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πολιτική

T

ο τέλος μιας περιόδου πάντοτε δημιουργεί την ανάγκη για αναστοχασμό και εξαγωγή
συμπερασμάτων πάνω στα περασμένα γεγονότα. Όπως για παράδειγμα αναμένεται
να συμβαίνει στο τέλος μιας χρονιάς. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει βάσιμη εξήγηση
που να δικαιολογεί αυτή τη στάση εκ μέρους κάποιων κομμάτων σε σχέση με
το Κυπριακό. Γινόμαστε μάρτυρες εξαγωγής διαφόρων συμπερασμάτων για την
παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων που παρουσιάζουν λανθασμένα ένα τέλμα σε
ολόκληρη τη διαπραγματευτική διαδικασία και όχι μόνο πάνω σε μια πτυχή της (βλ. εδαφικό).
Η διακοπή των διαπραγματεύσεων στο Μοντ Πελεράν, αποτελεί μεν μια αρνητική εξέλιξη,
σύμφωνα και με δικές μας εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείται ως το τέλος της
διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ας μην ξεχνάμε στο κάτω κάτω, όπως ήταν εξαρχής αναμενόμενο,
ότι οι διαπραγματεύσεις πάνω στα εναπομείναντα κεφάλαια θα ήταν mont (βουνό). Βουνό, το
οποίο μέσα από καλή προετοιμασία, καλή θέληση και προσπάθεια θα πρέπει να ξεπεράσουμε.
Κι εμείς ως νέοι, θεωρούμε και αναμένουμε, ότι και οι 2 ηγέτες με νηφαλιότητα και ευθύνη
απέναντι στη χώρα και το λαό μας, θα λειτουργήσουν με τρόπο που να συμβάλει ουσιαστικά
στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η αρνητική εξέλιξη
στην Ελβετία δεν πρέπει να επισκιάσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε το προηγούμενο διάστημα.
Σε αυτό αναλαμβάνουμε κι εμείς ευθύνη, ώστε να διατηρήσουμε την αισιοδοξία και ελπίδα που
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δημιουργήθηκε μέσα στο λαό της Κύπρου τις τελευταίες ημέρες. Ελπίδα, όπως αυτή εκφράστηκε
και εκδηλώθηκε μέσα από τη δικοινοτική εκδήλωση της 21ης Νοεμβρίου στο γήπεδο της
Τσετίνκαγια στη νεκρή ζώνη. Το δικοινοτικό αυτό συναπάντημα 120 οργανώσεων και από τις
2 κοινότητες αποτελεί τρανή απόδειξη ότι, ο λαός της Κύπρου αγωνίζεται κι επιζητά τη δίκαιη
λύση του κυπριακού προβλήματος. Αναγνωρίζουμε πολύ καλά, επίσης, πέρα από το ρόλο που
διαδραματίζουν οι 2 ηγέτες στη διαδικασία, ακόμη πιο σημαντικός είναι ο ρόλος του λαού της
Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η ενότητα του λαού μας, μπορεί να στείλει ακόμη
πιο ισχυρά μηνύματα για ειρήνη και επανένωση, τόσο στους 2 ηγέτες, όσο και στην κοινωνία
μας, στη διεθνή κοινότητα, αλλά και στην Τουρκία.
Ως ΕΔΟΝ δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη επίλυση
του Κυπριακού, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, στη βάση αρχών. Είναι εξάλλου,
αδιαμφισβήτητη η διαχρονική και πολυεπίπεδη δικοινοτική δράση της Οργάνωσης μας, που
βασίζεται στην επαναπροσέγγιση. Επαναπροσέγγιση όπως εμείς την ορίζουμε. Δηλαδή, στην
ανάγκη για ενότητα αγώνα σε όλα τα επίπεδα, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ώστε,
ως ένας λαός, μια πατρίδα, να ορίζουμε εμείς τη δική μας πορεία.

Στη λιτότητα απαντούμε με κινητοποιήσεις και εκστρατείες αλληλεγγύης

Παρά το ότι καμία ανάλυση δεν μπορεί να γίνει πάνω σε ζητήματα που επηρεάζουν το λαό και
τη νεολαία της Κύπρου, χωρίς να γίνει πρώτα ανάλυση των εξελίξεων στο Κυπριακό, όπως
και έχει γίνει, δεν μπορώ να μην αναφερθώ πάνω στις εξελίξεις σε κοινωνικό-οικονομικό
επίπεδο. Εξελίξεις που διατηρούν το χαρακτήρα των τελευταίων χρόνων και έχουν παύσει να
εκπλήσσουν. Λιτότητα και περικοπές.
Κάτι άλλο βέβαια που ήταν επίσης αναμενόμενο, ήταν η αντίδραση του οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος μπροστά στις επιπρόσθετες περικοπές, ύψους 8 εκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό
για τη φοιτητική μέριμνα. Αυτή η αντίδραση εκφράστηκε, με τη δυναμικότητα και τη μαχητικότητα
που χαρακτηρίζει τη νεολαία, στην τελευταία κινητοποίηση της ΠΟΦΕΝ, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 29 Νοεμβρίου έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που
δέχεται η φοιτητική χορηγία τα τελευταία χρόνια από τους κυβερνώντες, δεν θα έπρεπε να
αφήνουν κανένα αδιάφορο. Τα χτυπήματα αυτά χαρακτηρίζονται από μείωση σε μείωση και από
αλλαγές στα κριτήρια, σε μείωση των δικαιούχων. Αυτό που δυσκολεύονται να αντιληφθούν,
όσοι στηρίζουν και προωθούν αυτές τις πολιτικές είναι ότι, μια κοινωνία που δεν επενδύει στη
νεολαία της, στον εαυτό της, στο μέλλον της είναι καταδικασμένη να βιώσει πιο δύσκολους

καιρούς. Ακόμη χειρότερο είναι όταν ένα κράτος έχει απεμπολήσει την ευθύνη του απέναντι στο
μέλλον της νεολαίας του, εφαρμόζοντας τέτοιου είδους αντιλαϊκές πολιτικές. Καταδικάζουμε
κι εμείς ως ΕΔΟΝ τη συνεχιζόμενη στάση αυτή της κυβέρνησης, τόσο στον τομέα της παιδείας,
όσο και σε άλλους κρίσιμους για το λαό τομείς, όπως είναι η υγεία.
Το ξεπούλημα της δημόσιας υγείας και τα προσκόμματα στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ, και πάλι από
τους κυβερνώντες, οδήγησε την ΕΔΟΝ και πιο συγκεκριμένα το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων,
στην απόφαση να επικεντρώσουν τη φετινή εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης», σ’ αυτόν τον
ευαίσθητο τομέα. Συγκεκριμένα, το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί μέσα από αυτή την
εκστρατεία θα δοθεί στην Παιδογκολογική Κλινική του Μακάριου νοσοκομείου. Ευελπιστούμε
ότι το συμβολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί μέσα από την εκστρατεία μας θα ενισχύσει το
σκοπό και θα διευκολύνει το καθημερινό έργο που επιτελεί η εν λόγω κλινική. Στόχος μας είναι
μέσα από την αξιοποίηση του ποσού που θα συγκεντρωθεί για την αγορά εξοπλισμού ή άλλων
αναγκαίων για τη λειτουργία της κλινικής, να στηρίξουμε παράλληλα έμμεσα και να εκφράσουμε
αλληλεγγύη προς τα παιδιά που τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, καθώς επίσης και
την ανάγκη για περεταίρω κρατική μέριμνα πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα.

Προς ολοταχώς στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας & Φοιτητών

Η έννοια αλληλεγγύη δεν είναι καθόλου ξένη για την Οργάνωση μας. Αποτελεί βασικό πυλώνα
της διεθνούς μας δράσης. Αλληλεγγύη από τους νέους προς τους νέους του κόσμου και ενότητα
του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Βρισκόμαστε χρονικά, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από
την υλοποίηση ακόμη ενός Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, στη Ρωσία το 2017,
κάτω από το σύνθημα «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, πολεμάμε ενάντια
στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν μας κτίζουμε το μέλλον». Συμμετέχουμε ενεργά στην
προπαρασκευαστική διαδικασία, ώστε μαζί με άλλες οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού, να
επιτελέσουμε το ιστορικό καθήκον της ΠΟΔΝ, για διασφάλιση του χαρακτήρα των Παγκόσμιων
Φεστιβάλ. Τα αποτελέσματα της 2ης Διεθνούς Προπαρασκευαστικής Συνάντησης μας οδηγούν σε
θετικές εκτιμήσεις, αφού η εποικοδομητική συζήτηση που έγινε πάνω στο πρόγραμμα, οδήγησε
στην κάλυψη πληθώρας ζητημάτων που απασχολούν το παγκόσμιο νεολαιίστικο κίνημα και
τους λαούς του κόσμου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εφησυχάζουμε.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, για την πραγματική επιτυχία τόσο σημαντικών γεγονότων, χρειάζεται
η συμβολή όλων των προοδευτικών δυνάμεων για την κινητοποίηση όλων των νέων που
αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους και τους λαούς.
Ως ΕΔΟΝ κλείνουμε την χρονική περίοδο ενός έτους, όχι τόσο κοιτάζοντας πίσω για εκτιμήσεις
και αποτιμήσεις, αλλά κυρίως κοιτάζοντας μπροστά για όσα μας περιμένουν. Αντικρίζουμε με
αισιοδοξία το μέλλον, αφού γνωρίζουμε ότι όσο υπάρχει νεολαία που να αγωνίζεται για κάτι
καλύτερο, θα υπάρχει και ελπίδα.
•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Σικέντευξη με
τον Nικόλα Παπαδόπουλο
«Ν»: Κύριε Παπαδόπουλε, τους τελευταίους
μήνες υπάρχει κινητικότητα και σημαντικές
εξελίξεις στο Κυπριακό. Ποια είναι η δική σας
τοποθέτηση στο ζήτημα;
Στη δική μας ανάλυση σχετικά με το Κυπριακό,
θεωρούμε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν
υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές ή εξελίξεις. Θεωρούμε
ότι οι όποιες αλλαγές ή εξελίξεις υπήρξαν, ήταν
μονάχα επιφανειακές χωρίς όμως να αλλάξει κάτι
στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του εθνικού μας
ζητήματος.
«Ν»: Τα γεγονότα των προηγούμενων
χρόνων καθόρισαν τη θέση αρχής του ΔΗΚΟ
για ΔΔΟ. Εφόσον δεν υπήρξαν σημαντικές
εξελίξεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα σας,
πως δικαιολογείται την ‘’κωλοτούμπα’’ του
κόμματος και την αλλαγή στη θέση του στο
Κυπριακό;
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα την χαρακτήριζα ως
κωλοτούμπα αλλά ως ελιγματική περιστροφή
του εαυτού μας στο έδαφος. Ωστόσο εμείς δεν
πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε μια καταστροφική
λύση για την Κύπρο. ‘Όπως είπα και στη συζήτηση
στη βουλή, δεν αποδεχόμαστε μια λύση που θα
διασφαλίζει την παρουσία του Τουρκικού στρατού
με επεμβατικά δικαιώματα και με κατάργηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Ν»: Αυτά που λέτε είναι θέσεις της
Τουρκίας και όχι της Ε/Κ πλευράς και της
ΔΔΟ. Πατριωτική στάση δεν θα ήταν αν
στηρίζατε την ΔΔΟ και τις διαπραγματεύσεις
επιμένοντας να γίνουν σεβαστές οι θέσεις
αρχών της Ε/Κ πλευράς;
Ως ΔΗΚΟ δεν επιτρέπουμε σε κανένα να αμφισβητεί
την πατριωτική στάση μας. Αυτοί που δεν είναι
πατριώτες είναι αυτοί που κοροϊδεύουν τον
κυπριακό λαό ότι με τη δεδομένη αδιαλλαξία
της Τουρκίας και δεδομένου της διχοτομικής και
ρατσιστικής λύσης της ΔΔΟ μπορεί να βρεθεί
δίκαιη λύση. Εμείς στο ΔΗΚΟ δεν είμαστε
χθεσινοί, κουβαλούμε την ιστορία του Μακαρίου,
του Κυπριανού και του Τάσου. Είναι θράσος οι
προδότες της χώρας και οι υπερασπιστές της ΔΔΟ
να μας αποκαλούν μη πατριώτες.
«Ν»: Κύριε Παπαδόπουλε η ΔΔΟ είναι
ταυτισμένη με ιστορικά με τον Μακάριο, τον
Σπύρο Κυπριανού, τον πατέρα σας, τον Τάσο
Παπαδόπουλο και το ίδιο το ΔΗΚΟ. Όλοι
αυτοί είναι προδότες;
Μήπως μπορεί να διαγραφεί από την συνέντευξη
η πιο πάνω δήλωση μου παρακαλώ;
«Ν»: Η αδυναμία σας να υποδείξετε
εναλλακτική οδό και βάση λύσης για
το Κυπριακό αφήνει πολλούς να σας
κατηγορούν ότι δεν θέλετε λύση στο
Κυπριακό γιατί δεν θα υπάρχει λόγος
ύπαρξης του ΔΗΚΟ. Πως το σχολιάζετε;
Μα ποιοι τα λένε αυτά; Φυσικά και θα υπάρχει
θέση για το ΔΗΚΟ στο πολιτικό φάσμα της
μετά λύση γιατί και πάλι θα υπάρχουν πολίτες
που θα αναζητούν ρουσφέτι. Εξάλλου αν δεν
υπάρχει ΔΗΚΟ τότε σε ποιον θα ανήκουν όλες
οι μελλοντικές νίκες;

Δεκέμβρης 2016

συνέντευξη

«Ν»: Ποια είναι η θέση της Προοδευτικής Κίνησης
για τις αλλαγές;

«Ν»: Ποιες αλλαγές έγιναν το τελευταίο διάστημα
στον χώρο της παιδείας και κατ΄ επέκταση στη
δημοτική εκπαίδευση;
Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις που κατά
καιρούς αναλήφθηκαν από τα πλέον αρμόδια
χείλη ότι η Εκπαίδευση δε θα επηρεαστεί από
τα όποια μέτρα, εντούτοις παρατηρούνται
μειώσεις κονδυλίων, που πλήττουν αρνητικά
την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού (ΥΠΠ) απέναντι σε σημαντικά
ζητήματα, όπως η στήριξη των αλλόγλωσσων
μαθητών, των μαθητών που παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες και αναλφαβητισμό, η
παραβατικότητα, η πρόληψη και αντιμετώπιση
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, η στήριξη των
παιδιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
αλλά και άλλα εξίσου σημαντικά και κομβικά
αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητα
και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μας
μονάδων, σε καμιά περίπτωση δεν είναι
ικανοποιητική.
Το ΥΠΠ παραπέμπει όλες σχεδόν τις «λύσεις»
που προτείνει σε βάθος χρόνου, συνεχίζει να
επενδύει σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όπως
είναι η αγορά υπηρεσιών, και το κυριότερο,
είναι ξεκάθαρο πλέον και με τον πιο επίσημο
τρόπο, ότι οι πολιτικές λιτότητας στην
εκπαίδευση συνεχίζονται και επεκτείνονται,
παρά τις δημόσιες εξαγγελίες της κυβέρνησης
ότι έχουμε εξέλθει του μνημονίου.
Ειδικότερα το ΥΠΠ προχώρησε μεταξύ άλλων σε
αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων,
αναθεώρηση του ωρολογίου προγράμματος
με την κατάργηση της εμπέδωσης και την
εφαρμογή νέου καταλόγου διοριστέων με
την εισαγωγή των εξετάσεων στη διαδικασία
επιλογής των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, η
πολιτική των «οροφών» που εφαρμόζεται στην
Εκπαίδευση, δηλαδή του προκαθορισμένου
μέγιστου αριθμού εκπαιδευτικών, επιφέρει
σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και διαφοροποιεί
το εργασιακό καθεστώς αριθμού συναδέλφων
με την εφαρμογή για πρώτη φορά δεκάμηνων
συμβολαίων στους εκπαιδευτικών.

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται όπως η
επιστροφή στο παλιό Ωρολόγιο Πρόγραμμα και
η αφαίρεση της εμπέδωσης σε συνδυασμό με
την κατάργηση του κριτικού γραμματισμού,
αποτελούν επιστροφή σε προγράμματα κλειστού
και γνωσιοκεντρικού περιεχομένου, αποκομμένα
από τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής
και τα νέα κοινωνικά δεδομένα. Την ώρα
της εμπέδωσης ο εκπαιδευτικός μπορούσε
να βοηθήσει μαθητές που είχαν μαθησιακές
ανάγκες (παιδιά τα οποία προέρχονται κυρίως
από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα).
Επιπλέον, η μείωση της χρονικής διάρκειας των
διαλειμμάτων μετατρέπει το σχολείο από χώρο
χαράς σε χώρο καταναγκαστικής δουλειάς.
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Ξεκάθαρα
δηλώνουμε
με τον πλέον
κατηγορηματικό
τρόπο ότι δε θα
δεχτούμε καμία
απόφαση, από όπου
και αν προέρχεται,
η οποία θα απειλεί
την ποιότητα της
παρεχόμενης
εκπαίδευσης.

