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Μας αρκεί ο Πενταδάκτυλος!
Τα μνημεία της ντροπής μας υπενθυμίζουν καθημερινά το καθήκον μας απέναντι στην 
πατρίδα μας, το καθήκον μας απέναντι στο λαό της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους, μας υπενθυμίζουν καθημερινά τα άνομα σχέδια του ιμπεριαλισμού σε 
βάρος τους νησιού μας, σε συνεργασία πάντα με τη CIA, τη Χούντα των Αθηνών και την 
εδώ ΕΟΚΑ Β’. Την ίδια στιγμή βέβαια, δικαιολογημένα μπορούμε να αμφισβητούμε ότι η 
δεξιά του τόπου μας και η κυβέρνηση Αναστασιάδη αντιλαμβάνονται μια τέτοια ευθύνη, 
οι οποίοι φλερτάροντας με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, φροντίζουν να μας υπενθυμίζουν την 
αλλοπρόσαλλη στάση τους στο Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια. 

Πως είναι δυνατόν να αποτίεις τιμές στο μεγαλύτερο προδότη της Κύπρου και του λαού 
μας, το Γεώργιο Γρίβα Διγενή, και να θέλεις να πείσεις ότι προσπαθείς ειλικρινά να 
λύσεις το κυπριακό πρόβλημα, πόσο μάλλον να το λύσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο από 
όλους, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Την ώρα που εκατοντάδες ΕΔΟΝίτες 
και Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, βρωντοφώναζαν από την ψηλότερη κορυφή της 
Κύπρου ότι δεν συμβιβάζονται με την κατοχή και τη διχοτόμηση, την ώρα που οι νεολαίες 
της ΕΔΟΝ και του CTP οργανώνουν τη δικοινοτική πρωτοβουλία Reunite_Cy έτσι ώστε 
να σπάζει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα ανάμεσα στις δύο κοινοτήτες, την ώρα που 
δεκάδες δικοινοτικές πρωτοβουλίες όπως αυτήν του Rhythm of Cyprus προσπαθούν να 
δώσουν γροθιά σε κάθε διχοτομικό στοιχείο, την ίδια ώρα η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, ο 
ΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΣΥ και όλο το ακροδεξιό συνάφι καταθέτουν στεφάνια στο μνημόσυνο του 
ολετήρα της Κύπρου. 

Μήπως κάποιοι τελικά δεν απαλλάχτηκαν ποτέ από τα γριβικά σύνδρομα και την 
ενωσολογία; Μήπως κάποιοι νοσταλγούν ακόμη τις μαύρες δεκαετίες του 50’, του 60’ του 
70’; Το Κυπριακό βρίσκεται σε επικίνδυνη στασιμότητα, τα τετελεσμένα της εισβολής και 
της κατοχής είναι εδώ, η Τουρκία δρα επιθετικά, ανενόχλητη, ακόμη και στην ΑΟΖ της 
Κύπρου, η Τουρκοκυπριακή κοινότητα δίνει αγώνα επιβίωσης στα κατεχόμενα απέναντι 
στις προσταγές και το στραγγαλισμό από την κατοχική δύναμη και η κυβέρνηση μας 
προσπαθεί να καλλιεργεί ψευδαισθήσεις προς πάσα κατέυθυνση. 

Εμείς, διατρανώνουμε καθημερινά μέσα από κάθε μας δραστηριότητα, τη θέληση μας 
για λύση του Κυπριακού και επανένωση της Κύπρου και του Λαού μας, για ειρηνική 
συμβίωση των αφεντάδων αυτού του τόπου, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. 
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει όσες πρωτοβουλίες χρειάζεται για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων. Κάλεσμα επίσης 
κάνουμε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
έτσι ώστε να επιδείξουν επιτέλους 
σοβαρότητα στο εθνικό μας ζήτημα 
και να μην ακροβατούν στο βωμό των 
μικροπολιτικών τους συμφερόντων. 
Έχουμε ευθύνη όλοι να παραδώσουμε 
στις γενιές που μεγαλώνουν αλλά και στις 
μελλοντικές, Κύπρο ενωμένη, ασφαλή, 
ειρηνική.

Μαθητικό κίνημα μαζικό, 
ασυμβίβαστο, διεκδικητικό
Ως ΕΔΟΝ συγχαίρουμε το μαθητικό κίνημα 
που ακούραστα τα τελευταία χρόνια, με 
υπεύθυνη και ώριμη στάση, προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να πείσει για τα δίκια 
του αγώνα του. Η ΕΔΟΝ πάντα θα είναι 
συμπαραστάτης στη μαγιά της κοινωνίας 
μας, στο μέλλον αυτού του τόπου, τους 
μαθητές μας, οι οποίοι συντεταγμένα, 
μαζί με το οργανωμένο συνδικαλιστικό 
τους όργανο την ΠΣΕΜ, αλλά και τις ΕΣΕΜ, 
δίνουν ακούραστα τη μάχη απέναντι σε ότι 
πιο συντηρητικό επινόησε η κυβέρνηση 
αυτή για την παιδεία αυτού του τόπου, τις 
εξετάσεις ανά τετράμηνο. 

Δημοψηφίσματα, κινητοποιήσεις, συλλογή υπογραφών και τόσα άλλα, η κυβέρνηση τα πετά 
στον κάλαθο τον αχρήστων και επιμένει άτεγκτη στην εφαρμογή ενός αντιπαιδαγωγικού 
τρόπου αξιολόγησης των μαθητών, επιμένει στην μετατροπή των μαθητών σε ρομπότ και 
μηχανές άγχους. 

Η απάντηση των μαθητών στις ετσιθελικές ενέργειες της Κυβέρνησης Αναστασιάδη και 
του ΥΠΠΑΝ, ήρθε μέσα από τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που οργάνωσε η ΠΣΕΜ στις 16 
Ιανουαρίου, έξω από το προεδρικό. Χιλιάδες μαθητές, ειρηνικά, αψηφώντας τις απειλές 
για απουσίες, ρίχνοντας μαύρο στον εκφοβισμό και την τρομοκρατία, προχώρησαν 
αποφασιστικά να διεκδικήσουν το αυτονόητο, σχολείο που θα μορφώνει ουσιαστικά και 
ολόπλευρα.  Εμείς, είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε σας βήμα και σας καλούμε να δώσετε 
αυτή τη μάχη μέχρι την τελική νίκη. 

Η διαφθορά έχει χρώμα μπλε . . . 
Φ α ί ν ε τ α ι 
δυστυχώς ότι η 
διαφθορά και 
η απάτη είναι 
α ν α π ό σ π α σ τ ο 
κομμάτι του DNA 
της δεξιάς, σε 
όποιο επίπεδο 
τους εμπιστεύεται 
ο κόσμος να 
ηγούνται, είναι 
δεδομένο πλέον 
ότι θα υπάρξει 
κακοδιαχείρηση, 
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α , 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά 
σκάνδαλα. Δεν 
είναι μόνο η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη που διαπρέπει στη διαφθορά, κάνοντας μας 
ρεζίλι διεθνώς, ακόμη και η φοιτητική τους παράταξη, ΦΠΚ Πρωτοπορία, συμπεριφέρεται 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είναι με μεγάλη μας λύπη που είδαμε να αποκαλύπτεται η 
οικονομική απάτη της ΦΠΚ Πρωτοπορίας Αθήνας σε βάρος της ΕΦΕΚ Αθήνας, συνεπώς σε 
βάρος των Κύπριων φοιτητών της Αθήνας. 

Δεν έφτανε που η φοιτητική παράταξη του ΔΗΣΥ, όταν βρισκόταν στο τιμόνι του συλλόγου 
δημιούργησε χρέος 25000 χιλιάδες ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, τώρα αποκαλύφτηκε 
ακόμη μια οικονομική τους απάτη. Δυστυχώς εξαφανίστηκαν από τα ταμεία του συλλόγου 
6500 χιλιάδες ευρώ, λεφτά τα οποία εισέπραξαν από ένοικο του υποστατικού της ΕΦΕΚ, 
για τα οποία όμως δεν παρουσίασαν ποτέ τις αποδείξεις, αποκρύπτωντας τα έτσι από τα 
έσοδα του συλλόγου. Δυστυχώς φαίνεται ότι ο κατήφορος τους δεν έχει σταματημό, αφού 
ακόμη και τώρα αρνούνται να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το που πήγαν τα λεφτά. 
Δεν αποτελούν έκπληξη για εμάς τα φαινόμενα αυτά. Καλούμε το φοιτητόκοσμο να γυρίσει 
την πλάτη του σε αυτούς που μεταφράζουν την εκλογική τους δύναμη σε οικονομικά 
σκάνδαλα. Σε αυτούς που δεν θα διστάσουν να κάνουν ό,τιδηποτε στο βωμό του κέρδους 
και του μαύρου χρήματος. Καλούμε τους φοιτητές να δίνουν δύναμη σε αυτούς που εδώ και 
46 χρόνια υπηρετούν τα δίκαια αιτήματα του απλού φοιτητή, σε αυτούς που αγωνίζονται 
καθημερινά σε Κύπρο και εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες μόρφωσης και διαβίωσης 
των συμφοιτητών τους, στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 
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Ν: Είστε ο κύπριος καλλιτέχνης που συμμετέχει 
στη συναυλία-αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία, 
που διοργανώνει η ΕΔΟΝ. Τι συναισθήματα σας 
προκαλεί η συμμετοχή σας σε μια συναυλία-
αφιέρωμα σε ένα τόσο μεγάλο ποιητή; Τι να 
περιμένει κανείς στις 6 Φεβρουαρίου;
 
Ο «αρμενιστής ποιητής» Νίκος Καββαδίας, έχει το 
ιδιαίτερο χάρισμα ν’ αφηγείται με γλαφυρότητα 
παράξενες ιστορίες, οι οποίες συνεπαίρνουν τους 
στεριανούς. Είναι ένας παραμυθάς, που ξέρει να 
φτιάχνει απίθανους μύθους. Ένας διανοούμενος, ο 
οποίος έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
πάνω στα καράβια. Έχει πλήρη γνώση αφενός μεν των 
σκληρών συνθηκών που αφορούν στη ζωή των ναυτικών, 
αφετέτρου δε της ιδιαίτερης ναυτικής ορολογίας, η 
οποία διέπει το έργο του. Διαβάζοντας τον Καββαδία, 
διαπιστώνουμε πως χρησιμοποιεί με αριστοτεχνικό 
τρόπο την ελληνική γλώσσα, όπως παραδέχεται 
και ο Σεφέρης. Δεν υπάρχει περιττή λέξη. 
Καμία τυχαία έκφραση. Όλα γραμμένα μετά 
από επίμονη τεχνική επεξεργασία, όλα 
αποτυπωμένα με εξαιρετική λεπτομέρεια. 
Όσο κι αν ξενίζουν οι άγνωστες λέξεις ή 
τα δυσνόητα λεκτικά σχήματα στην αρχή 
της επαφής με το έργο του, στην συνέχεια 
συγκινούν και γοητεύουν. 

Μετά τον απαραίτητο αυτό πρόλογο, θα 
έλεγα ότι η συμμετοχή στην συναυλία, 
αλλά και γενικότερα η επαφή με το 
έργο του ποιητή, με γοητεύει και 
με συγκινεί! 

Στην παράσταση της 6ης 
Φεβρουρίου, που φέρει τον 
τίτλο «Χόρεψε πάνω στο φτερό 
του καρχαρία», παρέα με δύο 
σημαντικούς για το ελληνικό 
τραγούδι καλλιτέχνες, τον 
Κώστα Θωμαΐδη και τη Ρίτα 
Αντωνοπούλου, θα κάνουμε 
μια «βουτιά» στο έργο του 
ποιητή των «μακρυσμένων 
ταξιδιών και των γαλάζιων 
πόντων». Θα τραγουδήσουμε 
τα σπουδαία του ποιήματα, 
τα οποία μελοποιήθηκαν από 
τον Θάνο Μικρούτσικο, τον 
Γιάννη Σπανό, τον Δημήτρη 
Ζερβουδάκη και τη Μαρίζα 
Κωχ.

Επίσης, θα φωτίσουμε 
ορισμένες σημαντικές πτυχές 
της ζωής του, που ίσως να μην είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Ο κόσμος θα έχει την 
ευκαιρία να δει και ν’ ακούσει δύο ανέκδοτα ποιήματα, γραμμένα από τον εξαίρετο Κύπριο 
ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, προς τιμήν του ομότεχνου του Νίκου Καββαδία. Τέλος μια ιδιαίτερη 
στιγμή της παράστασης είναι αυτή που ο ίδιος ο Νίκος Καββαδίας σε μια σπάνια τηλεοπτική 
εμφάνιση στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου αρχές της δεκαετίας του 1970, απαγγέλει στην 
κυπριακή διάλεκτο ένα υπέροχο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη και όχι μόνον.

Ν: Είδαμε πολλές φορές την ποίηση και την μουσική να γίνονται ένα. Στην περίπτωση 
του Ν. Καββαδία, πως θεωρείτε ότι το έργο του επηρέασε το μουσικό κόσμο; 

Η ποίηση και μάλιστα μια τόσο άρτια γραφή, όπως αυτή του Καββαδία, ανέκαθεν ενέπνεε τους 
συνθέτες. Έχουμε ευτυχώς πολλά παραδείγματα που το  επιβεβαιώνουν και μάλιστα με τον 
τρόπο που το θέτεις. Το απόλυτα ταιριαστό «πάντρεμα» στίχου και μελωδίας. Θεοδωράκης, 
Χατζιδάκις, Μαρκόπουλος, Ελύτης, Σεφέρης, Ρίτσος κλπ.

Στον Καββαδία δε, ισχύει η εξής ιδιαιτερότητα. Είναι ο ποιητής που μελοποιήθηκε περισσότερο 
απ’ όλους, αναλογικά με το συνολικό μέγεθος του έργου του. Πολλά από τα ποιήματά του, 
όπως το «Πούσι», η «Αρμίδα», «το καραντί» και άλλα, έχουν μελοποιηθεί περισσότερες από 
μια φορές, με εντελώς άλλη μελωδία και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι η πρώτη απόπειρα μελοποίησης του 
Καββαδία έγινε από την Μαρίζα Κωχ, η οποία ασχολήθηκε εκτενώς 
με το έργο του ποιητή.

Εκείνος βέβαια που έχει ταυτίσει τ’ όνομά του με τον «ποιητή 
της θάλασσας», είναι αναμφίβολα ο Θάνος Μικρούτσικος. 
Χρησιμοποίησε μια προσωπική αισθητική ως προς τις 
ενορχηστρώσεις, έκανε τις σωστές παρεμβάσεις και περικοπές 
στο πρωτότυπο κείμενο, χρησιμοποίησε νέους τραγουδιστές και 
όχι φτασμένους όπως τον Γιάννη Κούτρα, την Αιμιλία Σαρρή 
και πέτυχε το αδιανόητο. Παρά το αρχικό μούδιασμα και τις 
αρνητικές κριτικές που δέχτηκε, κυρίως από στενόμυαλους 

κριτικούς της εποχής, τα τραγούδια αγαπήθηκαν τόσο πολύ 
από τον κόσμο που απέκτησαν μια απρόσμενη δυναμική 

κατακτώντας σημαντικές πρωτιές. «Ο σταυρός του 
νότου» θεωρείται ακόμα και στις μέρες μας 

ένας από τους εμπορικότερους δίσκους της 
ελληνικής δισκογραφίας.

Ν: Σήμερα δεν βλέπουμε να δίνονται 
τόσες πολλές ευκαιρίες σε Κύπριους 
καλλιτέχνες. Τι θεωρείται πως θα 
μπορούσε να γίνει καλύτερα για να 
βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να 
χαράξουν τον δικό τους δρόμο στον 
πολιτισμό;

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει ένας δημιουργικός 

οίστρος σχεδόν σε όλα τα 
είδη της τέχνης. Είναι 

αρκετοί οι συμπατριώτες 
μας καλλιτέχνες που 
επιστρέφουν από τις 
σπουδές τους με πολλά 
και σημαντικά εφόδια. 
Η μόρφωση, είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο 

για να επιτευχθεί η 
πολυπόθητη εξέλιξη στον 
τομέα του πολιτισμού. Δεν 
αρκεί βέβαια μόνον αυτό. 
Οι καλλιτέχνες έχουν τις 
ιδέες και τη διάθεση για 
να παράξουν έργο. Δεν 
έχουν όμως τα χρήματα. 
Χρειάζονται οικονομική 
στήριξη πρωτίστως από 
το κράτος κι έπειτα από 
οργανισμούς ή άλλους 
φορείς που έχουν 
πόρους και επιθυμούν 
να συμβάλουν στην 
παραγωγή αυτού που 
ονομάζουμε πολιτισμό. 

