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ούμε όντως στη χώρα των θαυμάτων ή σε μια χώρα που το ψέμα, η υποκρισία, 
η φτώχια και η ανεργία σκοτώνουν καθημερινά το λαό μας;

Για τους κυβερνώντες, ένα είναι το σίγουρο. Ότι ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο 
κόσμο και σίγουρα των θαυμάτων. Για τους εργαζόμενους και βέβαια για τη 
νεολαία, ισχύει το δεύτερο, αφού οι οικονομικοί μετανάστες αυξάνονται και η 
ανεργία διογκώνεται καθημερινά. 

Πήραμε τα εύσημα από τους Τροϊκανούς, αυτό δήλωσε ο Υπ. Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. 
Άραγε ποια είναι αυτά τα εύσημα που πήραμε, ως οι καλύτεροι μαθητές των Τροϊκανών 
«φίλων» μας;

1. 40% των νέων βρίσκεται στην Ανεργία.
2. 500 ευρώ μισθοί,
3. 70,000 άνεργοι,
4. 25,200 τα τελευταία χρόνια έγιναν οικονομικοί μετανάστες,
5. 50,000 συμπατριώτες μας εξαρτώνται για τη σίτισή τους από τα κοινωνικά παντοπωλεία,
6. 13,000 μαθητές ζητούν κάθε πρωί ένα πρόγευμα από το σχολείο,
7. 240,000 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αυτό είναι το «οικονομικό» θαύμα των Κυβερνώντων, που μέχρι πριν δύο χρόνια άλλα πουλούσαν 
διάφορα προεκλογικά «δεσμεύομαι». Τι να πρωτοθυμηθούμε;

• Η κρίση θέλει ηγέτη,
• Η Κύπρος δεν είναι μόνη,
• Στην Τρόικα είναι φίλοι μας και θα μας βοηθήσουν.

Το σίγουρο είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση παίρνει Όσκαρ στα ψέματα και στην υποκρισία. 
Τώρα που αφαίμαξαν την ψήφο του λαού, σκόπιμα και συνειδητά, φτωχοποιούν 
τους εργαζόμενους και οι νέοι γίνονται έρμαιο μιας απίστευτης ασυδοσίας και βίαιης 
εκμετάλλευσης.

Το κοινωνικό κράτος ξεπουλιέται όσα-όσα και όλα θυσιάζονται στο βωμό του μεγάλου 
κεφαλαίου και των μεγαλοεπιχειρηματιών που χρωστούν 6 δις., δηλαδή το μεγαλύτερο 
μέρος των μην εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων.

Σκάνδαλα και αποπροσανατολισμός
της κοινής γνώμης

Ο Πρόεδρος έχει χαμηλώσει πολύ τον πήχη της ηθικής γεγονός που συνέβαλε στην 
απαξίωση των θεσμών. Πολλά είναι τα παραδείγματα, που ο κ. Αναστασιάδης με τη στάση 
και τη συμπεριφορά του, οδήγησε ολόκληρη την κοινωνία στο να μην έχει εμπιστοσύνη 
στους θεσμού του κράτους.

Τρανταχτά παραδείγματα ήταν:

• η προνομιακή ενημέρωση στους συμπέθερους,
• το ιδιωτικό τζετ του μεγαλοεπιχειρηματία που χρησιμοποίησε, 
• η αποζημίωση του κ. Δημητριάδη με πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ,
• η γελιοποίηση της έκθεσης του κ. Πική,
• η μετακίνηση οκτώ προεδρικών συμβούλων στο Προεδρικό,
• το σκάνδαλο του Αριστοτέλη,
• οι καταγγελίες του διαιτητή Μάριου Παναγή που ακόμη δεν έχουν εξεταστεί,
• τα συμβόλαια της κ. Γιωρκάτζη,
• η δημιουργία και ο διορισμός διάφορων προσώπων για την εξυπηρέτηση ημετέρων,
• η κάρτα οπαδού και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου,
• οι «άριστοι των αρίστων» που διόρισε και τον άφησαν πλήρως εκτεθειμένο.

41 χρόνια είναι πολλά… Ειρήνη – Επανένωση – Απελευθέρωση.

Επιτέλους, ας θέσουμε μια φορά πάνω από όλα την Κύπρο μας και όχι οποιαδήποτε ξένα ή ντόπια 
συμφέροντα. 41 χρόνια τώρα είναι πολλά για τη μη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ο λαός 
μας μπούχτισε από συνθήματα, εύηχα λόγια και πατριωτικές κορώνες. 

Τα ακούσαμε όλα. Αλλά ότι η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία είναι «ΝΑΤΟϊκό» κατασκεύασα 
ήταν άτοπο, άστοχο και η κορύφωση του λαϊκισμού. Η ηγεσία της ΕΔΕΚ είτε το συνειδητοποιεί 
ή όχι, από τη μια ταυτίστηκε με τις πιο ακραίες και εθνικιστικές δυνάμεις του τόπου και από την 
άλλη είναι το λιγότερο παράδοξο να μας λένε ότι αυτή η λύση είναι ΝΑΤΟϊκή, αλλά δεν έχουν 
κανένα πρόβλημα στο ΝΑΤΟϊκό Συνεταιρισμό για την Ειρήνη. 

Προκαλούμε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις να μας πουν επιτέλους τι εισηγούνται; Διχοτόμηση, 
Συνομοσπονδία, με λίγα λόγια τη νομιμοποίηση της κατοχής και του εποικισμού; Να παραδώσουμε 
τη χώρα μας στην Τουρκία για να σώσουμε το Κόμμα μας, κύριε Σιζόπουλε, Λιλλήκα και κάθε 
λογής-λογής απορριπτικέ; 

«Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις Μητέρες Πατρίδες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
«οι οποίες στο παρελθόν διέπραξαν λάθη». Σωστή η παραδοχή έστω και μετά από τόσα χρόνια. 
Όμως, αυτοί όλοι που σε στήριξαν Πρόεδρε, συνδέσμοι της ΕΟΚΑ, Εθνικόφρωνα Σωματεία, ομάδες 
του Σαμψών, η Νεολαία σου που στις αντικατοχικές φωνάζει η «Κύπρος είναι ελληνική», ναι αυτοί 
που αγκάλιασαν μια γαλανόλευκη σημαία στο Στάδιο Ελευθερία και τραγουδούσαν «όλα μπλε», 
μήπως θα κάνουν και αυτοί την αυτοκριτική τους, ή θα συνεχίσουν στις ίδιες ακρότητες και τις 
εθνικιστικές πατριδοκαπηλίες; 

Όταν μιλάμε για ενότητα πρέπει να είστε ο πρώτος που την εννοείτε και την εφαρμόζετε. Γι’ αυτό 
σας καλούμε, έστω και τώρα, να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων για να μεγιστοποιήσουμε 
τη δυνατότητα επίτευξης λύσης, απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. 
Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η ανάδειξη του κ. Ακκιντζί στην 
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, να αξιοποιήσουμε τις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ και να προχωρήσουμε 
θαρραλέα στις διαπραγματεύσεις με έμφαση στα εκκρεμούντα βασικά θέματα.

Πανέτοιμοι για να ανοίξουμε τις Πύλες του 28ου ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ

Η ΕΔΟΝ, ζει σε ρυθμούς Φεστιβάλ και τα μέλη και τα στελέχη της είναι έτοιμα να υποδεχθούν και 
αυτή τη φορά τη νεολαία και το λαό μας, παρουσιάζοντάς τους ένα πολιτιστικό υπερθέαμα και 
παράλληλα πολιτικό γεγονός. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι που θα μας ταξιδέψει με τις μουσικές του 
νότες που η τέχνη και η δημιουργικότητα θα γιγαντώσει την ελπίδα και την προοπτική για να ζήσουμε 
σε μια πατρίδα της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού.

Κοπιάστε λοιπόν, με βάρκα την καρδιά, σε ένα ανεπανάληπτο μαγικό ταξίδι, φτιάχνοντας τον κόσμο 
στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των ανθρώπων.

Χάρης Καράμανος
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
“ΝΕΟΛΑΙΑ”
10 Συλλεκτικές Αφίσες 
της Εφημερίδας 
“Νεολαία” από το 1960 
μέχρι σήμερα. Μπορείτε 
να τις προμηθευτείτε 
από το περίπτερο της 
εφημερίδας “Νεολαία” 
στο 28ο Φεστιβάλ της 
ΕΔΟΝ, αλλά και στα 
γραφεία της εφημερίδας 
στο τηλέφωνο 22766459.

Ζ

Συνέντευξη
• Στέφανος Στεφάνου, Μέλος της ΚΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ | 5
• Πέτρο Σιμονένκο, ΓΓ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας | 8
• Χρήστος Θηβαίος | 10

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ: ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ-ΕΙΣΒΟΛΗ | 6



παραπολιτικά4 5συνέντευξηΙούλιος 2015Ιούλιος 2015

«Ν»: Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ πέρασε στην 
ιστορία. Τι αποφάσεις πήρε και ποια είναι τα 
μηνύματα που έστειλε το ΑΚΕΛ μέσα από 
το συνέδριο του;
Αποφάσεις λήφθηκαν τόσο για την καλύτερη 
λειτουργία και ενίσχυση της οργάνωσης του 
Κόμματος, όσο και για τα ζητήματα που αφορούν 
στην πολιτική του Κόμματος. Επιδίωξή μας με τις 
αποφάσεις του Συνεδρίου, ήταν να καταστεί το ΑΚΕΛ 
ακόμα πιο ικανό να παρεμβαίνει στην πολιτική και 
την κοινωνία, για να υπερασπίζεται με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα τα συμφέροντα των εργαζομένων, 
της νέας γενιάς, των συνταξιούχων, των γυναικών, 
της κοινωνίας ολόκληρης. Πήραμε αποφάσεις στο Συνέδριο για να 
μπορέσουμε ως Κόμμα να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την κ ο ι ν ω ν ί α , 
τους απλούς ανθρώπους, το λαό από τον οποίο το ΑΚΕΛ αντλεί τη δύναμή του. Πήραμε 
εκείνες τις αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πράξη το σύνθημα του 
Συνεδρίου: «Στους αγώνες η δύναμη. Στην Αριστερά η ελπίδα». Δηλαδή, να καταφέρουμε 
να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και αγωνιζόμενος μαζί με την Αριστερά, να υπερασπιστεί τα 
δικαιώματά του και τις κατακτήσεις του.    

«Ν»: Πώς κρίνετε τις εξελίξεις στο Κυπριακό και το παράθυρο για 
ελπίδας που άνοιξε, μετά την εκλογή του Ακκιντζί ως ηγέτη της Τ/κ 
κοινότητας;
Αναμφίβολα, η ανάδειξη του Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας αποτελεί ένα θετικό γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του 
Κυπριακού. Είναι σημαντικό απέναντί του ο Ελληνοκύπριος συνομιλητής να έχει ένα 
Τουρκοκύπριο συνομιλητή ο οποίος να πιστεύει στην επανένωση της πατρίδας μας στο 
πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όταν και οι δύο συνομιλητές θέλουν 
λύση επανένωσης τότε μπορεί στη διαπραγμάτευση να επιτευχθούν συγκλίσεις σε διάφορα 
ζητήματα, όπως έγινε κι όταν ηγέτες των δύο κοινοτήτων ήταν οι Χριστόφιας – Ταλάτ. 
Επομένως, ο ρόλος των δύο ηγετών είναι σημαντικός. Αυτό βέβαια, δυστυχώς, δεν 
ακυρώνει τον καθοριστικό ρόλο που έχει η Τουρκία στη λύση του Κυπριακού. Είναι γι’ 
αυτό το λόγο που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά της 
κάθε εμπλεκόμενης πλευράς στο Κυπριακό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουμε 
τώρα τις προβλέψεις και τις συζητήσεις κατά πόσο θα προκύψουν εξελίξεις ή όχι, όπως 
κάνουν κάποιοι, είτε γιατί ανησυχούν ότι μπορεί να προκύψουν εξελίξεις, είτε γιατί 
κάποιοι θεωρούν ότι όπου να ΄ναι θα υπογράψουμε τη λύση. Το κάθε πράγμα στην ώρα 
του. Ενόψει της έναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η πλευρά μας έχει σημασία 
να παρουσιαστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σοβαρή και καλά προετοιμασμένη, 
αξιοποιώντας το κεκτημένο που δημιουργήθηκε από τις συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ, 
αλλά και τα όποια δεδομένα υπάρχουν που μπορούν να βοηθήσουν για τη λύση. Είναι 
καλά γνωστή η θέση του ΑΚΕΛ, η οποία δικαιώθηκε από τις εξελίξεις, ότι θα πρέπει 
να ζητήσουμε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που τις διέκοψε η 
τουρκοκυπριακή πλευρά το Μάρτιο του 2015.

«Ν»: Οι εξελίξεις στην οικονομία τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, σε 
όλα τα ζητήματα. Πώς το ΑΚΕΛ κρίνει τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
και ποιες προτεραιότητες θέτει;

Οι αποφάσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Τρόικα. Το διαφημίζουν άλλωστε και οι ίδιοι. Το μνημόνιο 
–το οποίο αυτοί διαμόρφωσαν και συμφώνησαν- είναι το πολιτικό τους μανιφέστο. 
Δηλαδή, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, το κουτσούρεμα του κοινωνικού κράτους, 
η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η υποβάθμιση της δημόσιας 
υγείας και παιδείας, είναι η ιδεολογική τους πλατφόρμα. Στη δεκαετία 1993 – 2003, όταν 
ο ΔΗΣΥ ήταν ξανά στην εξουσία, προσπάθησε να υλοποιήσει αυτές τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές, τώρα τις υλοποιεί με πρόσχημα την Τρόικα και το μνημόνιο. Αυτές οι πολιτικές 
μεταφέρουν τα βάρη από την οικονομική κρίση στους εργαζόμενους, στους άνεργους, τους 
αναξιοπαθούντες και όλους όσοι έχουν ανάγκη τη στήριξη του κράτους και ευνοούν τους 
πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και οι επίσημες στατιστικές επιβεβαιώνουν 
ότι τα κέρδη έχουν μειωθεί ανεπαίσθητα, ενώ οι μισθοί έχουν επιστρέψει στα επίπεδα 
που ήταν πριν από δεκαοκτώ χρόνια. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι πολιτικές που 
εφαρμόζουν οι κυβερνώντες διαμορφώνουν το κοινωνικο-οικονομικό πεδίο έτσι ώστε και 
μετά από την κρίση, το μεγάλο κεφάλαιο να μπορεί ανενόχλητο να αβγατίζει τα κέρδη 
του, οι εργαζόμενοι να είναι χωρίς δικαιώματα και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
χωρίς κρατική προστασία. Στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνώντων πρέπει να υπάρχει 
μαζική και συνεχής αντίσταση κι αυτό προσπαθεί να κάνει το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα. 
Να οργανώσει την αντίσταση στη Δεξιά και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, να 
οργανώσει την αντεπίθεση του λαού για υπεράσπιση των κεκτημένων και προοπτικά 
την αποκατάστασή τους. 

