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H ΕΔΟΝ στάθηκε δίπλα στο φοιτητικό κίνημα 
στην κινητοποίηση ενάντια στο κουτσούρεμα της 
φοιτητικής χορηγίας

Για ακόμα μια φορά γίναμε μάρτυρες της προσπάθειας της 
Κυβέρνησης να φορτώσει τα βάρη της οικονομικής κρίσης στο 
λαό και πιο συγκεκριμένα στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της 
κοινωνίας, που δεν είναι άλλο από τη φοιτητιώσα νεολαία.

Πώς αλλιώς εξηγείται το νομοσχέδιο που προσπαθεί να 
περάσει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για μείωση 
των δικαιούχων της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού 
πακέτου, όταν είναι ξεκάθαρο ότι όλο και περισσότεροι 
νέοι χρειάζονται οικονομική στήριξη για να μπορούν να 
σηκώσουν τα οικονομικά βάρη της εκπαίδευσής τους; Όταν 
είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαίο η παιδεία να 
αποτελεί κοινωνικό αγαθό, ώστε η κοινωνία μας μας να έχει 
πραγματικά προοπτική να ορθοποδήσει. Όταν, αντί αυτού, 
οι πραγματικοί ένοχοι μένουν στο απυρόβλητο. Όταν ο 
ορισμός της ανάπτυξης για την κυβέρνηση περιλαμβάνει μόνο 
όρους όπως «επιχειρηματικότητα», «ανταγωνιστικότητα», 
«επενδύσεις». Και όλα αυτά για ποιους; Και από ποιους; Όταν 
οι νέοι της Κύπρου εξ-αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, η μοναδική 
λέξη που γνωρίζουν, κύριε Υπουργέ, είναι η «επιβίωση». 

Παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας

Και σαν να μην έφτανε το χτύπημα αυτό, ενάντια στους 
φοιτητές, χτύπημα από το Υπουργείο Παιδείας δέχτηκε και 
η ιστορική αλήθεια, έχοντας εντάξει στο πρόγραμμα των 
σχολείων επίσκεψη στο κρησφύγετο του Γρίβα, στα πλαίσια 
των επισκέψεων των σχολείων σε μνημεία, για ποια; …
για την Ελευθερία. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση έχει 
μπερδέψει τις λέξεις. 

Ως ΕΔΟΝ με σεβασμό στην ιστορία και στους αγώνες του 
κυπριακού λαού για δημοκρατία, ενάντια στο φασισμό 
και στον εθνικισμό, έχουμε κάνει κάλεσμα προς κάθε 
δημοκρατικά σκεπτόμενο μαθητή στέλεχος, μέλος και φίλο 
της ΕΔΟΝ να επιδείξει ανυπακοή σε τυχόν επίσκεψη του 
σχολείου του στο κρησφύγετο του προδότη της Κύπρου 
και του λαού μας Γρίβα και να αρνηθεί να παραστεί στην 
επίσκεψη αυτή. Δεν περιμένουμε από τους νέους να το 
πράξουν αυτό με τυφλή υπακοή προς τη μια τάση ή την άλλη. 
Αντιθέτως, απαιτούμε από κάθε νέο να γνωρίζει την ιστορία 
του τόπου του, ώστε γνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος, 
να διαφυλάξει το μέλλον, γιατί όπως είπε και ο Έντμουντ 
Μπέρκ: «Αυτοί που δεν ξέρουν ιστορία, είναι καταδικασμένοι 
να την επαναλάβουν».

Επανεκλογή της ΕΔΟΝ στην Προεδρία της ΠΟΔΝ

Μιας και κάνουμε αναφορά στην ιστορία, στην ιστορία του 
παγκόσμιου αντι-ιμπεριαλιστικού κινήματος νεολαίας θα 
καταγραφεί η επανεκλογή της ΕΔΟΝ στην προεδρία της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ). 
Πραγματοποιήθηκε από τις 8-12 Νοεμβρίου η 19η Γενική 
Συνέλευση της ΠΟΔΝ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 
δεκάδες Οργανώσεις από όλο τον κόσμο και επαναβεβαίωσαν 
τον κοινό τους αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους 
εκφραστές του. Η ΕΔΟΝ, λαμβάνοντας τη τιμή να επανεκλεγεί 
στην προεδρία της Ομοσπονδίας για δεύτερη συνεχόμενη 
θητεία, βεβαίωσε όλες τις Οργανώσεις-μέλη που συμμετείχαν 
στη Συνέλευση ότι πρώτη μεταξύ ίσων θα συμβάλει στην 
ενδυνάμωση της Ομοσπονδίας και του ρόλου που έχει να 
διαδραματίσει στους αγώνες όλων των λαών ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό. 

«Κάλαντα Αλληλεγγύης» 2015 για τα 
προσφυγόπουλα της Συρίας

Για την ΕΔΟΝ η διεθνής δράση και η έκφραση διεθνιστικής 
αλληλεγγύης αποτελούν προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό 
και θέλοντας να δείξουμε έμπρακτα τη στήριξη μας και 
την αλληλεγγύη μας, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την 
καθιερωμένη εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης», στα 
προσφυγόπουλα της Συρίας. Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται 
στα πλαίσια της δράσης του Παγκύπριου Κινήματος 
ΕΔΟΝόπουλων και στην προσπάθεια ανάπτυξης του 
αισθήματος αλληλεγγύης, τόσο στα παιδιά που συμμετέχουν 
στα Τοπικά μας Κινήματα, όσο και στους νέους και νέες μέλη 
της ΕΔΟΝ, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία 
μας αυτή. 

18ο Παγκύπριο Συνεδριο ΕΔΟΝ

Η διαπαιδαγώγηση των μελών της ΕΔΟΝ, ως ενεργούς 
πολίτες και προοδευτικά, κριτικά σκεπτόμενους ανθρώπους, 
αποτελεί ένα ακόμη από τους δομικούς στόχους της ΕΔΟΝ. 
Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και τα Παγκύπρια 
Συνέδρια της Οργάνωσης μας. Αυτή την περίοδο όλες οι 
Επαρχιακές Οργανώσεις εργάζονται για την προετοιμασία 
του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ. Η διαδικασία 
για το συνέδριο ξεκίνησε με την πραγματοποίηση Γενικών 
Συνελεύσεων σε όλες τις Τοπικές μας Οργανώσεις, κατά τις 
οποίες, μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες 
εκλέγηκαν οι αντιπρόσωποι για τις επαρχιακές Συνδιασκέψεις 
και για το Συνέδριο, καθώς επίσης προτάθηκαν οι υποψήφιοι 
για τα Επαρχιακά Συμβούλια, αλλά και για το Κεντρικό 
Συμβούλιο. 

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος, 
κατά τον οποίο τα μέλη της ΕΔΟΝ μέσα από αρθρογραφία 
εκφράζουν και αναλύουν τις απόψεις τους πάνω σε διάφορα 
ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία και εντάσσονται στη 
δράση της Οργάνωσης μας, έχοντας ως βάση το έγγραφο των 
Θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Ο διάλογος 
αυτός αποτελεί την αρχή του πλούσιου και εποικοδομητικού 
διαλόγου που θα αναπτύξουν οι εκατοντάδες αντιπρόσωποι 
στο Συνέδριο, στο οποίο θα ασχοληθούμε τόσο με θέματα 
γενικής φύσης, όσο και με συγκεκριμένα ζητήματα όπως 
είναι η πάλη του λαού μας για λύση και επανένωση, καθώς 
επίσης ζητήματα οργανωτικής φύσης για το ρόλο του μέλους 
της ΕΔΟΝ και τη λειτουργία των Τοπικών μας Οργανώσεων. 
Προσδοκούμε ότι μέσα από το διάλογο, η ΕΔΟΝ θα βγει 
ακόμη πιο ενισχυμένη, ακόμη πιο δυνατή και ικανή να 
συνεχίσει τους αγώνες της. 

Είμαστε σίγουροι ότι το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο θα 
αποτελέσει εφαλτήριο αγώνων, θέτοντας τις βάσεις για 
τις μάχες με τις οποίες θα έρθουμε αντιμέτωποι τα επόμενα 
χρόνια. Με το σύνθημα «Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού, 
με την ΕΔΟΝ για το δίκαιο του λαού» κάνουμε αγωνιστικό 
κάλεσμα στην κυπριακή νεολαία:

Για ΟΡΓΑΝΩΣΗ και συστράτευση με την ΕΔΟΝ, στα σχολεία, 
στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στις ουρές της 
ανεργίας, στα στέκια νεολαίας.

Για ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΝΤΟΥ, ενάντια σε κάθε πολιτική που 
χτυπά τους νέους και το μέλλον τους, ενάντια σε κάθε 
αντιλαϊκό μέτρο που καταπατά τα - με αίμα και θυσίες 
-  κεκτημένα του κάθε εργάτη και εργαζόμενου.

Μαζί με την ΕΔΟΝ για το δίκαιο του λαού,  για μια Κύπρο 
ενωμένη και ανεξάρτητη, κυρίαρχη, όπου  Ελληνοκύπριοι, 
Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και  Λατίνοι θα 
απολαμβάνουν δικαιώματα όπως η ελευθερία, η ισότητα 
και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Ο Δεκέμβρης σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς, οι αγώνες όμως που έχει να δώσει η κυπριακή νεολαία δεν ολοκληρώνονται στα πλαίσια ενός ημερολογιακού χρόνου. 
Η ΕΔΟΝ συνεχίζει δυναμικά τις διεκδικήσεις για τη νεολαία στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, στην κοινωνία. 
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5συνέντευξη

«Ν»: Συναγωνιστή Νικόλα, θα ήθελα αρχικά 
να μας πεις λίγα λόγια για την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών και 
τη δράση της.

Μιλώντας για την ΠΟΔΝ, είναι σημαντικό να 
πούμε το πότε ιδρύθηκε και ποιός ήταν ο λόγος 
που οδήγησε εκατομμύρια νέους στην απόφαση 
για ίδρυσή της. Η ΠΟΔΝ, λοιπόν, ιδρύθηκε στις 
10 Νοεμβρίου του 1945, μέσα σε μια περίοδο που 
οι λαοί προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν από τα 
συντρίμμια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, κι εκεί 
ήταν η στιγμή που χιλιάδες νέοι και νέες, μέλη 
κομμουνιστικών, προοδευτικών και δημοκρατικών 
Οργανώσεων από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν στο 
Λονδίνο για την ιδρυτική Συνέλευση της ΠΟΔΝ. 
Συμπληρώθηκαν φέτος 70 χρόνια ασυμβίβαστης 
και αδιάκοπης δράσης στην υπηρεσία της νεολαίας 
και των δικαιωμάτων της, πάντα στο πλευρό των 
φτωχών και των καταπιεσμένων, πάντα απέναντι 
στον ιμπεριαλισμό, το σύστημα που γεννά δυστυχία, 
εκμετάλλευση και πολέμους. Να πούμε πως δεν υπάρχει 
αγώνας στην Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική, στην 
Μέση Ανατολή και Ευρώπη όπου η ΠΟΔΝ να μην έδωσε 
το αγωνιστικό παρών της, με τις Οργανώσεις-μέλη της, 
με τα εκατομμύρια νέων των θρανίων, της δουλειάς και 
των πανεπιστημίων. Με εκστρατείες και διαδηλώσεις, 
αφίσες σε δεκάδες γλώσσες, αποφάσεις μαζικών φορέων 
της νεολαίας, με φεστιβάλ και πολύμορφες 
δράσεις, με έμπρακτη αλληλεγγύη στους 
δοκιμαζόμενους λαούς. Η ΠΟΔΝ, ως παγκόσμια 
Ομοσπονδία, έχει 155 Οργανώσεις-μέλη από 
περισσότερες από 100 χώρες.

«Ν»:Στα πλαίσια της 19ης Συνεύλεσης της 
ΠΟΔΝ που πραγματοποιήθηκε απο τις 9 
μέχρι της 12 Νοεμβρίου 2015 στην Αβάνα 
της Κούβας, η ΕΔΟΝ επανεκλέχθηκε ομόφωνα 
στην Προεδρία της ΠΟΔΝ. Πόσο σημαντική 
είναι η εκλογή αυτή;

Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική 
εξέλιξη και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς 
εκλαμβάνουμε το αποτέλεσμα ως αναγνώριση 
προς τη διεθνή δράση της ΕΔΟΝ η οποία 
βασίζεται στη διεθνιστική μας αλληλεγγύη. 

η Κύπρος 
πρέπει να νιώθει 
ικανοποίηση και 

περηφάνια για την 
εκλογή της ΕΔΟΝ 
στην προεδρία της 

ΠΟΔΝ

Δεκέμβρης 2015

Επίσης, το αποτέλεσμα από μόνο του πιστοποιεί την 
επιτυχία της ΕΔΟΝ στην προεδρία της ΠΟΔΝ τα τελευταία 
4 χρόνια, καθώς οι Οργανώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας 
μάς στήριξαν ομόφωνα, κρίνοντας τη δράση μας ως η 
Οργάνωση-πρόεδρος της τελευταίας περιόδου. Θεωρώ πως η ΕΔΟΝ θα 
συνεχίσει με την ίδια αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια τη δουλειά της στην 
ΠΟΔΝ, και πως υπάρχει πλέον τεράστια εμπειρία για να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε ως Οργάνωση σε νέες προκλήσεις και να δυναμώσουμε 
ακόμα περισσότερο την ΠΟΔΝ και το διεθνή αντιιμπεριαλιστικό αγώνα 
στο επίπεδο της νεολαίας. 

«Ν»: Ποιές είναι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της ΕΔΟΝ όπως 
αυτές απορρέουν από τη θέση αυτή;

Φυσικά απορρέουν πάρα πολλές ευθύνες. Πρακτικά έχουμε 
την ευθύνη του συντονισμού και της αντιπροσώπευσης μιας 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με 155 οργανώσεις μέλη, που 
αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια νέους από όλο τον κόσμο. 
Έχουμε την ευθύνη να εργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε 
να διατηρούμε την ενότητα των νέων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επίσης, πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε πάντα 
ενημερωμένοι για τις διεθνείς εξελίξεις, έτσι ώστε να 
μπορούμε να καταδικάζουμε, να εκφράζουμε αλληλεγγύη 
και να αναπτύσσουμε συγκεκριμένη δράση εκεί και όπου 
χρειάζεται. Φυσικά, ως η Οργάνωση-πρόεδρος της ΠΟΔΝ 
έχουμε όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν βάσει του 
καταστατικού της Ομοσπονδίας.  