Αυτό άλλωστε γινόνταν από την αρχαιότητα. Πάνω απ’ όλα και το έχω ξαναπεί χρειάζεται 
ένα κοινό όραμα, που όταν υπάρχει γίνονται θαύματα.

Ν: Μόλις τον περασμένο χρόνο ο μουσικός κόσμος έχασε δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, 
τον Λ. Μαχαιρίτσα και Θ. Μικρούτσικο. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τόσο την νεολαία 
όσο και τους καλλιτέχνες να στρέφονται σε μια μουσική διαφορετικής ποιότητας. Πως 
νομίζεις η απώλεια μεγάλων καλλιτεχνών και η στροφή σε ένα άλλο μουσικό δρόμο, 
θα επηρεάσει το μέλλον του καλλιτεχνικού κόσμου; 

Εκτός από τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Θάνο Μικρούτσικο, έφυγαν επίσης ο Μάνος 
Ελευθερίου και ο Γιάννης Σπάνος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η περσινή. Καλλιτέχνες 
σπουδαίοι! Άνθρωποι του πνεύματος και σημαντικοί αιμοδότες του καλού τραγουδιού. Είμαι 
απ’ αυτούς που πιστεύουν, πως αυτού του εκτοπίσματος άνθρωποι μ’ ένα τόσο  βαρυσήμαντο 
έργο δεν φεύγουν ποτέ. Θα είναι παρόντες και θα μας συντροφεύουν μέσα από τα έργα 
και τις δημιουργίες τους. Στη χαρά ή στη στεναχώρια μας, μα κυρίως στους αγώνες των 
ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αυτός είναι πιστεύω και ο ρόλος του αληθινού καλλιτέχνη.

•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Στην παράσταση της 6ης Φεβρουρίου, που φέρει τον 
τίτλο «Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία», 

παρέα με δύο σημαντικούς για το ελληνικό τραγούδι 
καλλιτέχνες, τον Κώστα Θωμαΐδη και τη Ρίτα 

Αντωνοπούλου, θα κάνουμε μια «βουτιά» στο έργο του 
ποιητή των «μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων 

πόντων». 

Φλεβάρης
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αι ενώ η πολυσυζητημένη υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας έχει φτάσει προς το 
τέλος, κανείς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει το τέλος αυτό ως αίσιο, αφού η όλη 
ιστορία άφησε το στίγμα της στην κυπριακή κοινωνία.

Μια ιστορία που λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα την «πανίσχυρη γεωστρατηγική 
συμμαχία μας» με το Ισραήλ. Μια ιστορία που ανέδειξε μια κοπέλα ως «ψεύτρα», 

που προκάλεσε «δημόσια βλάβη» στο μικρό μας βασίλειο. Μια ιστορία που γύρω από το 
άκουσμα της 19χρονης Βρετανίδας συγκέντρωσε πρωτοφανή, συγκινητική υποστήριξη αλλά 
και πρωτόγνωρο απύθμενο μίσος γιατί η περιπέτειά της αυτή ξεγύμνωσε ακόμη μια φορά τη 
σαθρότητα αυτού του συστήματος. Σαθρότητα που εκφράστηκε από τους θεσμούς, από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την κοινωνία. 

Μια ιστορία λοιπόν, που φρόντισε να αφήσει την μικρή μας νήσο για ακόμη μια φορά εκτεθειμένη 
διεθνώς και να καταδείξει το μισογυνισμό που κουβαλούμε.

Από τον περασμένο Ιούλιο ζήσαμε τη σταύρωση και το «βιασμό» μιας νεαρής γυναίκας η οποία 
υπέστη απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης.

Τη ζωή της δεν στιγμάτισε μόνο το περιστατικό του περασμένου Ιουλίου, αλλά και η χείριστη 
μεταχείριση από τα δικαστήρια, τα πρόστυχα και 
χαιρέκακα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 
διασυρμός της μέσα από κινηματογραφικά πλάνα που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, τα φωτογραφικά φλας 
και οι αντιδράσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Τη ζωή της τη στιγμάτισε η υποκρισία της κοινωνίας 
μας, και η τυφλή δικαιοσύνη μας. Μια δικαιοσύνη που 
φροντίζει να γυρίζει την πλάτη όταν αφορά εγκληματίες 
με κοστούμια. Που κλείνει τα μάτια όταν αφορά όλους 
αυτούς που έκλεψαν δις και που κατέστρεψαν την 
κυπριακή οικονομία, τους τραπεζίτες που έκαναν πάρτι 
στις πλάτες μας, σε αυτούς που «εκδίδουν» τη χώρα 
μας καθημερινά δίνοντας υπηκοότητες σε Μαλαισιανούς 
εγκληματίες και Καμποτζιανούς δικτάτορες.

Μια δικαιοσύνη που κουκουλώνει εγκλήματα που αφήνουν ντροπές στο κοινωνικό γίγνεσθαι, 
αλλά εξαντλεί όλη την αυστηρότητά της σε αδύναμους και σε πλάσματα που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να φωνάξουν και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το δίκαιο τους.

Και αφού μας τάραξε από τον βαθύ μας ύπνο, η ιστορία αυτή κατάφερε να αναδείξει τρεις 
βασικές διαστάσεις γύρω από το ζήτημα του βιασμού. 

Το μισογυνισμό της κυπριακής δικαιοσύνης που όχι μόνο δεν κινήθηκε ενάντια στους βιαστές 
της 19χρονης Βρετανίδας, αλλά με εκδικητικό τρόπο τη διαπόμπευσε στιγματίζοντάς τη για 
το υπόλοιπο της ζωής της. Χαρακτηριστικό μιας γενικής νοοτροπίας και της καθιέρωσης 
ενός ακραίου συντηρητισμού.

Η δεύτερη διάσταση είναι το εμφανές ζήτημα 
συμφερόντων και διαπλοκής της κυπριακής 
δικαιοσύνης με πολιτικά συμφέροντα, αναφερόμενοι 
στη μη διατάραξη της σχέσης Κύπρου – Ισραήλ. 

Τέλος μια διάσταση η οποία αφορά παγκόσμιο πρόβλημα 
και δεν είναι άλλη από το σεξισμό.

Και αφού οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στη χώρα τους, έτυχαν 
υποδοχής στο αεροδρόμιο παρομοιάζοντάς τους με ήρωες.

Στην ιστορία λοιπόν αυτή, τα παρατράγουδα δεν τελειώνουν 
εδώ αφού υπήρξε πρωτοφανής παραγνώριση των δικαιωμάτων 
της 19χρονης Βρετανίδας. Οι Διωκτικές Αρχές αφού της αρνήθηκαν 
πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, μετά την άσκηση 
πίεσης από την Αστυνομία, προχώρησαν εκδικητικά με ποινική δίωξη. Δύο 
μέτρα και δύο σταθμά. 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, πως η χρονιά που μας πέρασε ήταν αποκαλυπτική σε ότι 
αφορά τις δομές εξουσίας της Κύπρου. Δομές οι οποίες κοσμούνται από άπλετο θεσμικό 
ρατσισμό και μισογυνισμό. 

Και σαν δεν μας έφταναν όλα τα πιο πάνω, σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί ο τέως 
Δήμαρχος της Αγίας Νάπας και νυν Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος έτρεξε να 
προστατεύσει το «brand name» της Αγίας Νάπας, εξαγγέλλοντας ότι θα κινηθεί 
νομικά εναντίον της Αγγλίδας. 

Φτάνοντας λοιπόν στην καταδίκη της 19χρονης, με αναστολή ποινής 
φυλάκισης, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι το θέμα αυτό έχει 
κλείσει. 

Το θέμα αυτό μας έχει δώσει το δικαίωμα της κριτικής των θεσμών και 
της συζήτησης του τι εστί δικαιοσύνη. Μας έχει δώσει το δικαίωμα για να 
ταράξουμε τα πατριαρχικά νερά της μικρή μας νήσου και να αγγίξουμε το 
θέμα από τη ρίζα του. Μας έχει δώσει το δικαίωμα να βάλουμε φρένο στον 
εξευτελισμό της προσωπικής ζωής και του σεξισμού. Μας έχει δώσει το 
δικαίωμα να διαπιστώσουμε και να βάλουμε φρένο σε όλες τι παθογένειες 

που κουβαλούμε ως κοινωνία, αναλαμβάνοντας ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν. Ευθύνες που 
βαραίνουν όχι μόνο τις κρατικές δομές, αλλά και τη σημερινή διακυβέρνηση όπου με δόγμα της τη λιτότητα 
και το νεοφιλελευθερισμό, οδήγησε το κράτος πρόνοιας σε παρακμή και επιτρέπει σε πρωτοκλασάτα 
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να τοποθετούνται συχνά με ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια. Η 
εικόνα αυτή είναι που οδηγεί την κοινωνία μας σε μια ευρύτερη απαξίωση της πολιτικής.

Είναι καιρός λοιπόν να πράξουμε. Είναι καιρός να ονοματίσουμε τα προβλήματα που μαστίζουν την 
κοινωνία μας και να ανασυνταχτούμε. Είναι καιρός να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε...

•Φάνη Φιλοθέου
Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας

Τη ζωή της τη στιγμάτισε η υποκρισία 
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Το 2019 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά παγκοσμίως, μετά το 2016, όπως έγινε γνωστό από 
τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και δεν αναμένεται να αλλάξει αυτή η κατάσταση. 
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή συνέβαλε καθοριστικά στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα του 2019.  Τα σημαντικότερα από αυτά ήταν ο καύσωνας, η ξηρασία και οι πυρκαγιές 
που  έπληξαν τη Σουηδία. Οι πλημμύρες που έπληξαν το Πεκίνο και το Τιάντζιν στην Κίνα. Οι 
φονικές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ελλάδα. Η ξηρασία που νεκρώνει την περιοχή Νέα Νότια 
Ουαλία στην Αυστραλία. Ο καύσωνας ο οποίος σκόρπισε τον θάνατο σε 70 ανθρώπους στον Καναδά 
και οι αμμοθύελλες στην Ινδία που στοίχισαν την ζωή σε 125 άτομα.

Ως ορισμό της κλιματικής αλλαγής μπορούμε να πούμε ότι είναι η μεταβολή στο κλίμα που 
οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδηγώντας έτσι σε μεταβολές των 
μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική διάρκεια. Η κλιματική αλλαγή 
ευθύνεται για τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν σήμερα το ανθρώπινο 
είδος, όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των παγετώνων, τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, τις αλλαγές στο οικοσύστημα και άλλα πολλά. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές η 
κλιματική αλλαγή συνιστά υπαρξιακή απειλή για τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η τελευταία τεράστια οικολογική, και όχι μόνο, καταστροφή συντελέστηκε στην Αυστραλία με 
την έκρηξη δεκάδων δασικών πυρκαγιών πρωτοφανούς έκτασης και σφοδρότητας που σάρωσαν 
ολόκληρες περιοχές της Αυστραλίας. Οι δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία είναι ένα φαινόμενο που 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο δυστυχώς όμως τη φετινή περίοδο είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα και 
ένταση. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 17 άτομα έχουν πεθάνει στις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί 
στη χώρα, ενώ έχουν καταστραφεί πάνω από 1.200 κατοικίες, έχουν καεί 5,5 εκατομμύρια εκτάρια 
(55.000.000 στρέμματα) και έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άγρια και οικόσιτα ζώα. 

Το ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι, πού οφείλεται αυτή η τεράστια καταστροφή; Οι 
δασικές πυρκαγιές της Αυστραλίας έχουν ενισχυθεί από μακράς διάρκειας υψηλές θερμοκρασίες, 
παρατεταμένη ξηρασία και ισχυρούς ξηρούς ανέμους. Τους τελευταίους τρεις μήνες η χώρα βιώνει 
ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, με ρεκόρ θερμοκρασιών. Στα μέσα Δεκεμβρίου, καταγράφηκε η 
πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της χώρας όπου η μέση θερμοκρασία ήταν 41,9 βαθμούς Κελσίου. Οι 
παραπάνω θερμοκρασίες, συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που εξαπλώνουν  τις πυρκαγιές και 
μεταφέρουν τον καπνό στις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Καταγράφηκαν ταχύτητες ανέμου 60 
μίλια την ώρα (10 Μποφόρ). Οι παραπάνω συνθήκες έρχονται σε συνέχεια της ξηρότερης άνοιξης 
της χώρας, όπως καταγράφηκε στα αρχεία της χώρας που υπάρχουν εδώ και 120 χρόνια. Ορισμένες 
περιοχές όπως η  Νέα Νότια Ουαλία και το Κουίνσλαντ αντιμετωπίζουν ελλείψεις βροχοπτώσεων 
από τις αρχές του 2017, έτσι δέντρα, θάμνοι και λιβάδια έχουν μετατραπεί στην τέλεια καύσιμη 
ύλη.

Οι δασικές πυρκαγιές όπως προαναφέρθηκε είναι συχνό φαινόμενο του τοπίου  της Αυστραλίας και 
προκαλούνται συχνά από φυσικές αιτίες όπως ξηρές καταιγίδες, δηλαδή την εκδήλωση κεραυνών 
χωρίς βροχόπτωση. Αυτά δεν οφείλονται μόνο στην αλλαγή του κλίματος ή στην αύξηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρόλα αυτά η ένταση και η εμμονή της φετινής αντιπυρικής 
περιόδου οφείλεται στις θερμότερες και  ξηρότερες καιρικές συνθήκες συμπεραίνοντας ότι το 
κλίμα της Αυστραλίας σίγουρα αλλάζει. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία  της χώρας, 
οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από έναν βαθμούς Κελσίου από το 1920, με 
μεγάλο ποσοστό της αύξησης να καταγράφεται μετά το 1950.

Ολόκληρος ο πλανήτης θα επηρεαστεί αφού 
ο καπνός από τις τεράστιες πυρκαγιές στην 
Αυστραλία θα κάνει σύντομα ένα πλήρη κύκλο 
γύρω από τη Γη αναφέρει η Nasa. Οι καπνοί 
κινήθηκαν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της 
Αυστραλίας για μήνες, «προχωρώντας» προς 
τον Ειρηνικό, είχαν διασχίσει τη Νότια Αμερική 
και μετακινήθηκαν «στα μισά της γης» μέχρι τις 
8 Ιανουαρίου.

Χωρίς καμία αμφιβολία,  οι καταστροφές στο 
περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων 
είναι ανυπολόγιστες, καθώς οι πυρκαγιές 
απελευθερώνουν επιβλαβείς ρύπους και τοξικά 
αέρια στην ατμόσφαιρα.

Η ΕΔΟΝ απευθύνεται σε ολόκληρη τη νεολαία, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της. 
Η διατήρηση της ίδιας της ανθρωπότητας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Ο αγώνας 
ενάντια στην οικολογική καταστροφή, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να στρέφεται στις αιτίες 
που την προκαλούν. Ο αγώνας για την κοινωνία του σοσιαλισμού, που θα έχει στο επίκεντρο 
του την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του προς όφελος των λαϊκών αναγκών 
επιβάλλεται, όσο ποτέ άλλοτε, να μαζικοποιηθεί.

•Μελέτης Θεοχάρους
Μέλος Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας
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για τον ανθρώπινο 
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δεκαετία που πέρασε (2010-2019) ήταν η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, 
ανακοίνωσε τις προάλλες ο ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας το ανυποχώρητο φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, που σηματοδοτείται από την αύξηση των ακραίων 
μετεωρολογικών φαινομένων.Η
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Το ακροδεξιό φαινόμενο είναι ένα πολύπλοκο συνονθύλευμα 
του οποίου η προσέγγιση και η οριοθέτηση είναι μια αρκετά 
απαιτητική διαδικασία. Αφενός η  άκρα δεξιά καταγράφει 
μεγάλες διαφοροποιήσεις από περίοδο σε περίοδο και από 
χώρα σε χώρα και αφετέρου κατά κανόνα τα ακροδεξιά 
μορφώματα δεν αποδέχονται το χαρακτηρισμό “ακροδεξιά”. 
Λόγο αυτής της ποικιλομορφίας του, έχει πάρει τον 
χαρακτηρισμό «μια πολύπλοκη αλχημεία».  

Η ακροδεξιά αποτελεί την πολιτική εξέλιξη των μεταπολεμικών 
φασιστικών και ναζιστικών καθεστώτων που συντρίφτηκαν 
στα θεμέλια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και προσεγγίζεται 
από πολλούς αναλυτές σε τρία ξεχωριστά κύματα. 

