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πολιτική

ο σύνθημα της φετινής μας εκστρατείας
για εγγραφή μελών στην ΕΔΟΝ, το
δανειζόμαστε αυτή τη φορά από
τον μεγάλο επαναστάτη Ερνέστο
Τσε Γκεβάρα, με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 50 χρόνων από τη
δολοφονία του. Με τα λόγια του Τσε,
απευθυνόμαστε στη νεολαία, αναδεικνύοντας και
τούτη τη φορά την αναγκαιότητα του οργανωμένου
και συλλογικού αγώνα. Αυτού του αγώνα που και
στις μέρες μας ξεπροβάλλει ως η μόνη ικανή οδός
για προοδευτική αλλαγή.

T

5 χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς
ήταν αρκετά
Οι Προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Φλεβάρη, δεν
είναι απλά μια άλλη εκλογική αναμέτρηση, αλλά
ένα κρίσιμο και καθοριστικό ορόσημο που θα κρίνει
το μέλλον της νεολαίας και του λαού μας. Αυτό το
ορόσημο, θα πρέπει η νέα γενιά να το μετατρέψει
σε στόχο πάλης για απαλλαγή από τη δεξιά και
ανατροπή της σαθρής κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης που μας επιβάλλουν οι αντιλαϊκές και
αντινεανικές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ.
Η νεολαία δεν αντέχει άλλα 5 χρόνια «δεσμεύομαι».
Χρόνια λιτότητας, φτώχειας, ανεργίας, περικοπών,
διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν δίνουμε το πράσινο
φως στην ολοκλήρωση των εγκλημάτων που
τροχοδρομούνται με το ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις εκποιήσεις και
το ξεσπίτωμα κόσμου. Η παιδεία δεν σηκώνει
άλλους πειραματισμούς. Η υγεία βρίσκεται ήδη στον
αναπνευστήρα.
Δεν αποδεχόμαστε την αφήγηση του
πολυδιαφηζόμενου «success story» που μας
πλασάρουν οι κυβερνώντες και τα προσκολλημένα σε
αυτούς ΜΜΕ. Γνωρίζουμε πως για αυτούς επιτυχία,
είναι μόνο όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι.
Τα 5 χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς ήταν
αρκετά. Ο τόπος και ο λαός μας έχουν ανάγκη από
μια προοδευτική διακυβέρνηση η οποία θα δίνει
διέξοδο από τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του λαού και θα
ανοίγει μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική για την
πατρίδα και το λαό μας.
Διακυβέρνηση η οποία θα κρατήσει ζωντανή την
ελπίδα για λύση του Κυπριακού με συνέπεια,
υπευθυνότητα και σταθερότητα, μακριά από
σκοπιμότητες και παλινδρομήσεις.

Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα της λύσης
Δεν σταματάμε τον αγώνα για απελευθέρωση
και επανένωνση της Κύπρου και του λαού μας
παρά τις αποτυχίες στις διαπραγματεύσεις. Άλλοι
είναι αυτοί που βολεύονται και χαροποιούνται
με τα πισωγυρίσματα και τα τετελεσμένα για να
εξυπηρετούν την πολιτική τους ύπαρξη και την
προεκλογική τους ατζέντα. Για εμάς, το όραμα για
μια Κύπρο λεύτερη και επανενωμένη απ’ άκρη σ’
άκρη, πατρίδα όλων των παιδιών της, παραμένει
ως προτεραιότητα.
Το όραμα μας για μια πατρίδα ειρηνική κι
επανενωμένη, χωρίς εξαρτήσεις και κατοχικούς
στρατούς, βρίσκει σύμμαχους και αγκαλιάζεται
από όσους δεν συμβιβάζονται με την κατοχή και τη
διχοτόμηση. Όλους όσοι θέτουν το συμφέρον της
Κύπρου και του λαού της πάνω από όλα.
Είναι το ίδιο όραμα που δυναμώνει τον αγώνα
ενάντια στον εθνικισμό – σοβινισμό. Συγκρούεται
με όσους στο όνομα της δήθεν «νέας στρατηγικής»
θέτουν επικίνδυνες μαξιμαλιστικές θέσεις που
όλο και περισσότερο μας απομακρύνουν από την
προοπτική της λύσης. Είναι ασυμβίβαστο με τις
παλινωδίες, τους πειραματισμούς και τις επικίνδυνες
κι αδιέξοδες περιπλανήσεις στις οποίες μας έχει
οδηγήσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη για χάριν της
προεδρικής προεκλογικής.
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Γνωρίζουμε πως οι εξελίξεις όπως έχουν
διαμορφωθεί, μας απομακρύνουν από τη λύση
και θέτουν το λαό μας σε νέες περιπέτειες. Δεν
πρόκειται να ακολουθήσουμε όσους έψαχναν την
αφορμή ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος
για να μας οδηγήσουν σε εγκατάλειψη από το
διακηρυγμένο στόχο της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας. Δεν θα γίνουμε νεροκουβαλητές
της Τουρκίας και των επιλογών της για
εναλλακτικά σχέδια έξω από τις παραμέτρους
του ΟΗΕ. Ούτε και πρόκειται να οδηγήσουμε
τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους στις
αγκάλες της αντίδρασης και της Τουρκίας.
Θα εξακολουθούμε να απλώνουμε χέρι φιλίας και
συνεργασίας στους τουρκοκύπριους νέους για να
οικοδομήσουμε μαζί την κοινή μας πατρίδα. Θα
εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην πολιτική
της κυβέρνησης Αναστασιάδη για παραχάραξη
της ιστορίας μας, μέσα από την προσπάθεια
αποενοχοποίησης όσων εγκλημάτησαν στον
τόπο μας.

Για τον κόσμο της ειρήνης, της φιλίας
και της αδελφοσύνης των λαών
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους δοκιμαζόμενους
λαούς του κόσμου που βρίσκονται αντιμέτωποι
σήμερα με τη θηριωδία των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και επεμβάσεων. Των πολέμων που
ενορχηστρώνονται από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και
το ΝΑΤΟ με στόχο την πολιτική και οικονομική
επικυριαρχία και τον έλεγχο του πετρελαίου και
των ενεργειακών πηγών.
Συνεχίζουμε να αποτελούμε αναπόσπαστο
κομμάτι του διεθνούς νεολαιίστικου
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος που συγκρούεται
με την κατοχή και την νέο-αποικιοκρατία,
τον εθνικισμό και το νεοφασισμό που
ενδυναμώνεται σήμερα και αξιοποιείται για να
κατατρομοκρατήσει τους λαούς του κόσμου.
Ενάντια στον αντικομμουνισμό.
Απορρίπτουμε την υποκρισία και τα κροκοδείλια
δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων δήθεν
κόπτονται για τους χιλιάδες θαλασσοπνιγμένους
πρόσφυγες και μετανάστες και την ίδια ώρα
εντείνουν την καταστολή και στην τελική το
ρατσισμό και την ξενοφοβία. Γνωρίζουμε πως
είναι οι ίδιοι που με τις πολιτικές τους υπέθαλψαν
την τρομοκρατία (βλ. «Ισλαμικό Κράτος»).

Ας εγερθούμε!
Για όλα αυτά και πολύ περισσότερα λοιπόν,
επιλέγουμε το δρόμο της οργάνωσης και της
συλλογικής πάλης. Απορρίπτουμε το μοναχικό
δρόμο αντιμετώπισης των προβλημάτων μας
και γυρίζουμε την πλάτη στις σειρήνες της
απαξίωσης και της ισοπέδωσης.
Με την οργανωμένη πάλη μέσα από τις γραμμές
της ΕΔΟΝ – στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο,
στη δουλειά και στην ανεργία – οι αγώνες
σου μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Μπορούν
να δημιουργήσουν την προοπτική για ένα
ευτυχισμένο μέλλον στο οποίο θα κυριαρχεί
η ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η
κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια κοινωνία χωρίς
πολέμους και εκμετάλλευση. Για την κοινωνία
του σοσιαλισμού.
Ας εγερθούμε λοιπόν, γιατί μόνο έτσι θα
καταλάβουν αυτοί που μας θέλουν γονατιστούς
πως είμαστε εμείς οι μεγάλοι.
•Βάκης Χαραλάμπους
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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συνέντευξη

«Ν»: Βρισκόμαστε στην έναρξη μιας ακόμα
ακαδημαϊκής χρονιάς. Ποια θεωρείται ότι είναι
τα βασικά καθήκοντα της Προοδευτικής Κ.Φ. για το
επόμενο χρονικό διάστημα;
Βασικό άξονα της δράσης μας αποτελεί πάντοτε η υπεράσπιση των
κεκτημένων της φοιτητιώσας νεολαίας και ταυτόχρονα η διεκδίκηση περαιτέρω επέκτασης
των δικαιωμάτων μας. Για να το καταφέρουμε αυτό στοχεύουμε και φέτος σε ένα μαζικό και
διεκδικητικό φοιτητικό κίνημα που να μπορεί να αντεπεξέλθει στις περιστάσεις των καιρών.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, οι φοιτητές, έχουμε δεχτεί ολομέτωπη επίθεση από τους
κυβερνώντες. Είδαμε διαχρονικά μας δικαιώματα να πετσοκόβονται στο βωμό των μέτρων
λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού και ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η μείωση της φοιτητική
μέριμνας κατά 15 εκ. ευρώ. Μπροστά σε μια τέτοια επίθεση δεν μπορούμε να παραμείνουμε
απαθής, πρέπει και οφείλουμε να αντιδράσουμε όπως άλλωστε πράξαμε και στο παρελθόν.
Μόνο πέρσι πραγματοποιήθηκαν δύο κινητοποιήσεις ενάντια στις περικοπές των κονδυλίων
της κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψην μας ότι με αγώνες και
διεκδίκηση μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι αναντίρρητο γεγονός πως
όποτε το φοιτητικό κίνημα κινήθηκε μαχητικά και οργανωμένα κατάφερε να υλοποιήσει τους
στόχους του. Τέτοια χαρακτηριστικά, άλλωστε, διέκριναν τον αγώνα για κατάκτηση της κρατικής
φοιτητικής μέριμνας το 1999.
«Ν»: Με τα όσα έχετε αναφέρει θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους φοιτητές;
Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας έχουν αποδείξει ότι αντιμετωπίζουν
τους φοιτητές σαν ακόμα ένα στοιχείο στα λογιστικά τους βιβλία. Δεν τους ενδιαφέρει αν με τις
περικοπές που έχουν προωθήσει οδηγούν φοιτητές στο να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν
ή ακόμα και στο να σταματήσουν τις σπουδές τους. Το μόνο που υπολογίζουν είναι πόσα
χρήματα μπορούν να εξοικονομήσουν μέσα από μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την παιδεία.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν φτάσει στο σημείο να μας αποκόψουν ακόμα και τη δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή η αντιμετώπιση προς τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι πέρα για πέρα άδικη και λανθασμένη. Το κράτος οφείλει να στηρίζει τη
σπουδάζουσα νεολαία αφού από αυτήν εξαρτάται το μέλλον και η πρόοδος της κοινωνίας μας.
Αν θέλουν οι κυβερνώντες να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους ας αναζητήσουν έσοδα
από τους έχοντες και κατέχοντες που βλέπουν τα κέρδη τους διαρκώς να αυξάνονται μέσα
μάλιστα σε καιρούς οικονομικής κρίσης.
«Ν»: Μπορεί όμως κάποιος να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους φοιτητές μέσα
από προγράμματα όπως το «Φοιτητές σε δράση» του ΟΝΕΚ και τον «Ανεξάρτητο Φορέα
Κοινωνικής Στήριξης» της κ.Αναστασιάδη.