Διαφωνούμε κάθετα με την αλλαγή του
εργασιακού καθεστώτος συναδέλφων, όπως και
με την εφαρμογή του καθεστώτος εργοδότησης
με αγορά υπηρεσιών στα Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία
αλλά και σε διάφορα άλλα προγράμματα του ΥΠΠ, αφού με την
απόφαση αυτή ιδιωτικοποιείται ένα μέρος της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Η φιλοσοφία που ακολουθεί το ΥΠΠ μας ανησυχεί, αφού διαφαίνεται
ότι ίσως σύντομα αναμένονται και άλλες ιδιωτικοποιήσεις στο Δημόσιο
Σχολείο.

Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό, ότι η
αντιμετώπιση των σοβαρών εκπαιδευτικών
ζητημάτων απαιτεί επένδυση κεφαλαίων και όχι
αντιμετώπιση στη βάση της λογικής των αριθμών, των
οροφών και της λιτότητας.

Για την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών κύριος
στόχος είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου και η διαφύλαξη
του δημόσιου χαρακτήρα του. Οι μαθητές μας είναι το μέλλον της
κυπριακής κοινωνίας και αυτό το μέλλον αξίζει σίγουρα καλύτερης
μεταχείρισης. Είμαστε ταγμένοι να θωρακίσουμε το Δημόσιο Σχολείο
και να αντισταθούμε σε πολιτικές αποψίλωσής του μέσα από περικοπές
κονδυλίων και άλλες εκπτώσεις. Η Παιδεία, ως ο μοναδικός φορέας
ανάκαμψης και εξόδου από την οικονομική κρίση, επιβάλλεται να
παραμείνει αλώβητη και να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Η
Εκπαίδευση είναι ο μόνος, ίσως, τομέας που θα πρέπει να κρατηθεί
έξω από τα οποιαδήποτε μέτρα για την Οικονομία, αφού αποτελεί
αδιαμφισβήτητο αξίωμα πως μόνο μέσα από την Εκπαίδευση είναι
δυνατό να εξέλθουμε από την κρίση. Ξεκάθαρα δηλώνουμε με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δε θα δεχτούμε καμία απόφαση,
από όπου και αν προέρχεται, η οποία θα απειλεί την ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
«Ν»: Προτίθεστε να λάβετε μέτρα ώστε να ακουστούν οι απόψεις σας;
Η Προοδευτική θα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο της αντίστασης και
της διεκδίκησης. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή
του αγώνα τόσο για την προάσπιση και η θωράκιση των εργασιακών
θέσμιων, όσο και για την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Θα συνεχίσουμε μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις,
κινητοποιήσεις ή ακόμα και με απεργιακά μέτρα
να αντιστεκόμαστε σε εκείνες τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που στόχο έχουν τον εργαζόμενο και
το δημόσιο σχολείο έτσι, ώστε να προστατευτεί η
Παιδεία του τόπου και κατ΄επέκταση η κυπριακή
κοινωνία. Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό,
ότι η αντιμετώπιση των σοβαρών εκπαιδευτικών
ζητημάτων απαιτεί επένδυση κεφαλαίων και όχι
αντιμετώπιση στη βάση της λογικής των αριθμών,
των οροφών και της λιτότητας.
«Ν»: Πως αντιμετωπίζετε το θέμα της μεταρρύθμισης
στα σχολεία.

Η φιλοσοφία της Προοδευτικής είναι η δημιουργία
ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου
όπου όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε
διαφορών (γλώσσας, θρησκείας, ικανοτήτων, κλπ),
να μπορούν όχι μόνο να συμμετέχουν αλλά, κυρίως,
να επιτυγχάνουν όλους τους στόχους που τίθενται.
Με βάση αυτή τη λογική όλοι οι μαθητές με το τέλος
της φοίτησής τους θα μπορούν, να είναι σε θέση να αποκτήσουν
όλες τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν όλες τις κομβικές
δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τον μορφωμένο άνθρωπο του 21ου
αιώνα.
Δυστυχώς το ΥΠΠ προωθεί τέτοιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα
που το οδηγεί ξεκάθαρα σε ένα ατομοκεντρικό και ανταγωνιστικό
σύστημα, στο οποίο αναπαράγεται η ανισότητα. Οι μαθητές και
οι εκπαιδευτικοί παύουν να είναι κριτικά σκεπτόμενα άτομα και
καταλήγουν να είναι υλοποιητές προσταγμάτων, μέσα σε ένα καθαρά
εξουσιαστικό περιβάλλον.
«Ν»: Πώς το ΥΠΠ αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο τα αντιμετωπίζει με μια οικονομίστικη οπτική, στην
οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί μετατρέπονται από έμψυχα
υποκείμενα σε αριθμούς, τους οποίους καθορίζουν οι δανειστές
μας. Μέσα από μεθοδευμένες ενέργειες, με το πρόσχημα της
οικονομικής κρίσης, στοχεύουν στην περιστολή των δαπανών για
την Παιδεία και στην περικοπή καινοτόμων προγραμμάτων ή σε
άλλες διαφοροποιήσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την αποψίλωση
και την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Υπάρχει γενικότερα μια απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της
εκπαίδευσης.
«Ν»: Ποια είναι η θέση σας σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του
Αρχιεπισκόπου;
Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έχει ξεφύγει. Οι δηλώσεις
του είναι προσβλητικές, αφού προάγουν το ρατσισμό, την ομοφοβία
και διασύρει το δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα, αφήνει εκτεθειμένο
ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο που εργάζεται στα δημόσια
σχολεία, αναφέροντας ότι δυστυχώς δεν μπορεί να διαπαιδαγωγήσει
μαθητές με ήθος και αρχές. Επί της ουσίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
δεν έχει κανένα λόγο και ρόλο στα θέματα της δημόσιας εκπαίδευσης
και γενικά της παιδείας του τόπου. Οι απόψεις του, ξεκάθαρα
παραπέμπουν σε θεοκρατικά καθεστώτα και προάγουν την κοινωνική
απομόνωση και τον αποκλεισμό συνανθρώπων μας.

Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

επετειακά
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ο βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 αποτελεί ένα
σημαντικό σταθμό για τις κοινωνικές ζυμώσεις που
διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Πέρι τις 9μμ, σε
ένα στενάκι στα Εξάρχεια ο 15χρόνος Αλέξανδρος
Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από σφαίρα του ειδικού
φρουρού της Ελληνικής Αστυνομίας Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Ο αστυνομικός σκόπευσε ευθεία και πυροβόλησε όχι μία,
αλλά δύο επαναληπτικές βολές, με τη μια σφαίρα να διαπερνά
την καρδιά του 15χρονου μαθητή. Ο Κορκονέας στη δίκη
που ακολούθησε κηρύχθηκε
ένοχος ανθρωποκτονίας
από πρόθεση, με άμεσο
Ο 15χρονος
δόλο.
Ωστόσο, η καταδίκη του
συγκεκριμένου αστυνομικού
δεν μπορεί να σημαίνει και
πολλά για εμάς καθώς
αποτελεί απλά τον επίλογο
μιας ακόμα ιστορίας
βαρβαρότητας.Ιστορίες
σαν αυτή έχουμε πολλές
να πούμε από ένα σύστημα
που με τη χρήση κάθε
μηχανισμού καταστολής
του αστικού κράτους
«φροντίζει» για τη δική μας
ασφάλεια. Μπορεί δηλαδή
οι τελευταίες γραμμές αυτής
της ιστορίας να γράφτηκαν
από την οργή που ξύπνησε
στον Ελληνικό λαό ένα
γεγονός τόσο απάνθρωπο
που δεν άφηνε περιθώρια
κουκουλώματος, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν
μπορούμε να ελπίζουμε πως
το συγκεκριμένο περιστατικό
ήταν το τελευταίο αυτού του
είδους.
Περιστατικά σαν αυτό
του Αλέξη συμβαίνουν με
μεγάλη συχνότητα σε όλο
τον κόσμο και δυστυχώς τα
περισσότερα δεν παίρνουν
την έκταση που πήρε
το συγκεκριμένο γιατί
συμβαίνουν σε γωνιές της
γης που το σύστημα είτε έχει
ήδη πετάξει τη φορεσιά της
αστικής δημοκρατίας είτε
δεν μπήκε ποτέ στον κόπο
να ντυθεί μ’ αυτήν.

μαθητής που
δεν φοβήθηκε
μπροστά σ’ ένα
πάνοπλο αστυνομικό,
ο εργαζόμενος που
έχασε την ζωή του
στο μεροκάματο,
ο αντάρτης που
κρατούσε όπλο
μέχρι την τελευταία
του ανάσα, ο
κατατρεγμένος των
ιμπεριαλιστικών
πολέμων, κάθε
καταπιεσμένος της
γης που αυτή του
ακριβώς η ιδιότητα
του στοίχισε την
ζωή, ένας προς ένα
έχουν το δικό τους
στίγμα στην πορεία
της ανθρωπότητας
προς το μέλλον. Η
προσφορά τους μόνο
η ιστορία μπορεί να
μας δείξει
ποια ήταν.

Είναι γεγονός πως ακόμα και σε
περιόδους μακρόχρονης καπιταλιστικής
ειρήνης οι αντιθέσεις του καπιταλισμού
συσσωρεύονται, οξύνονται και όλη η
κοινωνική ένταση που δημιουργείται
είναι απαραίτητο να εκτονωθεί με
κάποιο τρόπο. Ένταση που δεν
εκτονώνεται είναι επικίνδυνη, καθώς
μπορεί να οδηγήσει σε συνειδητοποίηση
και αυτό θα σήμαινε πολύ μεγαλύτερα
προβλήματα από μερικούς καμένους
κάδους!

Το «ένοχο» κοινωνικό
σύστημα...
Για να εκτονωθεί λοιπόν αυτή η
ένταση, το σύστημα,με τόσα χρόνια
εμπειρίας πλέον, έχει επινοήσει
κάποιους αποδοτικούς μηχανισμούς
για να συγκαλύπτει τις αντιθέσεις που
δημιουργεί. Στα γεγονότα του Δεκέμβρη
του 2008 διακρίνονται μερικά από τα
τεχνάσματα του συστήματος.
Ένα από αυτά είναι η ίδια η
δολοφονία, η οποία είναι απόδειξη
της κατασταλτικής λειτουργίας που
έχουν τα σώματα ασφαλείας. Πριν
δηλαδή από τη δική μας «ασφάλεια»,
οι ένοπλες δυνάμεις σε κάθε αστικό
κράτος έχουν μια άλλη προτεραιότητα,
την υπεράσπιση του συστήματος. Ακόμα
και στα διάφορα αστικά συντάγματα, το
όριο για τη χρήση δραστικής βίας από
τις δυνάμεις ασφαλείας τοποθετείται
στο σημείο που το σύστημα υφίσταται
πραγματική απειλή. Ο ρόλος που έχουν
να παίξουν αυτά τα κομμάτια γίνεται
ακόμα πιο ξεκάθαρος ξέροντας πως οι
ασκήσεις για διάλυση συγκεντρωμένων
μαζών γίνονται οι πιο συχνές ασκήσεις
ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά και τα
Αμερικάνικα σώματα ασφαλείας.
Ένα ακόμα ζήτημα αναδεικνύεται από
την αντίδραση προς τη δολοφονία και
το ξέσπασμα που την ακολούθησε. Η
βία που παίρνει τη μορφή ενός άναρχου
ξεσπάσματος χωρίς κατεύθυνση,
χωρίς τακτική και χωρίς κινηματικούς
στόχους είναι βία που η ίδια η ιστορία
αποδεικνύει αναποτελεσματική.

Δεκέμβρης 2016

Ζητούμενο για μας δεν πρέπει να είναι το να
ασκήσεις βία στο σύστημα, μα τι είδους βία
θα ασκήσεις. Φυσικά δεν σημαίνει πως κάθε
αυθόρμητο ξέσπασμα είναι καταδικασμένο, το
ζήτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη του. Όσον
αφορά τώρα τον συγκεκριμένο Δεκέμβρη αυτό
που χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο είναι πως τα
όσα ακολούθησαν δεν ήταν αποτέλεσμα της
δολοφονίας του Αλέξη και μόνο. Ήταν αποτέλεσμα
μιας σειράς αντιθέσεων και κοινωνικών
συγκρούσεων που έψαχναν το σημείο εκείνο που
θα τους επιτρέψει την εκτόνωση.

Συνένοχα ΜΜΕ...
Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός το οποίο
έρχεται εντέλει να δέσει με τα άλλα δυο,
είναι η διαχείριση του ζητήματος από τα μέσα
ενημέρωσης. Η συνεισφορά τους στο σύστημα
μπορεί να μην ήταν εμφανής ήταν όμως τεράστια.
Αποδίδοντας τη δολοφονία σε ένα διαταραγμένο
αστυνομικό και τα επεισόδια που ακολούθησαν
σε ένα μεμονωμένο περιστατικό,τα απέκοψε από
τη ρίζα του προβλήματος, από το γενικότερο
χαρακτήρα των σωμάτων ασφαλείας, από την
κοινωνική ένταση που προϋπήρχε του Δεκέμβρη,
την ανεργία που ξεκίνησε να προκαλεί τους
πρώτους ισχυρούς κραδασμούς και την κρίση
που έκανε την εμφάνιση της σε κάθε κομμάτι της
κοινωνικής ζωής.Εν συντομία, προβάλλοντας ότι
θα πουλούσε και αφήνοντας έξω από την ατζέντα
τους την ουσία, συνέτειναν στο βραχύβιο της
σύγκρουσης που ξέσπασε.
Ο 15χρονος μαθητής που δεν φοβήθηκε μπροστά
σ’ ένα πάνοπλο αστυνομικό, ο εργαζόμενος που
έχασε τη ζωή του στο μεροκάματο, ο αντάρτης
που κρατούσε όπλο μέχρι την τελευταία του
ανάσα, ο κατατρεγμένος των ιμπεριαλιστικών
πολέμων, κάθε καταπιεσμένος της γης που αυτή
του ακριβώς η ιδιότητα του στοίχισε τη ζωή, ένας
προς ένα έχουν το δικό τους στίγμα στην πορεία
της ανθρωπότητας προς το μέλλον. Η προσφορά
τους μόνο η ιστορία μπορεί να μας δείξει ποια
ήταν. Ένα είναι το σίγουρο, αυτοί που μένουν
πίσω έχουν χρέος να μαζέψουν την πείρα που
αφήνει κάθε σταθμός της κοινωνικής εξέλιξης.
Πείρα πολύτιμη και αναγκαία, πείρα που θα
καλεστούμε αργά η γρήγορα να αξιοποιήσουμε.
•Ιάκωβος Τοφαρής
Μέλος ΕΔΟΝ
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«Ν»: Γιατί η συγκεκριμένη περίοδος του 1948 μπαίνει κάτω απο το
μικροσκόπιο; Γιατί είναι μια σημαντική περίοδος;
Π.Σ.: Με αυτή τη δουλειά στόχος ήταν να φωτίσουμε κάποιες άγνωστες ή
λιγότερο γνωστές πτυχές μιας πολύ σημαντικής περιόδου της ιστορίας του
κυπριακού αθλητισμού που σημάδεψε την εξέλιξη του. Το 1948 κάποιοι
φύτεψαν το σπόρο του διχασμού στο χώρο του ποδοσφαίρου και του
αθλητισμού, μέσα από τη κομματικοποίηση του. Ήταν σημαντικό να γίνει
αυτή η έρευνα διότι κάποιοι για 10ετίες, και μέχρι σήμερα, επιδίδονται σε
παραχάραξη της ιστορίας, ρίχνοντας την ευθύνη για τη πολιτικοποίηση
και κομματικοποίηση του αθλητισμού στην αριστερά, και τη δημιουργία
των αριστερών σωματείων τότε. Ο χώρος της δεξιάς οφείλει ένα μεγάλο
mea culpa για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, και δεν τολμά να το πει.
«Ν»: Ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στα γεγονότα της 10ετίας του 1940;
Πως η δεξιά είχε τον έλεγχο της αθλητικής ζωής στο τόπο;