Η πρώτη περίοδος εμφάνισης της ακροδεξιάς τοποθετείται 
χρονολογικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 ως η 
πολιτική έκφραση φασιστικών κατάλοιπων.  Η άκρα δεξιά 
αυτής της περιόδου είτε εξαφανίστηκε σχετικά σύντομα 
εξαιτίας κοινωνικής απομόνωσης ή νομικής ρύθμισης είτε 
αλλοιώθηκε και μετασχηματίστηκε.

Η δεύτερη περίοδος παρουσίας της ακροδεξιάς αποτελεί 
ένα μεταβατικό στάδιο για το τρίτο κύμα και αρχίζει από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1960.  Σ’ αυτή τη φάση η ακροδεξιά 
επιχειρεί να απαλλαγεί από την άμεση ταύτιση με το 
φασιστικό παρελθών, εγκαταλείπει την επιθετική εναντίωση 
στην αστική δημοκρατία και, μεταξύ αντιφάσεων, προτάσσει 
εθνοκεντρισμό,  φιλελεύθερη αντίληψη επί των οικονομικών 
ζητημάτων και το δικό της ηθικο-αξιακό κοινωνικό μοντέλο. 

Η τρίτη ιστορική περίοδο αξιοσημείωτης παρουσίας της 
ακροδεξιάς χρονολογείται από την αρχή της δεκαετίας του 
1990. Σ’ αυτή τη φάση η ακροδεξιά ανακινεί ζητήματα όπως 
το βιοτικό επίπεδο, κοινωνικό κράτος ανεργία, ασφάλεια, 
εθνική ομοιογένεια, μετανάστευση, ιστορική μνήμη και εθνική 
υπεροχή.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ακροδεξιάς είναι η εθνικιστική 
ρητορική η οποία προπαγανδίζει ως ανώτερη κοινωνική 
παράμετρο την έννοια του έθνους με μια επίπλαστη εξω-
ιστορική προσέγγιση.  Επιδιώκει την απόκρυψη της ταξικής 
διαστρωμάτωσης της κοινωνίας και την κατάπνιξη της ταξική 
συνείδησης των εργαζομένων προτάσσοντας το αφήγημα του 
εθνικού συμφέροντος.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς είναι 
ρατσισμός, ξενοφοβία, νατιβισμός, “αντισυστημικότητα”, 
βία, ετεροφοβία. Εδώ, θα αναφερθούμε ακροθιγώς στην 
ετεροφοβία αλλά και στο παραπλανητικό χαρακτηρισμό της 
“αντισυστημικότητας”.  

Με τον όρο ετεροφοβία νοείται η εναντίωση όσων είναι ηθικά-
πολιτικά ‘’διαφορετικοί’’ ακόμα και εντός της ίδιας εθνοτικής 
ομάδας. Παρότι ο εθνικισμός της ακροδεξιάς, προπαγανδίζει 
αντεπιστημονικά «την ταύτιση της πολιτικής με την εθνική 
ομάδα» ταυτόχρονα πολεμά ενδοεθνικά κοινωνικά σύνολα, 
προδίδοντας μ’ αυτό τον τρόπο την ύπαρξη και τον πρωτεύοντα 
ρόλο  κοινωνικών - ταξικών υποδιαιρέσεων από τις οποίες 
αντικειμενικά προκύπτει η πολιτικο-ηθική διαφοροποίηση. 

Η ακροδεξιά δεν είναι αντισυστημική ως προς το καπιταλιστικό 
σύστημα καθώς ουδέποτε η ακροδεξιά αμφισβήτησε την 
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής ή τις καπιταλιστικές 
σχέσεις παραγωγής. Αντίθετα, ιστορικά πάντοτε αποτέλεσε 
εναλλακτική λύση καπιταλιστικής διαχείρισης, ειδικά 
σε περιόδους που η αστική δημοκρατία δεν μπορούσε 
να συγκρατήσει τη λαϊκή αγανάκτηση. Η ακροδεξιά 
ομογενοποιεί και στοχοποιεί το σύνολο των πολιτικών 
κομμάτων κατηγορώντας τα ότι αποτελούν κοινωνική 
ελίτ που διαφοροποιείται και παρασιτεί έναντι του λαού, 
καταστρατηγώντας τα εθνικά συμφέροντα. Με την λαϊκιστική 
της ρητορική αθωώνει την καπιταλιστική εκμετάλλευση και 
τις αιτίες της, αποπροσανατολίζοντας λαϊκά στρώματα. 
Ωστόσο η ακροδεξιά αναπτύσσει τακτική συμμετοχή της 
στην κοινοβουλευτική διαδικασία επιδιώκοντας πολιτική 
νομιμοποίηση, ορατότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο και 
κρατική οικονομική ενίσχυση.

Τ
ο άρθρο αποτελεί κατά κύριο λόγο συνόψιση του 
πρώτου-εισαγωγικού μέρους μελέτης για την 
ιστορική έκφραση της κυπριακής ακροδεξιάς, 
που θα δημοσιευτεί από το ΙΝΕΠ στην ετήσια 
επιθεώρηση ιστορίας κοινωνίας και πολίτικης 
του 2020. Επιχειρείται να δοθεί μια επίγευση 

κάποιων εκ των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης, 
με δεδομένους τους περιορισμούς έκτασης παρουσίασης 
της ανάλυση και την τεκμηρίωση,  σε μια προσπάθεια 
κατανόησης της ακροδεξιάς διεθνώς και στην Κύπρο. 

Τα πολιτικά ζητήματα που 
αναδεικνύει είναι ζητήματα 
“χαμηλής πολιτικής” τα 
οποία παρουσιάζει ως τη ρίζα 
όλων των προβλημάτων. Η 
καπιταλιστική κρίση και η όξυνση 
συνεπαγόμενων καπιταλιστικών 
φαινομένων  όπως τα κύματα 
προσφύγων, αποτέλεσαν νερό 
στον μύλο της λαϊκιστικής 
ρητορικής της ακροδεξιάς.

Στην Κύπρο η ακροδεξιά υπήρξε 
ανέκαθεν η εξτρεμιστική 
εθνικιστική παράταξη που 
κυρίως δρούσε συμπληρωματικά 
της δεξιάς και της εθναρχίας.  Η 
κυπριακή ακροδεξιά ταυτίζεται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό με την 
πορεία του εθνικού ζητήματος 
στις διάφορες φάσεις, διακρίνεται 
κυρίως από εθνικισμό, νατιβισμό 
και αντικομουνισμό ενώ 
αξιοσημείωτη είναι η σχέση και 
σύνδεση της με την Ελληνική 
ακροδεξιά.

Παρά το γεγονός ότι η δράσης της 
ακροδεξιά υπήρξε σημαντική, σε περιπτώσεις (βλέπε Ε.Ο.Κ.Α. Β’), για την ιστορική εξέλιξη, η σημαντικότητα της 
πρέπει να αποδοθεί πρώτιστος στην εξ Ελλάδος οικονομική και καθοδηγητική βοήθεια παρά στο λαϊκό έρεισμα που 
απέκτησε.

Ταυτόχρονα η κυπριακή ακροδεξιά επιβεβαιώνει τον κανόνα καπιταλιστικής πολιτικής δύναμης καθώς ουδέποτε ανέπτυξε 
αντικαπιταλιστική ρητορική ή κατεύθυνση.  Η εναντίωση της στην αποικιοκρατία και στην Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν αποτελεί προϊόν κάποιους είδους αντισυστημικότητας αλλά έκφραση του μεγαλοϊδεατισμού και της διεκδίκησης 
της ‘Ένωσης.  Αντίθετα υπήρξαν περίοδοι, όπου υπήρξε ξεκάθαρα παρακρατικός συνεργάτης της αποικιοκρατικής 
κυβέρνησης και υπερασπιζόταν την ντόπια και ξένη εργοδοσία (βλέπε “Χ” Κύπρου).

Στις μέρες μας η ακροδεξιά επανεμφανίζεται στο νησί μετά από 3 δεκαετίες εξαφάνισης της κάτω από την λαϊκή 
κατακραυγή του εγκλήματος του 1974. Η σχετικά σύντομη παρουσίας λαϊκιστικών κομμάτων με εθνοκεντρική ρητορική 
όπως το ΕΥΡΩΚΟ και η Αλληλεγγύη μέσω της εκλογική και πολιτικής τους συμπεριφοράς επιβεβαιώνει τον επικουρικό 
ρόλο και συνδιαλλαγή με την δεξιά.  Το παράρτημα της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, εκκολάφτηκε στο 
εύφορο έδαφος που δημιούργησε η εθνικιστική ρητορική, κυρίως από μέρους ΔΗΣΥ, τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ 
υπογραμμίζει την σύνδεση της Ε/κ με την Ελληνική ακροδεξιά αλλά και με ακραίους ηγετικούς κύκλους της εκκλησίας.

Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και των νεοφασιστικών μορφωμάτων δεν μπορεί 
να επιτευχτεί παρά μόνο με την πολιτική απομόνωση τους αποκαλύπτοντας τον 
βαθιά αντιδραστικό-αντεργατικό χαρακτήρα της, την προάσπιση της ιστορικής 
μνήμης των φασιστικών εγκλημάτων, την ανάδειξη των πραγματικών αιτιών των 
οικονομικοκοινωνικών φαινομένων και την οργανωμένη πάλη για την κατάργηση 
του καπιταλιστικού συστήματος που τη γεννά και τη θρέφει. 

•Πέτρος Πέτρου
Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία
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Ομάδα GUE / NGL αποφάσισε να μην 
υποστηρίξει το κοινό ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με το Green Deal της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα ψηφιστεί αύριο στην 
ολομέλεια, καθώς το κείμενο δεν 
αντιμετωπίζει την κρίσιμη κατάσταση 
που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με 
το κλίμα.

Παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις 
της GUE / NGL, το τελικό κείμενο καλεί σε 
περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της αγοράς 
ενέργειας, θέτοντας περισσότερες οικογένειες 
σε κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Το κείμενο 
επικεντρώνεται υπερβολικά στην οικονομική ανάπτυξη, 
αρνείται να επανεξετάσει την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 
αποτυγχάνει να χαλαρώσει τους φορολογικούς περιορισμούς 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς για την παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη συμφωνία.

Η Ομάδα GUE / NGL εξήγησε γιατί η Αριστερά δεν μπορούσε να 
υποστηρίξει το κείμενο και υπέβαλε εναλλακτικό ψήφισμα 
με προτάσεις στο επίπεδο της ουσιαστικής αντιμετώπισης 
της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών ανισοτήτων: «Το 
ψήφισμα του ΕΚ για το Green Deal δεν αμφισβητεί κανένα 
από τα αγαπημένα δόγματα της Επιτροπής: ελεύθερη αγορά, 
ελεύθερο εμπόριο, ατελείωτη ανάπτυξη και λιτότητα.»

«Η προσέγγιση του είναι βαθιά απογοητευτική. Η Ομάδα GUE/
NGL δεν πρόκειται να υπογράψει αυτό το κείμενο το οποίο είναι 
ακατάλληλο για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών 
της εποχής μας. Οι άνθρωποι και ο πλανήτης αξίζουν καλύτερη 
διαχείριση. Η Αριστερά θα διατηρήσει την εποικοδομητική της 
προσέγγιση για να επιτύχει ισχυρότερες δεσμεύσεις της ΕΕ 
και θα συνεχίσει να απαιτεί ριζική αλλαγή στον τρόπο που 
καταναλώνουμε, παράγουμε και ανταλλάσσουμε», κατέληξε.

H
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Εκδρομή στο Τρόοδος αποτέλεσε και αποτελεί διαχρονικά για την ΕΔΟΝ, σημείο κορύφωσης των αγώνων 
της νεολαίας, αφού μέσα από την συγκεκριμένη εκδρομή σκιαγραφείται μια ολόκληρη πορεία του τόπου 
και του λαού μας, κόντρα στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία. 61 χρόνια τώρα η ΕΔΟΝ 
ανεβαίνει στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου και βροντοφωνάζει να ακουστεί παντού πως οι νέοι του τόπου 
αντιστέκονται και επιμένουν!

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Για ακόμα μια χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου η ετήσια Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος με 
σύνθημα, «Κανένας συμβιβασμός με τη διχοτόμηση!», όπου το παρόν τους έδωσαν και τ/κ οργανώσεις νεολαίας. Φέτος 
η εκδρομή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής παραμένει εκρηκτική και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις συνεχίζονται. Για ακόμα μια φορά εκατοντάδες νέοι 
και νέες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, βροντοφώναξαν από το πιο ψηλό σημείο της Κύπρου ενάντια στον ντόπιο 
εθνικισμό-σοβινισμό και πραγματοποίησαν αντιιμπεριαλιστική πορεία έξω από τη βάση των Βρετανών στο Τρόοδος. Οι 
ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες με συνθήματα «Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή», «Η Κύπρος ανήκει στο λαό της», «Έξω 
οι βάσεις του θανάτου» και άλλα, έστειλαν για ακόμα μια χρονιά το μήνυμα προς όλες τις γωνιές της πατρίδας μας, 
πως η νεολαία μας σήμερα δεν συμβιβάζεται με τη διχοτόμηση, και πως θα συνεχίσει τον αγώνα για την επανένωση της 
Κύπρου και του λαού μας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση της πορείας, κατατέθηκε και το σχετικό ψήφισμα ενάντια στις Βρετανικές Βάσεις όπου απαίτησε το άμεσο 
κλείσιμο τους και την αποχώριση κάθε ξένου στρατου από την Κύπρο, αφού η παρουσία τους συνεχίζει να προσβάλει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον η ύπαρξη και η χρήση τους συνεχίζουν να είναι εγκληματική 
για τους λαούς της γύρω περιοχής αφού και στο πρόσφατο παρελθόν οι Βρετανικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως ορμητήριο 
για βομβιστικές επιθέσεις στη Συρία. Επίσης το ψήφισμα υπερτόνισε πως Ε/κ και Τ/κ συνεχίζουμε να παραμένουμε 
πιστοί στα ιδανικά της ειρήνης, καταγγέλλοντας αυτούς που προσπαθούν να δώσουν συγχωροχάρτι στου ΝΑΤΟϊκούς, 
διαγράφοντας τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ κατά του λαού μετατρέποντας την Κύπρο σε αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Μέσα από 
το ψήφισμα γίνεται αντιληπτό πως αμετάθετος στόχος είναι η απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας, ούτως ώστε 

ενωμένοι Ε/κ και Τ/κ να ξεριζώσουν 
το ΝΑΤΟϊκό έκτρωμα των Βρετανικών 
βάσεων από τον τόπο μας, για μια Κύπρο 
ελεύθερη, ομοσπονδιακή, ανεξάρτητη 
και αποστρατιωτικοποιημένη μακριά 
από κατοχικούς στρατούς, εγγυήτριες 
δυνάμεις, επεμβατικά δικαιώματα, ξένες 
εξαρτήσεις και συρματοπλέγματα.

ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΕΔΟΝ
Στη συνέχεια μετά και την αντιμεριαλιστική 
πορεία, οι εκατοντάδες των νέων 
μετέβησαν στον εκδρομικό χώρο στα 
πλατάνια όπου ακολούθησαν χαιρετισμοί 
από το Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, συναγωνιστή 
Χρίστο Χριστόφια, και από τον Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ, σύντροφο Άντρο Κυπριανού, ενώ 
ομιλίες έγιναν και από Τουρκοκυπριακές 
Οργανώσεις. Στην ομιλία του ο Γ.Γ. της 

ΕΔΟΝ, απεύθυνε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναγωνιστές μας Τουρκοκύπριους, οι οποίοι συνεχίζουν στο δρόμο του 
αγώνα για απελευθέρωση, επανένωση και ειρήνη. Και πως οι φασίστες σε κάθε κοινότητα οι οποίοι με μίσος προσπαθούν 
να διαλύσουν και πάλι τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς, αυτή τη φορά δεν θα περάσουν, όσον και αν προσπαθούν να 
κλέψουν την ελπίδα, η πίστη μας στα πιο ευγενή ιδανικά που γέννησε ο ανθρώπινος νους θα τους σταματά. Επιπλέον 
ανέφερε πως  τα μάτια όλων μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι στραμμένα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.   

Για ακόμα μια φορά εκατοντάδες 
νέοι και νέες, Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι, βροντοφώναξαν 

από το πιο ψηλό σημείο της 
Κύπρου ενάντια στον ντόπιο εθνικισμό-

σοβινισμό και πραγματοποίησαν 
αντιιμπεριαλιστική πορεία έξω 
από τη βάση των Βρετανών στο 

Τρόοδος.