«Ν»: Πώς απαντάτε σε όλους όσοι λένε ότι «όλοι είναι το ίδιο» και 
«όλοι τα ίδια κάνουν»;
Θα τους έλεγα να εξετάσουν τι κάνει ο καθένας στην πράξη, επειδή η πράξη είναι το 
κριτήριο της αλήθειας και όχι οι διακηρύξεις και τα παχιά λόγια. Αν κάποιος, λοιπόν, κάνει 
τον κόπο να εξετάσει τι υποστηρίζουν οι πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός της Βουλής 
πολύ εύκολα θα διαπιστώσει ότι ο ΔΗΣΥ μονίμως υποστηρίζει νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τους λίγους και προνομιούχους, και προπαντός 
το μεγάλο κεφάλαιο, και να αδικήσουν τους πολλούς. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. 
Οφείλω να σημειώσω ότι δυστυχώς πολλές φορές, κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως 
είναι το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ, σεκοντάρουν και υποστηρίζουν την κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– Συναγερμού στις αντιλαϊκές τους πολιτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
υπερψήφιση από μέρους τους του νομοσχεδίου για την αφερεγγυότητα το οποίο στην 
ουσία δεν προσφέρει καμία ουσιαστική προστασία σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί 
δυσμενώς από την οικονομική κρίση και κινδυνεύουν να απολέσουν το σπίτι τους ή την 
επαγγελματική τους στέγη. Επομένως, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το ΑΚΕΛ διαφέρει, επειδή 
διαχρονικά και με συνέπεια υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων, των απλών 
ανθρώπων, των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της 
κοινωνίας και της χώρας μας. 

«Ν»: Πρέπει η νέα γενιά να έχει εμπιστοσύνη στο ΑΚΕΛ;
Όχι μόνο πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο ΑΚΕΛ η νέα γενιά, αλλά πρέπει να κατανοήσει 
ότι χωρίς το ΑΚΕΛ η νέα γενιά δεν μπορεί να ελπίζει σε καλύτερο μέλλον. Είναι γι’ αυτό 
που χρειάζεται η νέα γενιά να συστρατευθεί με το ΑΚΕΛ, την ΕΔΟΝ και το υπόλοιπο Λαϊκό 
Κίνημα στους αγώνες που δίνουν για να ανακοπεί η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα. Πρέπει να 
συστρατευθεί με το ΑΚΕΛ στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και 
του λαού μας. Πρέπει να συστρατευθεί με το ΑΚΕΛ για να αποκτήσουν σάρκα και οστά 
τα όνειρά του.  

Επιμέλεια:
•Αντρέας Παναγιώτου

Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Το ΑΚΕΛ διαρκής στόχος
Το ΑΚΕΛ ήταν –ούτως ή άλλως- στο στόχαστρο αυτών των δυνάμεων, 
αφού  για αυτούς αποτελούσε «πρόκλησιν και κίνδυνον η ύπαρξις 
του» («Πατρίς», 29.12.1966). Στις αρχές του 1967, είχε γίνει η πρώτη 

επίθεση στο Κόμμα με την ανατίναξη των γραφείων του ΑΚΕΛ Λεμεσού, 
ως προάγγελο της ακροδεξιάς τρομοκρατίας που θα ακολουθούσε.

Παρότι το ΑΚΕΛ στεκόταν στο πλευρό του Προέδρου Μακαρίου, η 
κρατική μηχανή και τα σώματα ασφαλείας είχαν διαρκώς στο στόχαστρο 
τους την Αριστερά. Άλλωστε, η φράση «δια τον κομμουνισμόν, δεν 
υπάρχει θέσις εις τον ελληνικόν κυπριακόν χώρον» δεν άνηκε σε κάποιο 
περιθωριακό στοιχείο, αλλά στον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών και 
Άμυνας Πολύκαρπο Γιωρκάτζη.

Το 2ο Γραφείο του ΓΕΕΦ και το κλιμάκιο της ελληνικής ΚΥΠ στη Λευκωσία 
είχαν αναγάγει τον αντιΑΚΕΛισμό σε εθνικό καθήκον. Τα στελέχη του 
Κόμματος βρίσκονταν φακελωμένα και υπό διαρκή παρακολούθηση. 
Στο στρατό, η περιβόητη «Εθνική και Ηθική Διαπαιδαγώγηση» ήταν μια 
απροκάλυπτη αντικομμουνιστική πλύση εγκεφάλου ενάντια στο ΑΚΕΛ 
του οποίου τα μέλη «ενώ εγεννήθησαν Έλληνες απέβαλον την εθνικήν 
των συνείδησιν και δρουν ως εχθροί του ελληνισμού». 

Παροξυσμός αντικομμουνισμού
Καθημερινά, ο ακροδεξιός τύπος έβλεπε «σοβιετική διείσδυση στην 
κρατική μηχανή» και απαιτούσε από το Μακάριο να θέσει το ΑΚΕΛ εκτός νόμου για να αποδείξει ότι δεν είναι φιλοκομμουνιστής, ενώ ο Γρίβας 
ωρυόταν γιατί στις εκλογές του 1970 το ΑΚΕΛ ξεπέρασε το 35%.

Με την ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’, η συνωμοσία οργίασε. Λυσσαλέα αντιμακαριακή και αντικομμουνιστική προπαγάνδα, απόπειρες δολοφονίας του 
Μακάριου, εκκλησιαστικό πραξικόπημα, δολοφονίες, απαγωγές, εμπρησμοί, κλοπές οπλισμού από στρατόπεδα, ήταν στην ημερήσια διάταξη τα 
ταραγμένα προπραξικοπηματικά χρόνια.

Στο στόχαστρο βομβιστικών ενεργειών είχαν βρεθεί τότε τα σπίτια του Εζεκία Παπαϊωάννου, των Γραμματέων τoυ ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ Λεμεσού, 
του δημάρχου Αμμοχώστου, η ΠΕΟ Λευκωσίας και Λεμεσού, το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου,  δεκάδες λαϊκοί σύλλογοι, καθώς και το 5ο Φεστιβάλ της 
ΕΔΟΝ. Άλλωστε, το πραξικοπηματικό σχέδιο «Ανταπόδοσις» του Απρίλιου 1973, περιελάμβανε απαγωγή του ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ και καταστροφή 
των εγκαταστάσεων της «Χαραυγής». Η εφ. «Ο Κόσμος Σήμερα» ομολογούσε ξεδιάντροπα: «Το ΑΚΕΛ θα τεθή εκτός νόμου και τα στελέχη του θα 
εξορισθούν ή θα φυλακιστούν. Για τούτο και απεφασίσθη η ίδρυση ένοπλων ομάδων στις πόλεις και την ύπαιθρο». 

ΑΚΕΛ: η ραχοκοκαλιά της λαϊκής πάλης
Στο στρατό, στα σχολεία, σε κάθε γωνιά της Κύπρου, οι αριστεροί μαζί με τους δημοκράτες μακαριακούς αναμετρούνταν καθημερινά με τη 
φασιστική βία και μετρούσαν νεκρούς. Το ΑΚΕΛ, την ίδια ώρα, ήταν η κύρια δύναμη κινητοποίησης του λαού στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια 
υπεράσπισης της δημοκρατικής νομιμότητας και καταδίκης της Χούντας και του εοκαβήτικου φασισμού. Η κυπριακή ιστορία έχει γράψει στις 
λαμπρές της σελίδες εκείνα τα συλλαλητήρια. Ανάμεσα τους ήταν αυτό της 14ης του Φλεβάρη 1972, όταν ένα τεράστιο πλήθος έμεινε άγρυπνο 
όλη νύχτα μπροστά στην Αρχιεπισκοπή για να φρουρήσει το Μακάριο και να αποτρέψει το πραξικόπημα που αναμενόταν εκείνη τη μέρα, καθώς 
και το συλλαλητήριο της 8ης Φεβρουαρίου 1973, που σφράγισε την επανεκλογή του Μακαρίου χωρίς ανθυποψήφιο.

Το ΑΚΕΛ προτείνει Λαϊκή 
Πολιτοφυλακή

Το ΑΚΕΛ δεν έπαψε να προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
πραξικοπήματος και να ζητά από την κυβέρνηση πάταξη 
της τρομοκρατίας, κάθαρση του κρατικού μηχανισμού 
από τα εοκαβήτικα στοιχεία. Το ΑΚΕΛ, εκτιμούσε ότι οι 
διάφορες ένοπλες μακαριακές ομάδες δεν ήταν σε θέση 
να αντιμετωπίσουν την ΕΟΚΑ Β’ και τη χουντοκρατούμενη 
Εθνική Φρουρά, σε περίπτωση πραξικοπήματος. Για αυτό 
πρότεινε στο Μακάριο τη δημιουργία μιας πολυπληθούς 
Λαϊκής Πολιτοφυλακής, θέτοντας στη διάθεση του ολόκληρη 
τη δύναμη του Κόμματος. 

Ο Μακάριος, όμως, δίσταζε να υιοθετήσει την πρόταση του 
ΑΚΕΛ και προέκρινε την ίδρυση του Εφεδρικού Σώματος 
της Αστυνομίας, που στελεχώθηκε με μερικές εκατοντάδες 
δημοκρατικούς πολίτες. Το Κόμμα επέμεινε στον καταρτισμό 
επιτελικού σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση του επερχόμενου 
πραξικοπήματος. Όμως, ένα τέτοιο σχέδιο δεν έγινε ποτέ. 
Όταν τον Αύγουστο του 1973 ο Μακάριος διαβεβαίωνε 
ότι καταρτίζεται επιτελικό σχέδιο, το Κόμμα έθεσε ξανά 
όλα τα μέλη του στην υπηρεσία του κράτους. Ο Μακάριος 
επέμεινε ότι χρειάζεται μόνο χίλιους άνδρες, αλλά ούτε 
αυτοί οι χίλιοι ΑΚΕΛιστές που προτάθηκαν από το Κόμμα 
δεν κλήθηκαν για εκπαίδευση και εξοπλισμό. Εντούτοις 
με εντολή του Κόμματος, ομάδες ΑΚΕΛιστών ασκούσαν 
καθήκοντα επαγρύπνησης και περιπολούσαν άοπλοι τις 
νύχτες στις πόλεις. 

Από το βήμα του 13ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, τον Ιούνη του 
1974, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου προειδοποιούσε ότι «Όχι μόνο 
δεν έχουν εγκαταλειφθεί τα εγκληματικά σχέδια κατά της 
Κύπρου, αλλά και τελειοποιούνται. Κύριος στόχος παραμένει 
η δολοφονία του Προέδρου Μακαρίου και η πραξικοπηματική 
κατάληψη της εξουσίας». Στις 5 Ιουλίου 1974, η Χαραυγή 
κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τίτλο για «Σατανικό σχέδιο 
εκτροπής εκτελεστέον προ της 20ης Ιουλίου», ενώ στις 
9 του Ιούλη το Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ απευθύνει νέες 
προειδοποιήσεις για επερχόμενο πραξικόπημα. 

Η ιστορία καταγράφει ως λάθος του Μακαρίου την υποτίμηση 
των κινδύνων και το δισταγμό του να οργανώσει τις 
δημοκρατικές δυνάμεις. Η κυριότερη εξήγηση για τη στάση 
του αυτή ήταν το γεγονός ότι δεν πίστευε ότι η Χούντα και η 
ΕΟΚΑ Β΄ θα έφταναν μέχρι το πραξικόπημα. Αφελώς, τους 
πίστωνε με το στοιχειώδη πατριωτισμό. 

Αντίσταση στο πραξικόπημα 
Όμως οι φασίστες δεν 
έχουν πατρίδα, όσια 
και ιερά. Διέπραξαν 
αυτό για το οποίο είχαν 
ταχθεί από τα αφεντικά 
τους. Με την εκδήλωση 
του πραξικοπήματος το 
πρωί της 15ης του Ιούλη, 
το Κόμμα αποφάσισε 
καθολική αντίσταση. Πάνω 
από δύο χιλιάδες μέλη του 
ΑΚΕΛ παρουσιάστηκαν 
στους αστυνομικούς 
σταθμούς ζητώντας όπλα 
για να υπερασπιστούν 
τη Δημοκρατία. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, 
αντί να τους δοθούν όπλα 
ρίχτηκαν στις φυλακές 
από πραξικοπηματίες. 
Μαρτυρούνται ακόμα 
περιπτώσεις προοδευτικών στρατιωτών που εκτελέστηκαν εν 
ψυχρώ από χουντικούς, επειδή αρνήθηκαν να πυροβολήσουν 
εναντίον των νόμιμων δυνάμεων του κράτους. Σε όλες τις 
ένοπλες μάχες που δόθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της 
δημοκρατίας και των πραξικοπηματιών, οι ΑΚΕΛιστές ήταν 
παρόντες. Από το Προεδρικό και το Καϊμακλί μέχρι το Κολόσσι 
και την Πάφο. Από το Εφτάπατο της Λεμεσού μέχρι τον Άη 
Γιάννη της Σκάλας. 

