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περιεχόμενα

H τέχνη μπορεί να είναι
εκείνη που θα νικήσει τα στερεότυπα

Έχεις πολλούς λόγους
για να ψηφίσεις Μαλά

“1959: Η Πρωτοχρονιά της επανάστασης
...από τη Σάντα Κλάρα στην Αβάνα”

Μια φιλανθρωπία το χρόνο,
διώχνει μακριά τον πόνο

Ίδιο όνομα, ίδια πολιτική - Τι Νίκος, τι Νικόλας



Γενάρης
2018 3πολιτική

ο 2018 μας βρίσκει μέσα στην καρδιά 
της προεκλογικής περιόδου. Σε τρεις 
εβδομάδες θα κατέλθουμε στις κάλπες 
για να ψηφίσουμε, όχι υποψήφιους, αλλά 

το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας, των 
επόμενων γενιών. 

Απολογισμός μιας αντιλαϊκής διακυβέρνησης

Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του 
ΔΗΣΥ κάνουν απολογισμό της πενταετίας και με 
απεριόριστο θράσος μιλούν για «success story». 
Θα ανασκοπήσουμε εδώ την «επιτυχημένη» πορεία 
της κυβέρνησης, μια πορεία που με τη δική μας 
δουλειά και αποφασιστικότητα θα ανακόψουμε 
στις ερχόμενες εκλογές.

Θα ανακόψουμε την πορεία μιας κυβέρνησης 
που έθετε ανέκαθεν τα συμφέροντα της και τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου πάνω από τις ανάγκες 
και το συμφέρον του λαού, που επέβαλε πολιτικές 
που οδήγησαν στην ανισότητα, στις διακρίσεις, 
στη φτωχοποίηση, σε φαινόμενα αναξιοκρατίας 
και διαπλοκής. Θα ανακόψουμε την πορεία μιας 
κυβέρνησης που με την αμέριστη στήριξη του 
Νικόλα Παπαδόπουλου, μείωσε μισθούς και 
κοινωνικές παροχές, κούρεψε –μεταξύ άλλων– 
το κράτος πρόνοιας, ανάγκασε πέραν των 25,000 
Κυπρίων να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, μείωσε 
τις δημόσιες δαπάνες για ανάπτυξη, διέλυσε τη 
δημόσια υγεία, έριξε τους χαμηλοσυνταξιούχους 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Όλα αυτά, την 
ίδια ώρα που απέφυγαν όπως ο διάολος το λιβάνι 
τη φορολόγηση του πλούτου. Που την ώρα που ο 
τραπεζικός τομέας κατέρρεε αυτοί υποστήριζαν με 
σθένος ότι στην Κύπρο έχουμε τους καλύτερους 
τραπεζίτες, ενώ ανενόχλητοι οι συμπέθεροι 
φυγάδευαν εκατομμύρια στο εξωτερικό λίγο πριν 
το καθολικό κούρεμα των καταθέσεων. 

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τους δείχτες που 
ευημερούν. Ευλογεί η κυβέρνηση τους αριθμούς, 
τα δημόσια οικονομικά που είναι πλεονασματικά 
και το δημόσιο χρέος που έχει μειωθεί. Πανηγυρίζει 
για τα λεφτά που στέρησε από την κοινωνία 
βυθίζοντας την στην αβεβαιότητα, τη φτώχεια, 
την απελπισία την ίδια ώρα που οι κεφαλαιοκράτες 
γλεντούν για την αύξηση των κερδών τους. 
Η μεσαία τάξη συρρικνώθηκε, η ανισότητα 
μεγάλωσε, οι μισθοί μειώθηκαν και έμειναν 
στάσιμοι, οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν, 
οι όροι εργασίας εξευτελίζουν την αξιοπρέπεια των 
εργαζομένων, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού 
της χώρας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Το 
ποσοστό κινδύνου φτώχιας αυξήθηκε από το 15,9% 
το 2008 στο 32,9% το 2016 και η Κύπρος βρίσκεται 
τελευταία ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για την υγεία.

«Success Story» και στο Κυπριακό

Όντως, μπορούμε να μιλάμε για ένα πραγματικό 
«success story» ειδικά αν ανασκοπήσουμε και την 
πορεία των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού. 
Στόχος δεν είναι να γίνουμε ισοπεδωτικοί, ποτέ 
δεν ακολουθήσαμε τέτοια ανήθικη τακτική. Ο 
διαχρονικός υπαίτιος για τη μη επίλυση του 
Κυπριακού ήταν και παραμένει η κατοχική Τουρκία. 
Παρόλα αυτά, η ατολμία που επέδειξε τα τελευταία 
χρόνια η δική μας πλευρά, οι λανθασμένοι 
χειρισμοί και η έλλειψη ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού, μας οδήγησαν για ακόμα μια φορά 
σε επικίνδυνα μονοπάτια. Περάσαμε από το Μοντ 
Πελεράν και τη Γενεύη, φτάσαμε μετά από πολλές 
δυσκολίες στο Κρανς Μοντανά με ολόκληρη τη 
διαδικασία να αποπροσανατολίζεται με το ενωτικό 
δημοψήφισμα στη Βουλή και με ένα Πρόεδρο 
παγιδευμένο σε αμφιταλαντεύσεις μεταξύ της 
κοσμοπολίτικης δεξιάς που στέκεται υπέρ της 
λύσης και της εθνικιστικής που την αντιπαλεύει. 
Η διαπραγματευτική διαδικασία έκλεισε άδοξα 
για ακόμα μια φορά, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία 
βρέθηκε ξανά στη γωνιά. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ στην 
έκθεση του κατηγόρησε τον Νίκο Αναστασιάδη 
για έλλειψη πολιτικής βούλησης, ενώ θετικά 
εκφράστηκε για το ρόλο της Τουρκίας. 

Τι Νίκος, τι Νικόλας…

Δεν θα μπορούσαμε να μην  αναφερθούμε και στην υποψηφιότητα 
του Νικόλα Παπαδόπουλου. Μια υποψηφιότητα που δεν είναι 
παρά μια παραλλαγή της υποψηφιότητας του Νίκου Αναστασιάδη. 
Μαζί, χέρι – χέρι ψήφισαν το δίδυμο Ν. Παπαδόπουλος – Α. 
Νεοφύτου τα νομοσχέδια για την αφερεγγυότητα, τις εκποιήσεις, 
τις ιδιωτικοποιήσεις. Μαζί καταψήφιζαν την φορολόγηση του 
πλούτου, μαζί ακύρωσαν όλες τις μεταρρυθμίσεις την προηγούμενης 
κυβέρνησης στην παιδεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μαζί 
υπερασπίστηκαν τις μειώσεις μισθών και τις μειώσεις των 
κοινωνικών παροχών. Μαζί επέμεναν για επαναδιορισμό του 
Θανάση Ορφανίδη, τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Μαζί 
επιτίθονταν ισοπεδωτικά στην κυβέρνηση Χριστόφια και στο 
ΑΚΕΛ παρεμποδίζοντας κάθε προσπάθεια προόδου στο Κυπριακό. 
«Νέα Στρατηγική» επικαλείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος που 
παγιδευμένος σε συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους που 
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του παίζει επικίνδυνα παιχνίδια, 
ακροβατώντας σε πολλές και διαφορετικές βάρκες χωρίς να απαντά 
αν αποδέχεται ή αν απορρίπτει τη λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας.

Χρειαζόμαστε ένα Πρόεδρο με πρόγραμμα που να τον εμπιστευόμαστε

Αυτή την ώρα που ο κίνδυνος διχοτόμησης είναι πιο ορατός 
από ποτέ, η Κύπρος χρειάζεται ένα Πρόεδρο που να πιστεύει 
πραγματικά στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως 
την περιγράφουν τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ένα 
Πρόεδρο με συνείδηση καθαρή, που να πιστεύει πραγματικά σε 
μια πατρίδα και ένα λαό. 

Χρειαζόμαστε ένα Πρόεδρο που δεν αρέσκεται σε μεγάλα λόγια, σε 
πρόσκαιρα συνθήματα και κούφιες υποσχέσεις. Ο Σταύρος Μαλάς 
με απεριόριστη εντιμότητα έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν 
πρόκειται να υποσχεθεί στον κυπριακό λαό ανέφικτα πράγματα και 
μεγαλεπήβολα πλάνα. Έχει καταθέσει μελετημένες, προοδευτικές 
και εναλλακτικές προτάσεις που δεν θα κάνουν θαύματα, αλλά θα 
μπορέσουν να οδηγήσουν το λαό μας στην πρόοδο. Προτάσεις όπως 
η επένδυση στην έρευνα, την επιστήμη, τη γνώση και τη δημιουργία 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Νομοθετική κατοχύρωση των 
όρων απασχόλησης όπως ο κατώτατος μισθός πρόσληψης, η 
καταβολή του 13ου μισθού, η πληρωμένη υπερωριακή εργασία, 
η νομοθετημένη κατοχύρωση της Κυριακής ως αργία.

Προτάσεις από τον 
Σταύρο Μαλά έχουν 
κατατεθεί εξειδικευμένα 
για τους άνεργους, 
τους συνταξιούχους, 
τ ο υ ς  α γ ρ ό τ ε ς , 
τ ι ς  μ ι κρομεσα ί ε ς 
επιχε ιρήσε ις,  την 
πα ιδε ία  κα ι  την 
υγεία. Αναφέρονται 
ε π ι γ ρ α μ μ α τ ι κ ά 
κάποιες προτάσεις 
όπως η επιμήκυνση 
τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ 
παροχής ανεργιακού 
ε π ι δ ό μ α τ ο ς ,  η 
ε π α ν α φ ο ρ ά  τ η ς 

οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, η βελτίωση 
των κριτηρίων παραχώρησης επιδομάτων, η ενίσχυση της 
δημόσιας υγείας τόσο με ανθρώπινο δυναμικό, όσο και με 
υλικοτεχνική υποδομή.

Προτάσεις που αφορούν εξειδικευμένα τη νεολαία, όπως η 
προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η αύξηση της 
φοιτητικής χορηγίας, η επιδότηση ενοικίου για νέες οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα, η προσαρμογή του επιδόματος εθνοφρουρών 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες και άλλες πολλές προτάσεις που 
στόχο έχουν να βελτιώσουν τη ζωή των νέων ανθρώπων και της 
κοινωνίας ευρύτερα.

Ο Σταύρος Μαλάς διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τον πλήρη διαχωρισμό 
του κράτους από την Εκκλησία, τη διαφάνεια, την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον 
αποτελεσματικό έλεγχο του «πόθεν έσχες», τόσο πολιτειακών 
αξιωματούχων, όσο και ανώτερων δημόσιων λειτουργών και 
την εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου σε κάθε 
υπουργείο, ημικρατικό οργανισμό, δημόσια αρχή.

Η νέα γενιά ψηφίζει Σταύρο Μαλά

Στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου η επιλογή είναι μια και 
μοναδική. Η απαλλαγή από τις σάπιες πολιτικές του κατεστημένου 
και της συντήρησης, η απαλλαγή από την κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη και από επικίνδυνες περιπέτειες τύπου Νικόλα 
Παπαδόπουλου. Η επιλογή ενός ανθρώπου με ήθος, πολιτική ευθιξία, 
πραγματική στρατηγική, ρεαλιστικές προτάσεις και πραγματική 
επιθυμία για βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Η επιλογή 
είναι μόνο μια και αυτή δεν είναι άλλη από τον Σταύρο Μαλά. Ενός 
ανθρώπου με όραμα για τη νέα γενιά, ενός ανθρώπου που σέβεται 
και αγωνιά για την τρίτη ηλικία, τις γυναίκες, τους άνεργους, τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Με τον Σταύρο Μαλά μας ενώνει η αγωνία για μια καλύτερη ζωή, 
μας ενώνει το αύριο. 

•Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

Τ
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1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ στους κυβερνώντες 
που στο μόνο που ήταν αξιόπιστοι ήταν στην 
αναξιοπιστία τους

2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΧΑΣΜΟΥ δεν θα μπορούσε να μην 
πάει στον ένα και μοναδικό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
που κάθε χρόνο φροντίζει να γίνεται και χειρότερος 
σπέρνοντας τη διχόνοια με το κατά καιρούς διχαστικό 
– απορριπτικό- ρατσιστικό λόγο του

3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ πάει στον απερχόμενο 
πρόεδρο της Δημοκρατίας Αναστασιάδη, που μια – μια οι 
επιλογές των Άριστων των αρίστων παίρνει το δρόμο 
προς τις κεντρικές φυλακές

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΥΝΑΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ πάει στο Νικόλα 
Παπαδόπουλο και το Επιτελείο του που δεν βρήκαν 
μια σειρά από λέξεις για να καταδικάσουν τις 
ανεπίτρεπτες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου και 
τη διάψευση των επαφών που λέει ότι είχε ο 
Χρίστου του ελαμ

5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΝΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ το μοιράζονται ο 
Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Νίκος Αναστασιάδης 
που το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι αυτήν την πενταετία έκαναν τα 
πάντα υπέρ του πολίτη, ενώ όλοι ξέρουν, 
πως δεν άφησαν αντιλαϊκό μέτρο που δεν το 
ψήφισαν παρέα

6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα κυπριακά τηλεοπτικά 
κανάλια συμπεριλαμβανομένου και του κρατικού που έχουν 
αφιέρωμα στο 90% στην ημέρα του Αναστασιάδη και αν 
περισσέψει κάτι από τη δραστηριότητα του Συναγερμού 
θυμούνται ότι στην πολιτική ζωή της Κύπρου έχει και άλλα 
κόμματα

7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΞΑΝΑ ΖΕΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΦΑΓΗΤΟΥ πάει σε Συναγερμό, 
Νίκο Αναστασιάδη και επιτελείο 
του, αφού έβγαλαν από τα 
αραχνιασμένα φάιλ τους υποσχέσεις 

και δεσμεύσεις του 2013

8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πάει 
στο κόμμα της Αλληλεγγύης που τη μια εβδομάδα 

της έφυγαν 300 στελέχη και λίγο πιο μετά και ακόμα 
πιο μετά ακόμη 67 και με την μαθηματική πρόοδο στο 
τέλος από την Αλληλεγγύη, Νικόλα θα ψηφίσει μόνο η 

Ελένη (αν τελικά δεν πυρποληθεί στο Σύνταγμα)

9. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΡΟΜΟΥ στον Χάρη 
Γεωργιάδη που κάθε προϋπολογισμός του είναι πιο 
τρομακτικός από τον προηγούμενο. Τυχόν κραυγές που 
ακούγονται είναι από τη λυπητερή που καλούμαστε να 
πληρώσουμε από την εφαρμογή των πολιτικών τους

10. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΥΤΗ πάει στον 
Ευθύμιο Δίπλαρο που ειδικεύεται στην διάδοση 
ψευδών ειδήσεων 

11. ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗΝ 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ πάει στον Νικόλα 
Παπαδόπουλο και τον Αβέρωφ Νεοφύτου που 

δεν άφησαν αντιλαϊκο μέτρο αψήφιστο 
χεράκι – χεράκι αφήνοντας πίσω μεγάλους 
έρωτες πίσω όπως το Ρομέο και την 

Ιουλιέτα αλλά και τον Ζακ και την Ρόους 
από την ταινία Τιτανικός

12. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΤΑΠΑΤΗΣ πάει στο Γιώργο Λιλλήκα που ακόμα 
προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός θα είναι στο δεύτερο γύρο

13. ΒΡΑΒΕΙΟ FAKENEWS πάει στη ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του Νικόλα 
Παπαδόπουλου, που τόσο πολύ διαφημίστηκε και πλασαρίστηκε 
και όταν πλέον ήρθε η ώρα της να βγει στο φως δεν ήταν τίποτα, 
μα τίποτα άλλο από ότι πιο παλιό και σάπιο
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«Ν»: Ποιοι ήταν οι λόγοι της δημιουργίας του κινήματος;

Το Κίνημα κατά των Εκποιήσεων δημιουργήθηκε σαν απότοκο της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης με αποκορύφωμα την τραπεζική κατάρρευση του 2013 . Διαφάνηκε 
ευθύς εξαρχής ότι η μείωση των μισθών, των κοινωνικών παροχών και η δραματική 
αύξηση του αριθμού των ανέργων,  θα έθετε σε θέση αδυναμίας αρκετές χιλιάδες 
νοικοκυριά μπροστά στα πολύ ισχυρά, από πολιτική άποψη, τραπεζικά ιδρύματα. 
Διαφάνηκε ευθύς εξαρχής, ότι  η επιλογή των κρατούντων  ήταν σαφέστατα υπέρ 
των συμφερόντων των τραπεζών. Ήταν φανερό ότι η παρούσα κυβέρνηση  μέσα από 
τις μνημονιακές της δεσμεύσεις δεν θα δίσταζε να ακολουθήσει τις ίδιες συνταγές με 
αυτές που ακολουθούσαν  στην Ε.Ε.

«Ν»: Ποιοι έλαβαν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
του κινήματος;

Ήταν φανερό λοιπόν  ότι οι καιροί επέβαλλαν κινηματική 
δράση. Έτσι με την πρωτοβουλία κάποιων φίλων και 
κάλεσμα μέσα από τα μέσα δικτύωσης ιδρύσαμε το κίνημα 
τον Οκτώβριο του 2013 στην Κοφίνου. Αποφασίστηκε 
να υπάρχει ένας συντονιστής στην κάθε επαρχία μαζί 
με τον πυρήνα του κινήματος. Η κάθε επαρχία μπορεί 
να οργανώσει τη δράση της ανεξάρτητα από τις άλλες 
επαρχίες, όμως για τις παγκύπριες εκδηλώσεις, η δράση 
συγκαλείται μετά από παγκύπρια συνεδρία. 

«Ν»: Μιλήστε μας λίγο για τη δράση σας.

Διοργανώσαμε αρκετές συγκεντρώσεις  σε όλες τις 
πόλεις,  Πόλη της Χρυσοχούς, Πάφο μέχρι  Λάρνακα  
για ενημέρωση των δανειοληπτών αναφορικά με τις 
αναδιαρθρώσεις, του νέου νόμου περί εκποιήσεων, του 
πλαισίου αφερεγγυότητας και ότι άλλο θα έπρεπε να 
γνωρίζουν. Εναντιωθήκαμε στο Νόμο του 2014 για τις 
εκποιήσεις με διαμαρτυρίες και επισκέψεις στα κόμματα, 
με κινητοποιήσεις,  στραφήκαμε εναντίον του Νόμου 
για την Αφερεγγυότητα και  υποβάλαμε  συγκεκριμένες 
εισηγήσεις στις επιτροπές της βουλής έτσι που να 
προστατεύεται η πρώτη κατοικία.  

Συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε  η πλατφόρμα συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, σε 2 περιπτώσεις είχαμε με πρωτοβουλία της ΠΕΟ,  πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Με πρόσκληση του ΑΚΕΛ κάναμε τη δική μας παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Οργανώσαμε φόρουμ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Το 2015 ετοιμάστηκε 45σέλιδη μελέτη  με  συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία 
Κρατικού  Φορέα Ανάκτησης  μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Σκοπός του Φορέα είναι 
να βοηθήσει αυτά τα νοικοκυριά που ένεκα της οικονομικής κρίσης έχουν απολέσει  
σημαντικό μέρος από  τα εισοδήματα τους, αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους  και κινδυνεύουν να χάσουν το σπιτικό τους. 

Ετοιμάστηκε  σημείωμα από τους νομικούς μας το οποίο δόθηκε σε όλα τα κόμματα για 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας, νέα νομοσχέδια για προστασία της πρώτης κατοικίας, 
της μικρομεσαίας επαγγελματικής στέγης, προστασία των δανειοληπτών.

Μια σημαντική εισήγηση αφορά την επαναφορά της πρόνοιας που περιείχε ο παλαιός 
νόμος όπου το εκπλειστηρίασμα δεν έβγαινε σε πλειστηριασμό πριν την απόφαση 
δικαστηρίου ότι ο δανειολήπτης που χάνει το σπίτι του έχει διαπιστωμένα εξασφαλίσει 
αξιοπρεπή στέγη τόσο για τον ίδιο όσο για και για την οικογένεια του. 

Γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης και συντονισμού με θεσμούς που είναι κοντά στο 
λαό και τα προβλήματα του όπως είναι οι Δήμοι. Είχαμε επαφή με αριθμό δημάρχων 
και κοινοταρχών τόσο στη Λάρνακα όσο και στη Λευκωσία  με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική βοήθεια σε τοπικό επίπεδο των δανειοληπτών που χρήζουν βοήθειας.  

Επιδιώκουμε ως Κίνημα,  να δημιουργήσουμε ένα δίχτυο υπεράσπισης και αλληλεγγύης 
για την πρώτη κατοικία  αρχίζοντας από τις γειτονιές. 

«Ν»: Υπάρχει συντονισμός με αντίστοιχα κινήματα του εξωτερικού και αν ναι σε ποιο βαθμό και 
πώς αυτό βοηθά στην τοπική δράση;

Είμαστε  ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής συμμαχίας Δράσης για το δικαίωμα στην ανθρώπινη Στέγη και 
Πόλη (EUROPEAN ACTION COALITION FOR THE RIGHT TO HOUSING AND TO THE CITY). Η  συμμαχία 
αποτελείται από 29 κινήματα από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Το κάθε κίνημα αγωνίζεται στη 
χώρα του ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, υποθήκες, εκποιήσεις, ενοίκια, ακατάλληλες 
κατοικίες, κοινός αγώνας όλων  είναι ο αγώνας ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ,  
ενάντια στις  εξώσεις και για το ιερό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ.  

Φιλοξενήσαμε στην Κύπρο την ετήσια πανευρωπαϊκή συνάντηση 8-12 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης αποφασίστηκε η έναρξη της μεγάλης καμπάνιας σε όλη 
την Ευρώπη για τον τερματισμό της εμπορευματοποίησης της κατοικίας. 
Η κατοικία θεωρείται αγαθό για να κατοικεί η οικογένεια και όχι για να 
αποφέρει κέρδος.

«Ν»: Οι εκποιήσεις είναι ζήτημα που θα πρέπει να απασχολεί συνολικότερα 
την κοινωνία ή μόνο όσους επηρεάζονται άμεσα; Πώς επιδιώκετε και 
επιτυγχάνετε το ενδιαφέρον του κόσμου;

Το θέμα των εκποιήσεων είναι κοινωνικοπολιτικό θέμα , αφορά ολόκληρη 
την κοινωνία.  Τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν, η ανεργία είναι πρωτόγνωρη 
και μακροχρόνια, τα κεκτημένα των εργαζομένων χάνονται, επιβάλλονται 
οι πολιτικές λιτότητας. Η κοινωνία φορτώθηκε το κόστος της κρίσης την 
ώρα που οι δημιουργοί της κρίσης καρπώθηκαν τον πλούτο.

Δανειολήπτες και εγγυητές βρίσκονται έρμαιο στις διαθέσεις των τραπεζών. 
Οι δανειολήπτες χαρακτηρίζονται αναξιόπιστοι και δέχονται μια αήθη επίθεση 
από παντού. Ούτε λόγος βέβαια ότι η οικονομία κατέρρευσε όταν κανένα 
δάνειο εργαζομένου δεν θεωρείτο προβληματικό.

«Ν»: Πώς σκοπεύει να αντιδράσει το κίνημα και τι καλείτε τον κόσμο να 
πράξει για να στηρίξει τον αγώνα σας;

Θα πρέπει να παρθούν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες να νομοθετηθούν 
άμεσα. Από τη δική μας πλευρά θα διοργανώσουμε συγκέντρωση ενημέρωσης του κόσμου  για το τι 
θα  αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες.  Θα  προσπαθήσουμε  να δημιουργήσουμε ομάδες εάν 
είναι δυνατόν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό για να αποτρέπονται οι εκποιήσεις και οι εξώσεις, θα 
οργανώνουμε κινητοποιήσεις, θα επιδιώξουμε να ξαναδούμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων.

Εδώ χρειάζεται η βοήθεια και η συμβολή ολόκληρης της κοινωνίας.  Όλοι θα πρέπει  να ενώσουμε τις 
φωνές μας ενάντια στο ξεσπίτωμα της κοινωνίας, ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες 
επιβάλλονται.  

Η ενότητα όλων των εργαζομένων είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Κινδυνεύουν με εκποιήσεις  
χιλιάδες οικογένειες, ανάμεσα τους ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, με προβλήματα υγείας, 
άνεργοι, λήπτες του ΕΕΕ, πολύτεκνοι, νεαρά ζευγάρια.  Θα ζήσουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες 
για τα Κυπριακά δεδομένα, μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε, θα μπορέσουμε να 
προστατέψουμε τον κάθε συνάνθρωπο μας που κινδυνεύει να μείνει άστεγος. 

Αυτοί που οδήγησαν την καταστροφή της οικονομίας δυστυχώς μένουν ατιμώρητοι, παίρνουν μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εισόδημα,  επιβραβεύονται για το έγκλημα που διέπραξαν εναντίον του 
κόσμου.

Το κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις θα συνεχίσει να αγωνίζεται δυναμικά για το ιερό δικαίωμα της 
στέγης. Με σύνθημα “HANDS OFF OUR HOMES” KAΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, συνεχίζουμε τον 
αγώνα.

• Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Η κοινωνία 
φορτώθηκε 

το κόστος της 
κρίσης την ώρα που 

οι δημιουργοί της 
κρίσης καρπώθηκαν 

τον πλούτο.
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ο έργο του Μάικ Μπάρτλετ πρωτοπαρουσιάστηκε το 
2009 στο Royal Court Theatre του Λονδίνου, αποσπώντας 
διθυραμβικές, εγκωμιαστικές κριτικές. Απέσπασε επίσης 
το βραβείο Olivier της χρονιάς. Τον περασμένο Οκτώβρη 
το Euronews στη θεματολογία Κύπρος, έγραφε ότι το 

έργο του Μάικ Μπάρτλετ ανεβαίνει στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ 
και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η παράσταση της χρονιάς. 
Ένα σχεδόν μήνα αργότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Σωτήρας θα αποφασίσει για λογοκρισία και απαγόρευση 
της προγραμματισμένης παράστασης στις 6 Δεκεμβρίου 
2017, μετά από αντιδράσεις της τοπικής εκκλησιαστικής 
επιτροπής. Ο Δήμος Σωτήρας και συγκεκριμένα το Δημοτικό 
Θέατρο Σωτήρας από το 2013 αποτελεί την επίσημη έδρα 
του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για τις χειμερινές 
παραστάσεις στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ξεκάθαρη διαφορά πολιτικής φιλοσοφίας

Η πρωτοφανής και προκλητική αυτή απόφαση, 
προερχόμενη και υποκινούμενη από το σκοταδισμό, 
το μίσος και την υποκρισία, τσαλαπάτησαν την 
πρόοδο, το σεβασμό στο διαφορετικό και την 
ανθρώπινη ελευθερία. Αυτά όμως, στη Σωτήρα. 
Στο Δήμο Δερύνειας, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε 
αμέσως την πρωτοβουλία να ζητήσει τη φιλοξενία 
της παράστασης στο Δήμο του και σύμφωνα με 
ομόφωνη απόφασή του η παράσταση θα ανεβεί 
τελικά στη Δερύνεια. Ποιά πολιτική φιλοσοφία 
κυριαρχεί στο ΔΣ της Σωτήρας και ποια στο 
ΔΣ της Δερύνειας, είναι ηλίου φαεινότερο. 
Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΛ δεν συμμετέχει 
με εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Σωτήρας.

Για τη σημειολογία, σύμφωνα με τους 
κριτικούς, το έργο επιτίθεται σε ένα 
κοινωνικό σύστημα αξιών που τραβά 
έντονες διαχωριστικές γραμμές 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Σύμφωνα 
με τους συντελεστές το έργο αφορά, 
πιο απλά, την ΑΓΑΠΗ μεταξύ των 
ανθρώπων. Νοήματα που μάλλον 
δεν συμμερίζονταν στην κοινότητα 
της Σωτήρας Αμμοχώστου, δίπλα 
στην κοσμικότατη Αγία Νάπα. Αξίζει 
πάντως να σημειωθεί ότι στο 
πρόσφατο παρελθόν ο ΘΟΚ έχει 
ανεβάσει παραστάσεις αρχαίου 
ελληνικού δράματος στο αρχαίο 
θέατρο της Σαλαμίνας, στην 
κατεχόμενη Αμμόχωστο, χωρίς 
να εμποδιστεί από το κατοχικό 
καθεστώς.

Το θλιβερό αυτό γεγονός 
της απαγόρευσης από τις 
Δημοτικές Αρχές Σωτήρας 
της διεξαγωγής της 
θεατρικής παράστασης, 
δεν μπορεί να μας 

αφήσει αδιάφορους. Δόθηκαν αγώνες και χρειάστηκε 
μεγάλη προσπάθεια ώστε να ξεφύγουμε από τις 

εποχές που η τέχνη, ο πολιτισμός και η ελευθερία 
της έκφρασης βρισκόταν υπό τον έλεγχο και 

την έγκριση της Εκκλησίας ή των συντηρητικών 
κοινωνικών στερεοτύπων. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, 

σε ένα σύγχρονο κράτος να παρατηρούνται τέτοια 
φαινόμενα, που πλήττουν καίρια το ανθρώπινο 

δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και 
συνιστά απροκάλυπτη μορφή λογοκρισίας. Τέτοια 

φαινόμενα προσβάλλουν κάθε δημοκρατικά και 
προοδευτικά σκεπτόμενο άνθρωπο, που στη 

συνείδηση του κυριαρχεί πως ο κύριος ρόλος 
και αποστολή της καλλιτεχνικής κοινότητας είναι 

να πραγματεύεται με κριτικό και ουσιαστικό 
τρόπο τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές 

πραγματικότητες.

Το ΑΚΕΛ Σωτήρας είχε εκφράσει την έντονη 
αντίθεση του για την ομόφωνη απόφαση του 

Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σωτήρας από την πρώτη στιγμή. Σε μια 

κοινωνία που η χαρά, ο έρωτας, ο πόνος, 
η αγάπη δεν κάνουν διακρίσεις, το ΑΚΕΛ 

θεωρεί αναχρονιστική αυτή την απόφαση, 
επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική του 

στήριξη στον πολιτισμό και τους ανθρώπους 
τους πνεύματος.  

Ο Σταύρος Μαλάς στέκεται
ενάντια στο σκοταδισμό

Με τον ίδιο τρόπο, ο Σταύρος Μαλάς, 
τόνισε πως η Τέχνη και η έκφραση της 

δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκύπτει 
σε συντηρητικές αντιδράσεις. Αντίθετα, 

η Τέχνη, πολλές φορές, μπορεί να είναι 
εκείνη που θα νικήσει τα στερεότυπα. 

Να πάρει την κοινωνία μπροστά και να 
πετύχει εκεί που δεν πετυχαίνουν οι νόμοι 

και τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Με αφορμή, λοιπόν, το συγκεκριμένο 
ζήτημα θα πρέπει να μας προβληματίσει 

όλους. Πολιτεία, κοινωνία, και τον 
κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Και 

να τοποθετήσουμε το θέμα στην 
πραγματική του διάσταση, που είναι 

καθαρά πολιτική. Πολιτική είναι και 
η απόφαση που θα πάρει ο λαός στις 

28 του Γενάρη και τις 4 Φλεβάρη στις 
επερχόμενες Προεδρικές εκλογές. Για 

την πραγματική, την προοδευτική, 
την αληθινή αλλαγή που έχει ανάγκη 

ο τόπος, μακριά από πεποιθήσεις 
μίσους και φόβου, η απόφαση είναι 

μία, η επιλογή είναι μία. Σταύρος 
Μαλάς στην Προεδρία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Γιατί μας ενώνει το 
αύριο, για να μας ανήκει το αύριο!

Τ

Γενάρης
2018

Η «Νεολαία» συνομίλησε με 
ένα εκ των πρωταγωνιστών 

της παράστασης, τον ηθοποιό 
Προκόπη Αγαθοκλέους, ζητώντας 

την άποψή του για όλα όσα έγιναν:

1. Πώς ένοιωσες μετά την απόφαση 
του Δ.Σ. Σωτήρας να ακυρώσει την 

παράστασή σας;
Με την απόφαση αυτή του δήμου 

Σωτήρας ένιωσα λύπη, ντροπή και 
απογοήτευση. Συναισθήματα τα οποία, 

πιστεύω πως θα ένιωσε κάθε λογικά και 
δημοκρατικά σκεπτόμενος άνθρωπος ο 

οποίος έγινε γνώστης αυτής της απόφασης.

2. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά 
την απόφαση αυτή;

Η γενικότερη στάση του κόσμου, ευτυχώς, στην 
πλειονότητα της, υπήρξε θετική και υποστηρικτική 

δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα 
κατεύθυνση, πως το δικαίωμα στην έκφραση και 

δη στην καλλιτεχνική έκφραση, δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να αφαιρείται από κανέναν, πόσο μάλλον από 

το κρατικό θέατρο του τόπου.

3. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος ενός ηθοποιού και 
του θεάτρου γενικότερα απέναντι στην κοινωνία;

Ο ρόλος της τέχνης γενικότερα στην κοινωνία, είναι σοβαρός 
και αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο προόδου. Η τέχνη 

φέρει ως βασικό συστατικό της την ελευθερία, όπου μέσα 
από αυτήν, δημιουργεί, αμφισβητεί, αναπνέει, ανησυχεί και 

εξελίσσεται. Κάθε προσπάθεια περιορισμού της, πρέπει να μας 
βρίσκει απέναντι.

•Αθηνά Ζάουρα
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ι επερχόμενες εκλογές οδεύουν προς την τελική 
ευθεία και φαίνεται να επηρεάζουν κομμάτια της 
κοινωνικής ζωής σε σημείο που κανένας πολιτικός 
αναλυτής δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει. 
Η αυξανόμενη ένταση της προεκλογικής 
συζήτησης χτυπά κομμάτια του γλωσσικού μας 

DNA τόσο βαθιά ριζωμένα που ούτε οι «εκσυγχρονισμοί» της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη δεν κατάφεραν να μεταλλάξουν. 
Πιο συγκεκριμένα, η λαϊκή ρήση «τι Γιάννης, τι Γιαννάκης», 
τείνει να αντικατασταθεί από το «τι Νίκος, τι Νικόλας»!

Για να μιλήσουμε επί της ουσίας όμως, όσο μεγάλη είναι 
η σημασία του πιο πάνω φαινομένου για την πολιτική ζωή 
της Κύπρου, τόσο μεγάλη είναι και η διαφορά μεταξύ του 
Νικόλα Παπαδόπουλου και του Νίκου Αναστασιάδη σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομικής τους πολιτικής. Μπορεί ο Νικόλας 
ενόψει προεδρικών να προσπαθεί να «διορθώσει» το πρότερο 
πριγκιπικό του προφίλ υποπίπτοντας σε μια σειρά άτσαλων 
προσπαθειών λαϊκού εντυπωσιασμού μα οι πράξεις του 
λένε μια άλλη ιστορία, διαφορετική από αυτή του «λαϊκού 
παιδιού».

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Προκειμένου να 
καταλάβουμε με ποιόν έχουμε να κάνουμε χρειάζεται να 
ανατρέξουμε πίσω στην στιγμή εκείνη που εγκαινίασε την 
περίοδο των βάρβαρων αντιλαϊκών πολιτικών που βιώνουμε 
μέχρι σήμερα, (στο όνομα πάντα της ανάπτυξης και του 
ξεπεράσματος της κρίσης) στο κούρεμά των καταθέσεων. Ένα 
μέτρο που δεν πάρθηκε σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης 
αλλά με μεγάλη προθυμία η κυβέρνηση Αναστασιάδη επέτρεψε 
να γίνει η Κύπρος για άλλη μια φορά το πειραματόζωο. Το 
ζήτημα εδώ είναι πως το μέτρο αυτό ψηφίστηκε και από αυτόν 
που ισχυρίζεται πως θέλει να ενισχύσει την μεσαία τάξη! Το 
κούρεμά λοιπόν, ίσως ότι χειρότερο βίωσε η μεσαία τάξη στην 
Κύπρο, ψηφίστηκε από τον Νικόλα στη Βουλή.

Το κούρεμα δεν ήταν τίποτε άλλο από μια πρόγευση 
του ειδυλλίου που θα ξεδιπλωνόταν την πενταετία που 
ακολούθησε μεταξύ Νικόλα-Αβέρωφ. Για την κυβέρνηση όλα 
τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη βουλή αποτελούσαν 
την φυσική εξέλιξη της πολιτικής τους. Χωρίς την στήριξη 
του Νικόλα όμως τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει 
πράξη.

Ο ίδιος κύριος, ο “μέγας υπερασπιστής” της μεσαίας τάξης, 
είναι αυτός που τους επέβαλε στην ουσία τον ίδιο συντελεστή 
φορολογίας με όσους έχουν ακίνητη περιουσία δεκάδων εκ. 
ευρώ. Αυτός ο κύριος Νικόλας που θυμήθηκε σήμερα τους 
δανειολήπτες, είναι αυτός που τους άφησε χωρίς κανένα 
δίχτυ προστασίας για την κύρια κατοικία και την μικρή 
επαγγελματική στέγη όταν ψήφιζε στην βουλή τις εκποιήσεις. 
Ο ίδιος πάλι κύριος, που βλέπει του εργαζόμενους στη CYTA 
και τους τάζει προστασία, τρίβοντας τα χέρια και μετρώντας 
ψήφους, είναι εκείνος που όλα τα προηγούμενα χρόνια 
προωθούσε το ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου, που 
ψήφιζε ενάντια στις προτάσεις του ΑΚΕΛ για ακύρωση των 
ιδιωτικοποιήσεων των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών.

Από τον πρώτο κιόλας προϋπολογισμό που κατέθεσε η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη για το 2014 ξεκαθάρισε τη θέση 
του. Μέχρι και τον πρόσφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό 
για το 2018 τάχθηκε σε όλους υπέρ. Σε αυτόν τον τελευταίο 
προϋπολογισμό ο Νικόλας ψήφισε 2,6% του ΑΕΠ δαπάνες 
υγείας τη στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7,2%.Ο 
Νικόλας ψήφισε δαπάνες για κοινωνική προστασία στο 12% 
του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι 19,2%. Ψήφισε 5,8% ΑΕΠ δαπάνες για τους ηλικιωμένους 
ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 10,3%. Ψήφισε δαπάνες για 
ασθενείς με αναπηρία στο 0,5% του ΑΕΠ με μέσο όρο στην ΕΕ 
2,8%. 