«Ν»: Ποιά πιστεύεις ότι είναι η σημασία για την Κύπρο 
απο την επανεκλογή της ΕΔΟΝ στην Προεδρία της 

ΠΟΔΝ;

Η Κύπρος είναι μια πάρα 
πολύ μικρή χώρα, όπου 
ο λαός της εδώ και 
41 χρόνια υποφέρει 
από την τουρκική 
εισβολή και κατοχή. 
Το γεγονός ότι οι νέοι 
από όλο τον κόσμο 
εμπιστεύτηκαν μια 
Οργάνωση νεολαίας 
από την Κύπρο λέει 
πάρα πολλά.

 Επίσης, η προεδρία μας στην ΠΟΔΝ από μόνη της βοηθάει στη 
διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, με αποτέλεσμα 
η διεθνής στήριξη και αλληλεγγύη προς τον κυπριακό λαό 
να αυξάνεται. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να λέμε πως η 
Κύπρος πρέπει να νιώθει ικανοποίηση και περηφάνια για 
την εκλογή της ΕΔΟΝ στην προεδρία της ΠΟΔΝ, καθώς είναι 
ένα αποτέλεσμα που πέραν από την αναγνώριση της ΕΔΟΝ, 
προσθέτει και στήριξη στον αγώνα του κυπριακού λαού για 
απελευθέρωση και επανένωση.

«Ν»: Μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 
ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΠΟΔΝ και πως 
πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται σε αυτές μέσα απο τη δράση της; 

Η ΠΟΔΝ έχει αναλύσει την παγκόσμια οικονομική κρίση ως 
κρίση του καπιταλισμού. Είναι μια κρίση όπου πέραν από 
οικονομική έγινε και κοινωνική. Αυτό που βλέπουμε είναι πως 
τα δικαιώματα των νέων σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί σε 
τεράστιο βαθμό μετά την κρίση. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει 
κοινή πολιτική της αστικής τάξης για την αντιμετώπιση της 
κρίσης, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των μονοπωλίων και του 
μεγάλου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα οι νέοι να αντιμετωπίζουν 
την ανεργία, τη μετανάστευση, τους μισθούς πείνας, το 
ξεπούλημα της υγείας και τις παιδείας κ.α. Αυτά μπορεί να τα 
βλέπουμε έντονα στην Ευρώπη, αλλά συμβαίνουν και σε άλλες 
χώρες του κόσμου. Η ΠΟΔΝ φυσικά και ανταποκρίνεται σε αυτές 
τις προκλήσεις, καθώς έχει ξεκάθαρες θέσεις στο πλευρό των 
φοιτητών και των εργαζομένων. Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη 
δράση με εκστρατείες που απευθύνονταν στα δικαιώματα των 
φοιτητών και των εργαζομένων, με διάφορες ανακοινώσεις που 
καταδικάζουν τις βάρβαρες πολιτικές λιτότητας, κυρίως από την 
πλευρά της Ε.Ε., αλλά και των κυβερνήσεων που τις υιοθετούν 
υποταγμένες στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δεν τη φοβίζουν 
οι προκλήσεις την ΠΟΔΝ, καθώς υπάρχει τέτοια προϊστορία που 
δείχνει ότι η Ομοσπονδία διαχρονικά ήταν έτοιμη να δράσει σε 
κάθε πρόκληση και να επιβιώσει κάτω από πάρα πολύ δύσκολες 
συνθήκες.

•Επιμέλεια:
Άντρεα Τσιηφτέ

Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Πραγματοποιήθηκε η 19η Συνέλευση της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, από τις 8 μέχρι τις 
12 Νοεμβρίου 2015, στην Αβάνα της Κούβας. Η Συνέλευση 
της ΠΟΔΝ πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια και αποτελεί 
σημαντική στιγμή για τη δράση της Ομοσπονδίας, καθώς 

δίνει την ευκαιρία στις Οργανώσεις - μέλη να εκτιμήσουν τη 
δράση κατά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης και να 
θέσουν από κοινού στόχους και πολιτικές κατευθύνσεις που 
θα καθοδηγούν την Ομοσπονδία για τα επόμενα 4 χρόνια. 

Εορτασμοί για τα 70χρονα της ΠΟΔΝ
Η χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
Συνέλευση της ΠΟΔΝ είναι εξίσου σημαντική, καθώς εντάσσεται 
στα πλαίσια των εορτασμών για τα 70 χρόνια ζωής και δράσης 
της Ομοσπονδίας. Η ΠΟΔΝ, μέσα από ιστορικούς αγώνες της 
νεολαίας κατάφερε να εδραιωθεί ανάμεσα στις κομμουνιστικές 
και προοδευτικές Οργανώσεις νεολαίας παγκοσμίως, ως το 
όργανο μέσα από το οποίο μπορούν να εκφραστούν και να 
υλοποιηθούν κοινές απόψεις και στόχοι. Κατάφερε, επίσης, 
να συνενώσει κάτω από μια στέγη, το παγκόσμιο αντι-
ιμπεριαλιστικό κίνημα νεολαίας. 

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 
70χρονα της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, εγκαινιάστηκε μνημείο 
αφιερωμένο στην ΠΟΔΝ στο χώρο της διεθνούς κατασκήνωσης 
«Julio Antonio Mella» του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας 
με τους Λαούς. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μουσικο-
καλλιτεχνική εκδήλωση την οποία ανέβασαν παιδιά, μέσα 
από την οποία αναδείχθηκε η κουβανική κουλτούρα και η 
πολύπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος των παιδιών στην 
Κούβα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έκθεση αφίσας, μέσα 
από την οποία αναδεικνύονται οι ιστορικοί αγώνες της ΠΟΔΝ, 
μέσα από εκστρατείες ή άλλες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας 
δίπλα στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών του κόσμου. Από 
την έκθεση δεν απουσίαζε η αφίσα της διεθνούς συνάντησης 
αλληλεγγύης αφιερωμένη στον αγωνιζόμενο λαό της Κύπρου, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 1981. 

Η στήριξη της ΠΟΔΝ στον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια 
στην κατοχή, για ειρηνική και βιώσιμη λύση και επανένωση 
του λαού, υπήρξε διαχρονική και σταθερή. Η συμβολή της 
ΕΔΟΝ στο θέμα αυτό υπήρξε καθοριστική, αφού κατάφερε 
μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει στην 
Ομοσπονδία να διεθνοποιήσει το Κυπριακό πρόβλημα. Μέσα 
από τη διαχρονική και συνεπή προσπάθεια ενημέρωσης για 
το κυπριακό πρόβλημα αλλά και των εξελίξεων στην Κύπρο 
ανάμεσα στις προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας, η ΕΔΟΝ 
κατάφερε να αποκτήσει σταθερούς συμμάχους στους μικρούς 
και μεγάλους αγώνες της κυπριακής νεολαίας. 

Αναγκαιότητα η ενίσχυση της 
πολύπλευρης δράσης
των Περιφερειακών Επιτροπών της ΠΟΔΝ 

Στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις των 5 περιφερειακών επιτροπών της Ομοσπονδίας, 
της Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής και 
Καραϊβικής, της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και 
Βορείου Αφρικής. Στόχος των συναντήσεων ήταν οι Οργανώσεις-
μέλη να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν τα περιφερειακά 
ψηφίσματα, μέσα στα οποία γίνεται ανάλυση της πολιτικής 
κατάστασης σε κάθε περιφέρεια με αναφορά στα ζητήματα 
και τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτές, καθώς επίσης και αποτίμηση της 
δράσης της κάθε περιφέρειας από την προηγούμενη Συνέλευση. 

Η ΕΔΟΝ προήδρευε της περιφερειακής συνάντησης της Ευρώπης 
και Βορείου Αμερικής (CENA). Τη συνάντηση απασχόλησε η 
πολιτική κατάσταση και ο αγώνας των νέων στην Ευρώπη 
και Βόρειο Αμερική, με θέματα όπως η κοινωνική κατάσταση 
των νέων με την επιδείνωση της εκμετάλλευσης και των 
επιθέσεων ενάντια στη Δημόσια εκπαίδευση, η ιμπεριαλιστική 
επιθετικότητα, ο πόλεμος και ο κίνδυνος του φασισμού, το 
ΝΑΤΟ ως ο επιθετικός, πολιτικός και στρατιωτικός εχθρός της 
ειρήνης και των λαών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ ως 
ιμπεριαλιστικοί πόλοι. Τέλος, την περιφερειακή συνάντηση 
απασχόλησε η πολύπλευρη δράση της τα προηγούμενα χρόνια 
και η αναγκαιότητα για συνέχισή της σε κάθε πολιτικό επίπεδο. 

Επαναβεβαίωση του αντιιμπεριαλιστικού 
χαρακτήρα της ΠΟΔΝ

Στο επίκεντρο της συζήτησης της Συνέλευσης ήταν οι πολιτικές 
θέσεις, όπως εκφράστηκαν μέσα από την πολιτική διακήρυξη 
και τα 10 θεματικά ψηφίσματα πάνω στις συνεργασίες, στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στο φύλο, 
στην κατοχή, στην ειρήνη, στο ρατσισμό, στην αλληλεγγύη 
και στην ελευθερία. Τα πολιτικά αυτά έγγραφα καταγράφουν 
και αναλύουν ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν το 
παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, δίνοντας την ευκαιρία 
στις Οργανώσεις - μέλη να τοποθετηθούν επί των εγγράφων και 
γενικά, αναφέροντας τους αγώνες που δίνουν μέσα στο δικό 
τους περιεχόμενο δράσης, αλλά και ως μέλη του παγκόσμιου 
μετώπου αντίστασης της νεολαίας ενάντια στον ιμπεριαλισμό. 

Δεκέμβρης 2015
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Η ανάλυση της Πολιτικής Διακήρυξης οδηγεί τα μέλη της 
ΠΟΔΝ στην ανάγκη για ενίσχυση και στήριξη του αντι-
ιμπεριαλιστικού αγώνα των νέων και των λαών σε όλο τον 
κόσμο. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα λαών σε όλο τον 
κόσμο που αγωνίζονται και αντιστέκονται ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό, όπως η Κούβα, η Βενεζουέλα κ.α. Εκτιμάται 
ότι παρά τις δυσκολίες, το μοναδικό όπλο ενάντια στις 
επιβουλές του ιμπεριαλισμού είναι η ενότητα, η μαζική 
και οργανωμένη πάλη του λαού σε κάθε χώρα, αλλά και 
διεθνώς. 

Καταλήγουν ότι μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η ενδυνάμωση της 
ΠΟΔΝ είναι πιο αναγκαία από ποτέ, ώστε να αποτελέσει 
ουσιαστικό στήριγμα στους αντι-ιμπεριαλιστικούς αγώνες 
των λαών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ενεργό συμμετοχή 
όλων των Οργανώσεων στη δράση της Ομοσπονδίας, τόσο 
σε περιφερειακό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, 
σημαντικό στοιχείο είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας και 
με άλλους φορείς που θέτουν παρόμοιους στόχους. Όλες 
οι Οργανώσεις δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν την πλούσια 
παράδοση της ΠΟΔΝ ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης, 
διάκρισης, κατοχής, εκμετάλλευσης, πολέμου, ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό και στα εργαλεία του. 

Η ΠΟΔΝ σταθερός σύμμαχος
της Κύπρου!

Σημαντικό σημείο για την Κύπρο αποτελεί το ψήφισμα 
που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση της ΠΟΔΝ και 
προετοιμάστηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Ευρώπης 
και Βορείου Αμερικής, όπου επαναβεβαιώνεται η στήριξη και 
η αλληλεγγύη όλων των Οργανώσεων προς τους αγώνες 
του κυπριακού λαού και της νεολαίας ενάντια στην τουρκική 
κατοχή, για μια Κύπρο ενωμένη και κυρίαρχη, μέσα από 
τη λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, έχοντας 
ως βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αναφέροντας παράλληλα 
ότι: «η συνέχιση της παράνομης κατοχής της Κύπρου από 
την Τουρκία καταδικάζεται από την ΠΟΔΝ. Ενάντια στα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ και των κρατών, η Τουρκία συνεχίζει 
να κατέχει πέραν του ενός τρίτου του νησιού, ταυτιζόμενη 
με τα σχέδια του ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ για διαίρεση 
του νησιού, ώστε να εκμεταλλευτούν τον πλούτο και τη 
γεωστρατηγική του θέση, εξυπηρετώντας με τον τρόπο 
αυτό τα συμφέροντά τους για στρατικοποίηση του νησιού 
και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής».

Επανεκλογή της ΕΔΟΝ στην Προεδρία 
της ΠΟΔΝ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 19ης Συνέλευσης, 
κατά τη διαδικασία εκλογής των συλλογικών σωμάτων 

της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ επανεξελέγη ομόφωνα στην Προεδρία της ΠΟΔΝ με τον συν. Νικόλα 
Παπαδημητρίου, μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ.

Το νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΔΝ, εμπιστεύτηκε στην ΕΔΟΝ την Προεδρία της 
Ομοσπονδίας για ακόμα μια τετραετία. Η επανεκλογή της ΕΔΟΝ, αποτελεί τιμή για την 
ΕΔΟΝ αλλά και για την Κύπρο, καθώς η ΠΟΔΝ ήταν πάντα στο πλευρό των αγώνων του 
κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση. Βέβαια, η εξέλιξη αυτή βαραίνει την 
Οργάνωση μας και με πολλές ευθύνες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανάγκη συνεργασίας, 
συντονισμού και ενδυνάμωσης του αγώνα όλων των αντιιμπεριαλιστικών, προοδευτικών 
και δημοκρατικών δυνάμεων, ξεπροβάλλει ως αδήριτη ανάγκη μπροστά στις προκλήσεις 
που ορθώνονται από την κλιμάκωση της επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού.