Την ίδια ώρα, σε κάθε χωριό και συνοικία της Κύπρου οι 
φασίστες επέδραμαν στις Λαϊκές Οργανώσεις και σε σπίτια 

στελεχών του Κόμματος λεηλατώντας και συλλαμβάνοντας 
ΑΚΕΛιστές. Εκατοντάδες στελέχη του ΑΚΕΛ οδηγήθηκαν σε 
αστυνομικούς σταθμούς, στρατόπεδα και εθνικόφρονα σωματεία 
όπου ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν από πραξικοπηματίες. 
Οι ΑΚΕΛιστές δικαίωσαν την τιμή που φέρει ο τίτλος τους, 
δίνοντας τις ίδιες απαντήσεις στους πραξικοπηματίες: «Είμαι 
κομμουνιστής και είμαι περήφανος», «Δεν έχω όπλα. Αν 
εκάμετε πραξικόπημα για να σκοτώσετε κομμουνιστές, σου 
το λέω: είμαι και σκότωσ’ με», «Ζήτω ο Μακάριος», «Ζήτω 
το Κόμμα». 

Ολόκληρη η ηγεσία του ΑΚΕΛ –που χάρη στην έγκαιρη αντίδραση 
του κομματικού μηχανισμού απέφυγε τη σύλληψη- ήταν στον 
κατάλογο θανάτου των πραξικοπηματιών. Άρχισαν τότε να 
οργανώνονται συγκεντρώσεις αντίστασης για να μεταφερθεί 
στο λαό το μήνυμα 
ότι ο Μακάριος 
είναι ζωντανός, 
ενώ η ιστορική 
ανακοίνωση της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ της 
16ης του Ιούλη 
που καλούσε το 
λαό να φράξει το 
δρόμο στο φασισμό, 
μ ε τ α δ ι δ ό τ α ν 
διεθνώς από τους 
ρ α δ ι ο σ τ α θ μ ο ύ ς 
των σοσιαλιστικών 
χωρών. 

Ο Αττίλας διαβαίνει την κερκόπορτα
Ενώ οι πραξικοπηματίες βύθιζαν στο αίμα την Κύπρο, η Τουρκία 
προχωρούσε στη δεύτερη φάση του εγκληματικού σχεδίου. 
Την ίδια μέρα της εισβολής, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καλεί το λαό «να 
αντισταθεί για να υπερασπίσει όλα όσα έχει καταχτήσει με 
τους αγώνες τους» και απαιτεί από τους πραξικοπηματίες να 
παραδώσουν την εξουσία στον εκλεγμένο Πρόεδρο. Παράλληλα, 
το ΑΚΕΛ ανέλαβε δράση για την επαναφορά της συνταγματικής 
τάξης, ώστε να αφαιρεθεί το όποιο πρόσχημα της Τουρκίας. 
Κάλεσε τον τότε Πρόεδρο της Βουλής, Γλ. Κληρίδη να εκτελεί 
καθήκοντα Πρόεδρου της Δημοκρατίας μέχρι την επάνοδο του 
Μακαρίου, όπως προνοεί άλλωστε το Σύνταγμα. 

Στα πεδία των 
μαχών, οι ΑΚΕΛιστές 
έδιναν τη ζωή και 
το αίμα τους στην 
απόκρουση του 
εισβολέα, ακόμα και 
αν οι περισσότεροι 
γ νώρ ι ζαν  ό τ ι 
οι  «Μήδοι θα 
περάσουν».  Ο 
κατάλογος των 
ηρώων του Λαϊκού 
Κινήματος μάκρυνε 
με τους νεκρούς 
των δύο φάσεων 
της εισβολής και 
τους μέχρι σήμερα 
αγνοούμενους. 

Αγώνας για την επιστροφή
του Μακάριου
Εκείνο το καλοκαίρι, 
όμως ,  υπήρξε 
και τρίτος γύρος 
στην αναμέτρηση 
της Κύπρου με τον 
ιμπεριαλισμό και το 
φασισμό. Ήταν η μάχη 
για την επιστροφή 
του Μακάριου που 
ήθελαν διακαώς 
να αποτρέψουν οι 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί 
και οι ΕΟΚΑβητατζήδες. 
Αντ ιλαμβάνονταν 
ότι η επάνοδος του 
Μακαρίου θα σήμαινε 
ότι ο κυπριακός λαός 
δε θα υπέκυπτε στους 
εκβιασμούς για λύση 
στα μέτρα του ΝΑΤΟ. 
Ο Κληρίδης, ενώ από τη μια προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη 
μεγαλύτερη κρίση στη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, από την 
άλλη διέπραξε σοβαρά λάθη. Ορκίστηκε -ενώπιον μάλιστα του 
καθαιρεμένου χουντομητροπολίτη Γεννάδιου- ενώ αυτό δεν 
προβλεπόταν στο Σύνταγμα, αφού απλώς αναπλήρωνε τον Πρόεδρο. 
Μιλούσε για νέες προεδρικές εκλογές, ενώ η θητεία του Μακάριου 
έληγε το 1978. Έδειξε διάθεση συνεργασίας με τους πραξικοπηματίες 
(τους οποίους, άλλωστε, δυο χρόνια μετά στέγασε στο κόμμα του) 
και τέλος, φάνηκε έτοιμος να αποδεχθεί τα σχέδια των ΝΑΤΟϊκών. 
Άλλωστε, αυτή ήταν και η σθεναρή επιθυμία του Αμερικανού Υπ. Εξ 
και αρχιτέκτονα της κυπριακής τραγωδίας Χένρι Κίσινγκερ: να μην 
επιτραπεί στο Μακάριο να επιστρέψει και να παραμείνει ο Κληρίδης 
για να συμφωνήσει σε λύση του Κυπριακού. 

Ο λαός, όμως, επέβαλε τη θέλησή του. Ενώ αιμορραγούσε, έθαβε 
νεκρούς και κοιμόταν στα αντίσκηνα, την ίδια ώρα διαδήλωνε κατά 

χιλιάδες για την επιστροφή 
του Μακάριου στην Κύπρο 
και στην Προεδρία, όπως 
και τελικά επιτεύχθηκε. Το 
ΑΚΕΛ κινητοποίησε όλες 
του τις δυνάμεις για το 
ιστορικό συλλαλητήριο της 
7ης του Δεκέμβρη 1974, 
το οποίο υποδέχτηκε το 
Μακάριο στην Κύπρο και το 
οποίο είναι μέχρι σήμερα το 
μεγαλύτερο συλλαλητήριο 
που έγινε ποτέ στο νησί. 
Ήταν από τις στιγμές που 
πραγματικά μιλούσε ο 
λαός. «Οι προδότες στο 
σκαμνί»! «Κάθαρση τώρα»! 
«Κατάρα στο ΝΑΤΟ»! «Έξω ο Αττίλας από την Κύπρο»!

Ο αγώνας συνεχίζεται
Ήταν η αφετηρία της αντικατοχικής-αντιμπεριαλιστικής πάλης του 
κυπριακού λαού, του αγώνα για να ανακουφιστούν οι πρόσφυγες 
και οι παθόντες του εγκλήματος, για να μείνει άσβεστη η λαϊκή 
μνήμη και συνείδηση, για να απομονωθούν οι φασίστες και να 
υψωθούν τα λάβαρα της δημοκρατίας και της αντίστασης. Άρχιζε 
η πάλη για τη λευτεριά, την επανένωση και την επαναπροσέγγιση 
Ε/κ και Τ/κ, που κι αυτή είχε και έχει την κόκκινη και ανεξίτηλη 
σφραγίδα του ΑΚΕΛ. 

Το έγκλημα του 1974 ήταν η 
κορύφωση μιας πολύχρονης 

διαδικασίας που είχε 
εκπονηθεί και καθοδηγούνταν 

από δυνάμεις εντός και 
εκτός Κύπρου. Στόχος ήταν 
η ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου, 

είτε ως ενιαίου κράτους, είτε 
με το διαμελισμό του νησιού 

και τη «διπλή ένωση» κάθε 
ενός από τα δύο τμήματα 

με την αντίστοιχη ΝΑΤΟϊκή 
«μητέρα πατρίδα». Η άνοδος 

της Χούντας των Αθηνών 
σήμανε την τελική ευθεία. 

Το Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 
από την επόμενη μέρα, 

είχε προειδοποιήσει ότι «το 
φασιστικό πραξικόπημα 
προμηνύει θανάσιμους 

κίνδυνους για την Κύπρο». 

Εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια 
ήταν το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος 

Μακάριος και πάνω από 
όλα, ο λαός της Κύπρου, ο 

οποίος το 1968 με ποσοστό 
πάνω από 95% επανεξέλεξε 
το Μακάριο στην Προεδρία, 

επικυρώνοντας την «πολιτική 
του εφικτού», δηλαδή της 

ακηδεμόνευτης ανεξαρτησίας 
και την εγκατάλειψη της 

ενωσιολογίας. Αυτή η 
συσπείρωση του λαού –μαζί 

με την αλληλεγγύη των 
σοσιαλιστικών χωρών- 

ήταν καρφί στο μάτι των 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών, της 

Χούντας και των ακροδεξιών 
ενωτικών.

Γιώργος Κουκουμάς
Απόστολος Τσακιστός

Μέλη ΚΣ ΕΔΟΝ

Ποτισμένη με το αίμα 
των ΑΚΕΛιστών η γη της 
Κύπρου

Ανδρονίκου, Πελλάκης, Ευαγόρου, Θεοδοσίου, 
Φλουρέντζου, Ιορδάνους, Καουρής, Κέστας, 
Κλεάνθους, Κόμπος, Κουρτελλής, Μακαρίου, 
Mατθαίου, Μισιαούλης, Παπακωνσταντής, 
Παπαθανασίου, Λάμπρου, Kαρασαμάνης, Λεοντίου, 
Στυλιανού, Χριστοφής, Χαραλάμπους είναι μόνο 
μερικοί από τους ΑΚΕΛιστές και ΕΔΟΝίτες που 
έδωσαν τη ζωή τους το καλοκαίρι του 1974 στην 
αντίσταση κατά του δίδυμου εγκλήματος.

Ανάμεσα τους βρίσκονται και τα αδέλφια Σωτήρης 
και Κυριάκος Παπαλαζάρου, ΕΔΟΝίτες, που 
σκοτώθηκαν κατά την εισβολή και το πραξικόπημα, 
αντίστοιχα. Ο Κυριάκος, έπεσε νεκρός πριν ακόμα 
συμπληρώσει τα 17 του χρόνια, το ξημέρωμα της 
1ης Ιουλίου του 1973, λίγο μετά την καθαίρεση του 
Γεννάδιου, από σφαίρα  ΕΟΚΑβητατζή φρουρού 
της Μητρόπολης Πάφου. Ο Σωτήρης, πρωτότοκος 
γιος της οικογένειας Παπαλαζάρου και φοιτητής 
Ιατρικής στη Ρωσία, ήταν ανάμεσα στους πρώτους 
που έτρεξαν να καταταχθούν στην Εθνική Φρουρά 
και να αντισταθούν στον Τούρκο εισβολέα. 
Σκοτώθηκε μετά από θανάσιμη βολή περίπου 
ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του αδερφού του.  
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«Ν»: Σύντροφε, πείτε μας τι γίνεται σήμερα στην 
Ουκρανία μετά την ανατροπή της κυβέρνησης και 
ποιες είναι οι συνθήκες στη χώρα;

Σήμερα η Ουκρανία είναι ένα προϊόν της δυτικόστροφης 
εξωτερικής της πολιτικής, αλλά και των οικονομικών και 
πολιτικών συμφερόντων των δυτικών της «συμμάχων». 
Όλα τούτα τα χρόνια μετά το 1991, όταν έγινε ανεξάρτητο 
κράτος η Ουκρανία, χρησιμοποιείται  ουσιαστικά για 
να δημιουργεί περαιτέρω ένταση στα πρώην κράτη της 
Σοβιετικής Ένωσης. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί 
ένα μέτωπο στην περιοχή για να κτυπήσει τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, προσπαθώντας να εντάξουν την χώρα 
στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Όταν ανέβηκε στην εξουσία η 
οικονομική ολιγαρχία στην Ουκρανία, άρχισαν πλέον να 
εξάγονται μεγάλα κεφάλαια εκτός της Ουκρανίας. Η κρίση 
που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να 
επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τις οικονομικές συνθήκες 
στην χώρα. Η Ουκρανία άρχισε πλέον να εξαρτάται, όσον 
αφορά στο δανεισμό της, από εξωτερικά κεφάλαια.

Η νέα γενιά είναι αυτή που ζει όλη αυτή την επιδείνωση  
της κατάστασης στην χώρα και περνάει απίστευτα δύσκολα. 
Σύμφωνα με νέο σύνταγμα, δεν έχει δικαίωμα η νεολαία 
στη δωρεάν εκπαίδευση! Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση 
εργασίας! Οι τιμές και το κόστος της ζωής δυσκολεύει τη 
νέα γενιά στο να καλυτερέψει το επίπεδο ζωής. Οι διάφορες 
κοινωνικές μελέτες που έχουν γίνει στην Ουκρανία, δείχνουν 
ότι περισσότερο από το 50% της νεολαίας δε συνδέει το 
μέλλον του με την ίδια τη χώρα του. 

Όλα αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν με την οικονομική κρίση, είναι τα στοιχεία 
τα οποία χρησιμοποίησε το διεθνές και ντόπιο κεφάλαιο για 
να τραβήξει την νεολαία μακριά από το να ενδιαφέρεται 
για τα κοινά και τους κοινωνικούς αγώνες.

Για αυτό συμφωνώ απόλυτα με την αναφορά του Γ.Γ. της 
ΚΕ του ΑΚΕΛ, σύντροφου Άντρου Κυπριανού, που ανέφερε 
στην ομιλία του πως, ότι συμβαίνει σήμερα στις χώρες 
μας, έχει άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση που 
επικρατεί στον κόσμο. Γι’ αυτό, σήμερα, εναντίον εμάς των 
κομουνιστών, αλλά και όλων των οργανώσεων νεολαίας 
γίνεται τέτοιος ολοκληρωτικός πόλεμος. Στην Ουκρανία 
το Κομμουνιστικό κόμμα έχει ανακηρυχθεί ως εσωτερικός 
εχθρός της χώρας! Αυτή την στιγμή γίνεται προσπάθεια 
για να κηρυχθεί παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα, η 
κομμουνιστική ιδεολογία, σε σημείο που απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε αναφορά και σε ιστορικά γεγονότα που έγιναν 
κατά τη διάρκεια του Σοσιαλισμού!