Η ίδρυση και η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ αποτελούν μία από τις
μεγαλύτερες κατακτήσεις και φέρουν τη σφραγίδα της Προοδευτικής Κ.Φ. και του Λαϊκού
Κινήματος. Η ύπαρξή τους αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός εξυπηρετώντας τις ανάγκες
της κοινωνίας για ευκολότερη πρόσβασή της σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει
όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν για ενίσχυση της
δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Δυστυχώς οι θέσεις που προσφέρονται κάθε χρόνο δεν μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες των νέων που επιθυμούν πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια.
Πάγια μας θέση αποτελεί η συνεχής αύξηση των προσφερόμενων θέσεων ούτως ώστε όσο το
δυνατό περισσότεροι νέοι να μπορούν να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Με αυτή τη
λογική θα πρέπει να εγκαταλειφθούν ελιτιστικές προσεγγίσεις που θέλουν την παιδεία να είναι
δικαίωμα των λίγων και εκλεκτών. Είναι μετα λύπης μας που παρατηρούμε, τους κυβερνώντες
και τις πρυτανείες να προσπαθούν με σθένος να ανοίξουν νέες θέσεις για μαθητές ιδιωτικών
σχολείων και την ίδια στιγμή να παραγκωνίζουν τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Στη δική
μας αντίληψη θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις που προσφέρονται μέσα από τον κατεξοχήν
τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια, δηλαδή τις παγκύπριες εξετάσεις. Είναι ακόμη επιτακτική
ανάγκη η περαιτέρω επέκταση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας με την ίδρυση νέων σχολών
και τμημάτων. Να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται στα δημόσια πανεπιστήμια
της Κύπρου σπουδές όπως για παράδειγμα η μουσική ή η οδοντιατρική. Με την ίδρυση νέων
τμημάτων αυτόματα θα προσφερθούν και περισσότερες θέσεις και επιλογές για τους Κύπριους
νέους. Επίσης, τα βιβλία και τα υλικά μαθημάτων δεν παρέχονται δωρεάν και οι εστίες των
πανεπιστημίων δεν επαρκούν. Απαράδεκτη αποτελεί επίσης η απουσία της β’ εξεταστικής για
όσους αποτυγχάνουν στην πρώτη εξέταση. Για όλα τα παραπάνω, για παροχή πραγματικά δωρεάν
δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγωνιζόμαστε καθημερινά.
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«Ν»: Πρόσφατα αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και η δυνατότητα για
συμμετοχή και δημιουργία επιχειρήσεων από πλευράς Δημοσίων Πανεπιστημίων.
Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις αποτελεί μια διαδικασία που απορρέει
από ευρωπαϊκές κατευθύνσεις όπως η Διαδικασία της Μπολόνια, η Λευκή Βίβλος για την
Εκπαίδευση και η Στρατηγική της Λισσαβόνας. Με αυτές τις πολιτικές διαφωνούμε κάθετα
αφού τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας
αλλά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Είναι λάθος η γνώση και η έρευνα που παράγεται
μέσα στα πανεπιστήμια να στοχοπροσηλώνεται στην επίτευξη κέρδους για το κεφάλαιο και εκεί
οδηγεί, δυστυχώς η συγκεκριμένη απόφαση.
«Ν»: Μέσα σε τόσο δύσκολες οικονομικά συνθήκες, ποια κατάσταση αντιμετωπίζουν οι
φοιτητές που σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια;
Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν, δυστυχώς, σαν κερδοσκοπικές εταιρείες που το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η δική τους κερδοφορία. Οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν
δυσβάσταχτα δίδακτρα που μερικές φορές ξεπερνούν τις 10 χιλ. Ευρώ και ταυτόχρονα να
πληρώνουν και βιβλία και υλικά μαθημάτων, όπως και νοίκι αν διανέμουν μακριά. Έχει καταντήσει
καθημερινό φαινόμενο φοιτητές να ξεκινούν αλλά να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. Διαχρονική μας θέση είναι ότι τα δίδακτρα πρέπει άμεσα να μειωθούν 30%
στη βάση των εγκεκριμένων διδάκτων του 2010-11. Επίσης τα υλικά μαθημάτων και τα βιβλία
πρέπει να συνδεθούν με τα λεφτά που πληρώνει ο φοιτητής. Δεν μπορεί τόσες χιλιάδες ευρώ
να πληρώνονται μόνο για να μπει κάποιος στην πανεπιστημιακή αίθουσα. Πρέπει να σημειωθεί
ότι και το ίδιο το κράτος οφείλει να εξετάσει προσεκτικά την κατάσταση που επικρατεί γιατί,
μέχρι σήμερα επί παρούσας κυβέρνησης, διακρίνουμε πια απίστευτη ανοχή απέναντι στην
οικονομική εκμετάλλευση που υφίστανται οι φοιτητές.
«Ν»: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ένας φοιτητής που σπουδάζει στο εξωτερικό;
Είναι πάγια μας θέση και πάρα πολύ σημαντικό να επαναφερθεί η β’ κατανομή για την εισαγωγή
των Κύπριων νέων στα ελληνικά πανεπιστήμια όπως ίσχυε παλαιότερα. Με αυτό τον τρόπο θα
επιτευχθεί η πρόσβαση ακόμη περισσότερων νέων στα ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας. Θεωρούμε
επίσης σημαντικό να απλοποιηθεί η διαδικασία της εγγραφής των φοιτητών στα ελληνικά
πανεπιστήμια, η οποία άλλαξε τον περασμένο Σεπτέμβριο και επιφέρει απίστευτη ταλαιπωρία
αλλά και οικονομικό κόστος. Γενικά για όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό
αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα των ψηλών αεροπορικών ναύλων που θεωρούμε ότι πρέπει
να μειωθούν και συνεχώς προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θετική εξέλιξη υπήρξε
η επαναφορά των μεταγγραφών για τους Κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα που εξαγγέλθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και προώθηση της
διαμορφωθείσας διαδικασίας.
• Άντρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Αυτά τα προγράμματα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών.
Άλλωστε τα χρήματα που διαθέτουν δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με όσα
η κυβέρνηση έχει περικόψει από τους φοιτητές τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν
μόνο το 1/10 περίπου των 15 εκ. ευρώ της μείωσης που δέχθηκαν τα κονδύλια της
Η ίδρυση και η λειτουργία
κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Την ίδια στιγμή στη δική μας αντίληψη δεν μπορεί
την ίδια ώρα που αποδυναμώνεται η κρατική φοιτητική μέριμνα να προωθείται η
του Πανεπιστημίου
λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων. Ακόμα και αυτά τα λεφτά, που όπως φαίνεται
Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ
είναι περισσεύματα των αποκοπών που προηγήθηκαν, πρέπει να διατεθούν στη
φοιτητική χορηγία και στο φοιτητικό πακέτο. Επιπλέον καταρρίπτεται και ένας
αποτελούν μία από τις
μύθος στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει τη μείωση
μεγαλύτερες κατακτήσεις
των κονδυλιών της κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Έλεγαν τότε οι κυβερνώντες ότι
τα χρήματα που αποκόβουν δεν διανέμονται, άρα δεν είναι αναγκαία. Προς τι η
και φέρουν τη σφραγίδα της
στήριξη τέτοιων προγραμμάτων αν τα χρήματα αυτά δεν ήταν αναγκαία για τους
Προοδευτικής Κ.Φ. και του
φοιτητές. Είναι, λοιπόν, μια έμμεση αναγνώριση από τους κυβερνώντες ότι στέρησαν
από τους φοιτητές και τις οικογένειες τους εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρειάζονταν
Λαϊκού Κινήματος.
και με το παραπάνω.
«Ν»: Πως κρίνετε τη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων στην Κύπρο
σήμερα;
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ο δικοινοτικό πρόγραμμα
ανταλλαγών
Reunite_cy
πραγματοποιήθηκε
αυτό
το καλοκαίρι στις 25-27
Αυγούστου στην κατεχόμενη
Λάπηθο, αυτή τη φορά σε
διαφορετικό πλαίσιο από
τις προηγούμενες φάσεις
του προγράμματος. Εξήντα Ε/κ και Τ/κ νέοι
πέρασαν μαζί ένα τριήμερο κατά το οποίο
είχαν την ευκαιρία να αλληλογνωριστούν
και να συμμετέχουν σε κοινές συζητήσεις και
δραστηριότητες.
Το Reunite_cy είχε ξεκινήσει αρχικά τον Ιούλη
του 2016 από την ΕΔΟΝ και τη Νεολαία του
τ/κ κόμματος CTP (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό
Κόμμα) δίνοντας την ευκαιρία σε νέους από
τις δύο κοινότητες να φιλοξενήσουν και να
φιλοξενηθούν για ένα σαββατοκύριακο από
ένα άτομο από την άλλη κοινότητα. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντας
πραγματοποιούσαν σειρά δραστηριοτήτων,
ενώ αλληλεπιδρούσαν με τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες μέσα από κλειστή σελίδα στο
Facebook. Το πρόγραμμα επαναλήφθηκε
και τον Γενάρη του 2017 επιτυχώς με
περισσότερους συμμετέχοντες. Και οι δύο
φάσεις του προγράμματος είχαν σημαντική
κάλυψη από τα ΜΜΕ και στις δύο κοινότητες.
Η τρίτη φάση του προγράμματος –στην οποία
συμμετείχαν και παλαιότεροι συμμετέχοντες
του προγράμματος– οι συμμετέχοντες έμεναν
στο ίδιο ξενοδοχείο στη Λάπηθο (το οποίο
βρίσκεται σε τ/κ περιουσία) και συμμετείχαν
σε σειρά συζητήσεων και δραστηριοτήτων.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με εισαγωγή από
τους συντονιστές του προγράμματος και
δραστηριότητα
αλληλογνωριμίας
των
συμμετεχόντων. Ακολούθησε συζήτηση που
αφορούσε «Τα στερεότυπα στην ιστορία της
Κύπρου» με ομιλητές τους ακαδημαϊκούς
Νιαζί Κιζίλιγιουρεκ και Χάρη Ψάλτη οι οποίοι
ανέλυσαν τις διαφορετικές αντιλήψεις που
υπάρχουν στις δύο κοινότητες για την ιστορία
του τόπου τους από την αρχαία μέχρι τη
νεότερη.
Την επόμενη μέρα ακολούθησε συζήτηση
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, στην οποία
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ και
του ΡΤΚ, Τουμάζος Τσιελεπής και Οζτίλ Ναμί,
αντίστοιχα. Ο Τ. Τσιελεπής, Επικεφαλής του
Γρ. Κυπριακού του ΑΚΕΛ και μέλος της ε/κ
διαπραγματευτικής ομάδας, ενώ ο Οζτίλ Ναμί
ο μέχρι πρόσφατα διαπραγματευτής της τ/κ
πλευράς. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την
προοπτική επανέναρξης των διακοινοτικών
διαπραγματεύσεων.

