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ε μια περίοδο που η αβεβαιότητα κυριαρχεί, εμείς μένουμε
δυνατοί. Η «νέα» πραγματικότητα που επήλθε από το
ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού επιβεβαίωσε αλλά
και ενέτεινε τις αδυναμίες του καπιταλιστικού συστήματος να
καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Να καλύψει
πρώτα και κύρια το βασικό και στοιχειώδες που είναι το δικαίωμα στη
ζωή.
Προτεραιότητα ολόκληρης της κοινωνίας, ήταν και παραμένει η
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Παρά τις θυσίες του λαού
και πρωτίστως των επαγγελματιών υγείας, η πανδημία παραμένει ως
πραγματική απειλή. Και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν
η δημόσια υγεία συνειδητά αποψιλώνεται προς εξυπηρέτηση των
ιδιωτικών συμφερόντων. Όταν η πραγματική πρόληψη και αντιμετώπιση
υποτάσσεται στα ιδιοτελή συμφέροντα των λίγων.
Όταν η αντιμετώπιση της δεν προσεγγίζει την ουσία αλλά την επικοινωνία.

Οι μαθητές συνεχίζουν να
είναι τα πειραματόζωα της
ΟΕΒ και της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη καθώς
επιστρέφουν πίσω στα θρανία και το
μόνο που κατόρθωσαν οι αρμόδιοι
να ανακοινώσουν για να
διαφυλάξουν την υγεία
μαθητών και καθηγητών
ήταν η χρήση μάσκας!
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Προφανώς αναφερόμαστε στη βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων
και την πολιτογράφηση διεφθαρμένων προσώπων, κάτι που
προκάλεσε τη διεθνή διαπόμπευση της πατρίδας μας. Και αντί η
κυβέρνηση να δώσει πειστικές απαντήσεις μετά από όλο αυτό τον
διεθνή διασυρμό, επιλέγει για άλλη μια φορά να επιτεθεί στο ΑΚΕΛ
και να φιμώσει την αντιπολίτευση.

Μας οδηγούν σε αδιέξοδο και οριστική διχοτόμηση

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από την απαρχή αυτής της περιπέτειας είναι τεράστιες, Η Τουρκία βρίσκεται με το ένα πόδι στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, συνεχίζει να
ιδιαίτερα σε βάρος της νεολαίας και του εργαζόμενου λαού. Οι ευθύνες, η αρχική υποτίμηση προκαλεί και να παρανομεί χωρίς ουσιαστικό πολιτικό κόστος και οι κυβερνώντες αναζητούν
και η καθυστέρηση της κυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων δεδομένες.
αποδιοπομπαίους τράγους αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις
περί θωράκισης της ΑΟΖ και η περιβόητη σκληρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία έπεσε στο
κενό.
Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς… προχειρότητας συνέχεια
Η ασύγγνωστη προχειρότητα που επέδειξε το Υπουργείο Παιδείας καθόλη τη διάρκεια της
Η επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων παραμένει σε εκκρεμότητα και
διαχείρισης της πανδημίας καλά
η διχοτόμηση είναι προ των πυλών και οι κυβερνώντες επιμένουν στην πρόσδεση της Κύπρου
κρατεί. Οι μαθητές συνεχίζουν
στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και την πιστή εφαρμογή του νόμου Ρούπιο-Μενέντεζ.
να είναι τα πειραματόζωα
της ΟΕΒ και της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη
καθώς
Δεν υποχωρούμε στις δυσκολίες
επιστρέφουν πίσω στα θρανία
Επιμένουμε στην οργανωμένη και συλλογική πάλη κόντρα στη λογική που μας θέλει
και το μόνο που κατόρθωσαν
απομονωμένους και κοινωνικά αποστασιοποιημένους. Μαζικοποιούμε τις γραμμές της ΕΔΟΝ
οι αρμόδιοι να ανακοινώσουν
και συνεχίζουμε να:
για να διαφυλάξουν την υγεία
μαθητών και καθηγητών ήταν
• Παλεύουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Δεν
η χρήση μάσκας! Η περιβόητη
συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τη διχοτόμηση. Δεν ξεχνούμε το ιμπεριαλιστικό έγκλημα.
κοινωνική αποστασιοποίηση
Απορρίπτουμε την πρόσδεση της Κύπρου στο άρμα του ΝΑΤΟ και των αμερικανοβρετανών.
δεν θα ισχύει για τους μαθητές
Όσες και αν είναι οι δυσκολίες, επιμένουμε στη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
που θα στοιβάζονται μέσα σε
ομοσπονδιακό κρατος, προγεφύρωμα ειρήνης και συνεργασίας, πατρίδα όλων των παιδιών
τάξεις χωρίς κλιματισμό και
της.
την απαραίτητη υλικοτεχνική
• Τείνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και
και τεχνολογική υποδομή.
δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο την επαναπροσέγγιση. Αντιτασσόμαστε στον εθνικισμόΠεριττό ότι το σήριαλ των
σοβινισμό και την ιστορική λήθη.
περιβόητων εξετάσεων ανά τετράμηνο συνεχίζεται καθώς η κυβέρνηση επιμένει σε αυτό το • Απορρίπτουμε τον φασισμό και τον ρατσισμό. Μαζί με όλους τους πρόσφυγες και τους
αντιπαιδαγωγικό μέτρο, ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει καν ανακοινώσει μετανάστες αναδεικνύουμε την πηγή των προβλημάτων και αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία
αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα και τις εξετάσεις!
ανθρώπινη και δημοκρατική.
• Διεκδικούμε το βασικό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στη μόρφωση για όλους. Απορρίπτουμε
Ανάλογο είναι το σκηνικό που επικρατεί και με τους φοιτητές καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί
τους
πειραματισμούς
ακόμα η μορφή διδασκαλίας των μαθημάτων, κάτι που δημιουργεί σωρεία προβλημάτων
και
τις
προσπάθειες
σε σχέση με τον προγραμματισμό και τη διαμονή τους. Και ενώ οι ηγεσίες των δημόσιων
εμπορευματοποίησης της.
Επιμένουμε
στην
και ιδιωτικών πανεπιστημίων κρατούν δέσμιους τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, το
• Στεκόμαστε στο πλευρό
Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να καταβάλει ακόμα τα ποσά της φοιτητικής χορηγίας σε
οργανωμένη και συλλογική
των νέων εργαζομένων και
αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον περασμένο Μάρτιο!
των ανέργων για το δικαίωμα
πάλη κόντρα στη λογική
στη δουλειά με δικαιώματα.
Δεν συμβιβαζόμαστε με τους
που
μας
θέλει
απομονωμένους
και
Κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης…
μισθούς πείνας και τα μισά
κοινωνικά αποστασιοποιημένους.
δικαιώματα.
• Παλεύουμε για το δικαίωμα
Μαζικοποιούμε τις γραμμές
στη στέγη. Συνεχίζουμε τον
της ΕΔΟΝ
αγώνα για τερματισμό του
φαινομένου των υψηλών
και συνεχίζουμε…
ενοικίων. Η στέγη για εμάς
είναι δικαίωμα και όχι
προνόμιο.
• Στηρίζουμε τον αγώνα για ένα μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας που να διασφαλίζει την
πρόσβαση του λαού στην ποιοτική περίθαλψη ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.
• Ενώνουμε τη φωνή μας για την προστασία του περιβάλλοντος κόντρα στην αυθαιρεσία και τη
λογική που το υποτάσσει στην καπιταλιστική κερδοφορία.
• Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους δοκιμαζόμενους λαούς του κόσμου κόντρα στην
ιμπεριαλιστική θηριωδία.

Επιλέγουμε τον δρόμο της οργάνωσης

Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε να πορευόμαστε και κρατούμε άσβεστες αξίες και ιδανικά
όπως είναι η ειρήνη, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο
Ο Al Jazeera μπορεί να έχει σκοπιμότητες. Όμως υπήρχαν, πολύ πριν από αυτόν, καταγγελίες σοσιαλισμός.
και αποκαλύψεις. Μετά την Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την
Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ΟΟΣΑ, τη Διεθνή Διαφάνεια, το •Βάκης Χαραλάμπους
Διεθνές Παρατηρητήριο για το Έγκλημα και τη Διαφθορά, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
Κόμμα (κόμμα στο οποίο ανήκει ο ΔΗΣΥ στην ευρωβουλή), σειρά πήρε και ο Al Jazeera.
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παραπολιτικά

συνέντευξη

Ν: Έχετε πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντα της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και μάλιστα σε μια
πολύ ιδιαίτερη και πρωτοφανή κατάσταση, την περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού. Ποιες ήταν οι πρώτες σας ενέργειες
μέσα σε αυτό το διάστημα; Ποιες προτεραιότητες θέτετε για το
άμεσο μέλλον;

Σεπτέμβρης
2020

Πραγματικά δεν
διαγιγνώσκω και δεν
διαπιστώνω δικαιώματα
πραγματικά των παιδιών
στους κανονισμούς του σχολείου,
πάρα μόνο υποχρεώσεις.
Εκεί έχω εντοπίσει ένα
σοβαρό πρόβλημα.

Είναι γεγονός ότι ανέλαβα τα καθήκοντα μου σε μια περίοδο όπου
υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και ακολούθησε και η πανδημία του
κορωνοϊού. Βεβαίως προηγήθηκαν άλλα, πιο σοβαρά προβλήματα.
Το πρώτο σοβαρό, το οποίο θεωρώ καλό να σας το αναφέρω είναι
η περίπτωση του Άλεξ, του παιδιού που σκότωσε την αδερφή του. Και εκεί είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί
απουσίαζε οποιαδήποτε δομή για ανήλικους που δεν έχουν καταλογισμό - ποινική ευθύνη, οπότε εκεί είχαμε
ένα τεράστιο πρόβλημα που θα πήγαινε το παιδί αυτό όταν εξέρχετο από το ψυχιατρείο Αθαλάσσας στο οποίο
είχε ταχθεί στην ειδική μονάδα γιατί δεν υπήρχαν όπως είπα οι κατάλληλες δομές.
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επιστολή με παρεμβάσεις ή διερευνητικές επιστολές,
ώστε να δούμε πως αντιμετωπίζεται από την εκάστοτε
αρμόδια αρχή το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλόγως
της απαντήσεως παρακολουθούμε πως προχωράει το
πρόβλημα, αν έχει επιλυθεί επανερχόμαστε.
Ν: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημοκρατική λειτουργία
του κυπριακού σχολείου; Ποια η δική σας εμπειρία
από τη συνεργασία σας με το συνδικαλιστικό όργανο
των μαθητών, την ΠΣΕΜ;

Πρέπει να πω ότι εξετάζοντας τους κανονισμούς και τους
εσωτερικούς κανονισμούς του κυπριακού σχολείου,
βλέπω ότι ενώ προτάσσεται η σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και ότι οι κανονισμοί ερμηνεύονται υπό
το φως και το πρίσμα του πνεύματος της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
τα παιδιά, εντούτοις στην πράξη και σε ότι ακολουθείται του περιεχομένου,
δεν φαίνεται να υλοποιείται και να εφαρμόζονται οι αρχές της σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματικά δεν διαγιγνώσκω και δεν διαπιστώνω
δικαιώματα πραγματικά των παιδιών στους κανονισμούς του σχολείου, πάρα
μόνο υποχρεώσεις. Εκεί έχω εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Μετά από τη φουρτούνα που περάσαμε με τον Αλεξ και έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και επιλύθηκε με το να τεθεί στη φύλαξη του πατέρα του, ακολούθησε βεβαίως
ό,τι επακολούθησε με τον κορωνοϊό. Εκεί τα προβλήματα ήταν πολλαπλά γιατί αντιμετωπίζαμε όλοι και
Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερο δικαίωμα στην
η παγκόσμια κοινότητα μια πρωτόγνωρη κατάσταση που αναγκαστικά θα έπρεπε να ακολουθηθούν οι
έκφραση των παιδιών πέρα από τα μαθητικά συμβούλια και την ΠΣΕΜ, με πιο ενεργή
οδηγίες των επιστημόνων. Εκεί έγιναν κάποιες αστοχίες, ιδίως εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε
συμμετοχή τους στις αποφάσεις που παίρνονται, ιδιαίτερα από το Υπουργείο Παιδείας
εκείνη όλη η αναταραχή με τους γονείς των παιδιών με αναπηρία όπου στην αρχή ενώ είχε ανακοινωθεί
για
το θέμα των προγραμμάτων που ακολουθούνται ή για τις αλλαγές που επέρχονται.
ότι θα πήγαιναν στο σχολείο και θα συμμετείχαν στις τάξεις, το υπουργείο παιδείας άλλαξε πορεία και
πλεύση και ανακοίνωσε την υστάτη ότι τα παιδιά αυτά δεν θα εντάσσονταν κανονικά στο πρόγραμμα.
Η συνεργασία που είχα με το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν θετική, συναντήθηκα με την
ΠΣΕΜ, με την ομάδα εφήβων συμβούλων και άκουσα τα προβλήματα τους, θεωρώ ότι
Υπήρχε λοιπόν μια κατάσταση, με αυτές τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, των φτωχών παιδιών
τα παιδία πραγματικά ενδιαφέρονται για τα προβλήματα και για όσα βιώνουν, έχουν
που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ειδικά σε υπολογιστή ώστε να μπορέσουν να πάρουν την
άποψη,
έχουν ιδέες.
μάθηση εξ αποστάσεως, που είχε ανάγκη θεραπείας άμεσης. Το γραφείο μου ενήργησε αναλόγως με
παρεμβάσεις στον Υπουργό Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να πω πως μετά τις αστοχίες
Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές οι απαιτήσεις των μαθητών ή το ζητούμενο για τους
προσπάθησε να διορθώσει και διόρθωσε εν τινί μέτρω τα πράγματα και με δωρεές που είχαν
ίδιους
είναι μαξιμαλιστικό και εκεί πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά απαιτείται
γίνει με τις αγορές υπολογιστών, τοποθέτησης διαδικτύου και έγιναν επίσης κάποια διορθωτικά
να ακούσουμε τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη
μέτρα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
έμφαση στο να αποκτήσουν τα παιδιά, όσον αφορά τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,
κριτική σκέψη βήμα έκφρασης και συζήτησης, ούτως ώστε να έχουμε ενεργούς πολίτες στο
Σε αυτές τις προσπάθειες το γραφείο, συνέβαλε θετικά ώστε να διορθωθούν όποιες παθογένειες
μέλλον και σκεπτόμενους ανθρώπους.
δημιουργήθηκαν. Φαντάζομε ότι τώρα με την νέα περίοδο θα αντιμετωπίσουμε επίσης κάποια
προβλήματα αναλόγως των οδηγιών και εκεί θα παρακολουθούμε και θα παρέμβουμε
Θα πρέπει επίσης, όσον αφορά τους κανονισμούς, να στραφούμε επί της ουσίας και όχι να
αναλόγως όπου χρειαστεί με εισηγήσεις δικές μας.
περιοριζόμαστε και να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξωτερικά γνωρίσματα, στη στολή και σε
άλλες συμπεριφορές τις οποίες θεωρούμε κατάπτυστες ή, αν θέλετε, δίνουμε σημαντική βαρύτητα,
Ν: Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτρόπου; Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς;
ενώ πρέπει να συγκεντρωθούμε στα πλέον ουσιαστικά και να δώσουμε στα παιδιά κίνητρα, ούτως
ώστε να αντικρίσουν τον κόσμο με πνεύμα συναδέλφωσης και κατανόησης.
Ο ρόλος του επιτρόπου είναι πολλαπλός, είναι εποπτικός και παρεμβατικός όπου
απαιτείται υπό τις περιστάσεις προς τις υπηρεσίες και στα αρμόδια υπουργεία
Ν: Οι οργανώσεις νεολαίας του τόπου κάνουν όσα χρειάζεται πάνω στο ζήτημα; Ποια η μέχρι
αναλόγως, μπορούν να απευθυνθούν κοντά μας οποιοσδήποτε ενήλικας, παιδιά,
τώρα
σχέση σας με την ΕΔΟΝ;
τρίτος, οποιοδήποτε πρόσωπο της κοινότητας που εμπίπτει στη προσοχή του ένα
οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά σε παιδί. Υπάρχει η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο,
Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα όσον αφορά τις οργανώσεις νεολαίας, πάρα μόνο όσα διαβάζω στις
υπάρχει στο facebook, έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, κεντρικό τηλέφωνο, μπορεί
εφημερίδες
ή όσα ακούω στις ειδήσεις, δεν έχω ιδίαν γνώση όσον αφορά τις οργανώσεις νεολαίας.
να απευθυνθεί ηλεκτρονικά, διατηρούμε ακόμα και το fax παρόλο που είναι
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι οργανώσεις νεολαίας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο δρόμο προς
παρωχημένο τεχνολογικά, γιατί ακόμη πολλοί μπορεί να χρησιμοποιούν το fax.
τη δημοκρατία, γιατί ο πολίτης πρέπει να ενδιαφέρεται για τα κοινά, ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα
Απευθύνονται σε λειτουργό του γραφείου, μπορούν να έρθουν και προσωπικά
να ψηφίσει, στην ενηλικίωση του, να είναι σε θέση να σκεφτεί και όχι να ακολουθεί την πεπατημένη της
να υποβάλλουν γραπτώς το παράπονο σε λειτουργό και προωθείται αναλόγως
οικογένειας του ή τα όσα προσλαμβάνει από το διαδίκτυο και από φήμες.
το παράπονο, εξετάζεται και εμείς στη συνέχεια απευθύνουμε με σχετική
Η σχέση μου με την ΕΔΟΝ- Είχα και έχω φίλους που
διετέλεσαν στην ΕΔΟΝ, γνωρίζω την δράση της ΕΔΟΝ,
τους εράνους, την συνδρομή της- μάλιστα τελευταία
είχα πάρει και τα κάλαντα αλληλεγγύης, γνωρίζω
ότι προσπαθείτε και ότι η ΕΔΟΝ δραστηριοποιείται
σημαντικά και ουσιαστικά.
Εκείνο που θα ήθελα από τις οργανώσεις νεολαίας είναι
να στραφούν λίγο περισσότερο σε πιο καθημερινάανθρωπιστικά θέματα σε ότι αφορά την διπλανή μας
πόρτα- για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας- όχι υπό
την μορφή ελεημοσύνης αλλά υπό την μορφή έγνοιας
και ενδιαφέροντος, δηλαδή το τι κάνει ο διπλανός μας.
Να είμαστε πολίτες μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται
για τα ανθρώπινα προβλήματα. Τα πολιτικά ζητήματά,
το κυπριακό που μας καίει, οι διαφορές με τα άλλα
κόμματα είναι πάντοτε εκεί αλλά είναι σημαντικό οι
νέοι να ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και για τον συνάνθρωπο μας.
•Επιμέλεια
Δήμητρα Νεοφύτου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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χρόνια συμπληρώνονται
φέτος από τη θυσία
του αγωνιστή της
αντίστασης κατά της
Χούντας, Γιώργου
Τσικουρή. Ο Γιώργος
Τσικουρής, ήταν από τους πρώτους που
εντάχθηκαν στον αγώνα κατά της Χούντας
των συνταγματαρχών που επιβλήθηκε
στην Ελλάδα τον Απρίλη του 1967. Αν
και φοιτητής στο Τορίνο της Ιταλίας,
προσχώρησε σε αντιστασιακή ομάδα που
βοηθούσε τους Έλληνες αντιστασιακούς.

