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Πάρτε μαζί με 
τη «Ν» του Μάη, 
την αφίσα διπλής 
όψης αφιερωμένη 
στα 70 χρόνια 
αντιφασιστικής 
νίκης των λαών 
και στα 70 χρόνια 
ζωής και δράσης 
της ΠΟΔΝ.

άθε Συνέδριο είναι 
σταθμός για το ΑΚΕΛ. Αν 
ανασκοπήσει κάποιος 
συνεδριακά έγγραφα και 

ντοκουμέντα της 90χρονης Ιστορίας 
του ΑΚΕΛ, θα δει να ξετυλίγεται 
μπροστά του όλη η σύγχρονη ιστορία 
του τόπου. Όλη η ανηφορική πορεία 
που ξεκίνησε ο κυπριακός λαός, οι 
εργάτες των χεριών και του πνεύματος  
για να τραβήξει η Κύπρος μπροστά. 
Πολιτικοί φίλοι αλλά και αντίπαλοι, 
παραδέχονταν διαχρονικά πως το κάθε 
Συνέδριο του ΑΚΕΛ είναι ένα μεγάλο, 
κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Τέτοιο 
γεγονός φιλοδοξούμε να είναι και το 
22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Συνέδριο που 
θα καθορίσει την πορεία του Κόμματος 
αλλά και της Κύπρου για το παραπέρα. 

Σήμερα, θα μπορούσε να πει κάποιος 
πως βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη 
στροφή της ανηφόρας σε αυτή την 
πορεία. Το Κυπριακό παραμένει άλυτο, 
με τον κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης 
να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Οι 
κατακτήσεις και τα δικαιώματα του 
λαού μας, όσα έκτισε με τόσο κόπο όλα 
αυτά τα χρόνια, δέχονται επιθέσεις. 

Χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, 
πρόσφυγες, μονογονιοί, πολύτεκνοι, 
λήπτες δημοσίου βοηθήματος, νέοι 
επιστήμονες, αγρότες και εργάτες, 
σκέφτονται πως ίσως για πρώτη φορά 
στη ζωή τους δεν μπορούν να ελπίζουν 
πως αύριο τα πράγματα θα είναι 
καλύτερα. 

Αυτή την ευθύνη θα τολμήσει να 
σηκώσει στους ώμους του το ΑΚΕΛ, 
με την πραγματοποίηση του 22ου 
Συνεδρίου. Την ευθύνη να είναι το 
ισχυρότερο τείχος πάνω στο οποίο θα 
συντριβεί ο εφιάλτης της διχοτόμησης 
του τόπου μας. Την ευθύνη να 
παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη 
στον αγώνα για αντίσταση στη διάλυση 
των πάντων, που επιχειρεί η Τρόικα 
μαζί με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη- 
Συναγερμού.

Οι στόχοι του 22ου Συνεδρίου είναι 
πολλοί και σημαντικοί. Στοχεύουμε στην 
επαναβεβαίωση του χαρακτήρα του 
Κόμματος μας, στην ενδυνάμωση της 
ιδεολογικοπολιτικής του ταυτότητας 
και στην οργανωτική ενίσχυση 
του. Στη διασφάλιση της συνεχούς 

ανανέωσης του και στην ενίσχυση 
της ηχηρής παρουσίας τουστον 
τόπο. Το 22ο Συνέδριο θα στρέψει 
το βλέμμα του και προς τα έξω. Στα 
κορυφαία ζητήματα που απασχολούν 
σήμερα τον τόπο, με πρώτο και κύριο 
το Κυπριακό, την προοπτική της 
επανένωσης και την αναζωογόνηση 
της επαναπροσέγγισης. Θα συζητήσει 
τα ενεργειακά, τις εξελίξεις στα 
διεθνή και στα ευρωπαϊκά θέματα∙ τις 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά 
και στην οικονομία.  Στα προβλήματα 
και στις ανάγκες που υπάρχουν και 
απαιτούν λύσεις. Λύσεις πρωτοπόρες 
και ριζοσπαστικές. 

Γι΄αυτό και το Συνέδριο θα ασχοληθεί 
με ζητήματα που απασχολούν τη νέα 
γενιά, τις γυναίκες, τους εργάτες, τους 
αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους 
πρόσφυγες, τους πολύτεκνους, τους 
συνταξιούχους, το συνεργατικό Κίνημα, 
τους ανθρώπους του πολιτισμού, την 
τοπική αυτοδιοίκηση, την προαγωγή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
πάταξη της διαφθοράς και διαπλοκής 
και πολλά άλλα.  

Στα 90 σχεδόν χρόνια της πορείας του 
το ΑΚΕΛ, είχε και διατηρεί τη δική 
του ανάλυση για την κοινωνία και 
την οικονομία. Αυτό όμως ουδέποτε 
το εμπόδισε, ούτε και τώρα θα το 
εμποδίσει να συζητά, να ακούει 
θέσεις και ιδέες από όλο τον κόσμο 
που ενδιαφέρεται για τα κοινά και 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
προκειμένου να διαμορφώνει θέσεις 
πάνω σε σύγχρονα ζητήματα. Στο 22ο 
Συνέδριο θα συζητήσουμε και αυτά τα 
ζητήματα. Το ίδιο θα πράξουμε και 
για ζητήματα που ενώ σε άλλες χώρες 
είναι αυτονόητα, στην Κύπρο δυστυχώς 
μέχρι χθες δεν ήταν. Όπως αυτό της 
αντιμετώπισης των διαφόρων μορφών 
του ρατσισμού ή του συμφώνου 
συμβίωσης. 

Και πάνω από όλα, το επερχόμενο 
Συνέδριο σκοπεύει να δώσει στο λαό 
ένα ισχυρό μήνυμα: ότι το ΑΚΕΛ έχει 
τη δύναμη να παλέψει και να κερδίσει 
μαζί με το λαό το δικό του αύριο. 

Άντρος Κυπριανού
ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ
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Με νέα δεδομένα ξημερώνουν οι επόμενες ημέρες για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, αλλά και την κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της, με την εκλογή του 
Μουσταφά Ακκιντζί ως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Τα μηνύματα ικανοποίησης και ελπίδας εκφράζονται σε κάθε γωνιά της Κύπρου από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, που επιθυμούν λύση και επανένωση.

Ο νέος Τ/κ ηγέτης μίλησε για «την αρχή μιας νέας αποχής» ενώ όπως δήλωνε και προεκλογικά και μετεκλογικά, στόχος είναι η λύση ομοσπονδίας και ότι θα 
εργαστεί στο τραπέζι των συνομιλιών για πραγματική επανένωση της πατρίδας μας. Η εκλογή του Μουσταφά Ακκιντζί στέλλει ξεκάθαρα μηνύματα από την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μηνύματα αποφασιστικότητας και αφοσίωσης της πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων για επίλυση του κυπριακού προβλήματος 
και επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Ο δικός μας ρόλος
Η εκλογή του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας δημιουργεί πολλές προσδοκίες και 
απαιτήσεις από την ελληνοκυπριακή κοινότητα 
σε μια περίοδο που ήταν σε όλους φανερό ότι οι 
συνομιλίες και η κάθε προσπάθεια για επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος έχουν βουλιάξει. 
Ο κ. Αναστασιάδης και η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ 
δεν αρκεί να εκφράζουν ικανοποίησή για την 
αλλαγή πολιτικής σκυτάλης στους Τ/κ, αφού 
δυστυχώς οι εξελίξεις γύρω από το κυπριακό 
τα δύο τελευταία χρόνια μόνο απογοήτευση 
και φόβο μπορούν να προκαλέσουν. Αδυναμία, 
δυσκαμψία και έλλειψη αποφασιστικότητας  
για έναρξη συνομιλιών, αλλά και επικίνδυνες 
τακτικές εγκατάλειψης προηγούμενων 
επιτυχημένων συγκλίσεων από πλευράς 
της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν μπορούν 
να συνεχίσουν. Αναμένουμε από τον κύριο 
Αναστασιάδη να καταβάλει κάθε καλή θέληση, 
μακριά από εσωτερικές ή εξωτερικές δεσμεύσεις, 
ξένα συμφέροντα και ξένες επιβουλές και 
να εργαστεί προς τη σωστή κατεύθυνση για 
επανέναρξη των συνομιλιών. Συνεπής και 
σταθερή προσήλωση στο στρατηγικό στόχο 
για λύση ΔΔΟ και στις βασικές αρχές λύσης.

Συνεχίζουμε τον αγώνα 
μας για επανένωση της 
πατρίδα μας
Χαιρετίζουμε και εμείς με την σειρά μας 
την εκλογή του Μουσταφά Ακκιντζί και 
υπογραμμίζουμε για ακόμη μια φορά ότι ο 
αγώνας μας για επαναπροσέγγιση θα συνεχίσει 
και θα εντείνετε αφού μόνο έτσι θα κρατήσουμε 
για πάντα ζωντανή την ιδέα της απελευθέρωσης 
και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. 
Όπως ανέφερε και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, σύντροφος 
Άντρος Κυπριανού «Το ΑΚΕΛ θα στηρίξει κάθε 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της επίτευξης 
λύσης στο συμφωνημένο πλαίσιο» και προς 
αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε συνολικά, 
ολόκληρο το οικοδόμημα της Αριστεράς του 
τόπου.

Κρίση θεσμών
Ο κυπριακός λαός παρακολουθεί καθημερινά 
με πολύ μεγάλη απογοήτευση και μεγαλύτερη 
ανησυχία μια κρίση πολιτική και θεσμική. 
Την ίδια ώρα που ζούμε το κουτσούρεμα της 
δωρεάν και δημόσιας παιδείας, την κατάργηση 
κοινωνικών παροχών, την κατάργηση 
κοινωνικών βοηθημάτων, τις ιδιωτικοποιήσεις, 
την μαζική ανεργία, την μετανάστευση, το 

ξεσπίτωμα συμπολιτών μας, αυτή την ώρα 
που οι κοινωνία καταρρέει, παραθέτουμε 
μόνο κάποιες από τις τελευταίες εξελίξεις που 
ξεχειλώνουν τις αξίες και βιάζουν τους θεσμούς: 

• Ο κ. Καλλής διεξήγαγε ποινική έρευνα 
και κατέληξε σε συμπεράσματα για ποινικές 
ευθύνες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, για 
ποινικά αδικήματα δωροδοκίας και δεκασμού 
από το δικηγορικό γραφείο του κ. Νεοκλέους.
• Ο κ. Ρίκκος απορρίπτει την έκθεση Καλλή και 
ουδέποτε τεκμηριώνει γιατί η έκθεση δεν είναι 
διαφανής ή νομικά ορθή. Παρ΄ολο που ο ίδιος 
δεσμεύτηκε δημοσίως ότι αν το πόρισμα έδειχνε 
κάτι μεμπτό εναντίων του τότε θα παραιθεί.
• Ο κ. Ρίκκος στην προσπάθεια του να 
κουκουλώσει και να αποσιωπήσει οποιεσδήποτε 
αντιδράσεις εκτοξεύει μιαν άνευ προηγουμένου 
επίθεση στο ΑΚΕΛ από το αξίωμα του Βοηθού 
Γενικού Εισαγγελέα. 

• Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
παρεμβαίνει αθέμιτα στη Δικαιοσύνη υπέρ 
του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου πλήττοντας την 
ανεξαρτησία του θεσμού της Δικαιοσύνης, αλλά 
και παραβιάζοντας το ίδιο το σύνταγμα.
• Είναι πραγματικά προσβλητικό για την 
νοημοσύνη κάθε πολίτη να διαβρώνονται 
οι θεσμοί της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα από 
αυτούς που σφράγισαν με τις πολιτικές τους 
τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας. 
Αποδεικνύονται για άλλη μια φορά οι 
λανθασμένες και προβληματικές επιλογές του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κ. Αναστασιάδης 
εξάντλησε τα κριτήρια του σε ανθρώπους που 
θα εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο τις 
σκοπιμότητες της κυβέρνησης του. 

Πλαίσιο αφερεγγυότητας – 
Προστασία τραπεζών
Και οι σκοπιμότητες συνεχίζονται, στοχοποιούν 
τους πολίτες που έχουν πληγεί από την 
οικονομική κρίση, προστατεύουν και ευνοούν 
τις τράπεζες για ακόμη μια φορά με το 
περιβόητο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας το οποίο 
δίνει στις Τράπεζες ακόμη μεγαλύτερες 

δυνατότητες πίεσης προς τους δανειολήπτες 
για να αποδεχτούν είτε τους όρους των 
Τραπεζών για αναδιαρθρώσεις των δανείων 
τους, είτε την εκποίηση της περιουσίας τους.  

Είναι πραγματικά λυπηρή η προσπάθεια της 
κυβέρνησης, του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ 
να το παρουσιάζουν ως πλαίσιο προστασίας 
των δανειοληπτών, προβαίνοντας σε πολύ 
στοχευμένες και συνειδητές αποφάσεις 
προστασίας του κεφαλαίου. ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ 
συμβιβάστηκαν με τη θέληση της κυβέρνησης, 
του ΔΗΣΥ και της Τρόικα, την ίδια ώρα που το 
ΑΚΕΛ έδινε μάχη για να υιοθετηθούν τέτοιες 
αλλαγές που θα άλλαζαν την φιλοσοφία του 
πλαισίου, καθιστώντας το πραγματικό εργαλείο 
προστασίας των δανειοληπτών. 

Η φιλοσοφία του πλαισίου καθορίζει την 
προστασία των ήδη βιώσιμων δανειοληπτών, 
παραγκωνίζοντας τις δεκάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας που είναι είτε λήπτες δημόσιου 
βοηθήματος, είτε άνεργοι που με βάση τα 
κριτήρια της νομοθεσίας δεν κρίνονται βιώσιμοι 
και κατ’ επέκταση δεν προστατεύονται. Η 
κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ  προβαίνουν καθημερινά 
σε προσπάθειες που στόχο έχουν να πλήξουν 
τα συμφέροντα των πολιτών και από την άλλη 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ επιλέγουν να συνεργαστούν 
με τους δανειστές, την κυβέρνηση και τις 
τράπεζες. 

Δεν χωρούν συμβιβασμοί αυτή την κρίσιμη ώρα 
που χιλιάδες συμπολίτες μας κινδυνεύουν να 
ξεσπιτωθούν. Το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρη θέση: Η 
υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού μας 
τίθεται υπεράνω των όποιων συμφερόντων 
και επιδιώξεων της τρόικα και του μεγάλου 
κεφαλαίου.

Παιδικές κατασκηνώσεις 
ΕΔΟΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
Παγκύπρια Εκδρομή των ΕΔΟΝόπουλων στις 
26 Απριλίου με την συμμετοχή παιδιών από 
όλη την Κύπρο.

Το ταξίδι των μικρών μας φίλων συνεχίζεται 
με τις Παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ. 
Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τις πόρτες μας 
στον κατασκηνωτικό μας χώρο στα Περβόλια 
Λάρνακας και να υποδεχτούμε για ακόμη ένα 
καλοκαίρι εκατοντάδες παιδιά για να ζήσουμε 
μαζί ένα συναρπαστικό ταξίδι 7 ημερών. Οι 
κατασκηνώσεις μας θα πραγματοποιηθούν στις 
23/06-30/06, 30/06-07/07, 07/07-14/07 και 
21/07-28/07.

