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περιεχόμενα

Ο τομέας υγείας στην Κύπρο νοσεί από τη δεξιά

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας συνεχίζει με
συνέπεια την κοινωνική του προσφορά

Η Ρακέλ και ο Άαρον από τη Συρία μιλούν στη “Ν”

Αδέσποτα ζώα – Έχουν κι αυτά ψυχή
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• Τα πρώτα δείγματα γραφής των ιδιωτικοποιήσεων είναι εδώ! Το Λιμάνι της
Λεμεσού παρέλυσε για πάνω από δέκα μέρες με αποτέλεσμα η κυπριακή οικονομία
να έχει τεράστιες απώλειες.
Οι ιδιώτες επενδυτές αύξησαν τα κόστη για την είσοδο εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα
εταιρείες που παραδοσιακά εμπιστεύονταν την Κύπρο να προτιμούν άλλους
προορισμούς, τη νύφη όμως πληρώνει όπως πάντα ο κοσμάκης. Την ίδια ώρα, κατά
την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, κανένας αρμόδιος
δεν ήταν σε θέση να ξέρει πόσα έσοδα θα λάβει το κράτος από την ιδιωτικοποίηση.
Η Αρχή Λιμένων, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας για
το νέο περιβάλλον και τους νέους ρόλους που έχει αναλάβει.
• Φαίνεται όμως ότι η «ιδεολογική εμμονή» με τις ιδιωτικοποιήσεις δεν τελείωσε
στο Λιμάνι. Παρά τις σαφείς δεσμεύσεις του Προέδρου Αναστασιάδη ότι δεν θα
προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις, η κυβέρνηση μόλις πρόσφατα έχει καταθέσει νέα
νομοσχέδια για ιδιωτικοποίηση της CYTA. Παρά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα ότι «το
πλειοψηφικό πακέτο θα ανήκει στο κράτος» και αυτό το νομοσχέδιο έχει ως στόχο
το ξεπούλημα ενός οργανισμού που προσέφερε στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια.
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ως αντιστάθμισμα στην πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, για κατάργηση
της μονάδας αποκρατικοποιήσεων, κατέθεσαν πρόταση για μετονομασία της σε
μονάδα αξιοποίησης κρατικής περιουσίας. Άλλαξε δηλαδή ο Μανωλιός και έβαλε
τα ρούχα του αλλιώς.

Αρκετά είναι αυτά που μπορεί κανείς να σχολιάσει
για το διάστημα που μας πέρασε:
• Περίπου ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2018, τα κόμματα του
λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου ξεκίνησαν να στήνουν ένα σκηνικό προεδρολογίας.
Την ίδια ώρα που το Κυπριακό μπήκε στο ψυγείο, προτίμησαν να ξεκινήσουν
συναντήσεις μεταξύ τους για να εξεύρουν, όπως υποστηρίζουν, κοινό υποψήφιο
για τις Προεδρικές. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο δεν απάντησε ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ, ο οποίος φιγουράρει ως ο πιθανότερος υποψήφιος του λεγόμενου
ενδιάμεσου χώρου, είναι πως θα συγκεραστούν μαζί, οι θέσεις κομμάτων που
αποκήρυξαν επίσημα τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (όπως η ΕΔΕΚ και η
Αλληλεγγύη) με το ΔΗΚΟ, που τουλάχιστον στα χαρτιά την υιοθετεί. Εκτός κι
αν το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου του λεγόμενου ενδιάμεσου, δεν
περιλαμβάνει τις θέσεις με βάση τις οποίες διαπραγματεύτηκε η ελληνοκυπριακή
πλευρά για δεκαετίες.
• Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος ξεκίνησε ήδη
τα προεκλογικά δώρα. Δόθηκε μισθολογική αναβάθμιση των νοσηλευτών μέσω
της επιστημονικής αναγνώρισης των πτυχίων τους, κάτι που παλαιότερα δεν
ήθελε να συζητήσει. Στο λόφο του Προεδρικού ανέβηκαν και οι πρόεδροι των
ομάδων της Λεμεσού, για τη δημιουργία γηπέδου. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης έχει εντείνει τα εγκαίνια, τις επισκέψεις και το κόψιμο κορδέλων,
προετοιμάζοντας έτσι την εκ νέου υποψηφιότητα του.

• Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, παραμένει πεισματικά στη θέση του
παρά τις νέες αποδράσεις από τις Κεντρικές Φυλακές. Η πολιτική «παχυδερμία»
έχει γίνει ίδιον της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Οι ίδιοι λαλίστατοι άνθρωποι που με
την πρώτη ευκαιρία απαιτούσαν παραιτήσεις στο παρελθόν, σήμερα, παραμένουν
με νύχια και με δόντια στις καρέκλες, χωρίς ίχνος πολιτικής ευθιξίας και ανάληψης
πολιτικών ευθυνών.

Έγνοια μας οι επόμενες γενιές
Το ΑΚΕΛ και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο έχει αποδείξει ότι είναι το κόμμα που
συνεχίζει να πολιτεύεται στη βάση αρχών και όχι πρόσκαιρων πολιτικών επιδιώξεων.
Την ίδια ώρα που όλοι υπόλοιποι κλιμακώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία,
το ΑΚΕΛ καταβάλει το άπαν τον δυνάμεων του για επανέναρξη των συνομιλιών
στο Κυπριακό. Συνεχίζει να κρατά γέφυρες επικοινωνίας με τους τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας, σε μια προσπάθεια να μη χαθεί η ευκαιρία για λύση. Το ΑΚΕΛ,
τόνισε από την αρχή της διακοπής των συνομιλιών ότι αποτελεί αυταπάτη, να πιστεύει
κανείς ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν απ’ εκεί που έμειναν πριν τη διακοπή τους,
μετά τις Προεδρικές του 2018.
Η ΕΔΟΝ, δίπλα στο Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου, τονίζει με κάθε ευκαιρία ότι η νέα
γενιά της Κύπρου, δεν αντέχει άλλο την κατοχή και τη διαίρεση. Η περίοδος που
διανύουμε βρίσκει την ΕΔΟΝ στην πρώτη γραμμή του αγώνα για επαναπροσέγγιση,
λύση, απελευθέρωση και επανένωση, μέσω δεκάδων εκδηλώσεων και δράσεων σε
όλη την Κύπρο. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων είναι η πορεία μνήμης και τιμής
για τους ηρωομάρτυρες της φιλίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη στις 9 Απριλίου. Η θυσία των Καβάζογλου Μισιαούλη, αποτελεί φάρο για τους καθημερινούς σημερινούς και αυριανούς αγώνες.
Χρέος του κάθε νέου είναι να δηλώσει παρόν και σε αυτό το κάλεσμα της ιστορίας.
Σε μια περίοδο που ο φασισμός αναγεννάται, οι δυνάμεις της ειρήνης έχουν χρέος
να πυκνώσουν τις γραμμές τους. Απλοί Ε/κ και Τ/κ νέοι μπορούν να δείξουν το
δρόμο για την ειρήνη, τη λευτεριά και την προκοπή στην Κύπρο.
•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ΣΙΚΕντευξη με τον
Ιωνά Νικολάου
«Ν»: Κύριε Ιωνά για ακόμα μια φορά τομέας
ευθύνης του υπουργείου σας απασχολεί την κοινή
γνώμη. Τα προβλήματα στις κεντρικές φυλακές
συνεχίζονται και ο κόσμος θέλει επιτέλους να
μάθει τι συμβαίνει. Μπορείτε να μας δώσετε μια
εικόνα καταρχάς πόσοι κρατούμενοι βρίσκονται
στις κεντρικές φυλακές αυτή τη στιγμή;
I.N: Αντιλαμβάνεστε ότι τα στοιχεία που μου
ζητήσατε είναι πολύ ευαίσθητα στοιχεία και ότι
δεν μπορώ να τα δώσω σε καμία περίπτωση στη
δημοσιότητα. Ο κόσμος δικαιολογημένα θέλει να
γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στις κεντρικές φυλακές,
αλλά θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μου να δώσω
τέτοιες πληροφορίες.
«Ν» Κύριε υπουργέ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί
ιεραρχείτε ως απόρρητη πληροφορία το
συγκεκριμένο δεδομένο. Στο παρελθόν πολλές
φορές δόθηκαν τέτοιες πληροφορίες στη
δημοσιότητα. Εσείς γιατί αρνείστε;
I.N: Όχι, όχι δεν καταλάβατε, παρεξηγήσατε τα λόγια
μου. Δεν είπα ότι αρνούμαι να δώσω τα συγκεκριμένα
στοιχεία επειδή είναι απόρρητα. Δεν μπορώ να δώσω
αυτόν τον αριθμό, γιατί δεν θα μπορούσα να γνωρίζω
τον ακριβή αριθμό ανά πάσα στιγμή. Ξέρετε πως πάνε
τα πράματα στις κεντρικές φυλακές, δεν είναι ποτέ
σταθερός ή δεδομένος ο αριθμός, κάποιοι το σκάνε,
άλλοι αυτοκτονούν, καταλαβαίνετε..
«Ν» Οι πληροφορίες λένε ότι ο συναγερμός δεν
ήχησε ποτέ μετά την πρόσφατη απόδραση. Πως
το σχολιάζετε;
I.N: Έχω κουραστεί να απαντώ σε ανακρίβειες. Ο
συναγερμός ήχησε κανονικά. Το ζήτημα είναι απλά
ότι ήταν στο αθόρυβο. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά
από τις ώρες κοινής ησυχίας που εφαρμόζουμε στις
κεντρικές φυλακές. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία
στην ανθρώπινη μεταχείριση των φυλακισμένων και
θα περίμενε κάποιος η ΕΔΟΝ να είναι σύμμαχος και
όχι επικριτής σε αυτή την προσπάθεια.
«Ν» Ισχύουν οι φήμες ότι υπήρξε καθυστέρηση
μιας ώρας από την ώρα που διαπιστώθηκε η
απόδραση μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία για
το περιστατικό;
I.N: Πάτε καλά; Αν όποτε χανόταν προσωρινά
κάποιος στις κεντρικές φυλακές ειδοποιούνταν η
αστυνομία, δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Έγινε
προσπάθεια να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες
να εντοπιστούν οι δραπέτες και όταν σιγουρεύτηκαν
ότι δεν γλιτώνουμε το ρεζιλίκι, τότε ειδοποιήθηκε
και η αστυνομία.
«Ν» Κύριε Ιωνά το τελευταίο περιστατικό
έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα
σκάνδαλα με μεταθέσεις, ξυλοδαρμούς,
υποθέσεις που μένουν στα συρτάρια και πολλά
άλλα που αφορούν το πεδίο ευθύνης του
υπουργείου σας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν έθεσε ούτε σε κατ’ ιδίαν συζήτηση το
ζήτημα παραίτησης σας;
I.N: Χαχαχα, μα τι λέτε τώρα; Τον Ρίκκο εβούραν
τον στα δικαστήρια ως την τελευταία στιγμή να τον
καλύψει και εν να μου ζητήσει εμένα παραίτηση;
Τούτα που λέτε εν για σοβαρές κυβερνήσεις.
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άρτυρας της επίθεσης της Κυβέρνησης του ΔΗΣΥ, μεταξύ άλλων και ο
τομέας της Υγείας. Μετά την αποκοπή της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των φοιτητών, η κυβέρνηση της δεξιάς εξαπέλυσε επίθεση σε
ότι έχει να κάνει με τον τομέα αυτό. Τον τελευταίο χρόνο παρατηρήσαμε
την επίθεση τους στους Νοσηλευτές, τα εργασιακά τους δικαιώματα και την
Πανεπιστημιακή αναγνώριση και τοποθέτηση στις μισθολογικές κλίμακες
των αποφοίτων τους. Μεγάλη επίθεση που περιελάβανε προκλητικές δηλώσεις και μια
στάση ετσιθελική για μη παραχώρηση των δικαιωμάτων τους με μοναδικό φόντο την
νεοφιλελεύθερη πολιτική των μνημονίων της λιτότητας. Την πολιτική που ευημερούν
μονάχα οι αριθμοί.
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Τα δημόσια νοσηλευτήρια βουλιάζουν…
Η σημερινή κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας παρουσιάζει στοιχεία αποσύνθεσης
και υπάρχουν σοβαρά δομικά και πρακτικά προβλήματα που ελλοχεύουν καθημερινά
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.
Ενώ, ο Κύπριακός Λαός φορολογείται γι’ αυτά, εντούτοις με την έλευση του στα νοσοκομεία
όταν τα χρειάζεται δεν βρίσκει τα απαραίτητα αναλώσιμα, χρειώδη, φάρμακα αλλά και
προσωπικό να εξυπηρετηθεί μιας και τα Κρατικά Νοσηλευτήρια είναι σε ακραία υποστελέχωση.