«Ν»: Στον πόλεμο που δέχεται σήμερα το Κομμουνιστικό 
Κόμμα στην Ουκρανία ποιος είναι ο ρόλος της Ε.Ε. 
και του ΝΑΤΟ;

Αναμφίβολα, σήμερα, η ηγεσία του Κιέβου εκτελεί τις οδηγίες 
που παίρνει από την Αμερική. Μια από τις απαιτήσεις που 
τους είχαν θέσει οι ΗΠΑ, σε όλους αυτούς τους ολιγάρχες που 
ανέλαβαν τώρα την εξουσία στη χώρα, ήταν η απαγόρευση 
της λειτουργίας του ΚΚ Ουκρανίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν 
αντίθετες απόψεις για το κατά πόσο το ΚΚ πρέπει να 
ανακηρυχτεί παράνομο.

Το να ανακηρυχτεί παράνομο, είναι σαν η Ε.Ε. να 
αντιπαλεύεται πλέον τα δικαιώματα τα οποία η 
ίδια διακηρύσσει. Όλο και περισσότερο δέχονται 
την άποψη μας στην Ευρώπη, την άποψη του 
Κ.Κ. Ουκρανίας,  γιατί αντιλαμβάνονται ότι όλη η 
Ευρώπη έχει υποκύψει στα θελήματα της Αμερικής, 
για να ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα εναντίον της 
Ρωσίας, που στο τέλος της ημέρας έχουν αρνητικό 
αποτέλεσμα για στους Λαούς της Ευρώπης.

«Ν»: Αυτές οι φασιστικές δυνάμεις πως 
ενισχύθηκαν από ξένες δυνάμεις; 

Αυτές όλες οι φασιστικές οργανώσει είχαν επίσημα 
εγγραφεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, όπως 
και το κόμμα το «Σβόμποντα» που ήταν επικεφαλής του 
πραξικοπήματος. Όλα αυτά έγιναν όταν Πρόεδρος της χώρας 
ήταν ο Γιούστσενκο, ο οποίος ήταν πιόνι των Αμερικανών. 
Όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι Αμερικανοί για όλη τούτη την 
προετοιμασία της κατάστασης στην Ουκρανία δόθηκαν 5 Δις 
δολάρια. Οπόταν, ουσιαστικά, χρησιμοποίησαν αυτές τις 
φασιστικές, τις ρατσιστικές, τις αντιδραστικές οργανώσεις 
στην Ουκρανία πραγματοποιώντας το πραξικόπημα. Η Αμερική 
έχει χρησιμοποιήσει την Ουκρανία σαν αεροπλανοφόρο της 
στη μέση της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, υπήρχε μια μεγάλη 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ολιγαρχών, οι οποίοι 
είχαν να κάνουν με ξένα κεφάλαια και των ολιγαρχών που 
είχαν να κάνουν με τα ντόπια κεφάλαια. Για αυτό και στο 
τέλος της ημέρας, οι ολιγάρχες που κατάφεραν και ήρθαν 
στην εξουσία, είναι αυτοί οι οποίοι εκτελούσαν διαταγές 
από το διεθνές κεφάλαιο.

«Ν»: Τι αφήνει πίσω του ο πόλεμος για τον λαό και 
για την ίδια την χώρα;

Σε αυτό τον ένα χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν 
σκοτωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι, παρά στα 10 
χρόνια του πολέμου  στο Αφγανιστάν. Ανεξάρτητα του ότι 
τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ως επίσημο αριθμό τις 6 
χιλιάδες, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλαπλάσιο. Επίσημα, η 
κυβέρνηση του Κιέβου, μιλά για μερικές χιλιάδες τραυματίες. 
Σχεδόν ένα εκατομμύριο έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν 
καταστραφεί ουσιαστικά οι πόλεις τους και τα χωριά τους, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατοικούν. Πέραν 
των 2 εκατομμυρίων έχουν προσφυγοποιηθεί και έχουν 
εγκαταλείψει την Ουκρανία. Αν θέλουμε να μετρήσουμε 
τούτο τον πόλεμο με αριθμούς νεκρών, αν θέλουμε να 
δώσουμε έτσι ένα χαρακτηρισμό, τότε πρέπει να μιλούμε 
για πολλές δεκάδες χιλιάδες   νεκρούς. Επίσης, σήμερα 
στην περιοχή στην οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη ο πόλεμος, 
υπάρχει σε τεράστιο βαθμό το φαινόμενο του χρηματισμού. 
Η μαύρη αγορά «ανθίζει» σε βάρος των καταπονημένων. 
Για να περάσει κάποιος τα σύνορα, εκεί που υπάρχει ο 
έλεγχος, πρέπει να λαδώσεις κάποιον οπωσδήποτε. 
Υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα, το οποίο ελέγχει αυτή την 
κατάσταση. Με τον ίδιο τρόπο, χρηματίζονται κάποιοι και  
στις περιοχές που δεν υπάρχει ο πόλεμος με στόχο, όταν 
έρθει η ώρα να υπηρετήσουν, χρηματίζουν τις αρχές για 
να μην υπηρετήσουν στον στρατό. Ο πατριωτισμός αυτών 
των εθνικιστικών οργανώσεων έχει τιμή, πωλείται και 
αγοράζεται. Πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι είναι κληρωτοί 
και έπρεπε να καταταγούν στον στρατό, φυγοστρατούν 
είτε εγκαταλείποντας την χώρα, είτε κρυμμένοι στα δάση. 

«Ν»: Σήμερα, μετά από όλα αυτά, ποιοι είναι οι στόχοι 
του ΚΚ και για ποιο πράγμα παλεύει σήμερα; 

O πρώτος στόχος που έχουμε μπροστά μας και ο βασικός μας 
σκοπός, είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να αποκλείσουμε 
την συνέχεια του πολέμου. Σήμερα συμβαίνει στην Ουκρανία 
αυτό που είχε συμβεί το 1974 στην Κύπρο. Το ότι χύνεται 
το αίμα του λαού μας, είναι αυτό που θα μας δυσκολέψει 
αύριο να συμφιλιωθεί ο λαός της χώρας γιατί μιλούμε για 
διαφορετικές εθνικότητες. Πρώτος μας στόχος είναι η ειρήνη 
στην Ουκρανία. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός στόχος για 
εμάς, είναι το να δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει ένας πολιτικός 
διάλογος, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή την στιγμή στην 
Ουκρανία. Ο τρίτος στόχος είναι να αλλάξει το σύνταγμα της 
χώρας με στόχο να γίνεται πιο καλή η διοίκηση και να γίνει 
πιο δημοκρατικό το πολίτευμα στην χώρα. Για εμάς, είναι 
πολύ σημαντικό να επιδράσουμε στην κοινή γνώμη, γιατί 
δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού είχε υποστηρίξει 
τον πόλεμο που έγινε και επηρεάστηκε πολύ σοβαρά από τις 
εθνικιστικές νοοτροπίες. Ένα χρόνο μετά και πάρα πολλές 
προσπάθειες έγιναν για να εξηγηθεί στον κόσμο πώς και 
γιατί οδηγήθηκαν στον πόλεμο. Πλέον, το 50% του λαού 
κατάλαβε ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και να λυθεί 
ειρηνικά το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. 

«Ν»: Κλείνοντας ποιο είναι το μήνυμα σας για τον 
κυπριακό λαό και τη νεολαία του;

Θέλω να ευχηθώ στον κυπριακό λαό όπως ο αγώνας για 
ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος να ευοδωθεί 
το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά στη νεολαία, 
θέλω να δώσω το μήνυμα ότι για μπορέσει η νεολαία 
να πραγματοποιήσει τα όνειρα της, για να μπορέσει να 
ανδρωθεί και να πραγματωθεί σε τούτη τη χώρα,  πρέπει 
να είναι δυνατή η Αριστερά. Πρέπει να αγωνιστεί μέσα από 
τις γραμμές του ΑΚΕΛ για τα ιδανικά τα οποία παλεύει. 
Στέλνοντας αυτό το μήνυμα προς τη νεολαία της Κύπρου, 
θέλω να σας πω αυτό που λέω και στην Ουκρανία, ότι 
«Χωρίς αγώνες δεν υπάρχει ούτε νίκη».

Επιμέλεια:
Σεβήρος Κούλας
Αντρέας Χατζηκαλλής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Το ολιγαρχικό, φασιστικό και εγκληματικό 
καθεστώς που επιβλήθηκε στην Ουκρανία 
με το πραξικόπημα του Φεβρουάριο του 

2014, έχει διακηρύξει ανοιχτά το πόλεμο σε βάρος των 
εργαζομένων, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας 
και της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας 
της Ουκρανίας. Μετά από τις απόπειρες απαγόρευσης 
της δράσης της Κομμουνιστικού Κόμματος και της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας και την απομόνωση τους από 
την πολιτική ζωή της Ουκρανίας, το φασιστικό καθεστώς 
ξεκίνησε να επιδίδεται και την φυσική εξόντωση των μελών 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Τον τελευταίο χρόνο στην 
Ουκρανία, 48 κομμουνιστές σκοτώθηκαν, 152 κομμουνιστές 
και μέλη της ΚΝ αγνοούνται, περίπου 300 είναι υπό 
σύλληψη και περίπου 1000 κατηγορούνται για εγκληματικές 
πράξεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι 
απότοκο της βίας που προωθείται από του Ναζί και τους 
φασίστες και στηρίζεται έμμεσα από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
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«Ν»: Ως άνθρωπος με πολιτική σκέψη και τοποθέτηση και ως 
καλλιτέχνης, ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος σας στην περίοδο 
κρίσης που περνούμε, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική αλλά 
και κρίση θεσμών και αξιών; Με ποιον τρόπο θεωρείτε πως 
μπορεί να αλλάξει η παρούσα κατάσταση;

Καταρχήν να πω από την πλευρά της τέχνης ότι εάν κάποια τέχνη περνάει 
κρίση δεν είναι τέχνη. Οπότε εμείς που είμαστε από αυτή την πλευρά 
οφείλουμε να υποστηρίξουμε οποιανδήποτε πολιτική και οικονομική 
ανανέωση στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, όπως 
κάνουμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από ένα χώρο που δεν περνά 
κρίση, ο χώρος ο καλλιτεχνικός. 

«Ν»: Μπορεί η μουσική να συμβάλει στην αντίσταση των λαών 
σε όλα όσα φέρει η οικονομική κρίση;   

Η μουσική και το τραγούδι δεν αλλάζουν τον κόσμο, αλλάζουν όμως 
συνειδήσεις. Νομίζω πως γίνεται ένα ντόμινο αλλαγής συνειδήσεων, όταν 
ο κόσμος που μας παρακολουθεί αντιληφθεί ότι είμαστε συνεπείς στην 
τέχνη μας και στα τραγούδια μας. Σιγά σιγά αυτό μπορεί να κατευθύνει 
τον κόσμο προς πιο δημοκρατικές λύσεις. 

«Ν»: Πως έχουν επηρεαστεί οι τέχνες και η μουσική από τις 
δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα; 

Σίγουρα δε μας εμπνέει, ούτε η θλίψη ούτε η ανέχεια, αλλά μας εμπνέει 
η δύναμη των ανθρώπων που υποβάλλονται σε αυτήν, οπότε από αυτήν 
τη δύναμη αντλούμε και εμείς δύναμη και έμπνευση

«Ν»: Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στους νέους της Κύπρου;

Θέλω να δώσω το ίδιο μήνυμα που θέλω να δώσω και στα παιδιά μου. Να 
έχουν υπομονή και δύναμη και να κατορθώσουν κάποια στιγμή να βγουν 
πολύ καλύτεροι από ότι εμείς. 

«Ν»: Δώστε μας ένα μήνυμα με αφορμή την παρουσία σας στο 
28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ το 
οποίο φέρει τον τίτλο «Ανυπότακτη Νεολαία για αξιοπρέπεια 
στη ζωή».

Σας περιμένουμε για να κάνουμε μια μεγαλειώδη συναυλία και να 
μοιραστούμε υπέροχες στιγμές πολιτικής και πολιτιστικής αλληλεγγύης.

Δηλώνει πάντα «παρών» στην πρόσκληση 
της ΕΔΟΝ για συμμετοχή στο Παγκύπριο 

Φεστιβάλ μας. Τα τραγούδια του 
αγαπήθηκαν από τους νέους, αλλά και από 

πιο μεγάλους σε ηλικία. Ο Χρήστος Θηβαίος 
θα είναι στο Φεστιβάλ μας στις 8 Ιουλίου, μαζί με 
τον αιώνιο έφηβο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, για 
μια μοναδική και αξέχαστη βραδιά. Συνομιλήσαμε 

μαζί του για τη συμμετοχή του στο 28ο Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, για 

την κρίση που επικρατεί, αλλά και για το ρόλο της 
μουσικής και του πολιτισμού, μέσα σε αυτές τις 

συνθήκες.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην κεντρική εξέδρα του φεστιβάλ 
δίδεται βήμα έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες, σε εγχώρια σύνολα, 
στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τη νέα γενιά του τόπου μας. Και τα τρία 
σχήματα υπόσχονται να μας χαρίσουν όμορφες μουσικές στιγμές και 
να μας ταξιδέψουν σε έντεχνα και ροκ μονοπάτια.

Την πρώτη νύχτα του φεστιβάλ, στις 7 Ιουλίου πριν από τη μεγάλη 
συναυλία των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη Κότσιρα, το 
μικρόφωνο θα πάρει η πολλά υποσχόμενη Σαλίνα, παρουσιάζοντάς 
μας συναυλία υπό τον τίτλο: «Έχουν φως τώρα τα όνειρά μου». 
Η Σαλίνα, πολυτάλαντη, άρχισε την καριέρα της σαν ηθοποιός, αλλά 
την κέρδισε το τραγούδι. Μας συστήθηκε με το τραφούδι «Πονάει Η 
Αγάπη» σε ήχους της ποπ/ροκ. Στο φεστιβάλ υπόσχεται να γεμίσει 
φως τα όνειρά μας!