επαναπροσέγγιση

Τη συζήτηση ξεκίνησαν με χαιρετισμό τους οι
επικεφαλής της ΕΔΟΝ και της Νεολαίας του CTP,
Χρίστος Χριστόφιας και Σεχάν Τομκιουσεχάν,
αντίστοιχα.
Μια
ακόμη
ενδιαφέρουσα
συζήτηση
ακολούθησε με τίτλο «Ειρήνη και Διδασκαλία
της Ιστορίας» με ομιλητές τους Γιάννο
Σωκράτους, Ειδικό Επιστήμονα στα θέματα
Εκπαίδευσης της Ιστορίας και τον Σαλίχ
Σαρπτέν, ακαδημαϊκό στα θέματα παιδείας.
Οι δύο ομιλητές μίλησαν για το πώς η ιστορία
διδάσκεται διαχρονικά στα εκπαιδευτικά
συστήματα της κάθε κοινότητας και πως
συνέβαλε στη δημιουργία της ταυτότητας και
της αντίληψης του Κυπριακού προβλήματος
και της προοπτικής επίλυσης του.
Ακολούθησε συζήτηση για τις Κυπριακές
Διαλέκτους με ομιλητή τον Ορχάν Καπατάς,
ενός εκ των συγγραφέων του «Κοινού Λεξικού
της ε/κ και τ/κ διαλέκτου». Ακολούθησε
διαδραστική δραστηριότητα πάνω στις κοινές
λέξεις των δύο διαλέκτων.
Η τελευταία συζήτηση αφορούσε το ρόλο των
ΜΜΕ στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ομιλητές
στη συζήτηση ήταν ο Γιώργος Φράγκος,
δημοσιογράφος, και ο Σαμί Οζουλσού,
επικεφαλής της Ένωσης Τ/κ δημοσιογράφων.
Οι ομιλητές μίλησαν ιδιαίτερα για τις διόδους
συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των
δημοσιογράφων των δύο κοινοτήτων και
ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν τα ΜΜΕ στη
διαμόρφωση αντιλήψεων για το Κυπριακό.
Οι συμμετέχοντες του Reunite_cy είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν στο πλαίσιο της
κάθε ενότητας για κρίσιμα ζητήματα που
αφορούν διάφορες πτυχές του Κυπριακού σε
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, είχαν
την ελεύθερη ώρα να γνωριστούν καλύτερα
και σε προσωπικό επίπεδο. Το τριήμερο
ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο λιμάνι και το
κάστρο της Κερύνειας.
Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι με τέτοιες διοργανώσεις
διατηρούμε τη φλόγα της ελπίδας για
απελευθέρωση κι επανένωση άσβεστη, κόντρα
στις επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού. Το Κυπριακό
σίγουρα αποτελεί διεθνές πολιτικό πρόβλημα
εισβολής και κατοχής, μα συνάμα αποτελεί και
πρόβλημα εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο
κοινοτήτων. Με το Reunite_cy φιλοδοξούμε ότι
βάζουμε ακόμα ένα λιθαράκι στην προσπάθεια
οικοδόμησης ενός κοινού κι ευτυχισμένου
μέλλοντος στην επανενωμένη Κύπρο.
•Ηλίας Δημητρίου
Συντονιστής Reunite_cy
Μέλος Γρ. Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ε λιγότερο από 6 μήνες
θ α δ ι ε ξα χ θ ο ύ ν ο ι
προεδρικές εκλογές του
2018. Μέσα σε αυτό το
διάστημα θα ειπωθούν
πολλά, θα ακουστούν άλλα τόσα, με
μας να ψάχνουμε να βρούμε ποιες
είναι η αλήθειες και ποια τα ψέματα.
Δύσκολη περίοδος όπου όλοι θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε την πείρα μας,
ώστε να κάνουμε τη σωστή επιλογή.
Ανασκοπώντας την πενταετία ΔΗΣΥ
– Αναστασιάδη, βλέπουμε ότι οι
ν ε ο φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς π ολιτ ι κέ ς π ο υ
ακολουθήθηκαν έφεραν σε απόγνωση
τον κυπριακό λαό. Ξεκινώντας από την
αρχή της πενταετίας άλλα έταξαν και
άλλα έπραξαν. Έδωσαν υποσχέσεις για μη
ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών
και μετέπειτα προσπάθησαν να τους
ιδιωτικοποιήσουν. Βρήκαν εμπόδιο φυσικά το
ΑΚΕΛ. Υποσχέθηκαν να αυξήσουν τα επιδόματα
και το κοινωνικό κράτος και το μετέτρεψαν σε
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με το οποίο
ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τα
κοινωνικά παντοπωλεία δεν έκλεισαν όπως
υποσχέθηκαν, η παιδεία καταστρέφεται και
οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στα χέρια
ιδιωτών. Βαθαίνει ο διαχωρισμός των νέων σε δύο
ταχυτήτων, σε όσους μπορούν και όσους όχι. Τα
νοσοκομεία και η υγεία συρρικνώνονται όλο και
περισσότερο με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ιδιώτες
γιατροί και οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται με
ραγδαίους ρυθμούς.

Οι συνομιλίες ξαναξεκινούν και κορυφώνονται τον Ιανουάριο
του 2017 για ακόμη μια φορά στο Μόντ Πελεραν όπου τίθεται
για συζήτηση και το ζήτημα των εγγυήσεων. Ξανά αδυναμία
συμφωνίας και ξανά απομάκρυνση από το τραπέζι. Σε τελευταίο
επίπεδο φτάσαμε στη διάσκεψη στο Κρανς Μοντανά όπου
διακόπτονται οι συνομιλίες χωρίς καμιά συμφωνία. Με την
κύρια ευθύνη να βαραίνει την Τουρκία για το αδιέξοδο στις
συνομιλίες, δεν θα σταματούμε να λέμε πως ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που
είχε, δεν αξιοποίησε τα δεδομένα για να προχωρήσουν
τα πράγματα προς τη λύση του κυπριακού προβλήματος.

Στο Κυπριακό χάθηκε καταρχήν πολύτιμος χρόνος
αφού στην αρχή της πενταετίας ο Αναστασιάδης
επέλεξε την επανέναρξη των συνομιλιών σε μηδενική
βάση αντί να συνεχίσει από τα συμφωνηθέντα
ψηφίσματα Χριστόφια – Ταλάτ. Μέσα από μια σειρά
σκαμπανεβασμάτων και πειραματισμών φτάσαμε τον
Νοέμβρη του 2016 στην πρώτη διάσκεψη του Μοντ
Πελεραν οπού θα συζητείτο το εδαφικό. Η διαδικασία
σταματά χωρίς αποτέλεσμα καθώς οι δυο πλευρές δεν
κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Μετά από την τραγική εμπειρία που είχαμε μέσα από
αυτή την πενταετία δεν μπορούμε να αφήσουμε τον
τόπο μας στην τύχη. Μέσα από αυτές τις εκλογές θα
πρέπει να έχουμε ως βασικό στόχο την απαλλαγή
από τη διακυβέρνηση του Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ
και αντικατάστασή της με μια διακυβέρνηση
που θα υλοποιήσει ένα προοδευτικό, φιλολαϊκό
πρόγραμμα. Μια νέα διακυβέρνηση που θα
χαρακτηρίζεται από συνέπεια, υπευθυνότητα
και σταθερότητα στη διαχείριση του
Κυπριακού, μακριά από σκοπιμότητες και
παλινδρομήσεις ή ακρότητες και στείρο
αρνητισμό. Διακυβέρνηση, η οποία θα
ανοίγει νέα ελπιδοφόρα προοπτική για
την πατρίδα και το λαό μας.
Διακυβέρνηση μακριά από τις
επικίνδυνες “νέες στρατηγικές”
και τις εξίσου νεοφλελεύθερες
πολιτικές των Νικόλα
Παπαδόπουλου και Γιώργου
Λιλλήκα.

Σε αυτές τις απαιτήσεις των βασικών στόχων ακούει
μόνο μία υποψηφιότητα, του Σταύρου Μαλά. Μια
ανεξάρτητη υποψηφιότητα ικανή, να εκφράσει τις
ανάγκες της κοινωνίας όπου έχει ρημαχτεί από τις
μνημονιακές πολιτικές. Μέσα από την ειλικρινή στάση
του και την προσήλωσή του για λύση του Κυπριακού
πάνω στις βασικές αρχές μπορούμε να ελπίζουμε στην
επανένωση του τόπου και του λαού μας. Μπορούμε να
βλέπουμε προοπτική στην επανέναρξη των συνομιλιών
και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες να εξευρεθεί
λύση στο Κυπριακό. Πέραν όλων αυτών η υποφιότητα
του Σταύρου Μαλά μπορεί να εξασφαλίσει μια φιλολαϊκή
πολιτική μακριά από νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ώστε να
αναπτυχθεί το κράτος πρόνοιας, να στηριχθούν οι ευπαθείς
ομάδες και η στήριξη των νέων. Απομένει η απόφαση της
Παγκύπτιας Συνδιάσκεχης του ΑΚΕΛ στις 17 Σεπτεμβρίου
για να ριχτούμε και επίσημα στην προεκλογική μάχη για
την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου μας.

Σε αυτές τις εκλογές, μόνη λύση η συμμετοχή!
Γι’ αυτό λοιπόν σ΄αυτές τις προεδρικές εκλογές δεν πρέπει να
τις αφήσουμε στην τύχη. Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλους να
αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς. Μέσα λοιπόν από αυτή την
περίοδο ο καθένας θα πρέπει να εμπιστευτεί την συσσωρευμένη
εμπειρία που έχει, να γυρίσει την πλάτη στις πολιτικές που τον
εξαθλίωσαν και να κάνει τη σωστή επιλογή. Να επιλέξει το νέο, το
αυθεντικό που θα δώσει την προοπτική στη λύση του Κυπριακού,
στην επανένωση του τόπου και του λαού μας.
•Ιάκωβος Κολοκάσης
Συνεργάτης «Ν»

8

κοινωνία

Σεπτέμβρης
2017

Η

Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ΠΣΟ καθιέρωσε την 1η
Σεπτεμβρίου, ως Παγκόσμια μέρα δράσης των Συνδικάτων για την
ειρήνη στη μνήμη της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας κατά της
ανθρωπότητας το 1939 και των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού και
του φασισμού. Αυτή η μέρα, για το κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό
άνθρωπο είναι μέρα για αγώνα, με στόχο την επικράτηση της ειρήνης στην χώρα μας
και παγκόσμια. 72 χρόνια μετά τη νίκη κατά του «τέρατος» του φασισμού, η ειρήνη
παραμένει ζητούμενο και οι λαοί του κόσμου εξακολουθούν δυστυχώς να αγωνίζονται
για την επικράτηση της.
Με αυτή την ευκαιρία, το ταξικό μας συνδικαλιστικό κίνημα, η ΠΕΟ, τονίζει την
ανάγκη να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα μας, για επανένωση, ειρήνη
και κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο μας,γιατί καμία κατάκτηση των εργαζομένων
δεν μπορεί να είναι μόνιμη και σταθερή όσο η πατρίδα μας παραμένει διχοτομημένη.
Σταθερά και αταλάντευτα αγωνιζόμαστε για την
επανένωση και αποστρατικοποίηση της Κύπρου,
για την δημιουργία συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας
και ευημερίας για όλο το λαό της Κύπρου, χωρίς
κηδεμόνες και χωρίς προστάτες.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που
βιώνουν τα δεινά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
και πολέμων και ενώνουμε τη φωνή μας με τις
φιλειρηνικές προοδευτικές δυνάμεις στον κόσμο,
που αγωνίζονται για παγκόσμια ειρήνη βασισμένη
στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου,
ενάντια στην ιμπεριαλιστική Νέα Τάξη πραγμάτων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στους λαούς που βιώνουν
τα δεινά των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων και πολέμων και ενώνουμε
τη φωνή μας με τις φιλειρηνικές
προοδευτικές δυνάμεις στον
κόσμο

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργάτες
ενωμένοι...

Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται
αντιμέτωποι με τις σκληρές συνέπειες της βαθιάς
κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Tο κεφάλαιο και οι διεθνείς οργανισμοί που
το υπηρετούν, εντείνουν τις επιθέσεις ενάντια στην εργατική τάξη, στοχεύοντας να
καταργήσουν δικαιώματα και κατακτήσεις που κατακτήθηκαν μέσα από σκληρούς
και πολύχρονους αγώνες.

Αναπόφευκτα και στη χώρα μας, τόσο οι
Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι
εργαζόμενοι, βιώνουν τα αποτελέσματα των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η
παγκόσμια οικονομική κρίση και οι συνέπειες της, αναδεικνύουν με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση τα κοινά ταξικά συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων
και την ανάγκη εντατικοποίησης των κοινών αγώνων και της αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, η οικονομική ανισότητα, η εκμετάλλευση και
η φτώχεια για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αυξάνεται περισσότερο
από ποτέ. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας και τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στους λαούς
αποτέλεσαν συνταγές που επέστρεψαν τους εργαζόμενους σε άλλες εποχές. Τα μεγάλα
προβλήματα της δραματικής αύξησης της ανεργίας, της μαζικής μετανάστευσης
ανθρώπων, του νέου κύματος έξαρσης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του
φασισμού, της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών και της μεγάλης καταστροφής στο
περιβάλλον, είναι ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις ισορροπίες στον κόσμο και
θέτουν την παγκόσμια ειρήνη σε κίνδυνο.

Για τα ταξικά συνδικάτα της Κύπρου και γενικότερα για τους προοδευτικούς ανθρώπους
αυτού του τόπου, η λύση του Κυπριακού και η επανένωση της χώρας και του λαού μας
παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και επείγουσα ανάγκη.
Η συνεργασία και η κοινή δράση των προοδευτικών δυνάμεων στις δυο κοινότητες,
δημιουργεί ανάχωμα στο σοβινισμό, στην καλλιέργεια του ρατσισμού, του εθνικισμού και
του νεοφασισμού και ισχυρή αντίσταση στο μίσος και τη μισαλλοδοξία.