H
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Οι εκλογές για ανάδειξη του Τουρκοκύπριου 
ηγέτη, θα κρίνει πολλά για το μέλλον και 
πως ευχή μας είναι, να υπερισχύσουν οι 
προοδευτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις οι 
οποίες παλεύουν για ομοσπονδιακή λύση 
του Κυπριακού, για επανένωση και ειρήνη. 
Το 2020 επεσήμανε θα πρέπει άλλωστε να 
είναι χρονιά επανέναρξης των συνομιλιών, 
και πως μόνο έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε 
σε καλύτερες μέρες.

ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΑΚΕΛ
Στο δικό του χαιρετισμό ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού, ανέφερε πως δυστυχώς 
46 χρόνια ο λαός της Κύπρου συνεχίζει να 
ζει χωρισμένος, ως πρόσφυγας στον ίδιο το 
τόπο του, και πως η λύση του Κυπριακού 
είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Παράλληλα ανέφερε πως η μη λύση του Κυπριακού θα οδηγήσει αναπόφευκτα τους Ελληνοκύπριους 
να συμβιώνουν με ένα παράνομο μόρφωμα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα με χιλιάδες στρατεύματα, και τους Τουρκοκύπριους 
να κινδυνεύουν και με πλήρη εξαφάνιση κάτω από το βάρος του Ισλαμικού εναγκαλισμού μιας κοινωνίας παραδοσιακά κοσμικής. 
Επίσης επανέλαβε πως το κύριο δίλημμα σήμερα δεν είναι ομοσπονδία ή άλλη λύση, αλλά ομοσπονδία ή διχοτόμηση. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 
αναφέρθηκε και στις τελευταίες προσπάθειες της κυβέρνησης για καλλιέργεια  ψευδαισθήσεων πως η Κύπρος είναι θωρακισμένη και 
ότι μπορούμε ανενόχλητοι να προχωρήσουμε σε σχεδιασμούς και ας παραμένει το κυπριακό άλυτο.

Τέλος ανέφερε πως είναι πλέον προφανές ότι ο μόνος προσφερόμενος δρόμος για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που προκαλεί η Τουρκία είναι η λύση του Κυπριακού. Υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
πρέπει να μην παρασυρθούμε από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα μπορούμε να 
υπολογίζουμε στο μέλλον μόνο όταν διασφαλιστεί ότι θα το ζήσουμε μαζί, στα πλαίσια λύσης που θα τερματίζει την κατοχή και τον 
εποικισμό. Που θα αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λύση 
που να αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα αποκλείει τα όποια εγγυητικά ή δικαιώματα επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της 
χώρας από ξένες δυνάμεις. Λύση που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία στο πλαίσιο δικοινοτικής, 
διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση που θα οδηγεί σε 
ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΟΝ, CTP, TDP, SOL HAREKET ΚΑΙ BKP
Σε κοινό τους ψήφισμα, οι τουρκοκυπριακές οργανώσεις CTP, TDP, SOL HAREKET και BKP, μαζί με την ΕΔΟΝ  δήλωσαν πως δεν 
συμβιβάζονται σε καμία περίπτωση με τη διχοτόμηση και πως η μόνη εφικτή και λειτουργική λύση αποτελεί η Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία η οποία βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ με πολιτική ισότητα, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή 
προσωπικότητα. Παράλληλα υπερτονίστηκε πως η αποφασιστική μας στάση ενάντια στο εθνικισμό και το φασισμό και στις δυο πλευρές 
θα ενισχύσει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, κάνοντας κάλεσμα και στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να επαναρχίσουν 
άμεσα τις συνομιλίες. Με το τέλος των χαιρετισμών ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από νεολαιίστικα συγκροτήματα Ε/κ και Τ/κ.

Η εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος μαζί με τις προοδευτικές Τουρκοκυπριακές οργανώσεις, έστειλε και φέτος τα δικά της μηνύματα 
για επανένωση του νησιού και του λαού μας. Και η φετινή εκδρομή με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων έστειλε ακόμα πιο ηχηρό το 
μήνυμα πως δεν λυγίζουμε μπροστά στις πιέσεις και τους εκβιασμούς της Τουρκίας, αλλά αντιθέτως συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί και 
πιο έτοιμοι να δώσουμε νέους αγώνες για μια Κύπρο ελεύθερη, ομοσπονδιακή, ανεξάρτητη, αποστρατιωτικοποιημένη, πατρίδα όλων 
των παιδιών της. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, ακούραστα και με αποφασιστικότητα το θεσμό αυτό που είναι ταυτισμένος με τους αγώνες 
της νέας γενιάς για απελευθέρωση, επανένωση και κοινωνική δικαιοσύνη, το θεσμό που αποτελεί εκδήλωση επαναπροσέγγισης και 
κοινού αγώνα μεταξύ των νέων του τόπου μας. 

•Επιμέλεια: Χαράλαμπος Πανταζής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής
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Θα συνεχίσουμε λοιπόν, 
ακούραστα και με 
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τους αγώνες της νέας γενιάς 
για απελευθέρωση, επανένωση 

και κοινωνική δικαιοσύνη…



Περιεχόμενο και στόχοι εκστρατείας
Η εκστρατεία μας «Γνωρίζω τον αθλητισμό» έχει στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τα διάφορα αθλήματα που 
υπάρχουν, με αναφορά και στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και να μάθουν για τα σωματικά 
και πνευματικά οφέλη που προκύπτουν από την άθληση. Παράλληλα θα αναφερθούμε στην παρούσα 
θέση που έχει ο αθλητισμός στην κοινωνία μας αλλά και ευρύτερα θα αναφερθούμε στις διαστάσεις 
που έχει πάρει η εμπορευματοποίηση στην άθληση. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη γνωριμία 
μας με την ιστορία των αθλητικών σωματείων και συλλόγων μας μέσα από βιωματικές αφηγήσεις και 
δραστηριότητες κάνοντας ένα ταξίδι από το παρελθόν στο μέλλον. 

Άλλο ένα θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η έμφυλη διάσταση των ευκαιριών στην άθληση, που στις 
μέρες μας φαίνεται να γίνονται γνωστά ολοένα και περισσότερα φαινόμενα ανισοτήτων στην κοινωνία. 
Θα μάθουμε επίσης για την ταξική διάσταση του δικαιώματος στον αθλητισμό και τις ταξικές ανισότητες, 
που εκφράζονται και μέσω του αθλητισμού, με αναφορά σε παλιότερα αλλά και σύγχρονα παραδείγματα. 
Στο πλαίσιο γνωριμίας μας με το δικαίωμα στον αθλητισμό που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι άνθρωποι 
ανεξαιρέτως, θα μάθουμε και για το δικαίωμα που έχουν τα άτομα με ειδικές ικανότητες στον αθλητισμό, 
καθώς και για το πως η κοινωνία στο σύνολο της αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα. Καθήκον μας σε αυτό 
το πλαίσιο είναι και η γνωριμία με τη διαφορετικότητα που υπάρχει γύρω μας σε σχέση με συνανθρώπους 
μας που προέρχονται από άλλες χώρες και βιώνουν ή βίωσαν διακρίσεις μέσω του αθλητισμού, λόγω της 
διαφορετικής καταγωγής τους. 

Στόχος μας είναι να φέρουμε τα παιδιά σε 
επαφή με την κουλτούρα του αθλητισμού 
και να γνωρίσουν παράλληλα την ευρύτερη 
σημασία που έχει ο αθλητισμός στην κοινωνία. 
Επιδιώκουμε παράλληλα να προτάξουμε την 
ενεργό συμμετοχή στη ζωή που βρίσκει έκφραση 
και μέσω του αθλητισμού, ως την προσέγγιση 
μας έναντι στην κοινωνική απομόνωση στην 
οποία οδηγεί η κατάχρηση των σύγχρονων 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Γιατί να έρθουν τα παιδιά στις 
συναντήσεις;
Λόγω της ανάγκης που έχουν τα παιδιά για υγιή ψυχαγωγία, οι προσπάθειες μας να προσεγγίσουμε και 
να μεταδώσουμε γνώσεις στα παιδιά γύρω από «δύσκολα» θέματα, γίνονται μέσα από ψυχαγωγικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτή την εκστρατεία ευελπιστούμε ότι θα προσφέρουμε στα 
ΕΔΟΝόπουλα, εκτός από τις γνώσεις γύρω από τα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, και τα εφόδια 
για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, για να αναπτυχθούν ως ολοκληρωμένοι 
άνθρωποι αποδεσμευμένοι από εξαρτήσεις, με ελεύθερη βούληση, κριτική σκέψη και άποψη.

Η διαχρονική προσφορά στο παιδί στους τομείς της δημιουργίας, ψυχαγωγίας, υγιούς αξιοποίησης του 
ελεύθερου του χρόνου, η προσπάθεια διαπαιδαγώγησης τους με τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της 
ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης αποτελούν τους κύριους άξονες στη δράση του Κινήματος. Οι 
αξίες λοιπόν που το Κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων προσπαθεί να καλλιεργήσει στα παιδιά αποτελούν  ανάχωμα 
σε φαινόμενα που καλλιεργεί το καπιταλιστικό σύστημα, όπως αυτά του ατομικισμού, του ωφελιμισμού, 
της αδράνειας, του ρατσισμού, του εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας. Ακόμα και στην Κυπριακή κοινωνία 
γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες τέτοιων φαινομένων και δυστυχώς κύρια θύματα τέτοιων συμπεριφορών 
είναι πρώτιστα τα παιδιά.  

Περιμένουμε γεμάτοι ενέργεια και δημιουργικότητα να χτίσουμε μαζί 
προσωπικότητες, οι οποίες να λειτουργούν δημοκρατικά ως ισότιμα μέλη 
στις ομάδες τους, να συζητούν, να προβληματίζονται, να συμμετέχουν και να 
διεκδικούν με γνώμονα τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της αλληλεγγύης, 
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. 

•Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων
Του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ

Cyta και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, προχώρησαν σε τοποθέτηση 
τριάντα (30) τεχνητών φωλιών για τα Πετροχελίδονα σε πέντε κτήρια της 
Cyta σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. 

Με τη δράση αυτή στοχεύουν στη διασφάλιση ασφαλών χώρων φωλιάσματος 
των Πετροχελίδονων, ο πληθυσμός των οποίων έχει μειωθεί ουσιαστικά τα τελευταία 
χρόνια. Οι φωλιές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσελκύσουν Πετροχελίδονα 
που καταφθάνουν στην Κύπρο και περιέχουν ειδικό εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.

Η υποβάθμιση και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο 
που δεν αφήνει ανεπηρέαστα ούτε τα Πετροχελίδονα. Οι μεγαλύτερες απειλές 
που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της διαθέσιμης τροφής (τα έντομα), καθώς και η απώλεια 
χώρων φωλιάσματος. Σε αντίθεση με τα Χελιδόνια, τα Πετροχελίδονα δεν χτίζουν 
φωλιές, αλλά φωλιάζουν σε μικρές τρύπες κάτω από στέγες, κεραμίδια ή ρωγμές, 
συνήθως παλιών κτηρίων. Λόγω του ότι τέτοιοι χώροι είναι πλέον δυσεύρετοι, η 
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών αποτελεί μία προσπάθεια αντιστάθμισης αυτής της 
απώλειας, δεδομένου ότι, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, ο 
αριθμός τους μειώνεται ανησυχητικά.

Τα Πετροχελίδονα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών φυσιολατρών σε όλο τον κόσμο λόγω των μοναδικών τους 
χαρακτηριστικών. Πρόκειται για τα μοναδικά πουλιά που κάνουν τα πάντα εν πτήσει: ζευγαρώνουν, κοιμούνται, 
πίνουν στον αέρα ενώ, παράλληλα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες εντόμων. Φθάνουν στο νησί μας αρχές 
Φεβρουαρίου για να φωλιάσουν και τέλη Ιουλίου αρχίζουν την επιστροφή τους στην Αφρική, όπου περνούν τον 
χειμώνα.

Η Cyta, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, θεωρεί σημαντική τη λήψη μέτρων για προστασία 
της βιοποικιλότητας στη χώρα μας, δεσμευμένη στην προσπάθεια της για υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

14 ΕΔΟΝόπουλα

πό το Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών 
Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων, θα γνωρίσουμε τον αθλητισμό μέσα από διάφορες διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. A

Οι αξίες λοιπόν που το Κίνημα 
των ΕΔΟΝόπουλων προσπαθεί να 

καλλιεργήσει στα παιδιά αποτελούν  
ανάχωμα σε φαινόμενα που καλλιεργεί 

το καπιταλιστικό σύστημα, όπως αυτά του 
ατομικισμού, του ωφελιμισμού, της 
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έσα στον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν οι συνδιασκέψεις των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών των Μαθητών (ΕΣΕΜ). Στις 
συνδιασκέψεις παρευρέθηκαν τα περισσότερα από τα Κεντρικά Μαθητικά 
Συμβούλια των σχολείων της κάθε επαρχίας, όπου εκπροσωπώντας όλους 

τους μαθητές, είχαμε την ευκαιρία να δηλώσουμε οποιαδήποτε προβλήματα 
που υπάρχουν ή να εκφράσουμε ανησυχίες και προβληματισμούς για θέματα 
ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας. 

Το θέμα για το οποίο δείξαμε τον περισσότερο προβληματισμό είναι ο νέος 
τρόπος αξιολόγησης των μαθητών μέσω των εξετάσεων ανά τετράμηνο, ο οποίος 
τέθηκε σε λειτουργία φέτος για πρώτη φορά, για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Η 
πλειονότητα  των εκπροσώπων εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το νέο σύστημα 
αξιολόγησης και για τον τρόπο εφαρμογής του. Το 72,96% των συμμετεχόντων 
στις συνδιασκέψεις ενέκρινε το ψήφισμα της ΠΣΕΜ ενάντια στις εξετάσεις ανά 
τετράμηνο και εξουσιοδότησαν την ΠΣΕΜ για λήψη δυναμικών μέτρων. Έτσι μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίσαμε να λάβουμε άμεσα μέτρα με σκοπό 
την κατάργηση του εν λόγω μέτρου. Στόχος μας είναι το σχολείο να μην αποτελεί 
εξεταστικό κέντρο, αλλά να είναι ένας χώρος δημιουργικής και ολόπλευρης 
μόρφωσης, το οποίο θα προάγει την κριτική σκέψη και όχι τον ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους μαθητές.

Έγινε επίσης συζήτηση γύρω από το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
σχολείων. Πιο συγκεκριμένα πολλοί μαθητές ανέφεραν ότι αρκετά σχολεία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις σε ό,τι αφορά 
την ασφάλεια και την αισθητική των κτιρίων, αφού τα παραπάνω σχολεία της 
χώρας μας δεν έχουν ανακαινιστεί, ώστε να αποτελούν ένα αποδεκτό περιβάλλον 
διδασκαλίας και μάθησης.

Ως μαθητές οφείλουμε να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε με σκοπό την επίτευξη 
του καλύτερου δυνατού σχολικού περιβάλλοντος για εμάς και την κατάκτηση 
ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου που θα έχει στο επίκεντρό του τους 
μαθητές και την πρόοδό τους στον μαθησιακό τομέα και όχι μόνο. Εύχομαστε 
ολόκληρη η μαθητική κοινότητα να δείξει αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα 
ώστε να πετύχουμε στον αγώνα μας για ένα καλύτερο σχολείο, στον αγώνα μας 
ουσιαστικά για ένα καλύτερο αύριο στον χώρο της εκπαίδευσης. 

•Δημήτρης Παλάτος
ΠΕΟΜ Λυκείου Κύκκου Β’
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ

ο παρόν τους έδωσαν οι μαθητές στη μεγαλειώδη κινητοποίηση της ΠΣΕΜ 
έξω από το προεδρικό, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου. Χιλιάδες μαθητές από 
όλη την Κύπρο κατέφθασαν με λεωφορεία στην Λευκωσία, σηκώνοντας 
το ανάστημα και φωνάζοντας χωρίς φόβο «ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ». 