Η αυτονόμηση πρέπει να γίνει στα σωστά πλαίσια , μελετημένα και συμπεριλαμβάνοντας
Μεταξύ αυτών προωθεί απόλυτα συνειδητά ένα ΓεΣΥ ξεπουλημένο στην ιδιωτικές
όλους τους επαγγελματίες υγείας για την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων και όχι να
εταιρίες στα πλαίσια του πολυασφαλιστικού, χωρίς μάλιστα
γίνει απλά για χάρη της αυτονόμησης.
να κατονομάζει όλους τους επαγγελματίες υγείας που θα το
αποτελούν με βάση τους τίτλους σπουδών τους . Νοσοκομεία
Στις πρόσφατες εξελίξεις ο Υπουργός Υγείας αποδέχεται
αυτονομημένα που θα ξεπουληθούν στους ιδιώτες, με μοναδική
το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ, ενώ διαφωνεί ο Υπουργός
έγνοια την συνεχή αύξηση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου,
Οικονομικών. Επιπρόσθετα βλέπουμε «εκ δια μαγείας»
Νοσοκομεία
αυτονομημένα
επικαλούμενοι πάντα τον «εκσυγχρονισμό» της παροχής
η κυβέρνηση Αναστασιάδη να αποδέχεται προφορικά
υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
που θα ξεπουληθούν
την πανεπιστημιακή αναγνώριση των Νοσηλευτών
και την παραχώρηση της Α8 μισθολογικής κλίμακας
στους
ιδιώτες,
με
μοναδική
Ξεπούλημα της Υγείας για τα κέρδη των ιδιωτών…
που δικαιούνται . Ως δια μαγείας γιατί σύμφωνα με τα
έγνοια την συνεχή αύξηση των
λεγόμενα των ιδίων όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
κάτι τέτοιο θα «επιβάρυνε» την Κυπριακή Οικονομία
κερδών
του
μεγάλου
κεφαλαίου,
(WHO, 25/4/2015) προτού υλοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο
αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ενόψει προεδρικών
καθεστώς των Νοσοκομείων θα έπρεπε να προηγηθεί μελέτη
επικαλούμενοι
πάντα
τον
εκλογών, άρχισαν με τα προεκλογικά πυροτεχνήματα.
βιωσιμότητας των Νοσοκομείων καθώς και υλοποίηση και
δημιουργία των κατάλληλων λογισμικών και πληροφορικών
συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιοτική παροχή
υπηρεσιών φροντίδας υγείας όσο και ο οικονομικός έλεγχος των
νοσηλευτηρίων (υπό το νέο καθεστώς). Στη συγκεκριμένη έκθεση
αναφέρεται ρητά ότι χώρες όπως η Κύπρος, χωρίς δηλαδή τα
κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα στον τομέα, οφείλουν να
εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα σε περίοδο 2 ετών και εάν και
εφόσον δεν προκύψουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα να
προχωρήσει η χώρα σε ολική μεταρρύθμιση του τομέα Υγείας.

«εκσυγχρονισμό» της παροχής
υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Ο ίδιος ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ αναφέρει σε μια λεπτομερή ανάλυση του για τον τομέα της Υγείας
στην Κύπρο ότι : «οι δαπάνες του κράτους για την δημόσια Υγεία είναι πολύ χαμηλότερες
από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δομικά προβλήματα στην
επαρκή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης
της δημόσιας υπηρεσίας και του εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, θα πρέπει
η πολιτεία να αναζητήσει τρόπους διάθεσης περισσότερων πόρων προς τον τομέα της
Υγείας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας που παρέχεται
προς τους πολίτες» . Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν εξορθολογισμό
της όλης κατάστασης, τα υποστελεχωμένα κρατικά νοσηλευτήρια, το ξεπούλημα των
μαγνητικών τομογράφων στον ιδιωτικό τομέα αφού υπάρχουν για μήνες κρατικά
νοσοκομεία χωρίς τομογράφους και η αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για την
«αποφυγή της επιφόρτωσης» των κρατικών.

Βέβαια η παραχώρηση των δικαιωμάτων των
Νοσηλευτών και η αποδοχή του μονοασφαλιστικού,
δεν είναι ακριβώς παραχώρηση. Και τα δύο αποτελούν
κατακτήσεις του οργανωμένου εργαζόμενου Λαού σε
βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα του τελευταίου έτους.

Μέσα σ’ όλα αυτά η κυβέρνηση της δεξιάς βρίσκει
στα πανεπιστήμια αλλά και στη Κοινωνία ευρύτερα
ένα πιστό στρατιωτάκι που την ακολουθεί χωρίς να διαμαρτύρεται. Τη νεολαία του ΔΗΣΥ
και το παράρτημα της στα Πανεπιστήμια οι οποίοι δέχονται χωρίς καμιά διαμαρτυρία τις
όποιες μεθοδεύσεις για ξεπούλημα ΚΑΙ του τομέα της Υγείας από την Κυβέρνηση τους,
πιστοί ακόλουθοι του δικού τους μανιφέστου, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής των μνημονίων.
Εμείς ως ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες θα παραμείνουμε η μοναδική φωνή που στέκεται απέναντι
τους εμπόδιο, αναχαιτίζοντας τα σχέδια τους. Φωνάζοντας «Φτάνει πια στο ξεπούλημα της
Υγείας». Δηλώνοντας πως η νεολαία θέλει δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους, χωρίς διακρίσεις.
•Μάριος Λουκά
Προοδευτική Κ.Φ ΤΕΠΑΚ
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ο πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας συστάθηκε
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας
τον Μάρτιο του 2013, ως φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι η καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων, η
στήριξη οικονομικών μεταναστών, η ενδυνάμωση
του οικογενειακού ιστού και συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή ζωή, μέσω της ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών
φροντίδας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Σε αυτά προστίθεται
η συμβουλευτική για τα άτομα και την οικογένεια, η ενεργοποίηση
ανέργων και η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Στόχος μας
είναι παροχή
υπηρεσιών χωρίς
διακρίσεις και χωρίς
αποκλεισμούς!

Ως ΕΔΟΝ θεωρήσαμε σημαντικό να παρουσιάσουμε τη δράση του κέντρου αυτού, το οποίο μέσα
στις δύσκολες συνθήκες που έχουν επιφέρει οι πολιτικές λιτότητας, προσφέρει στήριξη σε ομάδες
πληθυσμού που το έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό επικοινωνήσαμε με τη διευθύντρια του Πολυδύναμου
Κέντρου Λευκωσίας, κυρία Ρούλα Γεωργοπούλου, και της απευθύναμε την ακόλουθη ερώτηση:
“Ποιες είναι οι ανάγκες που παρουσιάζονται στην κοινωνία της Λευκωσίας οι
οποίες καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου και σε ποιο
βαθμό θεωρείτε ότι ανταποκρίνεστε σε αυτές;”
Η κυρία Γεωργοπούλου απάντησε πως:
«Η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο θεωρούμε ότι αποτελεί
αναγκαιότητα. Οι δημότες και κυρίως οι πιο ευάλωτες ομάδες απευθύνονται
καθημερινά στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, που είναι ο επίσημος
εκφραστής της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας και ζητούν να λάβουν τις
ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που προσφέρονται. Έχοντας διαπιστώσει
ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών φροντίδας και απασχόλησης
σε άτομα της τρίτης ηλικίας και σε παιδιά, των οποίων οι γονείς είτε εργάζονται είτε
επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σχεδιάσαμε ποιοτικά και χαμηλού
κόστους προγράμματα ημερήσιας και κατ’ οίκον φροντίδας, ηλικιωμένων, παιδιών,
νηπίων και βρεφών που προέχονται κατά προτεραιότητα από μονογονεϊκές,
πολύτεκνες οικογένειες, ή οικογένειες ανέργων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα
έχουμε επεκτείνει τις υπηρεσίες μας σχεδιάζοντας, σε συνεργασία με τις σχολικές
εφορίες Λευκωσίας και Αγλαντζιάς και τους συνδέσμους γονέων καλοκαιρινά
προγράμματα φύλαξης στα δημοτικά σχολεία, τα οποία ικανοποιούν τις αυξημένες
ανάγκες των εργαζόμενων γονιών για ποιοτική φύλαξη και απασχόληση των
παιδιών τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι δράσεις που έχουμε αναπτύξει για τους μετανάστες
γνωρίζοντας ότι η Λευκωσία φιλοξενεί υψηλά ποσοστά Υπηκόων Τρίτων Χωρών,
τόσο στην εντός όσο και στην εκτός των τειχών πόλη. Στόχος μας είναι παροχή
υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς! Παράλληλα θεωρούμε
ότι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών με πρωτοποριακές δράσεις και η
αλληλεπίδραση με το γηγενή πληθυσμό, μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με αρκετές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που
διεκδικούμε και λαμβάνουμε κυρίως από τα Ταμεία Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης έχουμε χτίσει ένα δίκτυο συνεργασίας με τοπικές αρχές, ΜΚΟ,
μεταναστευτικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, αφουγκραζόμαστε
τις ανάγκες και σχεδιάζουμε όλο και πιο στοχευμένες υπηρεσίες για τις ομάδες
των μεταναστών.
Η προσπάθεια για εξέλιξη και αύξηση των κοινωνικών παροχών είναι διαρκής. Πρόσφατα,
στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας για
την επόμενη πενταετία, σχεδιάσαμε την εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής του και
εξασφαλίσαμε σημαντικά κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά
Ταμεία για την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών,
εστιάζοντας σε 2 πυλώνες:

Οι κοινωνικές
ανάγκες τα τελευταία
χρόνια είναι αυξημένες.
Τα αιτήματα των πολιτών
πολλά και καθημερινά.
Έχουμε πετύχει πολλά
προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής προσφοράς
αλλά επιβάλλεται να γίνουν
ακόμη περισσότερα

Επιπρόσθετά, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών, κυρίως
μετά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά χαμηλού
κόστους δραστηριοτήτων σε παιδιά και ενήλικες, μέσω του «Ανοιχτού Σχολείου» και στην προσφορά
πρωτοποριακών υπηρεσιών, όπως είναι η «Πύλη Διαμεσολάβησης», ενώ προσφέρουμε δωρεάν
ψυχοκοινωνική στήριξη και αξιολογήσεις παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, μέσω του
«Συμβουλευτικού Κέντρου». Έχουμε συνάψει συνεργασίες με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για να
προσφέρουμε χαμηλού κόστους ή δωρεάν υπηρεσίες, χωρίς να γίνονται «εκπτώσεις» στην ποιότητα
των υπηρεσιών.

Α) Στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την
καταπολέμηση της φτώχειας και
Β) Στην προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας της εργασίας
Οι κοινωνικές ανάγκες τα τελευταία χρόνια είναι
αυξημένες. Τα αιτήματα των πολιτών πολλά και
καθημερινά. Έχουμε πετύχει πολλά προς την κατεύθυνση
της κοινωνικής προσφοράς αλλά επιβάλλεται να γίνουν
ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε με συνέπεια!
Ο Δήμος Λευκωσίας μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου
πρωτοπορεί στην προσφορά υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Είναι ώρα, το
Κράτος να αναγνωρίσει τις Τοπικές Αρχές ως σημαντικούς
εταίρους του και να τους αναθέσει ουσιαστικότερο ρόλο
και ανάλογους πόρους για την αποτελεσματικότερη και
πιο συγκροτημένη άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του.»