Ο Γιώργος Τσικουρής γεννήθηκε το 1945 στο χωριό Άσσια
της επαρχίας Αμμοχώστου, σε μια οικογένεια με ενεργό
συμμετοχή στο Λαϊκό Κίνημα. Αφού τελείωσε το Δημοτικό
σχολείο του χωριού του, πήγε στο Γυμνάσιο Τέρα Σάντα της
Λευκωσίας. Οι λαϊκές του καταβολές και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζε, δεν τον εμπόδισαν να τελειώσει το γυμνάσιο
με άριστα.
Ασχολείτο με τη μουσική αφού ήταν πολύ καλός στο πιάνο
και με τη ζωγραφική. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο του άρεσε
να διαβάζει βιβλία και πρωτίστως πολιτικό βιβλίο . Έτσι
αφού τελείωσε το γυμνάσιο, η διεύθυνση του σχολείου
αποφάσισε λόγο της ψηλής βαθμολογίας που είχε, να
του δώσει υποτροφία στο Μιλάνο για να σπουδάσει στην
Φυσικομαθηματική σχολή, την οποία τελείωσε επίσης με
άριστα.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συνδέεται με τους
αντιστασιακούς, αντιχουντικούς κύκλους των Ελλήνων
φοιτητών και πολιτικών εξόριστων και ειδικότερα με το
Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ). Εκλέγεται
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων φοιτητών Ιταλίας, έχοντας
την εκτίμηση των συμφοιτητών του. Όσο ήταν πρόεδρος του
συνδέσμου, με την καθοριστική του συμβολή, επιλύθηκαν
αρκετά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι φοιτητές. Επίσης
αρθρογραφούσε συχνά στο ελληνικό περιοδικό «Αντί», για
συνδικαλιστικά και πολιτικά θέματα.
Το καλοκαίρι του 1970, ενώ η Χούντα στην Ελλάδα διένυε τον
τέταρτο της χρόνο, ο Γιώργος
Τσικουρής και η συναγωνίστριά
του, Μαρία Αντζελόνι,
φθάνουν στην Αθήνα. Σκοπός
τους, να πραγματοποιήσουν
μια δυναμική ενέργεια που
θα έπληττε την παντοδυναμία
της Χούντας και θα έστελνε ένα
μήνυμα συνέχισης του αγώνα
στον δοκιμαζόμενο ελληνικό
λαό.
Στις
2
Σεπτεμβρίου
1970 ξεκίνησαν για την
αποστολή τους, που ήταν να

τοποθετήσουν εκρηκτικό
μηχανισμό στο κτίριο της
Αμερικάνικης Πρεσβείας
στην Αθήνα. Σκοπός τους να
εκραγεί ο μηχανισμός - σε
ώρα που δε θα βρισκόταν
κόσμος εντός της πρεσβείας
- για να καταδείξουν ποιος
πραγματικά βρισκόταν
πίσω από τη Χούντα στην
Ελλάδα. Δεν πρόλαβαν
όμως να ολοκληρώσουν
την αποστολή τους. Ο
εκρηκτικός μηχανισμός
που προσπάθησαν να τοποθετήσουν εκρήγνυται πρόωρα.
Από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τα τζάμια της πρεσβείας,
ενώ το αυτοκίνητό τους διαλύθηκε από την έκρηξη και τα
σώματα τους διαμελίστηκαν. Έκτοτε, ο Γιώργος Τσικουρής
κατατάχθηκε επάξια στο πάνθεο των ηρώων της δημοκρατίας
και του αντιδικτατορικού αγώνα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου
1970 ξεκίνησαν
για την αποστολή
τους, που ήταν να
τοποθετήσουν εκρηκτικό
μηχανισμό στο κτίριο
της Αμερικάνικης
Πρεσβείας στην
Αθήνα

Ο Γιώργος Τσικουρής μπορεί να ερχόταν συχνά στη
Κύπρο, αλλά οι δικοί του άνθρωποι δεν γνώριζαν για την
αντιστασιακή δράση που είχε στο εξωτερικό. Η οικογένεια
του πληροφορήθηκε για τον θάνατο του μέσω των ειδήσεων,
λαμβάνοντας τα νέα όπως τα παρουσίασε η Χούντα
των Αθηνών χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Τσικουρή ως
«τρομοκράτη». Ο αδελφός του που ήταν φοιτητής στην
Αγγλία ενημερώθηκε για το θάνατο του μέσω της εφημερίδας
«Παροικιακή Χαραυγή». Παρά την προσπάθεια της Χούντας
για παραγραφή της ηρωικής θυσίας του Τσικουρή, ο θάνατος
του αποτέλεσε μια πράξη θάρρους και ηρωισμού. Η θυσία
του δυνάμωσε τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Δυστυχώς
ο ηρωισμός του Γιώργου Τσικουρή δεν ήταν αρκετός για
ανατρέψει τα σχέδια της Χούντας των Αθηνών που μαζί με
την ΕΟΚΑ Β’ και τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους τους σχεδίασαν
και εκτέλεσαν το πραξικόπημα στην Κύπρο ανοίγοντας την
πόρτα στην Τουρκία για να εισβάλει.
Πενήντα χρόνια μετά, η ηρωική θυσία του Γιώργου Τσικουρή
αποτελεί φάρο για τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα που διεξάγει
ο λαός. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Να συνεχίσουμε με το
ίδιο σθένος να παλεύουμε για τον τερματισμό της κατοχής,
την απελευθέρωση και την
επανένωση της Κύπρου,
μέχρι να χτίσουμε την
Κύπρο της ειρήνης, της
δικαιοσύνης και της
ισότητας. Την Κύπρο που
ονειρευόταν ο Γιώργος
Τσικουρής. Μόνο έτσι θα
δικαιωθεί η μνήμη των
ηρώων μας.

Έκτοτε, ο Γιώργος
Τσικουρής
κατατάχθηκε επάξια
στο πάνθεο των ηρώων
της δημοκρατίας και
του αντιδικτατορικού
αγώνα

•Αντώνης Μιχαήλ
Τ.Ο. Ν.Ε. Αθηένου
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διοργάνωση του 33ου ετήσιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
της ΕΔΟΝ, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου της Οργάνωσης είχε μεταφερθεί για το τριήμερο
30 Σεπτεμβρίου, 1η και 2 Οκτωβρίου 2020. Ωστόσο, τα νέα
μέτρα που εξαγγέλθηκαν και από την κυβέρνηση της χώρας
μας, καθιστούν την διεξαγωγή του αδύνατη. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό
γεγονός της Κύπρου, αναβάλλεται δυστυχώς για την επόμενη χρονιά.
Η κυπριακή νεολαία θα στερηθεί για το 2020 τη γεύση του μαγευτικού
ταξιδιού που το Φεστιβάλ, ο κόσμος και η κάθε γωνιά του, παρείχε! Η ΕΔΟΝ
ως μια οργάνωση που έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο, θέτει πάνω
από όλα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να
διαφυλάσσεται πάντα ως κόρη οφθαλμού. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να
τίθεται ως προτεραιότητα για ορισμένους μεγαλοεπιχειρηματίες στο χώρο
τις εστίασης που παρακολουθήσαμε να παραβιάζουν κατ’ επανάληψη τα
σχετικά πρωτόκολλα το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αναλογιζόμενοι την αυξημένη
ανάγκη για πολιτιστική ανάταση και ποιοτική ψυχαγωγία, το Κεντρικό
Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως δεν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.
Μπορεί να μην πάμε τελικά στο ραντεβού μας στην Πύλη Αμμοχώστου,
ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σε κάποια από τις τέσσερις
συναυλίες που θα δώσει ο βασιλιάς της ελληνικής ροκ. Για τέσσερα βράδια
η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου θα μας ταξιδέψει. Οι συναυλίες
θα διεξαχθούν τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του
κορωνοϊού στη βάση των σχετικών πρωτοκόλλων και διαταγμάτων, αφού
τα αμφιθέατρα προσφέρονται για ταξιθέτηση και τήρηση αποστάσεων.

Μπορεί να μην
πάμε τελικά στο
ραντεβού μας στην
Πύλη Αμμοχώστου,
ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία
να συναντηθούμε σε
κάποια από τις τέσσερις
συναυλίες που θα δώσει
ο βασιλιάς της ελληνικής
ροκ

06 & 07 Οκτωβρίου Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία
08 Οκτωβρίου Δημοτικό Κηποθέατρο, Λεμεσού
09 Οκτωβρίου Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
Ο αιώνιος έφηβος θα μας συντροφέψει σε ένα ακόμη μικρό ταξίδι. Ο «τίτλος» αυτός, του αιώνιου έφηβου, αν και του «απονεμήθηκε»
εδώ και χρόνια από τους θαυμαστές του, όχι μόνο παραμένει ακριβής αλλά επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο όσο τα χρόνια περνούν.
Ο Βασίλης, της ροκ και της νεολαίας παραμένει πιστός στο ραντεβού μας εδώ και δεκαετίες αποτελώντας σταθερά εδώ και πολλά χρόνια
την μια από τις τρείς νύκτες του φεστιβάλ. Κάθε χρονιά η παρουσία του προσελκύει χιλιάδες κόσμου που με το τραγούδι του αφήνονται να
ταξιδέψουν στην μικρή πολιτεία που στήνουμε στην Πύλη Αμμοχώστου. Για αυτό και η επιλογή του Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης
δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Σας περιμένουμε με τον Σεμπάστιαν, τη Βικτώρια και το Γουΐλι να σημαδέψουμε με μια σφεντόνα για ακόμη μια φορά όσες κακουχίες γεννά
και αναθρέφει αυτό το σύστημα. Σας περιμένουμε για να στείλουμε παρέα χαιρετίσματα στην εξουσία πετώντας μακριά κάθε λογής λευκή
καπαρντίνα, για να σώσουμε τον μικρό πιτσιρικά. Σας περιμένουμε για να οραματιστούμε ξανά ένα κόσμο αλλιώτικο. Ένα κόσμο που η
επιβίωση από την κάθε πανδημία δεν θα είναι θέμα τύχης αλλά θέμα όλων των ανθρώπων που συλλογικά θα καταφέρνουν να την υποτάξουν.
Κοπιάστε λοιπόν να ξανανιώσουμε με τραγούδια του Βασίλη, να ονειρευτούμε αυτό τον κόσμο και να βγούμε έξω να τον φέρουμε!
•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ι ασθένειες ξύλου στο αμπέλι / Grapevine trunk diseases (GTD) θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της σύγχρονης αμπελουργίας. Αυτό το σύμπλοκο
ασθενειών μπορεί να προκαλέσει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ζημιών όπως μείωση στην παράγωγη και υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Ίσκα, φόμοψη, ευτυπίωση, βοτρυοσφαίριες, και οι προσβολές ξύλου στα νεαρά πρεμνά α) ασθένειες Petri β)Black foot αποτελούν το σύνολο των GTD.