Στο μυαλό τους δεν υπήρχε
χώρος στη διαφορετική
άποψη, άλλες ιδέες και άλλη
ιδεολογία. Με την ίδρυση του ΚΚΚ
το 1926 άρχισαν να διαχέονται
διαφορετικές ιδέες στην κυπριακή
κοινωνία και αυτό αποτέλεσε
μεγάλο «αγκάθι» για τους
εθνοπατέρες

Π.Σ.: Από τα τέλη του 19ου, η αθλητική ζωή του τόπου βρισκόταν στα
χέρια της άρχουσας ελίτ και της εκκλησίας με μπροστάρηδες αθλητικούς
παράγοντες διαποτισμένους με τη μεγάλη εθνική ιδέα. Τα Αναγνωστήρια
αποτέλεσαν τους πρόδρομους και προπομπούς των Γυμναστικών Συλλόγων
(ΓΣ) και ήταν φορείς πνευματικής ανάπτυξης, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
και συζητήσεων που διοργανώνονταν «με ευχές και ζητωκραυγές υπέρ
του Βασιλιά… της ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα και της
απελευθέρωσης κάθε ελληνικής γης….» Είναι μέσα σε τέτοιες συνθήκες και με αυτούς τους πολιτικοποιημένους
αθλητικούς παράγοντες που πορεύτηκε ο κυπριακός αθλητισμός.
«Ν»: Γιατί ο ρόλος των Γυμναστικών Συλλόγων υπήρξε καθοριστικός;

Π.Σ.: Οι ΓΣ ιδρύθηκαν στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα και είχαν τον απόλυτο έλεγχο στην εξέλιξη
της αθλητικής ζωής στον τόπο. Ήταν οι ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών γηπέδων και η συνεργασία με την ε/κ
ελίτ και τον ανώτερο κλήρο ήταν πολύ στενή. Οι ΓΣ έγιναν μέλη του ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα και οργανώθηκαν στη
Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου (ΤΕΣΚ) από το 1934. Αυτός ο φορέας διαδραμάτισε στα χρόνια που ακολούθησαν
αφού ουσιαστικά υπαγόρευαν τις εξελίξεις στο χώρο του αθλητισμού. Οι ΓΣ λειτουργούσαν για πολλές 10ετίες ως
καταλύτης στην αθλητική, κοινωνικό-πολιτιστική ζωή του τόπου. Στο μυαλό τους δεν υπήρχε χώρος στη διαφορετική
άποψη, άλλες ιδέες και άλλη ιδεολογία. Με την ίδρυση του ΚΚΚ το 1926 άρχισαν να διαχέονται διαφορετικές ιδέες
στην κυπριακή κοινωνία και αυτό αποτέλεσε μεγάλο «αγκάθι» για τους εθνοπατέρες αφού άρχισε να αναπτύσσεται
η ιδεολογική αντιπαλότητα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Η διαγραφή του Κινύρα προκάλεσε την αντίδραση αθλητών από όλους τους
Συλλόγους, που με κοινή διακήρυξη αποχώρησαν από τους Παγκύπριους
αγώνες, στους οποίους ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν. Ανάμεσα τους ήταν
έξι αθλητές του ΓΣΕ (Τότσης, Νικής κ.α.), 3 αθλητές του ΓΣΠ καθώς και ο
Πισκοπιανός του ΓΣΟ. Αυτοί οι αθλητές τιμωρήθηκαν και εκδιώχθηκαν από
τους ΓΣ. Στη συνέχεια ούτε προπόνηση δεν τους άφηναν να κάνουν στα στάδια.
Οι ΓΣ μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα ο ΓΣΕ και ο ΓΣΠ που διέγραψαν αθλητές,
ποτέ δεν απολογήθηκαν για τη συμπεριφορά τους.
«Ν»: Ποιες ήταν οι εξελίξεις στη Λευκωσία και ιδιαίτερα στο χώρο του ΑΠΟΕΛ;

Π.Σ.: Οι εξελίξεις στο χώρο του ΑΠΟΕΛ, τον Μάη του 1948, ήταν όντως σοβαρές
αφού ως σωματείο που εκπροσωπούσε την ελίτ της πρωτεύουσας και την
άρχουσα τάξη, προσυπόγραψε τη διακήρυξη προς το ΣΕΓΑΣ, στο πνεύμα
που ζητήθηκε. Σε αυτό αντέδρασαν έντονα κάποιοι ποδοσφαιριστές του
σωματείου, ανάμεσα τους οι Λυμπουρής, Τσιαλής, Ψύλλος και Γωγάκης,
«Ν»: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η δεξιά υιοθέτησε πολιτικές αποκλεισμού σε βάρος της αριστεράς στη διάρκεια της 10ετίας
που εξέφρασαν τη διαφωνία τους δημόσια. Δημοσιεύματα της εφημερίδας
του 1940, και ιδιαίτερα σε βάρος των αθλητών και παραγόντων;
«Νέος Κυπριακός Φύλαξ» απαιτούσαν από το ΑΠΟΕΛ να εξοστρακίσουν τους
διαφωνούντες λέγοντας ότι «Το ζήτημα της εκκαθαρίσεως των σωματείων
Π.Σ.: Στη 10ετία του 1940, μετά την επανίδρυση του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ το 1941, εξελίχθηκε η μεγάλη σύγκρουση αριστεράς –
από τους κομμουνιστάς δεν είναι ενδοσωματειακόν. Είναι πολιτικόν ευρυτάτης
δεξιάς. Το 1943 ήρθε η ίδρυση του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος
σημασίας». Το σωματείο, μέσα σε κλίμα πόλωσης, απέβαλε από τις
(ΚΕΚ) ως απάντηση της δεξιάς στην ίδρυση του ΑΚΕΛ ενώ
τάξεις του τους διαφωνούντες ποδοσφαιριστές. Με την εκδίωξη των
απάντησαν και στην απόφαση της αριστεράς για τη δημιουργία
αθλητών από τον ΑΠΟΕΛ, ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις για νέο σωματείο
μορφωτικών – αθλητικών συλλόγων, με την ίδρυση των
στη Λευκωσία. Η πρώτη σύσκεψη που αποφάσισε την ίδρυση της
λεγόμενων Εθνικολαϊκών συλλόγων ή εθνικοφρόνων σωματείων.
Ομόνοιας έγινε στις 4 του Ιούνη 1948 και η ιδρυτική συνέλευση της
Το
1948
κάποιοι
φύτεψαν
το
Το εκτόπισμα που απόκτησε το ΑΚΕΛ ανάμεσα στο λαό, έφερε τις
σπόρο του διχασμού στο χώρο Ομόνοιας πραγματοποιήθηκε στις 17 του Ιούνη 1948.
μεγάλες επιτυχίες στις δημαρχιακές εκλογές του 1946. Η ίδρυση
του ΚΕΚ και των συλλόγων της δεξιάς δεν κατάφερε να αναχαιτίσει
του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, «Ν»: Η ίδρυση των νέων σωματείων παρουσιάζεται σήμερα από πολλούς ως
τη διείσδυση της αριστεράς στη κυπριακή κοινωνία. Αυτό ενόχλησε
αποτέλεσμα προειλημμένης απόφασης στο χώρο της αριστεράς…
μέσα από τη κομματικοποίηση του.
και θορύβησε τη δεξιά, την οικονομική ελίτ και τον ανώτερο κλήρο
Ήταν σημαντικό να γίνει αυτή η
που ξεκίνησαν ένα ανελέητο πόλεμο κατά της αριστεράς, σε όλα
Π.Σ.: Μέσα από εξιστορήσεις εκείνης της περιόδου αλλά και πολιτικές
τα επίπεδα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η ατμόσφαιρα
θέσεις που εκφράστηκαν, φαίνεται ότι όντως γίνονταν σκέψεις για
έρευνα διότι κάποιοι για 10ετίες,
που επικρατούσε μεταφέρθηκε και στο χώρο του αθλητισμού
ίδρυση νέων σωματείων. Όμως η σωστή διάσταση του ζητήματος
και μέχρι σήμερα, επιδίδονται σε
όπου οι παράγοντες της δεξιάς άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτικές
καταγράφεται, κατά την άποψη μου, στη τοποθέτηση του Ντίνου
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού αριστερών και προοδευτικών
Φοινικαρίδη, στο βιβλίο του «Ποδόσφαιρο – Άθλημα του λαού ή των
παραχάραξη της ιστορίας
παραγόντων, όπως και αθλητών, από τα αθλητικά σωματεία. Τη
κομματικών ελίτ;» που λέει ξεκάθαρα ότι «Σκέψεις και διεργασίες
διαδικασία αυτή υπέθαλψε ακόμα περισσότερο η εμφυλιοπολεμική
μπορεί να γίνονταν από την Αριστερά για τη δημιουργία ποδοσφαιρικών
σωματείων ή ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, … ωστόσο, η στάση της
ατμόσφαιρα που μεταφέρθηκε στη Κύπρο από την Ελλάδα, με
Δεξιάς να αποπέμπει από τα σωματεία αριστερούς αθλητές ή να τους
την απαίτηση του ΣΕΓΑΣ να προσυπογράψουν και οι αθλητικοί
ζητά να υπογράψουν πιστοποιητικά φρονημάτων δεν φαίνεται να άφησε στην
φορείς της Κύπρου δήλωση υποταγής στο βασιλιά και αποκήρυξης του δημοκρατικού στρατού. Ζητούσαν δηλαδή
αριστερά πολλά περιθώρια για διαφορετική αντίδραση»…
πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων…
«Ν»: Χρονολογικά, πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ως αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης; Πως αντέδρασαν οι
αθλητές και παράγοντες;

•Νικόλας Παττίχης
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου Κ..Σ ΕΔΟΝ

Π.Σ.: Η πρώτη αντίδραση έγινε στην Αμμόχωστο όπου από το τέλος του 1947 έγιναν οι πρώτες σκέψεις για ίδρυση
νέου σωματείου. Άλλωστε από το 1943 το ΚΕΚ στεγαζόταν στο οίκημα της Ανόρθωσης. Έτσι μια ομάδα νέων από το
χώρο του ΑΚΕΛ και της αριστεράς προχώρησαν, αρχές του 1948, στις προκαταρκτικές συσκέψεις, που οδήγησαν
στην ίδρυση της Νέας Σαλαμίνας στις 7 του Μάρτη 1948.

Διαβάστε περισσότερα:
Η Μεγάλη ρήξη του 1948 και η
ψευδεπίγραφη ενοποίηση του
κυπριακού αθλητισμού
Πάμπος Στυλιανού
Εφημερίδα Χαραυγή

Στη Λάρνακα ΓΣΖ, ΕΠΑ και Πεζοπορικός, απέκλεισαν τους προοδευτικούς και αριστερούς της Λάρνακας από μέλη
τους και αυτοί προχώρησαν στις 10 του Απρίλη στην ιδρυτική συνέλευση του σωματείου της ΑΛΚΗΣ. Τον Απρίλη ο
Γ.Σ Κινύρας αρνήθηκε να προσυπογράψει τη δήλωση υποταγής και ο ΣΕΓΑΣ με τη ΤΕΣΚ τον διέγραψαν από μέλος
τους επειδή «δεν είχε θέση στην ελληνική αθλητική οικογένεια».
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Το Κυπριακό δεν δημιουργήθηκε από «μόνο του» ούτε χθες…
Πολλά είναι αυτοί που θεωρούν, πως είμαστε προς το τέλος μιας μακρόσυρτης
πορείας μισού αιώνα γεμάτης αίμα, θλίψη και γεμάτες μίσος προσεγγίσεις ένθεν
και ένθεν.. Τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελίσσονταν καλύτερα από καιρό, θα
μπορούσε να μην υπάρχει καν Κυπριακό πρόβλημα όμως τα ξένα συμφέροντα και
η επέμβαση του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα του
Κυπριακού, οι μητέρες πατρίδες και ο εθνικισμός, που έγιναν πιόνια αυτού ακριβώς
του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού και αλλοπρόσαλλες, κοντόφθαλμες προσεγγίσεις
των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων δεν το επέτρεψαν.

O δρόμος για
την Ειρήνη στην
Κύπρο, την επίλυση
του Κυπριακού
δηλαδή, σίγουρα
δεν είναι εύκολος,
και σίγουρα έχει
σκοπέλους και
διάφορα προβλήματα.
Οι μεγάλες δυσκολίες
χρειάζονται και
μεγάλες προσπάθειες.
To AKEΛ το
επανάλαβε, πάρα
πολλές φορές,
είναι δύσκολη η
διαδικασία, για αυτό
και δεν πρέπει ούτε
να επιχειρείται η
καλλιέργεια του φόβου
με πράγματα αστήριχτα
και ατεκμηρίωτα
αλλά ούτε και να
ωραιοποιούνται τα
πράγματα. Αν ήταν
εύκολο το Κυπριακό
θα είχε λυθεί εδώ και
πάρα πολλά χρόνια.

Για αυτό και είμαστε στις
διαπραγματεύσεις…
Πρέπει μέσα από την διαδικασία των συνομιλιών
να εκφραστούν και να αποτυπωθούν στα
συμφωνηθέντα το ελάχιστο κοινό αίσθημα
δικαίου ολόκληρου του κυπριακού λαού. Η
λύση που θα ‘ρθει πρέπει και να φαίνεται, αλλά
κυρίως να είναι δίκαιη υπό τις περιστάσεις,
έχοντας υπόψη τις διεθνείς συγκυρίες και το
συσχετισμό δυνάμεων καθώς και το ότι διαιώνιση
της παρούσας κατάστασης μόνον καλό δεν φέρνει
για την Ειρήνη στην Κύπρο. Πρέπει μέσα από την
λύση να ικανοποιείται το αίσθημα ασφάλειας
όλων των Κυπρίων, επιβεβλημένη είναι η
αποστρατικοποίηση στο νησί μας και βεβαίως
χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και εγγυήσεις.
Πρωτίστως, να διανοίγει προοπτικές επανένωσης
και κοινής συμβίωσης, με στόχο ένα λειτουργικό
κράτος με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια
διεθνή προσωπικότητα.

Δρόμος ναι μεν με δυσκολίες, αλλά
που μπορούν να ξεπεραστούν...

O δρόμος για την Ειρήνη στην Κύπρο, την
επίλυση του Κυπριακού δηλαδή, σίγουρα δεν
είναι εύκολος, και σίγουρα έχει σκοπέλους και
διάφορα προβλήματα. Οι μεγάλες δυσκολίες
χρειάζονται και μεγάλες προσπάθειες. To
AKEΛ το επανάλαβε, πάρα πολλές φορές, είναι
δύσκολη η διαδικασία, για αυτό και δεν πρέπει
ούτε να επιχειρείται η καλλιέργεια του φόβου
με πράγματα αστήριχτα και ατεκμηρίωτα αλλά
ούτε και να ωραιοποιούνται τα πράγματα. Αν
ήταν εύκολο το Κυπριακό θα είχε λυθεί εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Ο βαθμός δυσκολίας είναι
πάρα πολύ μεγάλος, αλλά όταν έχεις μεγάλο
βαθμό δυσκολίας η αντίδραση σε αυτό είναι
ο πολλαπλασιασμός των προσπαθειών που
χρειάζεται να καταβάλεις. Και αυτό θα πρέπει
να κάνουμε, το οφείλουμε άλλωστε στην Κύπρο μας και τον Λαό της, το οφείλουμε
στη Ειρήνη. Ενόσω υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές, τα οποία εμπόδια και
αδιέξοδα μπορούν και θα σπάσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
και να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνίας.
Ως ΑΚΕΛ, όπως ξεκαθάρισε και ο ΓΓ της Κ.Ε του ΑΚΕΛ έχουμε έντονη την επιθυμία να
αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς διάφορες κατευθύνσεις τέτοιες που
θα επιτρέψουν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο να ξεπεραστούν τα
εμπόδια και να προχωρήσουμε μπροστά στη συζήτηση των θεμάτων που εκκρεμούν

Τα πράγματα δείχνουν πιο ευοίωνα σε σχέση με το 2004...
Αυτή τη φορά δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνημένη αυτόματη διαδικασία, όπως το
2004 -διενέργεια δημοψηφίσματος, χωρίς την έγκριση των ηγετών κτλ Αν συμφωνηθεί
λύση, τον τελικό λόγο θα έχει ο λαός και σίγουρα οφείλει και το περιεχόμενο της
λύσης να είναι πιο δίκαιο και σωστό για να μπορεί να εγκριθεί από το σύνολο του
Κυπριακού Λαού.
Η οικονομική κρίση έχει φέρει τα πάνω-κάτω. Ρευστοποιούνται οι μεσαίες τάξεις,
οι νέοι φεύγουν μαζικά για το εξωτερικό και οι εντάσεις ότι οι τ/κ θα επιδοτηθούν
από τους ε/κ, δεν έχει την ίδια απήχηση. Αντιθέτως, η λύση προβάλλει ως διέξοδος
από την κρίση.
Τρίτο, οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εξόρυξη φυσικού αερίου και αλλάξαν
ριζικά το περιβάλλον, που μας ωθεί όλο και περισσότερο σε λογικές διευθέτησης
του κυπριακού, αλλά παράλληλα δημιουργούν φόβο και ανησυχία.

Ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί/
‘’Kıbrıs’ta Barış Engellenemez’’...
Οι κοινοί αγώνες με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, το κοινό μας πάθος
για την ειρήνη, για την ενότητα και συνεργασία όλων των Κυπρίων πρέπει να
συνεχιστούν μέχρι να έρθει η πολυπόθητη Ειρήνη/ Bariş/ Peace.
•Aντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής «Ν»

ευρωπαϊκά θέματα
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α εκτρεφόμενα ζώα υποφέρουν λόγω των άθλιων συνθηκών κατά τη
μεταφορά τους. Συχνά τοποθετούνται στοιβαγμένα, ταλαιπωρούνται
από εξάντληση και πολύ πιθανόν να υποστούν κακώσεις κατά
την μεταφορά. Στα πλαίσια ενός συνεδρίου που διεξήχθη στην
Ολλανδία συνευρέθηκαν η GUE/ NGL, το κόμμα των ζώων και το
σοσιαλιστικό κόμμα συζητώντας και αυτή την θεματική.

Σίγουρα θα ήταν απαραίτητη η συστηματική επιθεώρηση ζωοτροφών, αλλά και
του τρόπου μεταφοράς των ζώων, ούτως ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα
βάναυσης μεταχείρισης ζώων. Ένα γεγονός που προκάλεσε ανησυχίας ήταν το
ζήτημα εξαγωγής βοοειδών στην Τουρκία, συνήθως από χώρες όπως Γαλλία,
Ουγγαρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Αυστρία. Η οργάνωση ‘Eyes on Animals’
έκανε κάλεσμα στις χώρες αυτές να αποφεύγουν να εκτελούν εξαγωγές κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν
φρικιαστικές συνθήκες. Η παρέμβαση αυτή έγινε αφότου παρατηρήθηκαν
περιστατικά μεταφοράς, όπου οι συνθήκες ήταν αποτρόπαιες και ασφαλώς και
δεν συμβάδιζαν και με τον νόμο.
Συχνά μπορεί να αναφερθούν περιστατικά, αλλά λόγω της μη διερεύνησης
της υπόθεσης ή λόγω της μη πλήρης κατάρτισης των ατόμων που διενεργούν
την υπόθεση, τα περιστατικά αυτά καταλήγουν να μένουν στα συρτάρια. Έτσι
η οργάνωση ‘Eyes on Animals’ παρέχει τη δυνατότητα να ενδυνάμωσης των
δεξιοτήτων των επιθεωρητών και δίνοντας παράλληλα κατευθυντήριες γραμμές
στις βιομηχανίες. Ωστόσο και σε αυτό τον τομέα στο βωμό του κέρδους, η ευημερία
των ζώων υποβαθμίζεται και η νομοθεσία παραγκωνίζεται.
Σύμφωνα με τον Peter Stevenson από Compassion in World Farming η ως έχει
κατάσταση δεν αφορά μόνο την ευημερία των ζώων, αλλά έχει άμεση επίδραση
και στην ασφάλεια των τροφίμων, στους φυσικούς πόρους, στο κλίμα και στην
υγεία. Μάλιστα κρίνει τα ποσοστά κατανάλωσης σιτηρών από τα ζώα δυσανάλογη,
επισημαίνοντας πως αυτό περιορίζει την διαθεσιμότητα των σιτηρών, που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, προμηνύοντας μακροπρόθεσμα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Compassion in World Farming προτείνει μετάβαση
σε ένα σύστημα τροφίμων και γεωργίας που καλλιεργεί την υγεία, τους φυσικούς
πόρους και την καλή διαβίωση των ζώων.

Δεκέμβρης 2016

Παραθέτουμε μερικά από τα σημεία που προτείνονται:
• Επαναπροσδιορισμό του ζωικού κεφαλαίου στη γεωργία.
• Προώθηση της πολιτικής για τα τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία,
μια πολιτική που ενισχύει την θρεπτική τροφή, προωθεί μια υγιεινή
διατροφή, επιτυγχάνει την επισιτιστική ασφάλεια, αποκαθιστά το
έδαφος, το νερό και τη βιοποικιλότητα και εμπίπτει στους στόχους για
κλιματικής αλλαγής. Επισημαίνεται παράλληλα πως είναι απαράδεκτο
το πιο φθηνό φαγητό να είναι και το πιο ανθυγιεινό.
• Οι αγροτικές επιχειρήσεις πιέζουν για την περαιτέρω βιομηχανοποίηση
του τομέα. Δεν χρειάζεται να παράγονται μεγάλες ποσότητες επιπλέον
τροφής.
• Ενθαρρύνεται η μείωση του κρέατος και των γαλακτοκομικών
κατανάλωση, κάτι το οποίο παράλληλα θα μείωνε την συχνότητα των
καρδιακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου.
• Αύξηση της άσκησης ελέγχου στη βιομηχανία της γεωπονικής, όπως
τους παραγωγούς χημικών, φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων
κ.ο.κ.
Σε αυτό το σημείο έρχεται και δικός μας ρόλος. Η μεταχείριση των ζώων, η καπηλεία
των φυσικών πόρων, η παραγκώνιση της προστασίας τους περιβάλλοντος, η
άνθιση των όποιων βιομηχανιών στις πλάτες της ανθρωπότητας δεν πρέπει και
δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους.

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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Ανδρέας Βύρας, Υποψήφιος Δήμαρχος Λάρνακας
Γιατί ο νέος ψηφοφόρος της Λάρνακας να επιλέξει την υποψηφιότητα του
Ανδρέα Βύρα;
Ένας νέος ψηφοφόρος πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξει τη δική μου υποψηφιότητα, διότι είμαι κι εγώ ένας από εσάς.
Είμαι κι εγώ ένας νέος άνθρωπος με όρεξη, όραμα και ένα σχέδιο να προσφέρω στην πόλη μου, στη Λάρνακα. Και
σε αυτό το σχέδιο οι νέοι της πόλης μας, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Γνωρίζω την απογοήτευση, το παράπονο και το θυμό των νέων ανθρώπων. Την απογοήτευση για τις χαμένες
ευκαιρίες της πόλης μας. Και για αυτό το λόγο ζητώ τη στήριξη των νέων της Λάρνακας για να διεκδικήσουμε και
να κερδίσουμε όσα έχασε η αγαπημένη μας πόλη.
Για δέκα χρόνια συμμετείχα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και πιστεύω ακράδαντα ότι γνωρίζω τις απαιτήσεις
των νέων μας και μπορώ να εργαστώ προς όφελός τους. Χρειάζεται να επιδείξουμε δυναμισμό και διεκδικητικότητα.
Διότι τίποτα δεν χαρίζεται.
Θα δώσω λόγο στη νέα γενιά. Θα ακούσω την άποψή τους, τις αγωνίες τους και με γνώμονα τα συμφέροντα της
νέας γενιάς, θα φτιάξουμε μαζί μια πόλη που θα δίνει ίσες ευκαιρίες στους νέους μας, ευκαιρίες απασχόλησης,
δημιουργίας και μιας ποιοτικής ζωής στην πόλη μας.

Όλο και λιγότεροι,όμως, νέοι συμμετέχουν πλέον στις εκλογικές
διαδικασίες. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους νέους;
Με όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν στην επιφάνεια,δεν θα αδικούσα τους νέους μας για την απογοήτευση που νιώθουν. Και η απογοήτευση αυτή, λογικό είναι να αγγίζει
σε μεγαλύτερο βαθμό τη νέα γενιά. Διότι είναι η νέα γενιά που σε μεγάλο βαθμό βιώνει τα αποτελέσματα της κακοδιαχείρισης και των προβλημάτων.
Από την άλλη, δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο της απόλυτης απαξίωσης και ισοπέδωσης. Διότι η αποχή των νέων από τα κοινά και τις εκλογικές διαδικασίες φέρνει
ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα: να επικρατούν συμπεριφορές και νοοτροπίες που προκαλούν την απαξίωση. Και να διοικούμαστε από λάθους ανθρώπους.
Προσωπικά θέλω να είμαι ξεκάθαρος: εξαρτάται από το κάθε άτομο που βρίσκεται σε θέση εξουσίας κατά πόσο θα γίνει συμμέτοχος και συνένοχος στη διαφθορά ή θα γίνει
πολέμιος της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και η ευθύνη για την επιλογή και την εκλογή προσώπων που θα χαρακτηρίζονται από συνέπεια και ακεραιότητα είναι συλλογική.
Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα, έχουμε όλοι ευθύνη μέσω της συμμετοχής να επιλέγονται οι ικανοί κι αυτοί που μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν
για μια καλύτερη κοινωνία. Γι΄ αυτό και καλώ τους νέους της πόλης μας να έρθουν κοντά. Να πάρουν το μέλλον της πόλη μας στα χέρια τους. Κι εγώ θα είμαι δίπλα τους.

Σίμος Ιωάννου, Υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου
Γιατί ο νέος ψηφοφόρος του Δήμου Αμμοχώστου να επιλέξει την υποψηφιότητα του Σίμου Ιωάννου;
Από τα μαθητικά μου χρόνια ήμουν στέλεχος της ΠΕΟΜ και ενεργό μέλος της ΕΔΟΝ. Στα φοιτητικά μου χρόνια είχα αναμιχθεί ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και διετέλεσα για
τέσσερα χρόνια Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης των Κυπρίων Ουγγαρίας. Με τον ερχομό μου στην Κύπρο, αναμείχθηκα ενεργά στα διοικητικά αθλητικών σωματείων.
Διετέλεσα για δεκαέξι χρόνια Πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Καρμιώτισσας Πάνω Πολεμιδιών, όταν το σωματείο αγωνιζόταν στα αγροτικά πρωταθλήματα.
Στην σχεδόν 30χρονη μου προσφορά στην Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου στα τμήματα ποδοσφαίρου και πετόσφαιρας, η επαφή μου με τους νέους αθλητές ήταν καθημερινή.
Δώσαμε βάρος στην ανάπτυξη των ακαδημιών στην πετόσφαιρα και η παρουσία μου κοντά στους νέους ήταν καθημερινή. Διετέλεσα για δέκα χρόνια Πρόεδρος της Επιτροπής
Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Αμμοχώστου, που με διάφορες εκδηλώσεις καταφέραμε να
φέρουμε κοντά όλους τους νέους της κατεχόμενης πόλης μας στην προσφυγιά. Η συνεχή μου
παρουσία κοντά στους νέους ανθρώπους, η προσφορά μου στον αθλητισμό είναι ο λόγος που
πιστεύω ο νέος ψηφοφόρος της Αμμοχώστου μπορεί να με εμπιστευθεί.

Ποιο θα είναι το πρώτο σας μέλημα, αν εκλεγείτε Δήμαρχος;
Πρώτο μέλημα μας είναι να διεκδικήσουμε δυναμικά την επιστροφή της πόλης μας. Ολόκληρη η
Αμμόχωστος να ζωντανέψει σαν ένα ενιαίο σύνολο. Θα σχεδιάσουμε και θα προγραμματίσουμε με
μπροστάρη το Δήμο Αμμοχώστου, θα εμπλέξουμε και θα συνεργαστούμε με όλους όσους μπορούν
να συνδράμουν σε ένα σωστά μελετημένο σχεδιασμό για την προετοιμασία της επιστροφής στην
πόλη μας, όπως το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, τις κρατικές υπηρεσίες,
τον ιδιωτικό τομέα, εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οργανωμένα σύνολα
της πόλης μας και όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.
Θα χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία πληροφόρησης σχεδιασμού
και αποτύπωσης, έτσι να προβούμε σε ένα σωστό σχεδιασμό για την επιστροφή. Ο σχεδιασμός
αυτός θα είναι ενιαίος για όλη την πόλη, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία, την παράδοση
και τους ανθρώπους της πόλης μας. Θα επικαιροποιήσουμε και θα αναβαθμίσουμε το Σχέδιο
Άμεσης Δράσης για τις πρώτες μέρες της επιστροφής με ένα και μοναδικό στόχο: Να μπορέσουμε
να επιστρέψουμε στη πόλη μας σωστά προετοιμασμένοι και έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη
σκληρή δουλειά.
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Παναγιώτης Σταυρινίδης, Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκωσίας
Γιατί ο νέος ψηφοφόρος του Δήμου Λευκωσίας να επιλέξει την υποψηφιότητα
του Παναγιώτη Σταυρινίδη;
Ο νέος ψηφοφόρος μπορεί να ταυτιστεί με την υποψηφιότητα μας. Πρώτον, γιατί προέρχομαι επαγγελματικά από τον χώρο
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπου εκεί συζητάμε καθημερινά για τα προβλήματα και τα οράματα της νεολαίας. Κατά
δεύτερο, γιατί στο πρόγραμμα μας έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τις δράσεις που αφορούν τη νεολαία, τις ευκαιρίες
απασχόλησης, κατάρτισης, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Και τέλος, γιατί η νεολαία απαίτησε ήδη την ανανέωση στην
πολιτική ζωή με ανθρώπους που να εκφράζουν γνήσια τις ανησυχίες τους. Και η υποψηφιότητά μας έρχεται ακριβώς ως
επιστέγασμα αυτής της κατεύθυνσης που δίνει η νεολαία.

Ποιες πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει ο Δήμος Λευκωσίας για επίλυση
προβλημάτων που αφορούν τους νέους;
Ο ρόλος του Δήμου είναι καίριας σημασίας σε όλες τις πτυχές που αφορούν τη νέα γενιά. Με έργα υποδομής που να
καλύπτουν τις ανάγκες των νέων για αθλητισμό και ψυχαγωγία. Με ενίσχυση δωρεάν υπηρεσιών επαγγελματικής
συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Με ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Με ενίσχυση των πρωτοβουλιών του κινήματος της νεολαίας σε ζητήματα όπως είναι η πρόληψη, οι τέχνες, το θέατρο
και ο αθλητισμός. Ακόμα και με προσφορά υπηρεσιών στήριξης σε νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά και
άλλα προβλήματα.
Ο Δήμος δεν πρέπει να είναι ακόμα μια απρόσωπη κυβερνητική αρχή εξουσίας. Αλλά αντίθετα να είναι μια ανθρωποκεντρική
μορφή συλλογικότητας που να δίνει την ευκαιρία συμμετοχής και δράσης στους νέους ανθρώπους.