Κατά τη διάρκεια εκλογής του αρχηγείου της ΠΟΔΝ, στη θέση του Γραμματέα έχει εκλεγεί 
η Κομμουνιστική Νεολαία Κούβας (UJC Cuba) και στις θέσεις των Αντιπροέδρων έχουν 
εκλεγεί η Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου (ULDY) και η Σοσιαλιστική Ένωση 
Νεολαίας Σρι Λάνκας (SYU Sri Lanka). Για τη θέση του Αντιπροέδρου από την περιφέρεια 
της Αφρικής, παραμένει κενή θέση η οποία θα πληρωθεί μέχρι και την πραγματοποίηση 
του επόμενου Γενικού Συμβουλίου εντός των επόμενων μηνών.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των καθηκόντων μας, ξεκαθαρίζουμε πως θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα για ενδυνάμωση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα της ΠΟΔΝ για διαρκή ειρήνη, 
ελευθερία, κοινωνική πρόοδο και δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

Δεκέμβρης 2015

•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Επικεφαλής Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Aπό τη Διεθνή κατασκήνωση «Julio Antonio 
Mella» του Κουβανικού Ινστιτούτου φιλίας με 

τους λαούς

Έκθεση αφίσας στα πλαίσια των εορτασμών για 
τα 70χρονα της ΠΟΔΝ

Εκδήλωση για αλληλεγγύη στην Κούβα 

Από διμερή συνάντηση με την UJC Κούβας-η 
οργάνωση που διοργάνωσε και φιλοξένησε 
τη Γενική Συνέλευση-και με την Οργάνωση 
JCV Βενεζουέλας. Η ΕΔΟΝ εκμεταλλευόμενη 

την παρουσία τόσων οργανώσεων στη 
Γενική συνέλευση, πραγματοποίησε διμερείς 

συναντήσεις με πληθώρα οργανώσεων, κατά τις 
οποίες οι οργανώσεις συζητούσαν θέματα που 

απασχολούσαν την ομοσπονδία, καθώς επίσης και 
τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες τους. Η ΕΔΟΝ 
διαχρονικά αξιοποιούσε τις διμερείς συναντήσεις 

για την διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος

Πολιτιστική εκδήλωση στα πλαίσια των 
εορτασμών για τα 70χρονα της ΠΟΔΝ

Περιφερειακή συνάντηση των οργανώσεων της 
Ευρώπης και Βορείου Αμερικής

Εγκαίνια μνημείου της ΠΟΔΝ στη Διεθνή 
κατασκήνωση «Julio Antonio Mella” του 

Κουβανικού Ινστιτούτου φιλίας με τους λαούς

Στην Πολιτική Διακήρυξη της 19ης 
Συνέλευσης της ΠΟΔΝ οι οργανώσεις 
μέλη συζήτησαν και κατέληξαν στα 

εξής: 

•Επαναβεβαίωσαν τον χαρακτήρα της ομοσπονδίας ως 
αντι-ιμπεριαλιστική, προοδευτική, δημοκρατική και μαζική 
οργάνωση νεολαίας, ενεργή στον αγώνα των νέων και των λαών 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, η οποία θα προωθεί την ενότητα, 
τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στις προοδευτικές 
και αντι-ιμπεριαλιστικής δυνάμεις νεολαίας του κόσμου.

•Ανάλυσαν την κοινωνία μέσα στην οποία δρουν οι οργανώσεις, 
στην οποία κυριαρχεί η παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική 
κρίση με σκληρές συνέπειες για την ευημερία των λαών και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. Μια κρίση μέσα στην οποία οι 
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ενώ οι επιπτώσεις βαραίνουν 
τα λαϊκά στρώματα, με τη φτώχια να απειλεί ανέργους και 
εργαζόμενους. Επιπλέον, η πρόσβαση του λαού σε κοινωνικά 
αγαθά όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση, ακόμη 
και η τροφή γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, ενώ παράλληλα οι 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι οδηγούν εκατομμύρια 
στην εξαθλίωση και την προσφυγιά. Παράλληλα η άνοδος και 
η ενίσχυση νεοφασιστικών οργανώσεων προκαλεί περεταίρω 
αποσταθεροποίηση της κατάστασης σε διάφορες χώρες. 

•Αναγνώρισαν τον ιμπεριαλισμό ως τον μεγαλύτερο εχθρό της 
νεολαίας και των λαών. Η ένταση των ενδο-ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών για επικράτηση των μονοπωλίων και επέκταση 
των σφαιρών επιρροής, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
επιθετικότητας απέναντι σε κάθε δικαίωμα του λαού. Αυτό 
αναλύεται μέσα από διάφορες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
και τη μορφή τους, καθώς επίσης και ο ρόλος του ΝΑΤΟ, σε 
χώρες, όπως η Κύπρος, η Συρία, η Παλαιστίνη, το Πακιστάν, 
το Αφγανιστάν, η Υεμένη και άλλες χώρες της Αφρικής και της 
Λατινικής Αμερικής.

•Αναλύονται επίσης οι σχέσης Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, καθώς επίσης 
και η συμβολή και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών στη 
δημιουργία ακραίων ομάδων όπως είναι το Ισλαμικό κράτος. 
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υμπληρώθηκαν φέτος στις 15 Νοεμβρίου, 32 χρόνια από την μονομερή και 
παράνομη ανακήρυξη των κατεχομένων εδαφών μας σε «Τούρκικη Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου», σε αυτό δηλαδή που πολύ σωστά ονομάζουμε 
«ψευδοκράτος». Δυστυχώς, για όλους μας, στη φετινή μαύρη επέτειο, 
δεν ξύπνησε μόνο ο πόθος του λαού μας για λευτεριά και επανένωση του 
νησιού. Μια μερίδα με τα πιο συντηρητικά, τα πιο οπισθοδρομικά στοιχεία της 
κυπριακής κοινωνίας,  αναβίωσαν ότι πιο σκοτεινό έχει να δείξει η σύγχρονη 
ιστορία μας. Σήκωσαν τις ενωτικές, ξέθαψαν ότι σοβινιστικό σύμβολο πέρασε 

απ’ τον τόπο τον τελευταίο αιώνα και βάλθηκαν να πείσουν όποιον τους είδε πως, στο νησί 
μας ο φασισμός καλά κρατεί!

Σε καμία περίπτωση η δική μας Οργάνωση, ούτε εξεπλάγη ούτε παραξενεύτηκε από αυτές τις 
συμπεριφορές. Για εμάς είναι εξάλλου ξεκάθαρο πως όσο πλησιάζουμε στην απαλλαγή από 
τους δυνάστες μας, η σαπίλα και το μίσος που συντηρούνται από τη διαίρεση του τόπου, θα 
βγαίνουν προς τα έξω και αυτή την μπόχα θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε!  Όπως πάντα 
κάνουμε, όμως, το κακό που φυτρώνει δε θα κάτσουμε να το κλαδεύουμε ώσπου να κάνει 
κορμό. Πρέπει να το ξεριζώσουμε όσο είναι ώρα! 

Αναζητώντας, λοιπόν, τη ρίζα του, καταλήγουμε δυστυχώς στο κόμμα που είναι σήμερα στη 
διακυβέρνηση του τόπου. Ο φασισμός και ο εθνικισμός για εμάς έχουν ρίζες πολύ βαθιές μέσα 
στο σύστημα που ζούμε. Για την μορφή που παίρνει όμως σήμερα στην Κύπρο, είναι ξεκάθαρο 
πως υπαίτιος είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Με μια σειρά πολιτικών που εφάρμοζε χρόνια 
τώρα στο Κυπριακό, με την υπόθαλψη των μεγαλύτερων εγκληματιών του τόπου και φυσικά 
με την καλλιέργεια μέσα στις μαθητικές και φοιτητικές του οργανώσεις των πιο ακραίων 
εθνικιστικών-σοβινιστικών αντιλήψεων, κατάφερε να κρατήσει το θεριό ζωντανό ώσπου να 
βρει γόνιμο έδαφος να ορθώσει μπόι. 

Σήμερα, ο ΔΗΣΥ, ενώ προσπαθεί να συνετίσει την πολιτική του στα πλαίσια που χρειάζονται 
για να φτάσουμε σε λύση, παράλληλα, δε στάματα σε καμία περίπτωση να καλλιεργεί την 
ίδια μισαλλοδοξία που χρόνια τώρα καλλιεργεί, μήπως και χάσει τους πιο ακραίους του 
ψηφοφόρους. Από αυτή την ακροβασία του ΔΗΣΥ, μεταξύ ρεαλισμού και εθνικισμού, μας 
προέκυψε το τελευταίο διάστημα μια κατάσταση που ενώ μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή 
περίπτωση σχιζοφρένειας, είναι στην ουσία κάτι πολύ πιο σοβαρό και επικίνδυνο για την 
Κύπρο. Επειδή, όμως, εμείς δεν εξαπολύουμε κούφιες κατηγορίες για χάριν μικροπολιτικού 
κέρδους, όπως συνέβαινε από την αντιπολίτευση επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ, ορίστε περί τίνος 
πρόκειται:  

ην ίδια ώρα που η ΝΕΔΗΣΥ κατεβαίνει σε 
δενδροφύτευση για την «επανένωση της 
Κύπρου», το φοιτητικό και το μαθητικό της τμήμα 
κατεβαίνουν στους δρόμους να διατυμπανίσουν 

πως «Κύπρος Γη Ελληνική» και φωνάξουν κοινά  συνθήματα 
με τα πιο ακροδεξιά στοιχεία της Κυπριακής κοινωνίας (βλ. 
ΕΛΑΜ, ΕΦΑΕΦΠ).

Το όλο σκηνικό γίνεται παράδοξο μονό και μόνο που ορισμένοι 
φυτεύουν δέντρα για την φιλία και την επανένωση, στο ίδιο 
χώμα που μερικές δεκαετίες πριν «φύτευαν» δημοκρατικούς 
και προοδευτικούς Τ/Κ και Ε/Κ. Τα πανό και τα εμετικά 
συνθήματα φροντίζουν απλά να μας εμπεδώσουν την 
πραγματικότητα.

πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά από επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στα γραφεία του TDP, προχώρησε σε κοινή 
ανακοίνωση με τον ηγέτη του Τ/κ κόμματος για την διεξαγωγή 
δικοινοτικού φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, όπως ανέφερε, έχει στόχο 
να φέρει τους ανθρώπους κοντά, να στηρίξει τους δύο ηγέτες για 

την εξεύρεση λύσης και να βρούμε τρόπους να ζήσουμε μαζί. 

Παράλληλα, ενώ ο ΔΗΣΥ «προσπαθεί» να βρούμε τρόπο να ζήσουμε ειρηνικά, 
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ στέλνει εγκύκλιο στα σχολεία για επισκέψεις στο 
κρησφύγετο του ανθρώπου σύμβολο του εθνικισμού και των δικοινοτικών 
σφαγών. Δεν περίμεναν, βέβαια, να γίνουν κυβέρνηση για να ξεκινήσουν 
να ποτίζουν δηλητήριο τα μυαλά των μαθητών. Η εφημερίδα της μαθητικής 
κίνησης του Συναγερμού κάνει χρόνια τώρα λόγο για την ιδανική λύση του 
να «τους ρίξουμε όλους στην θάλασσα» 

Δυστυχώς για την Κύπρο, ξέρουμε πολύ καλά πως αυτοί που κλώσησαν το αυγό δεν 
πρόκειται να έρθουν τώρα να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν 
να το θρέφουν αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες. Ευτυχώς, από την άλλη, στην 
Κύπρο δεν υπάρχουν μόνο τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες ιδέες. Είναι και εκείνοι που πάνω 
απ’ όλα έβαζαν πάντα το καλό του λαού, του τόπου και το μέλλον της Κύπρου. Είναι και 
εκείνοι που για να φυτρώσει το δέντρο της φιλίας πότισαν τη γη με το δικό τους αίμα. 
Μπορεί να πέρασαν χρόνια, να άλλαξαν οι γενιές, αλλά πάντα υπάρχουν…

Εκείνοι χθες, εμείς σήμερα, οι δικές μας παρακαταθήκες αύριο. Δε θα αφήσουμε τον 
εθνικισμό να διχοτομήσει μια για πάντα το νησί μας. Όλοι μαζί να πέσει η κατοχή – όλοι 
μαζί για επανένωση!

•Ιάκωβος Τοφαρή
Μέλος ΕΔΟΝ Τ.Ε. Αθήνας

Σ

Τ Ο



Μαθητές και φοιτητές 
βρέθηκαν ξανά στους 
δρόμους φέτος, 
καταδικάζοντας την 
παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους και 
αποτίνοντας φόρο τιμής 
στους αγωνιστές του  
Πολυτεχνείου    

Όσο συνεχίζεται στην Κύπρο 
η κατοχή, κανείς δεν μπορεί 

να μην καταδικάζει την 
παράνομη ανακήρυξη του 

κατοχικού μορφώματος. Την 
ίδια ώρα, είναι αναγκαία η 

απότιση τιμής σε όλους όσοι 
έπεσαν το Νοέμβρη του 1973, 

παλεύοντας για δημοκρατία 
και ελευθερία
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Τα συνέδρια της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ αποτελούν σημαντικό σταθμό στη δράση και 
στην λειτουργία της Οργάνωσης. Εκατοντάδες δημοκρατικοί νέοι εκφράζουν 
τις απόψεις τους, θέτουν τους δικούς τους προβληματισμούς και τις δικές 
τους ανησυχίες, πάνω σε όσα διαδραματίζονται γύρω μας, κοινωνικά, 
πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά θέματα, όπως επίσης και 
σε οποιοδήποτε άλλον τομέα απασχολεί τον άνθρωπο σήμερα. 

Μεταφέρουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες, καταβάλλουν τις δικές 
τους προσπάθειες για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο αξιοπρεπή. 
Αναλύονται ζητήματα, θέτονται προτάσεις με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, 
τη βελτίωση και την πρόοδο.