Για τα ταξικά συνδικάτα
της Κύπρου και γενικότερα
για τους προοδευτικούς
ανθρώπους αυτού του τόπου, η λύση
του Κυπριακού και η επανένωση της
χώρας και του λαού μας παραμένει
κορυφαία προτεραιότητα
και επείγουσα ανάγκη.

Καταδικάζουμε με αποφασιστικότητα τα οποιαδήποτε μέτρα ή ενέργειες
που τείνουν να επαναφέρουν εμπόδια και δυσκολίες στην διαδικασία της
επαναπροσέγγισης και της επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ιδιαίτερα
καταδικάζουμε την προσπάθεια επιβολής περιορισμών ή και απαγόρευσης
κοινών εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων από το καθεστώς στον βορρά, κάτι
που θεωρούμε πισωγύρισμα.
O κοινός αγώνας των εργαζομένων για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος
και επανένωση της Κύπρου είναι μέρος του ευρύτερου αγώνα των λαών του
κόσμου για παγκόσμια ειρήνη, για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα,
για κοινωνική δικαιοσύνη.
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ευρωπαϊκά θέματα

O

ι ιταλικές αρχές προέβησαν στην κατάσχεση ενός σκάφους
διάσωσης – Luventa – που είναι υπό τη λειτουργία της μη
κυβερνητικής οργάνωσης ‘Jugend Rettet’, στο ιταλικό νησί
Λαμπεντούζα. Το πλοίο χρησιμοποιόταν για τη διάσωση
προσφύγων και μεταναστών, στη δύσκολη επιχείρηση διάσχισης
της Μεσογείου Θάλασσας, από τη Βόρεια Αφρική.

Η πράξη αυτή ήλθε ως αποτέλεσμα της κίνησης της Ιταλικής κυβέρνησης για
εφαρμογή ενός ‘Κώδικα Ηθικής’, για τη λειτουργία των πλοίων διάσωσης,
κάτι το οποίο είχε επικριθεί έντονα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και
άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολούνται με θέματα
ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο.
Η πρόεδρος της GUE/NGL Gabi Zimmer καταδίκασε την αποτρόπαια
απόφαση και πράξη των Ιταλικών αρχών:
“Ο κώδικας δεοντολογίας παραβιάζει τις υποχρεώσεις της Ιταλίας, έναντι
του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο την ουδετερότητα των αποστολών
διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές. Επικρίνουμε έντονα τις αυθαίρετες
ενέργειες των Ιταλικών αρχών εναντίον των μη κυβερνητικών οργανώσεων
που εκτελούν αποστολές διάσωσης στη Μεσόγειο, ήδη κάτω από δύσκολες
συνθήκες.”
Η κα. Zimmer απηύθυνε επίσης, κάλεσμα σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στα κράτη μέλη της, για το άνοιγμα ασφαλών και νόμιμων διαδρομών
μετανάστευσης, παύοντας ασφαλώς την ποινικοποίηση έναντι αυτών που
επιχειρούν διασώσεις στη θάλασσα. Συμπληρώνοντας πως “Η διάσωση
στη θάλασσα, δεν αποτελεί έγκλημα”.
Ο βουλευτής Josu Juaristi εκ μέρους της Χώρας των Βάσκων, προειδοποίησε
για μια πολωτική συζήτηση για τους πρόσφυγες:
“Οι πολιτικές επιθέσεις και η προσπάθεια της αστυνομίας για καταστολή
των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δρουν στην περιοχή της Μεσογείου
Θάλασσας, είναι απόλυτα αδικαιολόγητη και δημιουργεί κοινωνίες που
βασίζονται στο φόβο και το μίσος, κοινωνίες της σκέψης ‘εμείς εναντίον
αυτών’, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες για το φασισμό.”
“Οι ενέργειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι
εγκληματικές, καθώς καταδικάζουν σε θάνατο χιλιάδες ανθρώπους που
καταδιώκονται και αναζητούν μια καλύτερη ζωή, γι ‘αυτούς και τις
οικογένειες τους”.
“Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξη μου προς τον Jugend Rettet και
όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις διάσωσης και να αποτίσω φόρο τιμής
στο έργο τους”, δήλωσε ο Juaristi.
Η GUE / NGL κάλεσε τα κράτη μέλη να στηρίξουν την Ιταλία, στην
αντιμετώπιση της κρίσης. Τονίζοντας πως περισσότεροι πόροι πρέπει να
αφιερωθούν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, αντί στη στρατιωτικοποίηση
της Μεσογείου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιταχύνουν τα προγράμματα
επανεγκατάστασης, όπως και τα προγράμματα κατανομής της επιβάρυνσης.

Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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Μέλος της ΕΔΟΝ

Επωνυμία

Ενιαία Δημοςρατιςή δργάνωση
Νεολαίας – ΕΔδΝ.

Νέοι και Νέες

Μαθητές, Φοιτητές, Νέοι Εργαζόμενοι
ςαι Άνεργοι.

Έτος Ίδρυσης

Το 1944 ιδρύεται η ΑδΝ
(Ανορθωτιςή δργάνωση Νεολαίας).
Η ΕΔδΝ παίρνει τη σςυτάλη το 1959.

Ηλικία

14 μέχρι 33 χρόνων.

Προϋπόθεση

Χαρακτήρας

Αυτοτελής – Πρωτοπόρα –
Δημοςρατιςή – Μαζιςή – Πολιτιςή –
Πολιτιστιςή.

Να συμφωνεί με τις βασιςές αρχές
ςαι το ςαταστατιςό της δργάνωσης.

Ιδεολογία

Συστατιςό μέρος της Αριστεράς ςαι
του Λαϊςού Κινήματος.

Δικαιώματα

Μορφές Δράσης

Κινητοποιήσεις, Πορείες, Εςστρατείες,
Παρεμβάσεις σε ςρατιςούς ςαι
ςοινωνιςούς φορείς, Συζητήσεις,
Εςδηλώσεις ς.α.

1) Να συζητά, να εςφράζει την άποψη
του ςαι να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα
που τίθενται στην δργάνωση.
2) Να εςλέγει ςαι να εςλέγεται στα σώματα
της δργάνωσης.
3) Να συμμετέχει στις δραστηριότητες
της δργάνωσης.

Διεθνής Δράση
Εκφραστικό Όργανο

Ιδρυτιςό μέλος της Παγςόσμιας
δμοσπονδίας Δημοςρατιςών Νεολαίων
(ΠδΔΝ). Από το 2011 βρίσςεται στην
Προεδρία της ΠδΔΝ.
Eςδίδεται την 1η
Κυριαςή ςάθε μήνα

Υποχρεώσεις

1) Να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την
υλοποίηση των στόχων ςαι των επιδιώξεων
της δργάνωσης.
2) Να υπερασπίζεται την ιδεολογία ςαι τις
θέσεις της ΕΔδΝ.
3) Να συμμετέχει στις συνεδρίες ςαι στις
συνελεύσεις της Τοπιςής του δργάνωσης.
4) Να πληρώνει τη συνδρομή του.
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EΔΟΝόπουλα

ια ακόμη μια χρονιά το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου το
καθιερωμένο Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού στον εκδρομικό
χώρο Κόρνου.

Το Κυνήγι Θησαυρού φέρνει κοντά παιδιά και νέους
από όλη την Κύπρο σε μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει πολλά
στάδια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα οποία πραγματοποιούνται
με ψυχαγωγικό και δημιουργικό τρόπο.
Το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη των
δραστηριοτήτων του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων μετά το
καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση των
Τοπικών Κινημάτων Εδονόπουλων σε όλη την Κύπρο.
Ελάτε και εσείς μαζί μας να ανταμώσουμε ξανά, να δούμε παλιούς φίλους
και να κάνουμε νέους σε μια φανταστική εξερεύνηση για να ανακαλύψουμε
τον κρυμμένο θησαυρό!
Σας περιμένουμε όλους!

T

ο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει πραγματοποιήσει για ακόμη μια φορά μια επιτυχημένη διεθνή
ανταλλαγή. Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου, στην κοινότητα
Περβόλια, Λάρνακας, κάτω από τον τίτλο «Youth participation: from the recognition of the right, to
its implementation.» και κάτω από το σλόκαν « Be A.C.T.I.V.E ( Aware, Critical, Tolerant, Involved,
Volunteer, Empowered) » και εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος διάρκειας 5 μηνών, το οποίο
επιχορηγείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία ανάμεσα σε 7 οργανώσεις από 6 διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα στην
ανταλλαγή συμμετείχαν η ΕΔΟΝ-Κύπρος, η νεολαία του Κόμματος του Παλαιστινιακού Λαού (Palestinian Peoples
Party-Youth), η Δημοκρατική Παλαιστινιακή Οργάνωση Νεολαίας ( Democratic Palestinian Youth Union), οι
πιονέροι Βελγίου (Jeugdatelier Pionierke Asbl), οι πιονέροι Πορτογαλίας ( Associacao “Os Pioneiros de Portugal”), η Λενινιστική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Ρωσικής Ομοσπονδίας (Leninist Communist Youth Union
RF) και η Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας Λιβάνου (Union of Lebanese Democratic Youth).
Στόχοι του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση πάνω στο δικαίωμα συμμετοχής των νέων, ανάμεσα στους
συμμετέχοντες και άλλους νέους που θα είναι δέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Ειδικότερα,
στόχευε στην ενημέρωση πάνω στο νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των νέων να συμμετέχουν. Καταπιάστηκε
με όσα επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, τη συμμετοχή των νέων, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, το σχολείο και η οικογένεια. Ασχολήθηκε με τα εμπόδια στη συμμετοχή που αντιμετωπίζει
η νεολαία . Εμπόδια που βασίζονται σε διακρίσεις ή στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση μιας
χώρας, όπως ισχύει στην περίπτωση των προσφύγων. Ακόμη συζητήθηκε η υποστήριξη, ο χώρος και οι ευκαιρίες
που δίδονται πραγματικά στους νέους για συμμετοχή, όπως οι επίσημα αναγνωρισμένοι φορείς νεολαίας, που
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης έγιναν εισηγήσεις για τους τρόπους ενδυνάμωσης της
συμμετοχής των νέων, καθώς και για την προώθηση και ενίσχυση του δικαιώματός της συμμετοχής.
Ταυτόχρονα, το σχέδιο αυτό είχε ως στόχο την πρακτική προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων.
Έγινε ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των οργανώσεων, προκειμένου να βελτιώσουν
την ικανότητά τους, την ανάλυσή τους και τον τρόπο προσέγγισης σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη
νεολαία. Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν ικανότητες για να διοχετεύσουν όλες τις γνώσεις και την εμπειρίες που
συγκέντρωσαν στις δικές τους τοπικές κοινότητες ή και ακόμη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιώντας
το δικό τους δίκτυο εθνικών και διεθνών επαφών, οδηγώντας στον επιθυμητό αντίκτυπο του έργου.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τους σκοπούς τους προγράμματος και να φτάσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, μέσα από διάφορες επιμορφωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες που βασίζονται
σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως εργαστήρια, παρουσιάσεις και συζητήσεις, ομαδικά παιχνίδια που
συνδυάζουν την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία, παιχνίδια προσομοίωσης και άλλες πολιτιστικές και δημιουργικές
δραστηριότητες.
Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και αυτής της επαφής των νέων με ζητήματα πέραν από αυτά που απασχολούν
το στενό κοινωνικό τους περιβάλλον, συμβάλλει αναπόφευκτά και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για
περεταίρω συμμετοχή τους στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα στη χώρα τους, αλλά και στην ανάγκη ένδειξης
αλληλεγγύης στα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους και τους λαούς σε διεθνές επίπεδο.
Η υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, αποτελούν συνεχή στόχο, τόσο για την οργάνωσή μας, όσο και
για τις οργανώσεις που συμμετείχαν. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ολοκληρώνονται στα
πλαίσια μιας εβδομάδας, αλλά αποτελούν ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης για περισσότερη και συστηματικότερη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις Νεολαίας σε Διεθνές επίπεδο. Με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής μέχρι
και την ολοκλήρωση του προγράμματος, στόχος μας είναι η γνώση που αποκτήθηκε να αξιοποιηθεί από όλες
τις οργανώσεις που συμμετείχαν, είτε μέσα από εθνικές δραστηριότητες, είτε μέσα από κοινές δράσεις των
οργανώσεών μας. Επιδίωξη όλων των οργανώσεων είναι να συνεχίσουμε με κοινές δράσεις που να προβάλλουν
την αλληλεγγύη και να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα.
•Μαρία Κυριακίδη
Κεντρική Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝοπούλων

μαθητές

Δ

ιανύουμε μια εποχή “θάμβους και παράκρουσης” στην οποία παρουσιάζονται
πληθώρα προβλημάτων που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα
τους νέους ανθρώπους. Καθοριστικός παράγοντας εξέλιξης των νέων
ανθρώπων καθώς και επίλυσης των σύγχρονων προβλημάτων καθίσταται η
παιδεία, η οποία έχει χρέος να γαλουχήσει τους νέους με αξίες και ιδανικά,
να διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις σύγχρονες προκλήσεις έχοντας ενεργό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, όταν
η παιδεία, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας κοινωνίας, παρουσιάζει “τρωτά”
σημεία και δεν επιτελεί ορθά το ρόλο της τότε ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα είναι
καταδικασμένο να καταρρεύσει.