Ως ΕΔΟΝ, συγχαίρουμε το Δήμο Λευκωσίας και το προσωπικό του για το έργο που
παράγουν στο Πολυδύναμο Κέντρο. Παράλληλα καλούμε και άλλους Δήμους όπως
προχωρήσουν στη δημιουργία αντίστοιχων κέντρων. Τέλος, απαιτούμε από την
κυβέρνηση να σταματήσει τον κατακερματισμό και την διάλυση της κοινωνικής πολιτικής
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και να σταθεί δίπλα στους πολίτες που έχουν
πληγεί από τις πολιτικές που ακολουθούνται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και την ΕΕ.
•Μελίνα Κούτρα
Συνεργάτιδα “Ν”
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Ρακέλ και ο Άαρον είναι παιδιά μεταναστών από τη Συρία, που έχουν
γεννηθεί και μεγαλώνουν στην Κύπρο. Είναι δηλαδή και αυτοί, όπως
και πολλοί άλλοι, μετανάστες δεύτερης γενιάς και αποτελούν μέρος της
κυπριακής κοινωνίας βιώνοντας πτυχές και εκφάνσεις της που εμείς δεν
μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε. Τα βήματα τους, τους οδήγησαν τυχαία
στο κίνημα των Εδονοπούλλων και στη συνέχεια αποφάσισαν να εμπλακούν
ενεργά στις τάξεις του μαθητικού τμήματος της ΕΔΟΝ. Η «Ν» συναντήθηκε μαζί τους και
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μέσα από τα μάτια τους λέξεις και έννοιες όπως ντόπιος
και μετανάστης, καλοσύνη και ρατσισμός, που ενώ μεταξύ τους αποτελούν αντιθέσεις,
εντούτοις συναντώνται στη ζωή και την καθημερινότητα των δύο αυτών παιδιών.
Τα δύο αδέρφια μας υποδέχτηκαν σε ένα από τους συλλόγους του Λαϊκού Κινήματος
με τρόπο που έδειχνε ότι γνώριζαν καλά το χώρο, ότι ήταν σχεδόν σαν στο σπίτι τους.
Τα πρόσωπα τους φωτεινά. Η Ρακέλ στο Γυμνάσιο ενώ ο Άαρον στο Λύκειο. Μιλήσαμε
για τα μαθήματα, τις ασχολίες τους, την καθημερινότητα τους.
«Δεν είμαστε μετανάστες, γεννηθήκαμε στην Κύπρο και νιώθουμε Κύπριοι.» είπε η Ρακέλ
και συνέχισε λέγοντας «Είμαστε όμως περήφανοι να λέμε ότι είμαστε Μουσουλμάνοι και
ότι οι γονείς μας κατάγονται από τη Συρία», εξηγώντας ότι όταν δείχνεις περήφανος
για τη θρησκεία και την καταγωγή σου, με σεβασμό στη θρησκεία και στην καταγωγή
των άλλων, πιο δύσκολα σε αντιμετωπίζουν ρατσιστικά.
Ο Άαρον μίλησε για τους γονείς τους. «Ήρθαν στην Κύπρο πριν από σχεδόν 20 χρόνια,
πρώτα η μητέρα μου και μετά ο πατέρας μου. Εδώ γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν και
έκαναν εμάς και άλλα 4 παιδιά. Όπως μας λένε τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα.
Έζησαν τον ρατσισμό κυρίως στο χώρο εργασίας τους. Πολύ δύσκολα περάσαμε και
όταν ο πατέρας μας ήταν άνεργος για 2 χρόνια. Όμως οι Κύπριοι είναι άνθρωποι που
νοιάζονται και στηρίζουν τον συνάνθρωπο τους και εκείνη την περίοδο μας βοήθησαν
πολύ.»
«Δεν νιώθω ότι είμαι θύμα
ρατσισμού στο σχολείο μου, γιατί
είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος
Μας ενοχλεί ο
στην Κύπρο και έτσι δεν μου
συμπεριφέρονται σαν να είμαι
τρόπος με τον οποίο
ξένος. Πολλές φορές όμως νιώθω
αντιμετωπίζει ο κόσμος
άσχημα με την συμπεριφορά που
έχουν κάποιοι απέναντι σε παιδιά
στην Κύπρο τον πόλεμο
που γνωρίζω, παιδιά που είναι
στη Συρία. Μιλάνε σαν να
μετανάστες και ζουν στην Κύπρο τα
τελευταία χρόνια.» μας είπε ο Άαρον
και φταίνε οι Σύριοι για την
όταν τον ρωτήσαμε για τον ρατσισμό
κατάσταση, ο απλός κόσμος.
και κατά πόσο νιώθει ξένος στην
κοινωνία και στο σχολείο. Εκείνο
Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτός
που μας έκανε εντύπωση είναι ότι
όπως και όλοι οι πόλεμοι
και τα δύο παιδιά υποστηρίζουν ότι
οι καθηγητές είναι εκείνοι που έχουν
γίνονται για τα συμφέροντα
ρατσιστική στάση πολύ πιο συχνά
των ισχυρών.
από ότι οι συμμαθητές τους. «Πολλές
φορές ο καθηγητής στην τάξη κάνει
παρατήρηση σε ένα συμμαθητή μου
ο οποίος είναι μετανάστης για κάτι
που έκανε κάποιος Ελληνοκύπριος
μαθητής. Μερικές φορές επεμβαίνω και τους λέω ότι δεν φταίει και του κάνετε
παρατήρηση απλώς επειδή είναι ξένος.»
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Η Ρακέλ συμφώνησε μιλώντας για
τις δικές της εμπειρίες. Όπως μας
είπε με τους συμμαθητές της δεν
Στα ΕΔΟΝόπουλα
έχει κάποιο πρόβλημα. «Όταν σε
ήρθαμε τυχαία μια
γνωρίσουν και καταλάβουν ότι είσαι
καλός άνθρωπος, ότι είσαι ένας σαν
μέρα περνώντας από το
και εκείνους δεν συμπεριφέρονται
σύλλογο. Μπήκαμε μέσα,
ρατσιστικά. Αντιθέτως πολλές
φορές ένιωσα ότι με αγκάλιασαν
περάσαμε λίγο χρόνο και
και με έκαναν να νιώσω μέρος της
καταλάβαμε ότι αυτοί οι
ομάδας τους….Οι καθηγητές όμως
συμπεριφέρονται πολύ υποκριτικά.
άνθρωποι είχαν να μας
Εκείνοι οι ίδιοι που μας λένε να μην
είμαστε ρατσιστές και να αγαπάμε
δώσουν πράγματα και έτσι
τους συνανθρώπους μας γίνονται
συνεχίσαμε να ερχόμαστε.
οι ίδιοι ρατσιστές.» Μάλιστα
μοιράστηκε μαζί μας μια εμπειρία
της όπου συγκεκριμένη καθηγήτρια
με υποτιμητικό ύφος την ρωτούσε
επανειλημμένα γιατί έχει τόσο
καλούς βαθμούς και δεν πίστευε
ότι ένα κορίτσι με την καταγωγή της Ρακέλ μπορούσε να είναι τόσο καλή μαθήτρια.
«Στα ΕΔΟΝόπουλα ήρθαμε τυχαία μια μέρα περνώντας από το σύλλογο. Μπήκαμε μέσα,
περάσαμε λίγο χρόνο και καταλάβαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν να μας δώσουν
πράγματα και έτσι συνεχίσαμε να ερχόμαστε.» μας είπε ο Άαρον περιγράφοντας την
πρώτη του επαφή με το Κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων, αναφερόμενος στην αγάπη και
στην αποδοχή που ένιωσε. Η Ρακέλ, μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου μας είπε ότι όντας
πια ΕΔΟΝίτισσα έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει όσα δεν αναφέρονται στο σχολείο και
να ενημερώνεται για σημαντικά πράγματα τα οποία δεν απασχολούν τους καθηγητές
της. «Στο σχολείο μαθαίνουμε συνεχώς ελληνική Ιστορία. Στην ΕΔΟΝ μας μιλούν για
την Ιστορία της Κύπρου, πράγμα που θέλουμε να μάθουμε γιατί εδώ ζούμε.»
Κλείνοντας δεν θα μπορούσαμε παρά να ρωτήσουμε για τον πόλεμο στη Συρία.
«Πηγαίναμε κάθε χρόνο στη Συρία πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι κάτι πολύ δυσάρεστο
για εμάς γιατί έχουμε συγγενείς και φίλους εκεί και ζούμε με την αγωνία» μας είπε ο
Άαρον και η Ρακέλ συμπλήρωσε «Μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει
ο κόσμος στην Κύπρο τον πόλεμο στη Συρία. Μιλάνε σαν να και φταίνε οι Σύριοι για
την κατάσταση, ο απλός κόσμος. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτός όπως και όλοι οι
πόλεμοι γίνονται για τα συμφέροντα των ισχυρών.»
Η τελευταία αυτή φράση της Ρακέλ αποτέλεσε την κατακλείδα της συνέντευξης μας.
Ένα κορίτσι 15 χρονών, που φέρει μαζί του πολλές εμπειρίες, υπέδειξε, με απλά λόγια
τη ρίζα του κακού. Τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, που χαράζουν τη γη θυσιάζοντας
ανθρώπινες ζωές, είναι εκείνα που δημιουργούν τους πολέμους, τη φτώχεια, την
προσφυγιά. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Η σύντομη συνάντηση μας, τελείωσε με την υπόσχεση ότι θα ξανασυναντηθούμε
σύντομα στους μικρούς και στους μεγάλους αγώνες που δίνει η ΕΔΟΝ.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Ντερβίς Αλί Καβάζογλου – Κώστας
Μισιαούλη
Στις 11 Απριλίου τιμούμε τη μνήμη
τωνηρωομαρτύρων της ειρηνικής συμβίωσης Ε/κ
και Τ/κ,Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, μέλους της
Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και του Κώστα
Μισιαούλη, στελέχους της ΠΕΟ. Δυο ανθρώπων
που γαλουχήθηκαν με τα ιδανικά της Αριστεράς,
του διεθνισμού και της ενότητας της εργατικής
τάξης. Ήταν αυτές τους οι ιδέες αλλά και η δράση
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στον εθνικισμό
που οδήγησαν τη σοβινιστική Τ/κ οργάνωση ΤΜΤ
στην δολοφονία τους.
Καβάζογλου και Μισιαούλης έζησαν σε εποχές
δύσκολες. Μετά την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας οι ιμπεριαλιστές έκαναν σχέδια
για διαμελισμό της Κύπρου και μετατροπή της
σε «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» του ΝΑΤΟ και
των συμμάχων του. Σε αυτά τα πλαίσια και με
την ενίσχυση εθνικιστικών ομάδων και στις δύο
κοινότητες οι ιμπεριαλιστές θέλησαν να κάνουν
τα σχέδια τους πράξη. Η πολιτική του «διαίρει
και βασίλευε» και η δράση των εθνικιστικών
κύκλων οδήγησε στις διακοινοτικές συγκρούσεις
του 1963.
Κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων
διαπράχθηκαν εγκλήματα και ακρότητες και από
τις δυο πλευρές . Ο Καβάζογλου απευθυνόμενος
μέσα σε εκείνες τις τραγικές συνθήκες προς
τους Ε/κ τους υποδεικνύει: «Με θετική στάση
και δραστηριότητες σας που θα αναδεικνύουν
καλύτερα τον αντι-ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα
της Κύπρου, δημιουργήστε δυνατότητες στους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες σας και βοηθήστε.
Οι αρνητικές δραστηριότητες ανεύθυνων στοιχείων
από την ε/κ κοινότητα εξυπηρετούν μονάχα τη
τυχοδιωκτική πολιτική των αποικιοκρατών και
του Ντεκτάς».
Τα λόγια του Καβάζογλουενός μαχητή των δικαίων
και δικαιωμάτων της τ/κ κοινότητας, με υψηλό
αίσθημα δικαιοσύνης, μένουν ανεξίτιλα στην μνήμη
μας:«Το να απαιτήσουμε να διαφυλαχθούν και να
εξασφαλισθουν τα πραγματικα δικαιώματα και
τα συμφεροντα μας είναι νομιμο και δημοκρατικο
μας δικαίωμα, αλλα δεν έχουμε δικαιωμα να
επέμβουμε στα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων
συμπατριωτών μας, ούτε και έχουμε μια παρόμια
επιθυμία».

Η θυσία τους φάρος για τον αγώνα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και στον εθνικισμό
ΟιΚαβάζογλου και Μισιαούληςσυνειδητά επέλεξαν
να πάνε κόντρα στο ρεύμα του σοβινισμού και
να παλέψουν για ειρηνική συμβίωση Ε/κ και Τ/κ
βασισμένη στην ταξική προσέγγιση καις στην
ενότητα του Κυπριακού λαού.

επετειακά

Με τη δράση τους στάθηκαν ανάχωμα για
την προώθηση των σκοτεινών σχεδίων του
ιμπεριαλισμού, ο οποίος θέλησε να τους κάνει
να σωπάσουν για πάντα.
Στις 11 Απριλίου 1965, η Τουρκική φασιστική
οργάνωση ΤΜΤ, έστησε καρτέρι στους δυο
αγωνιστές που πάλευαν για την συμφιλίωση
Ε/Κ και Τ/Κ και τους δολοφόνησε στον παλιό
δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας. Με την άνανδρη
δολοφονία τους θέλησαν να σιγήσουν μια φωνή
που στεκόταν εμπόδιο στα διαιρετικά σχέδια
των ιμπεριαλιστών. Πίστεψαν ότι με το στυγερό
έγκλημα τους, θα μπορούσαν να σκοτώσουν και
την ιδέα της κοινής πατρίδας. Γελάστηκαν όμως,
γιατί οι ιδεές τους έγιναν λάβαρο του αγώνα ενος
ολόκληρου λαού . ΟιΚαβάζογλου και Μισιαούλης
αγκαλιασμένοι στη ζωή και στον θάνατο έγιναν
το σύμβολο του κοινού αγώνα Ε/Κ και Τ/Κ για
την σωτηρία της κοινής μας πατρίδας. Έγιναν το
σύμβολο της αδελφοσύνης του λαού μας και της
επανένωσης της πατρίδας μας.
52 χρόνια μετά τη θύσια των ηρώων της φιλίας
και της αδελφοσύνης Ε/Κ και Τ/Κ, Καβάζογλου
και Μισιαούλη έχουμε χρέος να τιμούμε την θυσια
τους αποδεικνύοντας οτι Ε/Κ και Τ/Κ μπορούμε
να ζήσουμε μαζί. Με φάρο τη δράση αλλά και τη
θυσία των Καβάζογλου και Μισιαούλη συνεχίζουμε
την πολιτική της επαναπροσέγγισης των δύο
κοινοτήτων, η οποία πηγάζει μέσα από τους
κοινούς ταξικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς
αγώνες Ε/κ και Τ/κ. Οι δύο ηρωομάρτυρες μας
δείχνουν το δρόμο του αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και στο σωβινισμό για μια Κύπρο
ελεύθερη και ομόσπονδη που θα κατοχυρώνει τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της
και που θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και
ευημερίας για όλους.