Δεκέμβρης 2015

Ιδρυτικό Συνέδριο ΑΟΝ - 1945

Το ιδρυτικό συνέδριο  της 
Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(ΑΟΝ) συνήλθε στη Λευκωσία στις 
14 και 15 του Ιούλη 1945. Η ΑΟΝ θα 
πραγματοποιήσει, ακόμη τέσσερα 
συνέδρια, μέχρι το Δεκέμβριο του 
1955, όπου οι αποικιακές αρχές την 
έθεσαν εκτός νόμου, μαζί με το ΑΚΕΛ 
και άλλες οργανώσεις του Λαϊκού 
Κινήματος.

Ιδρυτικό Συνέδριο ΕΔΟΝ - 1959
Η άμεση αναγκαιότητα νόμιμης
έκφρασης του Νεολαιίστικου Κινήματος, 
ώθησε στην δημιουργία της Ενιαίας 
Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(ΕΔΟΝ), που αποτέλεσε τη συνέχεια της 
ΑΟΝ. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε στις 
18-19 Οκτωβρίου 1959, στη Λευκωσία και 
ένας γεμάτος αγώνες δρόμος άνοιξε. Με 
το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΔΟΝ, φύσηξε 
πνοή αναζωογόνησης και μαχητικότητας  
ανάμεσα στη νεολαία της Αριστεράς, 
η οποία πλέον μπορεί να εκφράσει τα 
αισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανησυχίες 
της, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή του τόπου. Η ΕΔΟΝ, πρόθυμα 
πρόσφερε εκατοντάδες χέρια για «να 
δεθούν γερά τα πανιά και τα κατάρτια 
του καραβιού», ώστε η πατρίδα μας στο 
δρόμο που τράβηξε -μετά την υπογραφή 
των συμφωνιών Ζυρίχης- Λονδίνου, να 
πάει «όσο πιο μπροστά γίνεται».

7o Παγκύπριο Συνέδριο - 1976
«Όλοι και όλα στον αγώνα για ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη,
αδέσμευτη και αποστρατικοποιημένη Κύπρο»

Στις 11 Απριλίου 1976 πραγματοποιείται τo 7ο 
Παγκύπριο Συνέδριο, κάτω από το μαύρο ουρανό 
που άφησαν τα τραγικά γεγονότα του 1974. Στο 
συνέδριο καταδικάστηκε το φασιστικό πραξικόπημα 
και η βάρβαρη τουρκική εισβολή. Το δίδυμο έγκλημα 
αποτέλεσε την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής- 
Νατοϊκής συνωμοσίας κατά της Κύπρου. Αίτημα 
της νεολαίας της ΕΔΟΝ ήταν η διεθνοποίηση του 
Κυπριακού, η εσωτερική ενότητα και η κάθαρση 
του κρατικού μηχανισμού. Η ΕΔΟΝ γνώριζε πως 
θα έπρεπε να είναι παρών σε αυτό το δύσκολο 
αγώνα, για μια Κύπρο ανεξάρτητη, εδαφικά άκαιρη, 
κυρίαρχη, αδέσμευτη και αποστρατικοποιημένη. 
Γι’ αυτό και αποφάσισε να ενδυναμώσει την 
δραστηριότητα της, ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας 
τον λαό της Κύπρου και προβάλλοντας σθεναρή 
αντίθεση απέναντι στα πλοκάμια του συστήματος και 
στα συμφέροντα που έβλαψαν τη χώρα. 

13ο Παγκύπριο Συνέδριο - 2001
«Πιο τολμηρά, πιο 
αποφασιστικά, πάντα 
αριστερά»

Το 13ο Συνέδριο έγινε στις 
5-7 Ιανουαρίου 2001, με κύριο 
σύνθημα: «Πιο τολμηρά, 
πιο αποφασιστικά, πάντα 
αριστερά». Έμφαση δόθηκε στο 
Κυπριακό πρόβλημα και την 
επαναπροσέγγιση, όπως επίσης 
και στην συνεχιζόμενη επίθεση 
της κυβέρνησης της δεξιάς 
ενάντια στα δικαιώματα των 
εργαζομένων, της νεολαίας, 
των φοιτητών και των χαμηλών 
εισοδηματικών στρωμάτων 
του λαού. Οι αναφορές για 
την Παγκοσμιοποίηση και 
το μύθο της «Νέας Τάξης 
Πραγμάτων» δεν μπορούσαν 
να λείπουν, αφού η δεκαετία 
αυτή χαρακτηρίστηκε από την 
ακμή τους και δυστυχώς και οι 
συνέπειες τους επηρέασαν και 
την Κύπρο, αλλά ευρύτερα και 
το διεθνές προσκήνιο.

16ο Παγκύπριο Συνέδριο - 2010
«Ισχυρή ΕΔΟΝ,
αγώνας για επανένωση 
και κοινωνική 
δικαιοσύνη»

Το 16ο Παγκύπριο 
Συνέδριο είχε 
πραγματοποιηθεί 
πάνω στο πέπλο 65 
χρόνων  αγώνων και 
έμπρακτης διεκδίκησης, 
σε πολλούς τομείς όπως 
η Κοινωνική Ευημερία, 
η Παιδεία και η 
Μόρφωση, ο Πολιτισμός 
κ.α. Το 16ο Συνέδριο 
που έλαβε χώρα στις 

2-4 Ιανουάριου 2010 ήταν και καταστατικό και έστειλε μηνύματα 
επανένωσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. To συνέδριο ασχολήθηκε με 
τη διεθνή κατάσταση και την ιμπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων, με 
το κίνημα της Αριστεράς διεθνώς και με τις εξελίξεις που είχε με την 
επαναπροσέγγιση και την Ε.Ε. Επίσης, ιδιαίτερα στάθηκαν στο κυπριακό 
πρόβλημα και στην δράση και την δουλεία των Νέων Εργαζομένων. Το 
2010 ήταν η απαρχή για την σύσταση του Τμήματος Νέων Εργαζομένων 
της ΕΔΟΝ.

Τον Ιανουάριο του 2016 θα διεξαχθεί το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο 
στις 2, 3 και 4 Ιανουαρίου του 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη 
Λευκωσία. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα: 
«Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του 
λαού».

•Μαρία Δίπλαρου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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τις 2,3 και 4 του Γεννάρη θα πραγματοποιηθεί 
το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, στο 
Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία, κάτω 
από το σύνθημα: «Οργάνωση – Αντεπίθεση 
παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του λαού». 

Το Συνέδριο αναμένεται να απασχολήσουν διάφορα 
ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τους μαθητές, 
τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, τις νέες 
γυναίκες και το κίνημα της Αριστεράς. Για όλα 
αυτά τα θέματα, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ 
έχει εγκρίνει ένα εκτενές έγγραφο κάτω από τον 
τίτλο «Θέσεις προς το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο 
της ΕΔΟΝ», το οποίο αποτελεί την ανάλυση και 
τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για όλα 
αυτά τα ζητήματα. Στόχος του εγγράφου είναι να 
βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και 
τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα.

Εν όψη του Συνεδρίου, πραγματοποιείται 
προσυνεδριακός διάλογος, όπου οι ΕΔΟΝίτες 
έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 
και να τοποθετηθούν για διάφορα ζητήματα που 
απασχολούν τη νεολαία.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί συνελεύσεις των 
Τοπικών Οργανώσεων, όπου εκλέγηκαν οι νέες 
τοπικές επιτροπές και παράλληλα οι αντιπρόσωποι 
για τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις και το Συνέδριο. 

Οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, οι οποίες έγιναν 
σε όλες τις Επαρχίες, ασχολήθηκαν και με πιο  
εξειδικευμένα ζητήματα και προβλήματα που 
αφορούν την κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Τέλος, όσο αφορά εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του Συνεδρίου, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα δικαιώματα των 
Νέων Εργαζομένων, με εισηγήτρια την Σωτηρούλλα 
Χαραλάμπους, πρώην Υπουργό Εργασίας, θεατρική 
παράσταση στη Λεμεσό με τίτλο «Οι ηλίθιοι», 
μουσική βραδιά στη Λάρνακα με αφιέρωμα στο 
πολιτικό τραγούδι, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου θα 
πραγματοποιηθεί παγκύπρια προσυνεδριακή 
εκδήλωση στη Λευκωσία, με θέμα τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό. Άλλες εκδηλώσεις, επίσης, θα 
διοργανωθούν εντός του Δεκέμβρη.

•Επιμέλεια: 
Χάρης Καρμέλλος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Δεκέμβρης 2015
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Εισαγωγικό 
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων κάθε χρόνο στα πλαίσια της δράσης του 
πραγματοποιεί την εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης». Μέσα από αυτή 
την εκστρατεία εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στα παιδιά 
που έχουν ανάγκη, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα 
δίνεται η ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλα να συμβάλουν, έμπρακτα στο σκοπό 
της εκστρατείας εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους, συμμετέχοντας σε 
εκδηλώσεις και αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα του ανθρωπισμού, 
της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Τα φετινά Κάλαντα 
Αλληλεγγύης 2016 είναι αφιερωμένα στα προσφυγόπουλα της Συρίας.

στη Συρία με στόχο να ρίξουν οι 
ΗΠΑ την ευθύνη στον Άσσαντ.

21/8/2013: χρήση χημικών 
όπλων στη Συρία. Η Δύση 
καταγγέλλει το συριακό στρατό και 
απειλεί με άμεση ιμπεριαλιστική 
επέμβαση κατά του Άσσαντ. Ρωσική 
έρευνα αποδίδει τις επιθέσεις σε 
μονάδα του «Ελεύθερου Συριακού 
Στρατού» που υποστηρίζει η Δύση. 
Μετέπειτα καταγγελίες για χρήση 
χημικών όπλων από Τζιχαντιστές 
και άλλους «αντικαθεστωτικούς» 
δεν αντιμετωπίζονται με τόση 
«δραστικότητα» από τη Δύση.

28/6/2014: Η «Jerusalem 
Post» γράφει ότι η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ ζήτησε επιπλέον 500 
εκατ. δολάρια από το Κογκρέσο για 
την εκπαίδευση και εξοπλισμό 
«μετριοπαθών Σύρων ανταρτών» 
κατά της κυβέρνησης Άσσαντ και 
της επέλασης του ISIS.

29/6/2014: Οι τζιχαντιστές 
ανακοινώνουν την εγκαθίδρυση 
χαλιφάτου στα εδάφη που ελέγχουν 
σε Συρία και Ιράκ.

23/9/2014: Ο συνασπισμός 
υπό τις ΗΠΑ ξεκινά βομβαρδισμούς 
και στη Συρία με πρόφαση τους 
Τζιχαντιστές. 

4/8/2015: Σύμφωνα με τον 
INDEPENDENT στον πρώτο χρόνο 
βομβαρδισμών υπό τις ΗΠΑ, με 
πρόφαση το Ισλαμικό κράτος έπεσαν 
σε Ιράκ και Συρία 17000 βόμβες, 
σε 5700 επιδρομές. Αναφορά σε 
τουλάχιστον 591 άμαχους νεκρούς, 
περιλαμβανομένων 100 παιδιών.

5/8/2015: Οι πρώτοι 
βομβαρδισμοί των ΗΠΑ με εφαλτήριο 
την τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ.

7/9/2015: οι Σύριοι Κούρδοι 
μαχητές καταγγέλλουν επίσημα 
τη φιλοδυτική αντιπολίτευση του 
λεγόμενου «Συριακού Εθνικού 
Συνασπισμού» ότι υποστηρίζουν το 
ισλαμικό κράτος.

30/9/2015: μετά από 
πρόσκληση της συριακής 
κυβέρνησης και η Ρωσία ξεκινά 
βομβαρδισμούς στη Συρία.

(Από Εφ. «ΧΑΡΑΥΓΗ»  22/11/2015)

Ιστορικό πλαίσιο

6/11/2003: ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Μπους μιλά για «ανασυγκρότηση» 
της Μέσης Ανατολής και 
«εκδημοκρατικοποίηση». Πρόκειται 
για την προσπάθεια δημιουργίας 
μιας «νέας ευρείας Μέσης 
Ανατολής», και αποτελεί απλά το 
μανδύα της εξυπηρέτησης των 
ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην 
περιοχή. 

15/3/2011: στον απόηχο της 
βαρυχειμωνιάς της λεγόμενης 
«αραβικής άνοιξης» ξεκινούν 
διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης 
του Άσσαντ. Από τα δίκαια λαϊκά 
αιτήματα στην απαρχή των 
διαδηλώσεων, φιλοδυτικές δυνάμεις 
περνούν στην ένοπλη δράση. Μέχρι 
το καλοκαίρι σχηματίζονται ο 
λεγόμενος «Ελεύθερος Συριακός 
Στρατός» και το λεγόμενο 
«Συριακό Εθνικό Συμβούλιο» στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκκίνηση της 
έμμεσης ιμπεριαλιστικής επέμβασης 
για ανατροπή του μη επιθυμητού 
για τη Δύση καθεστώτος του 
Άσσαντ.

Απρίλης 2011: αποκαλύψεις 
εγγράφων που δημοσιοποίησε 
το WIKILEAKS προκύπτει ότι 
τουλάχιστον 12,3 εκ. δόθηκαν σε 
«ομάδες σαλαφιστών» από όπου 
προέρχονται και οι Τζιχαντιστές του 
Ισλαμικού Κράτους.

27/2/2012: η κυβέρνηση 
του Κατάρ δηλώνει επίσημα ότι 
πρέπει να σταλούν όπλα στην 
«αντιπολίτευση» για να ρίξει 
τον Άσσαντ. Ακολούθησε ανάλογη 
δήλωση της Σαουδικής Αραβίας. 
Το Μάη η WASHINGTON POST 
μεταδίδει ότι με τις προσπάθειες 
των ΗΠΑ και των κρατών του 
Κόλπου «αντικαθεστωτικοί 
αντάρτες» έχουν πλέον σημαντική 
ροή όπλων και πυρομαχικών μέσω 
Τουρκίας. Το Δεκέμβρη 2012 οι 
SUNDAY TIMES μιλούν για μεταφορά 
όπλων από μέρους των ΗΠΑ από 
το οπλοστάσιο του ανατραπέντος 
Καντάφι στη Λιβύη στους 
«αντάρτες» της Συρίας.

