;

Πως είναι δυνατόν οι κυβερνώντες να δηλώνουν ικανοποιημένοι 
όταν, σύμφωνα με  έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου 
(12/12/2014), φαίνεται ότι ακόμα και αυτοί που εργάζονταν το 
2014, η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ των μισθών τους, έχει υποχωρήσει 
τόσο ώστε να επανέλθει στο επίπεδο του 1996. Δηλαδή, ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΤΑ 18 ΕΤΗ. 

Εξαγγελίες …και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Είναι για αυτό το λόγο που αντικρίζουμε με επιφύλαξη τις νέες 
εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας για νέα σχέδια αντιμετώπισης 
της ανεργίας. Πρόκειται για σχέδια που εντάσσονται στην ίδια 
φιλοσοφία που βρίσκεται και το περιβόητο Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, καθώς επίσης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Απασχόληση των νέων 2014-2017. Όλα αυτά δεν αντιμετωπίζουν 
την ανεργία, αλλά αντίθετα, την ανακυκλώνουν, μοιράζοντας τη 
φτώχεια και θεσμοθετώντας μισθούς πείνας.

Μας είπε η κυρία Αιμιλιανίδου ότι θα αντλήσει 5 εκ. ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των ανέργων. Οι κινήσεις της όμως 
κάθε άλλο παρά αντιμετωπίζουν δραστικά και αποτελεσματικά την 
ανεργία. Κάνουν ακριβώς αυτό που η ιδεολογία τους επιτάσσει. Με 
αυτά τα λεφτά δημιουργούν εξάμηνα προγράμματα των 500 ευρώ 
(ψίχουλα δηλαδή), απορρυθμίζοντας, παράλληλα, τις εργασιακές 
σχέσεις. Ουσιαστικά, το ίδιο το κράτος κάνει τους εργαζόμενους 
ανακυκλώσιμους. Με λίγα λόγια κάνει την υπερεκμετάλλευση 
νόμιμη, δίνει στον απλό λαό κάτι απλά για να συνεχίσει να ζει 
και εξασφαλίζει στον εργοδότη μεγαλύτερη κερδοφορία.

Προς όφελος των εργοδοτών ταυτίστηκε κατ’ επανάληψη και στην 
περίπτωση των ωραρίων των καταστημάτων, με την κυβέρνηση 
να προχωρά ετσιθελικά στην ανανέωση του διατάγματος, δίνοντας 
την χαριστική βολή στους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  

Βάζουν τους αριθμούς μπροστά από τους 
ανθρώπους
Οι κυβερνώντες, δια στόματος της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου δηλώνουν 
ικανοποίηση σημειώνοντας πως η ανεργία «βρίσκεται σε ψηλά 
επίπεδα, υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης, κι ενώ πολλοί 
πίστευαν ότι θα φτάναμε το 20%, βρισκόμαστε περίπου στο 16%».

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης βέβαια δεν είναι καθόλου 
τυχαίοι, καθώς υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα που στοχεύει 
στον κατευνασμό του κόσμου. Για να αποφύγουν την κοινωνική 
κατακραυγή, μαγειρεύουν τους αριθμούς με τέτοιο τρόπο, 
περνώντας το μήνυμα ότι ακόμα αντέχουμε και ότι τα πράγματα θα 
μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Την ίδια στιγμή, εκθειάζουν τα 
6μηνα και 9μηνα συμβόλαια των πενιχρών μισθών, λέγοντας πως 
είναι καλύτερα έτσι παρά καθόλου. Σταδιακά λοιπόν, βρίσκουν 
την ευκαιρία για να ισοπεδώσουν τη σταθερή και ρυθμισμένη 
σχέση εργασίας προς όφελος των ελαστικών μορφών και της 
υποαπασχόλησης.

Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν διαφορετική;
Γνωρίζουμε πως η ανεργία είναι πρόβλημα σύμφυτο του 
καπιταλισμού και μάλιστα αδύνατο να λυθεί οριστικά στα πλαίσιά 
του. Αυτό οφείλεται στη δράση των οικονομικών του νόμων. 
Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι να αποκλείονται από 
την παραγωγή τεράστιες μάζες εργαζομένων.

Από την ανεργία υποφέρουν περισσότερο οι ανειδίκευτοι και 
μισοειδικευμένοι εργάτες, η νεολαία και τα θύματα των φυλετικών 
διακρίσεων. Η ανικανότητα του καπιταλισμού να αξιοποιήσει 
όλη την υπάρχουσα εργατική δύναμη δείχνει ότι ο καπιταλισμός 
λειτουργεί ανασχετικά στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
της κοινωνίας. Βέβαια, η εκρηκτική αύξηση των αριθμών της 
ανεργίας, οφείλεται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθεί 
πιστά η κυβέρνηση Αναστασιάδη, υπό την καθοδήγηση της Τρόικα 
και της ΕΕ.

Οι καταστροφικές αποφάσεις του Μαρτίου του 2013, το κούρεμα 
των καταθέσεων, το γονάτισμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου είναι 
παράγοντες που συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκτός από 
αυτά, το ξήλωμα των εργασιακών σχέσεων, η επιβολή ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης και η θεσμοθέτηση των μισθών πείνας, 
είναι αποτελέσματα των σκληρών και βάρβαρων πολιτικών που 
ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Πολιτικών που αφενός δε λαμβάνουν υπόψη τους άνεργους και 
εργαζόμενους, και αφετέρου δε συμβάλουν στην πραγματική 
ανάπτυξη της οικονομίας που θα συμβάλει με τη σειρά της στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με κατοχυρωμένα 
εργασιακά δικαιώματα χρειάζεται έξοδος από το μνημόνιο και τα 
αδιέξοδα του. Απαιτείται ριζική αναπροσαρμογή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων, έτσι που τα διάφορα μέτρα να απευθύνονται 
στον πλούτο και όχι στους εργαζόμενου και τη λαϊκή οικογένεια.

Ποιο είναι το χρέος μας;
Εμείς ως νεολαία και το μέλλον αυτού του τόπου, έχουμε το 
ιστορικό καθήκον να οργανώσουμε τους εργαζόμενους και να 
τους καθοδηγήσουμε, ούτως ώστε  να αντισταθούμε σε όλα τα 
αντιλαϊκά μέτρα που φέρνει το «παιδί» που απέκτησαν από τη 
σύζευξη τους, ξένη και ντόπια αστική τάξη (Τρόικα – Κυβέρνηση). 
Σε τέτοιους καιρούς δεν πρέπει να μένει κανείς μόνος. Πρέπει 
όλοι οι εργαζόμενοι, ενωμένοι και οργανωμένοι στο ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, να σταθούμε ανάχωμα και να παλέψουμε 
ενάντια σε όλους όσους μας θέλουν δούλους του 21ου αιώνα. 
Πρέπει να αγωνιστούμε για να έρθουν καλύτερες μέρες για εμάς 
και τα παιδιά μας. Για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς μνημόνια 
και εκμετάλλευση. Για μια πραγματικά δημοκρατική και δίκαιη 
κοινωνία. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!