Τη δεύτερη νύχτα, πριν από τη συναυλία των Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου και Χρίστου Θηβαίου, το μουσικό σχήμα «Σαρδάμ» 
θα μας παρουσιάσει πρόγραμμα με έντεχνα και ροκ ακούσματα υπό 
τον τίτλο: «Όπου ακούς τραγούδια να πηγαίνεις, οι κακοί 
δεν τραγουδούν». Οι «Σαρδάμ» είναι ένα καινούργιο επταμελές 
συγκρότημα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2015, το οποίο ήδη με 
τις εμφανίσεις του στην Μουσική Σκηνή «Εξάντας» στη Λευκωσία έχει 
κερδίσει την αγάπη του κοινού. 7 νέοι συναντήθηκαν μεταξύ τους για 
να ταράξουν τα νερά στα μουσικά δρώμενα της Κύπρου. Με ήχους από 
την ελληνική και ξένη δισκογραφία, σίγουρα θα μας παρασύρουν με 
το πάθος και την ενέργεια τους.

Τέλος, στις 9 Ιουλίου, πριν από τη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου 
θα μας ταξιδέψουν με τις δικές τους μελωδίες οι «Απροσάρμοστοι & 
χαλαρά», ένα νεανικό ροκ συγκρότημα που συστήθηκε πρόσφατα 
στο κοινό της πρωτεύουσας. Οι «Απροσάρμοστοι & χαλαρά» θα 
εμφανιστούν σε μια συναυλία με τίτλο: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις 
για ένα όνειρο».

Στη λαϊκή ταβέρνα, προσφέρεται μιά εναλλακτική 
πρόταση διασκέδασης σε πιο λαϊκούς και 

παραδοσιακούς ρυθμούς. Σχήματα νεοφανή, με 
ταλαντούχους καλλιτέχνες θα μας ταξιδέψουν σε 

ήχους και μελωδίες που γνωρίσαμε με τη φωνή 
μεγάλων λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Δημήτρη 

Μητροπάνου, του Στέλιου Καζαντζίδη, του Γρηγόρη 
Μπιθικώτση κ.α.

Στις 7 Ιουλίου, οι Δημήτρης Σουρουλλάς, 
Μιχάλης Γρηγορίου και Λένος Παπαδόπουλος θα 

μας ταξιδέψουν και πάλι σε μονοπάτια λαϊκά, 
παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στο καλό παλιό 
λαϊκό τραγούδι, ενώ την έπόμενη νύχτα, στις 8 

Ιουλίου στο χώρο της ταβέρνας το μουσικό σχήμα 
«Χρυσές Μελωδίες» θα μας παρουσιάσει αφιέρωμα 

στο λαϊκό τραγούδι και στον αξέχαστο
Δημήτρη Μητροπάνο.

Τέλος, στις 9 Ιουλίου, ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς, 
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, θα 

παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στα «Τραγούδια της 
ζωής, του έρωτα και του αγώνα», μαζί με το 

πολλά υποσχόμενο μουσικό σχήμα «Εξ Αδιαιρέτου».
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Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια λιτότητας που με 
προθυμία εφαρμόζει η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη 
και ΔΗΣΥ, αναμφίβολα επηρέασαν αρνητικά και τον 
ευαίσθητο τομέα της παιδείας του τόπου. Είναι πλέον 
φανερό ότι οι  κυβερνώντες επιδιώκουν πάση θυσία 
την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών στον χώρο 

της παιδείας, με μοναδικό τους στόχο την υποβάθμιση του ρόλου τους 
δημόσιου σχολείου αλλά και της δημόσιας εκπαίδευσης συνολικότερα.

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση- Ωρολόγια Προγράμματα

Η παρούσα κυβέρνηση κατάφερε με έντεχνο τρόπο να σταματήσει 
την προσπάθεια υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που 
ξεκίνησε από το 2005. 

Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ, με πρόσχημα την αξιολόγηση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και των επιμέρους πτυχών της μεταρρύθμισης, 
άφησε τον χρόνο να περνά χωρίς να προχωρήσει ουσιαστικά σε 
σημαντικές αποφάσεις. Αντίθετ,α επιμένει στην εξυπηρέτηση των 
μικροπολιτικών της σκοπιμοτήτων αδιαφορώντας για την υλοποίηση 
του μεγαλόπνοου έργου της Μεταρρύθμισης, μόνο και μόνο επειδή 
φέρει την σφραγίδα της Αριστεράς.

Οι πρόσφατες βιαστικές και επιστημονικά ατεκμηρίωτες αποφάσεις 
που λήφθηκαν σε σχέση με τα Ωρολόγια Προγράμματα και τα 
αναμόρφωση του χαρακτήρα του Ενιαίου Λυκείου, αποδεικνύουν 
για μια ακόμη φορά τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει τα θέματα της παιδείας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
ούτε και σε αυτή την περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας δε συζήτησε 
όπως θα έπρεπε, στα πλαίσια ενός σωστού διαλόγου, με τους άμεσα 
επηρεαζόμενους που δεν είναι άλλοι από τους μαθητές.

Κόμιστρα στα λεωφορεία
 
Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση μαστίζει την κυπριακή 
κοινωνία και το 30% του πληθυσμού της Κύπρου βρίσκεται κάτω 
από το όριο της φτώχειας, η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε την 
επιβολή κομίστρων σε όλες τις σχολικές διαδρομές των λεωφορείων. 
Μια απόφαση που δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε πολλές 
οικογένειες συμμαθητών μας.

Κλείσιμο σχολείων – αύξηση μαθητών στις τάξεις

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη επέλεξε ετσιθελικά να υλοποιήσει πλήρως 
τις εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Παιδεία, οι οποίες, 
μεταξύ των υπόλοιπων καταστροφικών μέτρων, προνοούσαν και 
το κλείσιμο σχολείων. Στα πλαίσια αυτά, λήφθηκαν βεβιασμένα και 
χωρίς ουσιαστικό διάλογο αποφάσεις για κλείσιμο του Λανιτείου 
Λυκείου στη Λεμεσό και του Λυκείου Κύκκου και του Νικολαϊδιου 

Γυμνασίου στην Πάφο. Όπως γίνεται 
εύκολα κατανοητό, τα μέτρα αυτά θα 
οδηγήσουν ουσιαστικά στην αύξηση των 
μαθητών ανά τάξη, στη μη ικανοποιητική 
παράδοση της διδακτέας ύλης και σε 
σημαντική αύξηση της παραπαιδείας.

Υποστελέχωση σχολείων

Η μη ανανέωση συμβολαίων 
συμβασιούχων εκπαιδευτικών είναι 
στην ημερήσια διάταξη, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται σημαντικά κενά 
(ελλείψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία- 
σχολεία λειτουργούσαν μέχρι το τέλος  
του Νοέμβρη χωρίς κανονικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα). Επίσης, το γεγονός της 
μαζικής αφυπηρέτησης από τις ψηλές 
βαθμίδες της εκπαίδευσης και της 
μη αναπλήρωσης των θέσεων τους, 
δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην 
ομαλή λειτουργία των σχολείων. 

Κριτήρια τεχνικών σχολών

Οι κυβερνώντες, επέλεξαν συνειδητά  
να μην ενισχύσουν - αναβαθμίσουν  
την Τεχνική Εκπαίδευση, παρ’ όλες 
τις ενδείξεις για αυξητική τάση προς 
αυτή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
αποφάσισαν την εισαγωγή κριτηρίων 
εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους 
μαθητές στις Τεχνικές Σχολές, ενώ με 
την εφαρμογή των Νέων Ωρολογίων 
Προγραμμάτων, η Τεχνική Εκπαίδευση 
υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, 
ενώ οι κοινωνικές ανισότητες που ήδη 
υπήρχαν εμβαθύνονται.

Η ΠΕΟΜ σε αρκετές δημόσιες τοποθετήσεις της τόνισε την ανάγκη οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται για την εκπαίδευση, να λαμβάνονται 
με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και όχι με τον ετσιθελικό τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο και η Κυβέρνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προκύπτει η αναγκαιότητα να 
πυκνώσουμε ακόμη περισσότερο τις γραμμές της ΠΕΟΜ για να 
μπορέσουμε όλοι οι μαθητές να αντισταθούμε σε όλες εκείνες τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης που λαμβάνονται για εμάς, χωρίς εμάς. 

Ας μην ξεχνούμε ότι τα καταστροφικά μέτρα που ήδη λήφθηκαν, 
είναι μόνο η αρχή…

Ανδρέας Ανδρέου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Χαραλάμπους Πάφου 
Δανάη Αυγουστή
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου
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Η

Οκατασκηνωτικός χώρος της ΕΔΟΝ, στα Περβόλια Λάρνακας, άνοιξε για ακόμα μια 
χρονιά τις πύλες του, για να προσφέρει ένα ακόμα αξέχαστο καλοκαίρι στους 
επισκέπτες του. Ένας χώρος με πολύχρονη ιστορία, μας θυμίζει πόσο συνυφασμένη 
είναι η έννοια του εθελοντή με τη δράση της ΕΔΟΝ. Απόδειξη αυτού, οι πρώτοι 
επισκέπτες του χώρου, που δεν ήταν ούτε κατασκηνωτές, αλλά ούτε και υπεύθυνοι. 
Ήταν εθελοντές, μέλη της οργάνωσης από όλες τις επαρχίες. Νέοι που αφιέρωσαν 

μέρες και ώρες για να προετοιμάσουν το χώρο, για τν ρόλο που θα έχει να επιτελέσει και αυτό 
το καλοκαίρι. 
Εθελοντές είναι και αυτά τα μέλη της Οργάνωσης και συγκεκριμένα του Κεντρικού Γραφείου 
ΕΔΟΝόπουλων, που με ζήλο και ενθουσιασμό προετοίμασαν το περιεχόμενο και το πρόγραμμα 
των κατασκηνώσεων, τόσο του δημοτικού, όσο και του γυμνασίου. Ένα πρόγραμμα με σωρεία 
ψυχαγωγικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια 
γνωριμίας, εξορμήσεις στη θάλασσα, τουρνουά, η  ιστορική Περβολιάδα, που καθόλου δεν 
συγκρίνεται με την Ολυμπιάδα, και τα αθλήματα της σε ξηρά και θάλασσα, εκδρομές και πολλά 
άλλα. Βέβαια, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι μορφωτικές δραστηριότητες, καθώς επιδίωξή 
μας είναι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και στις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 
πατά γερά, τόσα χρόνια, το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. 

Οι μορφωτικές δραστηριότητες τόσο των κατασκηνώσεων του δημοτικού, όσο και των 
κατασκηνώσεων του γυμνασίου, επικεντρώνονται σε θεματικές όπως είναι η ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού, η 70χρονη 
ιστορία της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ και του Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων με παρουσίαση των βασικών μας αρχών, 
θεματική της τελευταίας εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» του Κινήματος, εθισμοί και 
εξαρτήσεις ως σύγχρονες προκλήσεις για τους νέους και τα παιδιά, λόγος μίσους, καθώς επίσης 
και άλλες συζητήσεις με θέματα που μπορεί να αφορούν και να προβληματίζουν τη νεολαία. 

Αυτές και πολλές άλλες αποτελούν τις δραστηριότητες των παιδικών κατασκηνώσεων, οι οποίες 
αφήνονται στα χέρια των εθελοντών-υπευθύνων, οι οποίοι καλούνται να τις υλοποιήσουν με 
όρεξη, συνέπεια και ενθουσιασμό. Καλούμε λοιπόν, όλα τα παιδιά, δημοτικού και γυμνασίου, 
να γίνουν μέλη της ομάδας μας αυτής, για να περάσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι, στις παιδικές 
κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ. 

•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Κεντρική Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων
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ι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία 
χειροτερεύουν συνεχώς, ως αποτέλεσμα των μονομερών και αυθαίρετων 
ενεργειών της πλειοψηφίας των ξενοδόχων που παραβιάζουν κατάφωρα 
τη συλλογική σύμβαση και τη νομοθεσία. Οι απειλές και οι εκβιασμοί της 
εργοδοτικής πλευράς οδηγούν όλο και περισσότερους εργαζόμενους 
μακριά από την οργανωμένη πάλη.

Οι νέοι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκονται αντιμέτωποι 
με την ασυδοσία της εργοδοσίας, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Τα προβλήματα τους πηγάζουν 
από τη στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων και τη συνεχή παραβίαση της νομοθεσίας και της 
Συλλογικής Σύμβασης. Πολύ συχνά, οι εργοδότες, χωρίς καμία συνεννόηση με το συνδικαλιστικό 
κίνημα, προβαίνουν σε μονομερείς τροποποιήσεις των όρων απασχόλησης και του μισθολογίου. 
Οι μισθοί των 600 και 700 ευρώ, η παραβίαση των ωραρίων, η μη παραχώρηση υπερωρίας, 13ου 
μισθού και ή/και Ταμείου Προνοίας, είναι μερικά παραδείγματα. 

Αξιοσημείωτη είναι και η εργοδοτική τακτική της αδήλωτης εργασίας, ειδικά στους νέους 
υπαλλήλους. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες ή και χιλιάδες Κυπρίων εργαζομένων, που 
απολάμβαναν σταθερή και ρυθμισμένη σχέση εργοδότησης, έχουν αντικατασταθεί με φτηνό 
εργατικό δυναμικό, με εξευτελιστικούς όρους απασχόλησης. Παράλληλα, μαθητές και σπουδαστές 
ξενοδοχειακών σπουδών έχουν εργαλειοποιηθεί για τη θεσμοθέτηση εξευτελιστικών μισθών 
των 200 και 300 ευρώ. Παρατηρείται, δηλαδή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, εκμετάλλευση των 
σπουδαστών ως φτηνής ή/και δωρεάν εργατικής δύναμης. 

Η πλειοψηφία των ξενοδόχων εκμεταλλεύεται την ανάγκη του κάθε σπουδαστή για να εκπληρώσει 
την πρακτική του, η οποία άλλωστε είναι και προαπαιτούμενο τόσο σε μέση-τεχνική, όσο και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΞΙΚ).

Οι εργοδότες, κατ’ επανάληψη, παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα και εκμεταλλεύονται την επιχορήγηση 
που λαμβάνουν παραβιάζοντας σημαντικές πτυχές της πρακτικής εξάσκησης. Αντί να παρέχουν την 
πρακτική προς απόκτηση σφαιρικής γνώσης του αντικειμένου για τους σπουδαστές, ουσιαστικά 
συμπληρώνουν τα κενά που δημιουργούνται. Οι σπουδαστές έπρεπε να είναι επιπλέον του σταθερού 
εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων και όχι να το αντικαθιστούν.