Οι πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ βλάπτουν σοβαρά την παιδεία
Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του Ν. Αναστασιάδη προωθεί πολιτικές στο εκπαιδευτικό
σύστημα οι οποίες αλλάζουν άρδην την παρεχόμενη παιδεία στον τόπο μας. Βέβαια,
εύλογο είναι το ερώτημα κατά ποσό αυτές οι αλλαγές γίνονται με γνώμονα την εξέλιξη
και πρόοδο τον μαθητών. Άραγε οι πολιτικές αυτές είναι βιώσιμες ή ωθούν τους μαθητές
στην παραπαιδεία και στην βαθμοθηρία; Οι αλλαγές αυτές γίνονται με προγραμματισμό,
έρευνα και με τη συγκατάθεση όλων των φορέων; ή αποτελούν βεβιασμένες αποφάσεις
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ για να συγκαλύψει επιφανειακά τα προβλήματα που υπάρχουν; Οι
τροποποιήσεις αυτές προωθούν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και δίνουν απαντήσεις στα
προβλήματα και στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών ή αποτελούν απαρχαιωμένες και
αποτυχημένες προσπάθειες που ήρθαν στην επιφάνεια για να φέρουν επιφανειακές λύσεις;
Εκπροσωπώντας όλους τους προοδευτικούς μαθητές παίρνω το θάρρος να εκφράσω
την άποψη μου για τις αλλαγές αυτές θεωρώντας πως οι πολιτικές των κυβερνώντων όχι
μόνο δεν προωθούν τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά αντίθετα το οδηγεί
χρόνια πίσω. Μετατρέπει τους μαθητές σε πειραματόζωα και οδηγεί τις οικογένειες των
μαθητών σε όλο και περισσότερα έξοδα ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης.
Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν τα “νέα” ωρολόγια προγράμματα, τα οποία φανερώνουν
τον ερασιτεχνισμό της κυβέρνησης όσο αφορά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, αφού
δεν προηγήθηκε καμία συζήτηση με κανένα από τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα νέα
προγράμματα οδηγούν τους μαθητές σε μια στείρα εξειδίκευση και τους απομακρύνουν
από το στόχο της πολύπλευρης και πολυδιάστατης μόρφωσης. Αφαιρεί από τους μαθητές
το δικαίωμα για παρακολούθηση μαθημάτων όπως η πληροφορική, η τέχνη και η μουσική,
τα οποία αποτελούν μέσο πνευματικής καλλιέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές
μετατρέπονται σε ρομπότ που βρίσκονται σε συνεχή πίεση και άγχος και τους στερούνται
και οι λίγες στιγμές πνευματικής και ψυχικής χαλάρωσης.
Ένας άλλος “προοδευτικός” κανονισμός είναι οι εξετάσεις ανα τετράμηνο. Εύλογα μας
γεννιούνται απορίες: Πως είναι δίκαιο ένα μέτρο που κρίνει τη βαθμολόγηση και την
απόδοση των μαθητών μόνο από τις γραπτές εξετάσεις; Αυτό το μέτρο το μόνο που θα
καταφέρει είναι να συντρίψει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που
αποτελεί πάγια θέση του μαθητικού κινήματος. Οι μαθητές θα κυνηγάνε συνεχώς το
βαθμό και όχι την πραγματική γνώση που προϋποθέτει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και άποψης. Όλοι θα βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχούς άγχους με αποτέλεσμα
να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών και η παραπαιδεία. Με λίγα λόγια το
σχολικό περιβάλλον αντί για ένας χώρος πνευματικής καλλιέργειας θα μετατραπεί σε ένα
χώρο - εξεταστικό κέντρο.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό
σχολείο
Η αυταρχική φιλοσοφία των νέων κανονισμών έρχεται να κορυφωθεί με την προσπάθεια
του Υπουργείου Παιδείας να φιμώσει τα συλλογικά όργανα των μαθητών μέσα
από απειλές και εκφοβισμούς για προσθήκη απουσιών σε όσους συμμετέχουν
σε εκδηλώσεις της ΕΣΕΜ και της ΠΣΕΜ. Είναι απαράδεκτο από την κυβέρνηση
να προσπαθεί με τέτοια φθηνά μέσα να αποτρέψει και να σταματήσει τους
μαθητές από το να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα
τους. Είναι καιρός οι κυβερνώντες να αλλάξουν ρότα και να κάνουν την
αυτοκριτική τους. Όλα τα μέτρα και οι κανονισμοί λειτουργίας που εσείς
παίρνετε κύριοι κυβερνώντες καθορίζουν το δικό μας μέλλον. Σταματήστε να
αποφασίζετε για εμάς χωρίς εμάς αλλιώς δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από
το να βγούμε ξανά και ξανά στους δρόμους, να μπούμε στην πρώτη γραμμή,
να αγωνιστούμε και να παλέψουμε. Ήμασταν, είμαστε και θα συνεχίσουμε να
είμαστε πιστοί στον αγώνα για το ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο που
οραματιζόμαστε. Πάντα μέχρι τη νίκη!
•Ζήνα Παπαχριστοφόρου
ΠΕΟΜ Λυκείου Πολεμιδιών
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Προοδευτική Κ.Φ., εξέφρασε την έντονη διαφωνία της σε σχέση με την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για μετατροπή των αποτελεσμάτων της
επιστημονικής έρευνας, που προκύπτουν μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμιά
μας, σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με αυτή την απόφαση το
πανεπιστήμιο θα μπορεί να θέτει προς πώληση τα ευρήματα οποιασδήποτε
έρευνας, μετατρέποντας έτσι τη γνώση σε εμπόρευμα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναπόφευκτα θα καταντήσει τα δημόσια πανεπιστήμια έρμαιο της
κερδοσκοπίας των μεγάλων επιχειρήσεων και τους φοιτητές, στην ουσία, δωρεάν ερευνητικό
προσωπικό για το μεγάλο κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή τα τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων
θα στοχοπροσηλώσουν τα προγράμματα σπουδών τους προς αυτή την κατεύθυνση, της
ανάπυξης δηλαδή περισσότερης κερδοφορίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πανεπιστήμια του εξωτερικού, που ακολούθησαν παρόμοια
φιλοσοφία, οδήγησαν προ του φάσματος κλεισίματος ακόμα και ολόκληρες σχολές οι οποίες
δεν χαρακτηρίζονταν «επικερδής».

Τέτοιες αποφάσεις είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πολιτικές που προωθούνται μέσω
της διαδικασίας της Μπολόνια και της Λευκής Βίβλου για την Εκπαίδευση, που πρεσβεύουν
τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε εργαλεία ανάπτυξης της κερδοφορίας του μεγάλου
κεφαλαίου.
Στη δική μας αντίληψη τα πανεπιστήμια οφείλουν να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της κοινωνίας μας και όχι τα μονοπώλια και τις πολυεθνικές.
Η έρευνα και η γνώση πρέπει να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος.
Η Προοδευτική Κ.Φ. διαβεβαιώνει όλους πως, θα σταθούμε ανάχωμα σε όποια προσπάθεια
αλλοίωσης του δημοσίου χαρακτήρα των πανεπιστημίων μας. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε τον
αγώνα για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των πανεπιστημίων μας με την κοινωνία και τις
πραγματικές της ανάγκες.
•Σταύρος Χατζηγεωργίου
Μέλος Γραμματείας Προοδευτικής Κ.Φ.

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

99903101
99326696

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΙΚΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
FREDERICK UNIVERSITY
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCYPRUS COLLEGE

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

99147148
99380778
99190597

ΚΟΥΣΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

25558866
97784487

ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

99074332

ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - INTERCOLLEGE
ΑΞΙΚ
UCLAN
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

99010068
99287950
97902181
99069418

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΓΚΟΡΟΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΥΡΟΥΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

+447746709215
+ 359894485437
+420777688612
+36203384812
+79850523111
+4917664947765
+33768356663
+393895417629

99201169
96570079
99929091
99088166
99051103
99135940
99134979
99466645
99171399

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

+306993712114
+302106454100
ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ +306951217209
+302315504190
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
+306943589127
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
+306992788133
ΧΑΜΠΑ ΧΑΡΑ
+306948640766
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ +306947919225
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
+306951238216
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
+306943123406
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
+306943423513
ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

99296769
99808206
99861676
99983992
99905527
99118991
99030977
97680216
99192200
99171399
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τα πλαίσια του 30ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, λειτούργησε στοχώρο
της Πύλης Αμμοχώστου το Στέκι Νέων Εργαζομένων. Σκοπός της λειτουργίας του Στεκιού ήταν
η συζήτηση, και ανταλλαγή απόψεων, με τους νέους που βιώνουν την ανελέητη επίθεση από το
κεφάλαιο, είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόμενοι. Να αναπτυχθεί η συζήτηση γύρω από τα όσα
καλούνται ζήσουν στον εργασιακό τομέα και να επιβιώσουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Μέσα από το Στέκι Νέων Εργαζομένων παρουσιάστηκαν οι σημερινές εργασιακές πραγματικότητες. Τα
αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη και οι επιπτώσεις τους
στην κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα οι επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με
τις θέσεις της Οργάνωσης μας σχετικά με όλα όσα βιώνει καθημερινά η νεολαία, τόσο στο χώρο εργασίας όσο
και γενικότερα στην κοινωνία. Είναι γνωστό άλλωστε πως η εργασιακή ανασφάλεια επιφέρει και ένα σωρό
άλλα προβλήματα.
Από το Στέκι Νέων Εργαζομένων απευθύναμε ανοικτό κάλεσμα την νεολαία, για συστράτευση με το λαϊκό
κίνημα, για αντίσταση στη μαζική επίθεση του κεφαλαίου και επανάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται!
•Πέτρος Κούκος
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Το δεύτερο παιδομάζωμα. Ο Εμφύλιος Πόλεμος και η βασίλισσα «Φρείκη»...
ολλά γράφτηκαν και πολλά λέχθηκαν από την αστική
τάξη της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, σχετικά με το
«παιδομάζωμα» και την υποτιθέμενη προσπάθεια
που έκανε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας για τον
ανθελληνισμό των νέων, την περίοδο του εμφυλίου
πολέμου 1946-49.

Ποια είναι όμως η αλήθεια γύρω από
το παιδομάζωμα;
Το πρώτο μάντρωμα παιδιών και η Εθνική
Οργάνωση Νέων...

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
υπό τον Ιωάννη Μεταξά, στηρίχθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από αυτούς που κατείχαν
στρατηγικές θέσεις στην οικονομία
της χώρας, αλλά και από την αγγλική
κεφαλαιοκρατία. Βασική επιδίωξη τους
ήταν η διατήρηση του καπιταλιστικού
συστήματος στην Ελλάδα διαλύοντας κάθε
ίχνος δημοκρατίας.