Ανδρέας Χρίστου, Υποψήφιος Δήμαρχος Λεμεσού
Γιατί ο νέος ψηφοφόρος της Λεμεσού να επιλέξει την υποψηφιότητα του
Ανδρέα Χρίστου;
Ζητούμε από τον νέο ψηφοφόρο να μας τιμήσει με την ψήφο του γιατί ανανεώσαμε την πόλη, γιατί δώσαμε νέες
προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης με σημαντικά έργα τα οποία από τη μια άλλαξαν την εικόνα της πόλης
και από την άλλη δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας.
Πέραν τούτων κάναμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις (Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο – ΓΣΟ, ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγίου
Αντωνίου, γήπεδο φούτσαλ στο Ζακάκι), εξωραΐσαμε την παραλιακή περιοχή προσφέροντας νέες δυνατότητες στους
λάτρεις του υγρού στοιχείου, διοργανώσαμε νέες αθλητικές δράσεις στα πλαίσια των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, αναβαθμίσαμε
μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς τον Μαραθώνιο Λεμεσού και τον ανεβάσαμε σε ψηλά επίπεδα συμμετοχών
αθλητών και αθλουμένων, εγκαθιδρύσαμε στη Λεμεσό το ΤΕΠΑΚ προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες σπουδών,
βοηθήσαμε ώστε να εγκατασταθούν στην πόλη μας άλλα πανεπιστήμια, κολλέγια και διάφορα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Παραχωρήσαμε με μεγάλη χαρά στον Οργανισμό Νεολαίας μέρος του κτιρίου της Α’ Δημοτικής Αγοράς που
μετατράπηκε σε Πολυκέντρο Νεολαίας, δημιουργήσαμε νέους ποδηλατοδρόμους και ενοποιήσαμε τους υφιστάμενους,
χτίσαμε εκατό διαμερίσματα για φτωχές, κυρίως νέες οικογένειες, κάναμε παιδότοπους σε σαράντα τρεις συνοικίες
– πλατείες και διαμορφώσαμε εξ’ υπαρχής εκατό ενενήντα νέες πλατείες.
Αναπτύξαμε πολιτιστικές δραστηριότητες με αποδέκτη κατ’ εξοχήν τη νέα γενιά –
Στο Δημοτικό Ωδείο φοιτούν 70 περίπου νέα παιδιά, ενώ το Δημοτικό Κέντρο Χορού προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ταλαντούχους νέους και νέες για να προχωρήσουν
επαγγελματικά στον τομέα του χορού.
Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για ανταλλαγές μεταξύ μαθητών λυκείων Αγίας Πετρούπολης και Λεμεσού, στηρίξαμε τον θεσμό των μαθητικών συμβουλίων Λυκείων
και Γυμνασίων, όπως και τους θεσμούς του Συμβουλίου Νεολαίας, του Ανοιχτού Σχολείου και τα προγράμματα «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» και «Ελεύθερα Χέρια».
Σχεδιάζουμε την περαιτέρω βελτίωση των γειτονιών και των συνοικιών (πάρκα, δρόμοι, πεζοδρόμια, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις), από ευρωπαϊκούς
πόρους που έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Θα δημιουργηθούν χώροι για δράσεις της νεολαίας στις δημοτικές πολυκατοικίες οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, ως επίσης και
κέντρο νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Προγραμματίζουμε την ανοικοδόμηση 150 διαμερισμάτων στον ΄Άγιο Νικόλαο και στην περιοχή της οδού Γκαίτε για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ποδοσφαιρικό
γήπεδο στη συνοικία Αποστόλου Ανδρέα, τη δημιουργία του Σχολείου της Δεύτερης Ευκαιρία, την ανάπλαση του Δημοσίου Κήπου και άλλα.

Μήνυμα Δημάρχου
Το δικό σας όραμα, το όραμα μας, το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός, η συναίνεση και η κοινή βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου έφεραν στη Λεμεσό ζηλευτή υποδομή και
έργο ζωής.
Αποδείξαμε στην πράξη την κοινωνική μας ευαισθησία, με συμπαράσταση στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτέλεσαν
επένδυση ζωής στη δράση μας, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του πρασίνου, ήταν προτεραιότητα στην καθημερινή μας προσπάθεια.
Ένα καινούργιο πρόγραμμα ανάπτυξης βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Νέα μεγάλα έργα σχεδιάζονται και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Εκφράζω και με αυτή την ευκαιρία την απεριόριστη μου εκτίμηση προς τις νέες και νέους, δημότες της Λεμεσού και τους διαβεβαιώνω ότι η ίδια πολιτική ανάπτυξης και
προόδου θα διέπει και στο μέλλον την δράση μας.
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ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων θα πραγματοποιήσει και φέτος την ετήσια εκστρατεία «Κάλαντα
Αλληλεγγύης». Ο θεσμός των Καλάντων Αλληλεγγύης έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, ως μια από τις
σημαντικότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης του κινήματος μας γιατί προσφέρουμε, στο μέτρο των
δυνατοτήτων μας, σε παιδιά, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, βοήθεια που την έχουν ανάγκη.
Παράλληλα δίνουμε στα ΕΔΟΝόπουλα που συμμετέχουν στη δράση του κινήματός μας την ευκαιρία
να συμβάλουν έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας μας εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους (ηθική και υλική)
και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα του ανθρωπισμού, της προσφοράς, του
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
.
Τα Κάλαντα Αλληλεγγύης 2017 είναι αφιερωμένα στην Παιδογκολογική Κλινική του Μακάριου
Νοσοκομείου. Τα ΕΔΟΝόπουλα δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθή μπροστά στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνομήλικοι τους, με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Μέσα από τη στήριξη της Παιδογκολογικής κλινικής θέλουμε να δηλώσουμε
παράλληλα τη στήριξή μας προς όλα τα παιδιά που βιώνουν προβλήματα
υγείας και έχουν ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συγκεκριμένα,
μέσα από την εκστρατεία αυτή, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι όλα
τα παιδιά, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πρέπει
και έχουν το δικαίωμα στα πλαίσια του συστήματος δωρεάν δημόσιας
υγείας, να τους παρέχονται ο απαραίτητος εξοπλισμός και υποδομή,
για τη σωστή Ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και για βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Η Δημόσια Υγεία έχει βρεθεί στο στόχαστρο των πολιτικών του μνημονίου
και της Κυβέρνησης, η οποίαπροχώρησε σε σημαντικές περικοπές στον
προϋπολογισμό για την Υγεία. Η εικόνα που παρατηρείταισήμερα στα
δημόσια νοσηλευτήρια καταδεικνύει πως ο τομέας της υγείας στην
Κύπρο αντιμετωπίζειμεγάλα προβλήματα. Η υποστελέχωση, η έλλειψη
φαρμάκων, τεχνικού και υλικού εξοπλισμού, είναιμερικά παραδείγματα
από την κατάσταση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Παράλληλα, η
Κυβέρνησημεθοδεύει την ανατροπή των σχεδιασμών για το ΓεΣΥ και
προωθεί πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας, τοοποίο θα μετατρέψει την
υγεία από δικαίωμα σε προνόμιο των λίγων.
Ως Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, τονίζουμε την ανάγκη για μια
δημόσια και δωρεάν υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού, της
νεολαίας και των παιδιών. Τα κρατικά νοσηλευτήρια πρέπει να καταστούν
η ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας,παρέχοντας ποιοτική φροντίδα
και περίθαλψη.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα ΕΔΟΝόπουλα, στα πλαίσια των «Καλάντων Αλληλεγγύης» θα
πραγματοποιήσουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε
όλες τις Επαρχίες της Κύπρου για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους
και να ευαισθητοποιήσουν την κυπριακή κοινωνία για τη σημασία της
προσήλωσης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους στους πολίτες και
στις ανάγκες τους στον τόσο σημαντικό τομέα της υγείας.
Θα μας βρείτε λοιπόν και πάλι σε δρόμους και πλατείες, σε εκδηλώσεις που
θα πραγματοποιήσουμε στα πλαίσια της εκστρατείας σε κεντρικά σημεία των
πόλεων, όπου θα διατίθενται προς πώληση προϊόντα για αυτό το σκοπό.
Όλα τα έσοδα θα δοθούν στην Παιδογκολογική Κλινική του Μακάριου
Νοσοκομείου.
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων ενδυναμώνει για ακόμη μια
χρονιά τη φωνή της Αλληλεγγύης, στέλνει μηνύματα συμπαράστασης,
σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας
και έχουν ανάγκη από τη στήριξη τόσο του κράτους, όσο και της
ίδιας της κοινωνίας.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Λευκωσία:

• 16/12/2016, Παζαράκι Αλληλεγγύης, στην πλατεία
Φανερωμένης,
ώρα: 15:00-19:00 μ.μ.
• 30/12/2016, Παζαράκι Αλληλεγγύης,
στην πλατεία Φανερωμένης,
ώρα: 15:00-19:00 μ.μ.

Λεμεσός:

• 11/12/2016, Περίπτερο στη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας,
ώρα: 11:00 π.μ.-18:00 μ.μ.
30/12/2106, Περίπτερο στην πλατεία του κάστρου,
ώρα: 16:00 μ.μ.

Λάρνακα:

• 3/12/2016, Εξόρμηση στο εμπορικό κέντρο της
Λάρνακας, ώρα: 16:00 μ.μ.
• 3/12/2016, Περίπτερο στο Χριστουγεννιάτικο
Παζαράκι της κοινότητας Ορόκλινης, ώρα: 16:00 μ.μ.
• 10/12/2016, Εξόρμηση στο εμπορικό κέντρο της
Λάρνακας, ώρα: 16:00 μ.μ.

Αμμόχωστος:

• 11/12/2016, Περίπτερο στη Χριστουγεννιάτικη
Λεωφόρο του Δήμου Δερύνειας,
ώρα: 10:00 π.μ.-18:00 μ.μ.
• 24/12/2016, Περίπτερο στο εμπορικό κέντρο
της Λάρνακας, ώρα: 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

Πάφος:

• 11/12/2016, Παζαράκι Αλληλεγγύης, στην κεντρική
πλατεία Χλώρακας, ώρα: 11:00 π.μ.
• 21/12/2016, Τραπεζάκι κατά τη διάρκεια της
θεατρικής παράστασης, «Οι Τρίπλαροι
τζαι ο Δράκος της μηλιάς» από το θέατρο
«ΑντίΛογος»,στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου ώρα:
18:00 μ.μ..
• 23/12/201, Τραπεζάκι κατά τη διάρκεια της
θεατρικής παράστασης, «Οι Τρίπλαροι τζαι ο
Δράκος της μηλιάς» από το θέατρο «ΑντίΛογος»,
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως
Χρυσοχούς, ώρα: 18:00 μ.μ.
• 24/12/2016, Εξόρμηση στο
εμπορικό κέντρο της πόλης,
ώρα: 11:00 π.μ.

Δεκέμβρης 2016
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ενδοσxoλική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ
των μαθητών και όχι μόνο, έχει αρχίσει
να γίνεται αντικείμενο προσοχής στην
Κύπρο. Θεωρείτο αλλά και θεωρείται
ακόμα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, μιας
και τους τελευταίους μήνες τα περιστατικά
βίας στα σχολεία έχουν πάρει αυξητικές τάσεις,
μεγαλώνοντας έτσι το ποσοστό τους.
Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του
εκφοβισμού είναι σύνθετο και στην εκδήλωση
του συμβάλει ολόκληρο το περιβάλλον στο
οποίο μεγαλώνουμε. Ουσιαστικό ρόλο παίζει το
κλίμα εντός του σχολείου, ο τρόπος προβολής
της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
καθώς και γενικότερα κοινωνικά προβλήματα
που αυξάνουν τις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, ένας από τους
κύριους λόγους άσκησης βίας από μαθητές είναι το οικογενειακό περιβάλλον
στο οποίο ζουν, το οποίο μάλιστα έχει και άμεση επίδραση σε αυτά.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλουν
εκτενώς τα διάφορα κρούσματα βίας και μάλιστα αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην
προβολή τους προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό τηλεθέασης τους. Είναι γνωστό
ότι τα Μ.Μ.Ε αρέσκονται στην μετάδοση βίας στα σχολεία ή το «bullying», αφού
τα θέματα αυτά «πουλούν». Το γεγονός αυτό όμως, συμβάλλει στην προώθηση
της βίας στα σχολεία.

Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση αυτών
των φαινομένων...
Ποιός είναι ο ρόλος του σχολειού; Ο πρώτος και κυριότερος ρόλος του σχολείου
είναι να ετοιμάζει για την κοινωνία σωστούς πολίτες. Το σχολείο πρέπει να είναι
ενήμερο και έτοιμο για αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.
Το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί κλίμα στο οποίο οι μαθητές να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, ούτως ώστε να έρχονται πιο κοντά και μέσα από αυτό να σέβονται
τα δικαιώματα ο ένας του άλλου και να αποδέχονται την διαφορετικότητα του
καθενός. Οι μαθητές πρέπει να αγαπήσουν το σχολείο και τη σχολική ζωή και
όχι να τη μισούν, αλλά αυτό θέλει ενεργή συμμετοχή και από τις δύο πλευρές,
σχολείου και μαθητών. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει μια αντιπάθεια εκ μέρους
των μαθητών αλλά και μια απάθεια εκ μέρους του σχολείου και ότι μπορεί να το
πλαισιώνει; Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού
στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα,

αποσιωπούνται πολλά ή σχεδόν και όλα, γιατί «θεωρούν» ότι ντροπιάζουν τη
φήμη του σχολείου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
έχει τεράστια ευθύνη και ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής
βίας. Παρά το ότι η βία στα σχολεία όλο και αυξάνεται, το Υπουργείο φαίνεται
να παραμένει αδρανές.
Εμείς ως ΕΔΟΝίτες και μαθητές, πρέπει να καταδικάζουμε την κάθε μορφή βίας.
Δεν είναι δυνατό στην πιο τρυφερή ηλικία να υπάρχουν τέτοια κρούσματα, ειδικά
στις μέρες μας όπου η κοινωνία πασχίζει με σοβαρότερα προβλήματα, όπως
είναι η φτώχεια, η μετανάστευση, η ανεργία κ.ο.κ. Οι μαθητές θα έπρεπε να
είναι σαν μια γροθιά, η οποία θα παλεύει για το μέλλον αυτού του τόπου. Ας μην
είμαστε απόλυτοι όμως, υπάρχουν και οι συμμαθητές μας αλλά και άλλα άτομα
που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίοι καθημερινά μας βγάζουν
ασπροπρόσωπους.
Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε ενάντια στη βία, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους
όσους απαρτίζουν την κοινωνία. Η νεολαία είναι το μέλλον του τόπου μας, και
αν είναι ενωμένη μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, τα οποία μέχρι τώρα
ήταν «ακατόρθωτα»! Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές αλλά και στους ίδιους
μας τους εαυτούς , γιατί απλά ΜΠΟΡΟΥΜΕ , για ένα καλύτερο αύριο, που ο κάθε
άνθρωπος δε θα έχει την ανάγκη να ξεχωρίσει ασκώντας βία.
•Μάριος Χ΄ Ηλία,
Μέλος Τ. Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας
Α’ Λυκείου
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υμπληρώθηκαν φέτος, στις 15 Νοεμβρίου, 33 χρόνια από την μονομερή και παράνομη ανακήρυξη του
ψευδοκράτους και όλες τις αποσχιστικές ενέργειες που ακολούθησαν. Όπως και κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, δώσαμε το παρών μας στην αντικατοχική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΟΦΕΝ σε συνεργασία με
την ΠΣΕΜ με κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης «Κυπριακή Δημοκρατία – Ελεύθερη – Ενωμένη Πατρίδα»