«Ανυπότακτη νεολαία, για 
αξιοπρέπεια στη ζωή»
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ, αποφάσισε 
τη διοργάνωση του 28ου Παγκύπριου 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Το 
μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός 
της χώρας που κρατά για δεκαετίες ζωντανή 
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Εκεί που 
χιλιάδες νέοι και νέες σμίγουν τις γροθιές 
τους και στέλλουν τα δικά τους μηνύματα σε 
κάθε γωνιά του νησιού μας. Το 28ο ΠΦΝΦ 
θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα 
«Ανυπότακτη νεολαία, για αξιοπρέπεια στη 
ζωή». Ο τίτλος και το περιεχόμενο του 28ου 
φεστιβάλ δεν είναι καθόλου τυχαία αφού 
μέσα από την προφεστιβαλική μας διαδρομή 
με αποκορύφωμα το Παγκύπριο Φεστιβάλ 
ερχόμαστε ακόμη μια χρονιά να εκφράσουμε 
την αφοσίωση μας στον αγώνα για επανένωση 
του τόπου και του λαού μας, να καταδικάσουμε 
τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και των 
μνημονίων και να διατρανώσουμε την απαίτηση 
μας για να αξιοπρεπή ζωή, για δημοκρατία και 
πρόοδο. Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στο 
28ο ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ που θα πραγματοποιηθεί 
στις 8 Ιουλίου με τον Γιάννη Κότσιρα και 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, στις 9 Ιουλίου με τον 
Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Χρίστο Θηβαίο 
και στις 10 Ιουλίου με την Νατάσσα Μποφίλιου. 
Στο Φεστιβάλ θα λειτουργούν επίσης Λαϊκή 
Σκηνή, Παιδότοπος, Μπουάτ, εκθέσεις 
θεματικών κέντρων, Διεθνούπολη, στέκια 
(Νέων Εργαζομένων, Μαθητικό, Φοιτητικό, 
Δικοινοτικό), Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης και 
άλλα πολλά. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός μας 
δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε 
στην πολύ χαμηλή τιμή προπώλησης των €20 
και για τις 3 βραδιές και €15 για μια βραδιά. 
Από τα ταμεία εισόδου το εισιτήριο και για 
τις 3 βραδιές θα πωλείται στην τιμή των €25. 
Επομένως, δίνουμε όλοι ραντεβού στις 8-9-10 
Ιουλίου στην Πύλη Αμμοχώστου.

Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μπάρμαν, σερβιτόροι, ναυαγοσώστες και pool 
boys για τη στελέχωση νέας, υπερπολυτελούς 
πισίνας στο κέντρο της Λευκωσίας. Η αίτηση 
πρόσληψης να συνοδεύεται με πιστοποιητικό 
θρησκεύματος. Επικοινωνία: holly_father@
church.ltd.cy

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Σε τιμές ευκαιρίας σπίτια, διαμερίσματα, 
μονοκατοικίες, διώροφες κατοικίες κ.ο.κ. 
Μια ευγενική χορηγία των ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-
Τραπεζών. Πληροφορίες: ola_sto_sfyri@
desmevomai.eu

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Βαρεθήκατε το σπίτι σας; Θέλετε να κάνετε 
μια αλλαγή; Κουραστήκατε να κάνετε το ίδιο 
δρομολόγιο κάθε μέρα; Μην ανησυχείτε! 
Γι’ αυτό είμαστε εδώ! Σας αλλάζουμε σπίτι 
εδώ και τώρα… Έξωση, εκποίηση, πώληση, 
μετακόμιση είναι μόνο μερικές από τις επιλογές 
που σας δινουμε, για να αλλάξετε περιβάλλον 
και παραστάσεις. Για ραντεβού: ola_dika_
mas@banks.gov.cy
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Τι είναι το πλαίσιο;
Στην ουσία το πλαίσιο αφερεγγυότητας δίνει στις Τράπεζες 
ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες πίεσης  προς τους 
δανειολήπτες για να αποδεχτούν είτε τους όρους των 
Τραπεζών για αναδιαρθρώσεις των δανείων τους, είτε 
την εκποίηση της περιουσίας τους.   

Πως θα μπορούσε το 
πλαίσιο να γίνει καλύτερο;
Το ΑΚΕΛ έδωσε μάχη για να υιοθετηθούν 
τέτοιες αλλαγές που να ανατρέπουν 
τη φιλοσοφία του πλαισίου, ώστε  να 
το καθιστούν εργαλείο για πραγματική 
προστασία των δανειοληπτών, των 
εγγυητών, κ.ο.κ.. Δυστυχώς από τις 7 
προτάσεις νόμου και τις 35 τροπολογίες που 
κατέθεσε το ΑΚΕΛ καμία δεν έγινε αποδεκτή.

Μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο;  Εμείς λέμε 
ναι, και παλέψαμε για αυτό το καλύτερο. Δεν 
μας άφησαν τα υπόλοιπα κόμματα. 

Δυστυχώς, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ που τον 
Σεπτέμβρη συμπορεύτηκαν στην προσπάθεια 
για πραγματική προστασία, άλλαξαν τη θέση 
τους και συμβιβάστηκαν με τη θέληση της 
κυβέρνησης, του ΔΗΣΥ και της τρόικα. Είναι 
δυστύχημα που επέλεξαν τη συνεργασία με 
τους δανειστές και την κυβέρνηση και τις 
τράπεζες. 

Το πλαίσιο 
αφορά μόνο τους 
ήδη βιώσιμους 
δανειολήπτες
Για να μπορέσει κάποιος να 
επωφεληθεί αυτής της ελάχιστης 
προστασίας που προσφέρουν τα 
νομοσχέδια θα πρέπει μέσα από 
ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια να 
κριθεί ΒΙΩΣΙΜΟΣ.

Οι 70 χιλιάδες άνεργοι, οι λήπτες 
δημοσίου βοηθήματος και οι 
πλείστοι από τους συμπολίτες 
μας, που είδαν τα εισοδήματα 
τους να συρρικνώνονται, με 
βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας 
δεν κρίνονται βιώσιμοι και κατ’ 
επέκταση δεν προστατεύονται.

Δαιδαλώδεις και 
γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για τους 
δανειολήπτες
Ταυτόχρονα, πρόκειται για τόσο δαιδαλώδεις 
διαδικασίες και κατ’ επέκταση τέτοια έξοδα σε 
Συμβούλους Αφερεγγυότητας που πραγματικά 
είναι άξιο απορίας ποιοι θα μπορούν πραγματικά 
να τις αξιοποιήσουν. Ως ΑΚΕΛ με τροπολογίες 
μας προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα των υπερχρεώσεων από του 
Συμβούλους. 

Το μεγάλο ερώτημα που 
τίθεται ολοένα και πιο 
επιτακτικά είναι το εξής:
Ας δεχτούμε ότι δεν είναι επιλογή κανενός η 
σύγκρουση με τους δανειστές μας. Δεν πρέπει 
να διερωτηθούμε, με ποιο τίμημα θα γίνεται 
αυτή η αποφυγή της σύγκρουσης; Δηλαδή, μέχρι 
ποιου σημείου είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε 
συμβιβασμούς για να μην συγκρουστούμε με την 
τρόικα; 
Το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρη θέση: Η υπεράσπιση των 
συμφερόντων του λαού μας τίθεται υπεράνω των 
όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων της τρόικα.

Τι προνοούσε το δίκτυ προστασίας που ακύρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
• Προστασία της κύριας κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης.
• Απαλλαγή των εγγυητών από όποιες υποχρεώσεις προέκυπταν μετά την εκποίηση.
• Απαλλαγή των μικρο-οφειλετών από το υπόλοιπο των οφειλών εάν προχωρούσε η διαδικασία εκποίησης.• Απαγόρευση πώλησης δανείων σε ξένα επενδυτικά ταμεία.
• Κατοχύρωση του εγγυητή αντίστοιχη με του δανειολήπτη.• Δυνατότητα επιλογής στον δανειολήπτη ανάμεσα στην εκτίμηση του κτηματολογίου και της τράπεζας• Απαγόρευση εκποίησης ακινήτων που έχουν αποπληρωθεί από αγοραστές εξαιτίας αφερέγγυων developer που τα έχουν υποθηκεύσει. 

Το ΑΚΕΛ, στην πρόσφατη συνεδρία της Βουλής, επανάφερε εκείνες τις πρόνοιες αλλά δυστυχώς έμεινε μόνο του, να υπερασπίζεται εκείνο το δίκτυ προστασίας, που τότε όλοι πλην ΔΗΣΥ ψηφίσαμε.
Πλέον δεν χωρεί καμία αμφιβολία: το πλαίσιο αφερεγγυότητας, όπως ψηφίστηκε, προστατεύει τις Τράπεζες. Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν να προστατεύσουν τους δανειολήπτες για τον απλό λόγο ότι θεωρούν τις εκποιήσεις ως ένα αναγκαίο κακό.

Το ΑΚΕΛ ψήφισε τις εκποιήσεις το Σεπτέμβρη, γιατί διαμαρτύρεται τώρα;
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο 
Σεπτέμβρη μαζί με το νόμο των 
εκποιήσεων, ψηφίστηκαν μαζί 
ως πακέτο και άλλοι 12 νόμοι και 
τροπολογίες που αποτελούσαν 
ουσιαστικό δίκτυ προστασίας των 
δανειοληπτών, των εγγυητών, 
της πρώτης κατοικίας και της 
μικρής επαγγελματικής στέγης. 
Το ΑΚΕΛ πρωτοστάτησε τότε για 
να δημιουργηθεί εκείνο το δίκτυ 
προστασίας που το ψήφισαν όλα τα 
κόμματα, εκτός ο ΔΗΣΥ. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ακύρωσε όλες 
εκείνες τις νομοθεσίες υποσχόμενος 
ότι οι πολίτες θα προστατευτούν από 
το πλαίσιο αφερεγγυότητας. 

Χρειάζεται πλαίσιο αφερεγγυότητας;
Το ΑΚΕΛ υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη δημιουργίας ενός 
πραγματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας από τις επιπτώσεις 
των εκποιήσεων για τον κόσμο που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. 
Η θέση μας από την αρχή ήταν ξεκάθαρη˙ δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε 
ενώπιων ενός πλαισίου κομμένου και ραμμένου στα μέτρα των Τραπεζών.

Ποιοι προστατεύουν τους 
μεγαλοοφειλέτες
Οι υποστηρικτές των Τραπεζών ισχυρίζονται ότι 
το ΑΚΕΛ προστατεύει τους μεγαλοοφειλέτες.

Η πραγματικότητα είναι αντίθετη:

Οι Τράπεζες αν πραγματικά είχαν την πρόθεση 
να κυνηγήσουν τους μεγαλοοφειλέτες, είχαν 
τα απαραίτητα εργαλεία. Οι μεγαλοοφειλέτες 
όταν συνάπτουν τα μεγάλα δάνεια δεν βάζουν 
τις πλείστες φορές υποστατικά υποθήκη, αλλά 
αντίθετα υπογράφουν συμφωνία (τη λεγόμενη 
ρήτρα κυμαινόμενης επιβάρυνσης), η οποία 
σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου, 
δίνει στην Τράπεζα δικαίωμα ελέγχου μέρους 
των μετοχών. Αυτή η συνήθης πρακτική 
ήδη χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της 
Libraασφαλιστικής.Άρα απλά δεν θέλουν να 
αγγίξουν τους μεγαλοοφειλέτες. Το ΑΚΕΛ πριν 
ακόμα αρχίσει η συζήτηση στην Βουλή για τις 
εκποιήσεις, από το 2012 κατέθεσε ολοκληρωμένη 
πρόταση για προστασία της κύριας κατοικίας. 
Στην πορεία με ολοκληρωμένη πρόταση που 
αφορούσε όλες τις πτυχές του θέματος των 
εκποιήσεων εισηγηθήκαμε επιπρόσθετα την 
προστασία της επαγγελματικής στέγης, των 
δανειοληπτών από τις υπερχρεώσεις των 
τραπεζών, καθώς και των εγγυητών. Αυτές 
οι προτάσεις άγγιζαν περιπτώσεις με οφειλές 
μέχρι και €350.000. Είναι άξιο απορίας, 
λοιπόν, πώς μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται 
πως αυτές οι προτάσεις προορίζονταν για να 
προστατεύσουν τους μεγαλοοφειλέτες.   

Από την κυβέρνηση, το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ 

και την ΕΔΕΚ παρουσιάζεται ως πλαίσιο 

προστασίας των δανειοληπτών. Τι 

ισχύει;
Το πλαίσιο στηρίζεται σε μια φιλοσοφία: «Σε καμιά περίπτωση 

(αναδιάρθρωσης ή εκποίησης) ο πιστωτής (δηλ. η Τράπεζα) δεν 

πρέπει να βρεθεί σε χειρότερη οικονομική θέση.». Αυτό προνοούν 

οι νόμοι ως προϋπόθεση για να ισχύσουν όλες οι άλλες ρυθμίσεις. 

Πρέπει να μας απαντήσουν: Εάν δεν χάνει ποτέ η Τράπεζα, τότε 

ποιος χάνει; 

Λένε ότι τώρα θα βγούμε στις αγορές, ότι 
τώρα θα τελειώνουμε με το μνημόνιο.
Το μνημόνιο κάποτε έτσι κι αλλιώς θα τελειώσει. Το θέμα είναι τι 
θα έχει αφήσει πίσω του. Καμένη γη; Είναι μύθος ότι με τη λήξη του 
μνημονίου σταματούν και οι πολιτικές λιτότητας. Αντίθετα, υπάρχει 
ο μηχανισμός σταθερότητας της Ε.Ε. που συνεχίζει να ελέγχει τις 
πολιτικές που θα εφαρμόζονται.
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος το 
Δεκαήμερο Επαναπροσέγγισης της 
ΕΔΟΝ κατά το οποίο έγιναν εκδηλώσεις 
σε όλη την Κύπρο σε κεντρικό, 
επαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Όπως 

κάθε χρόνο, κορύφωση του Δεκαημέρου αποτέλεσε η 
πορεία Μνήμης και Τιμής Καβάζογλου-Μισιαούλη στις 
5 Απριλίου, ενώ αναδείχθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα των 
αγνοουμένων με συζητήσεις για το θέμα με ομιλήτρια την 
τ/κ ερευνητική δημοσιογράφο, Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ. 

Συζητήσεις με θέμα «Το ζήτημα 
των αγνοουμένων – Κοινός πόνος 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»

Με σειρά τριών συζητήσεων σε Λευκωσία, Λάρνακα 
και Λεμεσό με τίτλο «Το ζήτημα των αγνοουμένων – 
Κοινός πόνος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», 
η ΕΔΟΝ ανέδειξε το ζήτημα των αγνοουμένων στο 
φετινό Δεκαήμερο Επαναπροσέγγισης. Κύρια ομιλήτρια 
στις συζητήσεις η Τ/κ ερευνήτρια – δημοσιογράφος 
και ακτιβίστρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, η οποία 
βραβεύτηκε φέτος με το βραβείο «Ευρωπαίου 
Πολίτη» του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με τον ποιητή 
Μιχάλη Χριστοφίδη. Μαζί της, Ε/κ και Τ/κ συγγενείς 
αγνοουμένων κατάθεσαν σκέψεις, προβληματισμούς 
εμπειρίες, ενώ έστειλαν και τα δικά τους μηνύματα για 
το μέλλον του τόπου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσό στις 26 και 28 Μαρτίου 
και 23 Απριλίου αντίστοιχα. 

Αυτές οι συζητήσεις αποδείχθηκαν μια σημαντική 
βιωματική εμπειρία για τους συγγενείς αγνοουμένων, 
οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους μαρτυρίες. Επίσης, 
αυτές οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για τις 
νέες γενιές. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή μ’ αυτά τα θέματα και να γίνουν συμμέτοχοι 
σε μια συζήτηση, στην οποία αναδείχθηκαν διάφορες, 
λιγότερο γνωστές ή άγνωστες, πτυχές της ιστορίας και 
του μέλλοντος της Κύπρου.

Πολιτιστική ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας

Η ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας, ανέβασε στα πλαίσια 
του δεκαήμερου επαναπροσέγγισης την παράσταση 
«Συμπέχεροι». Το σενάριο, βασισμένο στο θεατρικό 
έργο των Ρέπα και Παπαθανασίου «Συμπέθεροι από 
τα Τίρανα», αφορούσε στον έρωτα που αναπτύχθηκε 

ανάμεσα σε δύο νέους και τις αντιδράσεις που έφερε 
στις οικογένειες τους εξαιτίας της εθνοτικής καταγωγής 
τους. Μια Ελληνοκύπρια και ένας Τουρκοκύπριος δεν 
μπορούν να αγαπηθούν σύμφωνα με την αντίληψη της 
κοινωνίας εξαιτίας του μίσους. Ωστόσο, μέσα από την 
παράσταση, η οποία ήταν εμπλουτισμένη με άφθονο 
χιούμορ και σάτιρα, φάνηκε πως Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, ότι 
μπορούν και σήμερα να ζήσουν μαζί, ειρηνικά, έχοντας 
κληρονομιά τους κοινούς αγώνες και τις κοινές εμπειρίες 
των δύο κοινοτήτων, πριν επέλθει ο διαχωρισμός και η 
ανάπτυξη του μίσους στις συνειδήσεις των ανθρώπων.  