Οι εξετάσεις είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την παιδεία του τόπου εδώ και 
χρόνια. Από φέτος, με την εφαρμογή των εξετάσεων οι μαθητές ή αλλιώς τα 
πειραματόζωα του Υπουργείου, βίωσαν τις αρνητικές συνέπειες του συστήματος 
αυτού. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι καθηγητές έπρεπε να καλύψουν 
μεγάλο αριθμό ύλης με αποτέλεσμα να μην μείνει χρόνος για επανάληψη και 
οι μαθητές να τα μαθαίνουν με την χρήση της παπαγαλίας. Για αυτό το λόγο 
παρατηρήθηκε αυξημένο άγχος και ένταση ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές, 
ειδικότερα την περίοδο των εξετάσεων. Επιπρόσθετα , οι μαθητές καταφεύγουν 
στην παραπαιδεία προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό τον τρόπο 
αξιολόγησης.  Ο ελεύθερο χρόνος των μαθητών είναι πενιχρός με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες για την επιμόρφωση και 
την καλλιέργεια του ψυχικού τους κόσμου. Άρα που υπάρχει η επιτυχία σε αυτό 
το σύστημα; 

Το σχολείο πρέπει να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Οι μαθητές έδειξαν 
επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια μέσω της ΠΣΕΜ την αντίθεση τους με τις 
εξετάσεις τετράμηνων. Δυστυχώς η μόνη απάντηση που παίρνουν οι μαθητές ο 
αυταρχισμός και οι απειλές της κυβέρνησης και του Υπουργείου. 

Οι μαθητές όμως δήλωσαν παρόντες. Αντιστέκονται και θα συνεχίσουν 
να αγωνίζονται  για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο. Για 
ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα και θα αναπτύσσει την 
κριτική σκέψη. Καμία απειλή δεν μπορεί να μας εμποδίζει από το 
αγωνιζόμαστε για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.

Μέχρι να φτιάξουμε ένα σχολείο «στο μπόι των 
ανθρώπων»!

• Δήμητρα Ευαγγέλου 
ΠΕΟΜ Λυκείου Λιβαδιών
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16 φοιτητές

Συνεχίζουμε όμως με 
περισσότερο πείσμα να 

δίνουμε αγώνες με 
φάρο τη δική μας 

αντίληψη, σε κάθε χώρο 
σπουδών, στη βάση 

των ιδιαιτεροτήτων που 
υπάρχουν. 

δώ και χρόνια οι φοιτητές του τόπου μας 
και οι οικογένειες τους, είτε σπουδάζουν 
στη Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, έρχονται 
αντιμέτωποι με σωρεία οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων, ένεκα κυρίως των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Κυβέρνησης 

Αναστασιάδη αλλά και των κυρίαρχων κύκλων στην  
Ευρώπη. Πραγματικότητα που καθιστά την ανάγκη 
ύπαρξης ενός Οργανωμένου Φοιτητικού Κινήματος που 
θα ανταποκρίνεται στα προβλήματα αυτά, όπως έπραττε 
για δεκαετίες στον τόπο μας μέσω της Παγκύπριας 
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Για εμάς, τους φοιτητές της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών, της παράταξη 
της Αριστεράς στο Κυπριακό Φοιτητικό Κίνημα, η ανάγκη αυτή σήμερα 
βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής μας δράση. Συνυπάρχει πλάι στον 
δύσκολο αγώνα ώστε το δικαίωμα στη μόρφωση,  στη δουλειά και στη ζωή 
με αξιοπρέπεια να αγαλλιάζει όλους τους νέους και νέες του τόπου μας.

Εξάλλου η Προοδευτική Κ.Φ. χαρακτηρίζεται ως η μόνη παράταξη που 
εκφράζει με συνέπεια τη θέση αρχής για δωρεάν μόρφωση στην τριτοβάθμια 
παιδεία για όλους . Η σημερινή πραγματικότητα δυστυχώς απέχει αρκετά 
από το όραμα αυτό. Συνεχίζουμε όμως με περισσότερο πείσμα να δίνουμε 
αγώνες με φάρο τη δική μας αντίληψη, σε κάθε χώρο σπουδών, στη βάση 
των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν. 

Στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, για υπεράσπιση του σημερινού 
υφιστάμενου δωρεάν χαρακτήρα τους και δημιουργία της προοπτικής 
για επέκταση του. Στα ιδιωτικά για μείωση του πολύ υψηλού κόστους 
σπουδών και αντίσταση στην εκμετάλλευση των φοιτητών. Στο εξωτερικό 
για στήριξη των φοιτητών στα δικά τους σοβαρά ζητήματα,  όπως τα 
αεροπορικά έξοδα και άλλα τόσα. Φυσικά παλεύουμε συνολικότερα ώστε 
να καταστεί η σημερινή Κρατική Φοιτητική Μέριμνα επαρκής και όχι να 
κουτσουρεύεται όπως γίνεται εδώ και 7 χρόνια από την Κυβέρνηση. Εξάλλου 
η ύπαρξη της Φοιτητικής Μέριμνας, δηλαδή της Φοιτητικής Χορηγίας και 
των Φοιτητικών Επιδομάτων, υπήρξε κατάκτηση της ΠΟΦΕΝ στην οποία 
η παράταξη μας ήταν η κινητήρια δύναμη διαχρονικά. Παραμένει η κύρια 
δύναμη υπεράσπισης της Φοιτητικής Μέριμνας στην επίθεση που δέχεται. 
Είναι για αυτό που ως Προοδευτική, θεωρούμε κρίσιμο στη δράση μας και 
το πεδίο των Φοιτητικών Ενώσεων στους διάφορους χώρους σπουδών, 
αλλά και στην ίδια την ΠΟΦΕΝ. 

Εκεί δηλαδή που μέσα από τις φοιτητικές 
εκλογές, που διεξάγονται το δεύτερο 
ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκλέγονται οι 
εκπρόσωποι των φοιτητών που οφείλουν 
να αναδείξουν τα προβλήματα αυτά και 
να διεκδικήσουν την επίλυση τους.    

Οι εκλογές λοιπόν αποτελούν πολύ 
σημαντικό σταθμό κάθε χρόνο για το 
φοιτητικό κίνημα, αφού εκεί καθορίζεται 
και ο βηματισμός που θα έχει το κίνημα 
για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι για αυτό 
που ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμετέχει 

σε αυτές και να ψηφίζει με γνώμονα τις δικές του σύγχρονες ανάγκες, 
για τις σπουδές του και να μην πέφτει στην παγίδα του «είναι όλοι το 
ίδιο». Είναι εκεί που θα αποφασίσει αν μαζί με την Προοδευτική Κ.Φ. θα 
υπερασπιστεί το δωρεάν χαρακτήρα των δημοσίων πανεπιστημίων, αν θα 
αντισταθεί στην εκμετάλλευση των φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
αν θα αντισταθεί με άλλα λόγια στις όποιες συντηρητικές πολιτικές 
εφαρμόζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Κύπρο, Ελλάδα και όπου 
αλλού. 

Βέβαια από την άλλη υπάρχει και η άλλη επιλογή. Είτε της άμεσης 
στήριξης της ΦΠΚ Πρωτοπορίας, είτε της έμμεσης μέσω της αποχής. 
Επιλογή δηλαδή που θα καταντήσει το φοιτητικό κίνημα χειροκροτητή 
των συντηρητικών αυτών πολιτικών, που θα το αδρανοποιήσει και θα 
το οδηγήσει στο συμβιβασμό με τη σημερινή κατάσταση. Δυστυχώς 
μετά και τα αποτελέσματα των περσινών φοιτητών εκλογών, η ΠΟΦΕΝ 
ελέγχεται από την ΦΠΚ Πρωτοπορία, την παράταξη που εκπροσωπεί 
αυτές τις συντηρητικές πολιτικές. Ήδη τα πρώτα βήματα γραφής 
φανερώνουν τα πιο πάνω. Με το καλημέρα του 2020 η ΠΟΦΕΝ πλέον 
συμφωνεί με το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, για 
δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από τα δημόσια 
πανεπιστήμια, με εισαγωγή διδάκτρων σε αυτά. Κάτι που έχει ως στόχο 
την αλλοίωση του υφιστάμενου δωρεάν χαρακτήρα και που υπηρετεί 
την αντίληψή τους για μετατροπή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα. 

Είναι για αυτό που στις φετινές φοιτητικές εκλογές ο κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια οφείλουν να μην ξεγελαστούν. Αντιθέτως να επιλέξουν εκείνη 
τη δύναμη που εκπροσωπεί τα δικά τους συμφέροντα, ανεξάρτητα με 
το που θεωρούν που ανήκουν πολιτικά. Ψήφο δηλαδή στη Προοδευτική 
Κ.Φ. σε κάθε χώρο σπουδών. 

Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι ψήφος στη Προοδευτική Κ.Φ. δεν 
είναι αρκετή. Είναι για αυτό που η παράταξη μας καλεί  τους νέους 
να μην μείνουν θεατές στις αποφάσεις που παίρνουν για τη ζωή τους 
κάποιοι άλλοι. Αλλά αντιθέτως να πάρουν τη κατάσταση στα χέρια τους, 
μέσα από την μαζική και οργανωμένη πάλη. Να συ στρατευτούν μαζί μας 
για να επαναφέρουμε το Οργανωμένο Φοιτητικό Κίνημα στο δρόμο της 
διεκδίκησης και των κοινωνικών αγώνων για μια καλύτερη κοινωνία. 
Αυτό το δρόμο που αποδεδειγμένα έχει πετύχει για τους φοιτητές όλα τα 
δικαιώματα που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα. Αυτός είναι και ο δρόμος 
της Προοδευτικής Κ.Φ.

Ήρθε λοιπόν η ώρα που στις επόμενες φοιτητικές εκλογές να βγουν 
κερδισμένοι οι φοιτητές. Ήρθε η ώρα  που η πραγματικότητα θα σταματήσει 
να μας περιμένει. Θα σταματήσει να ζητά να την αλλάξουμε, γιατί απλά 
θα την αλλάξουμε.

•Μύρια-Νάσια Τζιηρτζιηπή
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παν. Κύπρου

E

Φλεβάρης
2020



17νέοι  εργαζόμενοι

εν υπάρχει αμφιβολία ότι το στοιχείο που 
κυριαρχεί στην σκέψη των νέων στις μέρες μας 
είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον. Εξαιτίας 
αυτής της αβεβαιότητας πολλά νεαρά ζευγάρια 
αναγκάζονται να μεταθέτουν για αργότερα τα 

σχέδιά τους για δημιουργία οικογένειας, ενώ δεν είναι λίγα 
εκείνα που οδηγούνται ακόμα και στο να αποκλείσουν εντελώς 
αυτό το ενδεχόμενο. 

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Πράγματι 
η κατάσταση είναι ανησυχητική. Τα στοιχεία που είδαν το φως 
της δημοσιότητας καταδεικνύουν ότι σταδιακά ο πληθυσμός 
της Κύπρου γερνά και δεν αναπληρώνεται, με όλα τα αρνητικά 
συνεπακόλουθα για το μέλλον της χώρας.  Αλήθεια ποιοι 
είναι οι λόγοι που απωθούν τη νέα γενιά από την ιδέα της 
απόκτησης παιδιού/παιδιών; Τί μπορεί και τί πρέπει να γίνει 
για να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα;

Δυστυχώς οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στον τόπο μας δεν επιτρέπουν στα νεαρά 
ζευγάρια να κάνουν το βήμα για την δημιουργία οικογένειας. 
Τα αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων μέτρων και των 
αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζει η διακυβέρνηση 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ οδηγούν στο ξήλωμα του κοινωνικού 
ιστού και στην διάλυση του κράτους πρόνοιας. Οι πολιτικές 
που επιβλήθηκαν και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και την Κύπρο φόρτωσαν στους ώμους της νεολαίας ένα 
σωρό προβλήματα. 

Ο ι  π ερ ι σσότ ερο ι  ν έο ι 
δυσκολεύονται να ζήσουν 
αξ ιοπρεπώς λόγω των 
μεγάλων ποσοστών ανεργίας, 
της εποχικής εργασίας, της 
μερικής απασχόλησης (part-
time), των χαμηλών μισθών, 
της ανασφάλειας στην εργασία, 
των συνεχιζόμενων αυξήσεων 
σε προϊόντα πρώτης ανάγκης 
και της αλματώδους αύξησης 
των ενοικίων και της τιμής των 
ακινήτων. Την ίδια ώρα η κρατική 
στήριξη στις ευάλωτες ομάδες του 
πλυθησμού και στη νεολαία έχει 
περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ 
σύμφωνα με στοιχεία το 55% 
των νέων ζευγαριών αδυνατούν 
να προχωρήσουν σε δεύτερο 
παιδί, κυρίως λόγω χαμηλών 
εισοδημάτων και της έλλειψης 
κρατικής μέριμνας. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η Κύπρος  υστερεί σημαντικά στη γονική 
άδεια και τα επιδόματα μητρότητας 
και πατρότητας. Οι χαμηλές παροχές 
μητρότητας και πατρότητας που προσφέρει 
η κυβέρνηση όντως αποτελούν αντικίνητρο 
για τα νεαρά ζευγάρια.  Συγκεκριμένα, στην 
χώρα μας η νέα μητέρα δικαιούται άδεια 
μητρότητας 18 συνεχόμενων εβδομάδων, 
ενώ ο πατέρας δικαιούται άδεια 
πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων 
με πληρωμένες αποδοχές σε ποσοστό μόνο 
72%. Αντίθετα στις περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η άδεια είναι πολύ 
μεγαλύτερης διάρκειας και καλύπτει στο 
100% τις αποδοχές.  

Αναντίλεκτα, η απόφαση ενός νεαρού 
ζευγαριού για απόκτηση παιδιού είναι 
απόλυτα συνυφασμένη με την οικονομική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η 
απόκτηση ενός νέου μέλους στην οικογένεια 
συνεπάγεται έξοδα συντήρησης, διατροφής, 
ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, κλπ.  Με τους 
σημερινούς μισθούς των 700 και 800 ευρώ και τις 
πολλές εργάσιμες ώρες η απόφαση γίνεται ακόμα 
πιο δύσκολη για πολλούς νέους. 
 
Είναι γεγονός ότι η δυσκολία στην απόκτηση ή 
ενοικίαση στέγης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
για την δημιουργία οικογένειας. Η ανεξέλεγκτη και 
χωρίς φραγμούς άνοδος της τιμής των ακινήτων και 
των ενοικίων, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καθιστούν 
αδύνατη την πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι 3 στους 4 νέους 
δηλώνουν ότι ζουν ακόμα με τους γονείς τους γιατί 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν 
μόνοι τους και να προχωρήσουν στην δημιουργία 
οικογένειας. 

Επιβάλλεται λοιπόν η κυβέρνηση να αντιλειφθεί 
ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν 
αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα 
και μεγάλα λόγια, αλλά με την εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης οικογενειακής και κοινωνικής 
πολιτικής.

Πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στην προώθηση όλων των 
αναγκαίων μέτρων που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους 
γονείς να ασκούν τον γονεϊκό ρόλο τους.   

Η βελτίωση του επιδόματος τέκνου και της γονικής άδειας είναι 
ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να εγκύψει η κυβέρνηση. Η αύξηση 
της περιόδου της άδειας μητρότητας, καθώς και η πλήρης κάλυψη 
του μισθού της εργαζόμενης μητέρας, όπως άλλωστε ισχύει και 
στις πλείστες χώρες της Ε.Ε., είναι ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει 
να προωθηθούν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι αιτήσεις 
για γονική άδεια που υποβλήθηκαν στην Κύπρο το 2018 και το 
2019 ήταν μόνο 250 και 260 αντίστοιχα. Το επίδομα πατρότητας 
σήμερα καλύπτει μόνο παντρεμένα ζευγάρια αποκλείοντας 
όσους δεν συνδέονται νομικά με την σύντροφό τους (πολιτικός 
ή θρησκευτικός γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης), παρά το γεγονός 
ότι έχουν αναγνωρίσει το τέκνο ως δικό τους. Αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε να έχουν όλοι οι γονείς το 
δικαίωμα στην άδεια και να καλύπτονται πλήρως οι αποδοχές 
τους.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός ειδικού σχεδίου 
οικονομικής στήριξης χαμηλόμισθων νεαρών ζευγαριών και 
άνεργων ζευγαριών τα οποία προτίθενται να δημιουργήσουν 
οικογένεια με επιδότηση ενοικίου, επιδότηση του κόστους 
φροντίδας παδιών και βρεφών, αγοράς οικοσυσκευών, κ.α. Είναι 
επιτακτική, επίσης, η ανάγκη για τερματισμό της πολιτικής των 
μειώσεων στις κρατικές χορηγίες που δίνονται στις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την λειτουργία υποδομών φροντίδας παιδιών 
και βρεφών για οικογένειες με χαμηλά και μεσαία επιδόματα 
(παιδοκομικοί – βρεφοκομικοί σταθμοί, παιδικές λέσχες κ.α) και 
για περαιτέρω οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για τη λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων.

Αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους, 
ούτως ώστε να στηρίξει και να προσφέρει στα νεαρά ζευγάρια 
κίνητρα τα οποία θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν για την δημιουργία οικογένειας. Μόνο με 
ουσιαστικές κινήσεις που θα ενθαρρύνουν τα νεαρά ζευγάρια 
να αποκτήσουν παιδιά μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 
της υπογεννητικότητας.   

•Γιώργος Λεωνίδα
Επαρχιακός Υπεύθυνος
Γραφείου Νέων Εργαζομένων & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΔΟΝ Πάφου
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συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης αποτέλεσε μια πολυσχιδή προσωπικότητα, 
μιας και το έργο του δεν περιορίστηκε μόνο στην λογοτεχνία,  αλλά επεκτάθηκε 
σε θεατρικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες, ποίηση, δημοσιογραφία, όπου 
και συνάντησε τεράστια επιτυχία σε όλα τα πεδία.  Κατέχει μέχρι και σήμερα 
τον τίτλο του πιο μεταφρασμένου ανά το παγκόσμιο Έλληνα συγγραφέα, με 
έργα πασίγνωστα όπως: «Ασκητική», «Βίος και πολιτεία του Αλέξης Ζορμπά», 

«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» και πολλά άλλα. Γεννημένος στις 18 Φεβρουαρίου το 
1883 στο Ηράκλειο, ζει από πρώτο χέρι τους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης, 
όπου συμμετείχε ως εθελοντής.  Το 1906 πήρε με άριστα το δίπλωμα του διδάκτορα της 
Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.    

Όντας πνεύμα ανήσυχο, ο Νίκος Καζαντζάκης θέλησε να διευρύνει τους ορίζοντες του 
και ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1922 μια σειρά ταξιδιών.  Ένας κύκλος ταξιδιών που 
έφτανε μέχρι την Ιαπωνία και την Κίνα, και που συμπεριλάμβανε συνεντεύξεις ιστορικής 
σημασίας με τους Δικτάτορες Πρίμο Ντε Ριβέρα στην Ισπανία και Μπενίτο Μουσολίνι 
στην Ιταλία.  Στο πρώτο του ταξίδι στη Βιέννη, έρχεται σε επαφή με τη βουδιστική 
γραφή και το έργο του Φρόιντ, όπου και οι ψυχαναλυτικές θεωρίες θα παίξουν τον δικό 
τους ρόλο στα μετ’ έπειτα του έργα.  Αυτό το διάστημα αποδείχτηκε καθοριστικό για 
την μεταστροφή στις πολιτικές πεποιθήσεις του Καζαντζάκη, το οποίο 
διαφαίνεται το 1924, όπου και αναλαμβάνει την πνευματική ηγεσία 
της κομμουνιστικής οργάνωσης των δυσαρεστημένων προσφύγων 
της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα την 
φυλάκιση του.  Το 1927 ήταν προσκεκλημένος στους εορτασμούς των 
10 χρόνων της Οκτωβριανής Επανάστασης από την κυβέρνηση της 
Σοβιετικής Ένωσης, λόγω και της δημοσιογραφικής του ενασχόλησης 
στη χώρα.

Ο Κρητικός Συγγραφέας αν και δεν κατάφερε να κερδίσει το Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας, εν τούτοις είχε προταθεί συνολικά 9 φορές για 
αυτό.  Το 1946 του στερείται η ευκαιρία να το διεκδικήσει λόγω του 
ΕΑΜικού του παρελθόντος.  Αυτή η εξέλιξη πιθανόν να του στέρησε 
την ευκαιρία κατάκτησης Νόμπελ που ο καλλιτέχνης είχε ως στόχο 
για να εξασφαλίσει οικονομικά τον εαυτό του και την σύντροφο του, 
έτσι ώστε να μπορεί να απασχοληθεί απρόσκοπτα με το συγγραφικό 
του έργο. 

 Το περίφημο του έργο «Ζορμπάς» 
θα κερδίσει το βραβείο καλύτερου 
ξένου βιβλίου της χρονιάς στη 
Γαλλία και η ταινία θα προβληθεί 
επιτυχώς στο παγκοσμίου φήμης 
Φεστιβάλ των Κανών.

Η ζωή του Νίκου Καζαντζάκης θα 
στιγματιστεί από το ρήγμα του 
με την Εκκλησία, όπου και είχε 
δικαστεί για πρώτη φορά το 1930 
για αθεϊσμό, λόγω του έργου 
του «Ασκητική».  Η δεύτερη και 
πιο έντονη διαμάχη του με αυτή 
έγινε το 1954 με αφορμή το έργο 
του «Καπετάν Μιχάλη» όπου 
η Επίσημη Εκκλησία απαίτησε 
την απόσυρση των έργων του 
και απείλησε ακόμα και για τον 
αφορισμό του, που μετ’ έπειτα 
απέσυρε. Σε απάντηση του ο 
Νίκος Καζαντζάκης απάντησε «Με 
καταραστήκατε, ‘γιοι Πατέρες, 
εγώ σας δίνω την ευχή μου. 
Εύχομαι η συνείδησή σας να είναι 
τόσο καθαρή όσο η δική μου και 

να είστε τόσο ηθικοί και τόσο θρησκευόμενοι όσο είμαι εγώ” Ως αποκορύφωμα της σχέσης των δύο, η 
Εκκλησία αρνήθηκε να εκτελεστεί με χριστιανικό τελετουργικό η κηδεία του.  Απόφαση που ανατράπηκε, 
αυτή τη φορά από τον Κρητικό κόσμο που αγάπησε τον Νίκο Καζαντζάκη.

Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη δεν μπορεί να ενταχθεί στην ροή της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αφού 
επηρεάστηκε από πολλά ρεύματα, λόγω των αμέτρητων ταξιδιών που έκανε στον κόσμο και από τις 
διάφορες σκοπιές που υπηρέτησε προς ικανοποίηση των ανησυχιών του.   Δυστυχώς επωμίζεται με 
κόστος, τα συνεχής του ταξίδια και αναζητήσεις αφού το 1954 οι γιατροί στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας 
βρίσκουν ότι πάσχει από καλοήθη λεμφοειδή λευχαιμία, ενώ είχε χάσει προ ετών το δεξί του μάτι.  Λίγο 
πριν το θάνατο του, ο Καζαντζάκης προλαβαίνει να βραβευτεί με το Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη και να 
γράψει την πνευματική του αυτοβιογραφία «Αναφορά στον Γκρέκο».   Σβήνει στις 26 Οκτωβρίου το 1957, 
αφού τον εξαντλεί η επιδημία ασιατικής γρίπης, αφήνοντας όμως πίσω του έργο ανεκτίμητης αξίας.  Η 
σορός του μεταφέρεται στο Ηράκλειο, έπειτα από την άρνηση της Εκκλησίας της Ελλάδας να εκτεθεί στην 
Αθήνα για προσκύνημα.  Πλήθος κόσμου ακολουθεί τον νεκρό στον ενταφιασμό του στα Ενετικά Τείχη.  Η 
επιγραφή που ήταν επιλογή του ίδιου του συγγραφέα και χαράκτηκε στον τάφο του, ήταν η γνωστή ρύση: 
«Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα.  Είμαι ελεύθερος.» 

O Καζαντζάκης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες όμως και τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές στα 
ελληνικά γράμματα. Γνώρισε ένθερμους υποστηρικτές όμως και ορκισμένους εχθρούς. Στο 

έργο του είναι διάχυτη η συνύπαρξη διάφορων ετερόκλητων στοιχείων. Αυτό γίνεται 
εμφανές σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φράσεις του, «Χριστός, Βούδας, Λένιν 

είναι οι τρεις μεγάλοι κουρσάροι της ζωής μου». Δεν είναι τυχαία που ο μεγάλος 
κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης, γράφει για τον Καζαντζάκη 

μετά το θάνατο του. «Στον τάφο του μόνο δάφνες ταιριάζουνε 
τώρα. Πολλά, πρόωρ’ ακόμα, κι αντιφατικά γραφτήκανε στις 

εφημερίδες αυτών των ημερών για τον άνθρωπο και για 
το έργο του. Κι αυτός και κείνο έχουν αντι¬φάσεις. 

Ζούσανε διπλή ζωή. Μιαν Αληθινή και μια 
φκιαχτή. Ο Καζαντζάκης* ειταν όχι τόσον ένας 
δημιουργός ηρώων παρά, πολύ περισσότερο, 
ήρωας ο ίδιος! ! Ήρωας της δουλειάς, της 
μάθησης, των ταξιδιών, της σκέψης και της 
αυτοκυριαρχίας…»

•Χριστόδουλος Κόνσολος 
 Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου
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19ιστορία

νικηφόρα Σοσιαλιστική επανάσταση 
του κόκκινου Οκτώβρη του 1917 δεν 
ήταν κεραυνός εν αιθρία. Από τις 
αρχές του 20 αιώνα στην τσαρική 
Ρωσία ήταν εμφανής όσο πότε άλλοτε 
η φτώχεια που ήταν αποτέλεσμα των 

φεουδαρχικών κατάλοιπων, των πολιτικών του 
τσάρου αλλά και της εκκλησίας, που καταπίεζαν 
το ρωσικό λαό. 

Η επανάσταση του 1905, κατάφερε ωστόσο να 
επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα κατά του τσαρισμού. 
Ο τσαρισμός αναγκάστηκε να ιδρύσει την Κρατική 
Δούμα, κάνοντας έτσι, ακόμα ένα βήμα για να 
γίνει η Ρωσία αστική μοναρχία. Η επανάσταση 
του 1905 – 1907, προετοιμάζοντας το έδαφος για 
τις επόμενες ταξικές μάχες, αποτέλεσε «γενική 
δοκιμή» της επανάστασης του 1917 όχι μόνο της 
αστικοδημοκρατικής επανάστασης του Φλεβάρη 
του 1917, αλλά και της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης.

Οι αντιθέσεις στη χώρα ωστόσο συνεχίζουν 
να επηρεάζουν το λαό. Η λαϊκή δυσαρέσκεια 
εντείνεται καθώς παρά τις μεταρρυθμίσεις 
του 1905 καθώς η τσαρική διακυβέρνηση δεν 
κατάφερε να εκσυγχρονίσει τις απαρχαιωμένες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές, αλλά 
τις περιέπλεξε περισσότερο. 

Η κακομεταχείριση των αγροτών από τους 
γαιοκτήμονες εντείνεται, η εργατική τάξη 
καταπιέζεται όλο και περισσότερο από τους 
βιομήχανους και μέσα σε όλα αυτά η χώρα 
βρίσκεται εντός ενός πολέμου με πολύ αρνητικές 
συνέπειες για τη χώρα και το λαό.

Η είσοδος της Ρωσίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(1914 – 1918) όπως και ο ίδιος ο Λένιν υπογράμμισε 
“από το ένα μέρος ήταν σε θέση να επιταχύνει 
σε τεράστιο βαθμό τη ροή της παγκόσμιας 
ιστορίας και από το άλλο να προκαλέσει 
παγκόσμιες κρίσεις πρωτοφανέρωτης δύναμης, 
οικονομικές, πολιτικές, εθνικές και διεθνείς”, να 
πραγματοποιήσει ιδιαίτερα απότομες στροφές στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι “έτσι που σε μία από αυτές 
τις στροφές να μπορέσει να αναποδογυριστεί 
μονομιάς το κάρο της πλημμυρισμένης από αίμα 
και λάσπη μοναρχίας των Ρομανόφ” (Απαντά 
Λένιν, τόμος 31ος, σελ. 13). Ο Λένιν κάνει λόγο 
εδώ για τη ρωσική επανάσταση που έγινε το 
Φλεβάρη - Μάρτη του 1917 και που έδωσε την 
εξουσία στην αστική τάξη.

Παρά την νικηφόρα έκβαση της επανάστασης του 
Φλεβάρη, την πλειοψηφία στα σοβιέτ κατείχαν 
τα μικροαστικά κόμματα, μενσεβίκοι και εσέροι, 
δίνοντας την εξουσία στην αστική τάξη. Την πρώτη 
μέρα του Μάρτη το σοβιέτ της Πετρούπολης ήρθε 
σε συμφωνία υπό όρους με την κρατική Δούμα 
και ανέλαβε να στηρίξει μια αστική προσωρινή 
κυβέρνηση. Αυτό το σημείο, ο σχηματισμός της 
προσωρινής κυβέρνησης, χαρακτηρίστηκε από το 
Λένιν ως δυαδική εξουσία.  

«Δυο εξουσίες» σε ένα κράτος δεν μπορούν να 
υπάρξουν. Αυτή η αντίφαση θα έπρεπε να λυθεί. Ή 
η σοβιετική εξουσία θα έπρεπε να εκμηδενίσει την 
αστική εξουσία ή αστική εξουσία να εκμηδενίσει τη 
σοβιετική εξουσία. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Φλεβάρη 
μέχρι τον κόκκινο Οκτώβρη και την νικηφόρα 
έκβαση της σοσιαλιστικής επανάστασης ο 
Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία και επιταχύνει τις 
εξελίξεις καθώς καθορίζει το προσανατολισμό 
του μπολσεβίκικου κόμματος, με τις “Θέσεις του 
Απρίλη”. 

Την ίδια περίοδο από την άλλη πλευρά 
υπάρχουν καθοριστικές εξελίξεις καθώς 
γίνεται ανασχηματισμός της κυβέρνησης και 
δημιουργείται μία κυβέρνηση συνασπισμού, 
αποτελούμενη από τα κόμματα της αστικής τάξης 
και τα μικροαστικά κόμματα.

Παρά τις όποιες προσπάθειες σε όλο αυτό το 
διάστημα, η αστική τάξη στέκεται ανίκανη να 
επιλύσει τα πραγματικά προβλήματα της χώρας 
που επιδεινώθηκαν από τη συμμετοχή της Ρωσίας 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας την 
επιβίωση εκατομμυρίων φτωχών αγροτών και 
εργατών.  

Παράλληλα οι μπολσεβίκοι βρίσκουν τον τρόπο 
να προετοιμαστούν καθώς όλο αυτό το διάστημα 
οι ταξικές αντιθέσεις οξύνονται. Με υπομονή 
και μεθοδικότητα οι Μπολσεβίκοι πάλευαν για 
να προσδώσουν στην επαναστατική διαδικασία 
το απαραίτητο στοιχείο της συνειδητής, 
στοχοπροσηλωμένης δράσης. Της πάλης με στόχο 
τον σοσιαλισμό. Μέχρι τον Οκτώβρη του 1917 το 
Μπολσεβίκικο Κόμμα κατάφερε να κατακτήσει την 
πλειοψηφία στα Σοβιέτ. Η ώρα του σοσιαλιστικού 
σταδίου της επανάστασης έφτασε. Οι Μπολσεβίκοι 
βρέθηκαν μπροστά στις προκλήσεις της ιστορίας. 
Και απάντησαν με επαναστατικό τρόπο. Ήξεραν 
ότι μόνο ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να βγάλει 
τη χώρα από τη βαθιά κρίση και να ανοίξει 
καινούργιες προοπτικές για το ρωσικό λαό.

Η επανάσταση του Φλεβάρη χρησιμοποιήθηκε 
από το κόμμα των Μπολσεβίκων ως η ευκαιρία 
για την ανάδειξη στον κόσμο, των αντιθέσεων 
της αστικής εξουσίας αλλά και τις επιπτώσεις 
του πολέμου στο Ρωσικό Λαό. Παράλληλα έγινε 
αρκετή προετοιμασία μέσα στο κόμμα για τη 
στρατηγική, το πλάνο αλλά και τον επαναστατικό 
προσανατολισμό του κόμματος για την έφοδο 
στον ουρανό.  «Οι θέσεις του Απρίλη» καθορίζουν 
το στόχο. 

•Παναγιώτης Αθηνή
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
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20 η «Ν» προτείνει

Μαργαρίτα 
Ζορμπαλά 
- Παντελής 
Θαλασσινός
«Στον Αστερισμό του Μίκη 
Θεοδωράκη» θα μας ταξιδέψουν 
η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο 
Παντελής Θαλασσινός. Ο μεγάλος 
μας συνθέτης συμπληρώνει 
φέτος 95 χρόνια ζωής γι’ αυτό και 
δικαιολογημένα το 2020 θεωρείται 
έτος Μίκη Θεοδωράκη. Θα είναι 
σίγουρα μια μαγική νύκτα αν 
σκεφτεί κανείς το συναίσθημα και το 
χρώμα που θα δώσουν στα υπέροχα 
τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη 
αυτές οι δύο σπουδαίες φωνές.