Ως ΕΔΟΝ, ξεκαθαρίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ανεπίτρεπτο, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία 
συνθηκών εργασιακού μεσαίωνα. Η εκμετάλλευση των εργαζομένων και των σπουδαστών στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Οι σπουδαστές πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως καταρτιζόμενοι και να λαμβάνουν την αντιμισθία που προνοείται από τις συμφωνίες και όχι να 
αντιμετωπίζονται ως φθηνό εργατικό δυναμικό. 

Όσον αφορά στους ξένους φοιτητές που εισέρχονται στην Κύπρο μέσα από προγράμματα της ΕΕ (βλ. 
Erasmus, Davinci), το πρόβλημα αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει 
έλεγχος, αλλά αντίθετα, οι εργοδότες επιδοτούνται και από πάνω για να εκμεταλλεύονται τους 
σπουδαστές.

Είμαστε στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, στις προσπάθειες που καταβάλει για 
ρύθμιση των βασικών όρων εργασίας, όπως ο 13ος μισθός, η πενθήμερη εργασία, οι αργίες και το 
Ταμείο Προνοίας. Βασικό αίτημα είναι η άμεση τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι που 
να συμβαδίζει με τα βασικά δικαιώματα που πηγάζουν από τη Συλλογική Σύμβαση. 

Θα σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων και θα στηρίξουμε τους αγώνες και τις απεργιακές τους 
κινητοποιήσεις αν συνεχιστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία.

Νικολέτα Γεωργιάδου
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Αγλαντζιάς 

Ο
Ω

φορά, επιμένουν από άποψης τακτικής, να μη συμμετέχουν όλοι οι φορείς την ίδια στιγμή σε μια 
συνάντηση, αλλά σε ξεχωριστές συναντήσεις, παρ’ όλες τις επανειλημμένες μας παροτρύνσεις.

Ως Προοδευτικής Κ.Φ. προτείνουμε:

1) Το όριο για το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 39000χιλ. ΜΟΝΟ 
όταν αυτή έχει ένα τέκνο και οικογένεια με περισσότερα από ένα τέκνο, το μέγιστο όριο να 
αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο (με βάση την αίτηση της φοιτητικής χορηγίας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013).

2) Έστω και στην υστάτη καλούμε τον Υπουργό Παιδείας όπως πραγματοποιήσει κοινωνικό 
διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ΠΟΦΕΝ, 
ΙΚΥΚ, ΠΟΠ, ΠΟΠΟ, Φοιτητικές Μέριμνες των Πανεπιστημίων).

3) Ζητούμε όπως τουλάχιστον εντός δύο βδομάδων μας αποστείλει το Υπουργείο Παιδείας τα 
στοιχεία για τις αλλαγές που προτίθενται να γίνουν και συγκεκριμένα στοιχεία στη βάση των 
αλλαγών για τους δικαιούχους των τελευταίων 5 χρόνων.

Για εμάς, τα κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος και τα δικαιώματα των φοιτητών δεν 
παζαρεύονται. Δε θα δεχτούμε να θυματοποιηθεί κανένας φοιτητής στο βωμό της «οικονομικής 
εξυγίανσης», με αποτέλεσμα να σταματήσει τις σπουδές του.

•Χρίστος Μακρής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Η λεγόμενη επαναστατική μεταρρύθμιση του ΕΕΕ απέτυχε παταγωδώς, 
παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της κυβέρνησης.

•Ο αριθμός των δικαιούχων σε επίδομα έχει μειωθεί δραστικά. 
•20,000 άτομα, μεταξύ αυτών χαμηλοσυνταξιούχοι, λήπτες δημοσίου 

βοηθήματος και άτομα με αναπηρία, δεν δικαιούνται το ΕΕΕ.
•Οι κοινωνικές δαπάνες στην Κύπρο βρίσκονται στο μισό των αντίστοιχων 

δαπανών στην ΕΕ.
•Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που δυσπραγούν και ιδιαίτερα των 

μακροχρόνια ανέργων, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής 
νομοθεσίας!

Η κυβέρνηση οφείλει έστω και στην υστάτη να εισακούσει τις προτάσεις 
του ΑΚΕΛ, έτσι ώστε το ΕΕΕ να καταστεί το ύστατο δίκτυ προστασίας των 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας. 

Περισσότερα: www.akel.org.cy

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, συνάντηση της ΠΟΦΕΝ με τον 
Υπουργό Παιδείας, για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Στη συνάντηση ο 
Υπουργός Παιδείας και οι λειτουργοί του Υπουργείου, ενημέρωσαν τους εκπρόσωπους 
της ΠΟΦΕΝ για την ανανεωμένη πρόταση τους για το πώς θα δίνεται χορηγία και 
πακέτο την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν θα ισχύουν τα εξής:

• Για τη φοιτητική χορηγία τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια.

• Το Φοιτητικό Πακέτο διατηρεί τη φιλοσοφία του, δηλαδή της μοριοδότησης των φοιτητών 
ανάλογα με τις ανάγκες τους, βασισμένο σε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, τόσο στους 
φοιτητές του εξωτερικού, όσο και της Κύπρου.

• Η αλλαγή που προτείνεται να ισχύσει για τους δικαιούχους του φοιτητικού πακέτου, θα είναι 
το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 39 χιλιάδες ευρώ το χρόνο 
(σε αντίθεση με τις 12000 κατά κεφαλήν εισόδημα που ίσχυε μέχρι πέρσι).

Οι πιο πάνω εξελίξεις σίγουρα φανερώνουν ότι, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις και οι αγώνες 
της Προοδευτικής Κ.Φ. δεν πήγαν χαμένοι, αλλά είχαν αποτέλεσμα. Πέραν των πιο πάνω, 
διαφωνούμε με το κούρεμα – κουτσούρεμα των δικαιούχων του φοιτητικού πακέτου και 
ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται, ούτε να συμβιβαστούμε, ούτε να παζαρέψουμε το μέλλον μας. 
Η αλλαγή στους δικαιούχους για το φοιτητικό πακέτο, που μας παρουσίασε το Υπουργείο, δε 
συνοδεύεται από καμία τεκμηρίωση, αφού δεν παρουσιάστηκαν τα οποιαδήποτε αριθμητικά και 
στατιστικά στοιχεία, όπως είχαμε ζητήσει στις τελευταίες μας συναντήσεις. Επίσης, πέραν του 
προφορικού της ενημέρωσης δε μας δόθηκε το οποιονδήποτε έγγραφο το οποίο θα μπορούσαμε 
να μελετήσουμε πιο αναλυτικά.

Την ίδια στιγμή, δε θα μπορούσαμε να μην κακίσουμε το διάλογο απάτη που πραγματοποιεί 
η κυβέρνηση. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αντιδημοκρατικές 
διαδικασίες. Δε μας δόθηκε ο λόγος, πέραν της στιγμής που αποφασίσαμε να παρέμβουμε 
μονομερώς και αποφασιστικά, αφού ο «δημοκρατικός διάλογος» της κυβέρνησης ήταν στην 
ουσία ένας μονόλογος του Υπουργού Παιδείας και των λειτουργών του. Επίσης, για άλλη μία 

ς Προοδευτική Κ.Φ. ενόψει της νέας ακαδημαικής χρονιάς και των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών, θεωρούμε πως πρώτιστο καθήκον μας είναι να 
διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων στη μόρφωση που, δυστυχώς, στις μέρες 
μας αμφισβητείται. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες νέοι θα πρέπει 
να αποφασίσουν εάν θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους ή όχι. 

Σήμερα, αρκετοί νέοι αδυνατούν να σπουδάσουν, όχι γιατί δεν το επιθυμούν, αλλά λόγω 
οικονομικών δυσκολιών των ιδίων και των οικογενειών μας. Η τραγική κατάσταση που 
έχουν δημιουργήσει οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, οδηγούν πολλούς φοιτητές 
να εργάζονται για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους, ενώ αρκετοί φοιτητές 
σταματούν τις σπουδές τους. Θεωρούμε ότι για την ουσιαστική στήριξη των φοιτητών 
μας χρήζουν άμεσης επίλυσης τα ακόλουθα υπάρχοντα προβλήματα: 
 
1) Αδιανέμητες θέσεις 
Να διασφαλιστεί πως δε θα παραμείνει ούτε μία θέση αδιανέμητη, ούτε στις τρεις κατανομές, 
αλλά ούτε και στη διαδικασία των ειδικών κριτηρίων. Προτείνουμε τη δημιουργία καταλόγου 
επιλαχόντων, η οποία θα συμπληρώσει το κενό που παρατηρείται, για να εξαντληθούν 
όλες οι θέσεις.

2) Επαναφορά μεταγραφών στα Ελληνικά ΑΑΕΙ για Κύπριους
Το πρόβλημα παρατηρείται έντονο σε οικογένειες οι οποίες έχουν 2 ή 3 παιδιά και δε 
μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά όταν σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη στην 
Ελλάδα. Προτείνουμε άμεσα την επαναφορά του δικαιώματος των μεταγραφών για τους 
Κύπριους φοιτητές. 

3) Β’ κατανομή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Ένας μεγάλος αριθμός θέσεων, o οποίος δίνεται για τους Κύπριους φοιτητές παραμένει 
κενός, στερώντας το δικαίωμα από νέους να μπορούν να σπουδάσουν. Προτείνουμε να 
θεσμοθετηθεί κατάλογος επιλαγχόντων για τα Ελληνικά ΑΑΕΙ, με συνεννόηση των Υπ. 
Παιδείας Ελλάδας-Κύπρου.

4) Μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Κατά την περσινή χρονιά γίναμε όλοι μάρτυρες της δραματικής μείωσης των πρωτοετών 
φοιτητών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Οι φοιτητές και οι οικογένειες χρειάζονται πέραν των 
35,000 χιλιάδων ευρώ για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να του παρέχονται 
τα υλικά που χρειάζεται για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Προτείνουμε μείωση 
των διδάκτρων 30% για όλα τα προγράμματα σπουδών, στα εγκεκριμένα δίδακτρα της 
ακαδημαϊκής χρονιάς 2010 – 2011.

Καλούμε την πολιτεία και όλους όσους ασχολούνται με ζητήματα παιδείας να στηρίξουν 
τη νέα γενιά μέσα από προτάσεις για να μπορούν να έχουν το δικαίωμα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η Προοδευτική Κ.Φ., έχοντας στο επίκεντρο της δράσης της, τους φοιτητές 
και τις πραγματικές τους ανάγκες, προτείνει όπως εφαρμοστούν τα πάρα πάνω μέτρα.  

Σ’ ένα Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών, δε θα μπορούσε να 
λείπει το Φοιτητικό στέκι. Ο ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος του Φοιτητικού 
στεκιού θα παρέχει βοήθεια σε 
πρωτοετείς φοιτητές και θα δίνει σε 
όλους τους παρευρισκόμενους την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για:

•Τις διεκδικήσεις και την δράση της 
Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών σε 
όλους τους χώρους σπουδών 

•Την αντίσταση των φοιτητών κατά 
της επίθεσης που δέχεται η παιδεία 
από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ

•Τους αγώνες του φοιτητικού 
κινήματος για την φοιτητική χορηγία 
και το φοιτητικό πακέτο

•Το πώς το φοιτητικό τμήμα της 
ΕΔΟΝ κάνει πράξη την οργανωμένη 
διεκδίκηση για το δικαίωμα των 
φοιτητών για λευτεριά, μόρφωση 
και δουλειά. Πώς μέσα από τις 
γραμμές της Προοδευτικής μπορούν 
οι φοιτητές να αγωνιστούν για ένα 
καλύτερο μέλλον, δίνοντας ελπίδα 
στα όνειρά τους.

Επιτροπή Φοιτητικού Στεκιού
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κδήλωση αφιερωμένη στο περιβάλλον, 
πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Ιουνίου 
στο Υπαίθριο θέατρο του Παραθαλάσσιου 
Πολυλειτουργικού Πάρκου Λεμεσού, η 
Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λεμεσού. Η εκδήλωση 

περιελάμβανε ιστορική αναδρομή για το παραλιακό 
μέτωπο και καλλιτεχνικο προγραμμα. Χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Δήμαρχος Λεμεσού Αντρέας Χρίστου και στα πλαίσια της 
εκδήλωσης τιμήθηκε ο πρώην Δημαρχος Λεμεσού, Δρ 
Δημήτρης Κοντίδης.

Στο χαιρετισμό του, ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ 
Λεμεσού και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Γιώργος Τ. 
Γεωργίου, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το 
ΑΚΕΛ, η Αριστερά για το περιβάλλον, την οικολογία και 
την αειφόρο ανάπτυξη. 

«90 χρόνια ζωής, στην ιστορική μας διαδρομή το ΑΚΕΛ 
έθεσε τη δική του, έντονη σφραγίδα για το περιβάλλον.  Το 
Λαϊκό Κίνημα είχε στις προτεραιότητες του τις δράσεις για το 
περιβάλλον, φυσικό και δομημένο.  Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε 

το περιβάλλον ως πάρεργο, ως αποσπασματική πράξη της 
καθημερινής μας δραστηριότητας.

Αλήθεια, ποιος δεν διάβασε ή δεν θυμάται τους αγώνες 
της Κυπριακής Αριστεράς για το φυσικό περιβάλλον και 
ευρύτερα την οικολογία.  ‘Οπου και να ρίξει κανείς την 
ματιά του στα 90 χρόνια ζωής μας θα διαπιστώσει ότι βουνά, 
λόφοι, ανοιχτοί χώροι έγινα πράσινα από το ΑΚΕΛ και το 
Λαϊκό Κίνημα και όχι μόνο, οι επιδιώξεις μας να διαμορφωθεί 
μια πράσινη πολιτική στον τόπο μας.   Στην ανάπτυξη της 
χώρας μας το ΑΚΕΛ είχε διαχρονικά στο κέντρο της προσοχής 
του το περιβάλλον.