Τουρνουά Φούτσαλ ΕΔΟΝ
Λευκωσίας - Κερύνειας

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου Τουρνουά Φούτσαλ 
της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας στα γήπεδα «Φόρουμ» 
στο Πέρα Χωριό. Στο τουρνουά συμμετείχαν 40 ομάδες 
από όλη την επαρχία Λευκωσίας. Νικητές του τουρνουά 
η ομάδα με το όνομα «Μεν κατεβείτε».  

Λαμπαδηφορία και Εκδήλωση Τιμής 
Καβάζογλου-Μισιαούλη

Τιμήθηκαν και φέτος οι ήρωες  μας Ντερβίς Αλή 
Καβάζογλου και Κώστας Μισιαούλης, στον  Αθλητικό 
και Μορφωτικό  Σύλλογο «Καβάζογλου-Μισιαούλη» 
στην Ακρόπολη. Όπως κάθε χρόνο, την Παρασκευή 3 
Απριλίου, λίγες μέρες πριν από την συμπλήρωση 50 
χρόνων από την δολοφονία  των δυο ηρώων, που με 
την θυσία τους έγιναν σύμβολα της Ελληνοτουρκικής 
φιλίας, το Οίκημα Καβάζογλου-Μισιαούλη με την ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας-Κερύνειας και την Προοδευτική Κίνηση 
Φοιτητών πραγματοποίησαν την καθιερωμένη εκδήλωση 
μνήμης προς τιμή τους. 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε λαμπαδηφορία, με την 
συνοδεία της μπάντας της ΕΔΟΝ Κοκκινοτριμιθιάς, η 
οποία κατέληξε στο Οίκημα αφού πέρασε συμβολικά 
από το σπίτι του Κώστα Μισιαούλη και το σπίτι που 
διέμενε για κάποιο διάστημα ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο συν. Στέφανος 
Στεφάνου, μέλος του  Πολιτικού Γραφείου και Επαρχιακός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Το δικό του 
χαιρετισμό, έκανε και  ο Οργανωτικός Γραμματέας της 
τ/κ συντεχνίας «Ντεβίς», Χασάν Φελέκ.

Την εκδήλωση έκλεισε η ΕΔΟΝ με καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε ποιήματα και 
τραγούδια Ε/κ και Τ/κ δημιουργών με ιδιαίτερη στιγμή, 
την απαγγελία ποιημάτων στα τούρκικα από ΕΔΟΝίτες.

Εκδήλωση Τιμής Καβάζογλου-Μισιαούλη 
στην Αθηένου

Στις 2 Απριλίου τελέστηκε, όπως και κάθε χρόνο, η 
εκδήλωση προς τιμή των ηρώων της Ελληνοτουρκικής 
φιλίας, Ντερβίς Αλί Καβαζόγλου και Κώστα Μισιαούλη. 
Μέρος της εκδήλωσης ήταν η κατάθεση στεφάνων 
στο μνημείο στον τόπο που δολοφονήθηκαν από τη 
τρομοκρατική οργάνωση ΤΜΤ. Στο κύριο μέρος της 
εκδήλωσης, κατατέθηκε χαιρετισμός από τον βουλευτή 
του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού, ενώ στο πολιτιστικό μέρος 
συμμετείχαν η Δικοινοτική Χορωδία και ο Πολιτιστικός 
Όμιλος Μάλλουρα μαζί με το δικοινοτικό συγκρότημα 
«Κύπρος». Επίσης, μέλη της ΕΔΟΝ Αθηένου απήγγειλαν 
ποιήματα του Θοδόση Πιερίδη.          

Δεντροφύτευση ΕΔΟΝ Αμμοχώστου και 
Νεολαίας ΡΤΚ Αμμοχώστου 

«...να ζούμε λεύτεροι σα δέντρα, σα τα δέντρα του 
ίδιου δάσους αδερφωμένα αγκαλιαστά...», Ναζίμ 
Χικμέτ. Το Επαρχιακό Γραφείο Επαναπροσέγγισης 
της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου στα πλαίσια του δεκαημέρου 
επαναπροσέγγισης σε συνεργασία με την νεολαία του 
CTP Αμμοχώστου και το δικοινοτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ 
UNDP, διοργάνωσε στις 14 Απριλίου δεντροφύτευση σε 
πάρκο στην περιοχή της Δερύνειας. Δεκάδες νέοι από τις 
δύο κοινότητες συμμετείχαν στην εκδήλωση δίνοντας με 
την παρουσία τους μηνύματα ελπίδας για την επανένωση 
της πατρίδας μας. 

Επιμέλεια:
•Αγγέλικα Θεοφάνους, Υπεύθυνη Γρ. 
Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
•Άλκηστη Τράχηλου, Υπεύθυνη Γρ. 
Επαναπροσέγγισης Προοδευτικής Κ.Φ.
•Ελένη Ευαγόρου, Υπεύθυνη Πολιτιστικού 
Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας- Κερύνειας 
•Ερμιόνη Μιχαήλ, μέλος Τ.Ο. Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Μάιος 2015
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«Σκοπεύουμε ν’ αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι πια να μοχθούμε απ’ τα χαράματα. 
Ίσα - ίσα μόνο για να ζούμε. Να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε; 
Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο. Οχτώ ώρες για εργασία, οχτώ ώρες για 
ανάπαυση κι οχτώ ώρες για ό,τι θέλουμε». 

Με αυτά τα συνθήματα εξεγέρθηκαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο Σικάγο των 
ΗΠΑ 129 χρόνια πριν, διεκδικώντας το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Στην πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886…
Γύρω στο μισό εκατομμύριο εργάτες παράτησαν τη δουλειά τους και συνενώθηκαν στους 
δρόμους του αγώνα. Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν στις περισσότερες 
από τις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρές πόλεις και κωμοπόλεις. Επίκεντρο, όμως, 
του αγώνα αναδείχτηκε το Σικάγο, με 90.000 διαδηλωτές στους δρόμους. 

Στις 4 του Μάη, η εργατική τάξη του Σικάγου πραγματοποίησε διαδήλωση διαμαρτυρίας 
στο Χέιμαρκετ, όπου κάποιος προβοκάτορας έριξε βόμβα, σκοτώνοντας έναν και 
τραυματίζοντας πάνω από 70 αστυνομικούς. Η τραγωδία του Χέιμαρκετ έδωσε 
την ευκαιρία στο αστικό κράτος να προχωρήσει σε συλλήψεις εργατών ηγετών. 
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε σκηνοθετημένη δίκη οκτώ άνθρωποι, 
που είτε δε βρίσκονταν στην πλατεία του Χέιμαρκετ, όταν ρίχτηκε η βόμβα, είτε δεν 
ήταν σε θέση, έμμεσα ή άμεσα, να έχουν την παραμικρή εμπλοκή σ’ αυτήν την υπόθεση. 
Τελικά από τους οκτώ , οι Πάρσανς, Σπάις, Φίσερ και Εγκελ απαγχονίστηκαν στις 11 
Νοέμβρη 1887, ο Λιγκ βρέθηκε νεκρός στο κελί του και οι Νιπ, Σουάμπ και Φίλντεν 
καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια καταναγκαστικά έργα. Η θυσία όλων αυτών των 
ηρώων της εργατικής τάξης δεν ήταν χαμένη, αφού χάρη στους αγώνες που ξεκίνησαν 
την 1η Μαΐου του 1886 κερδήθηκαν δικαιώματα που επέτρεψαν στους εργάτες της 
εποχής να απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά και που αποτέλεσαν 
το φάρο για νέους αγώνες από τους απανταχού εργαζόμενους.  

Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε ως αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να κερδίσουν 
το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από 
τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές, επίσης, περιοχές, κερδήθηκε η ημιαργία του 
Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. 

Στην Κύπρο, η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 20’. Από 
τότε, το ΚΚΚ και στη συνέχεια το ΑΚΕΛ, μαζί με ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα, τιμούν 
με μαζικές κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου, την Εργατική 
Πρωτομαγιά, συνδέοντας την με τους σύγχρονους αγώνες και αιτήματα της εργατικής 
τάξης. Στην Κύπρο, το 8ωρο κατακτήθηκε το 1941 με μπροστάρη αυτής της μάχης το 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η 1η του Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία
Για πολλούς, η 1η του Μάη είναι μέρα αργίας και ευκαιρία για χαλάρωση και ξεκούραση. 
Όμως κάτι τέτοιο δε συμβολίζει την 1η του Μάη. Η Εργατική Πρωτομαγιά, συμβολίζει 
του σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης, από το Σικάγο του 1886 μέχρι σήμερα. 
Συμβολίζει τις θυσίες των πρωτοπόρων εργατών ενάντια στην ταξική εκμετάλλευση 
και την ίδια στιγμή φωτίζει το δρόμο των σημερινών αγώνων της εργατικής τάξης 
ενάντια στην φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Η πρωτομαγιά φέτος μας βρίσκει αντιμέτωπους με τον ίδιο αντίπαλο, το ίδιο 
σύστημα που γεννά και αναγεννά την αδικία. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που εφαρμόζονται, στοχεύουν στην αύξηση της κερδοφορίας του ήδη μεγάλου 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου με θυσία φυσικά, τα κεκτημένα των εργαζομένων. 
Στην Κύπρο, η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, η ανασφάλιστη 
και ελαστική εργασία αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, και οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας είναι πλέον γεγονός. 

Είναι για αυτό που οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς, θα πρέπει ταυτόχρονα να 
αποτελούν εφαλτήριο αγώνα ενάντια στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που εφαρμόζει στο τόπο μας η Τρόικα και η κυβέρνηση Αναστασιάδη, η 
οποία έχοντας ως δούρειο ίππο το μνημόνιο, εφάρμοσε όλες τις πολιτικές 
που οραματιζόταν από καιρό: Μειώσεις μισθών και συντάξεων, κουτσούρεμα 
δικαιωμάτων, επέκταση των ωραρίων των καταστημάτων, ξεπούλημα των 
κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, ξεσπίτωμα των λαϊκών οικογενειών 
και εκποιήσεις, ξεπούλημα της υγείας, επιβολή ευέλικτων ωραρίων και 
πολλά άλλα.

Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη, που οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κατρακύλα του βιοτικού 
επιπέδου του Κυπριακού λαού. Φυσικά, όλα αυτά, βρίσκονται στην καρδιά 
των πολιτικών που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικές που 
κατεδαφίζουν τα εργασιακά κεκτημένα, προωθούν την απορρύθμιση της 
σταθερής εργασίας, επιβάλλουν την ευελιξία, παράγουν και αναπαράγουν 
την φτώχεια και την ανεργία.

Να βρεθούμε στον δρόμο του αγώνα
Σε μια τέτοια περίοδο, που η επίθεση της αστικής τάξης είναι ολομέτωπη 
και λυσσαλέα, που οι συνέπειες των πολίτικων που εφαρμόζονται πλήττουν 
ανεπανόρθωτα την πλειοψηφία του λαού μας, η επιλογή των εργαζομένων 
δεν είναι άλλη από την οργάνωση στον αγώνα και τη συμπόρευση με το 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και την ΠΕΟ.

Το μήνυμα που μας στέλνουν οι πρωτοπόροι εργάτες του Σικάγο, είναι ότι 
τίποτα δεν χαρίζεται αλλά τα πάντα κατακτιούνται με αγώνες και θυσίες. 
Έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο του αγώνα, να 
δίνουμε μάχες και να κατακτούμε δικαιώματα για τη νέα γενιά και τους 
εργαζόμενους, μάχες για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ζωής, 
μέχρις ότου το σύστημα που γεννά όλα τα αδιέξοδα να αποτελεί παρελθόν. 
Μέχρι τότε, συνεχίζουμε με αγώνα ταξικό στο πλευρό του κάθε εργαζόμενου 
και κάθε άνεργου.

Κυριάκος Χριστοφή
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λεμεσού
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«Νέα» μέτρα για 
την αντιμετώπιση
της ανεργίας
Στο 16.1% έχει φτάσει η 
ανεργία στην Κύπρο, ενώ 
παράλληλα αυξάνεται 
με τρομακτικό ρυθμό το 
ποσοστό μετανάστευσης 
για διασφάλιση θέση 
εργασίας. Την ίδια 
στιγμή η  κυβέρνηση 
ανακοινώνει «νέα» 
μετρά  που αντί να  
επιλύουν το πρόβλημα 
της ανεργίας, απλώς  
το ανακυκλώνουν. 
Πρόκειται για μέτρα 
που στόχο έχουν να 
χαϊδέψουν τα αυτιά 
των ανέργων, καθώς 
αποτελούν «ασπιρίνες» 
που ανακυκλώνουν την 
ανεργία, μοιράζουν την 
φτώχεια και θεσμοθετούν 
μισθούς πείνας.

Ωράρια 
καταστημάτων
Παρά την απόφαση 
της Βουλής, μετά από 
πρόταση του ΑΚΕΛ, 
η οποία αφαιρεί την 
εξουσία από την 
Υπ. Εργασίας για 
έκδοση Τουριστικών 
Διαταγμάτων, η 
Κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Εργασία 
επιμένουν σε 
κανονισμούς που θα 
καταργούν την Κυριακή 
ως μέρα ανάπαυσης, 
παγιώνοντας την 
υφιστάμενη κατάσταση 
με τα ωράρια των 
καταστημάτων. 

Από την εφαρμογή 
των διαταγμάτων της 
Υπουργού Εργασίας, 
ούτε ουσιαστική αύξηση 
απασχόλησης υπήρξε, 
ούτε δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας 
και ιδιαίτερα θέσεων 
με κατοχυρωμένα 
εργασιακά δικαιώματα. 
Ασφαλώς η επιμονή της 
Κυβέρνησης συμβαδίζει 
με τα συμφέροντα των 
μεγαλοκαταστημαρχών 
και αντιστρατεύεται τόσο 
τους εργαζόμενους, όσο 
και τους μικρομεσαίους. 

ΓΕΣΥ
Πλήγμα για τους 
εργαζόμενους η απόφαση 
της κυβέρνησης για 
εισαγωγή ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών 
στο Γενικό Σχέδιο 
Υγείας. Η απόφαση 
για δημιουργία 
πολύασφαλιστικού 
συστήματος υγείας 
πλήττει τους 
εργαζόμενους και τα 
λαϊκά στρώματα, καθώς 
οι ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες θα έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση 
στην υγεία, αφού πλέον 
το κριτήριο δε θα είναι 
η ίδια η υγεία, αλλά η 
οικονομική κατάσταση 
του ασθενή. 