Πότε: Δευτέρα 10 
Φεβρουαρίου, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, Πέμπτη 13 
Φεβρουαρίου στις 20:00 

Που: Μαρκίδειο Θέατρο, 
Πάφου, Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Πληροφορίες: 77777040

Ένας υπηρέτης με δύο 
αφεντικά
Βασικός ήρωας 
του έργου, είναι ο 
πολύ άτυχος και 
μονίμως πεινασμένος 
Τρουφαλντίνο, 
ο οποίος για να 
επιβιώσει αναγκάζεται 
να δουλέψει κρυφά, 
ως μπράβος και 
υπηρέτης, για δύο 
αφεντικά: το Σικελιανό 
μαφιόζο Φεντερίκο 
Ρασπόνι και τον 
ερωτομανή στρατιωτικό Φλορίντο Αρετούτσι. Στην προσπάθειά του να 
μην συναντηθούν ποτέ τα δύο του αφεντικά ώστε να μη αποκαλυφθεί 
το ψέμα του, ο Τρουφαλντίνο προκαλεί σωρεία μπερδεμάτων, 
ευτράπελων καταστάσεων και ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων και θα 
πρέπει τώρα με μαεστρία και πονηριά να διορθώσει το χάος το οποίο 
έχει δημιουργήσει.

Πότε: 29 Φεβρουαρίου στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30

Που: Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία

Πληροφορίες: 22312940

Ο Γυάλινος κόσμος 
Μια προβληματική οικογένεια του Νότου, με έναν πατέρα μόνιμα απόντα  τελικά 
αλκοολικό και μια μητέρα, την Εντουίνα, ημίτρελη και αποκομμένη από την 
πραγματικότητα, μια αδελφή, τη Ρόουζ, με πολλά ψυχολογικά προβλήματα για 
τα οποία κατάλληλη θεραπεία κρίθηκε η λοβοτομή που την κατέστησε άβουλο 
ενήλικα με παιδικό μυαλό μέχρι τον θάνατο της. Αυτό περίπου είναι και το κλίμα, 
ο καμβάς του “Γυάλινου Κόσμου”, του κατεξοχήν αυτοβιογραφικού έργου του 
Ουίλλιαμς.

Πότε: Μέχρι 29 Φεβρουαρίου στις  20:30 και Κυριακή στις 19:00

Που: Θέατρο Ανεμώνα, Λευκωσία 

Πληροφορίες: 70007721 

Πράγματα δικά μου, αληθινά
Πώς γίνεται να κλαίει έτσι μια γυναίκα; Μια μητέρα. Η δική μου μητέρα. 
Ούτε καταλάβαινα ούτε είχα το θάρρος να τη ρωτήσω. Τώρα που είμαι 
κι εγώ γυναίκα, παντρεμένη με παιδιά, δεν χρειάζεται να ρωτήσω: ξέρω 
πολύ καλά γιατί κοπανάει μια γυναίκα το κεφάλι της πάνω στον κορμό του 
δέντρου. Με θέμα τους οικογενειακούς δεσμούς και την αντοχή τους στο 
χρόνο, το έργο Πράγματα δικά μου, αληθινά φωτίζει τρυφερές στιγμές, 
συγκρούσεις, προσωπικές ανησυχίες και αδυναμίες, προσπάθειες 
επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, και θέτει τα πρόσωπα μπροστά 
στις προκλήσεις των αλλαγών της ζωής. 

Πότε: Μέχρι Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 20:30 και Κυριακή 
στις 18:00

Που: Θέατρο ΘΟΚ Λευκωσία 

Πληροφορίες: 77772717

Γιάννης Κότσιρας 
- Έρωτας ή Τίποτα
Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς 
και αγαπημένους φίλους του ταξιδεύουν 
στην Κύπρο, με συντροφιά, όπως πάντα, 
πολλά αγαπημένα τραγούδια και φυσικά, το 
ολοκαίνουριο «Έρωτας ή Τίποτα» σε στίχους 
και μουσική Γιώργου Καραδήμου. Παλιά και 
νεότερα τραγούδια, εμπνευσμένες διασκευές 
και αυθεντικά λαϊκά σε μια παράσταση με 
διάθεση γιορτινή, 

Πότε: Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου στις 
20:30

Που:  Θέατρο Ριάλτο

Πληροφορίες: 77777745

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν  Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  Ε Δ Ο Ν
Λεμεσός
•Παιδικό Καρναβαλίστικο Πάρτι 
-στο Στέκι 
-22/2, ώρα 11:00

•Συμμετοχή της  ΕΔΟΝ με 
ομάδα στην Καρναβαλίστικη 
Παρέλαση – Πιτζαμοκύπρωες 
-1/3, ώρα 13:30

Λάρνακα
•Retro Carnival Party
-Avalon Live
-28/2 21:00

Carnival Party
-Αθηένου
-21/2 21:00

Εμφανίσεις Κανταδόρων ΕΔΟΝ Λεμεσού

•Καρναβαλίστικο Πάρτυ του Αντικαρκινικού Συνδέσμου στο CETI LO-
CALE - 20/2, ώρα 20:45 
•Κάστρο 2 - 2/2, ώρα 18:30
•Σωματείο Όλυμπος Αγίου Νικολάου - 25/2, ώρα 19:30
•Δημοτική Βιβλιοθήκη - 28/2, ώρα 18:00
•Πλατεία Διοικητηρίου - 29/2, ώρα 18:30
•Καρναβαλίστικη Παρέλαση - 1/3, ώρα 12:00

ΤσικνοΠέμπτη
20/2 με την ΕΔΟΝ!

Λάρνακα
Parking ΑΚΕΛ 
Λάρνακας, ώρα 11:00

Λεμεσός
Με το Μιχάλη Τερλικά
στο Στέκι, 20/2, ώρα 20:30

Λευκωσία
Parking ΠΕΟ,
ώρα, 11:00

Πάφος
Γραφεία ΕΔΟΝ Πάφου,
Ρένου 23, Πάφος, ώρα 11:00

Λευκωσία
•Θεατρική 
Παράσταση ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας: 
«Φούστα-
Μπλούζα»
Πολιτιστικό Κέντρο 
Λυμπιών
12/2 ώρα 20:30

Φλεβάρης
2020



Ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς των σπόρ. Το δημοφιλέστερο 
άθλημα στον πλανήτη. Ένα άθλημα που αγαπήθηκε 
όσο κανένα άλλο, μια γηπεδική ατμόσφαιρα που 
δημιουργεί συναισθήματα στους οπαδούς που όμοιά 
τους δεν μπορούν υπάρξουν και μια στρογγυλή «θεά» 
που για χάρη της εκατομμύρια ανθρώπων παραμιλούν 
ανά το παγκόσμιο. Αυτό το δημοφιλές άθλημα όμως, 
στις μέρες μας, κάθε άλλο παρά θυμίζει το παλιό, ωραίο 
και «καθαρό» άθλημα που προάγει τις αξίες όπως του 
«ευ αγωνίζεσθαι», της ευγενούς άμιλλας και του τίμιου 
παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο του σήμερα, όπως και κάθε 
τι στον καπιταλισμό, είναι ένα ακόμα εμπόρευμα, ένας 
ακόμα τρόπος μεγιστοποίησης των υπέρογκων κερδών 
για πολυεθνικές και μονοπώλια και ένα παιχνίδι το οποίο 
έχει καταλήξει να είναι θύμα στις ορέξεις ανθρώπων, που 
δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο του αθλητισμού και 
δη του ποδοσφαίρου. Μπροστά στο νόμο του κέρδους 
υποτάσσεται κάθε ηθική, κάθε λογική δίκαιου αγώνα 
και ο ευγενής αθλητικός συναγωνισμός δίνει την θέση 
του στον σκληρό ανταγωνισμό με όρους αγοράς και 
«παζαριού».

Ποδοσφαιρικά ομιλούντες, παίρνουμε την πάσα από 
την τελευταία τοποθέτηση και μεταφερόμαστε στην 
κυπριακή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στην 
οποία δεσπόζουν άτομα, που όχι απλά δεν έχουν σχέση 
με τον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά που καταστρέφουν 
τα Σαββατοκύριακα μας. Είτε με την ετσιθελική επιβολή 
μέτρων «Θατσερικού» χαρακτήρα όπως το έκτρωμα 
του Τρομονόμου, είτε με την συνολικότερη κατάσταση 
σήψης, που δημιουργούν και συντηρούν, στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο.   Μια πραγματικότητα την οποία ζούμε στο 
πετσί μας εδώ και χρόνια. Μια διεφθαρμένη κατάσταση η 
οποία δεν λέει να αφήσει ήσυχο το άθλημα. Το κυπριακό 
ποδόσφαιρο στις μέρες μας νοσεί. Το παράλογο, είναι ότι 
όλοι ανεξαιρέτως εδώ και χρόνια συμφωνούν ότι νοσεί, 
αλλά αντί να γίνονται κινήσεις προς την εξυγίανσή του, 
χρόνο με τον χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο. 

Δεν είναι μυστικό ότι η λεγόμενη «παράγκα» στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο κινεί τα νήματα και καταστρέφει την φήμη 
και την υπόληψη ευρύτερα του κυπριακού αθλητισμού. 
Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες που έγιναν κατά καιρούς 
από πρώην διαιτητές, μαρτυρίες παλιών ποδοσφαιριστών και 
πρώην παραγόντων κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
Δεν περνά μέρα που να μην ακουστεί ένα παρασκηνιακό 
παιχνίδι, μια ύποπτη συνάντηση παραγόντων λίγο πριν από 
αγώνες ή μια αυξημένη στοιχηματική ενέργεια. 

Για την παρούσα τραγική κατάσταση στο ποδόσφαιρό 
βαρύτατες ευθύνες έχει η κυβέρνηση Αναστασιάδη-
Συναγερμού, η ηγεσία του ΚΟΑ και της ΚΟΠ αλλά και 

πολιτικά πρόσωπα για τα οποία αφήνονται 
αιχμές και ξεκάθαρες βολές για ανάμιξή 
τους στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τα 
πολιτικά συμφέροντα, οι προσωπικές 
ατζέντες και «μπίζνες» αλλά και η 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών 
συμφερόντων, κάθε άλλο παρά άγνωστα 
είναι στο φίλαθλο κυπριακό κοινό. 

Η κυπριακή διαιτησία είναι επίσης ένα από τα πιο 
προβληματικά κομμάτια του ποδοσφαίρου μας. Έχει 
χάσει εξ ολοκλήρου την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, με 
τις κάκιστες αλλά και καθοδηγούμενες (όπως πολλάκις 
έχει κατηγορηθεί) διαιτησίες της. Πλέον, όχι μόνο έχει 
δημιουργήσει αυτή την εικόνα αλλά έχει καταφέρει να 
αυξήσει, και όχι άδικα, την προκατάληψη εντός του 
φίλαθλου κοινού.

Οι τραγελαφικές διαιτησίες του τελευταίου διαστήματος 
έχουν πυροδοτήσει το κλίμα και έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις 
από ομάδες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να 
ακούμε συνεχώς τις  λέξεις «κόκκινοι φάκελοι», με όσα τις 
συνοδεύουν χωρίς όμως να γίνεται ποτέ κάτι. Τα στημένα 
παιχνίδια στο νησί μας είναι πλέον καθημερινότητα. Η 
όποια εμπιστοσύνη υπήρχε από τα σωματεία προς την ΚΟΠ 
ή τον ΚΟΑ έχει κλονιστεί. Ο κόσμος έχει πλέον αηδιάσει 
τη υπάρχουσα κατάσταση και έχει γυρίσει την πλάτη 
του στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι 
κατάφεραν να περάσουν στην συνείδηση μεγάλης μερίδας 
κόσμου ότι η «βρωμιά» του πρωταθλήματος μας είναι μια 
κανονικότητα την οποία εμείς πρέπει να  αποδεχόμαστε 
και είτε διαμαρτυρηθούμε είτε όχι η κατάσταση έχει ως 
έχει. Σοβαρότατες καταγγελίες έχουν δημοσιοποιηθεί 
και οι επιστολές από ομάδες προς την ΚΟΠ δίνουν και 
παίρνουν. Η μη εξεύρεση λύσεων εκ των έσω οδηγεί 
σωματεία στο να αποταθούν σε FIFA και UEFA. Μπορεί 
άραγε αυτοί οι δυο οργανισμοί, που και για αυτούς κατά 
καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα όπως τα παραδείγματα 
των πρώην προέδρων τους Sepp Blatter και Michel Platini, 
οι οποίοι είναι μπλεγμένοι με σκάνδαλα, να δώσουν λύση 
στο ταλαιπωρημένο κυπριακό ποδόσφαιρο; Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες που 
της αναλογούν και θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο της χώρας 
μας; Η αστυνομία θα λάβει σοβαρά υπόψιν τις καταγγελίες 
και θα τις εξετάσει επιτέλους ή θα φυλαχτούν και αυτές 
όπως και πολλές άλλες στα ντουλάπια;

Από τη δική μας πλευρά λέμε ότι οφείλουμε όλοι οι φορείς 
να δουλέψουμε με ένα κοινό στόχο. Την εξυγίανση του 
κυπριακού ποδοσφαίρου και την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. Το ποδόσφαιρο είναι πολλά παραπάνω 
από ένα απλό άθλημα και επιβάλλεται να ξαναποκτήσει την 
παλιά χαμένη του αίγλη. Η ερώτηση, δεν είναι αν μπορούμε, 
γιατί τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα ανατρέπονται. Η 
ερώτηση είναι θέλουμε; 

•Ξένιος Νέστωρος 
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Π οδόσφαιρο. Ο βασιλιάς των σπόρ. Το δημοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη. Ένα άθλημα που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο, μια γηπεδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί 
συναισθήματα στους οπαδούς που όμοιά τους δεν μπορούν υπάρξουν και μια στρογγυλή «θεά» που για χάρη της εκατομμύρια ανθρώπων παραμιλούν ανά το παγκόσμιο. 
Αυτό το δημοφιλές άθλημα όμως, στις μέρες μας, κάθε άλλο παρά θυμίζει το παλιό, ωραίο και «καθαρό» άθλημα που προάγει τις αξίες όπως του «ευ αγωνίζεσθαι», 
της ευγενούς άμιλλας και του τίμιου παιχνιδιού. 

21αθλητισμός
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Ν: Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός 
γενικευμένου ξεσηκωμού στην Ινδία. Μπορείς να μας δώσεις μερικούς 

αριθμούς; Ποια είναι τα αίτια και ποια τα αιτήματα του λαού;

Το προοίμιο του Συντάγματός μας ξεκινάει λέγοντας: “Εμείς, o λαος της Ινδίας, 
έχοντας επίσημα αποφασίσει να συνιστούμε την Ινδία ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ, 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και να εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες 
της: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πολιτική, της σκέψης, της έκφρασης, της πίστης, 
της θρησκείας και της λατρείας, ΙΣΟΤΗΤΑΣ του καθεστώτος και των ευκαιριών και την προώθηση της μεταξύ όλων, 
της αδελφότητας διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια του ατόμου και την ενότητα και την ακεραιότητα του Έθνους. ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, στις 26 Νοεμβρίου 1949, ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ, ΘΕΣΠΊΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΊΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ 
ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 

Η φασιστική, δεξιά κυβέρνηση του Κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) επιτίθεται στην ίδια τη φύση των δημοκρατικών 
αξιών και του κοσμικού ιστού της χώρας μας. Από το ξεκίνημά του, το RSS / BJP έχει εξαπολύσει έναν πόλεμο κατά 
της δημοκρατίας προωθώντας την ιδέα του για μια ψευδή «Ινδουιστική Πολιτική». Σήμερα, στο όνομα του νόμου 
“Amendment Citizenship Act”, η θρησκεία έχει γίνει η βάση της ιθαγένειας, δίνοντας υπηκοότητα σε όσους από το 
Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ήρθαν στην Ινδία πριν από το 2014. Η απλή μας ερώτηση είναι γιατί όχι 
και οι μουσουλμάνοι; Τι γίνεται με τους Ταμίλ από τη Σριλάνκα, τους Ρόινγκγια από τη Μιανμάρ και ούτω καθεξής. Αυτή 
η πράξη θα ακολουθηθεί από το NPR (Εθνικό Μητρώο Πληθυσμού) και το NRC (Εθνικό Μητρώο Πολίτη), τα οποία απαιτούν 
τα πιστοποιητικά γέννησης και τα αποδεικτικά έγγραφα των γονέων και των παππούδων να αποδείξουν την υπηκοότητά 
σας. Σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν υπάρχουν, η υπηκοότητα του πολίτη αυτού τίθεται υπό αμφισβήτηση και για 
αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στρατόπεδα κράτησης. Η Ινδία είναι μια χώρα πλουραλιστικής 
κουλτούρας, διαφορετικών φυλών και ποικιλομορφίας. Οι φτωχοί άνθρωποι επηρεάζονται άσχημα από τις πλημμύρες, 
τις φυσικές καταστροφές και τη συνεχή μεταστροφή των πόρων. Περισσότεροι από 50% των ατόμων δεν θα μπορούν να 
παρουσιάσουν τα απαραίτητα έγγραφα, κάτι που θα οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της διαφθοράς. Ωστόσο, το BJP είναι 
αποφασισμένο να εισάγει στην Ινδία θρησκευτικό μίσος και «κοινοτισμό». Το σύνταγμα που οραματίστηκαν οι ήρωες μας, 
συμβαδίζει με τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και όχι με τον θρησκευτικό. Γι ‘αυτό θέλουμε να αποσυρθεί αυτός ο 
δρακόντιος  νόμος για τον οποίο εκατομμύρια φοιτητές και γυναίκες βρίσκονται σε συνεχή διαμαρτυρία. Αγωνιζόμαστε 
για τους φτωχότερους ανθρώπους της πλουσιότερης γης.