Σήμερα τιμούμε, τα Λαϊκά Δημοτικά Συμβούλια, τιμούμε το 
σ. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη που έκαναν πράξη τα οράματα μας 
για το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού.

Μπορούμε να απολαμβάνουμε σήμερα ένα ξεχωριστό, 
μοναδικό προορισμό το παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού.  
Η ανάπλαση, η τοπιοτέχνηση, το όραμα για το παραλιακό 
μέτωπο, φέρνουν τη Λεμεσό ως προορισμό ανάμεσα στους 
πρώτους από τους καλύτερους στον κόσμο. 

Εμείς συνεχίζουμε με όραμα και πρόγραμμα, δημιουργούμε 
για τη Λεμεσό και τη Μείζονα Λεμεσό, για την πόλη που 
αγαπάμε!

Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά μια ζωή μίλησαν με έργα σ’ όλους 
τους τομείς της ζωής μας και στο περιβάλλον».
(απόσπασμα από το χαιρετισμό του επαρχιακού γραμματέα 
του ΑΚΕΛ Λεμεσού)

Τι σημαίνει για μας 
αθλητισμός

Η ανάπτυξη  αθλητ ικής 
δραστηριότητας στους νέους 
συμβάλει σημαντικά  στην 
δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου, στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας τους, στη 
σωματική και πνευματική τους 
υγεία, την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων και του χαρακτήρα 
τους μέσα από την ανάπτυξη της 
ευγενούς άμιλλάς. Συμβάλλει στην 
ανάπτυξη αντιστάσεων ενάντια 
στην μάστιγα των ναρκωτικών 
και άλλων εξαρτήσεων, τη βία και 
την εγκληματικότητα, αλλά και 
στην μαζική υποκουλτούρα που 
κατακλύζει τους νέους.

Ως ΕΔΟΝ, δεν αντιλαμβανόμαστε 
τον αθλητισμό ως ένα ακόμα μέτρο 
προβολής των αρίστων, εκείνων των 
λίγων δηλαδή που θα διαπρέψουν. 
Αθλητισμός για εμάς σημαίνει ένα 
υγιές μέτρο απασχόλησης για όλο 
τον κόσμο, ανεξαιρέτως ηλικίας, 
φύλου εισοδημάτων ή οποιονδήποτε 
άλλων εξεχόντων χαρακτηριστικών.
Το μέτρο για αύξηση ενοικίων από 
τον ΚΟΑ.

Τα διάφορα σωματεία, όμιλοι 
και άλλα αθλητικά σύνολα, 
αντιμετωπίζοντας τις συνέπιες τόσο 
της κρίσης, αλλά και της ανεπαρκείς 
στήριξης από την πολιτεία, είτε 
έκλειναν το ένα μετά το άλλο ή στην 
καλύτερη συρρίκνωναν τη δράση 
τους. Και σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, ο Κυπριακός Οργανισμός 

Αθλητισμού αντί να στηρίξει τον 
αθλητισμό έρχεται με ένα σκληρό 
μέτρο να διαλύσει τα πάντα. Η 
πρόταση που συζητείται για ενοικίαση 
όλων των εγκαταστάσεων του ανά 
ώρα και μάλιστα με υπερβολικά 
ποσά για κάποια αθλήματα, μόνο 
ως εγκληματική πράξη μπορεί να 
χαρακτηριστεί.

ΑΜΚΕ και Ολυμπιακοί Αγώνες 2016
Επιτυχημένη χαρακτήρισαν τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης την πορεία της 
Κύπρου στους τελευταίους αγώνες 
μικρών κρατών Ευρώπης που έγιναν 
στην Ισλανδία. Η απώλεια της 1ης 
θέσης, αλλά και η μειωμένη συνολικά 
συγκομιδή μεταλλείων από την χώρα 
μας αποδεικνύει την εικόνα μας. Δεν 
είναι ότι δεν είχαμε φέτος ταλέντα. 

Αν αναλογιστεί κανείς ότι ομάδες σαν της πετοσφαίρισης που έδιναν διαχρονικά 
χρυσό δεν στάλθηκαν καν, ομάδες σαν της κολύμβησης με πολλά μετάλλια 
κάθε διοργάνωση έστειλαν μόνο 5 αθλητές, η ομάδα ακόμα και του στίβου ήταν 
υπερβολικά μειωμένη και άλλα πολλά, μπορεί κανείς να αντιληφτεί γιατί είχαμε 
το αποτέλεσμα αυτό.

Όταν τα κίνητρα και οι οικονομικές απολαβές των Κυπρίων αθλητών είναι 
ανύπαρκτες, τέτοια ταξίδια αποτελούν προσωπικό κίνητρο για τους αθλητές 
και ακόμα και μια προσωπική και όχι μόνο επιβράβευση.

Μπαίνουμε σε ολυμπιακή χρονιά. Αντί σαν πολιτεία να δώσουμε το κάτι παραπάνω 
για να πετύχουμε μια ακόμα διάκριση στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, 
αντιθέτως, αυτομαστιγωνόμαστε και να μην αναρωτιόμαστε που είναι οι 
κυπριακές διακρίσεις τα επόμενα χρόνια ή αν ακόμα περισσότερα δικά μας 
ταλέντα διαπρέπουν με άλλες σημαίες στο στήθος.

Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού:

Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η επιδίωξη επίτευξης του μέγιστου 
κέρδους έχει αναιρέσει αυτά τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να υπηρετεί ο 
αθλητισμός. Αντίθετα, ο αθλητισμός, γίνεται ολοένα υπόθεση των λίγων και 
των εκλεκτών, η χρήση αναβολικών παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ 
η διαπλοκή στο χώρο του αθλητισμού διεθνώς δίνει και παίρνει. Για μας ο 
αθλητισμός είναι λαϊκό δικαίωμα στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Εδώ ακριβώς μπορούμε να αντιληφθούμε 
ακριβώς γιατί το μόνο άθλημα που προωθείται στην Κύπρο είναι το ποδόσφαιρο, 
μιας και λόγω της φύσης του αθλήματος, μπορούν οι αρμόδιοι να αποκομίσουν 
και περισσότερα χρήματα.

Για την ανάπτυξη του αθλητισμού προτείνουμε: 

•Αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού. Διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων 
σε τοπικό, επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο, που θα βοηθήσει στην δημιουργία 
αθλητικής συνείδησης και στην ανάδειξη ταλέντων.
•Μαζικοποίηση του αθλητισμού μέσα από την επέκταση του προγράμματος 
«Αθλητισμός Για Όλους».
•Δημιουργία Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
•Αναβάθμιση του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) και αξιοποίηση 
των κονδυλίων έρευνας της Ε.Ε.

Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Αθλητικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ

α τελευταία 8 χρόνια οι 3 Ημικρατικοί Οργανισμοί ΑΗΚ, 
ΑΤΗΚ και ΑΛΚ έχουν συνεισφέρει περισσότερο από 1 δις 
ευρώ στο κράτος.  

Στον κρατικό προϋπολογισμό από περισσεύματα: 
•ΑΤΗΚ   -  750 εκ 

     •ΑΗΚ   -    400 εκ 
     •ΑΛΚ   -    20 εκ  (δεν ρυθμιζόταν με Νόμο και μόνο τα 
τελευταία χρόνια συνείσφερε).
 
Τον Δεκέμβρη 2012 στήριξαν την Κυπριακή Δημοκρατία όταν 
υπήρχε ο κίνδυνος της στάσης πληρωμών αγοράζοντας κρατικά 
ομόλογα: 
    •ΑΤΗΚ  -   100 εκ 
    •ΑΗΚ   -  100 εκ
    •ΑΛΚ    -   50 εκ   

Ο ΟΤΕ, μετά από μεγάλη συζήτηση και αντιδράσεις, μετοχοποιείται με το 
επιχείρημα ότι απλά θα εκσυγχρονισθεί χωρίς να ιδιωτικοποιηθεί αφού το 
κράτος θα ήταν και θα παρέμενε ο κύριος μέτοχος. Ως αποτέλεσμα, το 1996 
το ελληνικό κράτος είχε το 92,4% των μετοχών του ΟΤΕ.  Από την επίσημη 
ιστοσελίδα ΟΤΕ η μετοχική σύνθεση το 2013: Deutsche Telecom 40%, Διεθνείς 
Θεσμικοί Επενδυτές 26,2%,  Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 12,6%, Λοιποί 
Επενδυτές 11,2% και Ελληνικό Δημόσιο 10%. 

Η δημόσια France Telecom μετοχοποιείται στην βάση των ίδιων επιχειρημάτων, το 
κράτος θα έχει τον έλεγχο, ότι θα εκσυγχρονιστεί κτλ. Σταδιακά, από το 1996 μέχρι 
το 2004, ιδιωτικοποιείται. Σήμερα το γαλλικό κράτος κατέχει το 27% των μετοχών. 
Από το 1998 μέχρι το 2008 η εταιρεία απέλυσε 53 000 εργαζόμενους που ισοδυναμεί 
με το 30% του δυναμικού της. Μάλιστα πριν 3 μήνες  η εταιρεία, που σήμερα έγινε 
«Orange» ανακοίνωσε την απόλυση 5000 εργαζομένων για την επόμενη διετία.  

Υψηλότερες τιμές για τα φτωχά εισοδηματικά στρώματα και έξαρση της 
ενεργειακής φτώχειας. Πρόσφατα επιβλήθηκαν ταυτόχρονα από όλες τις μεγάλες 
εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού αυξήσεις τριπλάσιες της αύξησης του πληθωρισμού 
και παρόλο που οι αυξήσεις αυτές κρίθηκαν απαράδεκτες από τον Ρυθμιστή αυτές 
έχουν εφαρμοστεί.   

Η αποκρατικοποίηση του ηλεκτρισμού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 140% με αποτέλεσμα οι πολίτες να εξεγερθούν 
αναγκάζοντας την κατά τα άλλα δημοφιλής κυβέρνηση της χώρας τους, σε 
παραίτηση. 

Στις ΗΠΑ, ο πάλαι ποτέ κολοσσός Enron, η εταιρία, η οποία κάποτε είχε 
χαρακτηριστεί ως μοντέλο, κατέρρευσε ένα πρωινό αφήνοντας στο δρόμο 
περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους. Οι οποίοι όχι μόνο έμειναν άνεργοι αλλά 
και άφραγκοι, καθώς μεγάλο μέρος των αμοιβών τους απετελείτο από μετοχές 
της ίδιας της εταιρίας (υπήρχε εσωτερικός κανονισμός ο οποίος τους απαγόρευε 
να τις πουλήσουν σε τρίτους).Η εταιρεία για χρόνια εκβίαζε με μπλακάουτ και 
τεχνητές ελλείψεις, ώστε να αυξηθούν οι τιμές.  

Στην Καλιφόρνια Η.Π.Α, οι απαραίτητες επενδύσεις στο σύστημα ηλεκτροδότησης 
δεν γινόντουσαν με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί οριακά κι έτσι με το πρώτο 
συμβάν επήλθε ολική κατάρρευση του συστήματος αφήνοντας τους καταναλωτές 
για εβδομάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές 
για τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους. Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει 
σε μελέτη του ο Έλληνας ακαδημαϊκός Σταύρος Μαυρουδέας, οι καταναλωτές 
στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ πέραν από το σκάνδαλο Enron, είδαν τα τιμολόγια του 
ηλεκτρισμού να πενταπλασιάζονται σε διάστημα μόλις δύο ετών (1999-2001).   

Επιμέλεια:
Γιάγκος Σωκράτους
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•€400 εκατ. κέρδη επιστράφηκαν στο κράτος τα τελευταία 
8 χρόνια από ΑΗΚ.  
•Πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων με ίδια κεφάλαια 
χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του κράτους ή του πολίτη 
•Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που διέπονται από 
ασφάλεια 
•Χιλιάδες ποιοτικές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 
για τον τόπο   
•Κριτήριο όχι μόνο το κέρδος αλλά κυρίως η εξυπηρέτηση 
των βασικών αναγκών της κοινωνίας και του κάθε πολίτη 
π.χ. υποδομή σε απομακρυσμένα χωριά ανεξαρτήτως 
επικερδότητας, άμεση και αποτελεσματική διαχείριση από 
την ΑΗΚ μετά την καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού 
Σταθμού Βασιλικού επιταχύνοντας την απρόσκοπτη παροχή 
ρεύματος στο κοινό και την αποφυγή ολικού μπλακ-αουτ 
με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της Κύπρου 
•Μεγάλες επενδύσεις στην υποδομή και στον 
εκσυγχρονισμό και δημιουργία νέων ανταγωνιστικών 
τεχνολογιών για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Κύπρου 
μέσω έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ανάπτυξης 
ικανοτήτων διαχείρισης νέων τεχνολογιών και απόκτησης 
νέων δεξιοτήτων 
•Στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσω καταθέσεων σε 
Κυπριακές και όχι σε ξένες τράπεζες 
•Ουσιαστική και αναγνωρισμένη συμβολή στην ανάπτυξη, 
επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας  

ΑΗΚ

CYTA
•€750 εκατ. κέρδη επιστράφηκαν στο κράτος τα τελευταία 8 
χρόνια 
•Παροχή υψηλής ποιότητας βασικών υπηρεσιών σε προσιτές 
τιμές – πολύ ευνοϊκή σύγκριση της CYTA σε υπηρεσίες και 
τεχνολογική υποδομή καθώς και στις τιμές με όλες τις χώρες 
της Ε.Ε.  
•Κριτήριο όχι μόνο το κέρδος αλλά η εξυπηρέτηση της 
ανάγκης του κάθε πολίτη π.χ. υποδομή σε απομακρυσμένα 
χωριά ανεξαρτήτως επικερδότητας 
•Χιλιάδες ποιοτικές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας για 
τον τόπο   
•Μεγάλες επενδύσεις στην υποδομή και στον εκσυγχρονισμό 
των τηλεπικοινωνιών για την μακροπρόθεσμη ευημερία της 
Κύπρου 
•Στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσω καταθέσεων σε 
Κυπριακές και όχι σε ξένες τράπεζες 
•Ουσιαστική και αναγνωρισμένη συμβολή στην ανάπτυξη, 
επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας  

ΗΠΑ

Παραδείγματα από δημόσιους οργανισμούς σε χώρες όπου η «μετοχοποίηση» 
οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση

Βουλγαρία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία, 1996

Ελλάδα, 1996
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28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών ΕΔΟΝ υπό το σύνθημα: 

«Ανυπότακτη Νεολαία για αξιοπρέπεια στη ζωή»

7, 8, 9 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.