•Γιάννης Κακάρης
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Τσερίου

Φεβρουάριος 2015

Έρευνα που διεξήχθηκε πριν λίγο καιρό, έδειχνε ότι ένας 
στους τρείς νέους μεταναστεύει προς αναζήτηση καλύτερης 
ζωής. Ο παράγοντας αυτός, δεν συνυπολογίζεται στο ποσοστό 
ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των 25 ετών) το οποίο 
καταγράφεται στο 34,8%. Συνεπώς, αν προσμετρήσουμε 
τους νέους μετανάστες και όλους αυτούς που σταμάτησαν να 
εγγράφονται στην Επαρχιακά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας, 
τότε το ποσοστό υπολογίζεται να είναι πολύ μεγαλύτερο.
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Εθελοντισμός 
Το κίνημα του εθελοντισμού ξεκίνησε από την ΕΣΣΔ από τα 
πρώτα χρόνια οικοδόμησης του σοσιαλισμού και διαδόθηκε μέσω 
της ΠΟΔΝ σε όλο τον κόσμο, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 
εθελοντισμός για την ΕΔΟΝ, όπως και για όλες τις οργανώσεις 
του δικού μας χαρακτήρα, αποτελεί ένα παράθυρο μέσα από το 
οποίο διδασκόμαστε μέσα στη σαθρή καπιταλιστική κοινωνία, πως 
θα είναι ο νέος άνθρωπος της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού. 
Το κίνημα του εθελοντισμού στοχεύει στην ανά το παγκόσμιο 
διαπαιδαγώγηση της νεολαίας στο πνεύμα της συλλογικότητας, της 
ανιδιοτέλειας, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς την πρόοδο. 
Ο εθελοντισμός βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τον ατομικισμό και 
την ιδιοτέλεια που προωθεί ο καπιταλισμός. Το εθελοντικό κίνημα 
διδάσκει τον τρόπο κατανόησης της εργασίας στη νέα κοινωνία. 
Ο εθελοντής κατανοεί την εργασία του όχι ως αγγαρεία, την 
οποία υποχρεούται να διεκπεραιώσει προκειμένου να κερδίσει 
τα προς το ζην, αλλά ως το προσωπικό μερίδιο προσφοράς που 
οφείλει να καταβάλει προς το σύνολο της κοινωνίας, την οποία 
μοιράζεται με τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Η ΕΔΟΝ έγινε φορέας του εθελοντισμού στην Κύπρο με την πλούσια 
προσφορά της μέσα από το εθελοντικό κίνημα. Από το 1945, μέχρι 
η ΑΟΝ να τεθεί εκτός νόμου, οι ΑΟΝίτες πρόσφεραν εθελοντική 
εργασία σε συνεργασία με τους δήμους για βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων με δεντροφυτεύεις, επιδιορθώσεις δρόμων 
και καθαριότητα σε οργανωμένες εκστρατείες εθελοντισμού.
Η ΕΔΟΝ, κτίζοντας στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, 
πραγματοποίησε εκατοντάδες εθελοντικές εργασίες μέχρι σήμερα, 
εργασίες για την ανέγερση κοινωφελών έργων, τη διατήρηση 
και επέκταση του πρασίνου, τη συντήρηση ιστορικών και 
αρχαιολογικών χώρων, τη δημιουργία πάρκων και την ανέγερση 
οικημάτων και κτιρίων που δραστηριοποιείται το λαϊκό κίνημα. 
Επίσης, η ΕΔΟΝ συνδυάζει την εθελοντική εργασία με την πάλη 
κατά του σοβινισμού διοργανώνοντας δικοινοτικές εθελοντικές 
εργασίες, αποδεικνύοντας ότι η προοδευτική νεολαία, Ε/κ και Τ/κ, 
μπορούν να συνυπάρξουν κτίζοντας μαζί το κοινό τους μέλλον.

Παράλληλα, η ΕΔΟΝ, εκτός από την ΠΟΔΝ, έγινε μέλος του 
προεδρείου της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής Εθελοντικής 
Εργασίας της UNESCO και ξεκίνησε να λαμβάνει μέρος σε 
διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας κυρίως στις 
σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής 
και της Μεσογείου. Επίσης, η ΕΔΟΝ διοργάνωσε διεθνείς 
κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας στην Κύπρο, όπου με την 
συμμετοχή εθελοντών από αδελφές οργανώσεις συνέβαλε στην 
βελτίωση του τρόπους ζωής των Κυπρίων. Οι διεθνείς μπριγάδες 
διαπαιδαγωγούν τη νεολαία με τα ιδανικά του διεθνισμού, 
της συνεργασίας, της ειρήνης και της αντιιμπεριαλιστικής 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. 

Παρόλο που η ανατροπή των κοινοτήτων των σοσιαλιστικών 
χωρών στην Ευρώπη στις αρχές του 1990 επέφερε ένα σημαντικό 
πισωγύρισμα στο παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα, η οργάνωση μας 
συνεχίζει να προάγει τον εθελοντισμό στην κυπριακή κοινωνία, 
πραγματοποιώντας δενδροφυτεύσεις, καθαριότητα δήμων, τα 
Παγκύπρια Φεστιβάλ που πραγματοποιούνται με εθελοντική 
εργασία, προσθέτοντας το μοναδικό αυτό γεγονός πολιτισμού, 
ψυχαγωγίας και μόρφωσης. Παράλληλα, παρά τις δυσκολίες, 
γίνονται προσπάθειες για αλληλεγγύη προς αγωνιζόμενους 
λαούς μέσω αποστολών εθελοντικής εργασίας. 

Μορφωτική και ιδεολογική 
κατάρτιση
Η μορφωτική και ιδεολογική κατάρτιση είναι πάντα στο επίκεντρο 
της δράσης του προοδευτικού κινήματος νεολαίας. Το λαϊκό 
κίνημα καθορίζει την δράση του ολόκληρη μέσα από τον φακό της 
μαρξιστικής και λενινιστικής ιδεολογίας. Η γνώση του μαρξισμού-
λενινισμού και η διαλεκτική αξιοποίηση της είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας για την ύπαρξη και δράση του λαϊκού κινήματος. Η 
διαπαιδαγώγηση της νεολαίας του τόπου, με τα πανανθρώπινα 
ιδανικά της Αριστεράς και του σοσιαλισμού, τη δημοκρατία, την 
ειρήνη, την πρόοδο, την αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, το 

διεθνισμό, την κοινωνική ισότητα και τον ανθρωπισμό.