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην πορεία Μνήμης
και Τιμής Καβάζογλου-Μισιαούλη
Η ΕΔΟΝ κάθε χρόνο προς τιμή των δύο ηρώων
διοργανώνει το Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης
κατά το οποίο πραγματοποιούνται σειρά
εκδηλώσεων σε όλη την Κύπρο. Μέσα στα
πλαίσια του Δεκαπενθημέρου Επαναπροσέγγισης
πραγματοποιούνται κεντρικές, επαρχιακές και
τοπικές εκδηλώσεις. Διοργανώνονται φέτος
πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως δικοινοτική
ποδηλασία «Ποδηλατώ για την Ειρήνη», ποιητικές
βραδιές, τουρνουά φούτσαλ, συζητήσεις,
αιμοδοσίες κ.α.Κορύφωση των εκδηλώσεων
αποτελεί η ετήσια πορεία Μνήμης και Τιμής
Καβάζογλου-Μισιαούλη στο Πέρα χωριό που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Απριλίου. Να
είμαστε όλοι εκεί!
•Διαμάντω Κωνσταντίνου
Μέλος Γρ. Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου
• Περιήγηση ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, με τίτλο
«Στις γειτονιές της Αμμοχώστου»
• Ποδηλασία ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας,
Προοδευτικής Κ.Φ. και Τουρκοκυπριακών
Οργανώσεων Νεολαίας CTP, BKP και TDP,
κάτω από το σύνθημα
«Ποδηλατώ για την Ειρήνη»

Πέμπτη 30 Μαρτίου
• Διάλεξη – Συζήτηση ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
με τίτλο «Ελληνοκύπριοι - Τουρκοκύπριοι |
Κοινός Αγώνας - Κοινή Πατρίδα» (Γραφεία
Ε.Σ. ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, Λάρνακα)
• Προβολή του Ντοκιμαντέρ
«Sharing an island» από την ΕΔΟΝ Λάρνακας
(Λαϊκές Οργανώσεις Αθηένου)
• Λαική Βραδιά ΕΔΟΝ Λευκωσίας –
Κερύνειας, κάτω από τον τίτλο
«Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε
τον κόσμο» (Αναγέννηση Τσερίου)
			

Παρασκευή 31 Μαρτίου

• Μπουάτ ΕΔΟΝ Λάρνακας προς τιμήν
του δεκαπενθήμερου Επαναπροσέγγισης
της ΕΔΟΝ (Λαϊκές Οργανώσεις Ξυλοτύμπου)
• Ρεμπέτικη - Λαϊκή Βραδιά ΕΔΟΝ Πάφου,
κάτω από τον τίτλο
«Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον
κόσμο» (Juke Box Café – Bar)
		

Κυριακή 2 Απριλίου

• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ Αμμοχώστου κάτω
από τον τίτλο «Σκοράρουμε για την ειρήνη»
(Βοηθητικά Γήπεδα Αναγέννησης Δερύνειας)
• Περιήγηση ΕΔΟΝ Λεμεσού στην παλιά πόλη
της Λεμεσού με τίτλο «Αναδεικνύοντας το
δικοινοτικό στοιχείο της πόλης μας»
• Συμμετοχή της ΕΔΟΝ Λευκωσίας –
Κερύνειας στην θεατρική παράσταση
«Η Αϊσέ πάει διακοπές» (Θέατρο «Δέντρο»,
Παλουριώτισσα)

Τρίτη 4 Απριλίου
• Πολιτιστική Παράσταση ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
«Λυσιστράτη» προς τιμήν
του δεκαπενθημέρου Επαναπροσέγγισης
της ΕΔΟΝ (Κοινοτικό Μέγαρο Φρενάρους)
• Παρουσίαση της επανέκδοσης της ποιητικής
συλλογής «Κάτω από τον ίδιο ουρανό» από την
ΕΔΟΝ Λεμεσού (ΑΜΕΟΛ Αγίου Σπυρίδωνα)

Τετάρτη 5 Απριλίου
• Παρουσίαση της επανέκδοσης
της ποιητικής συλλογής
«Κάτω από τον ίδιο ουρανό»
από την ΕΔΟΝ Λάρνακας
(Καφενείο «Περί Τέχνης» - Λάρνακα)

Πέμπτη 6 Απριλίου
• Πολιτιστική Παράσταση ΕΔΟΝ
Λευκωσίας – Κερύνειας
«Εχθροί εξ αίματος – Αρκάς»
προς τιμήν του δεκαπενθημέρου
Επαναπροσέγγισης της ΕΔΟΝ
(Θέατρο ΠΕΟ)

Παρασκευή 7 Απριλίου
• Μουσική Βραδιά ΕΔΟΝ
Λάρνακας, κάτω από τον τίτλο
«Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε
τον κόσμο» (Λαϊκές Οργανώσεις
Ορόκλινης)
• Προβολή ταινίας «Η ιστορία της
πράσινης γραμμής» από την ΕΔΟΝ
Πάφου (Αμφιθέατρο ΠΕΟ)
• Λαμπαδηφορία και εκδήλωση
ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας
με την Προοδευτική Κ.Φ.
(Σύλλογος Καβάζογλου – Μισιαούλη,
Ακρόπολη)

Σάββατο 8 Απριλίου
• Αιμοδοσία ΕΔΟΝ Λάρνακας και
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου προς τιμήν του
δεκαπενθημέρου Επαναπροσέγγισης
της ΕΔΟΝ (Γραφεία ΠΕΟ, Λάρνακα)

Παρασκευή 14 Απριλίου
•Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ Λεμεσού
κάτω από τον τίτλο «Σκοράρουμε
για την ειρήνη» (Γήπεδα futsal
Καρμιώτισσας Πολεμιδιών)
•Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ Λευκωσίας
– Κερύνειας, κάτω από τον τίτλο
«Σκοράρουμε για την ειρήνη» στα
Γήπεδα “Nuevo Campo”
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Η

Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ενέκρινε την πρόταση της GUE/NGL, για ενίσχυση της
νομοθεσίας σχετικά με τις αλυσίδες ανεφοδιασμού στον
τομέα ένδυσης.

Το ζήτημα επικεντρώνεται στην παραβίαση των
ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων στις χώρες
παραγωγής, καθώς και στην αναποτελεσματικότητα του ιδιωτικού
τομέα για αυτορρύθμιση και στην ανάγκη για τερματισμό τους.
Έκκληση απευθύνεται στην εμπορική πολιτική της Ευρώπης, για
την περαιτέρω προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας στον τομέα
ένδυσης, που είναι γνωστός για τις πρακτικές εκμετάλλευσης. Μάλιστα
ζητήθηκε από την επιτροπή η τήρηση των υποσχέσεων που δόθηκαν
πριν δύο χρόνια, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής ‘Εμπόριο
για όλους’ κατά τις εμπορικές συναλλαγές.
Με την εισήγηση αυτή η Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα προς ένα
πιο δίκαιο κόσμο. Η νομοθεσία πλέον δεσμεύεται με την διασφάλιση
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κατάλληλων
κοινωνικών προτύπων για την παραγωγή των ενδυμάτων που
εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η GUE/NGL στηρίζει την προώθηση της υγεία και της ασφάλειας, μέσα
από ορθά πρότυπα, σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό περιβάλλον, με την
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
(collective bargaining). Επίσης απαιτεί την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης
από την σεξουαλική κακοποίηση και τη βία στον χώρο εργασίας και
την εξάλειψη της καταναγκαστικής, παιδικής εργασίας.
H Ισπανή ευρωβουλευτής Sánchez Caldentey, αναφέρθηκε στην
εξάλειψη του social dumping και στην εκμετάλλευση που δέχονται οι
εργαζόμενοι ως φθηνό, εργατικό, δυναμικό. Εξηγώντας σημείωσε πως
οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα χαμηλά πρότυπα
για τους εργαζομένους, οδηγούν στο social dumping, επηρεάζοντας
έπειτα αρνητικά και τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Έκλυση
έκανε προς την Επιτροπή για την θέσπιση υποχρεωτικών μέτρων,
για να εξασφαλίζεται ότι οι εταιρείες που εισάγουν στην Ε.Ε. θα
συμμορφώνονται με ίσους όρους.
Τέλος σημειώθηκε πως όλες οι πολιτικές ομάδες οφείλουν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επιλέγοντας είτε την υποστήριξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, είτε την αποδοχή
της βίαιης στάσης έναντι των εργαζομένων.
Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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Φ

έτος συμπληρώνονται 73 χρόνια από την ίδρυση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Από
το 1944 η ΑΟΝ και από το 1959 που τη σκυτάλη πήρε η ΕΔΟΝ, δήλωσε
παρών στους πιο σημαντικούς αγώνες του λαού μας απέναντι στην
αποικιοκρατία και στον ιμπεριαλισμό. Εκατοντάδες ΕΔΟΝίτες έδωσαν
ακόμη και τη ζωή τους στους αγώνες για ανεξαρτησία, εδαφική
ακεραιότητα και δημοκρατία. Η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ έδωσε το παρόν της σε
όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του τόπου, αγώνες
για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, τη δουλειά με δικαιώματα και για την υγιή
απασχόληση των νέων μέσα από πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Η δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ τα 73 τόσα χρόνια είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη.
Μέσω των τμημάτων της η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ κατάφερε να γίνει η μαζική οργάνωση
νεολαίας της Αριστερας με πλούσια δράση σε όλους τους τομείς.
Συγκεκριμένα:

ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ
Το κίνημα ΕΔΟΝοπούλων έχει στόχο την διαπαιδαγώγηση των παιδιών με
τα ανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΠΕΟΜ - ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ο σκοπός της ίδρυσης του μαθητικού τμήματος της ΕΔΟΝ ήταν το όραμα της
οργάνωσης για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείου όπου οι μαθητές
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την
άποψη τους.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ίδρυση της Προοδευτικής το 1974 έγινε από μια ομάδα δημοκρατικών φοιτητών
που συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Η Προοδευτική μέσα από την
πολύπλευρη δραστηριότητα της έχει ως στόχο να διεκδικήσει τα φοιτητικά
αιτήματα και κυρίως το δικαίωμα στην μόρφωση . Επιδίωξη είναι ένα φοιτητικό
κίνημα ενωμένο σε στόχους και αρχές, μαζικό στη βάση, διεκδικητικό, με αιτήματα
που έχουν στο επίκεντρο τον νέο και τις ανάγκες του.

ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Η δημιουργία του τμήματος Νέων Εργαζομένων, στοχεύει στην οργάνωση αυτής
της ιδιαίτερης ομάδας νέων. Επιδιώκει την ανάπτυξη δραστηριότητας στις πόλεις,
στις συνοικίες και όπου υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι με στόχο την συσπείρωση και
οργάνωση των νέων στην δράση και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Το
τμήμα αφορά νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι είναι πολλά όπως ανεργία, μείωση μισθού
και ωφελημάτων, ελαστικοποίηση ωραρίου εργασίας, άρνηση για συνδικαλισμό
κ.τ.λ.

Η ΕΔΟΝ μπροστάρης για νέους αγώνες και κατακτήσεις
Σήμερα οι αγώνες της ΕΔΟΝ είναι πιο επίκαιροι από ποτέ. Ότι κερδήθηκε
για τη νεολαία στην Κύπρο από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
μέχρι και τη δημιουργία του οργανωμένου μαθητικού κινήματος έχει τη
σφραγίδα της ΕΔΟΝ. Είναι αυτή την ώρα που οι κυβερνώντες προσπαθούν
να πάρουν πίσω όσα με κόπο κατέκτησε το νεολαιίστικο κίνημα που
οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό της ΕΔΟΝ. Χρέος μας να διαφυλάξουμε
τις παρακαταθήκες των αγώνων της νεολαίας και να διεκδικήσουμε ακόμα
περισσότερα κόντρα στην κυβέρνηση και τις μεγάλες επιχειρήσεις που
προσπαθούν να κουρελιάσουν τα όνειρα μας.
Οι μαθητές ζουν στο φόβο με τις αλλαγές που προωθούνται για τους
κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, καθιερώνουν τις εξετασείς
ανά τετράμηνο, δεν αναγνωρίζουν το δημοκρατικά εκλεγμένο (ΠΣΕΜ)
συμβούλιο των μαθητών γιατί πηγαίνει κόντρα στα σχέδια τους. Το 90%
των μαθητών διαφωνεί με τις προτάσεις του υπουργείου όμως κάνεις
δεν λαμβάνει υπόψην τους μαθητές. Απειλούν μαθητές με αποβολές και
απουσίες, ώστε να μην μπορούν να λάβουν μέρος σε κινητοποιήσεις.
Αυτό είναι το δημοκρατικό σχολείο που κάποιοι θέλουν να ονομάζουν.
Αποκόπτονται χορηγίες από του φοιτητές. Πέραν των 7 εκ. ευρώ
αποκόπηκαν φέτος από την χορηγία. Φοιτητές αναγκάζονται να
διακόψουν τις σπουδές τους λόγω της οικονομικής στενότητας. Άλλοι
να εργάζονται σε μια ή και 2 δουλείες για να ανταποκριθούν στα έξοδα
τους. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν, κάτι
που δεν προσφέρεται ειδικά και με την αλλαγή των κριτηρίων για τα
ωφελήματα. Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι είναι οι δικαιούχοι για τα
επιδόματα τη στιγμή που οι κυβερνώντες μας εμπαίζουν λέγοντας μας
ότι η οικονομία έχει βελτιωθεί.
Μιλούν για ανάπτυξη την στιγμή που η ανεργία αυξάνεται. Συνεχείς
μειώσεις σε μισθούς , εργασία για πολύ λίγα χρήματα, εκμετάλλευση,
αδήλωτη εργασία, κακές συνθήκες εργασίας. Αύξηση των κερδών
για τους επιχειρηματίες- μείωση των μισθών για τους εργαζόμενους.
Απολύουν εργαζομένους για να προσλάβουν άλλους με μισθούς πείνας.
Πολλοί νέοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αναζητώντας μια
καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
συνεχώς αυξάνεται. Βέβαια αυτός είναι ο στόχος τους.
Η ανάγκη για οργάνωση και αντίσταση στις μέρες μας είναι κάτι
περισσότερο από επιτακτική. Ο αγώνας για μια ποιοτικά ανώτερη
κοινωνία δεν πρέπει να σταματήσει πότε. 73 χρόνια μετά την ίδρυση
της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ οι αγώνες είναι οι ίδιοι όπως και τότε. Πρέπει όλοι
μαζί οργανωμένα, να αντισταθούμε απέναντι στις πολιτικές λιτότητας.
Είναι η σειρά μας να βγούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε, είναι η
σειρά μας να παλέψουμε για να επαναφέρουμε όσα μας στέρησαν οι
πολιτικές λιτότητας, για να ξαναφέρουμε τα χαμόγελα στην νεολαία.
Ζήτω τα 73 χρόνια της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ!
•Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής Ομάδας «Ν»

περιβάλλον

T

α συναντάμε σε κάθε γωνιά του δρόμου. Μένουν
μόνιμα εκεί ή σε πλατείες, είναι σταθεροί θαμώνες
μαγαζιών και συχνά μας ακολουθούν μέχρι το σπίτι
αναζητώντας λίγη τροφή, λίγο νερό αλλά το ποιο
σημαντικό ελπίζουν να ανοίξουμε το σπίτι μας και την
καρδιά μας κάνοντας τα μέλος της οικογένειας μας.