»Τι 
συμβαίνει 
σήμερα
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«Ν»: Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε 
λίγα λόγια για το που βρίσκεται σήμερα 
η παιδεία μας, ειδικά η πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί 
στην Παιδεία μας όχι μόνο σήμερα, αλλά  
γενικότερα κατά την τελευταία διετία, θα πρέπει 
να σημειώσω ότι μετά την εκλογή της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη έχει ανακοπεί απότομα η πορεία της 
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και η αναβάθμιση 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Ταυτόχρονα, είναι ξεκάθαρο ότι η πορεία πλεύσης 
και ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής 
έχουν αλλάξει. Ενώ η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 
είχε ως κύριο στόχο την διαμόρφωση μιας 
δημοκρατικής και ανθρώπινης Παιδείας στην Κύπρο, 
μιας Παιδείας που θα προσφέρεται δωρεάν και θα 
παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συμμετοχής 
και επιτυχίας σε όλους τους νέους και τις νέες, 
η πολιτική που ακολουθείται σήμερα βασίζεται 
στις νεοφιλελεύθερες συνταγές της Τρόικα, του 

ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν το αγαθό της Παιδείας όχι 

ως δικαίωμα για όλους άλλα ως προνόμιο 
για λίγους. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, είναι ευδιάκριτη η 
προσπάθεια που καταβάλλεται τη 
τελευταία διετία να σταματήσουν ή και 

να καταργηθούν οι μεταρρυθμίσεις που 
είχαν γίνει από την κυβέρνηση Χριστόφια 

για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών και 
Ωρολογίων Προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό 
διορίστηκαν αρχικά από την παρούσα Κυβέρνηση 
ποικίλες «Επιτροπές Αξιολόγησης», ο ρόλος των 
οποίων περιοριζόταν στην αρνητική αξιολόγηση 
του έργου που είχε παραχθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, για να νομιμοποιήσουν έτσι την 
ανατροπή τους.  
Στη συνέχεια, διορίστηκαν άλλες Επιτροπές, οι 
οποίες έχουν καταθέσει το τελευταίο χρονικό 
διάστημα προτάσεις για τα Ωρολόγια Προγράμματα, 
την επιμόρφωση, την αξιολόγηση και το σύστημα 
διορισμού των εκπαιδευτικών, που ακολουθούν 
αντίθετη πορεία από τους στόχους που είχαν τεθεί 
με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

«Ν»: Συμμετείχατε ενεργά στη διαδικασία 
της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης επί 
διακυβέρνησης Χριστόφια. Τι αλλαγές 
προσπαθήσατε να κάνετε, τι εφαρμόστηκε 
τελικά και τι έμεινε στάσιμο και γιατί;

Η παράθεση του πλούσιου έργου που επιτελέστηκε 
κατά τη διακυβέρνηση Χριστόφια στον τομέα της 
Παιδείας και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
θα υπερέβαινε κατά πολύ τα πλαίσια αυτής της 
συνέντευξης. Θα περιοριστώ στην κυριότερη 
αλλαγή, τη διαμόρφωση των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ήταν η καρδιά 
της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. 
Με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα εκσυγχρονίστηκε 
ριζικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Για την 
ολοκλήρωση αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, που 
έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο, εργάστηκαν 53 
πανεπιστημιακοί από την Κύπρο και την Ελλάδα 
και πέραν των 400 μάχιμων εκπαιδευτικών και η 
σταδιακή εφαρμογή τους στα σχολεία άρχισε από 
τη σχολική χρονιά 2011-2012.

Για τις ανάγκες εισαγωγής των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων διοργανώθηκε το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα υποχρεωτικής επιμόρφωσης που 
έχει εφαρμοστεί ποτέ στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, στο οποίο συμμετείχαν μόνο κατά τα 
σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 συνολικά 
4.504 καθηγητές και 3.245 δάσκαλοι, ενώ 
εκδόθηκαν επίσης μέσα σε δύο χρόνια 130 νέα 
βιβλία. Παράλληλα, διαμορφώθηκαν νέα Ωρολόγια 
Προγράμματα για τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα 
Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, τα οποία είχαν 

ως βασικό γνώμονά τους να υπηρετήσουν και να 
διευκολύνουν την εισαγωγή των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων.

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα εφαρμόστηκαν 
ολοκληρωμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επειδή μου 
θέσατε και το σχετικό ερώτημα, εφαρμόστηκαν 
πιλοτικά σε τέσσερα Γυμνάσια. 

Ως προς τους λόγους που δεν εφαρμόστηκαν τα 
ωρολόγια προγράμματα στη μέση εκπαίδευση, 
όπως επίσης και οι ολοκληρωμένες προτάσεις που 
είχαν κατατεθεί για τα συστήματα αξιολόγησης 
και διορισμού των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν 
να λεχθούν πολλά. Θα περιοριστώ απλά στην 
υπενθύμιση των αντιδράσεων του συντηρητικού 
καταστημένου της Κύπρου, που έκανε από την αρχή 
ότι μπορούσε για να εμποδίσει την Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμιση. Οι ίδιοι κύκλοι έσπευσαν αμέσως 
μετά την αλλαγή στη διακυβέρνηση να σταματήσουν 
τις μεγάλες τομές που έγιναν στην εκπαίδευσή 
μας, πριν προλάβουν να διαφανούν τα θετικά 
αποτελέσματα που θα επέφεραν για τα σχολεία 
και τους μαθητές μας.  

«Ν»: Πως κρίνετε την πρόταση του 
Υπουργείου Παιδείας για τα νέα 
ωρολόγια προγράμματα, σε σχέση και 
με την πρόταση που είχε κατατεθεί επί 
διακυβέρνησης Χριστόφια το 2012;

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν για τα Ωρολόγια 
Προγράμματα, αντί να συμβάλουν στη βελτίωση 
της εκπαίδευσής, μας πηγαίνουν πολλές δεκαετίες 
πίσω. Τα προβλήματα αυτά  αφορούν τόσο τις 
προτάσεις για την πρωτοβάθμια όσο και για 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται ότι μετά την 
τεράστια αποτυχία του «Ενιαίου Λυκείου» που 
εισήγαγε η Κυβέρνηση Γ. Κληρίδη, τη σκυτάλη πήρε 
η Κυβέρνηση Αναστασιάδη που μας επιφυλάσσει με 
τις συγκεκριμένες προτάσεις παρόμοιες αποτυχίες. 
Το οξύμωρο είναι ότι η ετοιμασία της πρότασης 
ανατέθηκε στα ίδια άτομα που είχαν διαμορφώσει 
και το Ενιαίο Λύκειο. 

Οι προτάσεις αυτές στερούνται οποιασδήποτε 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. Δε λαμβάνουν υπόψη 
και δεν ανταποκρίνεται στις ραγδαίες κοινωνικο-
οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές 
αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή, 
στις νέες αντιλήψεις για τη φύση της επιστημονικής 
γνώσης, στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και στις 
αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής σχετικά 
με την οργάνωση της σχολικής γνώσης. 

Με βάση την πρόταση, η λυκειακή βαθμίδα 
παραμένει διχοτομημένη (Λύκειο-Τεχνικές Σχολές), 
διαιωνίζοντας, εδραιώνοντας και αναπαράγοντας 
κοινωνικές ανισότητες, καθώς και τη διάκριση 
ανάμεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική 
εργασία. Παράλληλα, η πρόταση αυξάνει τον 
εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου, 
αφού προβλέπει την αύξηση των εξεταζόμενων 
μαθημάτων στο Λύκειο από 4 σε 5, ενώ περιορίζεται 
αισθητά και το εύρος της πρόσβασής τους σε 
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πιο πάνω 

δεδομένα όχι μόνο δεν υπηρετούν το διαχρονικό 
στόχο για μείωση της παραπαιδείας, αλλά αντίθετα 
ρίχνουν νερό στο μύλο της παραπαιδείας. 

Με τα πιο πάνω δεδομένα, η πρόταση κινείται 
σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις 
προτάσεις που είχαν ετοιμαστεί το 2012 για τα 
ωρολόγια προγράμματα, τα οποία υπηρετούσαν 
πραγματικά την εισαγωγή των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και το στόχο του δημοκρατικού 
και ανθρώπινου σχολείου.

«Ν»: Το Υπουργείο Παιδείας έχει καταθέσει 
πρόταση και για νέο σύστημα διορισμών 
στην εκπαίδευση. Ποια είναι η δική σας 
άποψη επί της συγκεκριμένης πρότασης;

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διορισμού 
αποτελεί μια αναγκαιότητα η οποία αναγνωρίζεται 
από όλους. Θα πρέπει ασφαλώς να σημειώσω ότι 
η όλη συζήτηση για το  θέμα διεξάγεται σε μια 
περίοδο που ουσιαστικά δε γίνονται διορισμοί, 
λόγω των αποφάσεων που έλαβε η «κυβερνώσα 
Βουλή» από το 2011. Ως εκ τούτου, τα όποια θετικά 
αποτελέσματα που θα προέκυπταν ακόμα και μέσα 
από μια σωστή αλλαγή στο σύστημα δε θα είχαν 
άμεσο αντίκτυπο στην εκπαίδευσή μας.

Το πιο δύσκολο ζήτημα ως προς το θέμα του 
καταλόγου διοριστέων αποτελεί το ζήτημα του τι 
θα γίνει με τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται σήμερα στα σχολεία, στις πλείστες 
περιπτώσεις για πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν 
μπορούν και δεν πρέπει να οδηγηθούν στην 
ανεργία μέσα από αυτή την όποια αλλαγή. Στο 
συγκεκριμένο ζήτημα η Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
έχει εγκλωβιστεί στις δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις 
της, αφού ενώ υποσχέθηκε αρχικά τη διασφάλισή 
όσων έχουν συμπληρώσει 30μηνη υπηρεσία, στη 
συνέχεια προχώρησε στην αναίρεσή της, με 
επίκληση γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας.

Η τελευταία στη σειρά πρόταση περιλαμβάνει 
και πάλι νέα δέσμευση της Κυβέρνησης για 
μονιμοποίηση αριθμού μη μόνιμων εκπαιδευτικών, 
με στόχο να εξασφαλιστεί η συμφωνία για την 
προώθηση της αλλαγής. Θα ήταν ψέμα αν 
ισχυριζόμουν πως είμαι πεπεισμένος ότι θα 
τηρήσει αυτή τη φορά τις δεσμεύσεις της. Σε κάθε 
περίπτωση, θεωρώ ότι η εξαίρεση των μη μόνιμων 
εκπαιδευτικών από τις πρόνοιες του όποιου νέου 
συστήματος αποτελεί την βασική προϋπόθεση για 
να προχωρήσει αυτή η αλλαγή. 

«Ν»:  Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι βασικοί 
άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να 
κινηθεί το Υπουργείο Παιδείας, για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της παιδείας 
μας;

Προσωπικά θεωρώ ότι οι αλλαγές και τομές 
στην παιδεία μας στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης, οι οποίες ξεκίνησαν το 2005 και 
εντάθηκαν μετά το 2008, θα πρέπει να συνεχιστούν, 
για να φέρουν την εκπαίδευση στο ρυθμό των 
σύγχρονων εξελίξεων. Κατά την άποψή μου, η 
πορεία της Παιδείας μας θα πρέπει να επανέλθει  
στην τροχιά της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με 
βασικούς άξονες τη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού 
σχολείου, στο οποίο φοιτούν μαζί όλα τα παιδιά 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα και 
στο οποίο κανένα παιδί δεν αποκλείεται από την 
απόκτηση όλων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν 
σήμερα ένα μορφωμένο άνθρωπο και η διαμόρφωση 
ενός ανθρώπινου σχολείου, στο οποίο οι μαθητές και 
οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να βιώνουν την 
παιδική και τη νεανική ηλικία ως τις πιο δημιουργικές 
και ευτυχισμένες περιόδους της ανθρώπινης ζωής 
– κάτι που δε συμβαίνει σήμερα. 

Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Κυβερνώντες, δεν μπορείτε να θάβετε εν μία νυχτί την επιστημονική και 

πολυσέλιδη έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Δεν μπορείτε 

να συνεχίσετε να πειραματίζεστε με την παιδεία και να θυματοποιείτε τις 

επόμενες γενιές, αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, χάριν των 

κομματικών σας συμφερόντων και των ιδεολογικών σας αγκυλώσεων. Δεν 

μπορείτε να αγνοείτε τις διαφορετικές φωνές, καταργώντας στην ουσία το 

διάλογο, γιατί πολύ απλά φοβάστε την πρόοδο και τη δημιουργία ανθρώπων 

μαχητών, με ιδανικά οι οποίοι  θα έχουν τα εφόδια να αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο και θα μπορούν να παρεμβαίνουν δημιουργικά για να τον αλλάζουν.  

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση κατακρεουργούνται μαθήματα όπως μουσική, 

τέχνη, ξένες γλώσσες, πληροφορική κλπ, μαθήματα τα οποία συμβάλλουν στη 

καλλιέργεια πολύπλευρων προσωπικοτήτων και στοχοποιείται ότι είναι ευχάριστο 

στο σχολείο. Προωθείται, ακόμη, η δημιουργία ενός σχολείου απόλυτης εξειδίκευσης 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα μαθημάτων με τη δημιουργία 6 πλήρως εξειδικευμένων 

κατευθύνσεων στη Β’ + Γ’ Λυκείου. Επίσης, ο εξετασιοκεντρικός της χαρακτήρας, είτε με 

την αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων για εισδοχή στο πανεπιστήμιο, είτε με την 

εισαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων εάν κάποιος επιθυμεί στη Β’ Λυκείου να αλλάξει 

κατεύθυνση από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που είχε στην Α’ Λυκείου, 

οδηγεί στην ενίσχυση της παραπαιδείας. 

Ενώ γίνονται διαπιστώσεις ότι το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται εκσυγχρονισμό 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, το ΥΠΠΟ κατέθεσε πρόταση 

για νέα ωρολόγια προγράμματα η οποία είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη, 

αναχρονιστική, η οποία αρκείται στο να παραπέμπει κύρια σε μέσους όρους του 

ΟΟΣΑ. Είναι μια πρόταση που καταπιάνεται με το πόσες ώρες θα διδάσκεται ένα 

μάθημα και όχι τι θα περιέχεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και τι θα διδάσκεται. 

Μια πρόταση η οποία σκοπό έχει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της 

Τρόικα, ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας και όπως παραδέχονται στην πρόταση τους 

«θα οδηγήσει και σε οικονομική αποφόρτιση της πολιτείας». Μια πρόταση στην οποία 

δεν εντοπίζεται ίχνος ανθρωποκεντρικού και δημοκρατικού συστήματος, αντί αυτού 

δημιουργεί μαθητές τεχνοκράτες οι οποίοι όταν τελειώσουν το σχολείο θα είναι 

έτοιμοι να εισαχθούν στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να είναι άτομα πολύπλευρα 

καλλιεργημένα.

Ουσιαστικά, εκπαιδευτικοί, κατά κύριο λόγο νεαροί, στους οποίους το 

κράτος έχει επενδύσει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι 

έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και εργάζονται στα 

σχολεία μας πέραν των 6 χρόνων, κρίνονται ανάξιοι και καλούνται να 

επαναδιεκδικήσουν τη θέση τους, μαζί με χιλιάδες άλλους, μέσα από 

εξετάσεις. 

 
Επίσης, η νέα πρόταση του ΥΠΠΟ είναι χειρότερη από προηγούμενες 

στα πιο κάτω σημεία: πρώτο καταργεί τη μεταβατική περίοδο όπου θα 

ίσχυαν και οι δύο κατάλογοι και δεύτερο, οι γραπτές εξετάσεις δεν θα 

είναι κατατακτήριες αλλά εξετάσεις αποκλεισμού. 

Συμφωνούμε με τη θέσπιση μια σειράς καινούριων κριτηρίων όπως: 

γραπτή εξέταση, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκά προσόντα 

κ.α. Για να πραγματοποιηθούν τα πιο πάνω όμως, το νέο σύστημα 

πρέπει να διαφυλάξει πλήρη αξιοκρατία και να μην θυματοποιηθούν 

οι υφιστάμενοι εκπαιδευτικοί, ειδικότερα σε μια περίοδο που γίνονται 

συζητήσεις για νέα ωρολόγια προγράμματα και κανένας δεν είναι σε 

θέση να προσδιορίσει τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, ούτε καν το 

ίδιο το ΥΠΠΟ. 

Ανθούλα Μενελάου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
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ια εμάς τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι Παγκύπριες 
εξετάσεις αποτελούν τη σημαντικότερη εξέταση 
που έχουμε να δώσουμε στην σχολική μας ζωή. 
Εκτός από το βαθμό του απολυτηρίου, καθορίζουν 
και την είσοδό μας σε κάποιο πανεπιστήμιο ή άλλο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αρα, αυτές είναι οι εξετάσεις 
που θα κρίνουν το μέλλον του κάθε τελειόφοιτου 
μαθητή. 

Το άγχος που μας κυριεύει την περίοδο των Παγκυπρίων είναι 
τεράστιο, αφού προετοιμαζόμαστε όλη τη χρονιά για αυτή τη 
στιγμή. Στο σχολείο, οι καθηγητές μας τρέχουν με μεγάλες 
ταχύτητες για να καταφέρουν να καλύψουν την ατελείωτη ύλη 
που έχει καθοριστεί. Είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το 
μάθημα γρήγορα και η βιασύνη τους πολλές φορές τους κάνει 
να αφήνουν αρκετά σημεία του μαθήματος αδιευκρίνιστα και 
πολλά κενά στις γνώσεις μας.