Η μορφωτική κατάρτιση είναι και προσωπική και συλλογική 
υπόθεση για τα μέλη της Οργάνωσης μας. Οι ΕΔΟΝίτες θα 
πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αυτομορφώνονται για να μπορούν να 
μεταλαμπαδεύσουν τα ιδανικά της Αριστεράς στην κοινωνία. 
Η Οργάνωση μας έδινε και δίνει τεράστια σημασία στην  
διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας με τα ιδανικά της Αριστεράς, 
κόντρα στα ιδεολογήματα της παραπληροφόρησης και την 
αντεπιστημονική υστερία του καπιταλιστικού συστήματος και 
του εποικοδομήματος του. 

Από την περίοδο της ΚΝΚ, λειτούργησαν σχολές στα εργατικά 
κέντρα και αλλού για την ιδεολογική μόρφωση, αλλά και για 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Παράλληλα, οι πρωτοπόροι 
προοδευτικοί νεολαίοι πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες εκδρομές 
στα χωριά για τα πετύχουν την εξάπλωση της ιδεολογίας μας και 
του λαϊκού κινήματος.

Η ΑΟΝ, ως η μαζικότερη Οργάνωση, διοργάνωνε διαλέξεις, 
μορφωτικές σχολές και ομαδικό διάβασμα. Παράλληλα, το 
εκφραστικό όργανο της ΑΟΝ προσπαθούσε να καλύψει τα κενά 
που άφηναν οι αντικειμενικές δυσκολίες στη μορφωτική δουλεία.
Η ΕΔΟΝ, αξιοποιώντας την πείρα της ΑΟΝ, αναβάθμισε τη δουλειά 
της και σε αυτό τον τομέα. Οι διαλέξεις έγιναν συχνότερες και με 
περισσότερα και ευρύτερα ζητήματα για την Κύπρο, τη διεθνή 
επικαιρότητα και την ιδεολογία μας. Οι μορφωτικές σχολές πήραν 
πιο μαζικό και οργανωμένο χαρακτήρα και επικεντρώθηκαν 
σε ιστορικά και ιδεολογικά ζητήματα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Παράλληλα, η ΕΔΟΝ εφάρμοσε το θεσμό του 
Παγκύπριου διαγωνισμού αυτομόρφωσης από το 1959 μέχρι το 
1990, προωθώντας την αυτομόρφωση της νεολαίας. Μέσω του 
διαγωνισμού αυτομόρφωσης δόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς νέους 
να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια και σχολές των σοσιαλιστικών 
χωρών. 

Επιπρόσθετα, στη μορφωτική δουλειά αξιοποιούνται και 
συνεισφέρουν ανεκτίμητα οι αθλητικές διοργανώσεις, οι 
επιμορφωτικές εκδρομές, θεατρικά έργα με πολιτικά μηνύματα, 
το Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ και γενικότερα διάφορες 
εκδηλώσεις της Οργάνωσης μας. 

Η ΕΔΟΝ έχει μορφωτικό γραφείο σε όλες τις βαθμίδες Οργάνωσης 
της, μέχρι και σε επίπεδο Τοπικής Οργάνωσης, το οποίο παρά τις 
όποιες δυσκολίες, έχει καθήκον να προωθεί την μορφωτική και 
ιδεολογική κατάρτιση των μελών της Οργάνωσης και γενικότερα 
της κοινωνίας. Τα μορφωτικά γραφεία της ΕΔΟΝ ασχολούνται με 
την  διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων και συζητήσεων, την 
έκδοση μορφωτικών μπροσούρων και επετειακών σημειωμάτων και 
άλλων εντύπων, την παράθεση αφιερωμάτων σε δραστηριότητες 
της Οργάνωσης κ.α. Παράλληλα, σε όλες τις επαρχίες, αλλά και 
στο εξωτερικό, η Οργάνωση μας διαθέτει δανειστικές βιβλιοθήκες  
ανοικτές και δωρεάν για τη νεολαία, ενώ σε συνεργασία με το 
Λαϊκό Κίνημα δίνει την ευκαιρία στα μέλη και στη νεολαία να 
συμμετάσχουν σε επιστημονικές ημερίδες με διάφορα θέματα 
και σε μορφωτικές σχολές και κατασκηνώσεις. Το εκφραστικό 
όργανο της ΕΔΟΝ, η «Νεολαία», είναι πλούσιο σε μορφωτικό και 
ιδεολογικό περιεχόμενο. Τεράστιο κεφάλαιο στην μορφωτική 
δράση της ΕΔΟΝ αποτελεί πλέον το διαδίκτυο, αφού τεράστιο 
μορφωτικό υλικό προσφέρεται στη νεολαία μέσω της ιστοσελίδας 
της ΕΔΟΝ, αλλά και από μέσα κοινωνικής δικτυώσης.

Η οργάνωση μας θεωρεί τη μορφωτική δράση απαραίτητο 
συστατικό της διαπαιδαγώγησης της νεολαίας και την εξάπλωση 
του λαϊκού κινήματος. Η γνώση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 
της κοινωνίας της ισότητας και της ειρήνης καθώς όπως είπε 
ο Λένιν «χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει 
επαναστατικό κίνημα».

•Πέτρος Πέτρου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Η ΕΔΟΝ και η 
Προοδευτική Κ.Φ 

θα συμμετέχουν στο 
Λεμεσιανό Καρναβάλι 

και φέτος. Για μας 
το καρναβάλι είναι 
λαϊκό δικαίωμα και 
ο χαρακτήρας του 

πρέπει να παραμείνει 
ως τέτοιος. Καλούμε τη 

νεολαία της Κύπρου, 
παιδιά, μαθητές, 
φοιτητές, νέους 

εργαζόμενους και όχι 
μόνο να συμμετέχουν 

στο καρναβάλι μαζί 
με την ΕΔΟΝ και την 

Προοδευτική Κ.Φ.

Πληροφορίες:
 22377315 - 25363158

Τα καρναβάλια τότε… 

Τα καρναβάλια για τη Λεμεσό αποτελούσαν από 
παλιά μέχρι και σήμερα αφορμή για γλέντι. Μια 
γιορτή για όλο τον κόσμο και ειδικότερα για τους 
καθημερινούς λαϊκούς ανθρώπους. Μπορεί μάλιστα 
να πει κανείς πως ήταν καθαρά μια λαϊκή γιορτή, 
όπου ο απλός κόσμος διασκέδαζε με την ψυχή του 
χωρίς να πρέπει να προσέξει τα προσχήματα και 
να νοιάζεται για το πώς θα σχολιαστεί.