Ο λόγος για τα αδέσποτα ζώα, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Αδεσπότων Ζώων, που καθιερώθηκε στις 4 Απριλίου, με
πρωτοβουλία των ολλανδικών φιλοζωικών οργανώσεων το 2010
για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την
τύχη των 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που υπολογίζεται
ότι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας.
Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα, συχνά δεν θεωρείται κάτι
το σημαντικό, όμως είναι αυτό που δείχνει τον πολιτισμό και την
παιδεία μιας κοινωνίας. Η εγκατάλειψή τους στο δρόμο, επειδή
«βαρεθήκαμε» ή «κουραστήκαμε», δεν μπορεί να θεωρείται λύση
ή επιλογή. Η κακομεταχείρισή τους, για να γελάσουμε δεν μπορεί
να θεωρείται παιχνίδι. Όσο για τους πολυάριθμους τρόπους, που
έχουμε σκεφτεί για να «καθαρίσουμε» τη γειτονιά μας από αυτά,
είναι θέμα που πρέπει να μας γεμίζει ντροπή και φρίκη.

Κύπρος, τόπος ντροπής για τα αδέσποτα...
Κάθε μέρα στην Κύπρο εντοπίζονται δεκάδες αδέσποτα ζώα. Τα
πλείστα από αυτά, δηλαδή όσα δεν έχουν απλώς χαθεί, έχουν
εγκαταλειφθεί εσκεμμένα από τους ιδιοκτήτες τους είτε επειδή
τα βαρέθηκαν είτε επειδή έχουν περάσει τα Χριστούγεννα και τα
παιδιά τους δεν παίζουν πλέον με αυτό το «παιχνίδι». Η μοίρα
για τα εγκαταλελειμμένα πλέον πρώην κατοικίδια κάποιων ή για
τα ανεπιθύμητα νεογέννητα κουτάβια (συχνά εγκαταλελειμμένα
σε σακούλες σε κάδους σκουπιδιών) δεν είναι και η καλύτερη.
Περίπου 20.000 σκυλιά ανεξαρτήτου ηλικίας θανατώνονται με
ευθανασία κάθε χρόνο στη χώρα μας από τις Αρχές και από κάποια
καταφύγια λόγω υπερπληθυσμού. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα,
οι εγκαταλελειμμένοι σκύλοι και κουτάβια ανέρχονται σε 170.000
περίπου το χρόνο. Και αν αναρωτιέσαι πού βρίσκονται αυτοί οι
σκύλοι, αφού στην Κύπρο δεν συναντάμε συχνά την εικόνα των
αδέσποτων σκύλλων σε κάθε γωνιά του δρόμου, αυτό γίνεται,
επειδή στη χώρα μας απαγορεύεται να περιφέρονται αδέσποτοι
σκύλοι. Το ότι δεν φαίνονται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Για
τις γάτες δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, καθώς δεν υπάρχουν ούτε
τόσα πολλά καταφύγια για αυτές, αλλά οι αριθμοί υπολογίζεται
να είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Η συμπεριφορά μας
απέναντι στα ζώα, συχνά δεν
θεωρείται κάτι το σημαντικό, όμως
είναι αυτό που δείχνει τον πολιτισμό
και την παιδεία μιας κοινωνίας. Η
εγκατάλειψή τους στο δρόμο, επειδή
«βαρεθήκαμε» ή «κουραστήκαμε», δεν
μπορεί να θεωρείται λύση ή επιλογή. Η
κακομεταχείρισή τους, για να γελάσουμε
δεν μπορεί να θεωρείται παιχνίδι.

Η μοίρα φυσικά θα χαμογελάσει σε κάποια, αν εντοπιστούν από
φιλόζωους που θα τα φιλοξενήσουν προσωρινά και, αν όλες
οι προσπάθειες για εντοπισμό των ιδιοκτητών τους αποβούν
άκαρπες, τότε θα προσπαθήσουν να βρουν νέες οικογένειες, για
να τα υιοθετήσουν.

Εκείνα μας δίνουν
την αγάπη τους και το
μόνο που ζητούν είναι να μην
τα εγκαταλείψουμε. Μάλιστα,
πολλές είναι οι έρευνες που
σήμερα επιβεβαιώνουν την
προσφορά των κατοικίδιων
τόσο στην ψυχική όσο και
στη σωματική μας υγεία. Ας
βάλουμε, λοιπόν, τον εαυτό μας
στη θέση τους και ας
αναλάβουμε δράση.

Όλοι μπορούμε να γίνουμε μέρος της
καταπολέμησης του προβλήματος...
Αν ο καθένας που θέλει να αποκτήσει κατοικίδιο
επιλέξει να μην αγοράσει από εκτροφείς ή από
pet shops και προτιμήσει να υιοθετήσει από
καταφύγια ή φιλοζωικούς συνδέσμους, τότε
πολλά από αυτά τα αδέσποτα -ημίαιμα συνήθωςζώα θα έχουν το δικαίωμα στη ζωή. Η αγορά
ενός καθαρόαιμου σκυλιού ανέρχεται στα 500
με 1.000 ευρώ. Παρόλα αυτά, αν επισκεφθείτε
ένα από τα καταφύγια της Κύπρου, θα δείτε
πόσα από αυτά κατέληξαν στους δρόμους και
κατά συνέπεια εκεί. Και επειδή ισχύει η ρήση
«η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία», αφού
η «θεραπεία» για τα αδέσποτα είναι η μείωση
του υπερπληθυσμού τους, τότε η στείρωση είναι
η καλύτερη «πρόληψη» για τις ανεπιθύμητες
γεννήσεις και κατ’ επέκταση εγκαταλείψεις.
Αν αγοράζεις και αναπαράγεις, είσαι μέρος του
προβλήματος. Αν υιοθετείς και στειρώνεις, είσαι
μέρος της λύσης!

Υιοθετήστε ένα «φίλο»...
Εκείνα μας δίνουν την αγάπη τους και το μόνο
που ζητούν είναι να μην τα εγκαταλείψουμε.
Μάλιστα, πολλές είναι οι έρευνες που σήμερα
επιβεβαιώνουν την προσφορά των κατοικίδιων
τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική μας
υγεία. Ας βάλουμε, λοιπόν, τον εαυτό μας στη
θέση τους και ας αναλάβουμε δράση. Η υιοθεσία
ενός σκύλου ή μιας γάτας είναι υπόθεση σοβαρή
και απαιτεί σκέψη και ανάληψη ευθύνης. Έτσι εάν
σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα σκυλί, επιλέξτε ένα
από τα καταφύγια. Έχουν «υπερχειλίσει» από
καθαρόαιμα και μη, που θα σας ανταποδώσουν
την καλοσύνη και την αγάπη που θα τους δείξετε.
Τα καταφύγια ζώων στην Κύπρο είναι ένα ασφαλές
σπίτι για τα εγκαταλειμμένα, κακοποιημένα
και τραυματισμένα ζώα της Κύπρου. Παρέχεται
σ’αυτά η ασφάλεια των καταφυγίων για μια ζωή
μακριά από τους δρόμους. Βοηθούμε όλοι το έργο
αυτών των καταφυγιών, ώστε να βρουν ένα σπίτι
γεμάτο αγάπη. Βοηθούμε να προστατευθούν
είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία είτε
χρηματοδοτώντας και υιοθετώντας ένα ζώο
είτε γινόμαστε σπίτι προσωρινής φιλοξενίας για
κάποιο χρονικό διάστημα.
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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EΔΟΝόπουλα

Η

2η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου. Η μέρα
αυτή καθιερώθηκε πριν από 51 χρόνια (1966), από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων
για τη Νεότητα (International Board on Books for Young People, IBBY), με σκοπό
να καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να τους στρέψει πρός
αυτό. Η επιλογή της ημέρας αυτής δεν είναι τυχαία, αφού σαν σήμερα, είχε τα
γενέθλια του ο μεγάλος Δανός συγγραφέας παιδικών παραμυθιών Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
(2 Απριλίου 1805).
Μέσα από το βιβλίο το παιδί αφήνει την φαντασία του να ταξιδέψει, να φτιάξει δικές του
εικόνες και να φανταστεί τον δικό του κόσμο. Οι λέξεις μετατρέπονται σε όμορφες εικόνες
που το κάθε παιδί διαμορφώνει ανάλογα με το δικό του όραμα. Το βιβλίο αποτελεί μια
δημιουργική και κριτική μορφή ψυχαγωγίας αλλά και χαλάρωσης.
Είναι πλέον γνωστό, πως όλο και περισσότεροι νέοι και παιδιά έχουν απομακρυνθεί από
τον έντυπο τύπο και την έντυπη μορφή ενημέρωσης αλλά και ψυχαγωγίας. Τα περισσότερα
παιδιά στρέφονται προς την «έτοιμη λύση» που τους προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και η
τηλεόραση, και εγκαταλείπουν σταδιακά την ανάγνωση βιβλίων.
Για το σκοπό αυτό, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της ΙΒΒΥ κάθε χρόνο γίνεται χορηγός
της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Επιλέγεται ένα θέμα και προσκαλεί έναν
γνωστό συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά του κόσμου και έναν γνωστό
εικονογράφο να φιλοτεχνήσει μια αφίσα.
Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται παγκόσμια με πολλούς και διάφορους τρόπους, ώστε να
προωθήσει το παιδικό βιβλίο και την ανάγνωση.
Για το 2017, το τμήμα της Ρωσίας ήταν υπεύθυνο για την συγγραφή και την φιλοτέχνηση της αφίσας. Για την
συγγραφή του μηνύματός επιλέγηκε ο γνωστός ποιητής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Sergey Makhotin,
και για την επιμέλεια της αφίσας ο Mikhail Fedorov.

Άστε μας να μεγαλώσουμε με το βιβλίο!
«Όταν ήμουν μικρό παιδί μου άρεσε να χτίζω σπίτια από κύβους και όλων των ειδών τα παιχνίδια. Για
οροφή χρησιμοποιούσα ένα παιδικό βιβλίο με εικόνες. Στα όνειρα μου, τρύπωνα μέσα στο σπίτι, ξάπλωνα στο
κρεββάτι, που ήταν φτιαγμένο από σπιρτόκουτο, και κοίταγα ψηλά τα σύννεφα ή τον ουρανό με τα αστέρια.
Όλα εξαρτιόντουσαν από την εικόνα που προτιμούσα περισσότερο.
Ακολουθούσα από ένστικτο το κανόνα ζωής κάθε παιδιού όπου προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του
ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον. Και ένα παιδικό βιβλίο με βοήθησε πραγματικά να το πετύχω αυτό. Μετά
μεγάλωσα, έμαθα να διαβάζω, και το βιβλίο στην φαντασία μου άρχισε να μοιάζει περισσότερο με πεταλούδα,
ή ακόμη με πουλί, παρά με την οροφή ενός σπιτιού. Οι σελίδες του έμοιαζαν με φτερά που θρόιζαν. Θαρρείς
και το βιβλίο που βρισκόταν στο περβάζι του παραθύρου, ήταν έτοιμο να πετάξει μακριά, σε άγνωστους τόπους.
Το έπαιρνα στα χέρια μου και άρχιζα να διαβάζω, και το βιβλίο ηρεμούσε. Τότε εισέβαλλα και εγώ σε άλλες
χώρες, σε άλλους κόσμους, διανοίγοντας την φαντασία μου.
Τι χαρά να κρατά κανείς ένα καινούργιο βιβλίο στα χέρια του! Στην αρχή δεν γνωρίζεις για τι πρoκρίνεται.
Αντιστέκεσαι στον πειρασμό να ανοίξεις την τελευταία σελίδα. Και πόσο ωραία μυρίζει! Είναι αδύνατο να διαχωρίσεις
την μυρωδιά στα συστατικά της: τυπογραφικό μελάνι, γόμα.. όχι δεν γίνεται. Είναι ιδιαίτερη η μυρωδιά του
βιβλίου, συναρπαστική και μοναδική. Οι άκρες κάποιων σελίδων μπορεί να έχουν κολλήσει μεταξύ τους καθώς
το βιβλίο δεν έχει ξυπνήσει ακόμη. Ξυπνάει μόνο όταν αρχίσεις να το διαβάζεις.
Μεγαλώνεις και ο κόσμος γύρω αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος. Έρχεσαι αντιμέτωπος με ερωτήσεις που
ούτε κάποιος ενήλικας θα μπορούσε να απαντήσει. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τις αμφιβολίες
σου και τα μυστικά σου με κάποιον. Και να που πάλι έρχεται το βιβλίο για ακόμη μια φορά να σε βοηθήσει.
Πολλοί από εμάς, πιθανώς να έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να σκέφτεται: αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για μένα!
Και ο αγαπημένος σου χαρακτήρας, ξαφνικά μοιάζει σε εσένα. Βιώνει τα ίδια προβλήματα και τα αντιμετωπίζει
με σύνεση. Και κάποιος άλλος χαρακτήρας, δεν είναι καθόλου ίδιος με εσένα, αλλά θέλεις να δοκιμάσεις τον
ρόλο του, να νιώσεις δυνατός και πολυμήχανος σαν εκείνο.
Όταν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι λέει «δεν μου αρέσει να διαβάζω!», αυτό με κάνει να γελάω. Δεν τα πιστεύω
αυτά τα παιδιά. Τρώνε παγωτό, παίζουν παιχνίδια και βλέπουν ενδιαφέρουσες ταινίες. Με άλλα λόγια τους
αρέσει να περνούν καλά. Και το διάβασμα, δεν είναι μόνο μια επίπονη διαδικασία που οδηγεί στην δημιουργία
συναισθημάτων και προσωπικότητας, αλλά πρώτα από όλα είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο γράφουν τα έργα τους οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων...»-Sergey Makhotin
•Μαρία Κυριακίδου
Κεντρική Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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ραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία
το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ),
κάτω από το σύνθημα «Μόρφωση ολόπλευρη
– με το μαθητή στο επίκεντρο». Ο τίτλος του
συνεδρίου είχε ως αφορμή τις πρόσφατες
αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας και
την μετατροπή του σχολείου μας ως μεγάλα εξεταστικά
κέντρα. Οι μαθητές μέσα από τις τοποθετήσεις τους έστειλαν
το μήνυμα ότι θέλουν μόρφωση ολόπλευρη με το μαθητή
να είναι στο επίκεντρο!
Το συνέδριο αποτελεί την ολοκλήρωση της μεγάλης
διαδικασίας που ξεκίνησε από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων, συνεχίστηκε με
τις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών Συντονιστικών (ΕΣΕΜ).