Για ακόμα μία φορά με την μαζική και δυναμική παρουσία της νεολαίας του τόπου μας , στείλαμε το μήνυμα πως δεν
συμβιβαζόμαστε ούτε με την κατοχή αλλά ούτε και με την διχοτόμηση του νησιού μας. Προτάξαμε τη θέληση μας
για λύση και επανένωση του τόπου και του λαού μας στα πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα
διασφαλίζει μία Κυριαρχία, μια Ιθαγένεια και μια Διεθνή Προσωπικότητα. Ο αγώνας του λαού μας οφείλει να είναι
πρώτα από όλα, υπόθεση και των νέων αυτού του τόπου. Το μέλλον αυτής της κοινωνίας, δείχνει τον δρόμο, για
ειρήνη και ευημερία της Κύπρου μας.
Παράλληλα για ακόμα μια χρονιά φοιτητές και μαθητές τίμησαν την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου. Παρότι οι
εκδηλώσει μνήμης και τιμής, με την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία στις 17 του Νοέμβρη είναι καθιερωμένη
εκδήλωση, δεν αποτελεί κάτι το εθιμοτυπικό. Αντίθετα οι αγώνες των φοιτητών του Πολυτεχνείου αποτελούν φάρο
αγωνιστικότητας και μαχητικότητας για το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα του τόπου μας. Το σύνθημα ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ αποτελεί ουσιαστικά ένα αίτημα σε εκκρεμότητα και είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
Πέραν από τα σωστά μηνύματα που στάλθηκαν μέσω της εκδήλωσης δυστυχώς δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην
όλη στάση της παράταξης του ΔΗ.ΣΥ., ΦΠΚ Πρωτοπορίας. Για ακόμα μια χρονιά τάχθηκε απέναντι από το οργανωμένο
φοιτητικό κίνημα αφού ήταν απών από την αντικατοχίκη πορεία- εκδήλωση. Πρόφαση για την αποχή της, η διαφωνία
για το σύνθημα «ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ» όπου υπήρχε μέσα στο πλαίσιο συνθημάτων της εκδήλωσης, το
οποίο εγκρίθηκε από την Γ.Γ. της ΠΟΦΕΝ και την ΠΣΕΜ. Μια μέρα όπου ολόκληρη η νεολαία του τόπου μας θα έπρεπε
ενωμένη να βροντοφωνάζει ενάντια στην κατοχή και για επανένωση του νησιού μας η Πρωτοπορία προτίμησε την
αποχή. Όλα αυτά εν έτη 2016 και την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο ΠτΔ βρισκόταν στο τραπέζι των συνομιλιών. Την ίδια
ώρα που Δημοκρατικός Συναγερμός μιλά για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η φοιτητική του παράταξη
προτίμησε να μην συμμετέχει για τα δικά της μικροπαραταξιακά συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο ότι η νεολαία της Δεξιάς,
αρνείτια να αποτινάξει τον εθνικισμό σωβινισμό από τις τάξεις της για ιδεολογικούς και ψηφοθηρικούς λόγους. Με
τον φόβο να χάσει τους όποιους ψήφους από αντιομοσπονδιακούς ψηφοφόρους, συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται
μεταξύ της πρόσφατης επαναπροσεγγιστικής της τάσης και του ακραίου εθνικιστικού ιστορικού της.
Τα φετινά γεγονότα δεν είναι βέβαια, πρωτάκουστα για εμάς, αφού οι συνάδελφοι της Πρωτοπορίας μας έχουν
συνηθίσει εδώ και χρόνια σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εμείς ως Προοδευτική, πιστοί στις διαχρονικές μας θέσεις,
θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή του αντικατοχικού αγώνα και για την επανένωση του τόπου μας. Στηρίζουμε
τις διαδικασίες για επίλυση του Κυπριακού υπό τον ΠτΔ, εαν και εφόσον παραμένει πιστός στις πάγιες θέσεις την
ελληνοκυπριακής πλευράς.
Ας γίνουμε λοιπόν, η γενιά της επανένωσης, για να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες
μας Τουρκοκύπριους, σε μία Κύπρο ελεύθερη επανενωμένη χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήτριες δυνάμεις.
•Πάμπος Ανδρονίκου
Πρόεδρος ΦΕΚ Ρεθύμνου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Ο ρόλος της Τ.Α. σήμερα
Χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα σε δομές που να στηρίζουν ουσιαστικά τους ανθρώπους
και την εργαζόμενη οικογένεια και κύρια τις εργαζόμενες γυναίκες μέσα από την δημιουργία
επαρκών υποδομών φύλαξης, φροντίδας , υγιούς και δημιουργικής ψυχαγωγίας των παιδιών
και άλλων εξαρτώμενων ατόμων.
Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί απαντά αρνητικά στο αρχικό μας ερώτημα. Με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μας φανερώνει πως δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προσεγγίσεις
και απαιτήσεις από την Τ.Α.
Η απόλυτη ευθυγράμμιση των σημερινών κυβερνώντων με τις πολιτικές λιτότητας,
η οποία συρρικνώνει την κοινωνική πολιτική του κράτους, αποτελούν ένα από τα
μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, εμπόδιο στην δραστηριότητα της Τ.Α. όπως
την περιγράψαμε πιο πάνω.
Λόγω των περικοπών που εξακολουθούν να γίνονται μέχρι και σήμερα βλέπουμε την
αναστολή ή τερματισμό λειτουργίας κρατικών Στεγών Ηλικιωμένων, Βρεφοκομικών
και Παιδοκομικών Σταθμών.
Συγκεκριμένα οι κοινωνικές παροχές έχουν αποκοπεί κατά 20% ,127 εκατομμύρια σε
πραγματικούς αριθμούς, από το 2014 και παραμένουν καθηλωμένες μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, την ίδια χρονιά υπήρξε μείωση στο κονδύλι προς τις ΑΤΑ, τα ΣΚΕ, και
τις εθελοντικές οργανώσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου 17,4% . Επίσης παραμένει
καθηλωμένη μέχρι σήμερα η πολιτική της λιτότητας που ακολουθείται κατά γράμμα
από τους σημερινούς κυβερνώντες, μας έφεραν στο σημείο όπου η κρατική ενίσχυση
να μην μπορεί να καλύψει ούτε το 1/3 των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κάτι
που βραχυκυκλώνει τις προσπάθειες εκπόνησης κοινωνικής πολιτικής από τις τοπικές
αυτοδιοίκησης.

Οι δικές μας προτάσεις ...
Ενώ η τοπική κοινωνία περιθωριοποιείται και θυσιάζεται στον βωμό της λιτότητας, η ΕΔΟΝ
αντιδρά και διεκδικεί καταθέτοντας συγκεκριμένες απόψεις και προβληματισμούς με βασική
επιδίωξη μιας μεταρρύθμισης που να εξασφαλίζει:
Εκσυγχρονισμός του θεσμού, κατοχύρωση της αυτονομίας και της κοινωνικής του αξιοπιστίας, ώστε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλει αποτελεσματικά στην υπέρβαση της γενικότερης κρίσης της κοινωνίας,
στηρίζοντας τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή.
πως προκύπτει και από τον πιο πάνω τίτλο θα επιχειρήσω να
απαντήσω στο ερώτημα εάν έχουμε όλοι την ίδια άποψη για
το ποια τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε. Από την απάντηση του
ερωτήματος προκύπτουν και οι πολιτικές προσεγγίσεις
όσον αφορά τον θεσμό της Τ.Α.
Για εμάς η Τ.Α. έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
κοινωνία αφού ως θεσμός, θα πρέπει να είναι στην πράξη η
εγγύτερη προς τον πολίτη μορφή εξουσίας. Ακόμα και στην περίοδο
της Αγγλοκρατίας που αποτελούσε την μόνη μορφή συμμετοχής
στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, μέσα από τον καταλυτικό ρόλο
του κινήματος μας, οι Δήμοι μετατράπηκαν σε φορείς αξιοζήλευτης
κοινωνικής πολιτικής αλλά και αντιαποικιακού αγώνα.

Οι νέοι έχουν ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσουν στις τοπικές κοινωνίες, τόσο για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα
(πολιτισμός, αθλητισμός, επιμόρφωση,κοινωνικά προβλήματα κ.ά.), όσο και για γενικότερα ζητήματα (πολεοδομικός
σχεδιασμός και έργα υποδομής, περιβάλλον κ.ά.).

Για επίτευξη των πιο πάνω η τοπική Συγκεκριμένα προτείνουμε:
κοινωνία χρειάζεται να έχει και να • Τη στήριξη κάθε προσπάθειας για δημιουργία υποδομών στους
αξιοποιεί αποτελεσματικά τους απαραίτητους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής πρόνοιας,
της στέγασης και αναζωογόνησης υποβαθμισμένων περιοχών.
πόρους αναπτύσσοντας συνεργασίες με
Τ.Α. σε συνεργασία με τον Ο.ΝΕ.Κ. έχει σημαντικό ρόλο να
τοπικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις Η
διαδραματίσει στην επέκταση των θεσμών των Πολύκεντρων
για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων και
Νεολαίας, Παιγνιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης.
• Την υποστήριξη και ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν
καθημερινά αυξανόμενων
στην στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ιδιαίτερα
κοινωνικών αναγκών.

Αυτό καταδεικνύει το ρόλο και τις δυνατότητες που μπορεί και
πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικά στις σημερινές
συνθήκες. Η αποκέντρωση, η αυτοδιαχείριση, η συμμετοχή του
λαού στις αποφάσεις είναι βασικά συστατικά που πρέπει να
προσφέρει η Τ.Α. με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής πολιτικής που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργατικής οικογένειας.

Όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του Κεντρικού Γρ. Γυναικών
ΠΕΟ με τίτλο «Για μια τοπική αυτοδιοίκηση με κοινωνικό πρόσωπο» που
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21/11, η Τ.Α. μπορεί και πρέπει να
έχει καθοριστικό ρόλο στην στήριξη των εργαζομένων, των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. Μπορεί και πρέπει να αναβαθμίσει την ποιότητα
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Για επίτευξη των πιο πάνω η τοπική κοινωνία χρειάζεται να έχει και να
αξιοποιεί αποτελεσματικά τους απαραίτητους πόρους αναπτύσσοντας
συνεργασίες με τοπικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις για την
κάλυψη των μεταβαλλόμενων και καθημερινά αυξανόμενων κοινωνικών
αναγκών.

των ηλικιωμένων, των νέων, των εργαζόμενων μητέρων, των
ατόμων με αναπηρίες και των ανέργων.
• Την εφαρμογή της πολεοδομικής ανασυγκρότησης, για την

προστασία και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
• Την δημιουργία κέντρων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, ενημέρωσης για την υγεία και
πρόληψης παθήσεων.
• Την επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού των Συμβουλίων Νεολαίας, ώστε να καλύπτει όλους τους Δήμους και τις
μεγάλες κοινότητες με στόχο την διεύρυνση της συμμετοχής και της έκφρασης των νέων , την πολύπλευρη στήριξη
των οργανωμένων συνόλων νεολαίας, καθώς και στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων σε τοπικό επίπεδο.
Και αφού η απάντηση στο αρχικό ερώτημα διαφέρει τότε δεν μπορεί παρά να διαφέρουμε και από όλους όσους δεν
αντιλαμβάνονται με αυτό τον τρόπο τον ρόλο, την δομή και την δράση που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Έμπρακτα αποδεικνύουμε ότι η σχέση μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι περιστασιακή, δεν είναι
αποσπασματική, δεν είναι επιλεκτική. Είναι σχέση οργανική, συνειδητοποιημένη, σταθερή.
•Πέτρος Κούκος
Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΕΔΟΝ Στροβόλου
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ρόσφατα πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση των ευρημάτων της
Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού
Πληθυσμού για το Αλκοόλ και
άλλα Ναρκωτικά.Η έρευνα η οποία
πραγματοποιήθηκε σε μαθητές
ηλικίας 16 ετών σε 35 χώρες της ΕΕ,
στοχεύει στην εκτίμηση της έκτασης
και των προτύπων χρήσης νόμιμων και παράνομων
εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό, καθώς
και στην αποτύπωση των αντιλήψεων των μαθητών
έναντι στη χρήση ουσιών και άλλων εξαρτητικών
συμπεριφορών όπως η ενασχόληση με το διαδίκτυο,
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον τζόγο.
Όσον αφορά στην Κύπρο, η έρευνα κατέγραψε τις
απαντήσεις 2098 μαθητών, γεννηθέντων το 1999, από
όλα τα λύκεια κα τις τεχνικές σχολές της χώρας μας.
Τα ευρήματα της έρευνας
κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου προς την Πολιτεία
και την κοινωνία ευρύτερα
για την αυξητική τάση που
υπάρχει σε συγκεκριμένες
ουσίες εξάρτησης σε σχέση
με αντίστοιχη έρευνα του
2011.

Τα ευρήματα
της έρευνας
κρούουν τον
κώδωνα του
κινδύνου
προς την
Πολιτεία και
την κοινωνία
ευρύτερα για
την αυξητική
τάση που
υπάρχει σε
συγκεκριμένες
ουσίες
εξάρτησης
σε σχέση με
αντίστοιχη
έρευνα του
2011.

Η
αύξηση
που
παρουσιάζεται στην
υπέρμετρη κατανάλωση
αλκοόλ, η οποία ορίζεται
στα περισσότερα από
5 είναι ανησυχητική
καθώς ανέρχεται στο 6%
σε σχέση με το 2011 και
είναι ταυτόχρονα πολύ πιο
πάνω από τον μέσο όρο σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Εξίσου ανησυχητικά
είναι και τα ευρήματα
που αφορούν στο τζόγο.
Σύμφωνα με την έρευνα
22% των Κύπριων μαθητών
δήλωσαν ότι έχουν
στοιχηματίσει χρήματα
τη χρονιά που πέρασε
μέσω διαδικτύου και
εκτός διαδικτύου 27%.
Αξίζει να σημειώσουμε
πως οι αριθμοί που
καταγράφονται για
την Κύπρο είναι 6 και
9 ποσοστιαίες μονάδες
αντίστοιχα, ψηλότερα
από τον μέσο όρο. Όσον
αφορά στην χρήση
κάνναβης παρατηρείται
μια σταθεροποίηση που
κάθε άλλο πρέπει παρά
να μας εφησυχάζει αφού
7% των μαθητών ηλικίας 16 ετών φαίνεται να έχουν
χρησιμοποιήσει κάνναβη τουλάχιστον μία φορά στη ζωή
τους ενώ 5% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί κατ’ επανάληψη
κατά την περίοδο της έρευνας.
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θεωρούμε
ότι πρέπει
το κράτος
να δώσει
έμφαση στην
καταπολέμηση
του φαινομένου
τόσο σε
επίπεδο
καταστολής όσο
και σε επίπεδο
αντιμετώπισης
της
ουσιοεξάρτησης
με αύξηση των
κονδυλίων για
αναβάθμιση
των αρμόδιων
κέντρων και
των σχετικών
προγραμμάτων.

Η χρήση παράνομων
ουσιών
και
η
ενασχόληση με το τζόγο
από τους μαθητές στην
ευαίσθητη ηλικία των 16
ετών δεν μπορεί παρά
να μεταφραστεί ως
αδυναμία της πολιτείας
και της κοινωνίας να
αναθρέψουν νέους
με υγιής ασχολίες
και αυτοέλεγχο. Το
έντονα εκμεταλλευτικό
σύστημα,
το
οποίο προάγει τον
ανταγωνισμό και το
καθημερινό άγχος, τα
λανθασμένα πρότυπα
τα οποία επηρεάζουν
εύκολα τα άτομα
σε νεαρή ηλικία,
η ανικανότητα ή η
αδυναμία των γονιών
να σταθούν στηρίγματα
στα παιδιά τους και η
απουσία ενός ποιοτικού
εκπαιδευτικού
συστήματος είναι
μερικοί από τους
λόγους που οδηγούν τα
νεαρά άτομα σε τέτοιου
είδους συμπεριφορές.

Το ζήτημα των
εξαρτήσεων δεν μπορεί
παρά να αναλυθεί
σε ένα διπλό άξονα,
αυτό της πρόληψης και της καταπολέμησης.
Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την
ανάδειξη της υγιούς απασχόλησης της νεολαίας,
τόσο μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα όσο
και με άλλους θεσμούς σε τοπικό επίπεδο οι
οποίοι θα είναι προσβάσιμοι σε όλους τους
νέους για να μπορέσουν να επενδύσουν
εποικοδομητικά τον ελεύθερο τους χρόνο με
μαθήματα μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής και
άλλου είδους δραστηριότητες. Παράλληλα,
θεωρούμε ότι πρέπει το κράτος να δώσει
έμφαση στην καταπολέμηση του φαινομένου
τόσο σε επίπεδο καταστολής όσο και σε επίπεδο
αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης με αύξηση
των κονδυλίων για αναβάθμιση των αρμόδιων
κέντρων και των σχετικών προγραμμάτων.
Ταυτόχρονα,θα συνεχίσουμε να προφέρουμε
στους νέους εναλλακτικές λύσεις ενασχόλησης
μέσω των συλλογικών μας δράσεων ενώ
ταυτόχρονα θα λειτουργούμε εποικοδομητικά,
με συνεχή ανάδειξη του προβλήματος και
ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων στους
μαζικούς φορείς νεολαίας που συμμετέχουμε.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Η ίδρυση του ΚΚΚ
Το 1926 ιδρύεται στην Κύπρο το Κομμουνιτστικό
Κόμμα Κύπρου, κάτω από την επιρροή της Μεγάλης
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής επανάστασης στη Ρωσία το
1917. Το ΚΚΚ ήταν ο αρχικός πυρήνας, όπου οι Κύπριοι
εργαζόμενοι θα αποκτούσαν το δικό τους αυτόνομο
κόμμα, έχοντας μια αυτοτελής πολιτική και κοινωνική
δύναμη.
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Γι αυτόν τον λόγο στις 14 του Δεκέμβρη 1955 οι Βρετανοί αποικιοκράτες έθεσαν το ΑΚΕΛ
και μια σειρά οργανώσεις της αριστεράς εκτός νόμου: γιατί ήθελαν να εξουθενώσουν
τον κύριο και πιο αποτελεσματικό εχθρό τους!

Καθημερινές απεργίες,
διαδηλώσεις και
υπομνήματα διαμαρτυρίας
πολιορκούσαν το καθεστώς.
Γέμισαν με συνθήματα «Ζήτω
το ΑΚΕΛ» και «το ΑΚΕΛ δεν
πέθανε»!

Στην Κύπρο επικρατούσαν συνθήκες άγριας
εκμετάλλευσης και καταπίεσης από την ντόπια αστική
τάξη και τον βρετανικό αποικιακό ζυγό. Τον Οκτώβρη
του 1931, η φτώχεια και η δίψα για ελευθερία οδήγησαν
τον κυπριακό λαό σε μια αυθόρμητη εξέγερση κατά των
Βρετανών. Oι Άγγλοι αξιοποιούν την κατάσταση καιέθεσαν το ΚΚΚ εκτός νόμου. Εκατοντάδες
στελέχη και μέλη του KKK ρίχτηκαν στις φυλακές και βασανίστηκαν άγρια.