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου βρήκε την Ελλάδα υπό Αγγλική κατοχή.
Ξαφνικά οι προδότες βγαίνουν από τις φυλακές και οι αγωνιστές δολοφονούνται, φυλακίζονται και βασανίζονται.
Ο μονόπλευρος εμφύλιος πόλεμος που εξαπέλυσαν, αναγκάζει τους αγωνιστές να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα
χωριά τους και με το όπλο στο χέρι να αγωνιστούν ξανά ενάντια στον καινούργιο τύραννο.
Έτσι, όπως η νεολαία στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου είχε σαν «πρώτο πατέρα» τον Ι. Μεταξά, βγαίνει τώρα
στην επιφάνεια και η «πρώτη μητέρα» η γερμανίδα βασίλισσα Φρειδερίκη. Ο απολογισμός της «Φρείκης» όπως
την αποκαλούσε ο λαός, ήταν η αρπαγή 30.000 παιδιών και ο εγκλεισμός τους σε φυλακές,
αναμορφωτήρια και φασιστικά γκέτο. Το αληθινό παιδομάζωμα ξεκίνησε τον Ιούνη του 1947 και
συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου.

Ξαφνικά οι
προδότες
βγαίνουν από τις
φυλακές και οι αγωνιστές
δολοφονούνται,
φυλακίζονται και
βασανίζονται.

Η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών
Ελλάδας (ΟΚΝΕ), πρωτοστατεί στη δημιουργία αντιδικτατορικού
μετώπου των οργανώσεων νεολαίας και τον αγώνα ενάντια στη
φασιστική Εθνική Οργάνωση Νέων (ΕΟΝ).
Η προσπάθεια για την προβολή της ΕΟΝ ήταν τεράστια και
σπαταλήθηκαν αμύθητα ποσά. Η οργάνωση στην ΕΟΝ ήταν
αρχικά εθελοντική. Ακολούθως η εγγραφή στην ΕΟΝ γίνεται
υποχρεωτική και αφορά τους νέους όλων των ηλικιών. Με εγκύκλιο
του υπουργείου παιδείας, η φασιστική ΕΟΝ ενσωματώνεται στον
κρατικό μηχανισμό. Αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό και όλα
τα έξοδα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα,
δημιουργούνται τα τάγματα εργασίας στα πρότυπα των ταγμάτων
εφόδου της ναζιστικής Γερμανίας.
Όποιος νέος απουσίαζε από 20 συναντήσεις – εκδηλώσεις της
ΕΟΝ έχανε τη σχολική χρονιά και την ίδια στιγμή οι νέοι που
αντιστέκονταν και δεν ήταν ενταγμένοι στις γραμμές της οργάνωσης
δεν γίνονταν δεκτοί στις δουλειές. Τα φοιτητικά συσσίτια δίνονταν
μόνο στα μέλη της ΕΟΝ.
Ο ελληνικός λαός δεν σταματά να αγωνίζεται ενάντια στηδικτατορία
και τη διεφθαρμένη Εθνική Οργάνωση Νέων. Αυτό αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι η ΕΟΝ δεν καταφέρνει, παρά τα οικονομικά και
άλλα μέσα που διαθέτει, να δηλητηριάσει τα μυαλά της νεολαίας
και να μαζικοποιηθεί. Η εισβολή των Ιταλών φασιστών στην Ελλάδα
στις 28/10/1940 βρίσκει τους νέους και τις νέες να αγωνίζονται,
ενώ τα μέλη τις ΕΟΝ να εξαφανίζονται με τα τεράστια χρηματικά
ποσά που αρπάχτηκαν από τον ελληνικό λαό. Αργότερα, έγιναν
και συνεργάτες των γερμανών.

Τα παιδιά κλείστηκαν σε συνολικά 58 παιδουπόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στην ουσία οι παιδουπόλεις,
ήταν παλιές φυλακές ή στρατόπεδα συγκέντρωσης αγωνιστών. Ένας από τους στόχους ήταν η
μετακίνηση του πληθυσμού από τα χωριά, έτσι ώστε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) να
χάσει κάθε στήριγμα και ενίσχυση που του έδινε ο λαός των περιοχών αυτών. Την ίδια στιγμή
άρπαζαν και τα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύντομα το έμψυχο υλικό του ΔΣΕ.
Στις παιδουπολεις τα παιδιά κακοποιούνταν, ειδικά όταν ήταν παιδιά αγωνιστών. Την ίδια στιγμή
αποκαλύπτεται ότι πολλά παιδιά υιοθετούνταν από Αμερικανούς. Έστειλαν για υιοθεσία στην Αμερική
εκατοντάδες βρέφη, που τα παρουσίαζαν ως νεκρά στους γονείς τους, παίρνοντας μάλιστα 20003000 δολάρια για κάθε παράνομη υιοθεσία.
Τα παιδιά δεν είχαν καμία ελευθερία και κανένα δικαίωμα επικοινωνίας με τους γονείς τους. Σε
πολλές περιπτώσεις παιδιά βιάζονταν, βασανίζονταν ή εκτελούνταν.

Στόχος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας η σωτηρία των παιδιών...
Ο ΔΣΕ βλέποντας την ανάγκη να γλυτώσει τα παιδιά από την φρίκη των παιδουπόλεων, τα βασανιστήρια και τις
εκτελέσεις αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μόρφωσης των παιδιών αρχικά στις περιοχές που ελέγχει. Αποφασίζει
την εξάχρονη υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και οργανώνει σχολεία.
Αργότερα, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί βοήθεια από τις Λαϊκές Δημοκρατίες, για τη μεταφορά σε αυτές των παιδιών
με τη συγκατάθεση των γονιών τους ή στενών συγγενών αφού πολλά παιδιά έμειναν ορφανά. Στις 7/3/1948 οι
κυβερνήσεις των Λαϊκών Δημοκρατιών δέχτηκαν το αίτημα των αγωνιζόμενων Ελλήνων για τη φιλοξενία των
παιδιών για όσο καιρό χρειαστεί.
Τα προβλήματα που είχε αφήσει ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμός στις χώρες αυτές, δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να δοθεί
βοήθεια και προτεραιότητα στα προσφυγόπουλα της Ελλάδας.
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Την ώρα που στην Ελλάδα τα παιδιά πέθαιναν στα γκέτο της Φρειδερίκης, τα
παιδιά στις Λαϊκές Δημοκρατίες είχαν φαγητό, σπίτι και μόρφωση.
Η τύχη που είχαν τα παιδιά στις Λαϊκές Δημοκρατίες αποδεικνύει την ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Δείχνει
τη μεγάλη διαφορά με το καπιταλιστικό σύστημα που δεν διστάζει να θυσιάσει γενιές ολόκληρες στο βωμό του
κέρδους της άρχουσας τάξης.
•Κυριάκος Χαραλάμπους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

Βιβλιοπροτάσεις:
ΣΕΡΒΟΣ Δ.
Tο παιδομάζωμα και ποιοι κρύβουν την αλήθεια
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«Να είμαι ποιητής του λαού μου»
Απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου το 1973
σε ηλικία 69 ετών, ο Πάμπλο Νερούδα,
θρύλος της ποίησης. Ο άνθρωπος από τη Χιλή
που τραγούδησε για τους ερωτευμένους, τους
καταπιεσμένους και γέμισε μαγεία τις λέξεις
φτάνοντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρείται
ο σημαντικότερος ποιητής του 20ού αιώνα.
Ο Πάμπλο Νερούδα είχε πέραν των άλλων
και έντονο πολιτικό πνεύμα, καθώς έπαιρνε
δημόσια θέση και υποστήριζε σθεναρά τα
πολιτικά του πιστεύω, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Η φιλία
του με τον Φιντέλ Κάστρο στον οποίο
είχε αφιερώσει και ένα ποίημα του
και η εμπειρία η οποία έχει ζήσει
σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης,
ανθρώπων από την Ασία, ήταν
οι παράγοντες οι οποίοι τον
οδήγησαν στην πίστη στον
κομμουνισμό.
Όπως έχω προαναφέρει ο
Πάμπλο Νερούδα θεωρείται
ο σημαντικότερος ποιητής
του 20ού αιώνα και μάλιστα
το 1971 του απονεμήθηκε
το Νόμπελ Λογοτεχνίας,
γεγονός που προκάλεσε
αντιδράσεις λόγω της
πολιτικής του δραστηριότητας
και των Κομμουνιστικών του
πεποιθήσεων.