Γενικά, τα συμπτώματα εκφράζονται με νεκρώσεις του ξύλου ενώ στα φύλλα έχουμε αποχρωματισμό και ξήρανση, οπού ορισμένες φόρες μπορεί να φτάσει και στη
νέκρωση ολοκλήρου του φυτού. Σε νεαρούς αμπελώνες τα συμπτώματα εκφράζονται ως καχεκτική ανάπτυξη, βραχυγονάτιση, μικροφυλλία, χλώρωση και συνήθως ξήρανση
του νεαρού πρέμνου.
Ως επί το πλείστον τα εμφανή συμπτώματα των GTD, πλην των νεαρών φυτών
θα εμφανιστούν μετά από πάροδο αρκετών χρόνων από την μόλυνση. Οι κυρίες
πύλες εισόδου των παθογόνων είναι οι πληγές κλαδέματος από όπου ξεκινά η
εγκατάσταση και η διασπορά του παθογόνου.

Ίσκα

Η ασθένεια αποτελείται από ένα σύμπλοκο παθογόνων
μυκήτων τους ασκομύκητες
Phaeomoniella chlamydospora και
Phaeacremonium spp και τους
βασιδιομύκητες Fomitiporia mediterranea και Stereum hirsutum. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα
φύλλα ως συγκεκριμένος αποχρωματισμός και αυτό
οφείλεται στους τοξικούς μεταβολίτες που εκκρίνουν
οι ασκομύκητες καθώς και αποσύνθεση του ξύλου από
την δράση των βασιδιομύκητων.

Φόμοψη

Η ασθένεια προκαλείται από το μύκητα Phomopsis viticola, μπορεί να
προσβάλει όλα τα πράσινα μέρη της αμπέλου. Τα σημαντικότερα συμπτώματα
εμφανίζονται στις κληματίδες νωρίς την άνοιξη, έχουμε νέκρωση της κεφαλής
της κληματίδας χωρίς την έκπτυξη των οφθαλμών. Φέρουν μικροσκοπικά μαύρα
στίγματα οι όποιες είναι οι καρποφορίες του μύκητα. Η προσβολή στα φύλλα
εμφανίζεται με την μορφή μικρών κηλίδων ανοικτού πράσινου χρώματος ενώ
αργότερα γίνεται καστανόμαυρος. Ανάλογα με τον αριθμό των κηλίδων στο
φύλλο μπορεί να έχουμε νέκρωση η παραμόρφωση της επιφάνειας του φύλλου.
Τα συμπτώματα στους μίσχους και στην ράχη των τσαμπιών εκδηλώνονται ως
επιμήκεις νεκρωτικές κηλίδες.

Ευτυπίωση

Η ασθένεια προκαλείται από τον ασκομύκητα Eutypa latta. Τα πρώτα εμφανή
συμπτώματα είναι στα φύλλα τα οποία έχουν μικρό μέγεθος, είναι κίτρινα
και στην συνέχεια ξηραίνονται και πέφτουν. Οι νέοι βλαστοί έχουν καχεκτική
ανάπτυξη με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και κατά την περίοδο της άνθησης
έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθορροίας. Στο παλιό ξύλο εμφανίζονται τα πιο
κοινά χαρακτηριστικά της ασθένειας που είναι η νέκρωση, η σκλήρυνση και ο
αποχρωματισμός του ξύλου.

Βοτρυοσφαίριες

Οι μύκητες της οικογένειας Botyosphaeriaceae είναι υπεύθυνοι για την
εμφάνιση της ασθένειας. Τουλάχιστον 21 διαφορετικά είδη της οικογένειας
έχουν ταυτοποιηθεί ότι μπορούν να προσβάλουν το αμπέλι παγκοσμίως. Τα
πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι η Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum,
Lasiodiplodia theobromae και Botryosphaeria dothidea. Τα πρώτα συμπτώματα
εμφανίζονται στα φύλλα με μεσονεύριες χλωρώσεις και ανάλογα με την ποικιλία
εμφανίζονται εντονότερα ή ηπιότερα. Αυτό όμως δεν θεωρείται χαρακτηριστικό
για ταυτοποίηση της ασθένειας. Τα συμπτώματα στο ξύλο είναι αυτά που
υποδεικνύουν την προσβολή και αυτά είναι η νέκρωση κλάδων ή καχεκτική
ανάπτυξη των βλαστών. Όταν γίνει τομή στο ξύλο υπάρχει τομεακή νέκρωση
με αγγειακό αποχρωματισμό.

H

Cyta πιστεύει στον άνθρωπο και στη δύναμη
της επικοινωνίας, γι’ αυτό, επιλέγει να
δρα υπεύθυνα, με πρωτοβουλίες εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που βελτιώνουν την
ποιότητα της ζωής όλων μας.

Αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων, γι’ αυτό
αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που ενδυναμώνουν
την επικοινωνία για όλες τις ομάδες ανθρώπων, χωρίς
περιορισμούς.
Προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από προϊόντα (συσκευές
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), υπηρεσίες και λύσεις, σε
άτομα κάθε ηλικίας με ιδιαίτερες δυσκολίες στην επικοινωνία,
στην όραση, στην ακοή και στην κίνηση. Στους πελάτες των
προγραμμάτων RED που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής,
προσφέρονται δωρεάν λεπτά τοπικών βιντεοκλήσεων.
Επιπλέον, παρέχονται μειωμένα τέλη για άτομα με εισόδημα
κάτω από το όριο φτώχειας, καθώς και ομάδες ατόμων με
ειδικές ανάγκες.

Ασθένειες που προσβάλουν νεαρούς αμπελώνες
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ασθένειες Petri και Black foot. Την εμφάνιση τους πέρα της
προσβολής, καθορίζουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως είναι ο κακός αερισμός του εδάφους,
κακή αποστράγγιση, κακή προετοιμασία του εδάφους καθώς και οι ακατάλληλες οπές φυτέματος.

Ασθένειες Petri

Τα κυριότερα παθογόνα που σχετίζονται με την ασθένεια είναι τα P.clamydospora και Phaeoacremonium spp. Τα συμπτώματα εμφανίζονται ως καχεκτική ανάπτυξη, χλώρωση φύλλων με νεκρωτικές
κηλίδες. Παράλληλα, εσωτερικά στον κορμό μπορεί να παρατηρηθεί μια τυπική καφέ νέκρωση όπου
ορισμένες φορές οδηγεί σε νέκρωση ολόκληρου του νεαρού πρέμνου.

Black foot

Τα παθογόνα που εμπλέκονται στην ασθένεια ανήκουν στα γένη Dactylonectria, Ilyonectria, Camplylocarpon και Neonectria. Τα συμπτώματα στο ριζικό σύστημα εμφανίζονται με μείωση του βάρους
της ρίζας, μείωση του αριθμού των ριζικών τριχιδίων καθώς και βυθισμένες νεκρωτικές κηλίδες στην
ρίζα. Παράλληλα, τα συμπτώματα στο υπέργειο μέρος εμφανίζονται ως μη έκπτυξη των οφθαλμών
και εξασθενημένη βλάστηση. Συνήθως η αναγνώριση της ασθένειας γίνεται από μια εμφανή μαύρη
νέκρωση στο εσωτερικό του ξύλου που ξεκινά από το υπόγειο μέρος και ανεβαίνει προς τα πάνω
επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του ξύλου.
Εξαιτίας της μη υπάρχουσας θεραπευτικής μεθόδου για την
διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενειών, όπως είναι η χρήση
χημικών μυκητοκτόνων, είναι απαραίτητο να γίνεται έγκαιρα η
σωστή διάγνωση για να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά
μέτρα. Η χρήση βιο-διεγερτών, η αλλαγή εποχής κλαδέματος
όπου επιτρέπεται και η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού,
μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της εξάπλωσης των ασθενειών
ξύλου στο αμπέλι.

•Όπλος Χρυσόστομος
MSc, Γεωπόνος
Υποψήφιος Διδάκτορας ΓΕΒΕΤ. ΤΕΠΑΚ

Η Cyta παρέχει επίσης εφαρμογές όπως το Safe Mobile που
βοηθά τα παιδιά να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο
ασφαλισμένα. Οι γονείς εγκαταστούν την εφαρμογή στο κινητό
τηλέφωνο του παιδιού τους, ώστε να έχουν τον έλεγχο των ατόμων
που μπορούν να επικοινωνούν με το παιδί τους, να επιλέγουν
ποιες εφαρμογές θα «τρέχουν» στο κινητό και να βλέπουν στο
χάρτη πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ή ποιες κλήσεις έκανε.
Επιπλέον, η Cytanet προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία, όπως
το “Διαδίκτυο: Ένα Εργαλείο για Όλους”, “Cyberbulling –
Εκφοβισμός μέσω διαδικτύου” και “Τα Social Media στη ζωή μας
– τρόποι προστασίας”. Ακόμα, ως Στρατηγικός Συνεργάτης του
Σώματος Προσκόπων Κύπρου, η Cytanet εκπαιδεύει τους πρόσκοπους σε θέματα ορθής χρήσης του διαδικτύου και τους
ανακηρύσσει «Πρεσβευτές Ασφαλούς Διαδικτύου».
Γίνονται ακόμη διαλέξεις για το διαδίκτυο και την ασφαλή χρήση του, σε γονείς, φορείς που ασχολούνται με τη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών καθώς και σε άλλα οργανωμένα σύνολα. Στις διαλέξεις αυτές γίνεται αναφορά στην
υπηρεσία Safe Internet που προσφέρεται δωρεάν για προστασία των παιδιών από το παράνομο περιεχόμενο διαδικτύου.

ευρωπαϊκά θέματα

Τ

α κράτη μέλη πρέπει να διευρύνουν τα
δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης
ώστε να συμπεριλάβουν τους εργαζόμενους
σε πλατφόρμες, να παρατείνουν την
άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών και τις
άδειες φροντίδας και να τους παρασχεθεί
δημοσιονομική ευελιξία κατά τη διάρκεια της
κρίσης στο πλαίσιο εκτεταμένων μέτρων,
αυτή ήταν η εισήγηση από τον José
Gusmão (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία)
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μέρος των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την
απασχόληση, το εγκριθέν κείμενο του Gusmão απαιτεί
μόνο από τις εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες σε
φορολογικούς παραδείσους, που σέβονται τις ισχύουσες
συλλογικές συμβάσεις και δεν καταβάλλουν μερίσματα ή μπόνους
να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια από τον
μηχανισμό SURE.
Άλλα μέτρα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην
καταπολέμηση της φτώχειας περιλαμβάνουν τις επιδοτήσεις των μισθών, τη στήριξη
του εισοδήματος, τις ρυθμίσεις για εργασία από το σπίτι και την ενίσχυση των
εγγυήσεων για τη νεολαία.
“Εδώ και πολλά χρόνια, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές
απασχόλησης χαρακτηρίζονται από συστηματική πίεση για την
απορρύθμιση των αγορών εργασίας, την επισφαλή εργασία και τη
συγκράτηση των μισθών. Οι κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν
σήμερα αποτελούν πλήρη αντιστροφή των θέσεων που κυριαρχούν στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και πολλά χρόνια”, δήλωσε ο Gusmão μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
“Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση και η ευρεία στήριξη που έχει λάβει από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλουν στην αναστροφή αυτής της τάσης και
θα συμβάλουν στην ανάκαμψη των επιπέδων προστασίας της απασχόλησης
που είναι απαραίτητα, όπως έχει αποδείξει αυτή η κρίση”.
“Σε ένα πλαίσιο όπου η κρίση Covid-19 έχει επιδεινωθεί από την επικράτηση
της επισφαλούς εργασίας και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας,
η έκθεση αυτή προτείνει μια εναλλακτική πορεία που είναι τόσο σαφής
όσο και επείγουσα”, κατέληξε.
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οργάνωση
Στοιχεία επικοινωνίας:
Κεντρικό Συμβούλιο:
Τηλ: 22766459 • Φαξ: 22757161
Τ.Θ. 21986, 1515 Λευκωσία
www.edon.org.cy
ccedon@cytanet.com.cy
Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟN
edon_cyprus@ccedon
edoncy

Επαρχιακές Οργανώσεις:

Φοιτητικό Τμήμα ΕΔΟΝ: 22377315
Λευκωσίας – Κερύνειας: 22877776
Λεμεσού: 25363158
Λάρνακας: 24652637
Αμμοχώστου: 24629967 – 23740592
Πάφου: 26221392

Ποια είναι η ΕΔΟΝ

Μέλος της ΕΔΟΝ

Επωνυμία

Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας
– ΕΔΟΝ.

Νέοι και Νέες

Έτος Ίδρυσης

Το 1944 ιδρύεται η ΑΟΝ
(Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας).
Η ΕΔΟΝ παίρνει τη σκυτάλη το 1959.

Μαθητές, Φοιτητές, Νέοι Εργαζόμενοι
και Άνεργοι.

Ηλικία

14 μέχρι 33 χρόνων.

Χαρακτήρας

Αυτοτελής – Πρωτοπόρα – Δημοκρατική
– Μαζική – Πολιτική – Πολιτιστική.

Προϋπόθεση

Να συμφωνεί με τις βασικές αρχές
και το καταστατικό της Οργάνωσης.

Ιδεολογία

Συστατικό μέρος της Αριστεράς και του
Λαϊκού Κινήματος.

Δικαιώματα

Μορφές Δράσης

Κινητοποιήσεις, Πορείες, Εκστρατείες,
Παρεμβάσεις σε κρατικούς και
κοινωνικούς φορείς, Συζητήσεις,
Εκδηλώσεις κ.α.

1) Να συζητά, να εκφράζει την άποψη
του και να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα
που τίθενται στην Οργάνωση.
2) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα σώματα
της Οργάνωσης.
3) Να συμμετέχει στις δραστηριότητες
της Οργάνωσης.

Διεθνής Δράση

Εκφραστικό Όργανο

Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων
(ΠΟΔΝ). Από το 2019 όταν και
ολοκλήρωσε τη δεύτερη της θητεία στην
προεδρία της ΠΟΔΝ, κατέχει τη θέση του
συντονιστή της περιφέρειας της Ευρώπης
και Βορείου Αμερικής
Eκδίδεται την 1η
Κυριακή κάθε μήνα

Υποχρεώσεις

1) Να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την
υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων
της Οργάνωσης.
2) Να υπερασπίζεται την ιδεολογία και τις
θέσεις της ΕΔΟΝ.
3) Να συμμετέχει στις συνεδρίες και στις
συνελεύσεις της Τοπικής του Οργάνωσης.
4) Να πληρώνει τη συνδρομή του.