A

Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες
από όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου, γεγονός που
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ωριμότητας και της
δημιουργικότητας του οργανωμένου μαθητικού κινήματος.
Η έναρξη των εργασιών , εκ μέρους του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε από τον Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή. Το συνέδριο τίμησαν με την
παρουσία τους ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, κ. Κυριάκος
Χατζηγιάννης, εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,
εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας των δικαιωμάτων του
Παιδιού, ο ΟΝΕΚ, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Οργανώσεις
Νεολαίας, Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, Μαθητικές Οργανώσεις,
Φοιτητικές Οργανώσεις, ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Γονέων, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας
Λευκωσίας και άλλοι φορείς.
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Το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΣΕΜ ολοκληρώθηκε με τη
συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών
γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους
μαθητές. Ακολούθησε η έγκριση των θέσεων και των
ψηφισμάτων της ΠΣΕΜ για την επόμενη χρονιά, οι οποίες
θα μεταφερθούν στους αρμόδιους φορείς.
Τέλος, η Γραμματεία της ΠΣΕΜ ευχαρίστησε όλους τους
μαθητές που αγκάλιασαν και ακολούθησαν την ηγεσία του
μαθητικού κινήματος αυτή την χρονιά. Ο δρόμος ακόμη είναι
μακρύς, ακριβώς γιατί ξέρουμε πόσο μακριά μπορούμε να
φτάσουμε.
•Άννα Γεωργίου
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ

κόμη μια σχολική χρονιά οδηγείται προς το τέλος της. Η πίεση και το άγχος
ανάμεσα στους μαθητές αυξάνεται όσο έρχονται πιο κοντά οι εξετάσεις.
Ιδιαίτερα για τους τελειόφοιτους μαθητές η πίεση είναι ακόμη πιο μεγάλη
αφού οι εξετάσεις κρίνουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Το πιο πάνω
το επιβεβαιώνει καθημερινά η ζωή ενός μαθητή. Ξύπνημα αρκετά νωρίς,
σχολείο, φροντιστήρια και επιστρέφουν σπίτι αργά το βράδυ.

Ο μαθητής, όπως και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται ελεύθερο χρόνο, χρόνο δηλαδή που
θα απασχολείται με άλλες ασχολίες, όπως χορό, άθληση κ.α. Χρόνος που θα του δίνει
την ευκαιρία κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα.
Οι μαθητές βρίσκονται σε ηλικία διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους, των πιστεύω και
ιδεών τους. Αν ένας μαθητής δεν έχει την ευκαιρία να έχει επαφή με ευρύτερα ζητήματα
δεν θα μπορεί να γίνει ένας σκεπτόμενος πολίτης με κριτική σκέψη και άποψη.

Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για τους μαθητές οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανεπάρκεια
του εκπαιδευτικού συστήματος να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Ενός εκπαιδευτικού συστήματος με βαθμοθηρικό και αναχρονιστικό χαρακτήρα. Κατ’
επέκταση ακόμη πιο πολλοί μαθητές τρέχουν στην παραπαιδεία με σκοπό να αναπληρώσουν
τα κενά τους. Ταυτόχρονα, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα προάγει τον ανταγωνισμό
και όχι την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους μαθητές, τότε οι μαθητές βρίσκονται σε αγώνα
δρόμου να είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους.

Η πολιτεία οφείλει να βρει πραγματικές λύσεις σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα. Η «χρυσή
τομή» για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θα βρεθεί με την αύξηση των εξετάσεων
ανά τετράμηνο, όπως λέει το Υπουργείο, αλλά με την επαναφορά της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης δηλαδή ενός σχολείου που να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες ενός
μαθητή.
•Νικόλας Καλογήρου
Κεντρικός Υπεύθυνος Μαθητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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φοιτητές

έχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές διεξήχθησαν εκλογικές
διαδικασίες στις εξής Φοιτητικές Ενώσεις: Ρέθυμνο, Βόλο - Κομοτηνή Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πάτρα, ΤΕΠΑΚ, Frederick, ΕΦΕΚ Αγγλίας,
Φ.EN.ΑΞΙΚ και Καλαμάτα.

Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες η Προοδευτική Κ.Φ., έδωσε την μάχη,
με καθαρές θέσεις και προτάσεις για Φοιτητικές Ενώσεις με αγωνιστική, διεκδικητική
κατεύθυνση. Με την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών, πότε με άνοδο πότε με
πτώση, η Προοδευτική Κ.Φ. παραμένει ισχυρή αγωνιστική δύναμη εντός όλων των χώρων
σπουδών.
Από την δική μας πλευρά, δίνουμε ραντεβού αγώνα, και υπόσχεση συνέχισης των
προσπαθειών μας για φοιτητικές ενώσεις σε τροχιά διεκδίκησης, μαζικές και αγωνιστικές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ**
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 45 ΨHΦOYΣ 46,39% (-6,29%)
Πρωτοπορία 52 Ψήφους 53,61% (+6,29%)
**Η Πρωτοπορία απαγόρευσε αντικαταστατικά και
ετσιθελικά το δικαίωμα ψήφου σε δύο φοιτητές του
Ρεθύμνου αλλοιώνοντας παράνομα τους εκλογικούς
καταλόγους της Φοιτητικής Ένωσης

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 57 ΨHΦOYΣ 38,26%,(+14,32%)
Πρωτοπορία 92 Ψήφους 61,74% (-14,32%)

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 57 ΨHΦOYΣ 48,31%,
Πρωτοπορία 61 Ψήφους 51,69%

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Κ.Φ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 88 ΨHΦOYΣ 38,86%,(-3,7%)
Πρωτοπορία 103 Ψήφους 44,98% (+4,9%)
Τόλμη (εφαεφπ) 38 Ψήφους 17,36% (-1,2%)

Π

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ
Φ.Ε. ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 1098 ΨHΦOYΣ 35,25%
(+1.08%)**
Πρωτοπορία 1352 Ψήφους 43.4% (-0.28%)
Αναγέννηση 340 Ψήφους 10.91%
Αγώνας 183 ψήφους 5.87%
ΑΦΕ 142 Ψήφους 4,56%
**Η Προοδευτική Κ.Φ. εξασφάλισε ακόμα 1 έδρα
στη Φ.Ε.ΠΑΝ και ακόμη μία έδρα στη σύγκλητο.

ΑΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Ε.ΚΥ. ΠΑΤΡΑΣ

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 175 ΨHΦOYΣ 34,72% (-2,67%)
Πρωτοπορία 258 Ψήφους 51.07%
Αναγέννηση 71 Ψήφους 14.09% (+2.55%)

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.Ε. ΤΕΠΑΚ

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 693 ΨHΦOYΣ 59,08%,(+5,47%)
Πρωτοπορία 229 Ψήφους 19,52% (-8,51%)
Νίκη (εφαεφπ) 215 Ψήφους 18.33% (+3,33%)
Αναγέννηση 36 Ψήφους 3,07% (-0,29%)

ραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19/3/2017 εκλογές -δυστυχώς παρωδία- για την
ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια
χρονιά ,στην εκλογική διαδικασία γίναμε μάρτυρες του απόλυτου εκφυλισμού των
εκλογικών διαδικασιών από τη συμμαχία των αδελφών παρατάξεων ΠρωτοπορίαςΠΕΟΦ.

Με φασιστικό τρόπο, αγνοώντας κάθε έννοια λογικής και δημοκρατίας, Πρωτοπορία
και ΠΕΟΦ, απαγόρευσαν σε 38(!) φοιτητές, που θα στήριζαν Προοδευτική Κ.Φ., να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα, αλλοιώνοντας ξεκάθαρα το τελικό αποτέλεσμα. Τόσο ήταν το μένος
Πρωτοπορίας και ΠΕΟΦ που δεν επέτρεψαν να ψηφίσουν ακόμα και φοιτητές που υπήρξαν
μέλη του Δ.Σ. της Φοιτητικής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια ή ήταν στο ψηφοδέλτιο της
Προοδευτικής Κ.Φ.
Δυστυχώς, κάποιοι απέδειξαν το μέγεθος του ξεπεσμού τους στην προσπάθεια τους να
«πανηγυρίσουν πρωτιές», να κερδίσουν ψήφους και να πατήσουν επί πτωμάτων. Αυτός ο
κατήφορος και η κατάλυση της δημοκρατίας εντός των διαδικασιών του φοιτητικού κινήματος
δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά από εμάς.
Ως Προοδευτική Κ.Φ., δεν έχουμε υπογράψει και δεν αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα των
εκλογών καθώς θέτουμε υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Καλούμε
όλους τους φοιτητές να απαντήσουν στο φασισμό με συστράτευση γύρω από τη μεγάλη
δημοκρατική παράταξη, την Προοδευτική Κ.Φ.

Το αποτέλεσμα των εκλογών-παρωδία ήταν:
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 173 ΨHΦOYΣ 28,55%
Πρωτοπορία 225 Ψήφους 37,13%
Αναγέννηση 27 Ψήφους 4,46%
ΠΕΟΦ 181 Ψήφους 29,87%
•Γραφείο Τύπου
Προοδευτικής Κ.Φ.

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ
Φ.Ε. FREDEERICK

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 434 ΨHΦOYΣ 71,15%
Πρωτοπορία 154 Ψήφους 25,25%
Αναγέννηση 22 Ψήφους 3.61%

ΑΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩN
ΕΦΕΚ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 460 ΨHΦOYΣ 27,24%,(-1%)
Πρωτοπορία 836 Ψήφους 49,50% (-5,2%)
Αναγέννηση 261 Ψήφους 17.07% (-1,62%)
Αγώνας 132 Ψήφους 7,82% (+7.82%)

AΠOTEΛEΣMATA ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.ΕΝ.ΑΞΙΚ
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 192 ΨHΦOYΣ 100%,(+16,27%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. 21 ΨΗΦΟΥΣ 100%

νέοι εργαζόμενοι

H

τελευταία περίοδος, ήταν μια περίοδος όπου το
τμήμα των Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ ανάπτυξε
πολλαπλή δράση. Δράσεις ψυχαγωγικές,
κοινωνικές - πολιτικές, ενημέρωσης. Στόχος
του τμήματος είναι η δημιουργική ψυχαγωγία
των νέων εργαζομένων, η ενημέρωση τους για
το δικαίωμα στη δουλειά και στη δουλειά με
δικαιώματα, η συζήτηση για τα προβλήματα
των νέων στις τοπικές κοινωνίες και η κατάθεση
προτάσεων για βελτίωση της ζωής τους.

Η δουλειά μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε δυναμικά
σε κάθε πόλη και χωριό. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις
και δραστηριότητες του τμήματος στα πλαίσια εκστρατείας του
τμήματος για τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί ο νέος εργαζόμενος,
ο άνεργος, ο νέος που βλέπει το μέλλον του αβέβαιο, έχει φωνή.
Καλούμε τους νέους της Κύπρου να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν
τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του τμήματος και την ίδια
στιγμή τους καλούμε να οργανωθούν μαζί μας στον αγώνα. Η
μαζικοποίηση των γραμμών της ΕΔΟΝ θα βοηθήσει σημαντικά
στην ενημέρωση της κοινωνίας για τα καθημερινά προβλήματα
των νέων και την ίδια στιγμή θα βοηθήσει στην εξεύρεση και
άλλων, νέων προτάσεων και θέσεων για την επίλυση όλων των
ζητημάτων που ταλανίζουν την εργαζόμενη νεολαία.
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χρόνια κλείνουν φέτος,από εκείνη τη μαύρη μέρα της
21ης Απριλίου 1967, όπου το στρατιωτικό κίνημα, που
εξερράγη με επικεφαλής τον ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό
και τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και
Νικόλαο Μακαρέζο, κατέλυσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και
επέβαλλε μία στυγνή δικτατορία, που διήρκεσε επτά χρόνια.