Και όταν μιλάμε για τον μέσο όρο στην ΕΕ, μιλάμε για μια 
ΕΕ μέσα στη δίνη του νεοφιλελευθερισμού. Δεν κάνουμε 
σύγκριση δηλαδή με το επιθυμητό, μα με την επίσης δύσκολη 
κατάσταση των κοντινότερων μας γειτόνων! Σαν να μην 
έφτανε η ψήφιση για να πειστούμε για το τι έχουμε να 
περιμένουμε από τον Νικόλα, «τον φίλο του λαού!», έκανε 
και λόγο για έναν «συνηθισμένο προϋπολογισμό τη στιγμή 
που η οικονομία μας αντιμετωπίζει ασυνήθιστα προβλήματα». 
Είναι απορίας άξιο το τι θα μπορούσε να συμβεί με την εκλογή 
ενός τέτοιου «ασυνήθιστού» πρίγκιπα. 

Εν κατακλείδι, όσα τεχνάσματα και να σκαρφίζεται ο 
επικοινωνιολόγος του Νικόλα Παπαδόπουλου προεκλογικά, 
οι πράξεις του είναι εκεί να μαρτυρούν περί τίνος πρόκειται 
στ’ αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως η νεοφιλελεύθερη 
κολόνια κρατάει χρόνια και δεν φεύγει ούτε με την τσίκνα 
από τα σουβλάκια που α λα social media (κάνει πως) ψήνει, 
αλλά ούτε αποτινάσσεται με μερικές συγχορδίεςled zeppelin.

Η λαϊκότητα, η απλότητα, η ευθύτητα και η εντιμότητα είναι 
χαρακτηριστικά με τα οποία μπολιάζεσαι από νωρίς. Είναι 
προσόντα που δεν μπορείς να αναπτύξεις απλά παρατηρώντας 
και αναπαριστώντας τις συνήθειες των «αυλικών» σου και 
δυστυχώς για τον Νικόλα δεν καλλιεργούνται στο σύντομο 
διάστημα της προεκλογικής περιόδου. Χρειάζεται να είναι 
κάποιος κομμάτι του λαού, βγαλμένος και ζυμωμένος από 
αυτόν• και αν είναι τέτοιος, αυτό φαίνεται και στον αέρα 
που αποπνέει αλλά και στις πολιτικές του θέσεις. Θέσεις 
δίπλα στον απλό άνθρωπο, θέσεις σαν αυτές που στηρίζουμε 
στηρίζοντας Σταύρο Μαλά!

•Ιάκωβος Ττοφαρής
Μέλος ΕΔΟΝ
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πρόσφατη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την 
Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ ήταν για 
μερικούς κεραυνός εν αιθρία, αφού το βλέμμα τους μάλλον δεν 
έφτανε μέχρι τον όχι τόσο αίθριο ουρανό της Παλαιστίνης. Για 
άλλους πάλι, μόνο έκπληξη δεν ήταν αφού γνωρίζουν ότι το 
μόνο “αίθριο” πλέον για την Παλαιστίνη και το λαό της είναι 

αυτό που τους έχει απομείνει για την επιβίωση τους εκεί έξω, μακριά από 
τα σπίτια τους, εξ’ αιτίας της επιθετικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ.
 
Η κίνηση αυτή φαίνεται να ανήκει σε ένα σύνολο ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών 

από μέρους των Η.Π.Α. στα πλαίσια της Αμερικανικής επεμβατικής πολιτικής, 
προκαλώντας έτσι περαιτέρω όξυνση της κρίσης που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες 
τον Παλαιστινιακό λαό. Στόχος τους είναι να προωθήσουν τα δικά τους στρατηγικά 
σχέδια και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι Η.Π.Α. με 
σύμμαχο και εντολοδόχο το Ισραήλ, έχοντας ως διαχρονικό σύμμαχο το ΝΑΤΟ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναβαθμίζει συνεχώς τις σχέσεις της με το Ισραήλ, καταπατούν 
το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε. καταφέρνοντας να ενισχύσουν 
την επεκτατική πολιτική τους.

Το ιστορικό του Παλαιστινιακού προβλήματος
 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα όμως τη σημερινή κατάσταση του Παλαιστινιακού προβλήματος 
χρειάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ξεκινώντας από το 1917, οι Άραβες της Παλαιστίνης 
εξεγείρονται κατά των Οθωμανών και ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με 
την Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία), η οποία όχι μόνο αθέτησε την υπόσχεση της για ανεξαρτησία 
όλων των Αράβων, αλλά Βρετανία-Γαλλία μοίρασαν μεταξύ τους τα Αραβικά εδάφη που γνώριζαν 
ότι θα ελευθερώνονταν από τους Οθωμανούς. Έτσι, δίνεται στους Εβραίους μια “εθνική εστία” 
στην Παλαιστίνη για να εποικίσουν (Διακήρυξη του Μπαλφούρ), ενώ το ολοκαύτωμα από τους 
Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε για να τους αναγκάσουν να εντείνουν τον 
εποικισμό στην Παλαιστίνη, η οποία πλέον περιέρχεται σε καθεστώς Βρετανικής εντολής. Το 
1947 τα Ηνωμένα Έθνη ψηφίζουν τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη: το αραβικό 
και το εβραϊκό. Το 1948 ο λαός της Παλαιστίνης, αγανακτισμένος από τις ιμπεριαλιστικές 
παρεμβάσεις, εξεγείρεται κατά της σιωνιστικής αποικιοκρατίας με σκοπό να παύσει η Βρετανική 
εντολή. Η εξέγερση καταστάληκε από τους Βρετανούς οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο τις 
σιωνιστικές οργανώσεις που αργότερα κατέλαβαν μεγάλο μέρος των Παλαιστινιακών εδαφών 
αναγκάζοντας τους Παλαιστίνιους να ζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Αργότερα 
εξαγγέλλεται η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ στα εδάφη που καταλήφθηκαν, όπου 
ανάμεσα σε άλλες αφαιρέσεις δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, ήταν και η απαγόρευση της 
επιστροφής στα εδάφη από τα οποία είχαν εκδιωχθεί.
 

Το 1964, στη συνέλευση της πρώτης Παλαιστινιακής 
Εθνικής Συνδιάσκεψης εξαγγέλλεται η δημιουργία 
της PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης), συντάσσεται η Παλαιστινιακή Εθνική 
Χάρτα, λίγο αργότερα ιδρύεται ο Παλαιστινιακός 
Εθνικός Στρατός και το 1965 το μέτωπο αντίστασης 
χτυπά στα κατεχόμενα από τον ισραηλινό στρατό 
εδάφη. Το 1967, το Ισραήλ πολεμά και τα τρία 
αραβικά κράτη με τα οποία συνορεύει (Αίγυπτο, 
Συρία, Ιορδανία) και έτσι η Δυτική Όχθη, η Λωρίδα 
της Γάζας και το Σινά περνούν στην κατοχή των 
σιωνιστικών δυνάμεων και περισσότεροι από 
400.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες καταφεύγουν 
στην Ανατολική Όχθη. Παράλληλα, Εβραίοι 
πολίτες ανά το παγκόσμιο εξαναγκάζονται από 
σιωνιστικές δυνάμεις να εποικίσουν στην κατεχόμενη 
Παλαιστίνη δημιουργώντας νέα εδαφικά δεδομένα. 
Το 1987 οι Παλαιστίνιοι της Δ. Όχθης και της Γάζας 

αγανακτισμένοι από την καταπίεση που δέχονταν, καθώς και από τη συστηματική 
κατάσχεση γης, δημιουργούν τη Λαϊκή Εξέγερση.
 
Η PLO και το Ισραήλ καταλήγουν το 1993 στη συμφωνία του Όσλο με σκοπό 
την επικράτηση ειρήνης. Η συμφωνία προέβλεπε από τη μία την παροχή 
σχετικής αυτονομίας στην PLO και από την άλλη απομάκρυνση των ισραηλινών 
στρατευμάτων σε βάθος πενταετίας. Παρόλο που στην πραγματικότητα η συμφωνία 
αυτή ήταν αδιέξοδη, οι Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν για τα 
αυτονόητα δικαιώματα τους καθώς με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, έχασαν 
το διαχρονικό στήριγμα και σύμμαχο που έμπαινε εμπόδιο στην υλοποίηση των 
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Μετά από μακροχρόνια καθυστέρηση εφαρμογής των 
όσων είχε υποσχεθεί το Ισραήλ, το 2000 ο Γιασέρ Αραφάτ αρνήθηκε να αποδεχθεί 
μια συμφωνία επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος. Πιθανή αποδοχή της 
θα επέτρεπε στον Παλαιστινιακό λαό να ζήσει σε κατακερματισμένα κομμάτια γης, 
υπό τη διαρκή επιτήρηση του ισραηλινού στρατού, χωρίς αποκλειστικό έλεγχο 
των συνόρων τους, της ανεξαρτησίας ή της οικονομικής ανάπτυξης. Η άρνηση αυτή 
κατέληξε σε λουτρό αίματος με τον ισραηλινό στρατό να καταλαμβάνει θέσεις στη 
Δ. Όχθη και τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας το ίδιο αιματηρό μοτίβο μέχρι σήμερα.
 
Το τι ισχύει μέχρι και σήμερα, είναι η επίτευξη της παλιάς τακτικής του “διαίρει και 
βασίλευε” αφού με τη συστηματική υπόσκαψη της αξιοπιστίας της Παλαιστινιακής 
Αρχής και της ηγεσίας της PLO, οι Παλαιστίνιοι οδηγήθηκαν στο διχασμό. Εντούτοις, 
πολλοί Παλαιστίνιοι παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς το δικαίωμα υπεράσπισης τους σε 
δίκη ενώ οι πλείστοι έχουν μετατραπεί σε φυλακισμένους από την ανέγερση του τείχους 
και τον αποκλεισμό τους από τη Γάζα, το εμπάργκο στην τροφοδοσία, τον περιορισμό 
ύδρευσης της Δ. Όχθης και τη διάλυση κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Θύτης και 
θύμα εξισώνονται από τις Η.Π.Α., το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. με στόχο να αναγκάσουν την 
Παλαιστίνη να αποδεχτεί όρους σύστασης ενός κράτους με επίπλαστη ανεξαρτησία, 
όμηρο του κράτους του Ισραήλ.
 
Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Ο πολύπαθος Παλαιστινιακός λαός έχει ανάγκη από άμεση κατάπαυση πυρός και τερματισμό 
της ισραηλινής κατοχής, την εκκένωση των εποικισμών και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, 
βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ που θα έχει κυριαρχία στο έδαφος και τα σύνορα του. Ως ΕΔΟΝ καταδικάζουμε 
την πρόσφατη απόφαση των Η.Π.Α. και ζητούμε άμεσα την ανάκλησή της. Εκφράζουμε 
την ανάγκη να ενδυναμωθεί το κίνημα συμπαράστασης προς τον αγωνιζόμενο λαό της 
Παλαιστίνης ενώ στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα του.

•Δέσποινα Παναγιώτου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Η Εκφράζουμε 
την 

ανάγκη να 
ενδυναμωθεί 

το κίνημα 
συμπαράστασης προς 
τον αγωνιζόμενο λαό 
της Παλαιστίνης ενώ 
στεκόμαστε 
αλληλέγγυοι 
στο δίκαιο 

αγώνα του.
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λύση στον πόλεμο δεν είναι περισσότερος πόλεμος. Το κυριότερο είναι 
ότι ποτέ ο πόλεμος δεν θα είναι η λύση στα δεινά των ανθρώπων.» Με 
την φράση αυτή έκλεισε την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο η Ισπανίδα 
Ευρωβουλευτής της ομάδας GUE/NGL, Angela Vallina κατά την ομιλία της και 
στην κατάθεση ψηφίσματος για τις εξελίξεις στην Υεμένη και την υπεράσπιση 
του λαού της. 

Η Angela Vallina, τόνισε ότι παρά την διεθνιστική δράση πολλών οργανώσεων ανά το 
παγκόσμιο για τη βιαιότητα που διαπράττεται στην Υεμένη,  δεν φαίνεται κανένα τέλος στο 
θέαμα της βομβιστικής εκστρατείας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Η GUE/NGL μέσα 
από την ομιλία και το ψήφισμα ζητά την άμεση επιβολή εμπάργκο όπλων από ολόκληρη την 
ΕΕ στη Σαουδική Αραβία ως αντίποινα για τις πράξεις της.

Δισεκατομμύρια δολάρια σε ευρωπαϊκά όπλα φαίνεται να πωλούνται κάθε χρόνο στο καθεστώς 
της Σαουδικής Αραβίας για την επέκταση των πολέμων της, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία 
και η Ισπανία είναι οι κύριοι προμηθευτές της. Σε συνέχεια τόνισε ότι δεκαέξι κράτη μέλη της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικής της  χώρας, της Ισπανίας, κάτι που την κάνει να ντρέπεται 
για τι χώρα της, συνεχίζουν να πωλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία. «Είναι συνεργάτες σε αυτή 
τη σφαγή.»