οργάνωση
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ΕΔΟΝόπουλα

• Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων είναι το Παιδικό Τμήμα της ΕΔΟΝ και ιδρύθηκε το
1960 ως το πρώτο οργανωμένο προοδευτικό παιδικό κίνημα στην Κύπρο. Παιδιά από 6 μέχρι
14 ετών συνδέονται με το Παιδικό Κίνημα για να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις
των Τοπικών Κινημάτων και στις ευρύτερες δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος κατά τη
διάρκεια της χρονιάς.
• Τα Τοπικά Κινήματα είναι οι ομάδες των παιδιών στις κοινότητες σε όλες τις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου, που πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, με
ποικιλόμορφη θεματολογία: δικαιώματα των παιδιών, αθλητισμός, περιβάλλον, πολιτισμός,
λαϊκή παράδοση κ.α.
• Οι δραστηριότητες του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων απευθύνονται και αφορούν
όλα τα παιδιά που θέλουν να ψυχαγωγηθούν και να διαπαιδαγωγηθούν μέσα από
δραστηριότητες με προοδευτικό χαρακτήρα.
• Η δραστηριότητα που αναπτύσσει το Παιδικό Κίνημα σε παγκύπριο και επαρχιακό επίπεδο
είναι πολύπλευρη και βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και πρωτοβουλίες.
Τα παιδιά αποκτούν βήμα έκφρασης και δημιουργίας, μαθαίνοντας να συμμετέχουν και
να λειτουργούν δημοκρατικά ως ισότιμα μέλη στις ομάδες τους, μαθαίνοντας επίσης να
συζητούν και να προβληματίζονται, για όσα θέματα τα αφορούν άμεσα.

Ο

ι παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ για το καλοκαίρι που μας πέρασε
ήταν ιδιαίτερες λόγω της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων που
έπρεπε να ληφθούν στο πλαίσιο αυτής. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε κανένα
μέτρο στην άπλετη διασκέδαση και τις γνώσεις που έχουν αποκομιστεί
από τα παιδιά που επέλεξαν φέτος τις κατασκηνώσεις μας.

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, εκδοθείσες οδηγίες και το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας διαμορφώνοντας τις κατάλληλες και

• Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων έχει ως κύριο του στόχο
να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά με τα πανανθρώπινα ιδανικά της
ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, και της δικαιοσύνης.
•
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε
πολλές
εκδηλώσεις
και
δραστηριότητες
του
κινήματος
όπως
είναι
εκδρομές, κατασκηνώσεις, Κάλαντα Αλληλεγγύης, επιμορφωτικά παιγνίδια, πάρτυ,
διαγωνισμοί, κυνήγι θησαυρού, δενδροφυτεύσεις, θεατρικές παραστάσεις, ανθεστήρια,
καρναβάλια, φεστιβάλ παιδιού και πολλά άλλα.
Με σεβασμό στο παιδί και τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα,
το Παιδικό Κίνημα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να εντάξει ακόμη περισσότερα
παιδιά στη δράση του. Τα θετικά σχόλια που δεχόμαστε από γονείς παιδιών που συμμετέχουν
στη δράση του Π.Κ.Ε. είναι δείγμα του ευεργετικού αντίκτυπου που έχει σε αυτά η δράση
που αναπτύσσουν μέσα από τα Τοπικά Κινήματα, αφού αποκτούν πλατιά ενδιαφέροντα και
ευρεία ενημέρωση, για να έχουν άποψη και όραμα για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

προσεγμένες συνθήκες για τη διασφάλιση της υγείας των κατασκηνωτών, λειτούργησαν και φέτος
οι παιδικές κατασκηνώσεις, με προσαρμοσμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο των μέτρων.
Μέσα από τη διεξαγωγή των κατασκηνωτικών περιόδων Δημοτικού και Γυμνασίου, φάνηκε πως τα
παιδιά είχαν ανάγκη ανάτασης και κοινωνικοποίησης μετά τους δύσκολους μήνες του εγκλεισμού
που ενώ ίσχυε για όλους, στην περίπτωση των παιδιών, η ανάγκη εκτόνωσης ενέργειας, ήταν
μεγαλύτερη.
Το πρόγραμμα βοήθησε στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης των παιδιών αφού είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν συνομήλικους τους από όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και να συμμετέχουν
στις αθλητικές, πολιτιστικές, και μορφωτικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες επιμορφωτικές και διαδραστικές
δραστηριότητες που βασίζονται σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως εργαστήρια, παρουσιάσεις
και συζητήσεις, ομαδικά παιχνίδια που συνδυάζουν την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία, παιχνίδια
προσομοίωσης και άλλες πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και αυτής της επαφής των νέων με ζητήματα πέραν από αυτά που
απασχολούν το στενό κοινωνικό τους περιβάλλον, συμβάλλει αναπόφευκτά και στη συνειδητοποίηση
της ανάγκης για περεταίρω συμμετοχή τους στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα στη χώρα τους,
αλλά και στην ανάγκη ένδειξης αλληλεγγύης στα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους και τους
λαούς σε διεθνές επίπεδο.

μαθητές

T

H

Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών, με την ευκαιρία της έναρξης
της νέας σχολικής χρονιάς εύχεται σε όλους τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς, καθώς και στις οικογένειες τους κάθε επιτυχία
στους στόχους, τις επιδιώξεις και τους αγώνες που καλούνται να
δώσουν.

Ακόμη
μια σχολική χρονιά
ξεκινά και βρίσκει
εμάς τους μαθητές
όπως τους γονείς
και εκπαιδευτικούς
μας αντιμέτωπους
με μια αβέβαιη
κατάσταση στην
εκπαίδευση. Η
φετινή χρονιά
φαίνεται
να
είναι πολύ πιο
δύσκολη από τις
προηγούμενες
αφού όχι μόνο
το
ΥΠΠΑΝ
συνεχίζει με το
αντιπαιδαγωγικό
μέτρο
των
εξετάσεων ανά
τετράμηνο,
με τις οποίες
διαφωνούμε και
εμείς οι μαθητές
όσο και οι καθηγητές μας, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τα
προβλήματα που έχει φέρει μαζί της η πανδημία.

Μαζί με τους
συμμαθητές μας
θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για ένα ανθρώπινο και
δημοκρατικό σχολείο που στο
επίκεντρο του να
έχει τον μαθητή
και τις ανάγκες
του.

Με ανακοίνωση του ο κ. Προδρόμου δήλωσε την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς με τη φυσική παρουσία όλων των μαθητών στα σχολεία με τη
χρήση προστατευτικής μάσκας. Ο υπουργός, μας ανακοίνωσε πως θα γίνει η
αναγκαία διαρρύθμιση των χώρων στις σχολικές αίθουσες, για την επιστροφή
όλων των μαθητών. Την ίδια ώρα που ο κ. Προδρόμου έχει ήδη ξεκινήσει τις
ενέργειες, πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να διαφωνούν. Όλο αυτό γίνεται
χωρίς να ρωτηθεί η γνώμη των μαθητών αφού όπως και άλλοτε η κυβέρνηση
δεν μας ρωτά ή ούτε καν μας ενημερώνει. Για ακόμα μια φορά οι κύριοι
επηρεαζόμενοι, εμείς οι μαθητές, τα μαθαίνουμε τελευταίοι.
Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, το Υπουργείο συνεχίζει ακάθεκτο το αντιπαιδαγωγικό
μέτρο των εξετάσεων ανά τετράμηνο καθιστώντας το εκπαιδευτικό μας
σύστημα όλο και πιο δυσλειτουργικό. Τα προβλήματα των περασμένων
χρόνων παραμένουν ακόμα άλυτα αφού όχι μόνο σε αρκετά σχολεία οι
συμμαθητές μας θα κάνουν μάθημα μέσα σε εργοτάξια με την αμφιβολία
κατά πόσο θα έχουμε τα απαραίτητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων,
όπως βιβλία και εξοπλισμό, αλλά θα υπάρχουν και προβλήματα όπως αυτά
της Τεχνικής εκπαίδευσης που δεν μπορεί να απορροφήσει τη ζήτηση που
παρατηρείται και έτσι πολλοί μαθητές θα ακολουθήσουν κλάδους που δεν
θέλουν. Εδώ να τονιστεί πως αντί να χαλαρώνει η στολή του μαθητή γίνεται
όλο και πιο αυστηρή εμποδίζοντας τον μαθητή να αναπτύξει τον χαρακτήρα
του.
Προσδοκούμε μια ασφαλή όσο και υγιή έναρξη των σχολείων και ευχόμαστε
στους συμμαθητές και καθηγητές μας μια ομαλή σχολική χρονιά. Γι’ αυτό
φέτος όπως και κάθε άλλη χρονιά καλούμε τους συμμαθητές μας να σταθούν
δίπλα στην ΠΕΟΜ για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων του μαθητή και την
υπεράσπιση του δημοσίου σχολείου, αφού μόνο με μαζικό αγώνα μπορούμε
να σταματήσουμε τις αντιλαϊκές και αντινεανικές πολιτικές. Κάνουμε κάλεσμα
στους καθηγητές μας και στους οργανωμένους γονείς να αγωνιστούμε
ενάντια στις συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και
του Υπουργείου Παιδείας. Μαζί με τους συμμαθητές μας θα συνεχίσουμε τον
αγώνα για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο που στο επίκεντρο του
να έχει τον μαθητή και τις ανάγκες του.
•Μαριγιάννα Κανελλή
ΠΕΟΜ Λυκείου Βεργίνας, Λάρνακα
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η σχολική χρονιά η οποία μόλις πέρασε η ΠΣΕΜ είχε πολύπλευρη δράση, η
οποία δεν άγγιξε μόνο τον εκπαιδευτικό τομέα αλλά και διάφορους τομείς της
κοινωνίας μας. Στην ηγεσία της ΠΣΕΜ βρισκόταν η ΠΕΟΜ πράγμα που ταυτίζει
τηn οργάνωση της Αριστεράς με το φετινό πολύπλευρο έργο.

Ένα μεγάλο κομμάτι του φετινού έργου της ΠΣΕΜ αφιερώθηκε στο θέμα των εξετάσεων
ανά τετράμηνο. Μετά από μια πρώτη συνάντηση με τον τότε υπουργό παιδείας κ.
Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος αρνήθηκε τις προτάσεις της ΠΣΕΜ για τροποποίηση της
νομοθεσίας και επέμενε να συνεχίσει η εφαρμογή των εξετάσεων, η ΠΣΕΜ αποφάσισε
να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα. Το
πρώτο δραστικό μέτρο ήταν η δίωρη
αποχή που πραγματοποιήθηκε στις
12 Νοεμβρίου ως διαμαρτυρία για
τις εξετάσεις, η οποία είχε τεράστια
επιτυχία. Αφότου δεν ακούστηκαν
πάλι οι απόψεις μας προχωρήσαμε
σε ακόμα μια αποχή αυτή τη φορά
τετράωρη στις 26 του Νοέμβρη. Μετά
τον διορισμό του νέου Υπουργού
Παιδείας κ. Πρόδρομου Προδρόμου
πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση
μαζί του στην οποία του εκφράσαμε
τις απόψεις μας για τις εξετάσεις
τετραμήνων. Δυστυχώς η συνάντηση
είχε παρόμοια κατάληξη με τη πρώτη.
Το επόμενο μέτρο ήταν η μαζική
κινητοποίηση προς το Προεδρικό,
που πραγματοποιήθηκε στις 16
Ιανουαρίου, στην οποία συμμετείχαν
χιλιάδες μαθητές στέλνοντας το ηχηρό
μήνυμα πως οι εξετάσεις ανά τετράμηνο δεν μπορούν να είναι το μέλλον της παιδείας
μας. Μετά την μεγάλη κινητοποίηση το Υπουργείο επέμενε στη μη τροποποίηση του
νομοσχεδίου και για αυτό οι μαθητές προχώρησαν στο επόμενο δραστικό μέτρο. Μετά
από Παγκύπριο Δημοψήφισμα το 79% των μαθητών ψήφισε υπέρ της κλιμάκωσης των
μέτρων που οδήγησε στην ολοήμερη αποχή στις 5 Φεβρουαρίου, όπου για ακόμα μια
φορά οι χιλιάδες μαθητές που συμμετείχαν εξέφρασαν την αντίθεση τους στις εξετάσεις
τετράμηνων. Τέλος, πριν το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
η ΠΣΕΜ πραγματοποίησε μια συμβολική δράση ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο
με αφισοκόλληση έξω από τα λύκεια, εξατάξια γυμνάσια και τεχνικές σχολές όλης της
Κύπρου.

Η ΠΣΕΜ για
ακόμα μια χρονιά
πάλεψε για το συμφέρον
των μαθητών. Με την
ΠΕΟΜ στην ηγεσία της θα
συνεχίσει να αγωνίζεται
για ακόμα
περισσότερες
κατακτήσεις για
τους μαθητές