Όχι πολύ παλιά, μερικές δεκαετίες πριν, οικογένειες 
ολόκληρες με φίλους και γείτονες μαζεύονταν 
όλοι γύρω από ένα τραπέζι.  Η μέρα ξεκινούσε με 
ένα μεγάλο φαγοπότι που διαρκούσε για ώρες, 
συνοδευόταν από χορό και μουσική και τελείωνε 
σε σπίτια φίλων.  Όταν όλοι έρχονταν σε κέφι, 
ξεκινούσαν τα μασκαρέματα. Έβαζαν ότι έβρισκαν, 
φορούσαν ότι είχαν σε τρελούς συνδυασμούς που 
προκαλούσαν γέλιο, κάλυπταν το πρόσωπο τους 
και έβγαιναν στους δρόμους.  Άλλοι τραβούσαν 
για τα σπίτια συγγενών και άλλοι για σπίτια φίλων.

Χωρίς ιδιαίτερο κόστος, με τρέλα και αγάπη για 
ζωή, διασκέδαζαν και γέμιζαν τη ζωή και τα σπίτια 
τους με χαρά και αγάπη. Σατίριζαν καθημερινές 
καταστάσεις, πρόσωπα και χαρακτήρες, πολιτικούς 
και γνωστά πρόσωπα. Σατίριζαν με ένα τρόπο ωραίο 
που προκαλούσε γέλιο και όχι προσβολή ή κοροϊδία.  
Αρκετοί μάλιστα σατίριζαν και τον ίδιο τους τον 
εαυτό. Έκαναν διάφορες αυτοσχέδιες αμφιέσεις, 
μάσκες τρελές, άσχημες ή γελοίες. Όλα αυτά με 
μια λέξη, ντύνονταν «πελλόμασκα».  

Τα καρναβάλια σήμερα…

Όλα έχουν αλλάξει και ελάχιστα είναι αυτά που έχουν 
μείνει για να θυμίζουν τα καρναβάλια των παλιών 
όμορφων εποχών. Τα έθιμα του καρναβαλιού έχουν 
χαθεί. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν διασκεδάζουν στα 
σπίτια και δεν επισκέπτονται συγγενείς και φίλους 
για να κάνουν πλακά. 

Τα καρναβάλια έχουν πια συμπεριληφθεί στον 
φαύλο κύκλο της εμπορευματοποίησης.  Όλα πλέον 
έχουν ένα κόστος: η συμμετοχή στις εορταστικές 
εκδηλώσεις και παρελάσεις κλπ. Αν κάποιος δεν 
έχει ένα χρηματικό ποσό για να διασκεδάσει τις 
ημέρες αυτές, τότε περιορίζεται σε μερικές από 
τις εκδηλώσεις που διοργανώνει –και αν- το χωρίο 
του/η πόλη του/ο δήμος του.

Επίσης, πάνω στην λέξη «Καρναβάλια» έχουν κτιστεί 
ολόκληρες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που μόνη 
τους έγνοια είναι να πουλήσουν αντικείμενα τα 
οποία υπόσχονται διασκέδαση: αντικείμενα και 
κουστούμια ανούσια, που τα πλείστα από αυτά 
δεν έχουν ούτε και ένα στοιχειό σάτιρας. Λίγοι 
είναι αυτοί που τολμούν να σατιρίσουν γεγονότα, 
καταστάσεις, πολιτικούς και πρόσωπα με τρόπο 
έξυπνο και συνάμα αστείο. Τα καρναβάλια είναι 
καθαρά γιορτή για σάτιρα, γέλιο και τρέλα και όχι 
για ακριβό- αγορασμένα κουστούμια. 

Οι παρελάσεις έχουν βάλει στο επίκεντρο της 
προσοχής τους την μαζική συμμετοχή σε κάθε άρμα 
η οποία θα επιφέρει κέρδος, ακόμα και αν αυτό 
υπερβαίνει το όριο των κανονισμών και θέτει σε 
κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές. 

ΕΔΟΝ και καρναβάλι

Ως ΕΔΟΝ Λεμεσού συμμετέχουμε στην μεγάλη 
παρέλαση που γίνεται και προσπαθούμε να κρατάμε 
την έννοια των καρναβαλιών κοντά στην παράδοση 
και μακριά από την εμπορευματοποίηση.  

Η ΕΔΟΝ Λεμεσού, πέραν από τη συμμετοχή της 
στη παρέλαση με αμφιέσεις που προσπαθούν 
να σατιρίσουν την επικαιρότητα και να 
δώσουν κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, 
διατηρεί και την ομάδα τον Κανταδόρων 
«ΕΔΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ». Η ομάδα των κανταδόρων 
είναι η δεύτερη μακροβιότερη στη Λεμεσό. 
Δημιουργήθηκε το 1978 και είναι η μοναδική που 
προέρχεται από πολιτική οργάνωση νεολαίας. 
Φέτος, η ομάδα κανταδόρων μας θα συνοδεύει 
τον Βασιλιά Καρνάβαλο στην είσοδο του στην πόλη 
(Τσικνοπέμπτη), γεγονός πολύ τιμητικό για την 
οργάνωση μας. Πέραν αυτού, οι κανταδόροι «ΕΔΟΝ 
ΛΕΜΕΣΟΥ» συμμετέχουν σε αρκετές δραστηριότητες 
του Δήμου μας και σε καντάδες σε διάφορες γειτονιές 
της πόλης.

Φέτος, ως ΕΔΟΝ, επιλέξαμε να 
δώσουμε μέσω του καρναβαλιού 
το δικό μας μήνυμα  σχετικά με το 
νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση της βίας στους 
αθλητικούς χώρους. Κάτω από την 
ονομασία «Φακελωμένος φίλαθλος» 
στέλνουμε τα δικά μας μηνύματα 
ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα 
το οποίο αποτελεί καταπάτηση των 
ανθρώπινων ελευθεριών και αιτία για 
την απομάκρυνση του κόσμου από τα 
γήπεδα. Κύρια συνθήματα μας είναι: 
«Βροντοφώναξε όχι στους Θάτσερ-
Ιωνά» και «Αγαπάμε το ποδόσφαιρο». 
Το κόστος συμμετοχής είναι πολύ 
χαμηλό και αφορά στα έξοδα της 
στολής. 
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζί μας 
για μια όμορφη εμπειρία διασκέδασης 
που πιθανόν να μην έχετε ξαναζήσει και 
να φωνάξουμε όλοι πως φακελωμένοι 
φίλαθλοι εμείς δε θα γίνουμε πότε. 