Οι θέσεις στα πανεπιστήμια είναι ελάχιστες! Δεν μπορούν όλοι 
οι μαθητές να υλοποιήσουν τα όνειρα τους και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη ραγδαία και συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των εξεταζομένων. Για να εξασφαλίσουν οι μαθητές 
την θέση που χρειάζονται, αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλά 
χρήματα, αλλά και πολύ από τον ελεύθερο τους χρονο σε 
φροντιστήρια. Χρόνο με το χρόνο τα χρηματικά ποσά που 
δαπανούνται στην παραπαιδεία  γίνονται μεγαλύτερα. Αυτό 
είναι ένα τραγικό γεγονός αφού τη στιγμή που χιλιάδες 
οικογένειες στη χώρα μας βρίσκονται κάτω από το όριο την 
φτώχειας, αναγκάζονται να έχουν ακόμα περισσότερα έξοδα 
για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Ως μαθητές ζητούμε να συνεχίσει η εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης που θα δημιουργήσει ένα πραγματικά 
ανθρώπινο σχολείο. Ο ανταγωνισμός και το άγχος μας πρέπει 
να μειωθεί έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας. Πρέπει 
όπωσδηποτε να ανοιχτούν περισσότερες θέσεις στα δημόσια 
πανεπιστήμια για να μειωθεί ο ανταγωνισμός και κατ’επέκταση 
τα εξόδα των μαθητών στα ιδιαίτερα. Οι θέσεις πρέπει να 
αυξηθούν και στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). 
Ζητούμε επίσης μείωση του ποσού που καταβάλλεται για την 
επιλογή των μαθημάτων για τις Παγκύπριες, αφού πολλοί 
μαθητές δυσκολεύονται να το καταβάλουν. 

Θεοδώρα Ευθυμίου 
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 26 Απριλίου η Παγκύπρια 
Εκδρομή των ΕΔΟΝόπουλων. Παιδιά απ’ όλη την Κύπρο πέρασαν 
ένα όμορφο πρωινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγικούς 
κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά, στην «παραμυθένια» έκθεση «Από 
τη Φρουτοπία στο Νησί των Πυροτεχνημάτων», ενώ στη συνέχεια 
έπαιξαν, έτρεξαν και διασκέδασαν με ζωγραφική, χειροτεχνίες, 
φουσκωτά και άλλα πολλά στο πάρκο της Ακρόπολης.

Απόσπασμα από το χαιρετισμό της Κεντρικής Υπεύθυνης των 
ΕΔΟΝόπουλων, Μαριάννας Δημοσθένους

«Φέτος η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κάτω από τον τίτλο 
«Σεβασμός στη Διαφορετικότητα». Κοινωνικά φαινόμενα ανάμεσα 
στα παιδιά, όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός, ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, έχουν ως βασικό 

τρόπο αντιμετώπισής τους ακριβώς 
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα του 
κάθε ατόμου. Η δράση του παγκύπριου 
Κινήματος Εδονόπουλων, από την αρχή 
της δημιουργίας του, στόχευε ανάμεσα 
σε άλλα, και σ’ αυτό. Χαρακτηριστικά 
στον δεκάλογο των Εδονόπουλων, στα 
10 σημεία δηλαδή που αποτελούν τις 
αρχές του Κινήματος, αναφέρεται ότι 
«Εμείς τα Εδονόπουλα είμαστε φίλοι 
μεταξύ μας και με τα παιδιά όλου του 
κόσμου και συμπαραστεκόμαστε στους 
αγώνες τους».

Θετική και ελπιδοφόρα η εκλογή του 
Τουρκοκύπριου μαθητή στη θέση του Προέδρου 
του Μαθητικού Συμβουλίου της Αγγλικής 
Σχολής. Γνωρίζοντας τις απόψεις και τις 
εσωτερικές δυνάμεις στην Αγγλική Σχολή μια 

τέτοια προοπτική φάνταζε ουτοπική. Να όμως που τα αδύνατα 
γίνονται δυνατά.

Για χρόνια, μερίδα γονιών της Αγγλικής Σχολής (με τη βοήθεια 
μεγάλης μερίδας ΜΜΕ), προσπαθούσαν να δαιμονοποιήσουν 
και να περιθωριοποιήσουν τους Τουρκοκύπριους και όποιον 
άλλον εκφραζόταν θετικά γι’ αυτούς. Η αλλαγή που συνέβηκε 
με την εκλογή ενός Τουρκοκύπριου στη θέση του Προέδρου 
αποτελεί μια άτυπη εξέγερση. Εξέγερση των νέων που δεν 
ανέχονται τις επιβολές των αυταρχικών γονιών που θέλουν να 

παρεμβαίνουν και να ποδηγετούν τις αποφάσεις των μαθητών.  
Αυτό τους το δικαίωμα υπερασπίστηκαν και διεκδίκησαν οι 
μαθητές της Αγγλικής Σχολής, εκφράζοντας με το δικό τους 
τρόπο, τη δική τους άποψη και θέληση. Το γεγονός αυτό 
φανερώνει και τον τρόπο που πρέπει η κοινωνία να επιλέγει 
ποιος θα τους αντιπροσωπεύει, δηλαδή βάσει των ικανοτήτων 
τους και το καλό του σχολείου και όχι βάσει των φυλετικών, 
θρησκευτικών ή κοινοτικών χαρακτηριστικών. 

Οι νέοι απέδειξαν πως όταν αφεθούν ελεύθεροι από τις 
εθνικιστικές και φοβικές αντιλήψεις των γονιών και της 
κοινωνίας ευρύτερα, μπορούν να αντικρύσουν την κοινοτική 
διαφορετικότητα ως πλούτο και ομορφιά και όχι ως πρόβλημα 
και απειλή.   Απέδειξαν πως μπορούν να συνεργαστούν, 
να συνυπάρξουν, να οικοδομήσουν σχέσεις φιλίας και 

εμπιστοσύνης, να συμβιώσουν ειρηνικά, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις και τις βάσεις για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο 
μέλλον σ’ αυτή τη χώρα. 

Σε μια περίοδο όπου όλα στην κυπριακή κοινωνία καταρρέουν 
και αφήνουν τους νέους χωρίς όνειρα, μέλλον και ελπίδα, αυτό 
το γεγονός έρχεται να δώσει φως και ελπίδα. Ταυτόχρονα, 
ενισχύει την πεποίθηση και χαράσσει το δρόμο και προς 
την υπόλοιπη κοινωνία πως οι δυο κοινότητες μπορούν να 
συνυπάρξουν ειρηνικά και ωφέλιμα για αυτό τον τόπο. 

Νεφέλη Στεφάνου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Δασούπολης Λευκωσίας
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άν θυμηθούμε όλους τους αγώνες του γυναικείου 
κινήματος και τις κατακτήσεις που γνωρίσαμε τον 
20ο αιώνα, άθελα μπορεί να κάνουμε σύγκριση με τα 
αιτήματα του σήμερα. Υπάρχει άραγε αντιστοιχία στα 
αιτήματα του περασμένου αιώνα και στα αιτήματα του 

σήμερα; Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ζωής και 
εργασίας. Παρόλα αυτά, σήμερα, στις μέρες της καπιταλιστικής κρίσης 
συνεχίζουμε να ζητάμε τήρηση του οκταώρου, ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας και ισότιμη αντιμετώπιση ανάμεσα στις γυναίκες και τους 
άντρες εργαζομένους.

Με την όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, η νέα 
γυναίκα δέχεται μια βάρβαρη «επίθεση» τόσο κοινωνικά όσο και 
εργασιακά. Ο πολύπλευρος ρόλος της γυναίκας στην καπιταλιστική 
κοινωνία έρχεται σε σύγκρουσή με τα λιγοστά δικαιώματα που 
της έχουν απομείνει. Οι πολιτικές λιτότητας που προωθούν οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ε.Ε, με τις ευλογίες του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, έχουν καταφέρει να φέρουν την ανεργία στο 
11,1% στην Ε.Ε. Με στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας 
το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ανέρχεται στις γυναίκες στο 
11,7% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 23,3%. Στην Κύπρο, 
τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στο 13,8% για τις γυναίκες και στους 
νέους κάτω των 25 στο 34,9%. Ωστόσο, μεγάλη εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη βρίσκονται στην πρώτη 
θέση στην ημιαπασχόληση αν και είναι το 46% των απασχολούμενων.

Διαφορετικοί μισθοί… για την 
ίδια εργασία
Η ανισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών σε σχέση με τους άντρες 
εργαζομένους είναι ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην εργασιακή 
εκμετάλλευση των γυναικών. Με βάση την τελευταία έρευνα της 
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 2013 οι γυναίκες στην Κύπρο 
αμείβονται 15,8% λιγότερο από τους άντρες στην ίδια εργασία, 
στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 16,4% αν και αξίζει 
να σημειωθεί ότι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό αυτό 
ξεπερνά το 20%.

Το μνημόνιο, αλλά και οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλει η Τρόικα και 
προσυπογράφει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, ως πιστός υπερασπιστής 
του κεφαλαίου, έχουν οδηγήσει την εργαζόμενη γυναίκα σε οικονομικό 
αδιέξοδο και σε κοινωνικό αποκλεισμό. 

Πάρα πολλές φορές προσπαθώντας να αντεπεξέλθει οικονομικά, βάζει 
σε δεύτερη μοίρα ακόμα και την υγεία της. Η υποχρηματοδότηση 
της υγείας λόγω των πολιτικών λιτότητας έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται μεγάλες ουρές για γυναικολογικές εξετάσεις στα 
δημόσια νοσοκομεία αλλά και να μην υπάρχει καθόλου πρόνοια 
για εμβόλια πρόληψης, όπως το εμβόλιο κατά του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, καθώς το εμβόλιο αυτό χορηγείται σε 3 δόσεις 
και κοστίζει 100-150 ευρώ η δόση σε ιδιώτες γιατρούς. Για του λόγου 
του αληθές, για το τεστ Παπανικολάου που είναι μια εξέταση που 
πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, δεν 
μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί η 
πιο σύντομη ημερομηνία για την εξέταση είναι μετά από 15 μήνες. 
Έτσι μια γυναίκα για να κάνει τις απαραίτητες γυναικολογικές 
εξετάσεις αναγκάζεται να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα που το τεστ 
Παπανικολάου κοστίζει 80-100 ευρώ και ένας απλός υπέρηχος 50-60 
ευρώ. Όλα αυτά καθιστούν σαφές ότι με τις σημερινές συνθήκες μια 
γυναίκα θα αμελήσει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, βάζοντας σε 
προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών της και της οικογένειας της.

Και η παιδεία στο στόχαστρο
Οι πολιτικές λιτότητας δεν άφησαν ανεπηρέαστη ούτε την παιδεία. 
Οι εργαζόμενες μητέρες με παιδιά νηπιακής ηλικίας αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα με το αν το παιδί τους μπορεί να φοιτήσει σε δημόσιο 
νηπιαγωγείο. Τα δημόσια νηπιαγωγεία είναι λίγα, οι αιτούμενοι 
είναι πολλοί και τα κριτήρια ακόμα περισσότερα. Πρόβλημα, 
ωστόσο, υπάρχει και με τα κοινοτικά νηπιαγωγεία που λόγω της 
υποχρηματοδότησης κάποια κλείνουν και κάποια αυξάνουν τα 
δίδακτρα τους έτσι ώστε να κρατηθούν ανοιχτά.

Νεοφιλελεύθερα διατάγματα
Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, έχει δείξει από 
τον πρώτο κιόλας καιρό ότι δε θα κάνει ούτε βήμα πίσω μπροστά 
στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Από τον Ιούνιο του 2013, η 
Υπουργός Εργασίας με την επαναλαμβανόμενη έκδοση διαταγμάτων 
για το τουριστικό ωράριο έκανε ολόκληρη την Κύπρο τουριστική 
περιοχή, αναγκάζοντας τα καταστήματα να δουλεύουν 7 μέρες την 
εβδομάδα. Τα επαναλαμβανόμενα διατάγματα είχαν πετύχει την 
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και την εκμετάλλευση των 
εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο με απάνθρωπα και αντικοινωνικά 
ωράρια εργασίας. 

Τα ελαστικά σπαστά ωράρια, οι απλήρωτες υπερωρίες, η εργασία 
με ωρομίσθιο χαμηλότερο από το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό 
είναι μερικά από τα αποτελέσματα που επέφερε η συνεχιζόμενη 
έκδοση των διαταγμάτων. 

Μετά την άρνηση της κυβέρνησης να καταθέσει νομοσχέδιο πριν 
το τέλος του 2014, το οποίο θα ρύθμιζε το θέμα των ωραρίων των 
καταστημάτων, η Κ.Ο του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις προχώρησε 
σε κατάθεση πρότασης, η οποία καταργεί τα διατάγματα , τα οποία 
αντικαθιστά με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή. Η πρόταση νόμου 
υπερψηφίστηκε από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκτός από το 
ΔΗΣΥ και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η του Μάη 2015.

Ως Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, ήμασταν πάντα και θα 
παραμείνουμε δίπλα στη νέα γυναίκα. Έχουμε χρέος να αναδείξουμε 
στην κοινωνία τα κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα της νέας 
γυναίκας, αλλά παράλληλα και να πυκνώσουμε τις γραμμές τις ΕΔΟΝ 
εντάσσοντας περισσότερες νέες γυναίκες στην οργανωμένη πάλη 
ενάντια σ’ αυτό το σάπιο σύστημα.

Ο Μάρξ, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της συμβολής της γυναίκας 
στο εργατικό κίνημα είπε χαρακτηριστικά «Όποιος σκαμπάζει λίγο 
από ιστορία, ξέρει καλά πως οι μεγάλες κοινωνικές μεταβολές είναι 
αδύνατες χωρίς το γυναικείο προζύμι». Για όλες λοιπόν τις νέες 
γυναίκες, εργαζόμενες και άνεργες, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μόνο 
με ταξικό αγώνα και συλλογική διεκδίκηση μπορούμε να σταθούμε 
εμπόδιο στην επίθεση που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι και να 
παλέψουμε για πραγματική ισοτιμία των δυο φύλων.

Είναι ένας αγώνας που συνδέεται με τη πάλη της Αριστεράς για τη 
νέα, ποιοτικά ανώτερη κοινωνία, που θα είναι από τα θεμέλια της 
δίκαιη. Που δε θα γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη ανισότητα, καταπίεση 
και εκμετάλλευση, όχι μόνο της γυναίκας από τον άνδρα, αλλά κάθε 
ανθρώπου από άλλο άνθρωπο. Για ένα νέο κόσμο, που δεν είναι απλά 
εφικτός, αλλά είναι αναγκαίος και επίκαιρος: ο κόσμος της ειρήνης, 
της κοινωνικής ισότητας, ο κόσμος του σοσιαλισμού!

Χριστιάνα Αδάμου
Τοπική Οργάνωση ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Περιφέρειας Κλήρου
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Το παγκόσμιο φοιτητικό κίνημα, 
παρακολουθούσε τους αγώνες 
του Φοιτητικού και Μαθητικού 
κινήματος της Χιλής, για 
πραγματικά δημόσια και δωρεάν 
παιδεία για όλους. Έπειτα από 
πολύχρονους σκληρούς αγώνες, 

μαχητικών κινητοποιήσεων και διαφόρων 
μορφών πάλης, οι αγώνες και τα αιτήματα 
του νεολαιίστικου κινήματος ικανοποιούνται.

Μέχρι τώρα ο τομέας της εκπαίδευσης 
αποτελούσε αποκλειστικά δικαίωμα για 
τους έχοντες και τους κατέχοντες. Το 
100% της τεχνικής εκπαίδευσης είναι 
ιδιωτικοποιημένο, ενώ στα δημόσια σχολεία 
φοιτούσαν μόνο οι φοιτητές των οικογενειών 
με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, 
το 50% των παιδιών που φοιτούσαν στα 
δημόσια σχολεία σταματούσαν τις σπουδές 
τους καθώς αυξάνονταν συνεχώς τα 
δίδακτρα ενώ οι συνθήκες της εκπαίδευσης 
συνεχώς χειροτέρευαν. Την ίδια στιγμή, η 
χρηματοδότηση του κράτους προς τα δημόσια 
πανεπιστήμια ήταν μηδαμινή, ενώ οι φοιτητές 

Ο πολύχρονος αγώνας του νεολαιίστικου 
κινήματος της Χιλής αποτελεί παράδειγμα 
αγώνα και για το οργανωμένο φοιτητικό 
κίνημα της Κύπρου. Μέσα από τη θετική 
κατάληξη του αγώνα τους αποδεικνύεται 
περίτρανα πως τίποτα δε χαρίζεται αλλά τα 
πάντα κατακτούνται μέσα από τον οργανωμένο 
και μαζικό αγώνα.