Φυσικά το γεγονός ότι η ΠΣΕΜ είχε πολύ ενεργή δράση στο θέμα των εξετάσεων ανά
τετράμηνο, δεν πάει να πει πως το έργο της σταμάτησε εκεί. Για παράδειγμα η ΠΣΕΜ
συνδιοργάνωσε για άλλη μια φορά με την ΠΟΦΕΝ αντικατοχικές εκδηλώσεις σε όλη
την Κύπρο στέλνοντας μηνύματα απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας,
επαναπροσέγγισης με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, ενάντια στη μισαλλοδοξία
και τον εθνικισμό. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση μνήμης και τιμής
Πολυτεχνείου. Επιπρόσθετα η ΠΣΕΜ πραγματοποίησε συνάντηση με τη Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου όπου κατέληξαν σε ένα κοινό προγραμματισμό δράσεων ενάντια
στις εξαρτήσεις. Τέλος πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής, με τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, με τη
Συνομοσπονδία γονέων με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ, με τους οποίους ανταλλάξαμε
απόψεις για το θέμα των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Συμμετείχαμε επίσης σε δράσεις
ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Τέλος κατά την περίοδο της πανδημίας πραγματοποιήσαμε πολλές παρεμβάσεις θέτοντας
προτάσεις για ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην τηλεκπαίδευση και στην
εκπαιδευτική διαδικασία γενικά. Προβάλαμε βίντεο με συζήτηση μεταξύ των προέδρων
των ΕΣΕΜ για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές κατά την περίοδο της
καραντίνας και με τη λήξη της σχολικής χρονιάς βρεθήκαμε με τον Υπουργό Άμυνας για
να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι νεοσύλλεκτοι.
Η ΠΣΕΜ για ακόμα μια χρονιά πάλεψε για το συμφέρον των μαθητών. Με την ΠΕΟΜ
στην ηγεσία της θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ακόμα περισσότερες κατακτήσεις για
τους μαθητές.
•Δημήτρης Παλάτος
ΠΕΟΜ Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β’, Λευκωσία
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ
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Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών από την μέρα της ίδρυσης της αποτελεί την παράταξη
της Αριστεράς στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα. Η Προοδευτική, δημιούργημα της
ανάγκης για οργανωμένο αγώνα στο φοιτητικό κίνημα, ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του
1974 στην Αθήνα, από μια ομάδα δημοκρατικών και προοδευτικών φοιτητών, που
συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Την περίοδο αυτή, μέσα στο κυπριακό
φοιτητικό κίνημα κυριαρχούσαν ακόμα τα φασιστικά στοιχεία. Αυτοί δηλαδή που
λίγο πριν είχαν συνεργαστεί με τη δικτατορία για τη φίμωση του φοιτητικού κινήματος και
στη συνέχεια για το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Η αμετάθετη ανάγκη για
εκδημοκρατισμό του φοιτητικού κινήματος μαζί με την ανάγκη
μιας προοδευτικής δύναμης που να πρωτοπορεί στη διεκδίκηση
των φοιτητικών αιτημάτων, ήταν αυτά που οδήγησαν 46 χρόνια
πριν στην ίδρυση της Προοδευτικής. Η παράταξη μας από την
ίδρυση της, συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση των εθνικιστικών
δυνάμεων του φοιτητικού κινήματος και όχι μόνο άντεξε, αλλά
σύντομα απέκτησε μαζικό χαρακτήρα.
Η Προοδευτική Κ.Φ. σήμερα αγκαλιάζεται από χιλιάδες φοιτητές
σε όλους τους χώρους σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και
Ευρώπη ενώ έχει καθιερωθεί ως η παράταξη που αγωνίζεται
δίπλα στο φοιτητή με σθένος για τη διεκδίκηση των δίκαιων
αιτημάτων του και προάσπιση των κεκτημένων του. Η πλατιά
κινηματική της δράση, απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς
και προοδευτικούς φοιτητές που νοιάζονται για το μέλλον της
Κύπρου και του Λαού της, που πιστεύουν στη δυναμική διεκδίκηση
των φοιτητικών αιτημάτων, που έχουν οράματα για την κοινωνία
και τον κόσμο. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι θέσεις της
Προοδευτικής Κ.Φ. που είναι και η εφαρμογή στην πράξη της
ιδεολογίας μας, είναι ταυτόσημες με την πρόοδο του φοιτητικού
κινήματος και του λαού μας. Έχουμε ως οδηγό μας τη θέση ότι ο
δρόμος των φοιτητών και της νεολαίας, είναι ο δρόμος της εργατιάς,
των ανθρώπων του μόχθου και της προοδευτικής διανόησης. Η
προσπάθεια ορισμένων να μας συνδέσουν με το ΑΚΕΛ και την ΕΔΟΝ
δεν έχει νόημα, αφού αυτό το λέμε εμείς οι ίδιοι με περηφάνια: Είμαστε
αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος της Αριστεράς στην
Κύπρο και δίνουμε τις μάχες μαζί με το Κόμμα του λαού. Οι βασικοί
άξονες δράσης της Προοδευτικής Κ.Φ. είναι η ενεργός και αγωνιστική
συμμετοχή της στον αντικατοχικό αγώνα του λαού μας και στο σωστό
προσανατολισμό του ώστε να συνάδει με τους στόχους για μια Κύπρο
ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ομόσπονδη, ακέραιη, αποστρατικοποιημένη
πατρίδα όλων των παιδιών της,
Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων,
Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων.
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να σημαντικό ζήτημα για την Κύπρο και γενικά την Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια είναι αυτό της μετανάστευσης. Πολλοί λόγοι οδηγούν έναν
άνθρωπο να αποφασίσει να φύγει από την χώρα καταγωγής του. Ο
πόλεμος, η πείνα, η ανάγκη για μόρφωση και εργασία, η κλιματική
αλλαγή, κ.α. συμπληρώνουν το ψηφιδωτό αυτής της απέλπιδας φυγής.
Όταν φτάνουν λοιπόν στα μέρη μας βρίσκουν έτοιμους τους μηχανισμούς
να τους εντάξουν στην Κυπριακή πραγματικότητα και την ‘αγορά εργασίας’.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Δυστυχώς βλέπουμε ακόμα να εφαρμόζονται νομοθεσίες στην Κύπρο και την Ευρώπη
που το μόνο που καταφέρνουν να επιφέρουν είναι ένα σωρό από δυσκολίες και
απαγορεύσεις.
Ας δούμε για παράδειγμα την περίπτωση όσων αιτούνται άσυλο. Μια τεράστια ομάδα
μεταναστών που βρέθηκαν στο νησί μας για να σωθούν από τον Πόλεμο ή τις πολιτικές
διαμάχες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν την δυνατότητα να εργαστούν μόνο σε 7 τομείς
οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι βασίζονται κυρίως σε χειρωνακτικές εργασίες.
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία, μεταποίηση, διαχείριση αποβλήτων, επισκευές, παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, διανομή αγαθών κ.α. συνθέτουν ουσιαστικά το σύνολο
των επιλογών τους. Με τον περιορισμό αυτό πολλοί αιτητές ασύλου (α.α.) που έχουν
την τεχνογνωσία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους τομείς αναγκάζονται
να εργαστούν σε χώρους που δεν γνωρίζουν και πολλές φορές να μην καταφέρνουν
να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτών. Αν μάλιστα προσθέσουμε την δυσκολία στην
επικοινωνία και τη περίπλοκη γραφειοκρατία που χρειάζεται, οι προσπάθεια τους να
αποκτήσουν κάποια εργασία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
Μια άλλη κατηγορία είναι αυτή των φοιτητών από τρίτες
χώρες. Πολλοί εγγράφονται σε προγράμματα κολεγίων τα
οποία τους εξασφαλίζουν νόμιμη είσοδο και διαμονή στο
νησί. Από αυτούς του φοιτητές ένας σημαντικός αριθμός
χρησιμοποιεί την ιδιότητα αυτή για να εξασφαλίσει νόμιμη
εργασία. Πολλοί μάλιστα έχουν καταγγείλει στο παρελθόν ότι
τους είχαν υποσχεθεί πως με τον τίτλο αυτό θα μπορούσαν
ελεύθερα να εργαστούν χωρίς κανένα περιορισμό. Παρόλα
αυτά ο νόμος στην περίπτωση της φοιτητικής εργασίας
προνοεί την διαμονή του φοιτητή για τουλάχιστον έξι (6)
μήνες στο νησί και την επιλογή ενός επαγγέλματος από
μια λίστα ελαφρώς πιο μεγάλη από αυτή των α. α. Σ’ αυτό
προστίθεται και το γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν περιορισμό
στις ώρες εργασίας τους ανά εβδομάδα σε περιόδους όπου
είναι σε εξέλιξη το φοιτητικό εξάμηνο (20 ώρες αντί 38).
Πολλά από αυτά τα άτομα αδυνατούν να διαχειριστούν τις
συνθήκες εργασίας και είτε αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα
προς το ζην και εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε ζουν
σε συνθήκες παράνομης εργασίας.
Δυστυχώς σε περιπτώσεις όπου α.α. φοιτητές, αλλά και άλλοι μετανάστες δεν καταφέρνουν
να εξασφαλίσουν νόμιμη εργασία, βρίσκουν ως έσχατη λύση να πουλήσουν την εργατική
τους δύναμη παράτυπα σε γνωστά σοκάκια πόλεων που λειτουργούν ως ‘σκλαβοπάζαρα’.
Εργάτες στη γωνιά περιμένουν υποψήφιους περιστασιακούς εργοδότες. Με λίγα λεφτά,
παράτυπα και χωρίς καμιά ασφάλιση στηρίζονται στην εργασία αυτή για να βγάλουν τα
προς το ζην.

Γεωργία Κτηνοτροφία αλιεία, μεταποίηση,
διαχείριση
αποβλήτων,
επισκευές,
παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας,
Διανομή αγαθών
κ.α. συνθέτουν
ουσιαστικά το
σύνολο
των
επιλογών
τους

Από όλες τις κατηγορίες
Δεν είναι λίγες οι φορές που
μεταναστών που υπάρχουν
οικιακοί εργαζόμενοι έγιναν
στο νησί η πιο ευαίσθητη
όσο αφορά την εργασία
θύματα βίας από τους εργοδότες
είναι αυτή των οικιακών
τους ή αφέθηκαν ανήμποροι να
εργαζομένων.
Δεν
είναι
λίγες οι φορές που οικιακοί
διαχειριστούν ζητήματα ακόμα
εργαζόμενοι έγιναν θύματα
πιο σοβαρά όπως βιασμούς ή
βίας από τους εργοδότες τους
ή αφέθηκαν ανήμποροι να
παρενοχλήσεις
διαχειριστούν ζητήματα ακόμα
πιο σοβαρά όπως βιασμούς ή
παρενοχλήσεις. Πολλοί οικιακοί εργαζόμενοι στο παρελθόν έχουν αναφέρει πως παρόλο
που γίνονται θύματα κακοποίησης φοβούνται να αντιδράσουν για να μην διωχθούν από
το νησί. Αυτό γιατί οι εργοδότες τους στηρίζονται σε μια παράμετρο του νόμου που λέει:
“Δεν επιτρέπεται αλλαγή εργοδότη κατά τους πρώτους 3 μήνες απασχόλησης οικιακού
εργαζόμενου’’, χωρίς βέβαια να τους ενημερώνουν ότι: “εκτός όταν πρόκειται για...
διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδότη σε βάρος του αλλοδαπού ή μετά από
απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Παραπόνων υπέρ του αλλοδαπού’’.
Ως πολίτες τούτου του τόπου που ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει μετανάστευση
και προσφυγιά οφείλουμε να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Είναι καθήκον
μας να τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματα τους, να τους ακούσουμε και να τους
συμβουλέψουμε για τα εργασιακά τους. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να εργαστούν
νόμιμα στο νησί και να σταματήσουμε όσους διακινούν την παράτυπη και ανασφάλιστη
εργασία. Οι αρχές του κράτους οφείλουν να πράξουν επιτέλους σωστά και να βοηθήσουν
όλες αυτές τις ψυχές που για διάφορους λόγους βρέθηκαν στο νησί μας.
Ο κάθε άνθρωπος από όπου και αν προέρχεται έχει το δικαίωμα για έντιμη και αξιοπρεπή
εργασία χωρίς να γίνεται θύμα εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε. Καθήκον μας να το
φωνάζουμε και να το θυμίζουμε συνεχώς.
•Θράσος Τηλεμάχου
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου Νέων Εργαζομένων Λεμεσού
Λειτουργός προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου - ΠΕΟ
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κατάταξη των νεοσύλλεκτων στρατιωτών πραγματοποιήθηκε φέτος κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες.
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού οι μέρες κατάταξης έλαβαν χώρο στα μέσα Ιουλίου ενώ οι Στρατιώτες
της 2020 ΕΣΣΟ εν αντιθέσει με τους προηγούμενους δεν θήτευσαν ούτε και μια μέρα στα ΚΕΝ αλλά
εστάλησαν απευθείας στις μονάδες τους. Επί της ευκαιρίας της κατάταξης των νεοσυλλέκτων,
το παρακάτω άρθρο πρόκειται να καταπιαστεί με το ζήτημα του στρατού γενικότερα αλλά και πιο
συγκεκριμένα της Εθνικής Φρουράς.

Ο στρατός στην Κύπρο

Οι εθνικιστικές
φανφάρες και τα
ενωτικά συνθήματα
κατέχουν μέχρι και
σήμερα πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εκπαίδευση
των νεοσυλλέκτων

Η κατάσταση η οποία επικρατεί στα στρατόπεδα
και ευρύτερα στην Εθνική Φρουρά είναι
λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Οι εθνικιστικές
φανφάρες και τα ενωτικά συνθήματα
κατέχουν μέχρι και σήμερα πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων.
Συνεχώς γίνεται μια προσπάθεια - κάποιες
φορές διακριτικά, άλλες απροκάλυπτα - για
να γαλουχηθούν οι 18χρονοί στρατιώτες
με «το αθάνατόν ενωτικό ιδεώδες», «την
εθνική ανωτερότητα» καθώς και με μίσος
για τον «βάρβαρο που βρίσκεται απέναντι».
Τόσο η στρατιωτική όσο και η υφιστάμενη
πολιτική ηγεσία αδυνατούν ή δεν θέλουν να
αποτρέψουν το κλίμα φανατισμού το οποίο
επιχειρούν διάφοροι να δημιουργούν στα
στρατόπεδα και ανάμεσα στους στρατιώτες. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και σήμερα
(εν έτη 2020!) εάν μαθευτεί πως κάποιος στρατιώτης είναι Αριστερός αμέσως χαρακτηρίζεται
«άπατρις» και «φιλότουρκος». Οι διάφοροι «εθνικόφρονες» αξιωματικοί φαίνεται ότι ξεχνάνε
εύκολα πως οι, επίσης ούτω καλούμενοι «εθνικόφρονες», προκάτοχοί τους ήταν αυτοί που
αφού κατέλυσαν την δημοκρατία ανοίγοντας την κερκόπορτα στον Αττίλα, εγκατέλειψαν
τα πόστα τους, αφήνοντας έτσι τους «απάτριδες κομμουνιστές» και άλλους δημοκρατικούς
ανθρώπους να αντιπαλέψουν τον εισβολέα άοπλοι και ακαθοδήγητοι.

Ο στρατός γενικά
Το εθνικιστικό κλίμα το οποίο επικρατεί στην εθνική φρουρά μόνο τυχαίο
δεν είναι φυσικά. Ο εθνικισμός είναι μεταξύ άλλων, ένα εργαλείο
της αστικής τάξης για να θολώσει μυαλά, να δημιουργήσει
υποταγμένες συνειδήσεις και άβουλους χαρακτήρες.
Φυσικά όλα αυτά δεν αποτελούν κυπριακό φαινόμενο.
Σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη του κόσμου, παρά
τις όποιες επιμέρους διαφορές που επιβάλλουν οι
διαφορετικές αντικειμενικές συνθήκες, οι στρατοί
διαδραματίζουν και αυτό τον ρόλο. Να μπολιάζουν με
εθνικισμό και σοβινισμό τις συνειδήσεις των οπλιτών
αλλά κυρίως να περιφρουρούν- στην κυριολεξία- το

καπιταλιστικό σύστημα και την εκάστοτε
παρασιτική οικονομική ολιγαρχία. Στον
καπιταλισμό, ο στρατός αποτελεί έναν
ένοπλο και εκπαιδευμένο δολοφονικό
μηχανισμό στα χέρια των καπιταλιστών,
οι οποίοι όσο και αν διατείνονται πως
επιδιώκουν την ειρήνη, δεν διστάζουν να
θυσιάσουν τα παιδιά των χωρών τους για τα
οικονομικά-ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των
μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Στις πλείστες
των περιπτώσεων λοιπόν, οι στρατιώτες όχι μόνο
δεν υπηρετούν την πατρίδα τους, αλλά αντίθετα
εξυπηρετούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα
οποία δεν κοιτούν σύνορα και έθνη.

Η λειτουργία αυτή του στρατού στον καπιταλισμό,
μπορεί να αποδειχθεί περίτρανα με πολλά παραδείγματα
χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους να σφαγιαστούν
σε ξένα εδάφη, για ξένα συμφέροντα. Και δεν χρειάζεται
να πάμε ιδιαίτερα μακριά για να βρούμε τέτοιου είδους
παραδείγματα παρά μόνο κάτι χιλιόμετρα μακριά, στην
Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η νεοσύστατη σοβιετική
εξουσία είχε διαγράψει όλα τα χρέη τα Ελλάδας απέναντι στην
τσαρική Ρωσία, η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελ. Βενιζέλο
λειτουργώντας ως υποχείριο των Αγγλογάλλων απέστειλε τον
Ιανουάριο του 1919 σώματα στρατού στην Ουκρανία για να
πολεμήσουν τους Μπολσεβίκους επαναστάτες. Στο πιο πρόσφατο
παρελθόν, 10.225 Έλληνες συμμετείχαν στην ωμή επέμβαση των
ιμπεριαλιστών στην Κορέα ανάμεσα στο 1950-55 μετά από αποφάσεις
των αμερικανοκίνητων τότε κυβερνήσεων Πλαστήρα και Παπάγου.
Ιδίως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ ο ελληνικός στρατός συμμετείχε σε
πληθώρα εκστρατειών των ΝΑΤΟικών συμμάχων τόσο σε πρώην
σοσιαλιστικές χώρες όσο και αλλού. Μερικές από τις περιοχές όπου
στάλισαν Έλληνες στρατιώτες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των
ΝΑΤΟικών συμμάχων υπήρξε η Σομαλία, η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια
και το Αφγανιστάν.