•Λευκή Δημητρίου
Μέλος Επαρχιακού
Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λεμεσού
Υπεύθυνη Επαρχιακού
Πολιτιστικού Γραφείου

Μια σπουδαία φωνή κι ένας από 
τους σημαντικότερους νέους 
συνθέτες στη παράσταση με 
τίτλο με τίτλο «Καινούριο Φιλί» 
που αγαπήθηκε όπου κι αν 
παρουσιάστηκε! Μία παράσταση 
όπου το παλιό και αγαπημένο της 
ελληνικής μουσικής εναρμονίστηκε 
ευφυώς με το καινούριο.

Πού; Μουσική Σκηνή RED, 
Λευκωσία

Πότε; 15 Ιανουαρίου στις 21:30

Το έργο του Φόλκερ Λούντβιχ «Μια γιορτή στου Αλ- Νουρί» είναι μια ανατρεπτική κωμωδία για το ρατσισμό και την πολιτισμική συμφιλίωση 

που απευθύνεται σε ανθρώπους από 6 ετών – και όλων των ηλικιών! Το έργο γράφτηκε και παίχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 από 

το Θέατρο Grips του Βερολίνου - δημιουργοί του πρωτοποριακού παιδικού έργου “ο Μορμόλης”. Στη Γερμανική εκδοχή με τίτλο «Μια Γιορτή 

στου Παπαδάκη», η οικογένεια των μεταναστών του έργου ήταν Έλληνες!

Πού; Νέο Κτίριο Θεάτρου ΘΟΚ, Λευκωσία

Πότε; 10:30 (01/02/2015, 08/02/2015, 15/02/2015, 22/02/2015, 01/03/2015, 08/03/2015, 15/03/2015, 22/03/2015, 29/03/2015, 05/04/2015, 

12/04/2015, 19/04/2015, 26/04/2015)

πολιτισμός

Οι βραβευμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2014 ταξιδεύουν και φέτος στην Κύπρο. Προβάλλονται ταινίες ταλαντούχων 
κινηματογραφιστών από το σημαντικότερο φεστιβάλ μικρομηκάδων της Ελλάδας.
Διοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Θέατρο Ριάλτο – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Συνεργασία: Ομίλος Φίλων Κινηματογράφου Λευκωσίας, Ομίλος Φίλων Κινηματογράφου Πάφου, Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού & Kινηματογραφική Λέσχη 
Λάρνακας - Αμμοχώστου

Που και πότε; 16/2 & 17/2, Cine Studio – Λευκωσία 9 μ.μ
                     17/2 & 18/2, Θέατρο Ριάλτο – Λεμεσός 9 μ.μ
                       16/2 & 19/2, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λάρνακα 9 μ.μ
                       16/2 & 17/2, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Πάφος 9 μ.μ

Ο Κωστής Μαραβέγιας επισκέπτεται την Κύπρο για δύο 

εμφανίσεις στην Λευκωσία και την Λεμεσό, παρέα με την 

μοναδική του μουσική,  τις μεγάλες του επιτυχίες και την 

ενέργειά του στις αποσκευές.  

Πού και Πότε;
Down Town Live Λευκωσία -  Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 

Ravens Live Λεμεσός - Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

«Από τη Φρουτοπία στο Νησί
των Πυροτεχνημάτων»
Μια έκθεση του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου 
αφιερωμένη στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά, 
εμπλουτισμένη με συμμετοχές Κυπρίων 
καλλιτεχνών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου παρουσιάζει μια πραγματικά 
παραμυθένια έκθεση αφιερωμένη στο σύνολο 
του συγγραφικού έργου του Ευγένιου Τριβιζά. 
Θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις για παιδιά 
και διαλέξεις.

Που; Αίθουσα Εκδηλώσεων Σόλωνα 
Τριανταφυλλίδη, Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας 
Κύπρου - Στασίνου 51, (Αγία Παρασκευή) 
Στρόβολος 

Πότε; Διάρκεια έκθεσης: 21 Νοεμβρίου 
2014 – 28 Ιουνίου 2015
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή (10:00 
– 19:00)

«Το βιβλίο μου πίστευα πως ήθελα να το γράψω για πολλούς λόγους: Σαν μνημόσυνο για τους 
σκοτωμένους μου, σαν σιωπηλό μοιρολόι, σαν κλάμα που στάλαζε γραμμή από την ψυχή μου, σαν 
ξέσπασμα στο παράπονο γιατί αναγκάστηκα να περάσω τόσο φοβερά παιδικά χρόνια και να ζήσω 
τρέχοντας κι όχι αργά και φυσιολογικά. Να ξεριζωθώ και να ζω σε ξένη χώρα φιλόξενη αλλά μακρινή κι 
αλλόφυλη. Σαν παράκληση στους ανθρώπους της προόδου, ώστε να κάνουν το παν για να μην έρχονται 
ποτέ και πουθενά τέτοια φοβερά χρόνια. Σαν γέλιο πικρό και ειρωνικό στους θύτες, όταν και όποτε 
προσπαθούνε και αποτολμούνε να βγούνε θύματα. Τελικά, πίστεψα πως είχα υποχρέωση να το γράψω σαν 
ελάχιστη ανταπόδοση στην πολύτιμη και συνάμα βαριά κληρονομιά που μου αφήσανε οι σκοτωμένοι μου γονείς και τ’ αδέρφια 
μου. Τη ζωή τους τη χαρίσανε όπου εκείνοι πιστεύανε πως έπρεπε. Αδιαφιλονίκητο δικαίωμά τους. Σε μένα όμως, είτε το ’θελα 
είτε όχι, αφήσανε το σκοτωμό τους. Έτσι αποφάσισα να γράψω ρωτώντας κι όλους όσους δεχτήκανε και δέχονται την ίδια με 
μένα κληρονομιά, όπου κι αν βρίσκονται, είτε στην πατρίδα μου είτε στη Χιλή είτε στη Νικαράγουα είτε στο Λίβανο είτε στην 
Αφρική, ή όπου αλλού. Τι θα την κάνουμε αυτή μας τη βαριά κληρονομιά; Μέτρο να μετράμε το μίσος, αίμα να ποτίζουμε την 
εκδίκηση, ή μαχητή ακούραστο και φύλακα ακοίμητο της Ειρήνης;»

Το πιο πάνω σημείωμα γράφτηκε από την Δήμητρα Πέτρουλα, η οποία γεννήθηκε στη Μάνη, από οικογένεια ΕΛΑΣιτών, η οποία 
δολοφονήθηκε σχεδόν στο σύνολό της από τους Χίτες που δρούσαν τότε ανεξέλεγκτοι στην ελληνική επαρχία. Η ίδια επιβίωσε 
δια πυρός και σιδήρου και έζησε για να διηγηθεί τα πάθη μιας γενιάς που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στην Ιστορία.