Το σκηνικό της εποχής
Η χώρα την εποχή εκείνη βρισκόταν ουσιαστικά σε προεκλογική
περίοδο. Οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου και την
εξουσία ασκούσε από τις 3 Απριλίου η ΕΡΕ, με πρωθυπουργό τον
αρχηγό της Παναγιώτη Κανελλόπουλο, έχοντας τη συναίνεση του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γεωργίου Παπανδρέου
και του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Οι στρατηγοί, το Παλάτι, κάποιοι πολιτικοί της Δεξιάς και οι
Αμερικανοί καλόβλεπαν μία μικρής διάρκειας συνταγματική εκτροπή,
που θα επανέφερε την πολιτική κατάσταση στην εξουσία της Δεξιάς
και ενός μετριοπαθούς Κέντρου. «Η Χούντα των Στρατηγών» έμεινε
στα σχέδια, καθώς τους πρόλαβαν με το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου οι μικροί αξιωματικοί, με πρόσχημα τον κομμουνιστικό
κίνδυνο. Τέτοια περίπτωση δεν διαφαινόταν στον ορίζοντα, καθώς
η ΕΔΑ, που εκπροσωπούσε την κομμουνιστική Αριστερά (το ΚΚΕ
ήταν εκτός νόμου), κινούνταν στο 11,80% των ψήφων στις εκλογές
του 1964, σε σχέση με το 24,43% του 1958.
Καθώς εκείνη τη περίοδο, είχαν ήδη περάσει 17 χρόνια από τη λήξη
του Εμφυλίου Πολέμου και ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν στην κορύφωση
του, ο στρατός ήταν πανίσχυρος, με παράδοση επεμβάσεων τον
20ο αιώνα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν φέουδό τους την Ελλάδα,
το δεξιό παρακράτος ήταν ισχυρό (Δολοφονία Λαμπράκη) και το
Παλάτι ήταν ένας αυτόνομος πόλος εξουσίας, «που δεν βασίλευε,
αλλά κυβερνούσε».

21 Απριλίου 1967: Τα τανκς της χούντας στους δρόμους
της Αθήνας
Τα πρώτα τανκς βγήκαν στις 2 τα ξημερώματα, για να καταλάβουν
όλα τα στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας (Βουλή, Υπουργεία,
ΕΙΡ, ΟΤΕ, Ανάκτορα). Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης Ιωάννης
Λαδάς εξαπέλυε πιστές στο κίνημα δυνάμεις για να συλλάβουν το
σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Οι πραξικοπηματίες
έβαλαν σε εφαρμογή το ΝΑΤΟικό σχέδιο «Προμηθεύς», για την
αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να
κινηθούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Μεγάλη ήταν
η συμβολή του διοικητή της Σχολής Ευελπίδων, Δημήτρη Ιωαννίδη,
ο οποίος κινητοποίησε το τάγμα της σχολής και τη Στρατιωτική
Αστυνομία (ΕΣΑ).
Μία από τις πρώτες ενέργειες των συνωμοτών ήταν να συλλάβουν τον
αρχηγό του ΓΕΣ αντιστράτηγο Σπαντιδάκη και να τον αντικαταστήσουν
με τον ομοιόβαθμό του Οδυσσέα Αγγελή, που ήταν μυημένος στο
κίνημα. Ο νέος αρχηγός του Στρατού έδωσε εντολή σε όλους του
μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς να εφαρμόσουν το σχέδιο
«Προμηθεύς» κι έτσι να εξασφαλισθεί η υπακοή του στρατεύματος
σε όλη τη χώρα.
Η μοναδική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πραξικόπημα
έγινε από την πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Γεωργίου
Ράλλη, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ταξίαρχο
Ορέστη Βιδάλη για να κινητοποιήσει το Γ’ Σώμα Στρατού στη
Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε, αφού το σχέδιο «Προμηθεύς» είχε ήδη
τεθεί σε εφαρμογή, με αποτέλεσμα ο ταξίαρχος Βιδάλης να μην λάβει
ποτέ το σήμα του Γεωργίου Ράλλη.

ιστορία

Ο αιφνιδιασμός ήταν
πλήρης και στις 3:30
τα ξημερώματα της 21ης
Απριλίου το στρατιωτικό κίνημα είχε
επικρατήσει και μάλιστα αναίμακτα. Νωρίς το
πρωί, το ραδιόφωνο ΕΙΡ έπαιζε εμβατήρια και δημοτικά
άσματα και οι αγουροξυπνημένοι Έλληνες άκουγαν τα πρώτα
«Αποφασίζομεν και Διατάζομεν» των δικτατόρων, που ήταν η απαγόρευση
των συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων. Με συντακτική πράξη κατά τη διάρκεια
της ημέρας ανεστάλησαν οι διατάξεις του Συντάγματος και ματαιώθηκαν οι εκλογές της 28ης Μαΐου
1967.

H ορκομωσία της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Κόλλια
Μόνο δύο πρωινές εφημερίδες πρόλαβαν να περιλάβουν στην ύλη τους την εκδήλωση του
πραξικοπήματος. Η «Καθημερινή» στην πρώτη της σελίδα είχε ένα μονόστηλο με τίτλο «Την 2αν
πρωινήν εξερράγη στρατιωτικόν κίνημα. Συνελήφθησαν πολιτικοί άνδρες», ενώ η «Αυγή» πάνω από
τον τίτλο της έγραφε: «Συνελήφθησαν από στρατιωτικούς οι Μ. Γλέζος, Λ. Κύρκος, Α. Παπανδρέου.
Ασυνήθιστες κινήσεις στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων».
Στις 7 το πρωί, η ηγεσία των πραξικοπηματιών επισκέφθηκε στα Ανάκτορα του Τατοΐου τον
Κωνσταντίνο και του ζήτησε να ορκίσει την κυβέρνησή τους. Η περιοχή ήταν περικυκλωμένη από
τανκς για να μην υπάρξει περίπτωση δυναμικής αντίδρασης. Ο βασιλιάς, παρά την προτροπή του
συλληφθέντα πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλόπουλου να αντισταθεί, συμβιβάστηκε μαζί τους
«για να μην χυθεί αίμα ελληνικό» και αργά το απόγευμα όρκισε την κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλλια. Επρόκειτο βέβαια για πρωθυπουργό - μαριονέτα,
αφού τα νήματα κινούσε ο ισχυρός άνδρας του κινήματος, συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Ο συλληφθείς και αποπεμφθείς αρχηγός του ΓΕΣ Γρηγόριος Σπαντιδάκης, άνθρωπος του βασιλιά,
όπως και ο Κόλλιας, προσχώρησε στους κινηματίες και ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Την ίδια μέρα άρχισαν και οι συλλήψεις απλών πολιτών, ενώ είχαμε και τα πρώτα θύματα. Τα όργανα
της Χούντας δολοφονούν στον Ιππόδρομο, που είχε μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης,
το στέλεχος της ΕΔΑ Παναγιώτη Ελή, ενώ ένας στρατιώτης πυροβολεί τη νεαρή Αθηναία Μαρία
Καλαυρά, γιατί δεν υπάκουσε στις διαταγές του. Δέκα ημέρες αργότερα, η Χούντα ανακοίνωσε
ότι οι συλληφθέντες ανέρχονταν σε 6509 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα αριστερών
πεποιθήσεων.
Η Ελλάδα από την 21η Απριλίου 1967 μπήκε στο «γύψο», κατά την έκφραση του Παπαδόπουλου,
για 7 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες. Η Δικτατορία κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στις 23 Ιουλίου
1974, μετά το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή.
Η κατάργηση των στοιχειωδών ελευθεριών, οι φυλακές, οι εξορίες και τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες
των αντιπάλων του καθεστώτος, ο πνευματικός και πολιτιστικός μεσαίωνας, αλλά και δίδυμο
έγκλημα εις βάρος του τόπου μας, καταγράφουν τη Χούντα των Συνταγματαρχών, ως μία από τις
μελανότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ
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Θεατρικός Όμιλος Πάφου ιδρύθηκε το 2008 από
μια ομάδα εθελοντών, κυρίως εκπαιδευτικών,
με μοναδικό σκοπό να προσφέρει στα θεατρικά
πράγματα της πόλης μας. Ο σημαντικότερος στόχος
μας είναι η υγιής απασχόληση των νέων μας.

Ο ΘΟΠ είναι το μοναδικό καθαρά εθελοντικό και αφιλοκερδές
θεατρικό σωματείο της Πάφου. Όσοι συμμετέχουν σε αυτό
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν ενώ ο Όμιλος
στηρίζεται αποκλειστικά στις εισπράξεις από τα εισιτήρια των
παραστάσεων έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τα έξοδα των
παραστάσεων, αλλά και γενικά τα έξοδα του ομίλου.
Συνήθως λειτουργεί Παιδική, Εφηβική και Ερασιτεχνική
Σκηνής. Φέτος λειτουργούν η Παιδική και η Ερασιτεχνική
Σκηνές. Κάθε χρόνο ανεβάζει δύο παραστάσεις, ενώ
παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες σχετικά
με το θέατρο. Σημειώστε ότι τα παιδιά και οι ενήλικες, που
συμμετέχουν στον όμιλο και λαμβάνουν θεατρική παιδεία,
δεν πληρώνουν οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή τους
στον όμιλο.
Στις 9 Απριλίου, 8:00 μ.μ. στο Α΄ Λύκειο Πάφου η Ερασιτεχνική
σκηνή θα ανεβάσει τη μαύρη κωμωδία «Πώς να σχεδιάσετε
την κηδεία του συζύγου σας» της Βαρβάρας Ονουφρίου
Χριστοφόρου, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Αθανασίου και τον
Ιούνιο η Παιδική Σκηνή το λαϊκό παραμύθι «Η αλεπού και ο
Τσαγκάρης» σε σκηνοθεσία Ευθυμίας Λεμονιάτη.

O

Λάζαρος Χατζηαντώνης και ο Πέτρος
Μαυράκης αποτελούν ένα σχήμα
ενναλακτικής μουσικής. Είναι
δύο νέοι καλλιτέχνες πολύ καλά
καταρτισμένοι με μουσικές σπουδές
που επεκτείνονται από την κλασική μουσική
μέχρι τη ροκ ενώ έχουν ασχοληθεί και με
την τζαζ. Συνεργάστηκαν και συνεχίζουν να
συνεργάζονται με σειρά μουσικών σκηνών
που λειτουργούν στην πόλη και επαρχία
Πάφου προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή
πολιτιστική πρόταση.
Το σχήμα έχει αποκτήσει το κοινό τους και
πολλοί παρακολουθούν τις εμφανίσεις τους.
Νέοι καλλιτέχνες όπως το Λάζαρο και τον
Πέτρο αποδεικνύουν περίτρανα πως στην
Κύπρο υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά τόσο στον
τομέα της μουσικής όσο και σε άλλους τομείς.
Αυτό που χρειάζονται είναι η στήριξη από την
κοινωνία και βήμα έκφρασης ώστε να μπορούν
να παρουσιάζουν το ταλέντο τους.

η «Ν» προτείνει
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Απόστολος Ρίζος
Λίγους μήνες μετά την
κυκλοφορία του νέου του
album με τον τίτλο «6»
, το οποίο καταγράφηκε
ως μια από τις καλύτερες
δισκογραφικές προτάσεις της
χρονιάς, ο Απόστολος Ρίζος
ταξιδεύει στην Κύπρο για δύο
δυναμικές μουσικές εμφανίσεις. Τα
αγαπημένα τραγούδια από την παλιότερη
προσωπική του δισκογραφία αλλά και από το πρόσφατο
album συνομιλούν ανατρεπτικά με τον Βαμβακάρη, τον Λοΐζο,
τον Χατζιδάκι, τον Τσιτσάνη, τον Περίδη, τον Μικρούτσικο,
τον Θ. Παπακωνσταντίνου, τον Ζούδιαρη, τον Καζαντζή, τον
Ζερβουδάκη, τον Αλκαίο, τον Ελευθερίου, τη Νικολακοπούλου.

Που και πότε;

•Λευκωσία, Μουσική Σκηνή DownTown, Παρασκευή 7
Απριλίου, στις 22:00
•Λεμεσός, Ravens Music Hall, Σάββατο 8 Απριλίου, στις 22:00

Η θεατρική προσαρμογή της Σκακιστικής
Νουβέλας, του Στέφαν Τσβάιχ, παρουσιάζεται
από την ομάδα 8x8 στο Εγκώμιο Πολιτιστικό
Κέντρο.
Στο πλοίο με δρομολόγιο Νέα Υόρκη
- Μπουένος Άιρες, θα παιχτεί μια
συναρπαστική παρτίδα σκάκι, ανάμεσα στον
παγκόσμιο πρωταθλητή Μίρκο Τσέντοβιτς και
έναν άγνωστο αντίπαλο. Τον κυνηγημένο από
την Ευρώπη του ναζισμού, Δρ.Μπ. Ποιος είναι
όμως αυτός ο άγνωστος;
Τι κρύβει αυτή η μυστηριώδης σκακιστική μεγαλοφυΐα; Η νουβέλα αφηγείται το
απροσδόκητο παρελθόν του Δρ.Μπ., ο οποίος, κατά τη φυλάκισή του από τους ναζί,
αναλώθηκε σε σκακιστικές αναμετρήσεις με τον ίδιο του τον εαυτό.

Που; Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο
Πότε; 2, 3, 10, 11 Απριλίου στις 20:30

Ο Μπάμπης Στόκας, ο Κούλης Θεοδώρου, ο Νικόλας Φιλήτας και ο Νεοκλής Νεοκλέους υπόσχονται να μας
ταξιδέψουν στα μουσικά μονοπάτια των στίχων του μοναδικού Άλκη Αλκαίου σε μία ξεχωριστή παράσταση, την
Τετάρτη 5 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Στο πρώτο μέρος της παράστασης θα ακουστούν τραγούδια σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ενώ η παρουσία του
Μπάμπη Στόκα δίνει την ευκαιρία στους τρεις καλλιτέχνες να μας παρουσιάσουν στο δεύτερο μέρος ένα δείγμα
των πιο γνωστών τραγουδιών που ερμήνευσαν οι Πυξ Λαξ, και παράλληλα, τραγούδια που γράφτηκαν για τον Άλκη
Αλκαίο.
Ο Νεοκλής Νεοκλέους θα διανθίσει την παράσταση με κείμενα που γράφτηκαν για τον σπουδαίο στιχουργό.