Το ΝΑΤΟ

Ίσως κάπου εδώ θα πρέπει να εξεταστεί
και ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ιστορική εξέλιξη
των πολέμων, των ένοπλων επεμβάσεων και της
λειτουργίας των στρατών- ιδίως των δυτικών χωρών
από την δεκαετία του 50’ και έπειτα. Οι ιμπεριαλιστές
βλέποντας πως η ΕΣΣΔ αυξάνει συνεχώς την επιρροή
της μετά την αντιφασιστική νίκη του 1945 ανησυχούν
έντονα. Η κόκκινη σημαία που υψώθηκε στο Ράιχσταγκ
σε συνάρτηση με το ξέσπασμα κομμουνιστικών και
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε διάφορα μέρη
του κόσμου προμηνύουν μια δυναμική αντεπίθεση της
εργατικής τάξης ενάντια στους εκμεταλλευτές της. Μέσα
σε αυτό το κλίμα ο Τσώρτσιλ γράφει στον Τρούμαν:
«Πολύ σύντομα η στρατιωτική ισχύς μας θα σβήσει
στην ηπειρωτική Ευρώπη, εκτός από μέτριες δυνάμεις
που θα παραμείνουν για την κατοχή της Γερμανίας.

Η λειτουργία αυτή
του στρατού στον
καπιταλισμό, μπορεί
να αποδειχθεί περίτρανα με
πολλά παραδείγματα χωρών
που απέστειλαν στρατιώτες
τους να σφαγιαστούν σε
ξένα εδάφη, για ξένα

συμφέροντα
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Τι θα συμβεί εν τω μεταξύ από την πλευρά της
Ρωσίας;... Δοκιμάζω πολύ ζωηρά ανησυχία
…».
αδιάκοπα, ο ιμπεριαλισμός δείχνει
Υπό
τις
συνθήκες
αυτές
λοιπόν
και πάλι τα δόντια του στην
προκύπτει η ίδρυση του ΝΑΤΟ, ενός
Μέση Ανατολή και οι κρατούντες
στρατιωτικοπολιτικού οργανισμού ο οποίος
προσπαθούν να επέμβουν σε
τίθεται υπό την πολιτική ηγεμονία των ΗΠΑ
κάθε κράτος που δεν προσκείται
και έχει ως κύριους στόχους την καταστολή
σε αυτούς,
είναι ανάγκη και η
των απανταχού επαναστατικών κινημάτων και
Αριστερά της Κύπρου να προτάξει τις
την αδιάκοπη επαναχάραξη των συνόρων προς
θέσεις της για τον στρατό και συγκεκριμένα
όφελος των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Από
την Εθνική Φρουρά. Η Αριστερά επιδιώκει
τότε μέχρι σήμερα το ΝΑΤΟ σπέρνει «χούντες,
την αρμόζουσα δυναμική απάντηση από το Λαϊκό Κίνημα και την
ένα νησί επανενωμένο, ελεύθερο και
πολέμους, τρομοκρατία». Στις ενέργειες του
κυπριακή κοινωνία. Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ ως πιστή
αποστρατικοποιημένο.
Παράλληλα
από
οργανισμού αυτού επιστρατεύονται αναγκαστικά και
στις υπηρεσίες της Δύσης επιμένει να προσπαθεί την πρόσδεση
την στιγμή που ο κίνδυνος της τουρκικής
στρατιώτες των χωρών μελών της «βορειοατλαντικής
της Κύπρου στο άρμα των ΗΠΑ. Πριν λίγους μήνες συγκεκριμένα
επιθετικότητας και γενικότερα της ξένης
συμμαχίας». Αμούστακα παιδιά στέλνονται σαν
είδαμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για το νομοσχέδιο
επέμβασης, είναι υπαρκτός αναγνωρίζει την
πρόβατα στην σφαγή κατ’ εντολή των αστών και των
Ρούμπιο-Μενέντεζ. Η αλήθεια όμως κρύβεται πίσω από
ανάγκη ύπαρξης της Εθνικής Φρουράς. Μια
κυβερνητικών εκπροσώπων τους. Πάν πολλές οι χώρες
τα συνθήματα. Με μια απλή μετάφραση μπορεί κανείς να
Εθνική
Φρουρά δυνατή και καλά οργανωμένη,
που επλήγησαν από τα ΝΑΤΟικά σχέδια. Πιο γνωστές
καταλάβει πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί
με ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα και χωρίς
μέχρι σήμερα παραμένουν οι περιπτώσεις της Κορέας,
στην προώθηση των αμερικάνικων συμφερόντων στην
εθνικιστικό προφίλ. Μια Εθνική Φρουρά όπου στο
του Ιραν, του Ιρακ, της Κούβας, της Γιουγκοσλαβίας,
περιοχή της Μεσογείου και όχι απλά δεν λειτουργεί προς
μέλλον θα μπορέσει να αποτελεί επιπλέον εχέγγυο
του Αφγανιστάν ενώ λίγα χρόνια πριν ΝΑΤΟ και δυνάμεις
όφελος της Κύπρου αλλά αντίθετα την εμπλέκει στους
για την ασφάλεια επανενωμένης Κύπρου. Πέραν
της Ε.Ε δεν δίστασαν να επέμβουν ωμά στην Συρία και
ανταγωνισμούς των ΗΠΑ με άλλες δυνάμεις όπως η
τούτου,
ο στρατός της Κύπρου δεν πρέπει σε καμιά
την Ουκρανία, χώρες που υποφέρουν μέχρι σήμερα.
Ρωσία και η Κίνα, πράγμα που μόνο ζημιογόνο μπορεί
περίπτωση να έχει ανάμειξη ή οποιαδήποτε σχέση με
Φυσικά το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για
να αποβεί για την ημικατεχόμενη πατρίδα μας. Και
οργανισμούς και προγράμματα που θα περιπλέξουν
εμάς τους Κυπρίους εφόσον ο οργανισμός αυτός είναι ο
όμως η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί αλλά με
την
χώρα σε περιπέτειες και ανταγωνισμούς τρίτων
κύριος υπαίτιος για την Τούρκικη εισβολή στην Κύπρο και
μπόλικο θράσος ανακοίνωσε ως επιτυχία τις κοινές
χωρών.
τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κατοχή και διαμελισμό του
στρατιωτικές ασκήσεις με τους Αμερικάνους.
νησιού μας.
Ας το καταλάβουν καλά οι εντολοδόχοι των
Είμαστε έτοιμοι να χύσουμε και την τελευταία σταγόνα
ιμπεριαλιστών πως ο κυπριακός λαός θα
του αίματός μας για την ελευθερία και ακεραιότητα του
Το ΝΑΤΟ και η κυπριακή Δεξιά
παραμείνει πιστός στον αγώνα του για αυτονομία
νησιού μας όπως άλλωστε έκαναν και στο παρελθόν οι
και πλήρη ανεξαρτησία. Οι βουτηγμένες στο
πολιτικοί μας πρόγονοι. Την ίδια ώρα όμως δυναμώνουμε
Για αυτό τον λόγο και οι προθέσεις της κυβέρνησης ΔΗΣΥαίμα των λαών, μπότες των ιμπεριαλιστών δεν
τις φωνές μας πως «Κανένας Κύπριος στρατιώτης δεν
Αναστασιάδη για ένταξη της ΚΔ στο Συνεταιρισμό για την
έχουν θέση στα χώματα της πατρίδας μας.
έχει
θέση έξω από το νησί». Τα παιδιά του λαού δεν
Ειρήνη (παρακλάδι του ΝΑΤΟ) είναι κατάπτυστες και έλαβαν
Μόνο το μαχητικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
είναι αναλώσιμα και δεν πρόκειται να χρησιμεύσουν ως
μπορεί με τους αγώνες του να βάλει τέλος
λάδι στις μηχανές πολέμου τους. Όποιος επιχειρήσει να
στις μεθοδεύσεις της Δεξιάς και των ξένων
μετατρέψει τους Κύπριους στρατιώτες σε πιόνια ξενόφερτων
Την ίδια ώρα όμως δυναμώνουμε
«φίλων» της.
συμφερόντων να είναι σίγουρος πως θα βρει μπροστά του

τις φωνές μας πως «Κανένας
Κύπριος στρατιώτης δεν έχει θέση
έξω από το νησί». Τα παιδιά του λαού δεν
είναι αναλώσιμα και δεν πρόκειται να
χρησιμεύσουν ως λάδι στις μηχανές
πολέμου τους

Η Εθνική Φρουρά όπως πρέπει να είναι
Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς λοιπόν
όπου η γειτονιά μας συνταράσσεται
από τα συνεχιζόμενα επεισόδια, που η
τουρκική προκλητικότητα εντείνεται

σύσσωμο το αντιιμπεριαλιστικό και φιλειρηνικό κίνημα. Όσο
για εσένα συμπατριώτη που υπηρετείς τη θητεία σου, και σε
αναγκάζουν να φωνάζεις παθιασμένα εθνικιστικά συνθήματα,
όταν θα νιώθεις να ξεχειλίζεις από οργή, να θυμάσαι: «Δεν
είναι άνθρωπος, σου λέω δεν είναι έθνος, είναι το σύστημα που
γέννησε το πένθος»!
•Παναγιώτης Γεωργίου
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου Στρατιωτών
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας
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Στο σανίδι
Το θέατρο ΑντίΛογος ανεβάζει το έργο της Λιλής Ζωγράφου: Επάγγελμα

ΠΟΡΝΗ

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πουλώ ύφος, στυλ, λογοτεχνία. Καταθέτω Γεγονότα και
συμπτώματα της εποχής που ζω. Όλα όσα γράφω συνέβησαν. Σε μένα ή σε άλλους.
Χρόνια τώρα σπαταλιέμαι, παρακολουθώντας όλα κι όλους. Η ζωή περνά από μέσα μου,
με διαποτίζει με την ασκήμια της, με γεμίζει λύσσα με την αδικία της την οργανωμένη,
με ταπεινώνει με την ανημποριά μου ν’ αντιδράσω, να επαναστατήσω αποτελεσματικά,
να υπερασπιστώ το μαζικό μας εξευτελισμό. (…) Ο άνθρωπος βγαίνει στο σφυρί. Για να
μη βρίσκει το Σύστημα καμιά αντίδραση και να μπορέσει αύριο να βγάλει ελεύθερα στο
σφυρί και τις πατρίδες…» - Λιλή Ζωγράφου
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Αλεξία Παπαλαζάρου
Επι σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Χριστίνα Χριστόφια, Δημήτρης Αντωνίου
Πότε: Πρεμιέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή
Που: Νέος χώρος, Θέατρο Μασκαρίνη Λατσιά
Πληροφορίες: 99251331

«Περπατώντας στις Όχθες του Πεδιαίου Ποταμού»
Το βιβλίο της Άννας Μαραγκού «Περπατώντας στις Όχθες του Πεδιαίου Ποταμού»
δραματοποιείται και μεταφέρεται στη σκηνή για οκτώ παραστάσεις. Δυο γυναίκες
ηθοποιοί, μέσα από μια αδελφική σχέση, μπλέκονται και ξεμπλέκονται, συνομιλούν και
παίζουν με την πόλη αφηγούμενες ιστορίες της πόλης της Λευκωσίας στην ολότητάς
της μέσα από την πορεία του ποταμού της Πεδιαίου. Ξανά ανακαλύπτουν την πόλη,
τα κτίρια, τους ανθρώπους της και την ιστορία της, φέρνοντάς στο φως τις κρυμμένες
ομορφιές, αλήθειες, μυστικά και τραύματά της. Μαζί με έναν μουσικό επί σκηνής,
αφηγούνται ιστορίες που αψηφούν οδοφράγματα και διαδραματίζονται τόσο στις βόρειες
συνοικίες της πόλης (ποτζεί) όσο και στις νότιες (ποδά) επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση
τους και ανακαλύπτοντας τον εαυτό τους, ως καθρέφτισμα μιας πόλης που κυλά μέσα στον
χρόνο και ενός ποταμού που ρέει μέσα στην ζωή.
Πότε: 15, 16, 17,18, 21, 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου στις 20:30
(προσέλευση στον χώρο 20 λεπτά πριν)
Που: Καφενείο Χαράτσι, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 88 75 69

Στη μεγάλη οθόνη
Μαραθώνιος Θερινών Προβολών
Βραβευμένες ξένες και ελληνικές παραγωγές προβάλλονται μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο
πλαίσιο του «Μαραθωνίου Θερινών Προβολών» που συνεχίζεται. Ανάμεσα στις ταινίες
που μπορεί το κοινό να απολαύσει, είναι η ταινία «Μικρά Λευκά Φακελάκια» σενάριο
Σωτήρη Χρίστου και πρωταγωνιστές τους Πόπη Αβραάμ, Ανδρούλλα Ηρακλέους,
Αντώνη Κατσαρή και Νίνο Λύρα και κοινωνική ταινία «Ευτυχία», βασισμένη στη ζωή
της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, σε σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή και
σενάριο Κατερίνας Μπέη με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την Κάτια Γκουλιώνη και τον
Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Η είσοδος για άτομα με αναπηρίες είναι δωρεάν.
Πότε: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Που: Θερινός κινηματογράφος «Κωνστάντια», Λευκωσία
Πληροφορίες: 22348203

Βάλε μουσική

3 βιβλία
για τον Σεπτέμβρη
Duende – Τα
τραγούδια του
Λόρκα,
Federico García
Lorca,
Σταμάτης
Κραουνάκης
Ο Σταμάτης μελοποιεί 10 ποιήματα
του Λόρκα, μας παίρνει από το χέρι και
μας πηγαίνει πίσω να πιάσουμε το νήμα
το παλιό. Μας κάνει χατίρι που είναι εδώ
μαζί μας, πέρασε πια αλλού. Μας ανήκει
λιγότερο. Συνδέει την έναρξη του μεταπολεμικού μας διαφωτισμού
με το παρόν. Είναι συνεχιστής εκείνων και είναι μόνος του. Ο Λόρκα
σηματοδοτεί το θάνατο, την Αναγέννηση, την αντίσταση του Νότου
και ο Σταμάτης μας βαπτίζει με το Ντουέντε στα νερά της πολύπαθης
Μεσογείου, κρατώντας το μύρο που του παραδίδουν ο Χατζιδάκις και
ο Θεοδωράκης.