Ιδιαίτερα σήμερα που η παιδεία του τόπου 
μας δέχεται ολομέτωπη επίθεση και βρίσκεται 
συνεχώς στο στόχαστρο των πολιτικών της 
σκληρής λιτότητας η ανάγκη για υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων μας είναι επιβεβλημένη. Η 
αποκοπή κονδυλιών από τα πανεπιστήμια, 
η προσπάθεια αποκοπής της φοιτητικής 
χορηγίας και η κατάργηση του φοιτητικού 
πακέτου, η αποκοπή κονδυλιών από το ΙΚΥΚ, 
η κατάργηση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για τους φοιτητές και η αύξηση 
των κομίστρων στα λεωφορεία αποτελούν 
μερικά από τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που 
εφαρμόζονται στον τομέα της παιδείας.

για να σπουδάσουν υπερχρεώνονται με 
«φοιτητικά δάνεια» τα οποία αδυνατούσαν 
να αποπληρώσουν.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που οδήγησαν χιλιάδες 
φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς στους 
δρόμους, με σύνθημα: «Δωρεάν δημόσια 
αλλά και ποιοτική παιδεία». Τα αιτήματα 
ήταν ξεκάθαρα, να έχουν δικαίωμα στην 
εκπαίδευση όλοι οι νέοι, χωρίς οποιοσδήποτε 
φραγμούς και χωρίς να διαχωρίζεται η 
ποιότητα εκπαίδευσης ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση τους.

Μετά από πολύχρονους αγώνες οι αγώνες του 
φοιτητικού και μαθητικού κινήματος της Χιλής 
πέτυχαν. Η κυβέρνηση ψήφισε καινούργιο 
νόμο σύμφωνα με τον οποίο σταματά η 
δημόσια χρηματοδότηση στα ιδιωτικά σχολεία, 
καταργείται η επιλεκτική είσοδος των νέων 
ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια 
της οικογένειας τους και καθιερώνεται το 
δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση για όλους 
τους μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων 
και των λυκείων.

Ως Προοδευτική Κ.Φ., δηλώνουμε ότι 
τέτοιες πολιτικές θα συνεχίζουν να μας 
βρίσκουν απέναντι τους, όπως απέναντι 
τους βρισκόμασταν σε ολόκληρη την 
ιστορία μας. Σε καμιά περίπτωση δε θα 
μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά θα 
αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τις προσπάθειες για 
κατάργηση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. 
Πάγια μας θέση είναι η επέκταση της δημόσιας 
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 
μας η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και 
κατάκτηση του λαού μας και ως τέτοια πρέπει 
να διασφαλίζει και να δίνει όλα τα εχέγγυα 
στη κοινωνία της να περάσει από όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Χρίστος Μακρής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος 
ΕΔΟΝ

T

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σημειώθηκε ένα αρνητικότατο αποτέλεσμα για 
την Φοιτητική Ένωση, καθώς η Πρωτοπορία κατέχει πλέον την αυτοδυναμία 
λαμβάνοντας 343 ψήφους, 8 έδρες και ποσοστό 55%. Από την άλλη η 
Προοδευτική έλαβε 232 ψήφους, 6 έδρες και 37,24% και η Αναγέννηση 
48 ψήφους, 1 έδρα και ποσοστό 7,70%. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί ούτε 
πρόκειται να λυγίσει την Προοδευτική, αντιθέτως η δράση μας και η δουλειά 
μας στο πανεπιστήμιο θα ενταθούν ούτως ώστε να ευοδωθούν οι αγώνες 
μας για μείωση των διδάκτρων και για το δικαίωμά μας στη μόρφωση, 
για να μην κουτσουρευτεί η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. 
Άλλωστε, οι εκλογές για την Προοδευτική δεν αποτελούν το τέλος του 
δρόμου. Επιβάλλεται ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση που να ανεβάσει 
την Προοδευτική στη θέση που της αξίζει για να μπορεί να διεκδικήσει με 
περισσότερο σθένος προς όφελος των φοιτητών. Στη χρονιά που μπαίνει 
θα παραμείνουμε μπροστάρηδες απέναντι στις πολιτικές που ευνοούν 
την εκμετάλλευση από τους ιδιοκτήτες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
απέναντι στην αδράνεια που θα επιχειρήσει να επιβάλει στη Φοιτητική 
Ένωση η παράταξη της Πρωτοπορίας, προβάλλοντας δυναμικά τις θέσεις 
μας, παλεύοντας για αυτά που μας αξίζουν.

Μάριος Αντωνίου
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ΕΔΟΝ υπό το 
σύνθημα: «Ανυπότακτη Νεολαία για αξιοπρέπεια στη ζωή»

8, 9, 10 Ιουλίου, Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου

Στη μικρή πολιτεία που χτίζεται κάθε χρόνο από εκατοντάδες 
εθελοντές ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες, ανάμεσα σε άλλα στην 
κεντρική συναυλία θα δοθούν τρεις υπέροχες συναυλίες.

8 Ιουλίου: Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας με την γνωστή επιτυχημένη συνταγή τους 
υπόσχονται μια πολύ δύνατη έναρξη στο Φεστιβάλ.

9 Ιουλίου: Η ροκ παρουσία του  Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου και η αισθαντική φωνή του  Χρήστου Θηβαίου 
θα μας χαρίσουν μια όμορφη βραδιά.

10 Ιουλίου: Η μοναδική και αγαπημένη Νατάσα 
Μποφίλιου θα είναι μαζί μας για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της 
ΕΔΟΝ και θα μας ταξιδεύσει με τα υπέροχα τραγούδια της.

Ένα πρόγραμμα με δύναμη, συναίσθημα 
και μουσικές εκπλήξεις με την υπογραφή 
της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία παρέα 
με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου 
και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση», μας 
διασκεδάζει με τραγούδια από τον κλασικό 
Schubert μέχρι τους αγαπημένους της 
σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. 

Πότε και Που; 8 Μαΐου, 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία 
και 10 Μαΐου, Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός 

 Ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στο RED, όπου θα συναντήσει και 
πάλι τους εκρηκτικούς Prospectus. Αυτή τη φορά φέρνει μαζί του και 
την υπέροχη Μιρέλα Πάχου. 

Πότε; 8 Μαΐου

Που; Μουσική σκηνή Red, Λευκωσία 

όσο δύσκολο μου 
είναι να τραγουδήσω,
όταν πρέπει, να 

τραγουδήσω για τον τρόμο
για τον τρόμο που ζώ
για τον τρόμο που πεθαίνω
Όταν βλέπω, τον εαυτό μου 
ανάμεσα σε τόσες στιγμές απείρου,
Όπου η σιωπή, και οι κραυγές είναι 
το τέλος του τραγουδιού μου.»

(Απόσπασμα από το τελευταίο ποίημα του 
Βίκτορ Χάρα)

Ποιό τίτλο να δώσει κανείς στο Βίκτορ 
Χάρα; Του ηθοποιού, του τραγουδιστή, 
του τραγουδοποιού, του σκηνοθέτη, του 
ποιητή, του διδάκτορα υποκριτικής, του 
χορευτή, του πολιτικού ακτιβιστή; Πώς να 
χωρέσει η τεράστια αυτή μορφή του Βίκτορ 
Χάρα απλά σ’ ένα ρόλο; 

Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 
1932 στην περιοχή Λογκουέν, κοντά στην 
πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής. Παιδί 
από αγροτική οικογένεια, πέρασε πολύ 
δύσκολα παιδικά χρόνια, όπως άλλωστε 
και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού 
της Χιλής. Σε μικρή ηλικία, μαζί με την 
μητέρα και τα αδέρφια του, εγκατέλειψαν 
τον αλκοολικό πατέρα και μετακόμισαν 
στην πρωτεύουσα. Πέρασαν δύσκολα 
χρόνια καθώς η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας τους τους στερούσε ακόμη και 
τα βασικά. 

Ο Βίκτορ πέρασε μέρος των μαθητικών 
του χρόνων έγκλειστός σε εκκλησιαστικό 
σχολείο της περιοχής. Μετά το θάνατο της 
μητέρας του, στα 15 του χρόνια, ρίχτηκε 
στη βιοπάλη. Από τις σπουδές Λογιστικής 
που ξεκίνησε, βρέθηκε σε μια θρησκευτική 
σχολή για να γίνει ιερωμένος, ενώ στη 
συνέχεια μετάνιωσε και κατατάχθηκε στο 
στρατό. Μετά το στρατό ψάχνοντας για 
δουλειά, τυχαία λαμβάνει μέρος σε μια 
θεατρική παράσταση και από εκείνη τη 
στιγμή η ζωή του αλλάζει πορεία, καθώς 
αποφασίζει ότι θέλει να ασχοληθεί με την 
τέχνη και φοιτά στη Θεατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Χιλής.

Η οικονομική κατάσταση στη Χιλή ήταν τραγική. Λοιμός, αρρώστιες 
και εξαθλίωση ήταν τα χαρακτηριστικά των χαμηλών στρωμάτων της 
κοινωνίας, που πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελούσαν τη συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού.  

Ο Χάρα νιώθοντας στο πετσί του την ασχήμια της κοινωνίας εντάσσεται 
στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ρίχνεται παθιασμένα στον 
αγώνα υπέρ της εργατικής τάξης, ενάντια στην κοινωνική αδικία και 
στο σάπιο πολιτικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τα μοναδικά όπλα που 
γνώριζε να χρησιμοποιεί: την κιθάρα και την φωνή του. Το πηγαίο του 
ταλέντο και τα τραγούδια του αγκάλιαζαν τον ταλαιπωρημένο λαό, 
κάνοντας τον έτσι σύντομα δημοφιλή όχι μόνο στη Χιλή, αλλά και σ’ 
ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Τη δεκαετία του εξήντα στη Χιλή αναπτύσσεται μέσω των τεχνών ένα 
κίνημα που επιζητά την πολιτική και κοινωνική αλλαγή στη χώρα. 
Ο Πάμπλο Νερούδα, η οικογένεια Πάρα, ο Ραούλ Ρουίζ και ο ίδιος ο 
Χάρα αποτελούσαν τις σημαίες αυτού του κινήματος. Οι καλλιτέχνες 
μέσα από αυτό το κίνημα διαδηλώνουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
στις στρατιωτικές δικτατορίες, στην εκμετάλλευση και την εξαθλίωση 
της εργατικής τάξης. 

To 1970, o Χάρα και το κίνημα «Νουέβα Κανσιόν» συμμετέχουν και 
στηρίζουν ενεργά τον προεκλογικό αγώνα του προοδευτικού σοσιαλιστή 
Προέδρου της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε. Το 1971 ο Βίκτορ ενώ είναι 
πλέον το είδωλο της νεολαίας ηχογραφεί το δίσκο «El derecho der 
vivir en paz» («Tο δικαίωμα να ζείς ειρηνικά»), ένα καθαρά αντι-
ιμπεριαλιστιστικό και συνάμα αντιπολεμικό άλμπουμ. Ταυτόχρονα, 
παίρνει την έδρα του διδάκτορα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της 
Χιλής. Το 1972 διορίζεται Πρέσβης Πολιτισμού της κυβέρνησης «Λαϊκής 
Ενότητας». Σύντομα αντιλαμβάνεται το παιχνίδι που παίζεται στις 
πλάτες του λαού της Χιλής. Η αυξανόμενη βία, οι κοινωνικές ταραχές 
που προκαλούνται από ξένα και ντόπια συμφέροντα, τον αναγκάζουν 
να εκδηλώσει τους φόβους του μέσα από τα τραγούδια του και γίνεται 
συχνά αντικείμενο επιθέσεων από τον τύπο της εποχής.

Η 11η Σεπτεμβρίου του 1973 ήταν η αρχή μιας νέας σκοτεινής περιόδου 
στην ιστορία της Χιλής. Ο στρατηγός Αογκούστο Πινοσέτ και τα 
«παλικάρια» του βομβαρδίζουν το προεδρικό μέγαρο και καταλαμβάνουν 
την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο υποκινήθηκε από τον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό μέσω της CIA. Η κατάσταση που ακολούθησε 
είναι απερίγραπτη: εν ψυχρώ δολοφονίες αριστερών, απαγωγές, 
βασανιστήρια, καταστροφές, περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνίας 
και ανάπτυξη της βίας και της τρομοκρατίας. 

Ο Βίκτορ Χάρα ήταν ανάμεσα στα χιλιάδες άτομα που οδηγήθηκαν στο 
στάδιο της Χιλής σε μια θηριώδη προσπάθεια της Χούντας να σιγήσει 
μια ολόκληρη κουλτούρα. Ο Χάρα μαρτύρησε μαζί με χιλιάδες άλλους 
συντρόφους του. Τον βασάνιζαν για μέρες ώσπου αποφάσισαν να τον 
γελοιοποιήσουν σπάζοντας του πρώτα τα δυο του χέρια και έπειτα 
δίνοντας του μια κιθάρα για να παίξει χλευάζοντας τον. Τελικά τον 
σκότωσαν με 44 σφαίρες. Το έγκλημα τους δεν σταμάτησε εκεί. Για να 
διασφαλιστεί ότι δε θα συνέχιζε να εμπνέει μετά θάνατον τους Χιλιανούς, 
το καθεστώς φρόντισε να καταστρέψει όλες τις ηχογραφήσεις των 
τραγουδιών του. Οι δολοφόνοι του Χάρα όμως, όπως και όσοι ευθύνονται 
για το πραξικόπημα που έγινε στη Χιλή, οδηγήθηκαν, έστω και σαράντα 
χρόνια μετά, ενώπιον της δικαιοσύνης το 2013 και τιμωρήθηκαν για τα 
εγκλήματα που διενήργησαν εις βάρος του λαού της Χιλής.  

Ο Βίκτορ Χάρα αποτέλεσε και αποτελεί σύμβολο αγώνα ενάντια σε κάθε 
μορφή καταπίεσης και εκμετάλλευσης, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και 
στο φασισμό. Αποτελεί πρότυπο καλλιτέχνη, ο οποίος μέσα από την 
μουσική του στρατεύτηκε και υπηρέτησε τα ιδανικά της δικαιοσύνης, 
της ελευθερίας , του σοσιαλισμού

Μάριος Γεωργίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

«Π
Το Παιδί με το Ποδήλατο (Le gamin au vélo)

Ο Συρίλ είναι 12 χρονών και το μόνο σχέδιο στη ζωή του 
είναι να βρει τον πατέρα του που τον άφησε προσωρινά 
σε ορφανοτροφείο. Συναντά τυχαία τη Σαμάνθα, μια 
κομμώτρια, η οποία συμφωνεί να μένει μαζί της το αγόρι 
τα σαββατοκύριακα. Ο Συρίλ δεν αναγνωρίζει την αγάπη 
που του δείχνει η Σαμάνθα, την αγάπη που χρειάζεται 
απελπισμένα για να ηρεμίσει την οργή του.