29/1/2013: η DAILY 
MAIL αναφέρεται σε διαρροή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
υψηλόβαθμων Βρετανών 
αξιωματούχων που αναφέρονται 
σε «πράσινο φως» του Λευκού 
Οίκου προς το Κατάρ για τη χρήση 
χημικών όπλων από τους αντάρτες 

2015: Κύματα  προσφύγων από τη Συρία εγκαταλείπουν τη χώρα τους αναζητώντας ασφάλεια σε 
άλλες χώρες.  

Η ΕΔΟΝ και το Παιδικό της Κίνημα δεν θα μπορούσε να μείνει απαθείς μπροστά σ’ αυτή την 
ανθρωπιστική κρίση, όπου χιλιάδες άνθρωποι από τη Συρία, στοιβαγμένοι μέσα σε βάρκες 
αναγκάζονται να οδηγηθούν στην προσφυγιά, σε πολλές περιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, 
όπως αποδεικνύεται από τους συνεχείς πνιγμούς στα νερά της Μεσογείου. Ποιος μπορεί να ξεπεράσει το 
γεγονός ότι ο κίνδυνος του πνιγμού, είναι για αυτούς τους ανθρώπους μικρότερος από το να μείνουν στην 
ίδια τους τη χώρα; 

Εκατομμύρια  πρόσφυγες κατέληξαν  σε προσφυγικούς καταυλισμούς σε άλλες χώρες, είτε της Μέσης 
Ανατολής, είτε της Ευρώπης. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καταγράφει 2,1 
εκ. πρόσφυγες από τη Συρία, στην Αίγυπτο, το Ιράκ, την Ιορδανία και τον Λίβανο, 1,9 εκ. Σύριοι 
πρόσφυγες είναι καταγραμμένοι από την κυβέρνηση της Τουρκίας, καθώς επίσης περισσότεροι από 
26,700 πρόσφυγες από τη Συρία είναι καταγραμμένοι στη Βόρειο Αφρική.  

Όλα αυτά είναι τα θλιβερά αποτέλεσματα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για 
να εξυπηρετηθούν τα γεωπολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά τους συμφέροντα. Η Κύπρος και ο λαός 
μας είναι θύματα του ιμπεριαλισμού. Γνωρίσαμε και εμείς ως λαός τον πόλεμο και την προσφυγιά. Ως 
ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αντιιμπεριαλιστικό μας αγώνα, για να επικρατήσει 
το δίκαιο των λαών, για την κοινωνία της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, την κοινωνία της 
διαρκούς ειρήνης.

Εκδηλώσεις Αλληλεγγύης σε όλη την Κύπρο
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων στα πλαίσια της εκστρατείας θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις, 
σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους, σε όλες τις επαρχίες, όπου διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της 
εκστρατείας. Το ποσό που θα μαζευτεί θα διατεθεί για το σκοπό της εκστρατείας. Επίσης στα πλαίσια 
της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου δίνεται η ευκαιρία στα 
ΕΔΟΝόπουλα να προετοιμάσουν θεατρικά, χορευτικά και παραδοσιακά γιορτινά τραγούδια.

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον αγώνα μας αυτό, προς ενίσχυση των προσφυγόπουλων της 
Συρίας.
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πως είναι κοινώς αποδεκτό, το 
επάγγελμα είναι η κύρια και 
μόνιμη εργασία που κάνει κάποιος 
και από την οποία εξασφαλίζει 
το απαραίτητα εφόδια για τη 
ζωή. Στην ορθή επιλογή του 

επαγγέλματος συντελούν ορισμένοι 
παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι και ο 
σωστός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός 
προσανατολισμός. Επομένως, βασικό ρόλο 
στο προσανατολισμό των μαθητών, έχει το 
σχολείο και η συμβουλευτική αγωγή. 

Όπως προανέφερα, το επάγγελμα 
εξασφαλίζει στον άνθρωπο τα απαραίτητα 
εφόδια για να μπορεί να ζήσει. Η εργασία 
δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία να 
καλλιεργεί τις πνευματικές ικανότητες. 
Εκτός απ’ αυτό, το επάγγελμα αποτελεί μέσο 
βιοπορισμού και καλής διαπαιδαγώγησης, 
που σε  συνδυασμό με την επαγγελματική 
δράση ωθούν το άτομο να γίνει ενεργό 
μέλος της κοινωνίας και να αγωνίζεται 
για πρόοδο  της. Έτσι, το επάγγελμα έχει 
μεγάλη σημασία στη ζωή του ατόμου τόσο 
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Επιπλέον, είναι πρόδηλο ότι οι νέοι προτού 
επιλέξουν το επάγγελμα που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν, επιβάλλεται να λάβουν 
υπόψη ορισμένους παράγοντες που 
επηρεάζουν  την ζωή τους. Ειδικότερα, 
η οικονομική κρίση αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα που λαμβάνει υπόψη ο νέος, για 
τον τρόπο ζωής του και ειδικότερα για τις 
σπουδές και το επάγγελμα που επιθυμεί. 
Ορισμένες φορές, οι αρμόδιοι ωθούν 
τους νέους προς ορισμένα «περιζήτητα» 
επαγγέλματα. 

Αυτή η προσέγγιση, είναι λανθασμένη, αφού 
το ζήτημα δεν είναι οι νέοι να σπουδάσουν. 
Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, αλλά και 
η ίδια η πολιτεία είναι να ανακαλύψει 
αυτούς τους τρόπους και τις πολιτικές που 
θα εντάξουν τους ανθρώπους αυτούς στη 
κοινωνία.    

Σ’ αυτή την κρίσιμη απόφαση της ζωής 
τους, συντελεί και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός, που ουσιαστικά ορίζεται 
ως η συστηματική και επιστημονική 
καθοδήγηση και βοήθεια των νέων. 
Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι 
είναι υποχρέωση κάθε νέου να ακολουθήσει 
το επιθυμητό επάγγελμα με βάση κάποια 
κριτήρια. Θεωρούμε ότι η πολιτεία και 
συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας 
έχουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή 
καθοδήγηση των μαθητών. Αρκετές φορές, 
όταν οι σύμβουλοι μέσα στα σχολεία δεν 
μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των 
μαθητών, υποχρεούνται να αποταθούν 
για συμβουλές σε ιδιωτικούς συμβούλους 
προσανατολισμού. Αυτό το φαινόμενο είναι 
λανθασμένο, δηλαδή να ωθούνται οι νέοι 
στον ιδιωτικό τομέα, από τη στιγμή που 
είναι υποχρέωση του σχολείου να παρέχει 
στο μαθητή το σωστό προσανατολισμό.   

Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές 
για το τόπο μας, θεωρούμε ότι παίζει 
σημαντικό ρόλο η σωστή καθοδήγηση των 
νέων μέσω του προσανατολισμού που η ίδια 
η πολιτεία πρέπει να προσφέρει.  

•Ολίβια Μιχαήλ
ΠΕΟΜ Λυκείου Αγίας Φύλας, Λεμεσός

ι εξελίξεις στα θέματα παιδείας 
είναι ραγδαίες, με τους μαθητές να 
πρέπει από τη μια να αντεπεξέλθουν 
μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα 
μέσα στα σχολεία και από την 
άλλη να παλέψουν για να γυρίσει 

ο τροχός, διεκδικώντας το δικαίωμα τους 
στη μόρφωση. Η φετινή χρονιά φέρνει το 
μαθητικό κίνημα σε λεπτή γραμμή, αφού 
οι ισορροπίες στη Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή Μαθητών είναι ρευστές. Ως ΠΕΟΜ, 
σε καμία περίπτωση δε θα αφήσουμε το 
μαθητικό κίνημα απροστάτευτο χωρίς 
να έχει ασπίδα σε αυτή την λαίλαπα των 
νεοφιλελευθέρων και συντηρητικών 
πολιτικών. 

Οι μαθητικές εκλογές είναι ίσως η πιο 
δημοκρατική διαδικασία μέσα στη σχολική 
μονάδα. Προάγουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι και μας προετοιμάζουν για 
τη μετέπειτα ενήλικη ζωή μας. Συμβάλουν 
καταλυτικά στην δημιουργία του ενεργού 
και δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη. 
Φέτος, κατά τη διάρκεια του καταρτισμού 
της γραμματείας της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), 
έγινε το μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία 
των μαθητικών εκλογών, αφού αντί να 
αφήσουν τους μαθητές να επιλέξουν 
δημοκρατικά τους εκπρόσωπους τους, 
ήρθε το Υπουργείο με ετσιθελικό τρόπο 
και διόρισε τη νέα «ηγεσία» της ΠΣΕΜ. 

Ο Διευθυντής του συντονιστικού σχολείου, 
με παρατυπίες και αυθαιρεσίες, αλλοίωσε 
το αποτέλεσμα και καθόρισε τη νέα ηγεσία 
των μαθητών, με τις ευλογίες και την πλήρη 
κάλυψη του Υπουργείου Παιδείας. 
Το σχέδιο ήταν οργανωμένο και 

ολοκληρώθηκε με την συμπερίληψη του ιδίου, 
στην επιτροπή που εξέτασε την ένσταση και 
ακόμα χειρότερα στο καθορισμό από μέρους του 
στην απόφαση. Έτσι, ουσιαστικά, αθώωσε τον 
εαυτό του. Δηλαδή από κατηγορούμενος, έγινε 
δικαστής.

Άραγε το ΥΠΠΟ θέλει μέσω της διορισμένης 
«ηγεσίας» της ΠΣΕΜ να καθορίσει το μέλλον 
του μαθητικού κινήματος; Σε μια χρονιά που το 
ΥΠΠΟ έκανε μαθητές-πειραματόζωα, θέλει τα 
σχολεία ως εξεταστικά κέντρα (ακόμα υπάρχουν 
περιπτώσεις συμμαθητών μας που δεν έχουν 
βιβλία και καθηγητές),  έρχεται να προστεθεί 
και αυτό; Ο στόχος του ΥΠΠΟ είναι ξεκάθαρος: 
δηλαδή να αποκοιμίσουν το μαθητικό κίνημα να 
μην διεκδικεί και να παλεύει για το αυτονόητο, 
για το δικαίωμα στη μόρφωση. 

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών και της 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους για μας 
είναι αυτονόητο. Για τους κυβερνώντες, όμως, 
αυτό είναι ψιλά γράμματα, αφού αυτοί είναι οι 
μέθοδοι για τη δημοκρατία που θέλουν και ξέρουν 
ώστε να διαπαιδαγωγούν τους μελλοντικούς 
πολίτες αυτού του τόπου. Θέλουμε ένα σχολείο 
ανθρώπινο και πραγματικά δημοκρατικό που στο 
κέντρο να είναι ο μαθητής και οι ανάγκες του.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι θα συνεχίσουμε να 
είμαστε η γνήσια φωνή διεκδίκησης, αγώνα 
και εναντίωσης στα νεοφιλελεύθερα σχέδια 
των κυβερνώντων. Καμιά διορισμένη «ηγεσία» 
και κανένα Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να 
εμποδίσει το μαθητικό κίνημα από το δρόμο της 
προόδου.    

•Κυριάκος Χριστοδούλου
ΠΕΟΜ Λυκείου Παλιομετόχου, Λευκωσία
Πρόεδρος ΕΣΕΜ Λευκωσίας

Ό
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Δεκέμβρης 2015

1η Έκθεση Επαγγελματικού  και 
Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού ΠΕΟΜ 

-Λευκωσία   Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 11:00 - 14:00 Πολύκεντρο Νεολαίας ΟΝΕΚ
-Πάφος, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 16:00 - 20:00 Ξενοδοχείο Agapinor Hotel
-Αμμόχωστος, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 14:00 - 16:00 Κοινοτικό Μέγαρο 
Φρενάρους
-Λάρνακα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 17:00 - 20:30, Πολυδύναμο Κέντρο 
Νεολαίας «Προμηθέας»
-Λεμεσός,  Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 16:00 - 20:00, Πολύκεντρο Νεολαίας ΟΝΕΚ

*Στην έκθεση θα υπάρχουν εκπρόσωποι επαγγελματικών-
εκπαιδευτικών κλάδων, πανεπιστημίων κ.α. Η συμμετοχή 
είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες: 22750210.



16 φοιτητές

Πραγματοποιήθηκε στις 26/11 μεγάλη κινητοποίηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών 
Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), έξω από την Βουλή των αντιπροσώπων. Θετικότατα μηνύματα στέλνει 
η μαζική παρουσία των εκατοντάδων φοιτητών από όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου. 
Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λεμεσού, το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Frederick και Frederick Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
και το ΑΞΙΚ έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα. Με το μαζικό παρών τους έστειλαν  ξεκάθαρο 
μήνυμα πως «Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικό Πακέτο δεν παζαρεύονται». 

Η κινητοποίηση πέτυχε παράλληλα την εμπλοκή γενικότερα της κοινωνίας στον αγώνα 
των φοιτητών, αφού πέραν της ΠΟΦΕΝ, κοινωνικές ομάδες και Oργανώσεις τάχθηκαν 
στο πλευρό των φοιτητών στον αγώνα που δίνουν, για τις σπουδές και το μέλλον τους. 
Μαζί με την ΠΟΦΕΝ τάχθηκαν η Ομοσπονδία των Πολυτέκνων, η Ομοσπονδία Πενταμελούς 
Οικογένειας, η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, η ΠΕΟ και η ΔΕΟΚ. Παράλληλα, στήριξη 
στην κινητοποίηση και τα αιτήματα της ΠΟΦΕΝ εξέφρασαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες 
του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ.