Οι τέσσερις του Άη
Γιάννη, Συλλογικό

45 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα
του Ιουλίου του 1974, η Επαρχιακή
Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας
ανέθεσε στο Ινστιτούτο Ερευνών
Προμηθέας την έρευνα και την
συγγραφή έκδοσης σχετικά με
αυτούς που χαράχτηκαν στην
λαϊκή μνήμη ως «οι τέσσερις του
Αη Γιάννη». Γιώργος Χατζηστεφανής,
Αχιλλέας Κουρτελλής, Γιώργος
Χαραλάμπους, Αντρέας Θεοδοσίου.
Τέσσερις ήρωες που τίμησαν τη
δημοκρατία με την ίδια τη ζωή τους,
αφού έπεσαν από τις σφαίρες των
πραξικοπηματιών την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος
στη Λάρνακα.

Πηγάδι, Ümit İnatçı
Λέκκας, Θαλασσινός και Σαΐα
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Μέσα Γειτονιάς συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής και το
γιορτάζει με μια συναυλία με τους Βασίλη Λέκκα, Παντελή Θαλασσινό και Ηρώ Σαΐα να
ενώνουν τις φωνές τους για ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο, με τη φιλική συμμετοχή του
Γιώργου Ιωάννου.
Πότε: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Που: Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού
Πληροφορίες: 77777040

Ενδιαφέρουν
Διεθνές φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2020
Το Διεθνές φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες
που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
σημειώνει τη δική του παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα
του νησιού μας, με 12 συνολικά παραγωγές από την Κύπρο
και το εξωτερικό, σε 31 συνολικά παραστάσεις σε όλη την
χώρα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραστάσεις
θεάτρου, όπερας, χορού, μουσικής καθώς επίσης και παιδικές
παραστάσεις.
Πότε: Από Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: 70002212

Ένας Τουρκόφωνος Κύπριος
επιστρέφει στο νησί, το οποίο είχε
εγκαταλείψει παιδί ακόμα, το 1974.
Επιστρέφει για να ανακαλύψει τους
πραγματικούς δολοφόνους του
πατέρα του και για να καταφέρει
επιτέλους να φτάσει στον πυθμένα
του πηγαδιού της ιστορίας του τόπου
και του λαού του και της δικής του
προσωπικής ιστορίας.

3ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού
και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου
Το τετραήμερο πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού
και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου περιλαμβάνει τέσσερα
περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ από την Κύπρο και 20 αρχαιολογικά και
εθνογραφικά ντοκιμαντέρ από την Αυστραλία, Χιλή, Τσεχία, Ισπανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Λίβανο, Τουρκία, Ιαπωνία
και Ελλάδα. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα βρίσκονται ανοικτές
για το κοινό τρεις εκθέσεις φωτογραφίας, εκ των οποίων μία η
οποία αφορά στην Έκθεση του έργου iLIFE-TROODOS με τίτλο
«Τρόοδος, Είναι στη Φύση Μας!». Το φεστιβάλ συμπληρώνουν
δύο θεματικές ξεναγήσεις και τέσσερα διαδραστικά εργαστήρια.
Πότε: Από Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μέχρι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Που: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας
Πληροφορίες: 99694407.
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«Ν»: Τα εγκαίνια του «Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής
Χαμπή» πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκέβρη, 3 μόλις μήνες
πριν ξεσπάσει και στην Κύπρο η πανδημία. Η κανονική ροή του
Μουσείου θα ξεκινούσε τον Μάιο με περιοδικές εκθέσεις, ενώ στόχος
ήταν και η δημιουργία εργαστηρίου. Τι από αυτά έγινε ή δεν έγινε, πως
προχωρά μετά την καραντίνα το Μουσείο και τι προβλήματα αντιμετωπίζει
σε αυτές τις νέες συνθήκες;
Το μουσείο, όπως βλέπετε, δουλεύκει. Απλώς εκαθυστερήσαν και αναβληθήκαν
κάποιες εκδηλώσεις μας. Η πρώτη έκθεση «Από τον Dürer στον Κάνθο»*, που
επιμελήθηκε η Ελένη Ρεμπ Τσαγγάρη άνοιξε της πύλες του Μουσείου, τζιαι για τον
επόμενο χρόνο ξέρουμε το τι θα έχουμε, ακόμα τζαι αν μας ‘έκοψε’ ο κορωνοϊός.
Για παράδειγμα, αμέσως μετά θα έχουμε μιαν νέα θεματική έκθεση «Το χρώμα
στην χαρακτική» και παράλληλα μια μόνιμη (για ένα χρόνο) έκθεση. Το Μουσείο
μας θα είναι δηλαδή ζωντανό, στο χώρο και στον χρόνο. Θα αναπτύσσεται κάθε
μήνα τζιαι εν να μπουν εργαλεία, μηχανήματα, πιεστήρια, ότι αφορά την χαρακτική,
ενώ κάθε 3 μήνες θα αλλάσουν οι θεματικές εκθέσεις και κάθε χρόνο η μόνιμη.
Το μουσείο, επειδή με ρωτάς, είχε πολλούς λαμπρούς εθελοντές για να γενεί. Εγιώ
θέλω να ευχαριστήσω έναν από τους πολλούς, τον Μιχάλη τον Σορόκκο από την
Κοντέα, τον «ήρωα του Μουσείου», ο οποίος μπήκε μέσα όταν δεν είχαμεν τίποτε ως
εθελοντής κτίσης και μας είπε «ελάτε να το χτίσουμε». Κατά τα άλλα, δεν έχουμεν
ούτε ένα σεντ βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί «ξέρουν
τζιαι χώνουνται» πάντα. Μας είπαν «εν δημοτικό το Μουσείον εν μπορούμε να
δώσουμε τίποτε» για να σταθεί, ακόμα τζιαι αν έδωσαν σε άλλα Μουσεία, ιδιωτικά
και δημόσια. Τζιαι σήμερα δεν έχουμε την παραμικρή βοήθεια από το κράτος.
«Ν»: Ένας στόχος του Μουσείου, είναι να έρθει το κοινό της Λευκωσίας,
πιο κοντά στην τέχνη της χαρακτικής;

Ευτυχώς για εμένα, υπήρξε η κυβέρνηση Χριστόφια και σταθήκαμε
στα πόδια μας τζιαι προβλήθηκε η χαρακτική. Η κυβέρνηση Χριστόφια
υιοθέτησε το Μουσείο μας και τη Σχολή, με απόφαση του Υπουργικού
Το Μουσείον Χαρακτικής εξεκίνησε το 1995 στο χωρκό στα Πλατανίσκια
Συμβουλίου και το εγκαινίασε. Και μετά υπογράψαμε συμβόλαιο συνεργασίας
που μιαν μεγάλην ανάγκη. Να κάμνω δωρεάν μαθήματα χαρακτικής τζιαι
με το Υπουγείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα ανανεώνετουν κάθε
να μνημονεύκω το δάσκαλον μου τον Τάσσο τον χαράκτη. Αλλά τζιαι
2
χρόνια. Μόλις έφυγε η κυβέρνηση Χριστόφια, δεν υπήρχε συμβόλαιο, ενώ
για να δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα στον κόσμο της Κύπρου για
μας
είπαν κατά γράμμα (όπως και σε άλλους) «εσάς σας βοήθησαν οι πολιτικές
την χαρακτική: να του δείξω ούλλες τις τεχνικές, να του μάθω τους
συγκυρίες»
Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το τι συμβαίνει όταν φωτισμένοι
χαράκτες, αλλά τζιαι το ρόλο που εδιαδραμάτισε η χαρακτική που τον
άνθρωποι, με τον πολιτισμό στην προτεραιότητά τους, κυβερνούν και είναι στα
τζιαιρό που εμφανίστηκε ως τωρα. Η ανάγκη να έρτουμε στην Χώραν
ανάλογα πόστα, αλλά και ποια είναι η συμπεριφορά του κράτους σήμερα. Σήμερα,
έσιει βαθκιές ρίζες. Εθέλαμε να φκούμε έξω που το χωρκό, να πάμε
που τα τελευταία πλάσματα που σκέφτεται η κυβέρνηση είναι οι άνρθωποι του
σε ένα κέντρο, σε πόλη. Να πάει δηλαδή η χαρακτική πιο πλαθκιά
πολιτισμού και οι πρώτες περικοπές που γίνονται είναι στον πολιτισμό.
στον κόσμο.
«Ν»: Στον αντίποδα των πιο πάνω, το λαϊκό κίνημα της Κύπρου πως στέκεται
«Ν»: Τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι του πολιτισμού
απέναντι στον πολιτισμό;
βρίσκονται, όχι άδικα, στο προσκήνιο της επικαιρότητας,
κυρίως μετά το πλήγμα που υπέστησαν όλες οι πολιτιστικές
Θα πω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να μείνω σε τούτο. Εις την κρίση της Πλατανίσκιας,
δραστηριότητες στην Κύπρο λόγω της πανδημίας. Ο
όταν η διαφθορά έκλεισε μας την πρόσβαση στη Σχολή Χαρακτικής, τζιείνος που μας
πολιτισμός και οι άνθρωποι του έχουν την θέση που τους
εσυμπαραστάθηκε παραπάνω που ούλλους ήταν ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και ολόκληρο το λαϊκό
πρέπει στην Κύπρο κατά την γνώμη σας; Τι κάνει και θα
κίνημα της Κύπρου. Η ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ ήταν οι πιο μαχητικοί και οι μπροστάρηδες εις
τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος και η πολιτεία γι αυτούς;
το να υπερασπιστούν το τι χτίσαμε τζοικάτω. Και από εκεί ξεκίνησε και μια «επανάσταση»
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την συμπαράσταση ούλλου του κόσμου. Με συγκίνησαν
Το μόνο καλό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, που εν
αφάνταστα και με έκανε να κλάψω η συμπαράσταση του κόσμου. Παλιοί μου μαθητές, άνθρωποι
πάει τίποτε καλά, είναι ότι οι άνθρωποι του Πολιτισμού
του πολιτισμού και άλλοι.
δουλεύκουν. Βάλλουν την ψυσχιή τους κάτω και
παράγουν έργο και μια δύναμη, την οποία η κυβέρνηση
«Ν»: «Στο καλόν Γιώργο Φαρσακίδη» γράψατε στις 23 Ιουλίου 2020. Θα ήταν ωραίο να
θα έπρεπε να την πιάσει και να την προβάλουν για να
κλείσουμε αυτή την συνέντευξη με λίγα λόγια για τον μεγάλο αυτό χαράκτη, ζωγράφο και
δυναμώσει ο τόπος. Τούτο το πράμα δεν γίνεται. Εγώ
λογοτέχνη, που γεννήθηκε το 1926, εκτοπίστηκε στον Άη-Στράτη και στη Μακρόνησο και
τούτο το έζησα στο πετσί μου.
στάθηκε όρθιος απέναντι στα πιο σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια.
Ερχόμενος στην ερώτηση σου για το πως δεν πρέπει
Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ ευτύχησα και συνάντησα τον Φαρσακίδη στην Μόσχα, όταν
να συπεριφέρεται το κράτος, θα πω τούτο. Όταν
ήμουν ανταποκριτής τότε της Χαραυγής εκεί και σπούδαζα. Ήταν ένας άνθρωπος με σπουδαίο έργο.
ξεκίνησα να χτίζω το μουσείο στα Πλατανισκια το
Ένα λεύκωμα για το Πολυτεχνείο, γνωστό του έργο, αλλά και πολλά υπέροχα χαρακτικά για τα όσα
2005, δεν μπορώ να περιγράψω πόσες δυσκολίες
έζησεν και πέρασε στην Μακρόνησο.
είχαμε, την περιφρόνηση του Κράτους, της
διευθύντριας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
Σιαίρουμε πραγματικά που νέοι χαράκτες ακολουθούν το έργο του και ήταν στενά συνδεδεμένοι μαζί
του Υπουργείου και άλλων, που τελικά ούτε
του. Ένα περιστατικό που με συγκίνησε βαθκιά όταν έφυε ο Φαρσακίδης ήταν όταν μια νέα χαράκτρια την
ένα σεντ δεν έδωσαν για το Μουσείο μας.
οποία γνώρισα στην Φλώρινα, η Ευπραξία Παντάζου, με αγωνιστικά έργα με βαθκιά ιδεολογία, έγραψε «μας
Θα εκδοθεί και ένα βιβλίο με την αλήθκεια
έφυγε ο Γιώργος» κάτω από μια φωτογραφία δική της με τον Φαρσακίδη. Όταν μια νέα κοπέλα μιλά για ένα
μου που τα περιγράφω τούτα ούλλα που
κορυφαίο χαράκτη αυτής της ηλικίας με συγκινεί, αλλά και δείχνει ποιος ήταν ο Φαρσακίδης.
έζησα, αρχές του επόμενου χρόνου.
«Ν»: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την καλή σας διάθεση να μιλήσουμε για το Μουσείο
σας. Κλείνοντας αυτή την όμορφη συνέντευξη – γνωριμία με το Μουσείο, θα θέλαμε να μας
πείτε ποιό είναι το δικό σας μήνυμα προς την ΕΔΟΝ.
Προχωράτε ακάθεκτοι! Είσαστεν σε καλόν τόπον. Λαλώ το γιατί έζησα το. Εγώ εξέκινησα που την
ΠΕΟΜ και ύστερα στην ΕΔΟΝ. Σιαίρουμε να λέω, ότι όταν ήμουν ακόμα μαθητής στο Γυμνάσιο τζιαι
απαγορεύετουν να γράφουμε σε εφημερίδες, εδημοσίεψα αρκετά σχέδια μου στην μαθητική στήλη της
Χαραυγής γράφοντας όλα τα στοιχεία μου, ενώ στην εφημερίδα Νεολαία της ΕΔΟΝ, επίσης έγραφα,
αλλά με ψευδώνυμο και έκανα και πολλά σχέδια. Σιαίρουμε γιατί, εγώ βοηθήθηκα στα πρώτα μου
βήματα πάρα πολλά από την ΕΔΟΝ και μετά ήρταν όλα τα άλλα. Γι αυτό λέω, είσαστε σε «καλόν
τόπον» και βοηθάτε γιατί θα βοηθηθείτε κι εσεις. Είσαστεν πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ και σας καρτερώ.
Επιμέλεια:
•Άννα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
*περισσότερα για την έκθεση «Από τον Dürer στον Κάνθο» μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Μουσείου,
καθώς και στην σελίδα του στο facebook.
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τις 4 Αυγούστου, η έκρηξη των 2750 τόνων νιτρικής αμμωνίας
σε αποθήκη στον λιμένα της Βηρυτού, ήταν ακόμα ένα δυνατό
κτύπημα για τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου. Ένα κτύπημα
το οποίο ήρθε να προστεθεί στην ήδη δύσκολη και κρίσιμη
περίοδο που περνά ο λαός.

Η κατάσταση πριν την έκρηξη
Το σύστημα διακυβέρνησης
στον Λίβανο είναι ένα μείγμα
θρησκείας και πολιτικής,
όπου συνεπάγεται κατανομή
της πολιτικής και θεσμικής
εξουσίας αναλογικά
μεταξύ των θρησκευτικών
κοινοτήτων και πολιτικών
κομμάτων.
Ο
Λίβανος
είναι
πολυθρησκευτική
χώρα. Υπάρχουν 19
επίσημα αναγνωρισμένες
θρησκευτικές κοινότητες που
διατηρούν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην πολιτική, στις
δημόσιες λειτουργίες και τις
κοινωνικές δραστηριότητες.