O

Ο Νερούδα γεννήθηκε στις 12
Ιουλίου 1904, στην πόλη Παράλ
της Χιλής. Η μητέρα του πέθανε
από φυματίωση έναν μήνα μετά τη
γέννησή του κι έτσι
ο πατέρας του, Χοσέ, σιδηροδρομικός υπάλληλος, μετακόμισε στην πόλη
Τεμούκο, όπου ξαναπαντρεύτηκε. Ο Νερούδα ξεκίνησε να γράφει ποίηση
σε ηλικία 10 ετών, αλλά ο πατέρας του τον αποθάρρυνε κι έτσι άρχισε να
υπογράφει τα έργα του με το ψευδώνυμο Πάμπλο Νερούδα, υιοθετώντας
το επώνυμο του γνωστού Τσέχου συγγραφέα και ποιητή Γιαν Νερούντα. Το
μικρό του όνομα εικάζεται ότι το πήρε από τον Γάλλο ποιητή Πωλ Βερλαίν.
Το 1921 μετακόμισε στην πρωτεύουσα, Σαντιάγο, για να σπουδάσει Γαλλική
Φιλολογία. Κατά το διάστημα των σπουδών του, εξέδωσε δυο ποιητικές
συλλογές: Crepusculario- Ηλιοβασιλέματα ,1923 και Veinte poemas de
amor y una cancion desesperada .Αυτές οι δύο ποιητικές συλλογές τον
καταξίωσαν ως μεγάλο ποιητή. Στην Ιάβα γνώρισε και παντρεύτηκε την
Ολλανδέζα Μαρύκα Αντονιέτα Χάγκενααρ Βόγκελζανγκ, με την οποία χώρισε
μετά από έξι χρόνια, κατά τη θητεία του στην Ισπανία. Εκεί, ερωτική του
σύντροφος και μετέπειτα δεύτερη σύζυγός του υπήρξε επί δεκαέξι χρόνια η
Αργεντίνα Δέλια ντελ Καρρίλ, είκοσι χρόνια μεγαλύτερή του. Στρατεύεται στο
Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής το 1943. Το 1949 επισκέφτηκε τη Σοβιετική
Ένωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου
λογοτέχνη και ποιητή Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν. Εκεί γνώρισε τον
επίσης κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, στον οποίο διηγήθηκε τα δεινά
του λαού του. Γι’ αυτό το ταξίδι του στη Σοβιετική Ένωση γράφει στην
αυτοβιογραφία του: ‘’Αγάπησα με την πρώτη ματιά τη σοβιετική γη και
κατάλαβα ότι απ’ αυτήν όχι μόνον προέκυπτε ένα ηθικό μάθημα για όλες τις
γωνιές της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά θα προέκυπτε και το μεγάλο πέταγμα’’.
Πολύ γνωστά τα έργα του: Crepusculario, είκοσι ερωτικά ποιήματα και ένα
τραγούδι απελπισμένο, γενικό Άσμα, οι στίχοι του καπετάνιου.
Ο αγωνιστικός και μαχητικός χαρακτήρας του Νερούντα, καθώς και η
συμπόνοια που έδειχνε για το λαό και την εργατική τάξη, μπορεί επίσης να
γίνει κατανοητή και από ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο. Συγκεκριμένα
γράφει: ‘’ Ητανε της τύχης μου να υποφέρω όσα υπόφερα και της τύχης
μου να αγωνιστώ όπως αγωνίστηκα, να αγαπήσω και να τραγουδήσω όπως
τραγούδησα. Γνώρισα σε διάφορα σημεία της Γης το θρίαμβο και την ήττα,
έχω ζωντανή στη μνήμη μου τη γεύση του ψωμιού, αλλά και τη γεύση του
αίματος. Τι περισσότερο μπορεί να θέλει ένας ποιητής; Η ζωή μου στάθηκε
η ίδια η ποίησή μου και η ποίησή μου υπήρξε το στήριγμα όλων των αγώνων
μου. Αν και πολλά βραβεία μού δόθηκαν κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί
με το τελευταίο βραβείο. Να είμαι ο ποιητής του λαού μου. Το μεγάλο, το
μοναδικό μου βραβείο είναι αυτό κι όχι τα βιβλία μου που μεταφράστηκαν
σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου, ούτε τα βιβλία που γράφτηκαν για να
αναλύσουν τα λόγια μου’’.
•Μαρία Τηλεγράφου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Λέων Τολστόι γεννήθηκε στη Γιάσναγια
Πολιάνα στις 9 Σεπτεμβρίου του 1828
και το 1847 ολοκληρώνει τις σπουδές του
στο πανεπιστήμιο του Καζάν. Ήταν Ρώσος
συγγραφέας, ο οποίος θεωρείται από τους
μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών. Αν και
καταγόταν από πλούσια οικογένεια, αφοσιώθηκε με
μεγάλη αγάπη στους μουζίκους, βοηθώντας τους και
μελετώντας τη ζωή τους. Δεμένος με τα προβλήματα
της εποχής του, προσπάθησε να βρει γιατί υποφέρουν
οι άνθρωποι, να απελευθερώσει τον άνθρωπο και
να αποκαταστήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ως
καλλιτέχνης ο Τολστόι διακρίνεται για τη βαθιά
γνώση των κρυφών πτυχών της ψυχής και την
άμεση καθαρότητα του αισθήματος. Το έργο του είχε
τεράστια σημασία και άσκησε γόνιμη επίδραση στη
ρωσική και στην παγκόσμια λογοτεχνία.
Τον Οκτώβριο του 1853 ξεσπά ο Κριμαϊκός πόλεμος,
στον οποίο συμμετέχει ενεργά ως αξιωματικός του
πυροβολικού. Ο πόλεμος υπήρξε σημαντική στάση
στη ζωή του, αφού ο αποτροπιασμός του για τις
φρικαλεότητες του πολέμου τον επηρέασαν και τον
ενέπνευσαν να εκφράσει τόσο την απέχθεια του για
τα δεινά του πολέμου όσο και τον θαυμασμό που
απέκτησε απέναντι στους συναγωνιστές του και τους
συμπατριώτες του. Έτσι, γράφει το «Διηγήματα της
Σεβαστούπολης (1855-1859)». Μετά τον πόλεμο
ιδρύει σχολείο για αγροτόπαιδα και εκδίδει περιοδικό
ομώνυμο της πόλης του. Από το 1863 ως το 1869
ασχολήθηκε με τη συγγραφή του μυθιστορήματος
«Πόλεμος και Ειρήνη». Το έργο αυτό αποτελεί έξοχη
απεικόνιση της ζωής και των συνθηκών της Ρωσίας στην
περίοδο των ναπολεόντειων πολέμων. Το βάθος της
ψυχολογικής ανάλυσης, η αριστοτεχνική απεικόνιση
ανθρώπινων μορφών και τοπίων και ο πλούτος της
γλώσσας, κάνουν το «Πόλεμος και Ειρήνη» ένα από τα
κορυφαία επιτεύγματα της ρεαλιστικής πεζογραφίας
του 19ου αιώνα.
Στα συγγραφικά έργα του Λέων Τολστόι, ανήκει ένα
αξιοθαύμαστο κομμάτι της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Μέσα από τα έργα του διαφαίνεται η γνώση που
κατείχε για τον ψυχικό κόσμο, αλλά και οι ανησυχίες
που τον απασχολούσαν όσον αφορά την πνευματική
φύση του ανθρώπου. Πέθανε το 1910 από πνευμονία
στην περιοχή Αστάποβο σε ηλικία 82 ετών.
•Έλενα Μακρή
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Νατάσσα
Μποφίλιου
Η μουσιςή παράσταση «ΒΑΒΕΛ2» βασισμένη στην 5η δισςογραφιςή συνάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου με το
Θέμη Καραμουρατίδη ςαι το Γεράσιμο Ευαγγελάτο - ανανεώνει τον ήχο ςαι το ύφος της ςαι μετά τις συνεχόμενες
soldout παραστάσεις του χειμώνα σε Αθήνα ςαι Θεσσαλονίςη, ταξιδεύει το ςαλοςαίρι σε ολόςληρη την Ελλάδα.
Η Nατάσσα Μποφίλιου πιο εξωστρεφής από ποτέ, με περισσότερο πάθος, ένταση ςαι παλμό. Η ΒΑΒΕΛ2 είναι
μια ολοςαίνουρια, αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητιςής ςαι άρτιας παραγωγής. Σε αυτήν υπάρχουν
όλα: οι μεγάλες τους επιτυχίες αλλά ςαι απρόσμενα περάσματα σε αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν. Μία
εξαιρετιςή, ςαλοςουρδισμένη μπάντα με πρωτότυπες, διονυσιαςές ενορχηστρώσεις. δι ειςόνες, τα αισθήματα, οι
αφορμές που δίνουν υπόσταση στα τραγούδια τους.

Που; Αρχαίο Θέατρο Κουρίου Λεμεσός
Πότε; Παρασςευή, 8 Σεπτεμβρίου, στις 20:00
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη συναυλία
καλωσορίσματος της Προοδευτικής Κίνησης
Φοιτητών
Η Προοδευτιςή Κίνηση
Φοιτητών φιλοξενεί τον Βασίλη
Παπαςωνσταντίνου. δ Βασίλης
όσων τον αςολουθούν όλα αυτά
τα χρόνια, έρχεται στην Κύπρο
στήνοντας μια συναυλία γεμάτη
ρυθμό ςαι συγςίνηση. Επιλέγοντας
τραγούδια που σημάδεψαν την
σαραπεντάχρονη πορεία του, αλλά
ςαι με αφορμή τον ςαινούριο
του δίσςο «Όλα είναι για μας»
σε μουσιςές ενός από τους
σημαντιςότερους νέους συνθέτες,
του Θέμη Καραμουρατίδη ςαι
στίχους του επί είςοσι χρόνια
συνεργάτη του Βασίλη, δδυσσέα Ιωάννου. Είναι η τέταρτη ολοςληρωμένη δουλειά του Βασίλη Παπαςωνσταντίνου
με τον δδυσσέα Ιωάννου ςαι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Θέμη Καραμουρατίδη. Ένας ιδιαίτερος
δίσςος που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το, έτσι ςι αλλιώς, ισχυρό στίγμα του μεγάλου ερμηνευτή στην
ελληνιςή δισςογραφία ςαι στην σύγχρονη πραγματιςότητα.

Ο Αλαβροστοισειώτης

Αςούραστος, ρομαντιςός, αιώνιος έφηβος, ο Βασίλης, ετοιμάζει ένα μουσιςό ταξίδι, με τραγούδια για τον έρωτα,
για τις ανθρώπινες σχέσεις, την ςοινωνία, όσα αγαπάμε ςαι όσα φοβόμαστε, όσα μας προβληματίζουν ςαι όσα
ελπίζουμε.

Που
και πότε;
•Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘδΚ, Λευςωσία

Που; Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πότε; 12 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Στο πλαίσιο του θεσμού ‘’δ ΘδΚ φιλοξενεί’’ ςαι σε συνεργασία με το Παττίχειο Δημοτιςό Θέατρο
Λεμεσού θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβρη στη Λευςωσία ςαι Λεμεσό η συμπαραγωγή του Σπιτιού
της Κύπρου στην Αθήνα ςαι του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου δ Αλαβροστοισειώτης του Παύλου
Λιασίδη σε σςηνοθεσία Νίςου Χατζόπουλου.
δ Αλαβροστοισειώτης, έμμετρο θεατριςό έργο, γραμμένο στις αρχές της δεςαετίας του ’60 από
τον μεγάλο λαϊςό ποιητή της Κύπρου Παύλο Λιασίδη, πραγματεύεται τη σύγςρουση ανάμεσα
στο φυσιςό ςαι το μεταφυσιςό, όπως μαρτυρά ςαι ο τίτλος του, ενώ η παράσταση του Νίςου
Χατζόπουλου, ανιχνεύει τη συγγένεια του έργου με την αρχαία τραγωδία. Πέντε ηθοποιοί
ισορροπούν ανάμεσα στην ταύτιση ςαι την αφήγηση, ςρατώντας αναλλοίωτο το στοιχείο της
γλώσσας, το τοπιςό χρώμα της ςυπριαςής διαλέςτου με το στίγμα της εποχής που γράφτηςε το
έργο. Η παράστασή, στο ςείμενο της οποίας έχουν συμπεριληφθεί ςαι ποιήματα από συλλογές του
Παύλου Λιασίδη, είναι ένας φόρος τιμής στον πλούτο ςαι τη μουσιςότητα της ςυπριαςής διαλέςτου
ςαι ένα εγχείρημα που ζωντανεύει την αέναη σύγςρουση του ανθρώπου με τα στοιχεία ςαι τα
στοιχειά της φύσης με όρους τόσο ποιητιςούς όσο ςαι ρεαλιστιςούς.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 19:00 & 21:00
•Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
Κυριαςή, 10 Σεπτεμβρίου, Ώρα: Ξεςινά στις 20:00

ΝΤΕΦΟΛ: Σμύρνη
1922
Η Ωραία Κοιμωμένη - Mathew Bourne
Το διαχρονιςό παραμύθι του Σαρλ Περώ, το οποίο μετατράπηςε σε ένα θρυλιςό μπαλέτο από τον Τσαϊςόφσςι ςαι
τον χορογράφο Marius Petipa, σε μια διαφορετιςή διασςευή από τον Matthew Bourne.
Η παράσταση απέσπασε διθυραμβιςές ςριτιςές, ενώ οι New York Times σχολιάζουν: «δ Bourne στα ςαλύτερά
του - ένας αριστοτεχνιςός αφηγητής». Η παραγωγή αυτή του 2012 δημιουργήθηςε για την 25η επέτειο της New
Adventures ςαι αναδείχθηςε πρώτη σε πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας, ενώ ςέρδισε επίσης τρία Los Angeles Critics Awards ςαι το βραβείο ςαλύτερης παραγωγής «Ovation».

Που; Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός
Πότε; Κυριαςή, 24 Σεπτεμβρίου, 2017, στις 20:30

Το “ΝΤΕΦδΛ” είναι ένα διήγημα-μαρτυρία για τα
γεγονότα των τελευταίων ημερών της αρχόντισσας
της Ιωνίας, τη Σμύρνη. Παράλληλα όμως είναι
ένα αφιέρωμα σε όσους χάθηςαν ςαι σε όσους
επέζησαν ςαι βίωσαν τον ξεριζωμό ςαι την
προσφυγιά. Ήρωες της τραγιςής αυτής ιστορίας,
θα ζωντανέψουν επι σςηνής, μέσω της θεατριςής
διασςευής του διηγήματος, ςαι θα παρασύρουν τους
θεατές να αναβιώσουν τις εφιαλτιςές στιγμές που
έζησαν οι άνθρωποι προσπαθώντας να ξεφύγουν
από τη φλεγόμενη Σμύρνη.
Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Δημήτρη
Καραγιάννη με προσπάθεια να δώσει δείγματα της
τραγωδίας του Ελληνισμού στη Σμύρνη. Ένα έργο
επίςαιρο, σήμερα στη Κύπρο ςαι όχι μόνο, που το
χαραςτηρίζει ευαισθησία αλλά ταυτόχρονα ςαι βίαιη
ωμότητα ςαι απόγνωση των ανθρώπων που έζησαν
ςαι ζουν τον ξεριζωμό ςαι την προσφυγιά.

Που; Δημοτιςό Θέατρο Λατσιών
Πότε; Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00
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Εκλογές στη Βενεζουέλα και η προπαγάνδα των δυτικών Μ.Μ.Ε.