Η κατάσταση στην Υεμένη είναι πλέον εκτός ελέγχου. Σημαντικό ρόλο στα όσα διαδραματίζονται 
συνεχίζει να αποτελεί η στάση της Αμερικής μέσω του Προέδρου της Ντόναλτ Τράμπ. Δυστυχώς 
όμως ο ίδιος αντί του να παρέμβει ούτως ώστε να επέλθει η Ειρήνη στη χώρα, φουντώνει 
περισσότερο τη φωτιά της σύγκρουσης στον Αραβικό κόσμο. Μετά από δύο και πλέον χρόνια 
σύγκρουσης στην Υεμένη, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους πολιτών και τον χειρότερο λιμό στον 
κόσμο, η κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο στην κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή 
και η Αμερική προωθεί την στρατιωτική βιομηχανία και τη σύγκρουση μεταξύ των λαών.

Παράλληλα η GUE/NGL, σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
αυξανόμενη τάση Ευρωβουλευτών ασχέτως πολιτικής ομάδας που στηρίζουν το λαό της Υεμένης, 
συνειδητοποιούν την παγκόσμια διάσταση του θέματος και καλούν όλο και περισσότερους  
κατοίκους της ΕΕ να δείξουν την αγανάκτηση τους για τη συνενοχή της Ευρώπης στον πόλεμο 
στην Υεμένη. Επίσης η ευρωβουλευτής Ángela Vallina κατηγόρησε τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι 
είναι πρόθυμοι συνεργάτες για την τα βάσανα του λαού της Υεμένης και θα πρέπει η ΕΕ να 
λάβει μέτρα άμεσα.

Τα αποτελέσματα του πολέμου δημοσιοποιούνται και είναι γνωστά. Περισσότεροι από 
8.000 κάτοικοι της Υεμένης σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, με βάση τις 
διεθνείς δημοσιεύσεις,17 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου ο μισός πληθυσμός 
της χώρας, αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων και ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Η 
Σαουδική Αραβία διεξάγει όλο και περισσότερες βομβιστικές επιθέσεις και εντείνει τον 
αποκλεισμό του λαού της Υεμένης. Ακόμη και αν έχει μερικώς αρθεί, τα βάσανα του 
λαού της Υεμένης συνεχίζονται με 130 παιδιά της Υεμένης που πεθαίνουν καθημερινά.

Η GUE / NGL κάλεσε την ΕΕ να εφαρμόσει το ψήφισμα που έχει ήδη εγκρίνει στο παρελθόν 
και να συνεχίσει να δίνει μάχες για να βοηθηθεί ο λαός της Υεμένης. Τα γεγονότα στην 
Υεμένη είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα του Ιμπεριαλισμού και της επεκτατικής πολιτικής 
των μεγάλων δυνάμεων και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ποτέ ξανά νεκρός 
στην Υεμένη. 

Τέλος, η Angela Vallina τόνισε ότι είναι καθήκον της GUE/NGL να υπερασπιστεί τους 
καταπιεσμένους λαούς όπως αυτόν της Υεμένη. Είναι καθήκον των προοδευτικών 
δυνάμεων της Ευρώπης να αποτελέσουν τη φωνή αγανάκτησης για τα όσα ο 
Ιμπεριαλισμός επέφερε στην ανθρωπότητα.

«Η

Γενάρης
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Σταύρος Μαλάς παρουσίασε στις 19/12 τις προγραμματικές του 
θέσεις για τη διακυβέρνηση. Αυτό αποτέλεσε την κορύφωση μιας 
διαδικασίας που κράτησε 4 μήνες, όπου συναντήθηκε με οργανωμένα 
σύνολα, φορείς και πολίτες σε κάθε γωνιά της Κύπρου. 

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης που παρουσιάστηκε είναι προϊόν διαβουλεύσεων 
με το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό 
και τεκμηριωμένο για μια σύγχρονη και προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι 
ένα πρόγραμμα αποφορτισμένο από μεγάλα λόγια και πλειοδοσία ανέφικτων 
εξαγγελιών.

Μια τετράμηνη διαδικασία που οδήγησε σε θέσεις που απευθύνονται και 
εξυπηρετούν τους πολλούς και όχι τους λίγους, που στοχεύουν στην βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και όχι στην εξυπηρέτηση της μειοψηφίας 
και των μεγάλων συμφερόντων.

Για το ζήτημα της ανεργίας που επηρεάζει ολόκληρο το λαό και κυρίως τους 
νέους ο Σταύρος Μαλάς προωθεί:

• Εισαγωγή Ρήτρας Απασχόλησης. Η προώθηση και η έγκριση έργων του δημοσίου 
να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις θέσεις εργασίας που αυτά δημιουργούν.
• Εξειδικευμένα προγράμματα για την εργοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων 
και Ανωτέρων σχολών ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας με 
πολλαπλάσια επένδυση σε σχέση με σήμερα.
• Χρηματοδότηση από το κράτος και ταμεία της Ε.Ε. έργων από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, νοουμένου ότι η υλοποίησή τους θα γίνει από ανέργους.
• Προώθηση των κοινωνικών συνεταιρισμών με τη χρηματοδότηση δημιουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς και το Συνεργατισμό.
• Παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της πράσινης ανάπτυξης, εφόσον συνδέεται 
με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Επανασχεδιασμό των προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης με τρόπο που 
να συμβάλει σε πραγματική μείωση της ανεργίας και σταθερές, ποιοτικές θέσεις 
εργασίας.
• Επιμήκυνση της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος.

Όσον αφορά στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής για τους νέους το πρόγραμμα 
του Σταύρου Μαλά προτείνει:

• Δημιουργία Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής στην Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
• Ενίσχυση και στήριξη της Tοπικής Aυτοδιοίκησης για λειτουργία κοινωνικών 
προγραμμάτων για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.
• Σχέδιο επιδότησης του κόστους φροντίδας για βρέφη, νήπια, παιδιά δημοτικού.
• Επιδότηση ενοικίου και στεγαστικά προγράμματα για νέες οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα.
• Παραχώρηση σύνταξης χηρείας στους άνδρες.
• Βελτίωση των δικαιωμάτων των αυτοεργοδοτούμενων από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

• Εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στο σύστημα φορολόγησης.
• Αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων.
• Ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης των ληπτών Ε.Ε.Ε. με στόχο την εξατομικευμένη 
προσέγγιση και την επανένταξη όσων ατόμων έχουν τη δυνατότητα σε αξιοπρεπή εργασία.
• Ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων στέγασης νεαρών οικογενειών προσφύγων και 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για αναδόμηση υφιστάμενων οικισμών.
• Σχέδιο επιδότησης ενοικίου για νέες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
• Σχέδιο παροχής πολύ φθηνών οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν εγκατάσταση 
στην ύπαιθρο 
• Υιοθέτηση μέτρων στήριξης των εγκλωβισμένων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην 
παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των εγκλωβισμένων, στη συντήρηση των κατοικιών τους.

Για τα ζητήματα Παιδείας ο Σταύρος Μαλάς προτείνει:

•  Επέκταση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
•  Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας
•  Προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για σύγχρονο,
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο
•  Τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας των δημόσιων σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης

Για τα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής προτείνει:

• Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην 
κυπριακή ΑΟΖ και προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων που απαιτούνται με επιδίωξη 
συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Προώθηση της δημιουργίας έργων υποδομής με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία τερματικού 
υγροποίησης φυσικού αερίου.
• Διαχείριση των συμφωνιών με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ μας, ώστε 
να προχωρήσουν προγραμματισμένα και γρήγορα στην εφαρμογή των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων και στην άμεση πραγματοποίηση γεωτρήσεων.
• Προώθηση της νομοθεσίας για τον τρόπο κατανομής των εσόδων από την αξιοποίηση 
υδρογονανθράκων, ώστε να επωφεληθεί από τον φυσικό πλούτο της Κύπρο ολόκληρος ο 
κυπριακός λαός.

Αυτές είναι μερικές προτάσεις για κάποια ζητήματα στα οποία παρουσιάζονται στο πολυσέλιδο 
έγγραφο που περιέχει πιο λεπτομερειακά την πρόταση διακυβέρνησης του Σταύρου Μαλά

Διαβάζοντας κάποιος το προεκλογικό πρόγραμμα αντιλαμβάνεται αυτό που σημειώσαμε 
πιο πάνω. Ότι μένει μακριά από την διαδικασία να χαϊδέψει τα αυτιά των πολιτών. Είναι 
τεκμηριωμένο με εφαρμόσιμες πολιτικές που βασίζονται σε διαβουλεύσεις επιστημονική 
τεκμηρίωση και όραμα. Είναι στο χέρι μας να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτό το πρόγραμμα 
να εφαρμοστεί. Στις επόμενες εκλογές στηρίζουμε τον Σταύρο Μαλά που με ειλικρίνεια ζητά 
να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο. Στις επόμενες εκλογές ας πορευθούμε προς 
αυτό το αύριο που μας ενώνει.

•Πέτρος Κούκος
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

O
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Λίγες μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές και αφού έχουμε διανύσει το 
μεγαλύτερο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας και έχουμε ενημερωθεί 
σχετικά με τα προγράμματα των υποψηφίων προέδρων καλούμαστε, ως νέα 
γενιά, να επιλέξουμε τον υποψήφιο εκείνο που θα εκπροσωπήσει καλύτερα τα 
συμφέροντα του τόπου και του λαού μας. Ως ΕΔΟΝ έχουμε από καιρό τοποθετηθεί 

υπέρ της υποψηφιότητας Σταύρου Μαλά καθώς θεωρούμε πως αποτελεί την μοναδική 
επιλογή που μας επιτρέπει να δούμε με ελπίδα το 
αύριο, να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα, σε 
μια προοδευτική κοινωνία η οποία θα φροντίζει για 
τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους ισχυρούς.

Πέραν όμως από όλα αυτά, τα οποία έχουμε ήδη 
αναλύσει εκτεταμένα το τελευταίο διάστημα, 
θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι 
για να στηρίξει το Σταύρο Μαλά η νέα γενιά.

Ο Σταύρος Μαλάς είναι ένας από εμάς
Γνωρίζει και αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις έγνοιες 
των απλών καθημερινών ανθρώπων, όχι απλώς 
θεωρητικά αλλά και στην πράξη. Ξέρει καλά τις 
ανησυχίες των νέων παιδιών που δεν βρίσκουν 
αξιοπρεπείς και σταθερές δουλειές, εκείνων που 
ενώ δουλεύουν τίμια και σκληρά, η προσπάθεια 
τους προσκρούει στη διαπλοκή και στα μεγάλα 
συμφέροντα, των νέων ζευγαριών που δυσκολεύονται 
να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της ζωής 
τους, των απλών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται 
καθημερινά στα νοσοκομεία και στις δημόσιες 
υπηρεσίες. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Σταύρος 
Μαλάς ανήκει στην πλευρά της κοινωνίας που ανήκουν 
οι πολλοί. Αυτούς φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει και να 
εκφράσει τις αγωνίες και τις προσδοκίες τους.

Διακρίνεται για το πολιτικό του ήθος
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Σταύρος Μαλάς έχει αποσπάσει 
συγχαρητήρια, από υποστηρικτές και μη, για το πολιτικό του ήθος. Βασισμένος πάντοτε 
στην επιστημοσύνη, στις γνώσεις τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών του, δεν 
στηρίζεται στα μεγάλα λόγια και δεν δίνει πομπώδεις υποσχέσεις. Αντιθέτως! Με απόλυτη 
ειλικρίνεια, υπογραμμίζει καταρχάς ότι κανένας πολιτικός και κανένας πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δεν κατέχει το αλάθητο. Έπειτα στέκεται κατηγορηματικά απέναντι 
στις ανέφικτες εξαγγελίες και δίνει προτάσεις συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες, που 
μπορούν να αλλάξουν τη ζωή, την καθημερινότητα και το μέλλον των πολιτών. Έχει 
ΚΑΙ όραμα ΚΑΙ πρόγραμμα για να υπηρετήσει τον πολίτη μακριά από τη διαπλοκή και 
τα μεγάλα συμφέροντα. 

Ειλικρινής στόχος η επανένωση του νησιού μας
Για τον Σταύρο Μαλά, η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν αποτελεί μια 
απλή προγραμματική θέση αλλά ένα όραμα ζωής. Η απαλλαγή της χώρας μας από τον 
κατοχικό στρατό και τις εγγυήσεις της Τουρκίας αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τον 

Σταύρο Μαλά, ο οποίος έχει την ακράδαντη πίστη ότι όλα όσα αφορούν 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας μπορούν να 
πολλαπλασιαστούν θεαματικά μέσα σε μια ασφαλή, ελεύθερη και 
επανενωμένη χώρα. 

Για αυτό, είναι ο μόνος υποψήφιος που έχει καταθέσει συγκεκριμένη 
πρόταση για το πώς θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες με στόχο τη σύντομη 
κατάληξη σε μια συμφωνημένη λύση, που θα κλείνει τις πληγές του 
παρελθόντος και θα ανοίγει ένα κεφάλαιο ελευθερίας, ειρήνης και 
προόδου. Μια λύση που να στηρίζεται στις διαχρονικές αρχές που η 
ελληνοκυπριακή πλευρά έχει από καιρό διαμορφώσει.  