Ουσιαστικά
ότι ενέργειες
γίνονται σε
επίπεδο καθαρισμού
των δρόμων,
σχολείων κτλ
γίνονται από τους
απλούς πολίτες της
χώρας

Η άρχουσα τάξη επέλεξε τη δημιουργία, ανάδειξη και εργαλειοποίηση των
αντιθέσεων μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων, ούτως ώστε να εδραιωθεί
στο πολιτικό προσκήνιο ως η μόνη σταθεροποιητική κατάσταση. Σε μεγάλο
βαθμό κατάφερε να εδραιώσει στη συνείδηση του λαού, το δίλλημα είτε
εμείς (σταθερότητα) είτε το χάος και ο εμφύλιος σπαραγμός.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία 30 χρόνια η διακυβέρνηση του
κράτους να περνά από τα κόμματα της δεξιάς σε αυτά των εκπροσώπων
των θρησκευτικών ομάδων και το αντίστροφο.
Η λεηλασία του δημόσιου πλούτου και οι χειρισμοί των εν λόγω
διακυβερνήσεων, οδήγησαν τη χώρα σε βαθιά οικονομική κρίση, η οποία
σήμερα είναι ένα βήμα πριν την οικονομική κατάρρευση. Το κρατικό χρέος
στον Λίβανο ανέρχεται περίπου στα 140 δις δολάρια. Η εργαζόμενοι της
χώρας δεν αποτέλεσαν εξαίρεση, στην επίθεση που δέχτηκε η παγκόσμια
εργατική τάξη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης.
Οι εργαζόμενοι στον Λίβανο δέχθηκαν τις συνέπειες της εγχώριας αλλά και
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βλέποντας πολλές θέσεις εργασίας να
χάνονται, τους μισθούς να συρρικνώνονται και τα εργασιακά δικαιώματα
να δέχονται κατά μέτωπο επίθεση. Μειώσεις μισθών οι οποίες έφτασαν
έως και το 50%. Σε αρκετές περιπτώσεις μισθοί πείνας που φτάνουν τα
120 δολάρια τον μήνα.

διεθνή

Λίβανος μετράει 174 νεκρούς και 6000 τραυματίες από τη φονική έκρηξη.
Σπίτια μετατράπηκαν σε ερείπια, δρόμοι γέμισαν με συντρίμμια, χιλιάδες
άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς στέγη μέσα σε λίγα λεπτά, ψάχνοντας στα
συντρίμμια των σπιτιών τους για τους δικούς τους ανθρώπους

Οι συνέπειες
Η έκρηξη ήρθε να οξύνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός του
Λιβάνου. Η τεράστια καταστροφή που προκλήθηκε από την έκρηξη, σε
συνδυασμό με την οικονομική κατάρρευση τέντωσαν ακόμη περισσότερο
το σχοινί της ρευστής πολιτικής κατάστασης. Στη δύσκολη περίοδο που
περνά ο λαός του Λιβάνου, η κυβέρνηση περιορίστηκε στη χρησιμοποίηση
της έκρηξης για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, για τον περιορισμό
της συνεχιζόμενης οικονομικής πτώσης. Πέραν αυτού η κυβέρνηση δεν
κάνει οτιδήποτε άλλο για να βοηθήσει τον λαό. Ακόμη και στο μάζεμα
των μπάζων από την έκρηξη, ο κυβερνητικός μηχανισμός λάμπει δια της
απουσίας του. Ουσιαστικά ότι ενέργειες γίνονται σε επίπεδο καθαρισμού
των δρόμων, σχολείων κτλ γίνονται από τους απλούς πολίτες της χώρας.
Η αυθόρμητη δραστηριοποίηση της κοινωνίας ήρθε να γεμίσει το κενό
της κυβερνητικής απουσίας. Αυτό οδήγησε τον λαό και πάλι στο δρόμο
ζητώντας αλλαγή της κατάστασης. Η κυβέρνηση απάντησε με συλλήψεις,
δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για καταστολή των διαδηλώσεων. Σε
μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης 4 μέρες μετά την έκρηξη,
η κυβέρνηση οδηγήθηκε στην παραίτηση. Παράλληλα με την πολιτική
εικόνα της χώρας, οι πληγές του λαού από την έκρηξη είναι πολλές
και βαθιές. Άνθρωποι αναγκάζονται να μείνουν στα χαλάσματα του
σπιτιού τους, αφού δεν έχουν που αλλού να πάνε, τα νοσοκομεία είναι
ασφυκτικά γεμάτα, τα είδη πρώτης ανάγκης σε έλλειψη και τα φάρμακα
δεν φτάνουν για όλους.
Σε αυτές της συνθήκες οι σύντροφοι της Ενιαίας Δημοκρατικής Νεολαίας
Λιβάνου (ULDY) δίνουν τη δική τους μάχη για να σταθούν στο πλάι του
λαού. 6000 και πλέον μέλη και φίλοι της οργάνωσης βοηθούν στο μάζεμα
των μπάζων, στη διενέργεια αιμοδοσιών αφού τα νοσηλευτήρια δεν
μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, στη συλλογή τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης για στήριξη των φτωχότερων στρωμάτων, αφού
πολλές φορές η βοήθεια των υπόλοιπων κρατών και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων δεν καταφέρνει να φτάσει μέχρι αυτές τις πληθυσμιακές
ομάδες.

Η έκρηξη

Σαν ΕΔΟΝ εκφράζουμε
την πλήρη αλληλεγγύη
μας στην Ενιαία
Δημοκρατική Νεολαία του
Λιβάνου (ULDY) , όπως
και στη νεολαία και το
λαό της χώρας. Η έκρηξη
της 4ης Αυγούστου μας
υπενθύμισε κάτι ακόμα.
Το γεγονός πως η έκρηξη
έγινε αισθητή στην
Κύπρο, καθιστά ξεκάθαρο
πως η αλληλεγγύη και
η κοινή δράση μεταξύ
των
οργανώσεων
μας, δεν είναι ζήτημα
ανθρωπισμού αλλά
κατακρίβεια ζήτημα
επιβίωσης και για τους
δύο λαούς.

Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού συγκαταλέγεται στις 5 μεγαλύτερες
εκρήξεις στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Συνέπειες της έκρηξης ήταν
η ολική καταστροφή του λιμανιού της Βηρυτού. Οι εκτεταμένες ζημιές
από την έκρηξη αγγίζουν μέχρι και το 30% της έκτασης της Βηρυτού. Ο

•Πέτρος Κούκος
Μέλος Συντακτικής
Επιτροπής Εφημερίδας «Ν»

Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε σε μια γενικευμένη αντίδραση η οποία
εκφράστηκε, το διάστημα πριν την έκρηξη (κατά την περίοδο του
κορωνοϊού), με μαζικές κινητοποιήσεις η οποίες όξυναν παράλληλα
την ήδη τεταμένη πολιτική κατάσταση. Το μέτωπο της Αριστεράς στη
χώρα είχε ως αίτημα την απομάκρυνση της κυβέρνησης και όλων των
διεφθαρμένων πολιτικών και θρησκευτικών εκπροσώπων που οδήγησαν
τη χώρα σε αυτή την κατάσταση

Σε αυτές της
συνθήκες οι
σύντροφοι της
Ενιαίας Δημοκρατικής
Νεολαίας Λιβάνου (ULDY)
δίνουν τη δική τους μάχη
για να σταθούν στο πλάι του
λαού. 6000 και πλέον μέλη και
φίλοι της οργάνωσης βοηθούν
στο μάζεμα των μπάζων, στη
διενέργεια αιμοδοσιών αφού
τα νοσηλευτήρια δεν μπορούν
να καλύψουν τις
αυξημένες ανάγκες,
στη συλλογή τροφίμων
…
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Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) ετοιμάζεται να γιορτάσει το 2020 τα 75α
γενέθλια μιας πορείας γεμάτης θυσίες, ηρωισμό και ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και την καπιταλιστική εκμετάλλευση.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Γραμματεία της ΠΣΟ αποφάσισε το λανσάρισμα ενός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ,
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, με τίτλο “Ιστορικές Προσωπικότητες της ΠΣΟ”
Στόχος του διαγωνισμού είναι να διασωθεί η ιστορία, η μνήμη και η συνείδηση του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από συγκεκριμένες
προσωπικότητες σε κάθε χώρο, από πρωτοπόρους αδελφούς εργάτες και εργάτριες που αφιέρωσαν
τη ζωή τους στα ιδανικά της ΠΣΟ, στα ιδανικά του ταξικού αγώνα, της αντιιμπεριαλιστικής αντίστασης,
της αντιαποικιακής πάλης.
Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι οι λαοί, οι καταπιεζόμενοι είναι αυτοί που κινούν την ιστορία,
αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι οι προσωπικότητες που έβγαλε η τάξη μας μπορούν να λειτουργήσουν
καταλυτικά για την αλλαγή της κοινωνίας. Τον κάθε σύγγραμμα θα πρέπει να αποδεικνύει με
ντοκουμέντα την ενεργή σχέση του αγωνιστή με την ΠΣΟ.

Τ

ο 29ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ με σύνθημα «Μένουμε
δυνατοί - περνάμε στην αντεπίθεση. Με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό!»
πραγματοποιήθηκε στο Στόμιο της Λάρισας στις 17-19 Ιούλη 2020.
Πραγματοποιήθηκε σε παραθαλάσσιο οργανωμένο κατασκηνωτικό
χώρο που συνδυάζει βουνό με θάλασσα. Σε όλη την διάρκεια του
διήμερου εφαρμόστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης
και προστασίας ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού. Την
Οργάνωση μας εκπροσώπησε ο Τοπικός Γραμματέας της Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αθήνας,
Γιώργος Σκούρου, συνοδευόμενος από το μέλος της Τοπικής Επιτροπής Κώστα
Κωνσταντίνου.
Στο διήμερο συμμετείχαν μέλη καθώς και φίλοι της ΚΝΕ. Οι συμμετέχοντες
κατασκήνωσαν στον εξωτερικό χώρο από την οργανωμένη κατασκήνωση
ενώ στο εσωτερικό της βρίσκονταν μόνο οι ηλικίες 9-13. Οι σκηνές στήθηκαν
σε ενδεδειγμένους χώρους κρατώντας τις ανάλογες αποστάσεις λόγω των
προληπτικών μέτρων.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου, αφίχθηκαν στο χώρο οι κατασκηνωτές
από διάφορες τοπικές οργανώσεις της ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα. Το απόγευμα
της πρώτης μέρας διεξήχθη εκδήλωση με θέμα «Η πάλη της νεολαίας ενάντια
στις πολεμικές ιαχές και στις συμμαχίες των καπιταλιστών στην Ανατολική
Μεσόγειο» με ομιλητή τον Ελισαίο Βαγενά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ. Σε αυτό το σημείο δόθηκε η ευκαιρία
και στον εκπρόσωπο της ΕΔΟΝ να χαιρετίσει το διήμερο. Στο τέλος της πρώτης
μέρας υπήρχε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και γλέντι με τοπικό συγκρότημα.
Το πρωί του Σαββάτου, μια αντιπροσωπεία των κατασκηνωτών προχώρησε σε
κινητοποίηση έξω από την 110 Πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Οι κατασκηνωτές
φωνάζοντας συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την μετατροπή και
της Λάρισας σε ορμητήριο των φονιάδων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Το
πρόγραμμα της δεύτερης μέρας περιελάβανε το βράδυ μεγάλη πολιτική
συγκέντρωση με τον Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην
παρουσία πέραν των 2000 ατόμων. Στην συνέχεια ακολούθησε συναυλία
με τους «Υπεραστικούς» και τους «Κοινούς Θνητούς» και λαϊκό-ρεμπέτικο
γλέντι. Την Κυριακή το μεσημέρι αναχώρησαν οι κατασκηνωτές προς τις
περιοχές τους.
Κατά το διήμερο πραγματοποιηθήκαν τουρνουά beach volley, παιχνίδι
διελκυστίνδας και οι κατασκηνωτές μπορούσαν να απολαύσουν την
θάλασσα η οποία ήταν εύκολα προσβάσιμη από τον κατασκηνωτικό
χώρο. Υπήρχαν δύο χώροι διανομής φαγητού, βιβλιοπωλείο, έκθεση
για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους αντιιμπεριαλιστικούς
αγώνες καθώς και οργανωμένο ιατρείο.
Το Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και
συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας, παρά την αμφισβήτηση
που δέχθηκε για την διεξαγωγή του. Ακόμα και στις σημερινές δυσκολίες
οι οποίες αναμένεται να οξυνθούν περισσότερο σε κοινωνικοπολιτικό
και οικονομικό επίπεδο, η νεολαία βροντοφώναξε παρούσα ενάντια
στους φονιάδες των λαών, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Η συγγραφή λοιπόν βιβλίων, δοκιμίων, άρθρων τεκμηριωμένων που θα συνοδεύονται από αρχειακό
υλικό, πηγές και ντοκουμέντα, θα μπορούσε να διδάξει, να εμπνεύσει και να παραδειγματίσει τη
νέα βάρδια αγωνιστών της εργατικής τάξης. Γιατί πρώτα και κύρια, η ιστορία για την ΠΣΟ δεν είναι
έκθεμα για μουσεία, αλλά οδηγός δράσης για το παρόν και το μέλλον. Ταυτόχρονα, μια τέτοια εργασία
θα τεκμηριώνει πως η ΠΣΟ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων, μέσα από ανώνυμους και
επώνυμους αγωνιστές της για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε αγωνιστής, φίλος της ΠΣΟ, μελετητής, απλός
συνδικαλιστής με γραπτό κείμενο που δεν πρέπει να είναι πάνω από 120 σελίδες, γραμμένο σε γλώσσα
της αρεσκείας του.
2. Η εργασία/δοκίμιο/βιβλίο θα πρέπει να αφορά σε ιστορικό αγωνιστή της ΠΣΟ που ΔΕΝ βρίσκεται
στη ζωή.
3. Η εργασία/δοκίμιο/βιβλίο μπορεί να αφορά αγωνιστή της ΠΣΟ είτε από την χώρα του συγγραφέα είτε
από την ευρύτερη περιοχή του.
4. Θα έχει ντοκουμέντα από τη σχέση του συγκεκριμένου αγωνιστή με την ΠΣΟ.
5. Το τελικό κείμενο θα πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΣΟ όπου και θα αξιολογηθεί από
ειδική κριτική επιτροπή για κάθε Ήπειρο.

ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής.
2. Θα δοθεί ένα πρώτο βραβείο ανά υποπεριοχή σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά
Γραφεία της ΠΣΟ με έπαθλο μια εβδομάδα παραμονής στην Ελλάδα.
3. Τα τρία πρώτα έργα ανά υποπεριοχή θα εκδοθούν και θα χρησιμοποιούνται στις σχολές συνδικαλιστικής
κατάρτισης της ΠΣΟ.
Η ΠΣΟ είναι διατεθειμένη να παράσχει βοήθεια σε όποιον γράφει με πρόσβαση στο αρχειακό υλικό της, με
συνεντεύξεις και επαφές με άτομα που κρίνονται απαραίτητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στo email: fsm75yearscontest@gmail.com
Η Γραμματεία της ΠΣΟ