Πότε; Δευτέρα, 18 Μαΐου, στις 20:30 

Που; Θέατρο Σκάλα, Κυριάκου Μάτση 15 , 
Λάρνακα 

Μια μέρα όταν ήμασταν νέοι 
Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, έτος 1942. Ο Λέοναρντ 
και η Βάιολετ είναι νέοι και ερωτευμένοι. Σε ένα δωμάτιο  
ξενοδοχείου ετοιμάζονται να περάσουν την πρώτη τους νύχτα 
μαζί.  Ίσως και την τελευταία, μιας και αυτός πρέπει να φύγει 
για τον πόλεμο. Αυτή υπόσχεται να τον περιμένει για όσο 
χρειαστεί. Κάνουν όνειρα για το κοινό τους μέλλον. Πέφτουν 
οι πρώτες βόμβες, μία χτυπά το ξενοδοχείο, το τζάμι στο 
παράθυρο γίνεται θρύψαλα και η ζωή τους δε θα είναι ποτέ 
όπως την φαντάστηκαν. Τους βλέπουμε ξανά μαζί  το 1963, 

σε μία συνάντηση  αμήχανη και για τους δύο.  2002, ο Λέοναρντ και η Βάιολετ συναντιούνται και πάλι, σκέφτονται 
πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα. Με τους  Νιόβη Χαραλάμπους, Μάριο Μεττή, Ειρήνη 
Ανδρονίκου. 

Πότε; 4,10,11,12,17,18 Μαΐου ώρα 20:30 

Που; Σατιρικό Θέατρο-Κάτω Χώρος

Μάιος 2015Μάιος 2015
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Ο ναζισμός/φασισμός προς την ήττα
Μέχρι το 1944 οι ισορροπίες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε ξεκινήσει από το 1939, είχαν πλέον 
αλλάξει ανεπιστρεπτί. Οι δυνάμεις του Άξονα (με κύριες δυνάμεις τις Γερμανία – Ιταλία – Ιαπωνία) έχαναν 
κατακτημένα εδάφη, τόσο μέσα στην Ευρώπη, όσο και στις αποικίες τους και πλέον και το βάρος της νίκης 
έγερνε σαφώς προς την πλευρά των Συμμάχων με κύριες δυνάμεις τις ΕΣΣΔ – ΗΠΑ – Μ. Βρετανία. Οι ΗΠΑ 
και η Μ. Βρετανία, βλέποντας τις ηρωικές σοβιετικές δυνάμεις που, σχεδόν χωρίς καμιά βοήθεια από τους 
συμμάχους τους, σταμάτησαν την προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων προς την ανατολή κυνηγώντας 
τα πίσω στην Γερμανία και απελευθερώνοντας τη μια μετά την άλλη τις κατακτημένες από τους Ναζί 
ευρωπαϊκές χώρες, αποφασίζουν να ανοίξουν επιτέλους δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη διευκολύνοντας 
κάπως έτσι, έστω και αργά την επέλαση των σοβιετικών στρατευμάτων προς την Γερμανία. Οι ΗΠΑ – Μ. 
Βρετανία φοβούνταν, δικαιολογημένα, ότι ο σοβιετικός στρατός μπορούσε να μπει πρώτος και μόνος 
στο Βερολίνο, καρδιά και στρατηγικό κόμβο της Ευρώπης. Τελικά, στις 2 του Μάη του 1945, η κόκκινη 
σοβιετική σημαία ανυψώθηκε πρώτη στη Γερμανική Βουλή (Ράιχσταγκ). 

Και ποιος δεν αναθαρρεύει, δεν γεμίζει δέος, μπροστά στην εμβληματική φωτογραφία του Κόκκινου 
Στρατιώτη να υψώνει τη σημαία των ενωμένων λαών της Σοβιετικής Ένωσης στην κορυφή του Ράιχσταγκ, 
σύμβολο της Νίκης των Λαών, του τσακίσματος του ναζισμού εκεί που αυτός  γεννήθηκε. Τη νύχτα της 
8ης με 9η του Μάη του 1945 η Γερμανία συνθηκολογεί πια, άνευ όρων. 

Η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και ο 
ιστορικός ρόλος του Σοβιετικού λαού 
Δεν είναι δύσκολο να πει κανείς ότι η μεγαλύτερη θυσία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανήκε στους λαούς της 
Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε. Η ανατροπή του κυριότερου μοντέλου λαϊκής κυριαρχίας 
που γνώρισε η ανθρωπότητα, καθώς και οι πλούσιες πηγές πρώτων υλών της Σοβιετικής Ένωσης ήταν 
ο διακαής πόθος του Χίτλερ και στις ορέξεις του για να κατακτήσει τη Σοβιετική Ένωση, ρίχνοντας το 
συντριπτικό βάρος των τρομακτικών στρατιωτικών του δυνάμεων, έδειξαν την μεγαλύτερη ανοχή οι 
καπιταλιστικές χώρες της Δύσης. Για αυτούς, η ανατολή μιας σκοτεινής εποχής στην Ευρώπη και στον 
κόσμο ήταν τίμημα που έπρεπε αναγκαστικά να υποστούν προκειμένου να ανατραπεί ο σοσιαλισμός που 
οικοδομείτο στη Σοβιετική Ένωση και που ήταν φάρος ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία, τόσο για τους 
υποδουλωμένους αποικιοκρατούμενους λαούς, όσο και για τις λαϊκές μάζες των χωρών του καπιταλισμού, 
τις οποίες καταπίεζε κυριολεκτικά αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Όμως το φίδι δεν άργησε να δαγκώσει 
το χέρι που το τάιζε και οι ΗΠΑ – Μ. Βρετανία κατάλαβαν ότι ο Χίτλερ είχε βλέψεις πλέον και προς τα δικά 
τους συμφέροντα. Μπήκαν στον πόλεμο αναγκαστικά, αφού προηγουμένως ανέχτηκαν τη γέννηση και την 
ανάπτυξη του ναζισμού/φασισμού για πολλά χρόνια πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως αντίβαρο στην 
συνεχιζόμενη επιρροή της Οκτωβριανής Επανάστασης στον κόσμο.

Τα μεγέθη των απωλειών δεν είναι καν συγκρίσιμα. Στον πόλεμο η Σοβιετική Ένωση άφησε 20 εκατομμύρια 
νεκρούς ενώ με τους τραυματίες και τους ανάπηρους ο αριθμός φτάνει τα 30 εκατομμύρια. Οι νεκροί για 
τη Βρετανία ήταν περί τις 375 χιλιάδες και για τις ΗΠΑ περί τις 405 χιλιάδες. Είναι χαρακτηριστικό, ακόμα, 
ότι και το καλοκαίρι του 1944, όταν στη δυτική Ευρώπη οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν 
75 γερμανικές μεραρχίες, ο Κόκκινος Στρατός είχε καθηλώσει 200 από αυτές στο ανατολικό μέτωπο. Στη 
Σοβιετική Ένωση 1.710 πόλεις, 70.000 χωριά και 32.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις καταστράφηκαν, ενώ το 
τέρας δεν άφηνε πίσω του όρθια ούτε νοσοκομεία, ούτε σχολεία.

Ο σοβιετικός λαός, όμως, βρήκε τη δύναμη και νίκησε γιατί ο πατριωτισμός του δεν βασιζόταν σε φυλετικές ή 
εθνικιστικές προκαταλήψεις, αλλά στη βαθειά αφοσίωση και πίστη του λαού προς τη σοβιετική του πατρίδα, 
στην αδελφική φιλία των εργαζομένων όλων των εθνών της χώρας. Ο σοβιετικός πατριωτισμός δε χώριζε, 
αλλά, αντίθετα, συσπείρωνε όλες τις εθνότητες της Σοβιετικής Ένωσης σε μια ενιαία αδελφική οικογένεια. 

Ταυτόχρονα, οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης σέβονταν τα δικαιώματα και την ανεξαρτησία των λαών 
των άλλων χωρών και έδειξαν ότι ήταν έτοιμοι να ζήσουν ειρηνικά και φιλικά με τα γειτονικά κράτη και 
αυτό ήταν η βάση για τις σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με τους λαούς που αγαπούσαν την ελευθερία. 
Αντίθετα, οι Γερμανοί Ναζί διάλεξαν για ιδεολογικό τους όπλο τη φυλετική θεωρία, υπολογίζοντας πως 
το κήρυγμα ενός κτηνώδους εθνικισμού θα δημιουργούσε τις ηθικοπολιτικές προϋποθέσεις για την 
κυριαρχία των Γερμανών επιδρομέων πάνω στους υποδουλωμένους λαούς. 

Η πολιτική, όμως, του φυλετικού μίσους που εφαρμόστηκε από τους Γερμανούς, έγινε στην πραγματικότητα 
η πηγή για την εσωτερική αδυναμία και την εξωτερική πολιτική απομόνωση του γερμανοφασιστικού 
κράτους. 

Με το τέλος του πολέμου ορθώθηκε με όλο του το μεγαλείο ο ιστορικός ρόλος του σοβιετικού λαού. 
Σήμερα, αναγνωρίζουμε ότι ο σοβιετικός λαός, με το γεμάτο αυταπάρνηση αγώνα του, έσωσε τον 
πολιτισμό της Ευρώπης από τους φασίστες επιδρομείς και ΑΥΤΗ είναι η μεγάλη υπηρεσία του σοβιετικού 
λαού προς την ιστορία της ανθρωπότητας.  

Η παραχάραξη της ιστορίας 
Σήμερα, στα κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» δεν 
υφίσταται πια και η Ευρώπη έγινε η «Ευρώπη των Πολιτών», που τα δικαιώματα του ανθρώπου έγιναν τα 
«δικαιώματα του καταναλωτή», η ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία εκφράζεται με την αναστύλωση 
των χιτλερικών συμβόλων, τις διώξεις κομμουνιστών, τις διακρίσεις σε βάρος τους και την εκτός νόμου 
θέση οργανώσεων, όλα αυτά κυρίως σε χώρες που είχε προηγουμένως οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός. 
Εξέχοντα ρόλο στη στρέβλωση της ιστορικής μνήμης παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοστατώντας 
στην αντικομουνιστική υστερία, καθιέρωσε την 9η του Μάη ως «Ημέρα της Ευρώπης», απαλείφοντας 
τη «Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών»! Η αστική ιστοριογραφία σήμερα χαρακτηρίζει την 
εκδίωξη των Γερμανικών στρατευμάτων από τον Κόκκινο Στρατό και την απελευθέρωση των χωρών 
της Ανατολικής Ευρώπης, ως κατοχή!

Μπροστά σε αυτό το τεράστιο ψέμα,  εμείς οι απόγονοι της 16ης Ιουνίου 1943, της ημέρας που το κόμμα 
μας, το ΑΚΕΛ, έπαιρνε την ηρωική απόφαση να πολεμήσει μέσω των μελών του δίπλα στους Συμμάχους 
κατά των Ναζί και των δορυφόρων τους, είναι χρέος μας να φωνάξουμε με πάθος και πείσμα την αλήθεια, 
να ξεσκεπάσουμε τα ψέματα και τις στρεβλώσεις που μας επιβάλλει η λεγόμενη Νέα Τάξη Πραγμάτων!

«Μας λένε οι εχτροί μας
Και γνωστή ακόμα να γίνει η αλήθεια
Δεν μπορεί άλλο πια να διαδοθεί
Μα είμαστε εμείς αυτοί που την διαδίδουν» Μπέρτολτ Μπρεχτ

Μιχάλης Σκουφάρης
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου

Μάιος 2015Μάιος 2015

τις 9 Μαΐου,  κλείνουν 70 χρόνια από την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Ναζιστικής 
Γερμανίας στις δυνάμεις των Συμμάχων μετά από 6 χρόνια εφιαλτικού πολέμου. Η 
9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά 
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η ημέρα κατά την οποία θυμόμαστε και τιμούμε 
τα εκατομμύρια λαού που έδωσε τη ζωή του, είτε μαχόμενος είτε άμαχος, στον 
μεγαλύτερο πόλεμο της ανθρωπότητας, υπερασπιζόμενος τις αρχές της δημοκρατίας 

και της ελευθερίας. 
Σ

1η ΜΑΗ
•1886 - Η γενική απεργία των εργατών του 
Σικάγο με αίτημα το οκτάωρο, καταστέλλεται 
βίαια από τις αρχές. Το 1889 η Πρωτομαγιά 
καθιερώνεται ως η Ημέρα της Εργατικής Τάξης.
•1909 - Γεννιέται ο Γιάννης Ρίτσος.
•1925 - Η Κύπρος ανακηρύσσεται σε αποικία 
της Αγγλίας.
•2004 - Η Κύπρος μαζί με άλλα 9 κράτη 
εντάσσονται στην Ε.Ε.

5 ΜΑΗ
•1818 - Γεννιέται ο Καρλ Μαρξ.
•1912 - Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας «Πραβντα», επίσημου εκφραστικού 
οργάνου του Κ.Κ. για περίπου 80 χρόνια.
•1945 - Απελευθερώνεται το ναζιστικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν.

6 ΜΑΗ
•1958 - Δολοφονείται από μασκοφόρους της 
ΕΟΚΑ στην Πηγή Αμμοχώστου ο Κυριάκος 
Πατατάς.

9 ΜΑΗ 
•1945 – Υπογράφεται η Πράξη για τη χωρίς 
όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας ενώπιον 
των αντιπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων 
των Συμμάχων.Η 9 του Μάη καταγράφεται στην 
Ιστορία ως η μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των 
Λαών.

10 ΜΑΗ 
•1947 -  Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει το 
σχέδιο του Προέδρου Χάρι Τρούμαν για παροχή 
βοήθειας σε Ελλάδα, Τουρκία και Ιράν για να 
«αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο».

13 ΜΑΗ
•1974 -  Η ΕΟΚΑ Β δολοφονεί στο Κάτω Δίκωμο 
τον Ανδρέα Δημητρίου Μέvoικo.
16 ΜΑΗ
•1976 -  Ο Γλαύκος Κληρίδης ανακοινώνει την 
ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
προσφέρει πολιτική στέγη σε πραξικοπηματίες.

19 ΜΑΗ 
•1890 -  Γεννιέται ο Χο Τσι Μινχ, κομμουνιστής 
πολιτικός του Βιετνάμ.
•1895 -  Πεθαίνει ο Χοσέ Μαρτί, κουβανός 
συγγραφέας και ηγέτης της κουβανικής 
εξέγερσης κατά των Ισπανών. 

22 ΜΑΗ
•1907 -  Γεννιέται ο Πλουτής Σέρβας, από τα 
ιδρυτικά μέλη του ΑΚΕΛ και πρώτος Γ.Γ. του 
κόμματος.
•2005 - Πεθαίνει ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΚΚΕ 
Χαρίλαος Φλωράκης.

23 ΜΑΗ 
•1958 - Μέλη της ΕΟΚΑ δολοφονούν τον Σάββα 
Μένοικο και τον Γεώργιο Γιασουμή Μάτσουκου. 

24 ΜΑΗ
•1981 -  Διεξάγονται στην Κύπρο για πρώτη φορά 
βουλευτικές εκλογές με βάση το αναλογικό 
σύστημα. Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται το ΑΚΕΛ 
με 32,8%.

25 ΜΑΗ
•1958 -Δολοφονείται από μασκοφόρους της 
ΕΟΚΑ το μέλος του ΑΚΕΛ Αντρέας Σακκά, 
πατέρας 8 παιδιών. 

27 ΜΑΗ
•1963 –Πεθαίνει ο  Γρηγόρης Λαμπράκης . Είχε 
δεχτεί δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στις 
22/5. 

29 ΜΑΗ 
•1958 - Δολοφονείται από μασκοφόρους του 
Γρίβα ο Παναγιώτης Στυλιανού, μέλος του ΑΚΕΛ.

30 ΜΑΗ
•1958 -  Δολοφονείται το μέλος του Λαϊκού 
Κινήματος Παναγιώτης Στυλιανού. 

Το βιβλίο εκδόθηκε το 1993. Βασικός σκοπός της έκδοσής του ήταν η συμβολή στην πλήρη 
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, αναφορικά με τα στυγερά εγκλήματα που έγιναν σε βάρος 
στελεχών, μελών και οπαδών του ΑΚΕΛ από ακροδεξιά στοιχεία στην περίοδο 1955-1962. 

•Αντρέας Σακκάς
Ο Αντρέας Σακκάς ήταν μέλος της ΠΕΟ και πωλητής της Χαραυγής. Ήταν φτωχός οικογενειάρχης 
με εφτά ανήλικα παιδιά και ετοιμόγεννη γυναίκα. 
Όταν εμφανίστηκαν οι ένοπλοι μασκοφόροι μέσα σε ένα μικρό καφενείο της κοινότητας και τον 
διέταξαν να ψηλώσει τα χέρια βρίζοντας τον, ο Αντρέας τους είπε: «Σταθείτε ρε. Τι προδοσία 
έκαμα; Πέστε μου την πρώτα και μετά σκοτώστε με». Η Απάντηση ήταν οι πυροβολισμοί που τον 
άφησαν νεκρό. 