Ν: Για μια χώρα όπως η Κύπρος είναι κάπως δύσκολο να αντιληφθούμε την Ινδική πραγματικότητα με τις τόσες 
διαφορετικές κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις. Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας και της κάστας στις πρόσφατες 
εξελίξεις;

Η Ινδία είναι το όνομα της Ενότητας στη Διαφορετικότητα, είναι ένα έθνος εθνών. Οι άνθρωποι με διάφορες γλώσσες και 
πολιτισμούς έχουν συνυπάρξει σε ειρήνη και αρμονία. Αλλά αυτή η κυβέρνηση RSS / BJP χρησιμοποιεί την ινδουιστική 
θρησκεία ως διαχωριστική δύναμη η οποία βασίζεται στο σύστημα πολύ καστών. Η Καστές αρχικά ήταν καταμερισμός 
της εργασίας, η οποία αργότερα έδωσε υπεροχή και πρόσβαση στη γνώση σε μερικές ανώτερες κάστες ενώ οι κατώτερες 
κάστες περιθωριοποιήθηκαν σταδιακά από όλους τους πόρους. Λόγο αυτής της «υπεροχής» ορισμένα λογικά μυαλά, 
εγκατέλειψαν τη θρησκεία τους και δημιούργησαν θρησκείες όπως ο Σιχισμός. Επομένως, αυτός ο νόμος (Amendment 
Citizenship Act),  χρησιμοποιεί το προκατειλημμένο θρησκευτικό πεδίο. Με τις ενέργειες του BJP, επιθέσεις από χούλιγκαν, 
θεσμικές δολοφονίες, μισαλλοδοξία έχουν γίνει καθημερινότητα. Τα πανεπιστήμια που είναι γνωστά για τον ακτιβισμό και τη 
δράση των φοιτητών είναι στο στόχαστρο αυτών των επιθέσεων. Το BJP και η φοιτητική πτέρυγα του, το ABVP επιτέθηκαν 

στους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών έχοντας πλήρη πολιτική 
κάλυψη και αστυνομική προστασία. Έτσι και τις τρέχουσες διαμαρτυρίες 
η κυβέρνηση προσπαθεί να τις χωρίσει στη βάση της θρησκευτικής τους 
ταυτότητας. Οι μουσουλμάνοι προβάλλονται ως εγκληματίες. Η ακραία 
πόλωση δοκιμάζεται. Αλλά λόγω της μαζικής συμμετοχής νεολαίας και 
φοιτητών η κυβέρνηση αποτυγχάνει να τις χαρακτηρίσει ως ινδουιστικές 
εναντίον μουσουλμανικών. Είναι λαός εναντίον κράτους. Η κύρια ατζέντα της 
κεντρικής κυβέρνησης, με το χειρισμό των θρησκευτικών συναισθημάτων, 
η μυθολογία των ινδουιστών, ψέματα, η ψεύτικη προπαγάνδα και το 95% 
των ΜΜΕ, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν το λαό από πραγματικά 
θέματα όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η υγεία.

Ν: Ποιος είναι ο ρόλος της AISF; Είναι η δουλειά σας απευθείας συνδεδεμένη 
με το κόμμα ή διατηρείτε ευρύτερο χαρακτήρα; 

Η Πανίνδικη Ομοσπονδία Φοιτητών της Ινδίας (AISF) διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην ένωση των φοιτητών και των κινημάτων των νέων στη 
ευρύτερη αριστερή, δημοκρατική, κοσμική πλατφόρμα σε εθνικό επίπεδο, 
δημιουργώντας τις συντονιστικές επιτροπές σπουδαστών, καλλιτεχνών 

και διανοουμένων. Οργανώνουμε συνεχώς τις συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας σε εθνικό και κρατικό επίπεδο, την πολιτιστική 
αντίσταση για να τους προσεγγίσουμε όλους. Η ανεργία είναι η 
μεγαλύτερη ρίζα των ινδικών προβλημάτων. Η ανεργία των νέων 
οδηγεί κόσμο στην αυτοκτονία. Προτείναμε ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα μπροστά στην ινδική νεολαία με τη σύνταξη μιας 
πρότασης για την απασχόληση. Θέλουμε να θεσπιστεί από το 
ινδικό κοινοβούλιο “ο εθνικός νόμος εγγύησης της απασχόλησης 
Bhagat Singh, το BNEGA. Ζητούμε να δημιουργήσουμε 
περισσότερες θέσεις εργασίας μειώνοντας το νόμιμο όριο της 
εργάσιμης ημέρας, τη μόνη λύση σε αυτή την ακραία ανεργία. 
Αντί του εθνικού μητρώου πολιτών, απαιτούμε εθνικό μητρώο 
ανέργων. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κοσμική απαίτηση μπορεί 
να φέρει τη νεολαία κάτω από μία σημαία, ο αγώνας για την 
απασχόληση είναι μια πάλη ενάντια στη χρηματοδότηση του 
κεφαλαίου.

Ν: Τέλος, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτό το κίνημα;

Είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον ανήκει στη νεολαία. Όσο σκληρά 
και να προσπαθήσει αυτή η κυβέρνηση Μόντι, εμείς οι άνθρωποι 
της Ινδίας είμαστε ανίκητοι. Οι φοιτητές κινητοποιήσεις στην 
Ινδία μαζί με τη διεθνή αλληλεγγύη, οι μητέρες που μένουν στο 
Shaheen Bagh, τα τραυματισμένα κεφάλια, τα σπασμένα κόκαλα 
μας κάνουν να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η φασιστική κυβέρνηση 
πρέπει να πέσει σύντομα. Θρησκεία, χρώμα, εθνότητα και 
διαφορετικές γλώσσες δεν χωρίζουν τους ανθρώπους, είναι 
η γραμμή μεταξύ πλούσιων και φτωχών που τους χωρίζει. 
Αυτή η γραμμή πρέπει να εξαφανιστεί. Εμείς οι άνεργοι νέοι 
της μεγαλύτερης δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουμε ποτέ 
αυτή τη συγκέντρωση του πλούτου του έθνους στα χέρια της 
πολυεθνικής «adanis» και άλλων εταιρειών. Ζητούμαι το μερίδιό 
μας. Δωρεάν, Υποχρεωτική και επιστημονική Εκπαίδευση, 
Εγγυημένη απασχόληση και υγεία είναι το δικαιώματα μας. 
Αγωνιζόμαστε για την διάσωση και την ενίσχυση του δημόσιου 
τομέα, για δημόσιες θέσεις εργασίας. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν 
μας θεωρεί πολίτες, δεν την θεωρούμε και εμείς κυβέρνησή μας.
Ζήτω ο Μαρξισμός-Λενινισμός
Ζήτω ο Σοσιαλισμός
Κάτω ο Ιμπεριαλισμός

• Επιμέλεια
Παναγιώτης Ευσταθίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
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Αγαπητοί συμπατριώτες!

Το θεοκρατικό καθεστώς του Velayat-e Faqih στο Ιράν προχωρησε σε ένα επικίνδυνο βήμα στην κλιμάκωση της 
κρίσης που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί και των συνοδών του, πιθανόν σέρνοντας το 
Ιράν σε έναν καταστροφικό πόλεμο, εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης του εναντίον δύο στρατιωτικών βάσεων 
των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ (al-Anbar και Erbil). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τράμπ, ο δεξιός και 
ρατσιστής Πρόεδρος των ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες είχε προειδοποιήσει ωμά για μια δυσανάλογη στρατιωτική 
αντίδραση σε οποιαδήποτε εκδικητική ενέργεια από το Ιρανικό καθεστώτος στο πλαίσιο της δολοφονίας του 
Σολεϊμάνι και είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιτεθούν σκληρά σε 52 στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, 
συμπεριλαμβανομένου πολλών πολιτιστικών χώρων. Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας με βαλλιστικούς 
πυραύλους και η ανακοίνωση ότι οι επιθέσεις αυτές ξεκίνησαν μέσα από το έδαφος του Ιράν, προσδίνουν πολύ 
επικίνδυνες διαστάσεις σε αυτή τη τελευταία περιπέτεια του καθεστώς.

Μια προσεκτική μελέτη των δηλώσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), της θέσης που πήρε ο 
Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ (Ιρανός Πρωθυπουργός), καθώς και της σημερινής ομιλίας του Αλί Χαμενεί (ο Ανώτατος 
Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας) υποδεικνύει ότι το καθεστώς είχε ρισκάρει ότι οι ΗΠΑ δεν θα αντιδρούσαν 
σε αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να αφεθεί ανοιχτά ο δρόμος στο καθεστώς - μετά από όλες τις 
απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα υποστούν “σκληρά αντίποινα” και ένα “χαστούκι στο πρόσωπο” – για μεταγενέστερες 
διαπραγματεύσεις μαζί τους (τις ΗΠΑ). Στην ομιλία του σήμερα 8 Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ δήλωσε: “Έχει συμβεί ένα 
σημαντικό περιστατικό. Το θέμα των αντιποίνων είναι κάτι άλλο. Τώρα τους χαστουκίσαμε. Αυτό είναι ένα άλλο 
θέμα. Η φθοροποιός παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή θα πρέπει να τερματιστεί.”

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη σελίδα Facebook του ασκών καθήκοντα Ιρακινού Πρωθυπουργού 
Αντέλ Αμπτούλ Μάχντι, αναφέρεται ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει προηγουμένως την Βαγδάτη για την πυραυλική 
επίθεση που θα διενεργούσε. Στο μήνυμα, το οποίο έφερε την υπογραφή του εκπρόσωπου του, αναφέρεται ότι η 
Ιρακινή κυβέρνηση είχε λάβει ένα επίσημο προφορικό μήνυμα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, προειδοποιώντας 
ότι η “απάντηση στη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί” είχε ξεκινήσει ή ότι θα ξεκινήσει. Το μήνυμα αυτό ανέφερε 
επίσης - παραθέτοντας το καθεστώς - ότι η επίθεση στις θέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ “θα είναι 
περιορισμένη”.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες - οι οποίες 
είχαν μεταδοθεί από το CNN, το ειδησεογραφικό κανάλι των ΗΠΑ – αναφέρθηκε ότι: “Αν ο στόχος των πυραυλικών 
επιθέσεων του Ιράν ήταν να χτυπήσει τις Αμερικανικές δυνάμεις, αυτή η επίθεση δεν φαίνεται λογική, αλλά αν 
ο στόχος αυτής της επίθεσης ήταν να εκτελεστούν οι διαταγές του Αλί Χαμενεΐ για την τιμωρία των Ηνωμένων 
Πολιτειών για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, τότε φαίνεται πολύ λογικό”. 

ετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την συνολικότερη αναταραχή, το γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ έκρινε σκόπιμο να ρίξει φως σε ένα μέρος 
του ζητήματος το οποίο δεν συζητείται συχνά. Μπορεί να γινόμαστε δέκτες καθημερινά πληροφοριών που αφορούν τις αντιδράσεις κρατών που εμπλέκονται (ή που 
θέλουν να εμπλακούν) όμως στερούμαστε πληροφόρησης σχετικά με τις διεργασίες που συμβαίνουν μέσα στην ίδια τη χώρα του Ιράν. Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια 
η ανακοίνωση του κόμματος Tudeh, του κομμουνιστικού κόμματος του Ιραν.

Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA, 
παραθέτοντας την ιστοσελίδα του CNN, ένας στρατιωτικός 
αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις τους είχαν 
λάβει μια προειδοποίηση πριν από τις πυραυλικές επιθέσεις 
της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός αξιωματούχος 
είπε ότι ο στρατός είχε προειδοποιηθεί ώστε να ξεκινήσει 
ο συναγερμός για την απειλή επίθεσης και συνεπώς οι 
δυνάμεις στη στρατιωτική βάση ήταν σε θέση να μπουν 
στα καταφύγιά τους.

Αγαπητοί συμπατριώτες Ιρανοί!

Σε μια ανακοίνωση του Κόμματος μας μετά τη δολοφονία του 
Κασέμ Σολεϊμανί, είχε αναφερθεί ότι, ενώ καταδικάζουμε 
την τρομοκρατική ενέργεια της διοίκησης Τράμπ, η οποία 
υποδηλώνει την πλήρη και εγκληματική παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου, θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθούν όλες 
οι προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση 
μιας κρίσης στην περιοχή και οι εντάσεις να οδηγηθούν προς 
επικίνδυνες στρατιωτικές συγκρούσεις. Υπογραμμίσαμε 
επίσης ότι οι πολεμικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στη 
Μέση Ανατολή θα ωφελήσουν μόνο τις πιο αντιδραστικές 
και αντιλαϊκές δυνάμεις στην περιοχή και σε ολόκληρο 
τον κόσμο και θα είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα του 
έθνους μας και των εργαζόμενων.

Η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει ότι πολλές από τις 
καταστροφικές συγκρούσεις στον κόσμο έχουν ξεκινήσει 
εξαιτίας μη-συνετών και προκλητικών πολιτικών αυτού 
του είδους. Η μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα και την 
περιοχή μας βρίσκεται στο γεγονός ότι ούτε η ηγεσία της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας, ούτε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν 
έλαβαν ποτέ υπόψη, ούτε θα λάβουν υπόψη τους στη 
διαμόρφωση της τελικής ανάλυσης τους, τα συμφέροντα 
του λαών της περιοχής, καθώς και του δικού τους έθνος.
Το Κόμμα «Τουντέχ» του Ιράν καλεί και πάλι όλες τις 
προοδευτικές και φιλειρηνικές δυνάμεις και τις δυνάμεις 
ταγμένες για την ελευθερία του Ιράν, της περιοχής και 
ολοκλήρου του κόσμου να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να αποφευχθεί η κλιμάκωση των εντάσεων και των 
επικίνδυνων στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι «περιορισμένες στρατιωτικές συγκρούσεις» όχι μόνο δεν 
θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων αλλά θα 
μπορούσαν αναμφίβολα να προετοιμάσουν το έδαφος για 
καταστροφικές στρατιωτικές συγκρούσεις που σιγουρά θα 
είναι καταστροφικές για την πατρίδα και την περιοχή μας. Η 
εμπειρία των δύο Αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο 
Ιράκ και η τραγωδία που αντιμετώπισε ήδη ο λαός εκείνης 
της χώρας τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι σαφής ένδειξη 
αυτού που θα μπορούσε να αναμένει σήμερα η πατρίδα μας. 
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε 
στους αντιδραστικούς και αντιλαϊκούς ηγέτες των κυρίαρχων 
καθεστώτων στο Ιράν και τις ΗΠΑ να σπρώξουν την περιοχή 
της Μέσης Ανατολής σε φωτιά και αιματοχυσία με την κρίση 
ενός ακόμη πολέμου. Η επιδίωξη της διατήρησης της ειρήνης 
και της παρεμπόδισης της έναρξης ενός καταστροφικού 
πολέμου είναι επείγουσας και ύψιστης σημασίας στην 
παρούσα κατάσταση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Ιρανικού εργαζόμενου λαού και του έθνους.

•Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος «Τουντέχ» του Ιράν
8 Ιανουαρίου 2020
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Από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του Χοσέ Μαρτί στη Λευκωσία για την επέτειο 
γέννησής του στις 28 Γενάρη 2020