Στη συνέχεια, η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει το KKK να δρα στην παρανομία,
παράλληλα όμως χαλαρώνουν τα δικτατορικά και καταπιεστικά μέτρα και το ΚΚΚ βρήκε ευκαιρία
να ιδρύσει ένα καινούργιο κόμμα που θα ήταν νόμιμο. Στις 14 Απριλίου το 1941 ιδρύεται το
ΑΚΕΛ. Το νέο Kόμμα αυτοπροσδιορίζεται ως “Δημοκρατικό, Αντιφασιστικό, Aντιχιτλερικό”. Για
τρία χρόνια, το KKK στην παρανομία και το AKEΛ στη νομιμότητα δρουν παράλληλα. Tο 1944
αποφασίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης δύο κομμάτων των εργαζομένων και το ΚΚΚ
συγχωνεύεται στο ΑΚΕΛ.

Την 1η του Απρίλη 1955 ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας της
ΕΟΚΑ...
Το ΑΚΕΛ διαφωνεί κάθετα με τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, καθοδηγούμενο από τον αντικομουνιστή
Γρίβα και επιμένει στον μαζικό-πολιτικό αγώνα με τους AKEΛιστές να λοιδορούνται, να
κατασυκοφαντούνται, να κατηγορούνται για προδοσία. Μα ούτε και λύγισαν και ακάθεκτοι
συνέχισαν να αγωνίζονται κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες για την αποτίναξη του αποικιακού
ζυγού κρατώντας πάντα ψηλά το λάβαρο της ενότητας.
Οι Άγγλοι, όπως δήλωναν και στις διάφορες επιστολές τους, αναγνώριζαν ότι το ΑΚΕΛ ήταν η
φωνή που ήταν εναντία στο καθεστώς, ενάντια στο κατεστημένο. Οι ΑΚΕΛιστές δεν έπαυαν να
απαιτούν μαζικά τα δικαιώματα τους με πράξεις όπως διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, απεργίες,
ογκώδη υπομνήματα, αναγραφές συνθημάτων και άλλα. Οι Άγγλοι, είχαν αντιληφθεί ότι το ΑΚΕΛ
δεν πρόκειται ποτέ να συναινούσε στο να παραχωρηθεί η Κύπρος στην Βρετανία. Έτσι, για να
υλοποιήσουν τα σχέδια τους ήταν αναγκασμένοι να εξαλείψουν την κάθε παραμικρή επιρροή
του ΑΚΕΛ στον λαό και την οργανωμένη πάλη.

Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν αστραπιαία. Απαγορεύτηκε η έκδοση του εκφραστικού
οργάνου του ΑΚΕΛ. Oι Άγγλοι συλλαμβάνουν και ρίχνουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
135 στελέχη του ΑΚΕΛ, ανάμεσα τους και τον Γ.Γ. του κόμματος Εζεκία Παπαϊωάννου.
Λεηλάτησαν και κατάστρεψαν τα γραφεία του κόμματος και όλη η περιουσία του ΑΚΕΛ
κατασχέθηκε.
Tο AKEΛ όμως ήταν βαθιά ριζωμένο στις καρδιές και τις συνειδήσεις του κυπριακού λαού
για τούτο και οι Βρετανοί απέτυχαν στους στόχους τους. Οι εργαζόμενοι, αντέδρασαν
άμεσα και δυναμικά στην ενέργεια των Άγγλων. Καθημερινές απεργίες, διαδηλώσεις και
υπομνήματα διαμαρτυρίας πολιορκούσαν το καθεστώς. Γέμισαν με συνθήματα «Ζήτω το
ΑΚΕΛ» και «το ΑΚΕΛ δεν πέθανε»!

Η στάση της ακροδεξιάς και οι δολοφονίες
αριστερών...
Το ΑΚΕΛ βέβαια, δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τους αποικιοκράτες, αλλά και τους
ακροδεξιούς Γριβικούς αντικομουνιστές, που με το φασιστικό αντί-ΑΚΕΛικό τους μένος,
οδήγησαν την Κύπρο στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Πολλά στελέχη της Αριστεράς
δολοφονούνται άνανδρα από τους μασκοφόρους του Γρίβα, κατηγορούμενοι άδικα και
με θράσος για δήθεν προδοσία.
Την ίδια εποχή η φασιστική τρομοκρατική τ/κυπριακή οργάνωση ΤΜΤ με επικεφαλής τον
Ντενκτάς δολοφονεί και διώκειπροοδευτικούς Τ/κυπρους επιδιώκοντας να εξουθενώσει
την Αριστερά στην τ/κυριακή κοινότητα. Όμως, ούτε η καταπίεση και τα έκτακτα μέτρα
των βρετανών, ούτε η τρομοκρατία του Γρίβα κατόρθωσαν να εξουθενώσουν το AKEΛ.
Mετά από τέσσερα χρόνια παρανομίας και κατατρεγμών το ΑΚΕΛ είναι ακόμα πιο δυνατό,
ακόμα πιο μαζικό, με το λαό και τους εργαζόμενους ακόμα ποιο αποφασιστικούς.

Η πατριωτική στάση του
ΑΚΕΛ έσωσε τον τόπο
από τον εμφύλιο σπαραγμό,
αφού δεν απάντησε με το ίδιο
νόμισμα, αλλά με παλλαϊκές
κινητοποιήσεις καταδίκης των
δολοφονιών και της ακροδεξιάς
πολιτικής και των
εκπροσώπων της.

Η πατριωτική στάση του ΑΚΕΛ έσωσε τον
τόπο από τον εμφύλιο σπαραγμό, αφού
δεν απάντησε με το ίδιο νόμισμα, αλλά με
παλλαϊκές κινητοποιήσεις καταδίκης των
δολοφονιών και της ακροδεξιάς πολιτικής
και των εκπροσώπων της. Οι αγώνες του ΑΚΕΛ
για την αποτίναξη του ζυγού συνεχίζονται και
ενισχύονται, οδηγώντας τον Ιούνιο του 1959,
στο μαζικότερο συλλαλητήριο της ιστορίας
του νησιού μας, με πέραν των 100,000
διαδηλωτών, με αίτημα τη νομιμοποίηση του
ΑΚΕΛ! Tο AKEΛ κρατήθηκε στην παρανομία
μέχρι την πρώτη του Δεκέμβρη του 1959.

Όπως είχεπροειδοποιήσει το ΑΚΕΛ ο ένοπλοςαγώνας της Δεξιάς οδήγησε τον κυπριακόλαό
σε περιπέτειες και αδιέξοδο.
Στις 11 του Φλεβάρη 1959, υπογράφονται οι συμφωνείς Ζυρίχης - Λονδίνου οι οποίες
έκρυβαν κινδύνους που το ΑΚΕΛ έβλεπε και προειδοποιούσε.
Το κεφάλαιο του αντιαποικιακού αγώνα έκλεισε και ο καινούργιος στόχος του ΑΚΕΛ
είναι η ολοκλήρωση της Ανεξαρτησίας. Στην ιδία Κύπρο οι Ε/Κ εθνικιστές δεν έπαψαν
να ονειρεύονται την Ένωση και οι Τ/Κ εθνικιστές δεν έπαψαν να εργάζονται για την
διχοτόμηση.
Με αποκορύφωση το προδοτικό πραξικόπημα της ΕΟΚΑ Β΄ και η τουρκική εισβολή που
υλοποίησε τα σχέδια του ιμπεριαλισμού η πατρίδα μας έχει μπει σε καινούργιες συνθήκες.
Το ΑΚΕΛ εδώ και 42 χρόνια τώρα παλεύει για μια δίκαιη λύση διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας η οποία θα διασφαλίζει και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων όπως καθορίζουν τα ψηφίσματα των Η.Ε.,
έτσι ώστε η Κύπρος μας να ανήκει στο Λαό της και μόνο.
•Θέκλα Δημητρίου
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αμερικανικής Ακαδημίας

πολιτισμός
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Τσάρλι Τσάπλιν, ο γνωστός σε όλους μας Σαρλό, ο
οποίος σκόρπισε και συνεχίζει να σκορπά άφθονο
γέλιο σε μικρούς και μεγάλους, γεννήθηκε στις 16
Απριλίου 1889 και έγραψε ιστορία για τα πολιτικά
και κοινωνικά μηνύματα των έργων του.

Τα παιδικά του χρόνια σε αντίθεση με τις ταινίες του κάθε άλλο
παρά γελαστά κι ευτυχισμένα ήταν. Σε μικρή ηλικία βρέθηκε
ορφανός από πατέρα και με μητέρα άνεργη, κάτι που τον
ανάγκασε να μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα και να πάρει την ζωή
στα χέρια του. Για να κερδίσει το μεροκάματο του αυτοσχεδίαζε
μικρά χορευτικά στους δρόμους του Λονδίνου και μάζευε τις
πενταροδεκάρες των περαστικών. Οι παλιές γνωριμίες των
γονιών του, τον βοήθησαν ωστόσο να βρει μία κανονική δουλειά
σε παιδικό χορευτικό θίασο και από μικρή ηλικία άρχισε να
δουλεύει ως επαγγελματίας ηθοποιός στο Λονδίνο, ενώ σε
ηλικία 17 ετών έκανε τις πρώτες του περιοδείες στην Αμερική,
αποφασισμένος πλέον να μην γυρίσει πίσω στην Αγγλία.
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στήριζε ανοιχτά τη Σοβιετική Ένωση. Επομένως δεν ήταν καθόλου παράξενο πως η πρώτη
ομιλούσα ταινία που σκηνοθέτησε ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1940, ήταν μία από τις πρώτες
αντιναζιστικές-αντιφασιστικές κινηματογραφικές παραγωγές που βγήκαν από το Χόλιγουντ,
και προφανώς η κριτική δεν καλωσόρισε την ταινία μόλις πρωτοβγήκε. Παρόλα αυτά,
ο «Μεγάλος Διδάκτωρ», που ήταν μια σάτιρα του Αδόλφου Χίτλερ, αποτέλεσε τεράστια
επιτυχία. Όταν έγινε η πρεμιέρα της ταινίας, το 1940, ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι απαγόρευσαν
την προβολή της, ενώ στην Ισπανία η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά μόνο μετά τον
θάνατο του Φράγκο το 1975!
Εκφράζοντας τα αντιναζιστικά του συναισθήματα τόσο ανοιχτά, δεν άργησαν να τον βάλουν
στο στόχαστρο. Κουρασμένος πλέον από τις διώξεις, ο Τσάπλιν παραιτήθηκε από κάθε
προσπάθεια επιστροφής του δηλώνοντας ότι «για φιλελεύθερα άτομα όπως ο ίδιος, δε
συντρέχουν οι συνθήκες για καλλιτεχνική δημιουργία στην Αμερική». Έτσι αυτοεξορίζεται
στην Ελβετία, όπου και πέθανε το 1977 σε ηλικία 88 ετών.
•Αργυρώ Αριστείδου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ. Σ. ΕΔΟΝ

Μέσα σε λίγους μήνες, ένιωσε έτοιμος να πάρει την καριέρα
του στα χέρια του. Τότε είναι που γεννήθηκε η τόσο οικεία και
παγκοσμίως αναγνωρίσιμη εικόνα του Σαρλό, του αλητάκου με το
κωμικό παρουσιαστικό, τα φαρδιά ρούχα και το χαρακτηριστικό
μουστάκι, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, διατηρώντας την
αξιοπρέπειά του μέσα σ’ ένα κόσμο κοινωνικής αδικίας και
ανισότητας. Μέσα από αυτόν τον χαρακτήρα λοιπόν, κατάφερε
να μοιράσει άφθονο γέλιο σε δύσκολους και χαλεπούς καιρούς.
Βέβαια ανατρέχοντας στην καριέρα του Τσάρλι Τσάπλιν,
μπορούμε να διαπιστώσουμε πως έστελνε με τον δικό του
τρόπο, τα δικά του πολιτικά μηνύματα, με κύριο θέμα αυτό
της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Χαρακτηριστικές ήταν οι
ταινίες του «Μοντέρνοι Καιροί» και «Φώτα της Πόλης», στη
δεκαετία του 1930. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, πραγματοποίησε σειρά πολιτικών ομιλιών στις οποίες

Προτεινόμενη
ταινία: Ο Μεγάλος
Δικτάτωρ
Τσάρλι Τσάπλιν
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Σχεδόν ένα χρόνο μετά την ίδρυση και την πρώτη του
παράσταση, το Θέατρο ΑντίΛογος επανέρχεται, στην κύρια
σκηνή, με το συγκλονιστικό και βαθιά κοινωνικό έργο του
Ρώσσου συγγραφέα Αλεξάντερ Γκέλμαν «Και τώρα οι δυο
μας». Το έργο πραγματεύεται το καταστροφικό πάθος για
επιτυχία και εξουσία στον εργασιακό χώρο καταδεικνύοντας
τις αιτίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την ηθική του.Ένας άντρας και μια γυναίκα -τους συναντάμε μετά από
είκοσι χρόνια γάμου. Έχουν ένα παιδί 16 χρονών. Εκείνος, πολιτικός μηχανικός. Εκείνη, διανοούμενη.Εκείνος, για να
ανέλθει κοινωνικά, να αναρριχηθεί πάτησε επί πτωμάτων ξεπουλώντας κάθε αρχή και κάθε αξία. Εκείνη, για να ανέλθει
κοινωνικά, να αναρριχηθεί, γνώριζε μα σιωπούσε. Συνεργία με άλλοθι, το μέλλον του παιδιού. Κάποιος θα “πληρώσει”,
ακόμη και χωρίς να φταίει. Για να επιβιώσουν δαγκώνουν ο ένας τον άλλο σαν λυσσασμένα σκυλιά. Για εκείνα που
θέλησαν και για εκείνα που εύχονται να μην είχαν συμβεί.

Πότε: Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, Σάββατο στις 20:30-Κυριακή στις 18:00 και 20:00 (δύο παραστάσεις)
Πού: ΕΞΑΝΤΑΣ Bar Theatre (Θεμιστοκλή Πετρίδη 11, Καϊμακλί-Λευκωσία)

Μία αισιόδοξη κομεντί του Leonard
Gershe, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες
στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ, για έναν
έξυπνο, τυφλό νεαρό, ο οποίος αποφασίζει
να μετακομίσει για να απαλλαγεί από την
υπερπροστατευτική του μητέρα.

Πότε:Μέχρι 11 Δεκεμβρίου
Πού:Δημοτικό Θέατρο Λατσιών
Πότε:Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στις 20:30
Πού:Θέατρο Ριάλτο

Ο Λάμπρος, ένας αγράμματος αλλά πλούσιος επαρχιώτης επιδιώκει μέσα από την υποστήριξή του στον τοπικό βουλευτή,
μια θέση στο δημόσιο που θα του εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη μεγάλη ζωή και τα αξιώματα στην πρωτεύουσα. Βασικός
υποστηρικτής του στο όραμα αυτό, η φαντασμένη γυναίκα του, Πηνελόπη, που επίσης προσβλέπει ένα μεγάλο αξίωμα
για τον άντρα της. Όσο ο σύζυγός της θα προσπαθεί να εισχωρήσει στο διεφθαρμένο κράτος και στους μηχανισμούς του
πελατειακού συστήματος, η ίδια θα περιφέρεται στα αριστοκρατικά σαλόνια. Ένθερμη υποστήριξη βρίσκει και από όλη του
την οικογένεια που ήδη έχει ετοιμαστεί να εγκαταλείψει την επαρχία.

Πότε:Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο, 20:30 και Κυριακή, 18:00μέχρι 28 Ιανουαρίου
Πού:Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης

Μια οικογένεια ελληνοποντιων από
το Καύκασο, φθάνει στην Ελλάδα,
αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.Στη
πορεία, ο θάνατος του πατέρα, αφήνει
τη μάνα, την Ρήνα μονάχη με τα δυο της
παιδιά, τον Αντώνη και το Λευτέρη. Ο
πρώτος θα παλέψει και θα προσαρμοστεί
στη σκληρή πραγματικότητα, κυνηγώντας
το όνειρο μιας καινούργιας ζωής, ο μικρότερος, ο Λευτέρης, εξακολουθεί να επιστρέφει στο παρελθόν, στη μητέρα γη, τη
Τιφλίδα και να αρνείται να γίνει Γκριέκι! Η είσοδος στο προσκήνιο της μελλοντικής συζύγου του μεγάλου αδελφού, του
Αντώνη-κόρη του αφεντικού του στη Λάρισα- θα οδηγήσει το δράμα στη τελική του κορύφωση.