Η μάχη όμως δεν σταματά εδώ!
• Ο αγώνας για την αποτροπή του κουτσουρέματος της χορηγίας συνεχίζεται.
• Η ΠΟΦΕΝ συνεχίζει τις επαφές τις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα μεταφέροντας τις 
θέσεις των φοιτητών.
• Το αίτημα παραμένει το ίδιο: Ή υιοθετούν τις προτάσεις των φοιτητών ή το καταψηφίζουν!

Δεν μπορεί, βέβαια, να μην σχολιαστεί αρνητικά η –για άλλη μια φορά- «προδοσία» των 
φοιτητών από την κυβερνητική παράταξη, Πρωτοπορία, που σε ακόμα μια κρίσιμη στιγμή 
για τα δικαιώματα των φοιτητών επέλεξε να κάνει πλάτες στην Κυβέρνηση, τις πολιτικές 
της και τη φιλοσοφία της.

Για τους διαχρονικούς ΑΠΟΝΤΕΣ από τους αγώνες των φοιτητών τι να ειπωθεί; Είναι 
τουλάχιστον ντροπή την ώρα που οι φοιτητές δίνουν μάχη για τα δικαιώματα και το 
μέλλον τους, κάποιοι που συνειδητά απουσιάζουν, αφού είναι το ένα και το αυτό με την 
Κυβέρνηση, να προσπαθούν να πάρουν αλλού τη συζήτηση. Ας πουν ξεκάθαρα την θέση 
τους, όπως την είπαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και σε κατά τόπους Φοιτητικές 
Ενώσεις. Συμφωνούν με το νομοσχέδιο ή όχι; Αν όχι γιατί απουσίαζαν; Αν ναι, απλά ντροπή!

Το δίκαιο αίτημα των φοιτητών είναι εκεί. Η μάχη συνεχίζεται. Οι φοιτητές οφείλουν να 
συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι το κουτσούρεμα των δικαιωμάτων τους να αποκλειστεί 
από το τραπέζι. Η μαζική κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή!

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Δεκέμβρης 2015
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Μ έσα σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που ζει 
όλη η υφήλιος, εν μέσω της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, οι 

ανθρώπινες αξίες έχουν καταπατηθεί και θυσιαστεί 
στο βωμό της παγκόσμιας αγοράς. Αξίες όπως η 

αλληλεγγύη, η αγάπη, η βοήθεια προς τον κάθε 
συνάνθρωπο μας που περνά δύσκολες μέρες, 

εκλείπουν και εξαφανίζονται. 

Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Ο κόσμος 
και ειδικότερα η γειτονία μας στην 

Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή είναι 
ένα καζάνι που φλέγεται. Συνεχείς 

τρομοκρατικές επιθέσεις, θάνατοι 
αθώων συνανθρώπων μας σε 

πολέμους, αθώα γυναικόπαιδα 
και άντρες να πνίγονται στη 

θάλασσα της Μεσογείου 
με μόνη τους ελπίδα 

να καταφέρουν να 
επιβιώσουν από το 
μένος του πολέμου και 
να περάσουν σε μια 
όχθη, ελπίζοντας 
να είναι φιλικά 
προσκήμενοι προς 
αυτούς. Αθώος 
κόσμος θυσιάζεται 
στην τρομοκρατική 

υ σ τ ε ρ ί α  τ ο υ 
φονταμενταλισμού που 

είναι δημιούργημα των μεγάλων ιμπεριαλιστικών οργάνων. Να 
σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη του φαί, όπως έγραψε κάποτε 

και ο Κώστας Βάρναλης.

Παρόλα αυτά, η εμπορευματικοποίηση της κοινωνίας αυξάνεται 
με γοργούς ρυθμούς και έτσι αυξάνεται παράλληλα η τάση για 
υπερκατανάλωση υλικών αγαθών που παραφράζουν την πνευματική 
αξία σε υλική αξιά αγαθών. Ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση και 
έντονη εμπορευματικοποίηση δέχεται το νόημα των γιορτών. Και 
η γιορτή που στις μέρες μας διαχρονικά είναι η απόλυτη ταύτιση 
με αυτές τις καπιταλιστικές τάσεις, δεν είναι άλλη από τα 
Χριστούγεννα.

Ακόμα και στον 21ο αιώνα τα Χριστούγεννα συνεχίζουν να 
θεωρούνται η μεγαλύτερη γιορτή για ολόκληρο τον κόσμο. 
Πρόκειται για μια εποχή, όπου οι πωλήσεις αυξάνονται 
δραματικά, οι τηλεοπτικοί μας δέκτες βρίθουν διαφημίσεων 
για προώθηση ουκ ολίγων εδεσμάτων, παιχνιδιών, 
εκδηλώσεων, επίκαιρων ταινιών κ.ο.κ. Το οικονομικό 
παραλήρημα ξεκινά ένα με δυο μήνες πριν την 
εορταστική περίοδο και συνεχίζεται για ημέρες μετά 
το πέρας της. Πολλοί καταστηματάρχες, έμποροι 
κ.α. χρησιμοποιούν τα Χριστούγεννα ως μέσο για 
την προώθηση των κερδοσκοπικών τους σκοπών.  

Πολλά λεφτά ξοδεύονται στο φανφαρέ στόλισμα των δρόμων με υπέρλαμπρα 
στολίδια, στο συνεχή και αλόγιστο φωτισμό των δρόμων. 

Έχει περάσει δυστυχώς στη συνείδηση του απλού κόσμου ότι τα Χριστούγεννα 
είναι η γιορτή της αναγκαστικής ανταλλαγής δώρων, η αλόγιστη σπατάλη στην 
αγορά τους, η συνεχής επίσκεψη σε χώρους που αναδεικνύουν –υποτίθεται- 
τα Χριστούγεννα. Επίσης, προωθείται η σπατάλη σε είδη τροφίμων και η 
υπέρμετρη κατάχρηση σε φαγοπότια, ενώ κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα δίπλα 
συνάνθρωποί μας πεθαίνουν από την πείνα και την εξαθλίωση.

Αποτελεί αναντίλεκτο γεγονός ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 
οικονομικό χάος. Ο κόσμος επιθυμεί, όσο ποτέ άλλοτε, να ανταλλάσσει 
δώρα με οικείους και φίλους, κίνηση που αυξάνει τα έξοδα και το μηνιαίο 
προϋπολογισμό κατακόρυφα. Ο δέκατος τρίτος, αν και πολυαναμενόμενος, 
είναι ο πιο ευκολοξόδευτος, καθώς αφιερώνεται στο «πνεύμα» των ημερών. 
Οι τιμές των προϊόντων, αν και αρκετά λανσάρονται σε προσφορές, είναι 
αυξημένες, κάτι που τσούζει περισσότερο το βαλάντιο του κάθε απλού και 
ανυποψίαστου -αρκετές φορές- καταναλωτή. Ακόμη και τα κοσμικά πάρτι 
είναι σε έξαρση κατά τις εορταστικές ημέρες, όπως και οι κινηματογραφικές 
αίθουσες είναι μεστές από διψασμένους και κουρασμένους από τη ρουτίνα 
μεροκαματιάρηδες.

Επί της ουσίας, όμως, στην Κύπρο της λιτότητας, των περικοπών, της 
Τρόικας, των μνημονίων και της εξαθλίωσης, με την κυβέρνηση της Δεξιάς 
να καταπατά κάθε εργατικό κεκτημένο, κάθε άλλο παρά φαντασμαγορικά 
θα μπορούν να θεωρηθούν τα Χριστούγεννα. Συμπατριώτες μας, τους 
οποιους θα τους στερήσουν τη στέγη πάνω από το κεφάλι τους και δε θα 
έχουν καν σπίτι για να στολίσουν δέντρο σε αυτό. Συμπατριώτες μας θα 
φάνε κουραμπιέ από τα κοινωνικά παντοπωλεία γιατί δε θα έχουν την 
ευχέρια να αγοράσουν από κάποιο αρτοποιείο. Συμπατριώτες μας δε θα 
μπορέσουν να πάρουν το 13ο μισθό τους γιατί τους τον απέκοψαν και άλλοι 
δεν μπορούν να πάρουν το βασικό μισθό γιατί είναι άνεργοι. Και κάπου εδώ 
τα Χριστούγεννα πρέπει να αποκτήσουν ουσία, νόημα, και πνευματική αξία 
βοηθώντας αυτόν τον κόσμο να περάσει με αξιοπρέπεια τις γιορτές του και 
όχι να μας διακατέχει αυτή η υλική «βουλιμία», εξυπηρετώντας το μεγάλο 
κεφάλαιο και τις εμπορικές αγορές.

Είναι καιρός, όμως, να τεθεί ένας φραγμός στα όσα ασύλληπτα συμβαίνουν 
και να περιοριστεί η αδηφαγία μας. Τόσοι άνθρωποι υποφέρουν και χάνουν 
τη ζωή τους για ένα κομμάτι ψωμί ή ένα εμβόλιο σε κάποια γωνιά του 
πλανήτη. Η απάντηση δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους 
ανθρώπους και μόνο αυτές τις μέρες. Είναι η καθημερινή πάλη και στάση ζωής 
απέναντι σε όσα σάπια μας πουλούν και απέναντι στο μαύρο μέλλον που οι 
καπιταλιστές μας ετοιμάζουν. Ας ενσκήψουμε στα πραγματικά προβλήματα 
της ανθρωπότητας και ας νιώσουμε αυτά τα Χριστούγεννα πιο βαθιά στις 
καρδιές, πάρα στις τσέπες μας.

•Γιώργος Χαραλάμπους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Φέτος κλείνουν 70 χρόνια από εκείνο το 
Δεκέμβρη του 1945 και την ιστορική 
δίκη της ΠΣΕ (Παγκύπρια Συντεχνιακή 
Επιτροπή). Η δίκη της Παγκύπριας 
Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ) 

στάθηκε σημαντικός σταθμός στην ιστορία του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος, γιατί εκτός από 
τη μάχη που δώθηκε με την αποικιοκρατία και 
την αποκάλυψη των διαθέσεων της, σήμανε και 
τη δημιουργία της ΠΕΟ στις 30-31 Μαρτίου 1946, 
στη Δ’ Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη.

Από τη γέννηση της, η ΠΣΕ, διαδραμάτισε 
κατευθυντήριο ρόλο ανάμεσα στους εργάτες, οι 
οποίοι ζητώντας δικαιοσύνη από τους εργοδότες, 
έκαναν απεργίες που δεν είχαν αντίκτυπο, αφού 
ήταν ανοργάνωτες και απειθάρχητες. Με τη 
δημιουργία της ΠΣΕ, όμως, αυτό το σκηνικό 
άλλαξε, καθώς οργάνωσε και καθοδήγησε τους 
πιο κρίσιμους και αποφασιστικούς αγώνες της 
εργατικής τάξης σε μια εποχή που το νησί μας 
βρισκόταν σε εξαθλίωση κυρίως λόγω της στάσης 
των Άγγλων που προσπάθησαν να κρατήσουν την 
Κύπρο οικονομικά και κοινωνικά υποανάπτυκτη.

Οι αποικιστές και οι δυνάμεις της ακροδεξιάς 
πανικοβλημένοι από τους αγώνες και τις 
εντυπωσιακές νίκες του εργατικού και 
γενικότερα του λαϊκού κινήματος, επεδίωκαν 
πάση θυσία να πλήξουν το κίνημα που αψήφισε 
την Παλμεροκρατία και πέτυχε να βγει νικητής. 
Έτσι, οι Βρεττανοί εξύφαναν το κατηγορητήριο της 
συνομωσίας «για ανατροπή του καθεστώτος και 
της αποικιακής κυβέρνησης», ώστε να μπορέσουν 
να στήσουν δίκη και να εξαρθρώσουν το μαχητικό 
συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου, στέλνωντας 
τους 18 ηγέτες της ΠΣΕ φυλακή.

Στις 11 Μαΐου 1945, δύο μέρες μόνο μετά την 
επίσημη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, η 
αποικιακή κυβέρνηση διατάζει τα αστυνομικά της 
όργανα να εξαπολύσουν τρομοκρατικό όργιο σε 
παγκύπρια κλίμακα σε όλα τα οικήματα της ΠΣΕ-
ΠΕΟ και των άλλων λαϊκών Οργανώσεων, με τη 
δικαιολογία ότι υπάρχει η υποψία για παράβαση 
του άρθρου 29 του διατάγματος για την άμυνα. 
Από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες 
συντεχνιακών εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν 
για τεκμηρίωση της κατηγορίας. 

Μετά τις έρευνες, η αποικιακή κυβέρνηση 
διατυπώνει στις 13 Ιουλίου κατηγορίες εναντίον της 
ΠΣΕ για συνομωσία ανατροπής του καθεστώτος, 
δημοσιεύει σειρά στασιαστικών εγγράφων όπως 
ισχυρίζεται και απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον 
των 18 στελεχών της ΠΣΕ, πριν ακόμα τους 
παρουσιάσει στο δικαστήριο. Πρόκειται για τους 
Αντρέα Ζιαρτίδη, Αντώνη Ψαθά, Στέλιο Ιακωβίδη, 
Γεώργιο Χριστοφόρου, Γεώργιο Χριστοδουλίδη, 
Γεώργιο Τεμπριωτή, Τάκη Φραγκοφίνο, Χρύσανθο 
Σαββίδη, Κυριάκο Ραγουζαίο, Αγαθάγγελο 
Εμμανουήλ, Σάββα Ιωάννου, Μιχαήλ Ξενοφώντος, 
Παή Φωτίου, Χαμπή Νικόλα, Γεώργιο Μηνά, 
Κλεάνθη Συλβέστρο, Νίκο Γεωργίου και Ανδρέα 
Τσιαπαρίλλα. 

Τους απαγγέλλονται κατηγορίες ότι σε διάφορες 
ημερομηνίες μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 1944 και 
11ης του Μάη 1945 στη Λευκωσία, συνωμότησαν 
με άλλα γνωστά πρόσωπα να διαγείρουν μίσος 
και δυσμένεια εναντίον της Κυβέρνησης της 
Κύπρου και να εξωθήσουν τους κατοίκους του 
νησιού να προκαλέσουν αλλαγή του καθεστώτος 
της αποικίας με παράνομα μέσα. Η κατηγορία 
περιλάμβανε, επίσης, ότι ήταν μέλη της ΠΣΕ, που 
είναι παράνομος σύνδεσμος, μη οργανωμένος 
σαν νομικό πρόσωπο και με την προπαγάνδα του 
ενθαρρύνει την ανατροπή του συντάγματος της 
Κύπρου με επανάσταση και ανατροπή της νόμιμης 
κυβέρνησης με τη βία.