Το κείμενο έχει τη συναισθηματική φόρτιση της προσωπικής μαρτυρίας, αλλά και τη βαρύτητα του ιστορικού ντοκουμέντου, 
αφού όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα που μνημονεύονται είναι υπαρκτά, ενώ ο κατάλογος των 42 νεκρών μελών της 
οικογένειας Πέτρουλα στο τέλος του βιβλίου δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των όσων η συγγραφέας περιγράφει. 
Εκείνο όμως που εκπλήσσει θετικά τον αναγνώστη είναι ότι, μέσα απ’ όλο αυτό το αίμα και τα βάσανα, η οπτική του βιβλίου είναι 
τελικά θετική και αισιόδοξη: δεν υπάρχει μίσος ούτε διάθεση εκδίκησης, μόνο ανάγκη για δικαίωση της μνήμης των νεκρών και 
ελπίδα ότι κανένα παιδί στο μέλλον δεν θ’ αναγκαστεί να βιώσει την ίδια φρίκη. Ίσως γιατί η Δήμητρα Πέτρουλα κράτησε για 
πάντα στο μυαλό της τα λόγια του πατέρα της: «δεν θέλουν σκότωμα οι άνθρωποι, θέλουνε φτιάξιμο».

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού 

τραγουδιού, με μοναδικό και εκλεκτό μουσικό  γούστο  ενώνει τις δυνάμεις 

του με τον ιδανικότερο εκπρόσωπου του νέου «αίματος». Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας και ο Πάνος Μουζουράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους επί 

σκηνής.

Πού; Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός

Πότε;  Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου



27διεθνήΦεβρουάριος 2015Φεβρουάριος 2015διεθνή26

Ελλάδα
»Βουλευτικές εκλογές: καταδίκασαν 
τις πολιτικές λιτότητας

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην 
Ελλάδα κατέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη πολιτική 
δύναμη, ενώ σε συνεργασία με τους «Ανεξάρτητους 
Έλληνες» σχημάτισαν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. 
Το αποτέλεσμα στέλνει ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και ευρύτερα, πως οι πολιτικές 
λιτότητας και εξουθένωσης των λαϊκών στρωμάτων 
δε γίνονται πλέον αποδεκτές και ανεκτές.

Επίσης, η διατήρηση και αύξηση της εκλογικής 
δύναμης του ΚΚΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 
περαιτέρω ενδυνάμωση των αγώνων του ελληνικού 
λαού.

Σερβία
»Δίωξη ενάντια στους Νέους Κομμουνιστές Γιουγκοσλαβίας

Μαχητικές κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν τα μέλη και οι φίλοι της Λίγκας Νέων 
Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας (SKOJ) και του Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος 
Γιουγκοσλαβίας (NKPJ), την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015. 

Η SKOJ και το NKPJ αντέδρασαν κατά της δικαστικής διαδικασίας και της δίωξης του Α’ 
Γραμματέα της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών της Γιουγκοσλαβίας (SKOJ) και μέλους της 
Γραμματείας τoυ Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας (NKPJ), Αλεξάνταρ Ντένιτς. 

Ο Αλεξάνταρ Ντένιτς κατηγορείται για ποινικό αδίκημα από τις αρχές για δήθεν επίθεση 
κατά φασιστών, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος που δέχθηκε βρώμικη επίθεση 
από την νεοφασιστική «Σερβική Δράση» στις 11/10, κατά την διάρκεια φοιτητικών 
διαδηλώσεων στο Βελιγράδι.

Ευρώπη
»Αναδιάταξη δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Στη στρατηγική αναδιάταξη των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ευρώπη προχωρούν το 
επόμενο διάστημα οι ΗΠΑ, με πρόσχημα την «εξοικονόμηση» μισού δις δολαρίων ετησίως 
και την καλύτερη υποστήριξη των συμμάχων τους. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος παραμένει 
ένας: Η μεγιστοποίηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους στη «Γηραιά Ήπειρο», στο 
πλαίσιο προώθησης των συμφερόντων των μονοπωλίων, ενώ έχει ξεκινήσει μία νέα 
φάση κλιμάκωσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με πιο χαρακτηριστική την 
αμερικανο-ρωσική αντιπαράθεση και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό σε κρίσιμες γεωπολιτικά 
και ενεργειακά περιοχές που διεκδικούν με κάθε μέσο.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
της ΕΔΟΝ στον Λίβανο
Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ επισκέφτηκε τη Βηρυτό από 
τις 5 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου για να πραγματοποιήσει 
συνάντηση με την ηγεσία της Ένωσης Δημοκρατικής 
Νεολαίας Λιβάνου (ULDY). 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι δύο οργανώσεις 
επαναβεβαίωσαν τις διαχρονικές και αδελφικές τους 
σχέσεις, σημειώνοντας την αναγκαιότητα για την 
ισχυροποίηση του αγώνα στις χώρες μας ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό, τον θρησκευτικό φανατισμό, τον 
εθνικισμό και το φασισμό. 

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, επίσης, τόσο 
με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Λιβάνου, καθώς επίσης και με τις ηγεσίες της 
Παλαιστινιακής Δημοκρατικής Ένωσης Νεολαίας 
(PDYU) και του Δημοκρατικού Μετώπου για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP) στον Λίβανο.

Το πιο ξεχωριστό σημείο από την επίσκεψη της 
ΕΔΟΝ, αποτελεί η επίσκεψη στους παλαιστινιακούς 
καταυλισμούς προσφύγων στη Βηρυτό. Περίπου 
350 χιλιάδες πρόσφυγες, βρίσκονται στα όρια της 
επιβίωσης εντός 12 καταυλισμών σε όλη τη χώρα, 
στερούμενοι στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στην αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε ο Χρίστος 
Χριστόφιας, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της 
ΕΔΟΝ και ο Βάκης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος του 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και μέλος της Κεντρικής 
Γραμματείας της ΕΔΟΝ.