Πότε:Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 20:30 μέχρι Κυριακή 11 Δεκεμβρίου18:30
Που: Αποθήκες ΘΟΚΛευκωσία

Πρωταγωνιστές της παράστασης είναι οι συνταξιούχοι ηθοποιοί Αλ Λιούις και Κλαρκ Γουίλλι. Ο Λιούις και Κλαρκ ήταν κάποτε ένα επιτυχημένο ντουέτο κωμωδίας – βαριετέ. Επί
43 χρόνια, παίζουν τα ίδια νούμερα στο Μπρνγουέι με μεγάλη επιτυχία με μόνο στόχο να κάνουν τους θεατές να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Παρά την 43χρονη συνεργασία τους,
χρόνο με τον χρόνο η εχθρότητα μεταξύ τους μεγαλώνει μέχρι του σημείου όπου σταμάτησαν να μιλούν μεταξύ τους. Έτσι σταματούν το θέατρο και βγαίνουν στην σύνταξη. Ο
Λιούις μένει στο σπίτι της κόρης του και ο Γουίλλυ μένει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και αγωνίζεται να επιβιώσει και να υπάρξει σαν ηθοποιός, παρά τα συμπτώματα απώλειας
μνήμης. Δέχεται απρόθυμα μια προσφορά από τον ανιψιό του Μπεν, που είναι διαφημιστής στην τηλεόραση, να επανενωθεί με την Αλ, σ’ ένα ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα στο
CBS για την ιστορία της κωμωδίας. Τελικά ο Γουίλλι και ο και Aλ ανταποκρίνονται και αρχίζουν πρόβες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του Γουίλλι. Η επανένωση φέρνει πολλά
κωμικά και δραματικά γεγονότα, την οποία εξέλιξη θα απολαύσετε στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου.

Πότε: Παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30 μέχρι 18 Δεκεμβρίου Που: Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Το Nicosia Downtown Live παρουσιάζει
αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο
με τον Πάνο Μουζουράκη και τους
μουσικούς των Zilla Project.

Πότε: Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου

Τα Γυμνά Καλώδια
επιστρέφουν στην Μουσική
Σκηνή Εξάντας στην
Λευκωσία για μια μοναδική
βραδιά.

Που: Downtown Live

Δεκεμβρίου στις 23:00

στις 21:30

Πότε:Παρασκευή 16
Που:Μουσική Σκηνή
Εξάντας

Ο Παύλος Παυλίδης & οι B-movies έρχονται στη Λευκωσία
έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους άλμπουμ με τίτλο
“Μια Πυρκαγιά Σ’Ένα Σπιρτόκουτο” που κυκλοφόρησε στις
αρχές Απριλίου από την Inner Εar για να μας παρουσιάσουν
ένα ανανεωμένο πρόγραμμα βασισμένο σε όλη την μουσική
πορεία του αγαπημένου τραγουδοποιού από τα Ξύλινα Σπαθιά
μέχρι και το σήμερα.

Πότε: Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου στις 22:00
Πού:Downtown Live
Πότε:26 Δεκεμβρίουστις 22:00
Πού:Ravens

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και οι μουσικοί του συνοδοιπόροι ξεκίνησαν
τον Νοέμβριο του 2015 ένα ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η
“Μικρή Βαλίτσα” ταξιδεύει πέρα από τα Ελληνικά σύνορα καθώς η χώρα
συνεχίζει να βρίσκεται στον κυκεώνα της πρωτοφανούς οικονομικής
κρίσης αλλά και της κρίσης στο προσφυγικό. Ο Αλκίνοος, αφιερώνει αυτό
το άλμπουμ “σε όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους
και σε όσους εγκαταλείπονται από αυτόν”. Πρόκειται για μια συλλογή
τραγουδιών εμπνευσμένα από όσα αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες όταν
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους. “Πως επιλέγεις που θα πας;”
“Πως αποθηκεύεις τις μνήμες σου;” Τις στιγμές της χαράς και του πόνου,
τις μνήμες που μας κάνουν αυτό που είμαστε.”

Πότε:30 Δεκεμβρίου, Down Town Live, Λευκωσίαστις 22:30
Που:Downtown Live
Πότε: 28 Δεκεμβρίου στις 20:30
Πού: Ριάλτο, Λεμεσός
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τα πλαίσια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για
το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και φοιτητών
πραγματοποιήθηκε η 2η Διεθνής Προπαρασκευαστική
Συνάντηση (ΔΠΣ) στο Βιντχούκ της Ναμίμπιας.
Η 2ηΔΠΣ υλοποιήθηκε από τις 14 μέχρι τις 18
Νοεμβρίου, λιγότερο από ενα χρόνο πριν από
την πραγματοποίηση του επόμενου παγκόσμιου
Φεστιβάλ, στις 14 με 22 Οκτωβρίου 2017, στην
πόλη Σότσι, της Ρωσίας, κάτω από το σύνθημα «Για
Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, πολεμάμε ενάντια
στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν μας κτίζουμε το μέλλον».
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου,
Κυριάκος Χαραλάμπους. Παρών στη 2η ΔΠΣ ήταν και το μέλος του
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), Νικόλας
Παπαδημητρίου.
Στη 2η ΔΠΣ συμμετείχαν νέοι από οργανώσεις νεολαίας πέραν των
40 χωρών από όλο τον κόσμο. Ένας από τους βασικότερους στόχους
της συνάντησης ήταν η συζήτηση και έγκριση του προγράμματος του
φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν τα συνέδρια, σεμινάρια και
άλλες δραστηριότητες που θα πλαισιώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα
του φεστιβάλ και που μπορούν να συνοψιστούν στους εξής τίτλους:
• Ειρήνη, δικαιοσύνη, αντιιμπεριαλισμός και φιλία των λαών.
• Τα δικαιώματα των λαών και η ισότητα ενάντια στις επικίνδυνες,
αντιδραστικές και φασιστικές ιδεολογίες.
• Τα φοιτητικά κινήματα, οι σύγχρονες ανάγκες και τα θεμελιώδη
δικαιώματα των νέων.
• Τα δικαιώματα των νέων και των εργαζομένων.
• Νεολαία, επιστήμη και περιβάλλον.
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Με τη συμβολή και την κατάθεση απόψεων από τους νέους που συμμετείχαν διαμορφώθηκε
το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει ενα μεγάλο εύρος πολιτικών και άλλων
ζητημάτων που απασχολούν τους νέους και τους λαούς του κόσμου, και παράλληλα
διασφαλίζει και αντικατοπτρίζει τον ιστορικό χαρακτήρα των Παγκόσμιων Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών. Για πιο συγκεκριμένα περιφερειακά ζητήματα, δόθηκε χώρος και
χρόνος στους νέους, κατά τη διάρκεια των περιφερειακών συναντήσεων της Ευρώπης, της
Ασίας – Ωκεανίας, της Μέσης Ανατολής – Βορείου Αφρικής, Αμερικής και Αφρικής, ώστε
να μπούνε οι πρώτες εισηγήσεις ως βάση για την τελική διαμόρφωση των περιφερειακών
εργαστηρίων, κατά την 3η ΔΠΣ.
Στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Γενικού Συμβουλίου
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών. Το γεγονός αυτός αποδεικνύει
για ακόμα μια φορά τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ομοσπονδία και οι
οργανώσεις μέλη της στην προετοιμασία των Παγκόσμιων φεστιβάλ, ως ένας από τους
βασικούς διεθνείς πυλώνες. Το Γ.Σ. συζήτησε και κατάληξε σε κοινή πολιτική διακήρυξη,
στην οποία σημειώνονται οι πολιτικές εξελίξεις παγκόσμια, από την προηγούμενη συνεδρία
του Γ.Σ. και κυρίως η θέσης της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτές. Συγκεκριμένα στο κείμενο της
διακήρυξης αναφέρεται η προσήλωση της δράσης της Ομοσπονδίας το επόμενο διάστημα
πάνω στην προετοιμασία και προβολή του Φεστιβάλ, αφού μέσα από αυτό θα εκφραστεί
και θα διατρανωθεί σκόμη περισσότερο ο διεθνής αντιιμπεριαλιστικός αγώνας. Παράλληλα,
μεταξύ άλλων σημαντικών ζητημάτων το κείμενο αναφέρει επίσης «επαναβεβαιώνουμε τη
στήριξή μας στον αγώνα για απελευθέρωση, αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία και ακεραιότητα,
μακριά απο κατοχικούς στρατούς, στρατιωτικές βάσεις και επικοισμούς. Παράλληλα,
στηρίζουμε απολυτα τους αγωνιζόμενους λαούς της Κύπρου, της Παλαιστίνης και της
Δυτικής Σαχάρας».
Η προβολή του Κυπριακού προβλήματος αποτελεί το επίκεντρο της διεθνούς δράσης της
ΕΔΟΝ, πάντοτε, βέβαια, δίπλα και από τους άλλους κοινωνικούς αγώνες της νεολαίας μας.
Επιπλέον, η παρουσία της ΕΔΟΝ στην προεδρία της Παγκοσμιας Ομοσπονδίας, βαραίνει
την οργάνωσή μας με ιδαίτερη ευθύνη. Για τον λόγο αυτό ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε και θα
εντίνουμε ακόμη περισσότερο τη διεθνή μας δράση. Μαζι με τις δεκάδες άλλες οργανώσεις
νεολαίας από όλο τον κόσμο που συμμερίζονται τα ίδια πανανθρωπινα ιδανικά με εμάς,
θα συνεχίσουμε τον αγώνα της νεολαίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων λαών και
των νέων, για μια δίκαιη κοινωνία, για τον σοσιαλισμό.
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Μλουλέκι
Ντλελανγκα (Mluleki
Dlelanga)
Εθνικός Γραμματέας Λίγκας
Νέων Κομμουνιστών Νοτίου
Αφρικής.
Στη Νότιο Αφρική οι νέοι αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι
το ζήτημα των μαθητών και φοιτητών, οι
οποίοι παλεύουν και διαδηλώνουν για το
δικαίωμα στην δωρεάν παιδεία. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στη χώρα μας είναι πολύ ακριβή και
δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του λαού μας. Η οργάνωση μας είναι η πρώτη που
αγωνίζεται και διεκδικεί δωρεάν και πραγματική μόρφωση για όλους. Πιστεύουμε πως αυτό είναι
κάτι που μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί στη Νότιο Αφρική. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
συνεχώς αυξάνεται, έτσι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο αγώνας για δωρεάν εκπαίδευση για
τους φτωχούς.

Μαής Μπελάλ Αφανέχ (Mais
Belal Afaneh)
Πρόεδρος Δημοκρατικής
Οργάνωσης Νεολαίας Ιορδανίας

Ραγκάνα
Ντεβαπρίγια (Rangana Dewapriya)
Εθνικός Οργανωτικός
Γραμματέας της
Σοσιαλιστικής Ένωσης
Φοιτητών Σρι Λάνκας
Στη Σρι Λάνκα αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα
στην δωρεάν μόρφωση. Κατά τη διάρκεια
των πολύχρονων αγώνων, πολλοί σύντροφοι
μας φυλακίστηκαν και δολοφονήθηκαν. Την
προηγούμενη χρονιά, δημιουργήθηκε από
την κυβέρνηση ιατρική σχολή ιδιωτικών
συμφερόντων και την ίδια στιγμή ιδιωτικοποιούν
και άλλους τομείς της εκπαίδευσης. Δυστυχώς η
αλλαγή της κυβέρνησης δεν έχει φέρει αλλαγή
σε ότι αφορά τα πιο πάνω.
Την ίδια στιγμή και η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν
πάνω από 1 000 000 άνεργοι, πολλοί εξ αυτών
νέοι. Η κυβέρνηση αντί να βοηθήσει τους νέους
και γενικότερα τους φτωχούς, συνεχίζει τις
ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα περιουσιών.
Ο περισσότερος κόσμος στη χώρα μας είναι
αγρότες και δεν τους μένει γη για να μπορούν να
καλλιεργήσουν. Έτσι, όσο περνούν τα χρόνια, οι
νέοι μας νιώθουν πως δεν έχουν κανένα μέλλον
στη χώρα. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για το δικαίωμα
στη μόρφωση και την εργασία.

Στην Ιορδανία, ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
είναι η συνεχής αύξηση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, ειδικά
στις γυναίκες. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δεν είναι
καθόλου εύκολη, αφού εκτός από το εκμεταλλευτικό σύστημα
έχουμε να αντιπαλέψουμε και το ζήτημα της κουλτούρας που
υπάρχει στη χώρα μας. Υπάρχει η νοοτροπία απομάκρυνσης των
γυναικών από τα κοινά. Αντίληψη που θέλει τις γυναίκες να είναι
στο σπίτι και να ασχολούνται μόνο με το μεγάλωμα των παιδιών.
Στόχος της οργάνωσης μας είναι η εμπλοκή περισσότερων
γυναικών στον αγώνα για αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, η τοποθέτηση γυναικών σε σημαντικές θέσεις, κάτι το οποίο
θα βοηθήσει σημαντικά και θα δώσει το παράδειγμα σε νέες γυναίκες να ακολουθήσουν τον δρόμο της εμπλοκής και του αγώνα.

Roman Kononenko
Επικεφαλής των διεθνών σχέσεων
της Λενινιστικής Κομμουνιστικής
Nεολαίας Ρωσίας.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η νεολαία
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα. Ένα από
αυτά είναι η πρόσβαση των νέων στη δωρεάν εκπαίδευση. Η
κυβέρνηση έχει μειώσει τις δωρεάν θέσεις στα πανεπιστήμια
και το ποσοστό των νέων που μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν
κάθε χρόνο μειώνεται. Την ίδια στιγμή, ακόμα και αυτοί που
καταφέρνουν τελικά να σπουδάσουν, δεν μπορούν να βρουν
αξιοπρεπή εργασία.
Επιπρόσθετα, σοβαρό πρόβλημα για τους νέους της Ρωσίας σήμερα είναι το πρόβλημα της στέγασης. Στη Σοβιετική Ένωση,
όλοι οι νέοι μπορούσαν εύκολα να εξασφαλίσουν διαμέρισμα από το κράτος. Σήμερα αυτό είναι αδύνατο. Οι τιμές είναι
τόσο ψηλές που είναι αδύνατο να μπορείς να ανταποκριθείς και να αγοράσεις, έστω ένα διαμέρισμα. Για να καταφέρει
κάποιος να αγοράσει διαμέρισμα, πρέπει να είναι σε θέση να φυλάξει χρήματα για μια πολύ μεγάλη περίοδο και σε κάποια
χρόνια να καταφέρει να δανειστεί από τις τράπεζες. Στο τέλος, Θα πληρώσει 3 φορές την αξία της κατοικίας του στις
τράπεζες και το πιο πιθανόν είναι ότι και τα παιδιά του θα συνεχίζουν να αποπληρώνουν αυτό το δάνειο.
Τέλος, σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία στη Ρωσία είναι το θέμα τις εξάρτησης των ναρκωτικών και του
αλκοόλ. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι πολλά. Τα
αδιέξοδα αυτά τους οδηγούν στην χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ.

Duarte Alves
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Κομμουνιστική Νεολαία
Πορτογαλίας.
Στην Πορτογαλία η νεολαία δίνει πολλές μάχες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την κατάκτηση
ακόμη περισσότερων. Πρόσφατα είχαμε δώσει αγώνες για τη αποκατάσταση της δωρεάν μετακίνησης με τις
συγκοινωνίες για τους μαθητές και τους φοιτητές. Μετά από πολλούς και μαζικούς αγώνες καταφέραμε να
πετύχουμε τον στόχο μας. Κερδίσαμε επίσης διατήρηση του κατώτατου μισθού, όχι από την καλή πρόθεση της
κυβέρνησης, αλλά επειδή αγωνιστήκαμε για να το πετύχουμε.
Την ίδια στιγμή, πέραν από τα μεγάλα ζητήματα, αγωνιζόμαστε και για τα καθημερινά μικρά προβλήματα εντός
των σχολείων. Στις 10 Νοεμβρίου, είχαμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών σε όλη τη χώρα, με μεγάλη συμμετοχή,
για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε την μείωση των μαθητών ανά τάξη, τη βελτίωση των συνθηκών εντός
των σχολείων κλπ. Στις 17 του Νοέμβρη δώσαμε μάχες με τους φοιτητές των πανεπιστημίων, για την μείωση
των τιμών στα εστιατόρια και τις καντίνες και για άλλα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε κάθε πανεπιστήμιο.
Όλα αυτά, μαζί με τους αγώνες των εργαζομένων, μας δείχνουν ότι η οργανωμένη πάλη είναι ο μόνος δρόμος. Ο μόνος δρόμος για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας
αλλά και να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα προς όφελος των νέων.

παραπολιτικά