Μετά τις επιθέσεις εναντίον του συνδικαλιστικού 
κινήματος από την αποικιοκρατία και τη σύλληψη 
των μελών της ΠΣΕ, είχε συσταθεί υπηρεσιακή 
Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή με Γενικό 
Γραμματέα τον Μιχάλη Μοντάνιο. Ανάμεσα στα 
άμεσα καθήκοντα της υπηρεσιακής ΠΣΕ ήταν η 
διεξαγωγή παγκύπριου εράνου για τα έξοδα της 
δίκης, από όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου, 
προσφέροντας από το υστέρημα τους.

Η καταδίκη των 18 της ΠΣΕ προκάλεσε παγκόσμιο 
κύμα διαμαρτυριών με την οργή του κυπριακού 
λαού ενάντια στην αποικιακή κυβέρνηση να γίνεται 
ακόμα πιο έντονη και η συμπαράσταση προς τους 
18 φυλακισμένους συντεχνιακούς να μετατρέπεται 
σε παλλαϊκές κινητοποιήσεις που συγκλόνιζαν το 
νησί μας, με τον όγκο του κόσμου που έπαιρνε 
μέρος. Χάρη σε όλες αυτές τις εσωτερικές και 
διεθνείς κινητοποιήσεις, ο κυβερνήτης αποφάσισε 
να απονέμει χάρη στους 18 συντεχνιακούς που 
φυλακίσθηκαν.

Η δίκη της ΠΣΕ θα μείνει για πάντα στην ιστορία 
του συντεχνιακού κινήματος και στην ιστορία του 
κυπριακού λαού. Είναι αγώνας των εργαζομένων 
για τη δημοκρατία, για την απαλλαγή της Κύπρου 
από τον αποικιακό ζυγό, για τις καλύτερες μέρες 
που θα έρχονταν! Το κίνημα βγήκε νικητής από 
τις διώξεις του 1945-46 και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα συστάθηκε η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία), που με την ενότητα στη δράση και 
την ορθή πολιτική αιτημάτων της που ακολουθεί 
όλα αυτά τα χρόνια, πέτυχε με τους εργαζόμενους 
της Κύπρου μια σειρά σημαντικών εργατικών 
κατακτήσεων. Η εργατική ενότητα αποτελεί 
κύριο σύνθημα της ΠΣΕ-ΠΕΟ από τη δεκαετία του 
1940 και μέχρι σήμερα δέχεται κάθε τίμιο και 
δημοκρατικό εργάτη στους κόλπους της.

•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Δεκέμβρης 2015
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Βραβείο Πολιτιστικής 
Προσφοράς Τεύκρου 

Ανθία – Θοδόση Πιερίδη 
ΚΕ ΑΚΕΛ – 2015

Το «βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς 
Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη» που 
έχει θεσπίσει η Κεντρική Επιτροπή του 
ΑΚΕΛ απονεμήθηκε για το 2015 στην 
λογοτέχνιδα Έλλη Παιονίδου και στο 

σκηνοθέτη Πασχάλη Παπαπέτρου για την 
σημαντική του προσφορά στην πολιτιστική 

ανάπτυξη της Κύπρου. Η απόφαση της 
επιτροπής που αποτελείται από τον 

πρόεδρο Κώστα Κατσώνη και τα μέλη Δώρα 
Σωτηρίου, Γιώργος Τσαγκάρης, Δάφνη 

Τριμικλινιώτη και Άντρη Χατζηανδρέου 
ήταν ομόφωνη.

Η τελετή απονομής του Βραβείου 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 

Νοεμβρίου 2015 στις 8:00 το βράδυ, στη 
Δημοσιογραφική Εστία.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Αντρος 
Κυπριανού, τόνισε στην εκδήλωση 

απονομής του «Βραβείου Πολιτιστικής 
Προσφοράς Τεύκρου Ανθία – Θοδόση 
Πιερίδη» πως «Ως ΑΚΕΛ θέλουμε ο 

Πολιτισμός και οι άνθρωποι του να είναι 
στην πρώτη γραμμή της πάλης για την 

επανένωση και την ειρήνη στον τόπο μας.»
Ο κ. Κυπριανού υπογράμμισε ακόμα ότι το 
ΑΚΕΛ θέλει ο Πολιτισμός και οι άνθρωποι 
του «να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί 
τους στις διεκδικήσεις για να καταφέρει 
ο λαός να ξεφύγει από τη μέγγενη της 
λιτότητας και των μνημονίων». Ο κάθε 

πραγματικός καλλιτέχνης, επεσήμανε, είναι 
αυτός που με το έργο του φιλοδοξεί να 

αλλάξει τον κόσμο, να τον κάνει καλύτερο.

Στην ομιλία του, δήλωσε για τους 
καλλιτέχνες πως «Η Έλλη Παιονίδου 
είναι μια πολυγραφότατη συγγραφέας. 

Όμως δεν τη βραβεύουμε μόνο γι’ 
αυτό. Τη βραβεύουμε γιατί είναι ένας 

σπάνιος πνευματικός άνθρωπος. Ποίηση, 
πεζογραφία, βιβλία, μεταφράσεις αλλά και 
κοινωνική και πολιτική δράση με έμφαση 
στην επαναπροσέγγιση ελληνοκυπρίων 

και τουρκοκυπρίων σε μια εποχή που αυτό 
συνεπαγόταν μεγάλο κόστος. Η Έλλη το 
αψήφησε και τόλμησε να συμβάλει στο 

κίνημα με το δικό της τρόπο. Ο Πασχάλης 
Παπαπέτρου ένας επίσης σεμνός άνθρωπος 
και πραγματικός καλλιτέχνης, βραβεύεται 

απόψε όχι μόνο για τη σημαντική 
φιλμογραφία του, αλλά για τη συνολική 

συμβολή του στον τόπο. Άνθρωπος με ήθος, 
πάθος για την τέχνη του, ευαισθησία αλλά 

κυρίως αγάπη για τον άνθρωπο, την πατρίδα 
και τον πολιτισμό. Με τη δουλειά του 

απεικόνισε την Κύπρο που αγαπούμε, την 
Κύπρο που νοσταλγούμε, την Κύπρο που 
ονειρευόμαστε. Κράτησε και κρατάει μέχρι 
σήμερα ζωντανή την εικόνα της ιστορίας, 

της ζωής και του πραγματικού πλούτου της 
Κύπρου και των ανθρώπων της».

μνημονιακή πολιτική της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη 
επηρεάζε ι  - όπως  ή ταν 
αναμενόμενο- και τον τομέα του 
πολιτισμού, καθώς διαπιστώνονται 

μειώσεις κονδυλίων και σε αυτό τον τομέα. 
Άλλωστε, όταν ο στόχος του οικονομικού 
προϋπολογισμού δεν είναι η ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα των τομέων 
που θα ενισχύσουν την πνευματική ανάπτυξη 
του τόπου, τα πρώτα πλήγματα τα δέχεται ο 
χώρος της τέχνης. Ένας χώρος που εν καιρώ 
κρίσης θα έπρεπε να ενισχύεται, ώστε να 
μην μπαίνει σε λήθαργο ο καλλιτεχνικός 
κόσμος και οτιδήποτε μπορεί να αναπτύξει 
πνευματικά ένα λαό.

Το θέατρο -ως γνωστό- εκτός από τέχνη 
είναι και εργαλείο μάθησης. Είναι η τέχνη 
που μέσα από αυτήν το κοινό, αλλά και 
όσοι συμμετέχουν ερασιτέχνες ή μη, έχουν 
να πάρουν σε πνευματικό επίπεδο πολλά 
εφόδια. Άλλοτε μια παράσταση μπορεί να 
σε κάνει να γελάσεις από τα κωμικά της 
ίδιας της ζωής, άλλοτε να λυπηθείς και 
να προβληματιστείς. Οι καταστάσεις που 
συμβαίνουν σε μια θεατρική πράξη πάντα 
είναι επηρεασμένες από την ίδια μας την ζωή.  
Στην Κύπρο,  το θέατρο έχει βαθιές ρίζες και 
συνεχίζει τόσο σε επαγγελματικό αλλά και 
ερασιτεχνικό επίπεδο να αναπτύσσεται με 
σταθερό αρωγό το λαϊκό κίνημα, που από 
τα γεννοφάσκια του στηρίζει τη θεατρική 
παιδεία.

Διακοπή προγράμματος
«Play On»

Λύπηση όμως επιφέρουν οι μειώσεις προς το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, οι συντάξεις 
καλλιτεχνών, οι χορηγίες προς τα ερασιτεχνικά σχήματα και διάφορα άλλα, που συντελούν 
τη μείωση του καλλιτεχνικού έργου στον τόπο μας. Τρανταχτό παράδειγμα είναι η διακοπή 
του προγράμματος του ΘΟΚ «Play On», που αποσκοπούσε στη διαφορετική αντιμετώπιση του 
κυπριακού θεατρικού έργου, καθώς και την ενδυνάμωση των δεσμών της κυπριακής θεατρικής 
παραγωγής και της συγγραφικής κοινότητας. Αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο τη σύγχρονη 
κυπριακή θεατρική γραφή, αλλά και βοηθώντας ηθοποιούς, συγγραφείς και άλλους συντελεστές 
να ξεκινήσουν την κουλτούρα της σύγχρονης θεατρικής συγγραφής στο νησί.

Απώτερος και κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση του συγχρόνου κυπριακού 
έργου στο ρεπερτόριο των θεατρικών σχημάτων, κάτι που έλειπε τα τελευταία χρόνια, καθώς τα 
έργα που χρησιμοποιούνταν από Κύπριους συγγραφείς ήταν έργα προηγούμενων χρόνων που 
μετά από αυτά δεν υπήρξε δυναμική συνέχεια. Σε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν «coaches» που 
διηύθυναν τις ομάδες στο να παρουσιάσουν τα διάφορα έργα σε μορφή θεατρικών αναλογίων 
και μετά στο να γίνει δουλειά για να ανεβούν ως κανονικές θεατρικές παραστάσεις.

Όσο καιρό διήρκησε το πρόγραμμα αυτό, είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο με εκδηλώσεις 
θεατρικών αναλογίων, όσο και με ανεβάσματα παραστάσεων με κυπριακά θεατρικά έργα 
σύγχρονης μορφής. Το πρόγραμμα αυτό βοηθούσε, τόσο τους συγγραφείς, όσο και τους 
ηθοποιούς, να ασχοληθούν με το σύγχρονο κυπριακό θεατρικό έργο, αναπτύσσοντας την 
κουλτούρα τους θεατρικού έργου στην Κύπρο, κάτι που διακόπηκε μετά τη μείωση του 
προϋπολογισμού, ενώ στην ουσία δεν ήταν δαπανηρό. 

Ως ΕΔΟΝ, εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας με την αποκοπή του προγράμματος «Play On», 
αλλά και των υπόλοιπων μειώσεων και περικοπών, καθώς γνωρίζουμε πόσοι νέοι θέλουν ή 
ασχολούνται ήδη με την καλλιτεχνική ανάπτυξη στον τόπο μας, με τις συνθήκες να μην ευνοούν 
ιδιαίτερα αυτή την ενασχόληση, χάνοντας αξιόλογο καλλιτεχνικό έργο. Χωρίς τον πολιτισμό, 
η κοινωνία είναι καταδικασμένη να ζήσει ένα ζοφερό μέλλον.

Χριστιάνα Μανώλη
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
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Ο Φοίβος Δεληβοριάς, ύστερα από μία σειρά πολύ επιτυχημένων 
παραστάσεων στην Αθήνα, έρχεται στην Κύπρο με καινούργιο 

δίσκο στις αποσκευές του, και γίνεται αντικείμενο επίθεσης από 
«Λωποδύτες»!

Λεμεσός – Ravens Music Hall,  Τρίτη 22/12 στις 23:00
Λευκωσία- Μουσική Σκηνή Εξάντας , Πέμπτη 24/12 στις 23:00

Είσοδος: 15 ευρώ

Ο Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός, έρχεται στην Κύπρο για μια 
ακόμη συνάντηση με το αγαπημένο του κοινό. Κουβαλά μαζί 
του τις μουσικές και τα στιχάκια του, την αγάπη του για αυτό 

που κάνει, μα και την δύναμη μιας σταθερής παρέας.
Λευκωσία – Μουσική Σκηνή Εξάντας, Δευτέρα 28/12/2015

Λεμεσός-  Ravens Music Hall, Τρίτη 29/12/2015 

Είσοδος: 15 ευρώ

Το Σατιρικό θέατρο με ανανεωμένο θίασο και με την εμπειρία 
32 χρόνων στα θεατρικά δρώμενα τολμά να παρουσιάσει 
ένα σύγχρονο και προκλητικό έργο. Οι συντελεστές της 
παράστασης μεταμορφώνουν την κεντρική σκηνή του 
Πολιτιστικού Κέντρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης σε ένα χώρο 
αναμονής όπου η βόμβα μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. 
Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τρομοκράτης ανάμεσά μας;

Που; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Πότε; Κάθε Σάββατο (20:30) και Κυριακή (18:30) μέχρι τις 
20/12 

Μετά από καιρό κατεβαίνουν στην Κύπρο με όλα τα τραγούδια 
που προϋποθέτουν δυνατούς ακροατές και έντονη παρουσία του 
κοινού. Περιοδεύουν σ’ όλη την Ελλάδα για συναυλίες γεμάτες 
μουσικές, ένταση και συναισθήματα.
Λεμεσός- Ravens Music Hall, Δευτέρα 4/1/2016 – είσοδος 10 
ευρώ
Λευκωσία- Μουσική Σκηνή Εξάντας Τρίτη 5/1/2016- είσοδος 15 
ευρώ.
* Η Μουσική Σκηνή Εξάντας σας προσφέρει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε όποιες δύο από τις πιο πάνω συναυλίες με το 
ποσό των 25 ευρώ και τρείς με το ποσό των 35 ευρώ το άτομο. 