Σ

τις 30 Ιουλίου 2017 ο λαός της Βενεζουέλας καλέστηκε στις κάλπες για να εκλέξει αντιπροσώπους για την δημιουργία συντακτικής συνέλευσης της χώρας. Ο λαός της
Βενεζουέλας απέδειξε προς όλο τον κόσμο πως, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας του. Απέδειξε ότι προχωρά μπροστά για την
εξέλιξη της χώρας, για διατήρηση της ανεξαρτησίας του από τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τις επιβουλές του. Ο λαός της Βενεζουέλας προχώρησε μαζικά στην
εκλογική διαδικασία συνταγματικών αλλαγών, όπως ποτέ πιο πριν για παρόμοιο θέμα, χωρίς να πτοηθεί από της φονικές επιθέσεις της αντιπολίτευσης, τους κλειστούς
δρόμους, το οικονομικό σαμποτάζ, την απόκρυψη αγαθών και προϊόντων και τις διεθνείς ιμπεριαλιστικές απειλές.

Βέβαια τα δυτικά αστικά ΜΜΕ, δεν διστάζουν για ακόμα μια φορά, να παραποιούν την πραγματικότητα, να επιλέγουν μισές αλήθειες και να μετατρέπουν το θύμα σε
θύτη και αντίστροφα. Η κάλυψη των εκλογών στην χώρα, αποτέλεσε ένα όργιο παραπληροφόρησης, στα διεθνή αλλά και στα κυπριακά ΜΜΕ.
•Έγιναν αναφορές σε ελεγχόμενη συντακτική συνέλευση αποκρύπτοντας το γεγονός ότι στη συνέλευση κλήθηκε να συμμετέχει και η αντιπολίτευση, η οποία θα μπορούσε να
καθορίσει αυτή το σύνταγμα, αλλά προτίμησε να μποϊκοτάρει την εκλογική διαδικασία.
•Αναφέρεται υποτιμητικά ότι ψήφισαν 8 εκ. πολίτες της Βενεζουέλας και αμφισβητείται δήθεν το αποτέλεσμα, την ίδια στιγμή που στη Γαλλία στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών
εκλογών του 2017 η αποχή έφτασε το 57.36%, στο συνταγματικό δημοψήφισμα του 2000 άγγιξε το 69.8% και στις ευρωεκλογές του 2009 το 59.37%. Οι Γάλλοι δηλαδή άλλαξαν
ακόμη και το σύνταγμα της χώρας με προσέλευση ψηφοφόρων στο 30.2%, αλλά στη Βενεζουέλα πρέπει να αγνοήσουμε την ψήφο 8 εκατομμυρίων πολιτών που προσήλθαν στις
κάλπες παρά τις απειλές και τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης.
•Κατηγορείται ο Μαδούρο ως δικτάτορας, ενώ είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας και επειδή δίνει το λόγο στο λαό για εκλογή της Εθνοσυνέλευσης ενώ
δημοκράτες θεωρούνται όσοι μποϋκοτάρουν τη διαδικασία με αποχή και παρεμπόδιση της διαδικασίας. (Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν μια από τις μεγαλύτερες για τα δεδομένα της
χώρας). Παράλληλα μιλούν για δικτατορία ενώ τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τις κέρδισε η αντιπολίτευση. Πρόκειται δηλαδή για μια παγκόσμια δικτατορική πρωτοτυπία(!).
•Σεβήρος Κούλας
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Διεθνής Οργανωτική Επιτροπή
για το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών

Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ στο
Φεστιβάλ Avante στην
Πορτογαλία

Οι διεργασίες για το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, που
θα διεξαχθεί στο Σότσι της Ρωσίας, από τις 14 μέχρι τις 22 του Οκτώβρη,
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Η περίοδος των τελικών προετοιμασιών
για το παγκόσμιο φεστιβάλ, έχουν εκκινήσει με την εγκατάσταση των
αντιπροσώπων της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής, στη Ρωσία. Εκ μέρους
της Εθνικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής Κύπρου αναχώρησαν από
την Κύπρο, το μέλος της ΕΔΟΝ Ιάκωβος Τοφαρή, μαζί με τον Πρόεδρο της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών και μέλος τους Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Νικόλα Παπαδημητρίου.
Η ΔΟΕ μέσα στο διάστημα των επόμενων δύο μηνών, θα έχει την ευθύνη, της
διευθέτησης όλων των εκκρεμοτητών σε σχέση με το Παγκόσμιο Φεστιβάλ
καθώς και της υλοποίησης όλων των αποφάσεων που έχουν παρθεί στις
τρεις Διεθνείς Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις τους προηγούμενους μήνες.

Το ΑΚΕΛ θα συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ της εφημερίδας του
Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, «Αβάντε», το οποίο πραγματοποιείται
και φέτος στην πόλη Σεισάλ, στις 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2017. Μαζί με την
αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ συμμετέχει το μέλος της Κεντρικής Γραμματείας
της ΕΔΟΝ, συν. Γεωργία Παρμάκη.
Το Φεστιβάλ της «Αβάντε» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικοπολιτικά
γεγονότα για την Πορτογαλία το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες
επισκέπτες από την Πορτογαλία, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Στο χώρο
του Φεστιβάλ, το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ, λειτουργούν το δικό τουε περίπτερο,
προκειμένου να αναδείξουν τον αγώνα του κυπριακού λαού αλλά και τη
δράση της Αριστεράς στην Κύπρο.
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Εθνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή Κύπρου σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Κύπρο και το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο, πραγματοποίησαν στις 27 Ιουλίου
πολιτιστική εκδήλωση στον χώρο του Μόλου Λεμεσού, αφιερωμένη στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών, στα πλαίσια προβολής και προώθησης του Παγκόσμιου Φεστιβάλ στην
Κύπρο.

Η εκδήλωση, που ήταν ανοιχτή προς το κοινό, παρείχε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν
για το Φεστιβάλ και την ιστορία του καθώς και για το επερχόμενο Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στο Σότσι της
Ρωσίας από τις 14 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2017. Επίσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΕΠΕ Κύπρου, Χρίστος
Χριστόφια, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, Νικόλας Παπαδημητρίου και
ο Ρώσσος Πρέσβης στην Κύπρο, κ. Στανισλάβ Οσάτσι.

Ιστορία των Παγκόσμιων Φεστιβάλ

Το ΠΦΝΦ που συμπληρώνει φέτος τα 70 χρόνια ζωής του, έχει ξεκινήσει τη λαμπρή πορεία του από το 1947,
όπου μέσα από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το παγκόσμιο Νεολαιίστικο Κίνημα θέλησε να διαδώσει
παντού το μήνυμα, ότι ο Φασισμός και ο Ναζισμός, είναι ανάγκη να καταγραφούν ως μια μαύρη σελίδα στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Παράλληλα ο αντι-ιμπεριαλιστικός αγώνας ήταν από τις αρχές των παγκόσμιων
φεστιβάλ, βασικός πυλώνας, αφού αυτός είναι άλλωστε ο κύριος αίτιος των δυνών σε όλα τα μήκη και πλάτη
του κόσμου. Η παγκόσμια προοδευτική νεολαία θέλησε καθιερώνοντας μέσα στα χρόνια τα ΠΦΝΦ, ενίσχυσε
τον αντιιμπεριαλιστικό της αγώνα, καταδεικνύοντας την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού και προωθώντας
τον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη.
Ιστορικά, το ΠΦΝΦ έχει σταθεί αλληλέγγυο δίπλα στους αγωνιζόμενους λαούς που παλεύουν ενάντια σε
πολέμους, κατοχή, για απελευθέρωση και αυτοδιάθεση. Μέχρι σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο Διεθνές γεγονός
νεολαίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση της αντι-ιμπεριαλιστικής πάλης, τάσσεται ενάντια στις πολιτικές
εξαθλίωσης ενώ παράλληλα στάθηκε και στέκεται δίπλα στους νέους στον αγώνα για τα δικαιώματα τους
στην δουλειά, στην πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία και στην ψυχαγωγία.

Οι χαιρετισμοί στην εκδήλωση

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε. Κύπρου καλωσορίζοντας, ανέφερε ότι η εκδήλωση αποτέλεσε κοινή προσπάθεια της
Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου και της Ε.Π.Ε. Κύπρου.
Ανέφερε επίσης ότι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ, αποτελεί ένα από τα κορυφαία παγκόσμια πολιτικά και πολιτιστικά
γεγονότα της νέας γενιάς, με τέτοιο πολιτικό περιεχόμενο που αποτελεί απάντηση της νεολαίας για την ήττα
του ιμπεριαλισμού. Έκρινε ότι για την Κυπριακή νεολαία το ΠΦΝΦ είναι ευκαιρία έκφρασης του κοινού αγώνα
μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας. Σημείωσε ότι στα πλαίσια του 19ου
ΠΦΝΦ θα τιμηθεί από τον Ρωσικό λαό και την διεθνή νεολαία η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μεγάλη
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, καθώς θα εορταστεί και η 70η επέτειος του φεστιβαλικού κινήματος με
αφετηρία το 1947. Επίσης θα αφιερωθεί στις προσωπικότητες του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, του Φιντέλ Κάστρο
Ρουζ και του Mohamed Abdelaziz, τα ονόματα των οποίων συνδέονται με τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και την αποικιοκρατία.
Πρόσθεσε ότι το σύνθημα του 19ου Φεστιβάλ «Για ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, πολεμάμε
ενάντια στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν κτίζουμε το μέλλον», είναι σημάδι της ιστορικής συνέχισης
των αγώνων για το παρόν αλλά και για το μέλλον, των αξιών που κουβαλά και έχει διαδώσει το Φεστιβάλ,
και τις παρακαταθήκες που αφήνει στην σημερινή παγκόσμια νεολαία.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ χαιρετίζοντας την εκδήλωση, προέβηκε σε μια ιστορική ανασκόπηση της δράσης της
ΠΟΔΝ ενάντια στον φασισμό και την αποικιοκρατία, καρπός της οποίας δράσης ήταν το φεστιβαλικό κίνημα,
όπου από το 1ο Φεστιβάλ μέχρι και σήμερα η ΠΟΔΝ, ως διεθνής οργανισμός, έχει την κύρια ευθύνη στην
προπαρασκευαστική διαδικασία του κάθε ΠΦΝΦ. Παρά τις δύσκολες εποχές μέσα από τις οποίες έδρασε το
φεστιβαλικό κίνημα, λόγω της ανατροπής του σοσιαλισμού, από το 1947 το φεστιβάλ σημάδεψε το παγκόσμιο
αντιιμπεριαλιστικό νεολαιίστικο κίνημα και γράφει ιστορία μέχρι και σήμερα.
Υπογράμμισε την ενίσχυση της έκφρασης που βρίσκουν οι καταπιεσμένοι και αδικημένοι λαοί που αγωνίζονται
ενάντια στην υποδούλωση τους και τον ιμπεριαλισμό, μέσα από το Φεστιβάλ. Έκανε αναφορά και στην ευκαιρία
που προσφέρει το Φεστιβάλ στους προοδευτικούς νέους που αγωνίζονται ενάντια στις πολιτικές λιτότητας
και υπέρ των δικαιωμάτων τους που δέχονται συνεχώς επίθεση, να ενισχύσουν την ενότητα, την έμπρακτη
διεθνιστική αλληλεγγύη και τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα.

Εξέφρασε την πίστη ότι ο λαός της Ρωσίας με την πείρα που έχει
στη διοργάνωση δύο προηγούμενων ΠΦΝΦ, θα συνεχίσει με τα
ιδανικά του ΠΦΝΦ, για να δώσει το βήμα στους προοδευτικούς
νέους του κόσμου ώστε να γίνουν οικοδόμοι ενός νέου συστήματος
απαλλαγμένου από τη σάπια ιμπεριαλιστική ατζέντα.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Στην εκδήλωση υπήρξε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο
ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.
Στον χώρο υπήρχε Ρώσος Σεφ παρουσιάζοντας παραδοσιακά πιάτα
της χώρας του ενώ στη σκηνή της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν
παραδοσιακοί Κυπριακοί και Ρωσικοί χοροί, μουσικό ντουέτο
με ακορντεόν από την Ρωσία καθώς και επίδειξη με BMX. Το
πολιτιστικό πρόγραμμα κορυφώθηκε με τις συναυλίες του Ρωσικού
συγκροτήματος Pony Rush και του κυπριακού συγκροτήματος
Minus One.
•Δέσποινα Παναγιώτου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

παραπολιτικά