Συνάντηση ΠΟΔΝ με ΑΚΕΛ
Στις 16 Ιανουαρίου 2015, ο Προέδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών Νικόλα Παπαδημητρίου συναντήθηκε με το Γενικό 
Γραμματέα της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ, ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ για τη διαχρονική 
στήριξη που παρέχει προς την ΠΟΔΝ και τους αγώνες της. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ ενημέρωσε σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας 
και τους επετειακούς εορτασμούς για τα 70 χρόνια ζωής και δράσης της ΠΟΔΝ 
καθώς τον ερχόμενο Νοέμβριο κλείνει 70 χρόνια ζωής και δράσης πρωτοστατώντας 
στους αγώνες του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και την εκμετάλλευση. 

Η ΠΟΔΝ με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, στέκεται στην πρώτη γραμμή για 
τα δικαιώματα της νέας γενιάς όπως είναι το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν 
παιδεία, τη δουλειά, τη δουλειά με δικαιώματα».

Στην προεδρία της Ομοσπονδίας σήμερα βρίσκεται η ΕΔΟΝ και αυτό αποτελεί όχι 
μόνο ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ΕΔΟΝ αλλά είναι εξίσου σημαντικό 
και τιμητικό και για την πατρίδα μας. Μέσα από την προεδρία της ΠΟΔΝ, αλλά 
και την διαχρονική δράση της ΕΔΟΝ στην Ομοσπονδία, η ΕΔΟΝ έχει καταφέρει 
με τον δικό της τρόπο να διεθνοποιήσει το κυπριακό πρόβλημα.

Μεξικό
»Η  αγανάκτηση  για τους φοιτητές φουντώνει

Οι γονείς και οι συγγενείς των 42 αγωνιστών φοιτητών που έχουν 
απαχθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου από την Αγροτική Διδασκαλική 
Σχολή «Νορμάλ ντε Αγιοτζινάπα», στην επαρχία Γκερέρο του Μεξικό, 
συνεχίζουν τον αγώνα τους. Μέχρι στιγμής, από τους 43 αρχικά 
αγνοουμένους έχει γίνει μια ταυτοποίηση σορού που ανήκει στον 
22χρονο φοιτητή Αλεξ Μόρα, ενώ συνεχώς βρίσκονται πτώματα σε 
ομαδικούς τάφους στην ευρύτερη περιοχή, καμένα και τεμαχισμένα, 
καθιστώντας δύσκολη την αναγνώρισή τους. Η εμπειρία των Παλαιστινίων που αναγκάστηκαν να καταφύγουν 

στον Λίβανο από το 1948 διαφέρει πολύ από εκείνη των 
ομοεθνών τους προσφύγων που ζουν εξόριστοι σε άλλες 
χώρες. Παρότι το κοινό γνώρισμα όλων είναι ότι έχουν χάσει 
την πατρίδα και το σπίτι τους λόγω της ισραηλινής κατοχής και 
της πολιτική της εθνοκάθαρσης, οι Παλαιστίνιοι του Λιβάνου 
βιώνουν επιπλέον την ένταση με τις λιβανικές αρχές. Μια ένταση 
που έχει εκφραστεί περιστασιακά, αλλά υποβόσκει πάντοτε και 
αποκρύπτεται συστηματικά.

Η κατανομή των Παλαιστινίων στον Λίβανο
Την πρώτη περίοδο της προσφυγιάς παρατηρήθηκε ευρεία 
διασπορά των Παλαιστίνιων προσφύγων σε ολόκληρο το 
νότιο Λίβανο και τη δυτική κοιλάδα Μπεκάα, καθώς και άφιξη 
προσφύγων στην πρωτεύουσα Βηρυτό. Λίγο αργότερα, άρχισαν 
οι επίσημες κυβερνητικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης με 
τους πρόσφυγες, ενώ η UNRWA  ανέλαβε την εκπροσώπησή 
τους σε μια προσπάθεια να αυξηθεί το παρεχόμενο ποσό 
βοήθειας. Οι Παλαιστίνιοι εγκαταστάθηκαν, λοιπόν, στους 
πολυάριθμους καταυλισμούς, που εκτείνονται σε όλη τη χώρα 
από Βορρά προς Νότο. Με το πέρασμα του χρόνου, ο αριθμός 
των προσφύγων αυξήθηκε και πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν 
τους καταυλισμούς, ενώ άλλοι αποχώρησαν τελείως από το 
Λίβανο. Έτσι, σύμφωνα με την UNRWA, η εικόνα της οικιστικής 
κατανομής των Παλαιστινίων εντός και εκτός των δώδεκα 
επίσημων καταυλισμών στο Λίβανο έχει διαμορφωθεί ως εξής: 
Εντός καταυλισμών: 212.581, Εκτός καταυλισμών: 188.515 
(Σύνολο: 401.096).

Οι Παλαιστίνιοι υπάγονται σε τρεις 
κατηγορίες:
Α) Εκείνοι που απογράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 και καταγράφηκαν από την UNRWA, τις Γενικές 
Δυνάμεις Ασφαλείας του Λιβάνου και το Τμήμα Προσφυγικών 
Παλαιστινιακών Υποθέσεων. Αυτά τα άτομα έχουν το δικαίωμα 
να λάβουν ένα «ταξιδιωτικό έγγραφο» (για μια περίοδο πέντε 
ετών) που τους επιτρέπει να κινούνται εντός του Λιβάνου, να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να επιστρέφουν στη χώρα.

Β) Η ομάδα των Παλαιστινίων που δεν καταγράφηκαν στην 
απογραφή, αν και εκείνη την εποχή ζούσαν στον Λίβανο. 
Η κατάστασή τους ρυθμίστηκε με απόφαση του υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία είχαν το δικαίωμα να λάβουν «lais-
sez-passer» και να καταχωριστούν από το Γενικό Γραφείο 
Ασφαλείας και το Τμήμα Προσφυγικών Παλαιστινιακών 
Υποθέσεων. Δεν ευεργετούνται από τις υπηρεσίες της UNRWA.

Γ) Χιλιάδες Παλαιστίνιοι που (1) αναγκάστηκαν να καταφύγουν 
στον Λίβανο μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 1967, 
(2) απελάθηκαν από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, 
(3) απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές, και (4) 
παρέμειναν εκεί μετά την αποχώρηση των μαχητών της ΟΑΠ 
από τον Λίβανο το 1982. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να ταξιδέψει 
έξω από τον Λίβανο ή να κινηθεί ελεύθερα μέσα στη χώρα 
(υπολογίζονται σε περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες άτομα).