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

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

9 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.

Ειρήνη του Αριστοφάνη
Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος 2015.
Η νεοσύστατη θεατρική ομάδα της Γιολάντας 
Χριστοδούλου παρουσιάζει την αντιπολεμική ουτοπία 
του Αριστοφάνη Ειρήνη. Η επίκαιρη όσο ποτέ 
αριστοφανική κωμωδία, η οποία αντικατοπτρίζει 
τον πόθο του ανθρώπου για μια ειρηνική ζωή, 
απαλλαγμένη από πολέμους και αιματοχυσίες, 
μας υπενθυμίζει ότι στο πέρασμα των αιώνων, τα 
κίνητρα και οι λανθασμένες επιλογές των ανθρώπων 
παραμένουν, δυστυχώς τα ίδια.
•Η παράσταση θα συνοδεύεται από αγγλικούς 
υπέρτιτλους.

Πού; Σκαλί Αγλαντζιάς

Πότε; Πέμπτη, 16 Ιουλίου,  στις 21:00

Είσοδος: €10 / €5

Στα πλαίσια του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 
Δράματος 2015.

Ο Ιππόλυτος, γιος του Θησέα 
και της αμαζόνας Ιππολύτης, 
είναι πιστός ακόλουθος της 
θεάς Άρτεμης. Αποστρέφεται 
τον έρωτα και δεν τιμά την 
Αφροδίτη. Έτσι η θεά για να 
τον εκδικηθεί εμπνέει έρωτα 
στην μητριά του, τη Φαίδρα.

Που; Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου

Πότε; Πέμπτη, 16 Ιουλίου 
- Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 
21:00

Είσοδος: €17 / €8

Το 9μελές μουσικό σχήμα από την 
Κύπρο είναι αφοσιωμένο στους 
ήχους της Afrobeat μουσικής, η 
οποία συνδυάζει παραδοσιακούς 
ρυθμούς από την Αφρικάνικη 
χορευτική παράδοση μαζί με την 
τζαζ και funk μουσική. Με φωνές, 
πνευστά, κρουστά, έγχορδα, φανκ 
riffs και αφρικάνικους ρυθμούς, η 
Afro-Mπάντα Banana υπόσχεται 
χορό.

Που; Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

Πότε; Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 
20:30

Είσοδος Ελεύθερη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη περιοδεύει με τραγούδια από το 
σύνολο του ρεπερτορίου της σε μια ξεχωριστή μουσική 
παράσταση. Ένα πρόγραμμα απρόβλεπτο, ανατρεπτικό, με 
την Ελεωνόρα επί σκηνής να μοιράζεται τα τραγούδια που 
πάντα θέλουμε να ακούμε και να τραγουδάμε, σε ένα ρεσιτάλ 
ερμηνείας βασισμένο στη μοναδική φωνή και παρουσία της.

Που; Σκαλί Αγλαντζιάς

Πότε; Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 2015

Είσοδος: €25

Σταμάτης Κραουνάκης - Σπείρα-Σπείρα - 
Άρης Βλάχος
Ο Σταμάτης Κραουνάκης, επίλεκτα μέλη της ομάδας Σπείρα-Σπείρα, ο 
συνθέτης και μαέστρος Άρης Βλάχος, και η απίθανη μπάντα τους, έχουν 
ετοιμάσει δύο μοναδικές συναυλίες, με τίτλο το τραγούδι που πολυαγαπήθηκε 
«Φίλα με».
Δύο ώρες γεμάτες με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Σταμάτη 
Κραουνάκη από το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού του έργου, που στη 
διάρκεια του χρόνου έγιναν μεγάλες επιτυχίες, μαζί με ολοκαινούργια 
τραγούδια μέσα από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του «Η λειτουργία 
των πόλεων», αλλά και τραγούδια του νέου ταλαντούχου συνθέτη Άρη Βλάχου. 
Συναίσθημα, τρυφερότητα, αυθορμητισμός, νοσταλγία, χιούμορ και κέφι για 
τις βραδιές του καλοκαιριού αυτού.

Πού και Πότε: 29 Ιουλίου, Σχολή Τυφλών, Λευκωσία & 30 Ιουλίου, 
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός – στις 21:00

Είσοδος: €25 

Εισιτήρια προπωλούνται στο www.soldout-tickets.com.cy και σε όλα τα 
περίπτερα «So Easy».

Δείτε όλη τη συζήτηση στο κανάλι του ΚΣ της ΕΔΟΝ στο Youtube | Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Τουρκία: 
»Απελευθερώθηκαν οι τρεις 
Τούρκοι κομμουνιστές

Οι αγώνες των συντρόφων μας στην Τουρκία, 
καθώς και η διεθνιστική αλληλεγγύη που 
αναπτύχθηκε προς την κατεύθυνση αυτή, 
κατάφερε να φέρει πλήγμα στο συντηρητικό 
κατεστημένο της χώρας. Ο λόγος για τους τρεις 
τούρκους κομμουνιστές που βρίσκονταν στη 
φυλακή σε συνθήκες απομόνωσης. Συνελήφθησαν 
την πρωτομαγιά στην πλατεία Ταξίμ, καθώς 
τιμούσαν τους εργατικούς αγώνες.

Οι Τούρκοι κομμουνιστές, παρά την δύσκολες 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν, τραβούν 
ακούραστα το δρόμο του αγώνα και της 
αντίστασης, καθώς γνωρίζουν ότι μόνο με αυτόν 
τον τρόπο θα «γενούν τα σκοτάδια λάμψη».  

Γερμανία:
»Οι G7 ξαναμοιράζουν τον κόσμο με 
στόχο τα κέρδη 

Και ενώ οι λαοί του κόσμου δίνουν τις μάχες τους 
για ζωή με αξιοπρέπεια, το κεφάλαιο, από την άλλη, 
ξαναμοιράζει τον κόσμο, τραβώντας τον στο βούρκο 
των συγκρούσεων του για τα κέρδη.

Στα πλαίσια της κλιμάκωσης των ενδοϊμπεριαλιστικών 
αντιθέσεων, μέσα σε συνθήκες έντονης λαϊκής 
αντίδρασης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των 
7 πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου (G7) 
στο Ελμάου της Βαυαρίας. Περισσότεροι από 4500 
άνθρωποι, συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις δείχνοντας 
την αντίθεση τους στα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Η 
μαζική και οργανωμένη αντίσταση του λαού, είναι 
ικανή να ανατρέψει τα σχέδια τους.

Ελλάδα
» Θυσία σε βρώμικο 
βωμό 
Για χάρη της αγοράς συνεχίζονται 
οι θυσίες των εργαζομένων. Στο 
βωμό του κέρδους θυσιάστηκαν 
τέσσερις, μέχρι τώρα, 
εργαζόμενοι μετά από «ατύχημα» 
στα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια). 
Ατύχημα που προκλήθηκε, λόγω 
άθλιων συνθηκών εργασίας, 
εντατικοποίησης της εργασίας 
και της έλλειψης μέτρων. 

Τέτοια εργατικά «ατυχήματα» 
βρίσκονται στην καθημερινότητα 
του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Η κρίση του, 
εγκλώβισε εκατοντάδες στα 
ορυχεία της Ανατολικής Ουκρανίας 
λόγω των συγκρούσεων, 
στη Βραζιλία τρεις νεκροί σε 
υδροηλεκτρικό φράγμα και 
μέρα με τη μέρα προστίθενται 
καινούργια ονόματα στη 
μακρόσυρτη λίστα των θανάτων 
για τα κέρδη των λίγων. 

Συρία 
»Παράδειγμα αγωνιστικότητας οι 
μαχήτριες και μαχητές στο Κομπάνι

Σελίδες γεμάτες αυτοθυσία και ηρωισμό συνεχίζονται 
να γράφονται στο Κομπάνι. Μετά την απώθηση των 
τζιχαντιστών του «Ισλαμικού κράτους» και την 
προσπάθεια οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας, 
ένας νέος άθλος έρχεται να προστεθεί για τις 
δυνάμεις πολιτοφυλακής των Μονάδων Προστασίας 
του Κουρδικού Λαού (YPG). Μετά από σκληρές 
συγκρούσεις κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της 
πόλης Τελ Αμπιάντ, κύριο μέσο παράνομης διακίνησης 
όπλων και πετρελαίου, απωθώντας τους τζιχαντιστες 
στην πόλη Ράκα.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί η αντί - 
ιμπεριαλιστική κατασκήνωση του CENA. Φέτος, θα φιλοξενηθεί 
στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στην πόλη Αστούριας, μεταξύ 
2 και 5 Αυγούστου 2015, από την Ένωση Κουμουνιστικών 
Νεολαιών της Ισπανίας (UJCE). 

Οι κατασκηνώσεις αυτές, έχουν θεσμοθετηθεί σε μια 
προσπάθεια περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ 
των οργανώσεων, αλλά και ενδυνάμωσης της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα, μέσα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της 
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας σε βάρος των λαών και της 
νεολαίας, τέτοιες δραστηριότητες συμβάλουν στη δημιουργία 
αντιιμπεριαλιστικού μετώπου ανάμεσα στην νεολαία. 

Επίσης, η κατασκήνωση είναι αφιερωμένη στα 70χρονα της 
ΠΟΔΝ και θα καταστεί σημαντικός σταθμός και συναπάντημα 
αντιιμπεριαλιστικής πάλης όπου αρκετές οργανώσεις νεολαίας 
από την Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική θα δώσουν το παρών 
τους. 

Εκ μέρους του Αρχηγείου της ΠΟΔΝ, θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος 
της ΠΟΔΝ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ 
Νικόλας Παπαδημητρίου, ενώ την ΕΔΟΝ θα εκπροσωπήσει 
το μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωση, 
Χρυστάλλα Τούμπα.

2η Αντί - Ιμπεριαλιστική κατασκήνωση 
Περιφέρειας Ευρώπης και Βορείου 
Αμερικής (CENA) της ΠΟΔΝ

Η ΠΟΔΝ στο πλευρό των πληγέντων στο Νεπάλ
Από τις 8 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015, η ΠΟΔΝ πραγματοποίησε Μπριγάδα αλληλεγγύης στο Νεπάλ 
κάτω από τον τίτλο «Julio A. Mella»1. 

Η ΠΟΔΝ, δεν έμεινε απαθής μπροστά στις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού που έπληξε το λαό 
του Νεπάλ. Ως οργάνωση που έχει στο επίκεντρο της τη διεθνιστική αλληλεγγύη, ανταποκρίθηκε 
άμεσα καλώντας τις οργανώσεις-μέλη της να στηρίξουν τους πληγέντες.

Μάλιστα, γι’ αυτό το σκοπό, οργάνωσε Μπριγάδα αλληλεγγύης και αντιπροσωπεία της επισκέφτηκε 
το Νεπάλ όπου και εργάστηκε μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές. Θυμίζουμε ότι, οι επιπτώσεις 
από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα καταγράφουν περισσότερους από 9.000 
θανάτους, περισσότερους από 18.000 τραυματίες και εκατομμύρια άστεγους. 

Η διεθνής αλληλεγγύη αποτελεί βασικό στοιχείο στον αγώνα της ΠΟΔΝ, γι’ αυτό και τέτοιου είδους 
Μπριγάδες Αλληλεγγύης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης της και της 70χρονης 
ιστορίας της. Επικεφαλής στην αποστολή στο Νεπάλ ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΔΝ Jesus 
Rafael Mora και η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. 

1«Julio A. Mella» (Κουβανός επαναστάτης, ένας  από τους ιδρυτές του ΚΚ Κούβας το 1925. 
Δολοφονήθηκε σε ηλικία 26 χρονών στο Μεξικό

διεθνήΙούλιος 2015Ιούλιος 2015

Αφγανιστάν 
»Σχολεία μένουν κλειστά λόγω των 
συγκρούσεων  

Η δίνη του πολέμου, που σύρουν τον κόσμο τα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, δεν αφήνει εκτός 
κανένα κομμάτι της κοινωνίας. Τα τραγικότερα 
θύματα του είναι τα παιδιά. Ρουκέτα που έπληξε 
σχολικό κτηριακό τετράγωνο στο Αφγανιστάν 
σκότωσε ένα δάσκαλο και δύο μαθητές. Η ασφάλεια 
τον μαθητών ακόμα και στα σχολεία δεν υπάρχει, με 
αποτέλεσμα πάρα πολλά να παραμένουν κλειστά. 

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικανών που 
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή από το 2001, 
αφήνει νεκρούς αμάχους γύρω στις 3,000 το χρόνο 
(υπολογισμοί του 2013 από ΟΗΕ), με αυξητική τάση. 

Επιμέλεια:
Χριστόφορος Πιτταράς

Τ.Ο. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Περιφέρειας Δαλιού

ΗΠΑ 
»Η Γη της επαγγελίας

65 χρόνια μετά από τους αγώνες των μαύρων 
ανθρώπων για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, τα 
πιο πάνω παραμένουν ψιλά γράμματα για την χώρα 
της «Ελευθερίας». Παρακολουθούμε τον τελευταίο 
καιρό όξυνση των επιθέσεων της αστυνομίας 
κυρίως σε Αφροαμερικάνους και μειονότητες. Τους 
τελευταίους πέντε μήνες, 385 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από σφαίρες αστυνομικών. Πάνω από τα 2/3 
είχαν σκουρόχρωμο δέρμα. 

Η ρατσιστική συμπεριφορά, όμως, δεν περιορίζεται 
μόνο στην αστυνομία, άλλα καλλιεργείται σκόπιμα 
στη κοινωνία, ούτως ώστε να στρέφονται ο λαός ο 
ένας εναντίων στον άλλο. Ένας από τους καρπούς 
της σποράς αυτής ήταν η επίθεση ενός οπλισμένου 
λευκού σε μια εκκλησία Αφροαμερικάνων, που 
σκόρπισε  το θάνατο σε 9 άτομα. 



παραπολιτικά