Πότε;

η δισκοθήκη» και
σιάζει τη νέα της στήλη «Στ πημένους, που
Η «Ν» προτείνει» παρου
αγα
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ιστούς, από καλλι
προτείνει δίσκους ξεχωρ χους και τη μουσική τους να χρωματίσουν
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α
ν καθημερινότητα
μπορούν μέσ
τα δικά τους μηνύματα στη ήκη σας και καλή
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ι
κα
ς
γμέ
στι
τις
κοθ
λτε τους λοιπόν στην δισ
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Τετάρτη 5 Απριλίου στις 20:30

Πού; Θέατρο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΤΣΙΩΝ– ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η νέα ταινία του Πανίκκου Χρυσάνθου, «Η ιστορία της πράσινης
γραμμής», είναι μια ιστορία της νεκρής ζώνης. Ο Κύπρος, ένας
Ελληνοκύπριος στρατιώτης, που στέλνεται να υπηρετήσει στην
«πράσινη γραμμή» της Λευκωσίας, ανακαλύπτει ότι ένας από τους
απέναντι στρατιώτες, ο Μουράτ, μένει στο σπίτι του. Ο πόλεμος
ανάγκασε και τους δυο να μετακινηθούν – τον Κύπρο από το
βορρά στο νότο και τον Μουράτ από το νότο στο βορρά. Όταν ο
Μουράτ πάει με άδεια στο χωριό, φέρνει στον Κύπρο ένα δώρο
από το σπίτι του, μια οικογενειακή φωτογραφία, η οποία ξυπνά
τα φαντάσματά του. Μέσα είναι ο σκοτωμένος του πατέρας και η
κοπέλα που αγαπούσε. Όταν ο Μουράτ του προτείνει να κάμουν
από ένα κρυφό ταξίδι ο καθένας στην «άλλη πλευρά», ο Κύπρος
δέχεται χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες.

Που; Στα K-Cinplex σε όλες τις πόλεις
Πότε; Καθημερινά, μέχρι τα μέσα Απριλίου

Paradise, Ορφέας Περίδης
ά
Ο Ορφέας Περίδης φιλοτεχνεί τον νέο του δίσκο, χρησιμοποιώντας τα ανθεκτικ
ινές
καθημερ
ιστορίες
ικά,
νοσταλγ
αι
Αφηγείτ
υλικά του δημιουργικού του ονείρου.
Η
που η καλλιτεχνική του ματιά τις διανθίζει με εικόνες μοναδικής ομορφιάς.
ενός
φωνής
της
τα
οικειότη
την
ει
αποκτήσ
πια
χαρακτηριστική του ερμηνεία έχει
φίλου που μας εξιστορεί τις περιπέτειες της απουσίας του.
φίλοι
Στο «Paradise» συνοδοιπόροι του Ορφέα, είναι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι
ος»
Ευέλπιδ
ού
Βυζαντιν
του
ό
«Στεναγμ
τον
ει
του. Ο Σωκράτης Μάλαμας ερμηνεύ
και η Λιζέτα Καλημέρη το «Δεν μου αρέσει να μιλώ».
O δίσκος περιέχει δεκαπέντε τραγούδια σε μουσική του Ορφέα Περίδη και
ων
στίχους του ίδιου, του Γιώργου Σιδερή, του Μάνου Τσιλιμίδη και των σπουδαί
εκλιπόντων Άλκη Αλκαίου και Ηλία Κατσούλη. Επίσης περιλαμβάνει δύο
και
μελοποιημένα ποιήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη («Όλο βιολέτες στόλισα»
«Ερωτική πίκρα») και ένα του Τέλλου Άγρα («Διψάς του στίχου το πουλί»)
Επιμέλεια παραγωγής : Αλέξανδρος Ιακώβου, Θοδωρής Δαμουράκης, Ορφέας
Περίδης. Ενορχήστρωση : Ορφέας Περίδης, Αλέξανδρος Ιακώβου
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τις 12 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση της ΕΔΟΝ και της ΠΟΓΟ, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,
αφιερωμένη στη μέρα της γυναίκας. Στην εκδήλωση μίλησε η Χρύσω Πολυκάρπου εκ μέρους της ΕΔΟΝ και της ΠΟΓΟ, η Υσμάρι Μεντόσα δε Βέλις, δεύτερη
Γραμματέας της Πρεσβείας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και ο Ραφαέλ Πιρέλα, Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε και ο Άραμις Φουέντε, πρέσβης της Κούβας στην Κύπρο.

Η θέση της γυναίκας στη Βενεζουέλα
Η Υσμαρί Μεντόσα δε Βέλις, μέσα από
την ομιλία της ανάδειξε τη σημασία
που έχει η 8η του Μάρτη και την ίδια
στιγμή ανέφερε σε συντομία το ρόλο των
γυναικών στη Βενεζουέλα. Το 1944 κατά τη
διάρκεια της διοίκησης του τότε προέδρου
Στρατηγού Isaías Medina Angarita ξεκίνησε να
τιμάται η ημερομηνία αυτή σε όλη τη χώρα, με τη
μαζική συμμετοχή των γυναικών της Βενεζουέλας, οι οποίες με
πανό, συνθήματα αλλά και με αγώνες ζητούσαν ίσες ευκαιρίες. Ο
στρατηγός Hugo Rafael Chavez Frias έδωσε φωνή στις γυναίκες, και
τις ανέβασε στα ψηλότερα βάρθρα της εθνικής ζωής.
Το Σύνταγμα του 1999, αναγνωρίζει σε όλα τα άρθρα του την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών και για πρώτη φορά αναγνωρίζει το
έργο των γυναικών στα σπίτια ως εργασία με εισόδημα. Έχουν,
επίσης, απαγορευτεί οι διακρίσεις με βάση το φύλο.
Το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων,συνεχίστηκε
με τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου για τις Γυναίκες το 1999, η
οποία θα χρησίμευε ως βάση για την εμφάνιση των άλλων θεσμικών
οργάνων.
Από τα πρώτα μέτρα που λήφθηκαν κατά την έναρξη της
Μπολιβαριανής Διαδικασία ήταν ο νόμος Ίσων Ευκαιριών, ο Νόμος
για την προστασία της οικογένειας, μητρότητας και της πατρότητας, ο
Νόμος για την προώθηση και την προστασία του Μητρικού Θηλασμού
και το Οργανικό Δίκαιο των Κοινοτικών Συμβουλίων, στο οποίο
εγκαθίσταται η δημιουργία των επιτροπών της οικογένειας και της
ισότητας των φύλων.
Οι γυναίκες των ιθαγενών έχουν υποστηριχθεί εξίσου με τη δημιουργία
του Υπουργείου Αυτοχθόνων Πληθυσμών το 2007. Επιπλέον, το 2011,
ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας συστήνει ένα Εθνικό Γραφείο
για την υπεράσπιση των γυναικών.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της νεολαίας
Ο Ραφαέλ Πιρέλα Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Μπολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας αφιέρωσε την ομιλία του για τη
νεολαία. Ο λόγος όπως μας είπε που ήθελε να ασχοληθεί με το
ζήτημα της νεολαίας, είναι για να τιμήσει και την ΕΔΟΝ, η οποία
συνδιοργάνωσε την εκδήλωση και την ίδια στιγμή για να τιμήσει
τους νέους της Βενεζουέλας που συμμετείχαν στη μάχη της νίκης
κατά των βασιλόφρονων στον πόλεμο για ανεξαρτησία της χώρας,
το 1814. Εκατό νέοι ανθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά πήραν τη νίκη
με το θάρρος και τον πατριωτισμό τους.
Ο Στρατηγός Ούγκο Τσάβες τόνιζε συνεχώς τη φράση “Χωρίς Νεολαία δεν υπάρχει πατρίδα ούτε
ζωή”, καθώς η ανεξαρτησία και η ελευθερία της Πατρίδας οφείλεται στον αγώνα και στη θυσία
των νέων της Βενεζουέλας.
Για το λόγο αυτό, χάρη στις προσπάθειες του Διοικητή Ούγκο Τσάβες:
• Η Βενεζουέλα έγινε η δεύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής με μεγαλύτερη εκπαίδευση σε βαθμό
κολλεγίων. Ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται με την τοποθέτηση της χώρας στην πέμπτη
θέση ανά τον κόσμο, αφήνοντας σχεδόν μηδαμινή την έλλειψη εκπαίδευσης.
• Αύξηση του προϋπολογισμού για τα κρατικά πανεπιστήμια.
• Ενισχυμένες δημόσιες πολιτικές με προγράμματα για τη νεολαία: για διδασκαλία και έρευνα,
τεχνολογική ανάπτυξη, παράδοση υπολογιστών σε μαθητές γυμνασίου και φοιτητές, καθώς και
την ανάπτυξη του συστήματος Wi-Fi σε πανεπιστήμια της χώρας και την εδραίωση υποτροφιών,
δρόμων και φοιτητικών εστιών.
• Δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεολαίας τον Απρίλιο του 2003.
• Δημιουργία του Μετώπου Κοινωνικών Λειτουργών, όπου οι νέοι της Βενεζουέλας είχαν εκπαιδευτεί
στην Κούβα στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, ήταν μια κοινή ιδέα με τον Φιντέλ Κάστρο.
• Δημιούργησε το Πειραματικό Πανεπιστήμιο των Τεχνών (UNEARTE) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο
της Πειραματικής Ασφαλείας, δίνοντας ευκαιρία στους νέους που αδυνατούσαν να σπουδάσουν.
• Προώθησε την συμμετοχή των νέων στην κάλυψη των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης του
ραδιοφώνου.
• Ανοίχτηκε σημαντικά στην πολιτιστική σκηνή, προώθησε εκατομμύρια νέους καλλιτέχνες,
λογοτεχνικές, μουσικοί, γλύπτες, όπως ποτέ πριν στην ιστορία της Βενεζουέλας.
Τη δράση του ακολουθεί πρόεδρος Νικολάς Maduro, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα συνολικό
σχέδιο για το 2020 με στόχο την εκπλήρωση των αναγκών της Βενεζουέλας για τη νεολαία στον
τομέα της στέγασης, την παραγωγική απασχόληση, την τεχνολογία και τον τουρισμό.

Το 2014 με τον τρέχον πρόεδρο Νικολάς Maduro, πρώτος Πρόεδρος
μετά την εποχή του Τσάβες, ορκίστηκαν τα μέλη του Προεδρικού
Συμβουλίου για τις γυναίκες, το οποίο χρησιμεύει ως όργανο
συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησης και των λαϊκών κινημάτων.
Ο στόχος είναι ότι πέρα από τις πολιτικές και στρατηγικές, να
συνεχιζόταν η προώθηση της μάχης για τη δικαιοσύνη και την ισότητα
των φύλων.

Η ανατίμηση της νεολαίας της Βενεζουέλας απέναντι στον στρατηγό Τσάβες και τον πρόεδρο Nicolas
Maduro αντανακλείται την 12η Φεβρουαρίου του 2017 στους δρόμους του Καράκας, όπου οι νέοι που
ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, πραγματοποίησαν
στην πόλη μια διαδήλωση για να δείξουν ότι η νεολαία της Βενεζουέλας είναι πιο δραστήρια από
ποτέ και ότι η παρουσία τους στις διάφορες σκηνές της κοινωνικο-πολιτική ζωής της χώρας μας
είναι η μετάφραση της νέας γενιάς που έχει ξυπνήσει το αίσθημα για την περαιτέρω εδραίωση της
Μπολιβαριανής Επανάστασης και την κληρονομιά της ειρήνης.

Τέλος, ευχήθηκε εκ μέρους όλων των γυναικών της Βενεζουέλας, η
ημερομηνία αυτή να μείνει στη θύμηση μας ως η απελευθέρωση και
η δικαιοσύνη για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

•Κυριάκος Χαραλάμπους
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Δήλω

Στη σελίδα της ΕΠΕ Κύπρου στο facebook “NPC Cyprus” ή στέλνωντας τα
στοιχεία σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus.npc.wfys@gmail.com
Πληροφορίες:

•Αναχώρηση: Σάββατο 14/10 από Λάρνακα προς Σότσι με ενδιάμεσο σταθμό το Ντομοτέτοβο της Ρωσίας.
•Επιστροφή: Κυριακή 22/10 από Σότσι με ενδιάμεσο σταθμό το Ντομοτέτοβο της Ρωσίας.

Όροι και Προϋποθέσεις:

•Προκαταβολή: 200 ευρώ μέχρι τις 2 Μαΐου. Η εξόφληση θα πρέπει να καταβληθεί
μέχρι τις 2 Αυγούστου.
•Στην τελική επιλογή, θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας από την κατάθεση της αίτησης.

Πληροφορίες:

22766459 - 99764713

Δήλωση συμμετοχής
Η ΕΠΕ Κύπρου θα συμμετάσχει με δική της αποστολή στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών.
Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην αποστολή της ΕΠΕ Κύπρου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή
συμπληρώνοντας
τη σχετική αίτηση στη σελίδα της ΕΠΕ Κύπρου στο facebook “NPC Cyprus”
ή στέλνοντας τα στοιχεία σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cyprus.npc.wfys@gmail.com
Επίσης, μπορείς να επικοινωνήσεις στο 22766459 και στο 99764713 για περισσότερες
πληροφορίες.
Στοιχεία συμμετέχοντα:
Όνοματεπώνυμο:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ηλικία:.............................................................................................................................................
Emaıl:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Τηλέφωνο: ......................................................................................................................................

παραπολιτικά