•Σάββας Μένοικος 
Ο Σάββας Μένοικος ήταν μέλος του ΑΚΕΛ. Ήταν φτωχός εργάτης, οικογενειάρχης, με έξι ανήλικα 
παιδιά που αγωνιζόταν να τα ζήσει με ένα ξερό μεροκάματο...

… Εκείνο το μοιραίο απόγευμα, ενώ πήγαινε με το ποδήλατο στο χωριό του, συνελήφθη από 
ένοπλους, τον έβαλαν δεμένο πάνω σε ένα αυτοκίνητο και τον έφεραν πίσω στο Λευκόνοικο. 
Τον έδεσαν πάνω στον ευκάλυπτο της εκκλησίας και άρχισαν να τον κτυπούν. Στο μεταξύ 
διέταξαν κάποιους μαθητές να γυρίσουν το χωριό και να καλούν τους κατοίκους να φτύσουν 
ένα «προδότη».

•Δημήτρης Γιασεμή Μάτσουκος 
…Ένοπλοι μασκοφόροι μπήκαν σε καφενείο της Γύψου που απέχει δυο χιλιόμετρα από το 
Λευκόνοικο και σκότωσαν το Δημήτρη Γιασεμή Μάτσουκο, οδηγό αυτοκινήτου, πατέρα έξι 
παιδιών. Ο Δημήτρης ήταν μέλος του ΑΚΕΛ και των Λαικών Οργανώσεων Γύψου. 
Γιατί τον σκότωσαν; Στο ερώτημα αυτό είναι πιθανόν να επαναλάβουν τα γνωστά αηδιαστικά 
προσχήματα για προδοσίες κλπ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Μάτσουκος δεν υπόκυψε στις απειλές 
να εγκαταλείψει την Αριστερά. 

•Παναγιώτης Στυλιανού 
Ο Παναγιώτης ήταν ενεργό μέλος του ΑΚΕΛ. Ασχολείτο με την κτηνοτροφία. Είχε έξι παιδιά. Η 
δολοφονία του που έγινε στις 19/5/1958, ήταν ένα προμελετημένο και καλά οργανωμένο έγκλημα. 

…Γύρω στις 8:30 το πρωί της 29ης του Μάη μια μεγάλη ομάδα μασκοφόρων που άλλοι κρατούσαν 
ρόπαλα και άλλοι όπλα, μπήκαν βίαια στην αυλή του σπιτιού του Ταντή που βρισκόταν ο 
Παναγιώτης Στυλιανού με τη γυναίκα του Εύα και τον κτύπησαν στην κεφαλή. Ζαλίστηκε και 
με τη βοήθεια της γυναίκας του μπήκε στο δωμάτιο και ξάπλωσε στο στρώμα. Η Έυα και η 
κόρη της Πετρού προσπαθούσαν να παρεμποδίσουν τους μασκοφόρους να μπουν στο δωμάτιο. 

Τότε την πέταξαν, με τη βία στο δρόμο, ξυλοκόπησαν άγρια την Έυα σπάζοντας της τα χέρια 
και τα πλευρά και αφού μπήκαν μέσα ολοκλήρωσαν το έγκλημά τους. Ξυλοκοπούσαν το θύμα 
μέχρι που έλιωσαν την κεφαλή και τα άλλα μέρη του σώματος του. Ο Παναγιώτης οδηγήθηκε 
στον τάφο και η γυναίκα του στο νοσοκομείο. 

>>Αποσπάσματα από το βιβλίο για τους δολοφονηθέντες αριστερούς το μήνα Μάϊο.
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Ουκρανία 
»Πέρασε ο αντικομουνιστικός νόμος 
στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα που οι βουλευτές εντείνουν την 
αντικομουνιστική πολεμική τους, ψηφίζοντας 
σειρά νόμων με συνοπτικές διαδικασίες, 
ποινικοποιώντας  τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Εκτός 
από το Κομμουνιστικό κόμμα και την Κομμουνιστική 
Νεολαία, επιχειρείται ποινικοποίηση των συμβόλων 
και των ύμνων του κομμουνιστικού κινήματος 
και διαγραφή της ιστορικής αλήθειας ως προς 
το ρόλο και της συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης. 
Την ίδια στιγμή, που ο αρχηγός του νεοναζιστικού 
μορφώματος «Δεξιός Τομέας» βρίσκεται στην 
κυβέρνηση σαν σύμβουλος στο υπουργείο Άμυνας. 

Τουρκία 
»Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας 
κατάρτισε το ψηφοδέλτιο του μόνο με 
γυναίκες

Γροθιά στο κατεστημένο της Τουρκίας έδωσε το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Τουρκίας ενόψει των γενικών εκλογών του Ιουνίου. 
Το κόμμα ανακοίνωσε ότι και οι 550 υποψήφιοι του θα είναι 
γυναίκες, περνώντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πατριαρχικές 
νοοτροπίες δεν είναι προϊόν ούτε εθνικότητας ούτε θρησκείας, 
αλλά προκύπτουν μέσα από την ίδια την κοινωνία

Χιλή
»Η νεολαία τσάκισε τον νεοφιλελευθερισμό
Μέσα από σκληρούς και μακρόχρονους αγώνες, το μαθητικό και 
φοιτητικό κίνημα κατάφερε να πετύχει τους σκοπούς του για δημόσια 
και δωρεάν παιδία. Μέσα από τη πάλη του κατάφερε να αντικόψει 
τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και φώτισε για τους λαούς όλου του 
κόσμου το δρόμο του αγώνα και της σύγκρουσης, γκρεμίζοντας το 
μύθο του μονόδρομου των νεοφιλελεύθερων πρακτικών.
Μέχρι τώρα ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελούσε αποκλειστικά 
δικαίωμα για τους έχοντες και τους κατέχοντες. Μετά από 
πολύχρονους αγώνες οι αγώνες του φοιτητικού και μαθητικού 
κινήματος της Χιλής πέτυχαν. Η κυβέρνηση ψήφισε καινούργιο 
νόμο σύμφωνα με τον οποίο σταματά η δημόσια χρηματοδότηση στα 
ιδιωτικά σχολεία, καταργείται η επιλεκτική είσοδος των νέων ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειας 
τους και καθιερώνεται το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων 
και των λυκείων.

Πορτογαλία
»Μαζικές κινητοποιήσεις νέων 
εργαζομένων

Το μαχητικό δρόμο του αγώνα επέλεξαν οι νέοι 
εργαζόμενοι της Πορτογαλίας , μέσα από την Γενική 
Συνομοσπονδία Εργαζομένων (CGTP-IN), για να 
απαιτήσουν δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς και τα 
δικαιώματα τους.  

Συρία
»Ακόμη και στην προσφυγιά ο μαρτυρικός 
λαός της Παλαιστίνης συναντά τον πόλεμο, 
τις στερήσεις και το θάνατο

Ανάμεσα στο μένος του «Ισλαμικού Κράτους» βρέθηκε και 
ο παλαιστινιακός προσφυγικός καταυλισμός Γιαρμούκ στα 
περίχωρα της Δαμασκού. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα το 
«Ισλαμικό Κράτος» ενέτεινε της επιθέσεις του καταφέρνοντας να 
καταλάβει το 90% της περιοχής. Αυτή την στιγμή στο εσωτερικό 
του Γιαρμούκ βρίσκονται γύρω στους 18.000 ανθρώπους ενώ 
γύρω στους 2000 κατάφεραν να δραπετεύσουν. Πλέον και 
σε αυτό το σημείο του πλανήτη, για τους παλαιστίνιους, οι 
δολοφονίες, οι απαγωγές και γενικά οι απάνθρωπες συνθήκες 
διαβίωσης είναι καθημερινό φαινόμενο. 

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στο Λίβανο, από τις 2 
μέχρι τις 5 Απριλίου 2015, το 
Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών. Το Γενικό Συμβούλιο 
φιλοξενήθηκε από την Ένωση 
Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου 

ULDY και σε αυτό συμμετείχαν περισσότεροι 
από 70 αντιπρόσωποι από 40 οργανώσεις και 
30 χώρες. Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησαν το μέλος 
της Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ και 
επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων 
Βάκης Χαραλάμπους και το μέλος του Κεντρικού 
Συμβουλίου Δημήτρης Παλμύρης.

Τα Γενικά Συμβούλια της ΠΟΔΝ 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και κρίνονται 
από τις κορυφαίες δραστηριότητες της 
Ομοσπονδίας, καθώς σε αυτές γίνεται 
ανασκόπηση της δράσης της Ομοσπονδίας για 
το χρόνο που πέρασε και αποφασίζεται το πλάνο 
για την επόμενη χρονιά.

Το φετινό ΓΣ, που πραγματοποιήθηκε σε μια 
χρονιά όπου η ΠΟΔΝ οδεύει προς τα 70χρονα 
της, επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της νεολαίας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και 
υπογράμμισε τη σημασία της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης. Σε μια περίοδο που η 
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κλιμακώνεται, 
η ΠΟΔΝ τόνισε την αναγκαιότητα του μαζικού 
αγώνα ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών 
για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση και 
εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, κατοχή και 
φασισμό. 

Για άλλη μια χρονιά, το ΓΣ εξέφρασε την 
αλληλεγγύη του και την στήριξη προς τους 
αγωνιζόμενους λαούς και τη νεολαία που 
παλεύουν για ελευθερία, ανεξαρτησία, 
κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, ειρήνη και 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σε αυτά τα πλαίσια, το ΓΣ εκτίμησε την 
πλούσια δραστηριότητα που είχε η ΠΟΔΝ την 
τελευταία χρονιά και κατέληξε σε σημαντικές 
αποφάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση 
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος νεολαίας 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Πολύ σημαντική είναι και η απόφαση που αφορά 
στην 19η συνέλευση της ΠΟΔΝ, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην 
Αβάνα της Κούβας. Η Συνέλευση θα αποτελέσει 
σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Ομοσπονδίας 
καθώς τον Νοέμβριο (10/11/1945) η ΠΟΔΝ 
συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και δράσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι από την 18η Συνέλευση του 
2011 που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, η 
ΕΔΟΝ βρίσκεται στην προεδρία της ΠΟΔΝ, αρχικά 
με το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ 
Δημήτρη Παλμύρη και στη συνέχεια με το μέλος 
του ΚΣ της ΕΔΟΝ Νικόλα Παπαδημητρίου.

Οργανώσεις που συμμετείχαν:
Περιφέρεια Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής:
-Κομμουνιστική Νεολαίας Πορτογαλίας JCP
-Σοσιαλιστική Γερμανική Εργατική Νεολαία SDAJ
-Νέοι Κομμουνιστές Καταλονίας JCC
-Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας UJCE
-Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ρωσικής Ομοσπονδίας SKMRF
-Λενινιστική Κομσομόλ Ρωσικής Ομοσπονδίας LCYU RF
-Επαναστατική Κομμουνιστική Νεολαία Ρωσίας – Μπολσεβίκοι RKSMb
-Επαναστατική Κομμουνιστική Νεολαία Ρωσίας RKSM
-Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (Κύπρος)
-Ένωση Κομμουνιστικών Νεολαιών Καναδά YCL Canada
-Κίνημα Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας MJCF
-Κομμουνιστική Νεολαία, Τουρκία KG
-Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας
-Λενινιστική Κομσομόλ Ουκρανίας LCYU
-Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας - Τσεχία (ΚSM)
-Νεολαία COMAC (Βέλγιο)

Περιφέρεια Ασίας και Ειρηνικού
-Ένωση Σοσιαλιστικής Νεολαίας Ιαπωνίας JLSY
-Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας SYU (Σρι Λάνκα)
-Κομμουνιστική Νεολαία CYF (Σρι Λάνκα)
-Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας ΛΔ Κορέας «Κιμ Ιλ Σουνγκ»
-Κομμουνιστική Νεολαία Νεπάλ YFN

Περιφέρεια Λατινικής Αμερικής
-Ένωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας UJC
-Κομμουνιστική Ομοσπονδία Νεολαίας Αργεντινής FJC
-Νεολαία PSUV (Βενεζουέλα)
-Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας JCV
-Κομμουνιστική Νεολαία Κολομβίας JUCO
-Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας Βραζιλίας UJC
-Κομμουνιστική Νεολαίας Χιλής JJCC

Περιφέρεια Αφρικής
-Νεολαία MPLA (Αγκόλα)
-Εθνική Ένωση Νεολαίας και Φοιτητών Ερυθραίας NUEYS
-Νεολαία SWAPO (Ναμίμπια)
-Νεολαία Πολισάριο Δυτικής Σαχάρας UJSARIO

Περιφέρεια Μέσης Ανατολής
-Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας Ιορδανίας JDYU
-Προοδευτική Ένωση Νεολαίας Αιγύπτου PYU
-Γενική Ένωση Φοιτητών Ιράκ GUSIR
-Δημοκρατική Ομοσπονδία Νεολαίας Ιράκ IDYF
-Εθνική Ένωση Φοιτητών Συρίας NUSS
-Συριακή Κομμουνιστική Νεολαία - Khaled Bagdash
-Οργάνωση Νεολαίας Al-Shabeeba (Μπαχρέιν)
-Γενική Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών GUPS
-Νεολαία Κόμματος Παλαιστινιακού Λαού YPPP
-Παλαιστινιακή Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας PDYU
-Παλαιστινιακή Οργάνωση Νεολαίας PYO
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Βενεζουέλα
»Αλληλεγγύη στο λαό της 
Βενεζουέλας

Απέναντι στις ιμπεριαλιστικές προκλήσεις 
ενάντια στην Βενεζουέλα, οι λαοί απαντούν 
ανακηρύσσοντας την 19η Απριλίου 
ως παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης στο 
βενεζουελάνικο λαό. Ποιο συγκεκριμένα, το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης προχώρησε 
στην κίνηση αυτή μετά από την προκλητική 
ανακήρυξη της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας ως ασυνήθιστη και έκτακτη 
απειλή για την εξωτερική πολιτική και την 
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μια κίνηση που 
εντάσσεται σε μια πολυεπίπεδη επίθεση των 
ΗΠΑ ενάντια στο λαό της Βενεζουέλας και τα 
κεκτημένα του.

Νεπάλ
»Ο εγκέλαδος κτύπησε αφήνοντας πίσω 
θάνατο και καταστροφή

Απέναντι στις ιμπεριαλιστικές προκλήσεις ενάντια στην 
Βενεζουέλα, οι λαοί απαντούν ανακηρύσσοντας την 19η Απριλίου 
ως παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης στο βενεζουελάνικο λαό. 

Ποιο συγκεκριμένα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης προχώρησε 
στην κίνηση αυτή μετά από την προκλητική ανακήρυξη της 
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ως ασυνήθιστη 
και έκτακτη απειλή για την εξωτερική πολιτική και την 
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μια κίνηση που εντάσσεται σε μια 
πολυεπίπεδη επίθεση των ΗΠΑ ενάντια στο λαό της Βενεζουέλας 
και τα κεκτημένα του.

Μεσόγειος
»Δεκαπλασιάστηκαν οι πνιγμοί 
μεταναστών και προσφύγων στη 
Μεσόγειο

Στην τραγική λίστα των μεταναστών και προσφύγων 
που χάθηκαν στη θάλασσα κατά την προσπάθεια τους 
να βελτιώσουν της συνθήκες διαβίωσης τους, ήρθαν να 
προστεθούν ακόμα 700 με 950 άνθρωποι. Το τραγικό 
γεγονός έγινε 100 μίλια νότια της Λαμπεντούζας. Οι 
τραγικοί μετανάστες και πρόσφυγες βλέποντας ένα 
πλοίο να τους πλησιάζει έτρεξαν στην μια πλευρά του 
πλοιαρίου που βρίσκονταν με αποτέλεσμα αυτό να 
αναποδογυριστεί. Την ίδια ώρα η ΕΕ συνεχίζει να σφυρίζει 
αδιάφορα συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη λιτότητα και τους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους που γενούν την κοινωνική 
εξαθλίωση αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή. 
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