Η ΕΔΟΝ Αμμοχώστου παρουσιάζει το Φίλιππο 
Πλιάτσικα και τους Prospectus σε μια συναυλία 

που θα μας θυμίσει τεράστιες μουσικές 
επιτυχίες.

Που; Savvino Live

Πότε; Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 21:00

Είσοδος: 15 ευρώ προπώληση / 20 ευρώ 
στην είσοδο

Το έργο αποτελείται από τρεις μονολόγους υπαρκτών προσώπων που 
σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράκ. Τα πρόσωπα του έργου είναι, η Lynndie 
England, έφεδρος του αμερικανικού στρατού, ο Δρ. David Kelly, Βρετανός 
επιθεωρητής όπλων και η Nehrjas Al Saffarh, ιρακινή μητέρα και μέλος του 
Κ.Κ.Ι.

«Το παλάτι του τέλους», ένα τέλειο μίγμα σκληρής ποίησης και λυρικής 
αφήγησης που συλλαμβάνει το εύθραυστο των ανθρώπινων όντων, συγκινεί 
περισσότερο με τη σαφή του δήλωσή για τον πόλεμο: δεν υπάρχει κανένας 
νικητής. Σε όποια πλευρά του πολέμου κι αν βρισκόμαστε, χάνουμε. Γυναίκες, 
παιδιά, άνδρες, στρατιώτες, πολιτικοί… είμαστε όλοι τρωτοί. Μιλά επίσης για 
την ευθύνη μας στη διαμάχη, την άγνοιά και το φόβο μας για το «άλλο», την 
κοινωνία του ψέματος. Αυτό το εξαιρετικό τρίπτυχο είναι πολιτικό θέατρο στην 
καλύτερή του μορφή: προειδοποιεί χωρίς κήρυγμα, λέει χωρίς προκατάληψη. 
Είναι το είδος της συνομιλίας που αξίζει να υπάρχει στο θέατρο.

Που; Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ 

Πότε; Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 12/12 στις 8κ30

Η ΕΔΟΝ συνεργάζεται με το θεατρικό σχήμα «Φάντης 
Μπαστούνι» και παρουσιάζουν το θεατρικό έργο του Howard 
Zinn «Μαρξ στο Σόχο». 
Ο «Μαρξ στο Σόχο» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα 
της εποχής μας, τουλάχιστον για όσους πιστεύουν ακόμα ότι 
το ριζοσπαστικό θέατρο δεν πέθανε. Η φανταστική επιστροφή 
του Μαρξ στην πατρίδα του καπιταλισμού είναι μια ευκαιρία για 
τον συγγραφέα να μας υποδείξει πως το έργο του Μαρξ είναι 
σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο Μαρξ συνδιαλέγεται με τα 
πρόσωπα που αγάπησε και καταθέτει την άποψη του για όσους 
αυτοαποκαλούνται Μαρξιστές. 

Που και πότε;
Λευκωσία: Τετάρτη 9/12, στις 8 μ.μ - Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΠΕΟ
Λεμεσός: Κυριακή 12/12, στις 8 μ.μ. – ΕΝΑΦ Αγίας Φύλας
Λάρνακα: Παρασκευή 11/12, στις 8 μ. μ- Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΕΡΜΗ Αραδίππου
Πάφος: Δευτέρα 14/12, στις 8 μ.μ. – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΕΟ

Είσοδος: 7 ευρώ

Ένα συναρπαστικό και υποβλητικό νουάρ μυθιστόρημα με σασπένς που κόβει την ανάσα. 
Βουδαπέστη, Οκτώβριος του 1936. Ο ακροδεξιός Ούγγρος πρωθυπουργός Γκιούλα 
Γκέμπες πεθαίνει πριν προλάβει να εκπληρώσει τη φιλοδοξία του να εγκαθιδρύσει ένα 
φασιστικό καθεστώς. Η ζωή συνεχίζεται στην πολύβουη παλιά πόλη. Ο αστυνομικός 
ρεπόρτερ Ζίγκμοντ Γκόρντον παίρνει μια πληροφορία που τον οδηγεί αργά τη νύχτα 
στην πιο κακόφημη γειτονιά της πρωτεύουσας. Εκεί ανακαλύπτει το πτώμα μιας ωραίας, 
κομψοντυμένης κοπέλας, που είχε ένα εβραϊκό προσευχητάριο στην τσάντα της.

Ενοχλημένος από τις αλλόκοτες συνθήκες ― το πτώμα μιας θρησκευόμενης γυναίκας 
σε μια κακόφημη συνοικία ― ο Γκόρντον αποφασίζει να λύσει το μυστήριο του θανάτου 
της, ειδικά μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος. Η έρευνα θα τον οδηγήσει 
βαθιά στον σκοτεινό υπόκοσμο της πόλης, όπου δρουν συνδικάτα εγκλήματος και 
πυρήνες παράνομων κομουνιστών, αλλά και στα ανώτατα στρώματα και στους κύκλους 
της εξουσίας. Ένας από τους πιο επιφανείς επιχειρηματίες της Ουγγαρίας, ο οποίος κρύβει επιμελώς την πραγματική 
ταυτότητά του, σχεδιάζει να κάνει μια τεράστια μπάζα, εκμεταλλευόμενος τις σημαντικές πολιτικές διασυνδέσεις του 
με τους ηγέτες της Γερμανίας. Πώς συνδέονται αυτές οι πολιτικές μηχανορραφίες με το θάνατο της κοπέλας και την 
εβραϊκή καταγωγή της;
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Στον πρώην εκπαιδευτικό, 
επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής, 

αθλητή και παράγοντα 
της πετόσφαιρας, Κώστα 

Χατζηανδρέου και μεταθανάτια 
στον πρώην ποδοσφαιρικό 

παράγοντα Παράσχο 
Χαραλάμπους, απονεμήθηκε 
φέτος το Βραβείο Αθλητικής 
προσφοράς Κώστα Λυμπουρή 
και Νική Γεωργίου της Κ.Ε του 

ΑΚΕΛ.  
Ο Κώστας Χατζηανδρέου 

τιμήθηκε για την τεράστια 
και πολυσχιδή προσφορά 

του στην πετόσφαιρα, στον 
κυπριακό αθλητισμό, στην 

εκπαίδευση και στο αθλητικό 
ιδεώδες. Διετέλεσε πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ για 
πάνω από μια 20ετία, ενώ για 
12 χρόνια υπήρξε εκπρόσωπος 
στην επιτροπή αθλητισμού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Παράσχος Χαραλάμπους 
τιμήθηκε για την πολυετή 

προσφορά του στο αθλητικό 
σωματείο της ΑΛΚΗΣ Λάρνακας 
και στο κυπριακό ποδόσφαιρο. 

Το Βραβείο Αθλητικής 
Προσφοράς Κώστα Λυμπουρή 

και Νική Γεωργίου, που 
θεσπίστηκε πριν από πέντε 
χρόνια από την Κεντρική 
Επιτροπή του ΑΚΕΛ, έχει 
ως στόχο την βράβευση 

ατόμων και  συνόλων για την 
προσφορά τους στην αθλητική 
ανάπτυξη του τόπου και την 
προώθηση του αθλητικού 

ιδεώδους. 

Η εκδήλωση απονομής του 
Βραβείου πραγματοποιήθηκε 

στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» στη 
Λευκωσία, την Τρίτη, 1η του 
Δεκεμβρίου 2015. Το Βραβείο 
απένειμε ο Γ.Γ της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού.

ο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε 
το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα 
εκπροσώπησης νέων στην πατρίδα μας στην 
οποία συμμετέχουν τόσο κομματικές, όσο και 
μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας. Σήμερα 

απαριθμεί πέραν των 60 κομματικών και μη κομματικών 
οργανώσεων-μελών και αποτελεί έναν από τους 
μαζικότερους φορείς Οργανώσεων Νεολαίας στον τόπο 
μας.

Οι κυριότεροι στόχοι του ΣυΝΚ είναι η προαγωγή της 
επικοινωνίας, του διαλόγου, της συνεργασίας και του 
συντονισμού μεταξύ των Οργανώσεων-μελών του, για 
την προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι του τόπου μας, καθώς και την προστασία των 
δικαιωμάτων τους. Επιπρόσθετα, το ΣυΝΚ έχει ως σκοπό 
την ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Για την εφαρμογή των 
σκοπών και των στόχων αυτών, το ΣυΝΚ συμμετέχει σε 
διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, όπως το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Νεολαιών (EYF), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 
(ΕΦΝ) και το Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας.

Δικαίωμα να ενταχθούν ως μέλη στο Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου έχουν όλα τα οργανωμένα σύνολα νέων 
(μαθητών-φοιτητών-εργαζόμενων-ανέργων) που έχουν 
αποδεδειγμένα παγκύπρια δράση με ελάχιστο αριθμό 
150 μελών, αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς 
του ΣυΝΚ και που επιδιώκουν τους στόχους τους με 
δημοκρατικές διαδικασίες. 

Η ΕΔΟΝ ως η ιστορικότερη και μαζικότερη Οργάνωση 
νεολαίας στον τόπο μας, με δράση σε όλους τους 
τομείς που αφορούν τα δικαιώματα, αλλά και τα δίκαια 
αιτήματα των νέων – μαθητών, φοιτητών, εργαζόμενων 
και ανέργων - δε θα μπορούσε να μην αποτελεί ενεργό 
μέλος του Συμβουλίου.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, 
τόσο από την ΕΔΟΝ όσο και από άλλες δημοκρατικές 
Οργανώσεις, δεν κατέστη εφικτό το Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου να αποκτήσει πραγματική παρέμβαση και επιρροή 
μέσα  στη νεολαία του τόπου μας, όπως επίσης και στα 
κέντρα λήψεως αποφάσεων . Και αυτό, διότι δυστυχώς 
κάποιες εκ των Οργανώσεων που απαρτίζουν την εκάστοτε 
Εκτελεστική Γραμματεία του ΣυΝΚ, έχουν ως πρώτιστο 
στόχο την εξυπηρέτηση είτε προσωπικών φιλοδοξιών 
είτε μικρο-παραταξιακών σκοπιμοτήτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  το ότι η ΕΔΟΝ είναι η μοναδική Οργάνωση-
μέλος του ΣυΝΚ που ανέκαθεν καταθέτει έγγραφα 
πολιτικής στις Γενικές Συνελεύσεις και που προτείνει την 
ανάληψη δράσεων για την προστασία των κεκτημένων 
των νέων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Μολονότι η ενδυνάμωση και ενίσχυση της εμπλοκής των 
νέων στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι αποτελεί έναν 
από τους κυριότερους στόχους και σκοπούς του ΣυΝΚ, 
εντούτοις τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια 
αποπολιτικοποίησης του Συμβουλίου Νεολαίας, η 

οποία προέρχεται κυρίως από τους κύκλους της ΝΕΔΗΣΥ. 
Απώτερος σκοπός της προσπάθειας αυτής, είναι να καταστεί 
το Συμβούλιο από όργανο που θα προάγει το διάλογο, τη 
διαβούλευση και τη συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων 
νεολαίας και γενικότερα των νέων, σε υποχείριο εντέλει του 
συναγερμικού οικοδομήματος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
λοιπόν, που η ΝΕΔΗΣΥ προσπάθησε ουκ ολίγες φορές με 
διάφορες μεθοδεύσεις να αποκλείσει την ΕΔΟΝ από την 
Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου. 

Παρά τις ανίερες αυτές προσπάθειες και την απουσία δύο 
ετών από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΣυΝΚ, η ΕΔΟΝ 
εκπροσωπείται και πάλι στην Εκτελεστική Γραμματεία από 
το συναγωνιστή Σάββα Παρμάτζια. Η εκλογή μας στην νέα 
Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου αποτελεί μια πολύ 
θετική εξέλιξη, καθώς δίνει το βήμα στην ΕΔΟΝ για την 
ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει 
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ιδιαίτερα σε θέματα που 
αφορούν τη νέα γενιά.  Ειδικότερα σήμερα που η νεολαία 
του τόπου μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας 
που εφαρμόζονται, που το ποσοστό ανεργίας στους νέους 
ολοένα και αυξάνεται και που όλο και περισσότεροι νέοι 
μεταναστεύουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον, η 
συμμετοχή της ΕΔΟΝ στην Εκτελεστική Γραμματεία κρίνεται 
αναγκαία και επιβεβλημένη.  

Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε πως το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 
ειδικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες οφείλει και πρέπει  να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της 
εξομάλυνσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων των νέων. 
Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής μας στην Εκτελεστική 
Γραμματεία του ΣυΝΚ έχουμε θέσει ως άμεσο μέλημα μας, την 
ανάληψη δραστηριοτήτων και δράσεων για την προστασία και 
στήριξη των ευάλωτων ομάδων των νέων της πατρίδας μας.

Η ΕΔΟΝ θα εργαστεί για ένα Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 
που θα αναζητήσει επίμονα τρόπους, ούτως ώστε να φτάσει 
πραγματικά κοντά στους νέους ανθρώπους του τόπου και 
που θα αποτελεί ένα φόρουμ κοινωνικού 
διαλόγου, όπου ο κάθε νέος θα μπορεί να 
εκφράσει τις απόψεις του για τα ζητήματα 
που τον αφορούν. Ένα Συμβούλιο Νεολαίας 
που θα ενσκήψει στις ανάγκες και τα 
προβλήματα των νέων, ξεφεύγοντας από 
την απλή αναφορά των προβλημάτων 
αυτών και προχωρώντας με παρεμβάσεις 
και δράσεις στην αντιμετώπιση τους. 
Για να καταστεί πραγματικός και άξιος 
εκπρόσωπος της νεολαίας του τόπου και 
όχι ένα αποξενωμένο από τη νεολαία 
σύνολο.

  
•Σάββας Παρμάτζιας
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Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας-Κερύνειας

Δεκέμβρης 2015

T





παραπολιτικά