Η νομική κατάσταση
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον 
Λίβανο διέπονται από ένα ειδικό νομικό καθεστώς. Ως άτομα, 
ο νόμος τους μεταχειρίζεται ως αλλοδαπούς υποκείμενους στη 
λιβανική κυριαρχία, επειδή δεν έχουν λιβανική υπηκοότητα. 
Ως κοινότητα που έχει την παλαιστινιακή εθνική ταυτότητα, 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα της κατάστασής 
τους. Το λιβανικό κράτος, αν και δεν είχε αυτό το δικαίωμα, 
αρνήθηκε να ψηφίσει ειδικούς νόμους που θα αναγνώριζαν 
τους Παλαιστινίους ως κοινότητα ή μειονότητα. Γενικά, 
τους μεταχειρίζεται ως άτομα και σπανίως ως κοινότητα 
που προστατεύεται από αραβικές συμφωνίες και διεθνείς 
διακηρύξεις. 

Η νομική θέση των Παλαιστινίων στο Λίβανο καθορίζεται αρχικά 
από διεθνείς συνθήκες, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα 
από το Λίβανο, θεωρούνται υποχρεωτικές (θεωρητικά) και 
οι νόμοι της χώρας υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η πρακτική της λιβανικής κυβέρνησης 
βρίσκεται συχνά σε άμεση αντίθεση.

Τα ατομικά δικαιώματα
Από την αρχή οι λιβανικές αρχές επέτρεψαν στους Παλαιστινίους 
να εγκατασταθούν μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
καταυλισμών. Στις συνθήκες του Τάιφ δεν αποδέχθηκαν 
οποιαδήποτε αναφορά που θα παρείχε στους Παλαιστινίους 
το δικαίωμα της ενσωμάτωσης. Αυτή ήταν πάντοτε η θέση των 
αρχών του Λιβάνου: να αντιμετωπίζουν τους Παλαιστινίους ως 
αλλοδαπούς όσον αφορά στο δικαίωμα εργασίας και κοινωνικής 
ασφάλισης. Αυτή η θέση είναι βασική για την άνιση μεταχείριση 
που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι από τότε που έγιναν πρόσφυγες.

Επιπλέον, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης 
στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι η αναλογία των αλλοδαπών 
μαθητών στα δημόσια σχολεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
10%. Αυτό στερεί στους πρόσφυγες τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, ενώ η νομοθεσία τούς στερεί, επίσης, και το δικαίωμα 
περίθαλψης.

Η τακτική των λιβανικών αρχών όσον αφορά στους Παλαιστινίους 
είναι μεροληπτική σε πολλούς τομείς, όπως ο νόμος 296, ο οποίος 
ακύρωσε στην πράξη όλα τα δικαιώματα των Παλαιστινίων 
σχετικά με την ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με 
τον νόμο: «Απαγορεύεται η κατοχή ακίνητης περιουσίας από 
οποιονδήποτε δεν έχει υπηκοότητα ενός αναγνωρισμένου 
κράτους ή εάν η ιδιοκτησία αντιτίθεται στα άρθρα του 
συντάγματος που αφορούν την εκδίωξη (των Παλαιστινίων)». 

Το δικαίωμα στην εργασία και την κοινωνική 
ασφάλιση
Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, οι Παλαιστίνιοι στον 
Λίβανο δεν έχουν τα ίδια πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα 
με τους Λιβανέζους πολίτες. 

Οι Παλαιστίνιοι στο Λίβανο απασχολούνται σε επαγγέλματα 
που συχνά αποφεύγουν οι Λιβανέζοι - ειδικά στους τομείς των 
κατασκευών, της γεωργίας (ψεκασμούς με εντομοκτόνα) και 
σε μικρά εργαστήρια.

Παρότι, όμως, έχουν περάσει περισ¬σότερα από πενήντα 
επτά χρόνια, από τότε που κατέφυγαν στον Λίβανο, δεν έχουν 
εξαιρεθεί ως κοινότητα που βρίσκεται σε ειδική κατάσταση. 
Πράγματι, οι νόμοι στους οποίους υπόκεινται απαιτούν τη λήψη 
ειδικής άδειας εργασίας.

Εβδομήντα έξι και άνω επαγγέλματα παραμένουν κλειστά για 
αυτούς. Μεταξύ των ανοιχτών επαγγελμάτων περιλαμβάνονται: 
κατασκευές και τα συναφή με αυτές (εκτός από ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, ιατρικούς εξοπλισμούς και οπτικά - που ήταν 
ήδη κλειστά), γεωργική απασχόληση, βυρσοδεψία, εκσκαφές, 
ταπητουργία, μεταλλουργία, αισθητική, νοσηλευτική, 
σερβιτόροι και μάγειροι, καθαρισμός και λίπανση αυτοκινήτων.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι -εάν εργάζονται- απασχολούνται 
σε γεωργία εργασίες, στις κατασκευές, σε μηχανουργεία, σε 
επισκευές και εργαστήρια ή ως πλασιέ και αισθητικοί. Κάποιοι 
άλλοι ασκούν επαγγέλματα όπως δάσκαλοι σε ιδιωτικά σχολεία 
και σε σπάνιες περιπτώσεις εργάζονται ως γραμματείς και 
χειριστές υπολογιστών σε επιχειρήσεις και γραφεία. Τέλος, 
κυρίως γυναίκες, εργάζονται ως καθαρίστριες σε σπίτια και 
επιχειρήσεις, καθώς οι υποδεέστερες εργασίες δεν εμπίπτουν 
στο λιβανικό εργατικό δίκαιο. Όσοι απασχολούνται στο γεωργικό 
τομέα εργάζονται περισσότερες από δώδεκα ώρες ημερησίως, 
ενώ δεν δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση, αποζημίωση ή 
διακοπές. Οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να εργαστούν ως 
δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί και μηχανικοί.

Ως συνέπεια, υπάρχει μια τάση στην παλαιστινιακή νεολαία, 
ειδικά στα αγόρια, να αναζητούν εργασία εκτός Λιβάνου, σε 
άλλες χώρες, προκειμένου να συντηρηθούν οι ίδιοι και να 
ζήσουν και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με έρευνες; σχεδόν το 60% των Παλαιστινίων στο 
Λίβανο ζει κάτω από το όριο φτώχειας που έχει καθορίσει ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. 

Οι Παλαιστίνιοι αναμένουν την επίλυση όλων αυτών των 
προβλημάτων που αφορούν στο δικαίωμά τους στην εργασία, 
την κοινωνική ασφάλιση, την ιδιοκτησία και άλλα. Θεωρούν 
ότι μετά από πολύχρονες δυσκολίες είναι πλέον καιρός να 
επανεξεταστούν οι σχέσεις με το λιβανικό κράτος, ώστε 
να συντονιστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για να υπάρξουν 
αποτελέσματα και όχι μόνο υποσχέσεις.
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