Είναι η μοναδική σύγχρονη και προοδευτική επιλογή
Ο Σταύρος Μαλάς είναι ο μοναδικός υποψήφιος ο οποίος μπορεί να 
αποτελέσει την εγγύηση για την απαλλαγή της κοινωνίας μας από τον 
συντηρητισμό, για ένα κράτος ανεπτυγμένο και κοινωνικά ευαίσθητο. 
Η πραγματική του θέληση για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου 
ανθρωποκεντρικού και δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος 
που να προσφέρεται δωρεάν σε όλους, να στηρίζεται στην επιστήμη 
και όχι σε πολιτικές και εκκλησιαστικές παρεμβάσεις, να προάγει την 
πολυπολιτισμικότητα, την ισότητα, να καταπολεμά τον εθνικισμό, τη 
μισαλλοδοξία και κάθε μορφή διάκρισης υποδεικνύει ότι αποτελεί τον 
πρόεδρο που αξίζουν οι νέοι του τόπου μας. 

Η ειλικρινής του έγνοια για την απαλλαγή της κοινωνίας μας από τις 
συντηρητικές αντιλήψεις εντοπίζεται και στο γεγονός ότι θέτει πολύ 
ψηλά στην ατζέντα του την ισότητα των φύλων και την βελτίωση 
της θέσης της γυναίκας σε όλο το φάσμα της ζωής, χωρίς μισόλογα 
αλλά με πραγματιστικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή θέτει ως στόχο 

την εξάλειψη των στερεοτύπων που κτίζονται στη βάση της σεξουαλικής προτίμησης 
θέτοντας ριζοσπαστικές προτάσεις για την ΛΟΑΤΙ κοινότητα και την απελευθέρωση όσων 
τίθενται στο κοινωνικό περιθώριο γιατί δεν χωρούν εντός των κανονιστικών προτύπων. 

Στο πλαίσιο αυτό καταθέτει προτάσεις για την απαλλαγή των στερεοτύπων που υπάρχουν 
στην κυπριακή κοινωνία για τα άτομα με αναπηρίες και τους μετανάστες, προωθώντας 
πολιτικές οι οποίες θα εξομαλύνουν στο μέγιστο δυνατό την καθημερινότητα αυτών των 
ανθρώπων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής  «Ν»

ο Σταύρος 
Μαλάς 
ανήκει 

στην πλευρά της 
κοινωνίας που 

ανήκουν οι πολλοί. 
Αυτούς φιλοδοξεί 
να εκπροσωπήσει 

και να εκφράσει τις 
αγωνίες και τις 

προσδοκίες 
τους.
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θεσμός των Καλάντων Αλληλεγγύης έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά  χρόνια, ως μια 

από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης του Παγκύπριου Κινήματος 

ΕΔΟΝόπουλων,  γιατί προσφέρουμε βοήθεια και να εκφράζουμε αλληλεγγύη, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε παιδιά που την έχουν ανάγκη, τόσο στην Κύπρο, 

όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα δίνουμε στα ΕΔΟΝόπουλα που συμμετέχουν στη 

δράση του κινήματός μας την ευκαιρία να συμβάλουν έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας 

μας εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους (ηθική και υλική) και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, 

αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα του ανθρωπισμού, της προσφοράς, του εθελοντισμού και της 

αλληλεγγύης. 

Ιστορικά ο θεσμός των καλάντων είχε ως στόχο να εκφράσει διεθνιστική αλληλεγγύη, σε παιδιά 

και λαούς του κόσμου που βιώνουν τα αποτελέσματα ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων 

στις χώρες τους. Πέρα  από αυτό κάποιες χρονιές τα κάλαντα ήταν αφιερωμένα σε χώρες που 

βίωσαν κάποιου είδους φυσική καταστροφή, ενώ κάποιες άλλες ήταν αφιερωμένα σε σκοπούς στο 

εσωτερικό, για ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης σε παιδιά στην Κύπρο.

Ιστορική Αναδρομή Κάλαντα Αλληλεγγύης:

2001 Γενική Εκστρατεία για παιδιά της Κύπρου και του κόσμου. 

2003 Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.

2004 Αφιερωμένα στα παιδιά των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.

2005 Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.

2006 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας.

2007 Αφιερωμένα στα παιδιά στο Λίβανο.

2008 Αφιερωμένα στα παιδιά της Ελλάδας.

2009 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας.

2010 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου: Παιδογκολογικό Τμήμα Μακάριου Νοσοκομείου.

2011 Αφιερωμένα στα παιδιά της Δυτικής Σαχάρας.

2012 Αφιερωμένα στα παιδιά της Ελλάδας.

2013 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου_ Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου. 

2014 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου_ Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού.

2015 Αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.

2016 Αφιερωμένα στα προσφυγόπουλα της Συρίας.

2017 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κύπρου: Παιδογκολογική Κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου.

2018 Αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας 

Η φετινή εκστρατεία αφιερώνεται στα παιδιά της Κούβας και για την αποκατάσταση των ζημιών 

από τον καταστροφικό τυφώνα Ίρμα. Ο Τυφώνας Ίρμα που έπληξε την χώρα συγκαταλέγεται 

στους πιο καταστροφικούς των τελευταίων χρόνων με τις ζημιές να καταγράφονται σε πολλούς 

τομείς. Ανάμεσα τους και περισσότερα από 400 σχολεία της χώρας.  Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δεν 

θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο  μπροστά στην καταστροφή αυτή, έτσι αφιερώνει την εκστρατεία 

«Κάλαντα Αλληλεγγύης» για το σκοπό αυτό. Τα έσοδα την εκστρατείας θα δοθούν για την 

αποκατάσταση των σχολείων ούτως ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο και 

να εκπαιδεύονται σε ένα λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον.  Εξάλλου η Σοσιαλιστική Κούβα 

αποτελεί παράδειγμα διεθνιστικής αλληλεγγύης και προσφοράς προς όλες τις χώρες του κόσμου 

αφού  μέσα από την Ιατρική σχολή της χώρας εκπαιδεύονται δωρεάν  χιλιάδες γιατροί από όλο 

το κόσμο, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου 

όπου υπάρχει ανάγκη. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται  διάφορες εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Η 

εκστρατεία θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιανουαρίου.  

Καλούμε όσους θέλουν να συνεισφέρουν είτε με αγορά πακέτων  προϊόντων που 

δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό είτε με εισφορά καλώντας στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ 

στο 22-766459. 

Για τη διενέργεια της εν λόγω εκστρατείας έχουμε λάβει σχετική άδεια από το Υπουργείο 

Εσωτερικών με αριθμό Φ.Π. 15/2017, για διεξαγωγή εράνου από τις 287/11/2017 μέχρι τις 19/1/2018.

•Μαρία Κυριακίδη

Κεντρική Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων

Γενάρης
2018
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Καταρχάς θα θέλ
αμε να εκφράσουμε τη γενική 

δυσαρέσκεια σχε
τικά με τα προβ

λήματα που υπά
ρχουν 

στο σχολείο μας
, Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Στο σχολείο 

μας αντιμετωπίζουμε σοβαρά 
προβλήματα υγι

εινής και 

καθαριότητας, κυρίως στο χώρο των αποχωρητηρίων. 

Επιπλέον θα θέλα
με να καταδικάσ

ουμε την απόφαση του 

καθηγητικού συλλόγου
 και την υλοποίηση να βαφτεί 

όλο το σχολείο μ
ε γκρίζο χρώμα. Το σχολείο θα έπ

ρεπε 

να είναι ένας χώ
ρος που θα πρέ

πει να μας προξ
ενεί 

ενθουσιασμό και
 όρεξη για μάθηση και όχι μιζέρια 

και 

κατάθλιψη. Τέλος, σε εργαστ
ηριακές αίθουσες

 τα θρανία 

είναι παλιά και 
σπασμένα.

Δημήτρης Ευθυβούλου

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός

Στο λύκειο του Απόστολου Μάρκου, από την αρχή της φετινής 
σχολικής χρονιάς, τα αγόρια του σχολείου 

αντιμετωπίζουν ένα αξιοσημείωτο πρόβλημα με 
τη λειτουργία των αποχωρητηρίων. Συγκεκριμένα, η 

Διεύθυνση αποφάσισε να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία 

της πλειοψηφίας των αντρικών αποχωρητηρίων. Η απόφαση αυτή 

θεωρήθηκε η ιδανικότερη για την αντιμετώπιση των βανδαλισμών 

που σημειώθηκαν αρκετές φορές στο παρελθόν. Αυτή η λύση όμως  

προκάλεσε δυσκολίες στους μαθητές, αφού αναγκάζονται να αναμένουν 

μαζικά στα ελάχιστα αποχωρητήρια, ακόμα και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, ή να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις που είναι εις βάρος της 

υγιεινής τους. Ως μαθητές θέλουμε να τονίσουμε πως η επίλυση 

ενός προβλήματος δεν θα έπρεπε να επιφέρει συμβιβασμούς στη 

σχολική ευημερία των μαθητών. Αντίθετα μια βιώσιμη λύση 

θα έπρεπε  να καλύπτει όλες τις βασικές μας ανάγκες.Ανδρέας ΠαναγιώτουΛύκειο Αποστόλου Μάρκου, Λευκωσία

ραγματοποιήθηκαν  και φέτος η Συνελεύσεις των  Επαρχιακών 
Συντονιστικών Επιτροπών Μαθητών Λευκωσίας – Κερύνειας, Λάρνακας 
και Αμμοχώστου. Σκοπός των Συνελεύσεων είναι να μεταφερθούν τα 
προβλήματα και οι ανησυχίες όλων των μαθητών  ενώ προηγήθηκαν 
σε όλα τα σχολεία οι Γενικές Συνελεύσεις από τα Κεντρικά Μαθητικά 
Συμβούλια.

Στις Συνελεύσεις αντιπροσωπεύτηκαν 
όλα τα σχολεία των επαρχιών και 
συζητήθηκαν πολλά από τα προβλήματα 
που έχουμε ως μαθητές στα σχολεία. Επίσης 
συζητήθηκαν οι διαφωνίες που έχουμε ως 
μαθητές με τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, 
τη διαφωνία μας για την κατάργηση 
των αδικαιολόγητων απουσιών αλλά 
παράλληλα και τη μείωση του αριθμού 
απουσιών. Επιπλέον συζητήθηκε και η 
αδικαιολόγητη αυστηρότητα που υπάρχει 
σε κάποια σχολεία για την εμφάνισή μας. 
Μέσα από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, 
φαίνεται ξεκάθαρα  ότι ως οι μαθητές 
μπορούμε και πρέπει να έχουμε λόγο και 
άποψη για όσα μας αφορούν. 

Οι Γραμματείες των τριών ΕΣΕΜ κατέθεσαν ψηφίσματα για την Παιδεία και τη 
διαφωνία μας με τους νέους κανονισμούς λειτουργείας στα σχολεία μας. Καταθέσαμε 
ψήφισμα για κάλεσμα συμμετοχής στις Προεδρικές εκλογές του 2018 σε όσους 
κλείνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 28 του Γενάρη. Επιπρόσθετα η 
γραμματεία κατάθεσε ψήφισμα για το Κυπριακό Πρόβλημα, αλλά και την ανάγκη 
για επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να κακίσουμε τη στάση της ΜΑΚΙ στην ΕΣΕΜ Αμμοχώστου 
καθώς τα στελέχη της ψήφισαν ενάντια στο κάλεσμα συμμετοχής των μαθητών που 
κλείνουν το 18ο έτος στις Προεδρικές εκλογές. Γιατί δεν ήθελε η ΜΑΚΙ να ψηφιστεί 
το συγκεκριμένο κάλεσμα; Δεν θέλουν να συμμετέχουν οι νέοι και ειδικά οι μαθητές 
στις Προεδρικές Εκλογές και γενικά στην πολιτική ζωή του τόπου;

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε ότι στις 
τρεις αυτές ΕΣΕΜ την πλειοψηφία έχει η 
ΠΕΟΜ και είναι οι μόνες που ενδιαφέρθηκαν 
για να συλλέξουν και να προωθήσουν τα 
προβλήματα των μαθητών σε αντίθεση 
με τις άλλες δύο ΕΣΕΜ (Λεμεσού και 
Πάφου) που την πλειοψηφία έχει η ΜΑΚΙ 
και δεν πραγματοποίησαν Επαρχιακές 
Συνδιασκέψεις.

Ως ΠΕΟΜίτες τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε για τους συμμαθητές μας 
και τα αιτήματά τους. Διαβεβαιώνουμε ότι 
θα είμαστε στο πλευρό τους, προς όφελος 
όλων των μαθητών.

•Βασίλης Γεωργίου 
Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Μ Λευκωσίας – Κερύνειας
Μέλος ΤΟ ΕΔΟΝ Λυκείου Παλουριώτισσας

Γενάρης
2018
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16 φοιτητές

ε την πρόσφατη  και ξαφνική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου επανήλθε 
στη δημοσιότητα και στο προσκήνιο 
της Προεκλογικής το μείζον ζήτημα της 

δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τους 
φοιτητές. Η δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
προς τους φοιτητές αποτέλεσε κατάκτηση του 
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Κατάκτηση 
η οποία ήταν αποτέλεσμα αγώνων πολλών 
χρόνων και  κατάκτηση η οποία αποκόπηκε το 
2013 με αποφάσεις από την ίδια κυβέρνηση και 
το τότε Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, 
το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες 
αποφάσισε να προχωρήσει στην επαναφορά της 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους 
φοιτητές και  λίγο καιρό πριν από τις Προεδρικές 
εκλογές. 

Μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των 
φοιτητών

Για την Προοδευτική Κ.Φ., η Ιατροφαρμακευτική 
Περίθαλψη προς τους φοιτητές αλλά  και ευρύτερα 
για την κυπριακή κοινωνία είναι πάγιο ζήτημα 
και διαχρονική μας θέση. Αποτελεί μια εκ των 
κατακτήσεων του οργανωμένου φοιτητικού 
κινήματος που διεκδικείται από το 1974. O τομέας 
της υγείας, είναι τομέας τον οποίο όλοι οι πολίτες 
του τόπου πρέπει να γεύονται. Όλοι πρέπει να έχουν 
δικαίωμα  στην Ιατρική Περίθαλψη. Δεν διανοείται 
η περίθαλψη να είναι δικαίωμα των λίγων ή των 
μερικών που έχουν την οικονομική ευελιξία. Δεν 
είναι δυνατό να μας αφήσει απροβλημάτιστους η 
αλλόκοτη στάση της κυβέρνησης Αναστασιάδη σε 
σχέση με τα παραπάνω, καθώς οι μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από την 
επαναφορά των περίθαλψης για τους φοιτητές.

Η  δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
αποκόπηκε από τους φοιτητές μετά από απόφαση 
της τωρινής κυβέρνησης το 2013 ως μέτρο 
λιτότητας μετά το κούρεμα των καταθέσεων 
από την Κυβέρνηση ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη.  
Αδιαφορώντας για τη στάση του φοιτητικού 
κινήματος και χωρίς καν να προσκαλέσει σε 
διάλογο τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς η 
κυβέρνηση του κυρίου Αναστασιάδη προχώρησε 
στην αυθαίρετη περικοπή του δικαιώματος των 
φοιτητών δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τους 
φοιτητές και τις οικογένειες τους. Προσπαθώντας 
στη συνέχεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα 
η Κυβέρνηση επικαλέστηκε την οικονομική κρίση 
που είχε μόλις ξεσπάσει αλλά και τις πιέσεις που 
υποστήριξε ότι είχε δεχθεί  από την Τρόικα ως 
προς την αποκοπή του εν λόγω δικαιώματος για 
τους φοιτητές. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι η 
παραπάνω απόφασή αποτελεί μόνο ένα μέρος της 
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης προς τους 
φοιτητές και τα κεκτημένα τους.  

Η συνεχής αποκοπή φοιτητικών δικαιωμάτων 
αλλά και ο παραγκωνισμός κατακτήσεων του 
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος αποτέλεσαν 
βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του 
κυρίου Αναστασιάδη. Ένα από τα βασικότερα 
στοιχεία που θα τον θυμάται στο μέλλον η Κυπριακή 
κοινωνία είναι οι αποκοπές του προς τη νέα γενιά 
του τόπου. Εντούτοις παρατηρείται το τελευταίο 
διάστημα μια προσπάθεια παραχάραξης της 
αλήθειας από τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα, 
με τη διάθεση ενός επιπρόσθετου ποσού το οποίο 
ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύρια και την «αύξηση» 
των δικαιούχων της φοιτητικής μέριμνας η 
Κυβέρνηση επιχειρήθηκε την  προβολή μιας 
φιλολαϊκής πολιτικής αναφορικά με τα φοιτητικά 
ζητήματα. 

Κάτι τέτοιο ουδόλως ευσταθεί αφού οι δικαιούχοι 
του φοιτητικού πακέτου ήταν εμφανώς μειωμένοι  
και οι προϋπολογισμοί κατά 15 περίπου 
εκατομμύρια από προηγούμενες χρονιές. Κάτι 
παρόμοιο επιχειρείται και όσον αφορά το θέμα 
της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Η κυβέρνηση προχώρησε στην επαναφορά της  
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενός κεκτημένου 
το οποίο η ίδια είχε στερήσει για τέσσερα χρόνια 
από τους φοιτητές. Χαρακτηριστικό είναι επίσης 
και το χρονικό σημείο στο οποίο οι κυβερνώντες 
επέλεξαν να επαναφέρουν το εν λόγω δικαίωμα 
καθότι βρισκόμαστε λιγότερο από δυο μήνες μακριά 
από τη διεξαγωγή των Προεδρικών εκλογών. Ως 
εκ τούτου, είναι φανερό ότι η επαναφορά της 
απόφασης αυτής με τον τρόπο που αυτή έγινε 
εντάσσεται εμμέσως πλην σαφώς στην προεκλογική 
καμπάνια του κυρίου Αναστασιάδη προκειμένου 
να εκπληρώσει το στόχο της επανεκλογής του στο 
αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λέμε όχι στον εμπαιγμό των φοιτητών από 
την κυβέρνηση

Τέλος, εμφανώς παρατηρείται την προσπάθεια 
της κυβέρνησης και του κυρίου Αναστασιάδη 
να εκμεταλλευτούν κεκτημένα των φοιτητών 
για την εκπλήρωση των δικών τους πολιτικών 
σκοπιμοτήτων. Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, η φοιτητική μέριμνα, το δικαίωμα  στη 
Μόρφωση   αποτελούν δικαίωμα των φοιτητών 
και η πρόσφατη στήριξη τους από την Κυβέρνηση 
οφείλετε στους αγώνες που έχουν δώσει οι φοιτητές 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πραγματικά 
λυπηρό να γίνεται λόγος για παροχή ωφελημάτων 
προς τους φοιτητές από μια κυβέρνηση, η πολιτική 
της οποίας παραγκώνισε το οργανωμένο φοιτητικό 
κίνημα και καταπάτησε βασικά δικαιώματα των 
φοιτητών. 

•Μάριος Αριστοδήμου 
Μέλος Δ.Σ Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Η συνεχής αποκοπή 
φοιτητικών δικαιωμάτων 

αλλά και ο παραγκωνισμός 
κατακτήσεων του οργανωμένου 

φοιτητικού κινήματος αποτέλεσαν 
βασικά χαρακτηριστικά της 
διακυβέρνησης του κυρίου 

Αναστασιάδη. 
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Tον τελευταίο καιρό, ελέω και των προεδρικών εκλογών, ακούμε από τους διάφορους 
εκπροσώπους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη στην οικονομία, για την πετυχημένη πολιτική 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη, για το λεγόμενο “success story”. Όντως, ορισμένοι δείκτες 
της οικονομίας βελτιώθηκαν, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή όμως, δείκτες που 
έχουν να κάνουν με κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες, δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν 
ήρθε για όλους, ανάπτυξη υπάρχει για τους λίγους και προνομιούχους. Πέρα από το ωραίο 
παραμύθι που μας πλασάρουν καθημερινά κυβέρνηση και ΜΜΕ, υπάρχει και μια αληθινή 
πτυχή της ιστορίας. Η ετήσια έκθεση από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ) ΠΕΟ με θέμα 
“Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2017” έρχεται να μας δώσει απαντήσεις 
γύρω από την προοπτική της κυπριακής οικονομίας, καθώς και των αποτελεσμάτων της.

Τα βασικά συμπεράσματα από την έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ είναι τα εξής:

• Η ανάκαμψη της οικονομίας της διετίας 2015-2016 συνεχίστηκε και το 2017 γιατί 
διατηρήθηκαν ευνοϊκές οι εξωτερικές συνθήκες (η εκτροπή των τουριστικών ρευμάτων 
της Μεσογείου προς ασφαλείς προορισμούς και η διατήρησή της χαμηλής τιμής πετρελαίου).

• Στη διάρκεια της ανοδικής φάσης του οικονομικού κύκλου δεν λύθηκαν διαρθρωτικά 
προβλήματα που είτε προϋπήρχαν, είτε δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

• Ο δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, 
επειδή οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας έχουν καθηλωθεί σε χαμηλά 
επίπεδα και δεν αναμένεται να σημειώσουν σημαντικές αυξήσεις.

• Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είναι εξαιρετικά ελλειμματικό στο επίπεδο 
παραγωγής και ζήτησης που βρίσκεται σήμερα η οικονομία έτσι ώστε η συνέχιση της 
ανάκαμψης θα προκαλέσει εκ νέου μεγάλο έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, το οποίο 
οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι θα ανέλθει στα πολύ υψηλά 
και μη διατηρήσιμα επίπεδα, περίπου -6% του ΑΕΠ κατά το 2018 και -7% κατά το 2019.

• Ο μέσος ονομαστικός μισθός, στο σύνολο της οικονομίας, παραμένει στάσιμος και 
η αγοραστική του δύναμη αυξήθηκε μόνο χάρη στον αποπληθωρισμό, του οποίου ο 
κύκλος έκλεισε. Θα τεθεί όμως έτσι, εκτός λειτουργίας ένας από τους κινητήρες της 
οικονομικής μεγέθυνσης των προηγούμενων ετών, επειδή η αύξηση της αγοραστικής 
δύναμης των μισθών είναι βασική συνιστώσα της ιδιωτικής κατανάλωσης, που δίνει 
ώθηση στις αυξήσεις του ΑΕΠ.

• Κατά το 2018, μεταξύ των 16 πιο αναπτυγμένων χωρών της Ε.Ε, η Κύπρος θα είναι η 
χώρα με το μεγαλύτερο παραγωγικό χάσμα, δηλαδή τη διαφορά τρέχοντος ΑΕΠ από 
το δυνητικό ΑΕΠ. Θα είναι δηλαδή η χώρα η οποία θα έχει εξαντλήσει περισσότερο 
από κάθε άλλη τα περιθώρια που διαθέτει για να μην οδηγηθεί σε μακροοινομικές 
ανισορροπίες.

• Ο δείκτης Gini ο οποίος καταδεικνύει το μέγεθος των ανισοτήτων μιας κοινωνίας 
φανερώνει για τη Κύπρο, διεύρυνση η οποία ήταν η πιο ραγδαία σε ποσοστό σε όλη 
την Ε.Ε. Το 2016 η Κύπρος έχει την 9η θέση υψηλότερης  εισοδηματικής ανισότητας 
στην Ε.Ε. ενώ πριν την κρίση ήταν στο μέσο της κατάταξης. Στη δε κατάταξη ανάλογα 
με την ένταση της αναδιανομής υπέρ των πλουσιότερων, η Κύπρος μοιράζεται τις 
πρώτες θέσεις με την Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.

• Σύμφωνα με το Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης του BertelsmannStiftung, ο οποίος 
συνυπολογίζει 44 επιμέρους κοινωνικούς δείκτες όπως την αγορά εργασίας, την 
φτώχεια, κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, υγεία κ.α., για το 2017 η Κύπρος 
καταλαμβάνει την 21η θέση έναντι 28 χωρών της Ε.Ε και είναι κατά πολύ χαμηλότερος 
από αυτόν που θα μπορούσε να δικαιολογήσει η ανάπτυξη της χώρας.

• Το 17,5% των μισθωτών απειλούνταν από την φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό το 2015 έναντι 13% το 2009. Στη διάρκεια της κρίσης σε κάθε δυο 
εργαζόμενους φτωχούς προστέθηκε και ένας τρίτος.

• Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες μεταξύ των περισσότερο 
προηγμένων χωρών της Ε.Ε στις οποίες υπήρξαν ιστορικά υψηλές μειώσεις της 
αγοραστικής δύναμης των μέσων μισθών αφού καταγράφεται υποχώρηση στο 
επίπεδο του 2002.

• Η αναδιανομή εισοδήματος από την εργασία στο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται 
ξεκάθαρα από την αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου του 
ΑΕΠ, το οποίο από 45,5% που ήταν πριν το 2013 έχει φτάσει στο 49,5%, ενώ 
το μερίδιο των εισοδημάτων από εργασία από 54,5%, έχει πέσει στο 50,5%. 
Υπολογίζεται ότι μόνο το 50% από τις μειώσεις στους μισθούς μετατράπηκε 
σε μείωση των τιμών. Το υπόλοιπό 50% μετατράπηκε σε αυξήσεις κερδών.

• Το 25% των πιο εύπορων ιδιοποιήθηκε το μισό περίπου εισόδημα της χώρας.

• Η μείωση του ποσοστού ανεργίας δεν είναι καθαρά αποτέλεσμα της αύξησης 
των θέσεων εργασίας, αλλά και από την συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού 
και την μετανάστευση.

• Με βάση το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
του Γραφείου Εργατικών Στατιστικών των ΗΠΑ, κατά τη διετία 2013-2014, ένα 
στα τέσσερα άτομα που επεδίωκαν ή επιθυμούσαν να εργαστούν, αναγκάζονταν 
να βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης ενώ κατά το 2017 ένας 
στους πέντε.

Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και σύμφωνα με τα όσα 
βιώνουμε τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά 
από τον τρόπο που προσπαθούν να μας τα παρουσιάσουν οι κυβερνώντες. Τώρα 
που η ανάπτυξη συναντάει τα όρια του υποβαθμισμένου παραγωγικού συστήματος, 
η οικονομία της Κύπρου απειλείται από νέες μακροοικονομικές ανισορροπίες, που 
ενδέχεται να οδηγήσουν την Κύπρο σε νέες περιπέτειες, με τους εργαζόμενους να 
φορτώνονται τις συνέπειες μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Εμείς ως η νέα 
γένια αυτού του τόπου οφείλουμε να σταθούμε μπροστά, να ορθώσουμε ανάστημα 
και να τσακίσουμε ότι κάνει κουρέλια τα όνειρα μας. Μέσα από τις γραμμές τις ΕΔΟΝ  
και του Λαϊκού κινήματος να διεκδικήσουμε την επαναφορά των κεκτημένων μας, το 
δικαίωμα στη δουλειά και εργασιακές σχέσεις με δικαιώματα.

•Αντρέας Καραβίας
Μέλος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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τις 23 Μαρτίου 1958, στο χωριό Λευκόνοικο, 
τελέστηκε  μια από τις πιο βάρβαρες πολιτικές  
δολοφονίες, αυτή του Σάββα Μένοικου, εργάτη, 
μέλους του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ, πατέρα έξι παιδιών. 
Το έγκλημα του ήταν ότι “δεν συνεμμορφώθη προς 

τας υποδείξεις” των ακροδεξιών δολοφόνων της ΕΟΚΑ να 
εγκαταλείψει/ αποκηρύξει τόσο το “προδοτικό” ΑΚΕΛ,όσο 
και την “αντεθνική” συνδικαλιστική δράση. 

Ο θάνατος του Σάββα Μένοικου δεν προήλθε από ανακοπή 
καρδίας, όπως λέχθηκε από τους ίδιος τους εκτελεστές του, 
αλλά δέθηκε στον ευκάλυπτο της εκκλησίας και λιθοβολήθηκε 
μέχρι θανάτου από τον όχλο που είχε συγκεντρωθεί, “για να 
φτύσει τον προδότη”, όπως μούγκριζαν οι κουκουλοφόροι 
της ΕΟΚΑ.

Το βιβλίο του Χρίστου Αχνιώτη, με τίτλο « Οι Δειλοί-Η 
εκτέλεση του Μ», πραγματεύεται το θέμα της ομαδικής 
εκτέλεσης του Σάββα Μένοικου, βασισμένο σε έρευνα και 
μαρτυρίες, ένα βιβλίο που ξυπνά τις μνήμες εκείνης της 
περιόδου και αξίζει να διαβαστεί.

Συνομιλώντας με τον συγγραφέα:

«Ν»: Στο βιβλίο «Οι Δειλοί - Η εκτέλεση του Μ», μέσα 
από επισταμένη έρευνα και μαρτυρίες, καταπιάνεστε 
με την μαζική εκτέλεση του Σάββα Μένοικου. Είναι 
αδιαμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός, καθώς έχει 
ομολογηθεί. Πως το βιώσατε εσείς, μέσα από τις μαρτυρίες 
και την έρευνα σας;

Χ.Αχνιώτης:«Έχω ακούσει αρκετές φορές για τον 
λιθοβολισμό του Σάββα Μένοικου κατά τα τελευταία σαράντα 
χρόνια από αριστερούς και δεξιούς. Είναι μια γνωστή ιστορία, 
κύρια μέσα στους ηλικιωμένους που έζησαν στην επαρχία 
Αμμοχώστου όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Πολλά άτομα έχουν μιλήσει με βαθιά απέχθεια για τους 
φονιάδες. Ένα μεγάλο μέρος των αντιδράσεων τους 
επικεντρώθηκε στον τρόπο που πραγματοποιήθηκε ο 
φόνος, και κύρια στη συμμετοχή εφήβων και παιδιών. 
Αυτά ανεβάζουν το μέγεθος του εγκλήματος/προβλήματος. 
Η συμμετοχή ανηλίκων στην δολοφονία μπορεί να 
θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη κακομεταχείριση παιδιών 
στην γνωστή Κυπριακή ιστορία μετά τον αποκεφαλισμό 
Τουρκοκυπριόπουλων από την 2η ΕΟΚΑ στην Αλόα, Μάραθα 
και Σανδαλάρη το 1974.  

Θεωρώ ότι για να ξεκινήσει κάποιος να σκοτώνει έναν 
άνθρωπο και μάλιστα με τον τρόπο που έγινε στην θανάτωση 
του Σάββα Μένοικου θα έπρεπε προηγουμένως να φανατιστεί 
και να εκπαιδευτεί προς τον σκοπό αυτό. Δεν νομίζω ότι 
είναι εύκολο για μια ομάδα ατόμων να εκτελεί ένα άνθρωπο 
για περίπου δυο ώρες χωρίς να ταραχτεί και μάλιστα να 
νιώθει περισσότερο φανατισμό με το πέρασμα της ώρας, εάν 
δεν έχει προετοιμαστεί ιδεολογικά προς τον σκοπό αυτό. 
Ταυτόχρονα, ένα μέρος των εκτελεστών θα πρέπει να ήταν 
αρκετά πορωμένο από άλλες εγκληματικές ενέργειες, αλλιώς 
δεν μπορώ να εξηγήσω την έκταση της βαρβαρότητας που 
εξελίχτηκε την 23η Μαΐου το 1958. 

Κάποιοι βέβαια από τους μάρτυρες είπαν ότι ένα μέρος 
των συμμετεχόντων δεν γνώριζαν τον Σάββα Μένοικου, 
απλώς η ηγεσία της ΕΟΚΑ είπε ότι ήταν προδότης κι 
έπρεπε να τιμωρηθεί. Η ΕΟΚΑ στην συγκεκριμένη περιοχή 
αποτελούσε μια καθαρά Γριβική οργάνωση, δηλαδή την 
συνέχεια της φασιστικής οργάνωσης Χ Κύπρου, η οποία πριν 
το 1950 έδρασε ενάντια στις απεργίες Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων εργατών, πλάι στις δυνάμεις καταστολής 
των Βρετανών αποικιοκρατών. Με αυτά που σου λέω μπορείς 
να φανταστείς το μέγεθος της αξιοπιστίας της. Βέβαια, τα 
έργα δείχνουν ένα δοσιλογισμό, ανάλογο με αυτό της Χ 
κατά τον 2ο Παγκόσμιο στην Ελλάδα. 

Η συγκεκριμένη εκτέλεση αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο 
ιστορικό γεγονός λόγω της αγριότητας της αλλά και γιατί 
ήταν ένα κομβικό σημείο στην ταξική πάλη. 

Ο Σάββας Μένοικου ήταν δραστήριος συνδικαλιστής 
σε μια περίοδο που η οργάνωση της εργατικής τάξης 
θεωρείτο ανάθεμα στους εργοδοτικούς κύκλους και στους 
συλλόγους των εθνικοφρόνων. Ήταν ταυτόχρονα ένα άτομο 
που θεωρούσε την πάλη της ενωμένης εργατικής τάξης, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αδιάσπαστο μέρος 
της απελευθέρωσης της κοινωνίας και υπέρ της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας. Αυτά απετέλεσαν τους λόγους της θανατικής 
του καταδίκης και τα περί προδοσίας αποτέλεσαν μια 
ψευδοδικαιολογία εκ μέρους των φονιάδων.

Αξίζει να καταγραφεί η ιστορία του Μένοικου η οποία 
ξεσκεπάζει μια σκοτεινή πλευρά της Κυπριακής ιστορίας 
κι ανοίγει ένα παράθυρο που μπορεί να μας δείξει ένα 
παρασκήνιο πολιτικής διαφθοράς».   

«Ν»: Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα 
και τι είναι αυτό που προσδοκείτε να μεταφέρετε στον 
αναγνώστη; 

Χ.Αχνιώτης:« Όταν σκέφτεσαι την περίπτωση ενός 
ανθρώπου δεμένου και φιμωμένου πάνω σ’ έναν ευκάλυπτο 
να πετροβολείται από ένα όχλο με πρωταγωνιστή μια 
οργάνωση που θεωρείται συνολικά αγωνιστική, τότε 
μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι πάει στραβά στο επίσημο 
ιστορικό αφήγημα. Η επαναφορά της ιστορικής αλήθειας 
είναι σημαντική για την αποκατάσταση του ονόματος του 
Σάββα Μένοικου και όσων άλλων αριστερών δολοφονήθηκαν 
από τους τραμπούκους της ΕΟΚΑ. Είναι κι ένας τρόπος 
ξεσκεπάσματος των εγκλημάτων της δεξιάς και των 
«αρετών» που πρεσβεύει. 

Επίσης με ενδιαφέρει η εποχή εκείνη και τα μετέπειτα 
αποτελέσματά της. Τοποθετώ τα γεγονότα αναμιγμένα με 
μυθοπλασία σε μια προσπάθεια ν’ αναπλάσω το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ο συνδικαλιστής. Έχω επίσης 
προσπαθήσει να δω την μετάβαση από τις δολοφονίες 

αριστερών μέχρι την Τούρκικη εισβολή δια μέσω της περιοχής 
Λευκονοίκου. Τότε υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ακροδεξιών 
Εοκατζήδων που εκτέλεσαν αριστερούς αγωνιστές. 12 
χρόνια αργότερα, οι ίδιοι δολοφόνοι έλαβαν μέρος στο 
πραξικόπημα το οποίο  εξασφάλισε την Τουρκική εισβολή 
και κατοχή της Κύπρου. Μεταξύ 1ης και 2ης εισβολής, ως 
μέλη της 2ης πλέον ΕΟΚΑ, μερικοί από αυτούς εκτέλεσαν τα 
γυναικόπαιδα στα χωριά που ανέφερα προηγουμένως και 
κατά τα φαινόμενα έδωσαν όλα τα κίνητρα που χρειαζόταν 
η Τουρκία για να εξασφαλιστεί ηθικά η περαιτέρω επέλαση 
του Τούρκικου στρατού μέχρι και την περιοχή Αμμοχώστου. 

Επίσης μεταφέρω στον αναγνώστη το δίδυμο εθνικισμός 
και καπιταλισμός ως δυο φαινόμενα που έχουν πορευθεί 
αντάμα κι εξασφάλισαν μια δυνατή και διεφθαρμένη ελίτ, η 
οποία χρησιμοποιεί τον εθνικισμό ως μέσο χειραγώγησης, 
εξ’ ου και το ότι ένας μεγάλος αριθμός φτωχών υποστηρίζει 
το σύστημα που τον καταπιέζει. Ταυτόχρονα ψάχνει για 
εχθρούς μέσα σε αδύνατες ομάδες, χρησιμοποιεί φυλετικά, 
εθνικά και θρησκευτικά κριτήρια, αφήνοντας ανενόχλητη 
την επέλαση ενός άδικου οικονομικού συστήματος το οποίο  
φτωχαίνει ακόμα περισσότερο την πλειοψηφία και περιορίζει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα».

 Το βιβλίο διατίθεται στα πιο κάτω βιβλιοπωλεία:
- Ιδεοδρόμιο/Λεμεσός
- Βιβλιοπωλείο Περιδιάβαση/Ορόκλινη, Λάρνακα
- Βιβλιοπωλεία Μαυρομμάτης/Λευκωσία
- River Gate Book Store & Cafe/Λευκωσία
- Βιβλιοπωλείο Ελλάς /Λευκωσία
- Βιβλιοπωλεία Κυριάκου/Λεμεσός
- Αντωνίου Copy Center/Λευκωσία
- Πάργα/Λευκωσία-Λάρνακα- Πάφος

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Η πρωτοχρονιά για τον Κουβανικό Λαό δεν είναι απλά ημέρα εορτής για τον αποχαιρετισμό του 
παλαιού έτους και υποδοχής του νέου, αλλά η «dia del triunfo de la Revolucion» (ημέρα του 
θριάμβου της Επανάστασης). Η μέρα όπου το παλιό, το σάπιο καθεστώς του δικτάτορα Μπατίστα 
και η «Αμερικάνικη κατοχή» έλαβε τέλος και σήμανε τη νίκη της επανάστασης και την απαρχή 
του νέου, του σοσιαλιστικού κράτους. Από την Πρωτοχρονιά του 1959, η Κούβα έγινε το νησί 

της Επανάστασης και τα κατορθώματα του Κουβανικού Λαου φάρος ελπίδας και αγώνα των καταπιεσμένων 
όλης της γης.

31 Δεκεμβρίου του 1959...

 Μετά την ιστορική νίκη των επαναστατών στη Σάντα Κλάρα ο δικτάτορας Μπατίστα φεύγει κρυφά από την Αβάνα 
και καταφεύγει στον Άγιο Δομίνικο. Η δικτατορία Μπατίστα τελειώνει. Μια δικτατορία όπου εγκαθιδρύθηκε 
και κράτησε για σχεδόν 30 χρόνια, καθοδηγούμενη από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Στα μαύρα χρόνια 
της δικτατορίας, τα μεγάλα αμερικανικά συμφέροντα και η αμερικανική μαφία είχαν τον πρώτο λόγο στην 
Κούβα. Η δημόσια περιουσία της Κούβας είχε ξεπουληθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατείχαν 
και το μονοπώλιο στους βασικούς τομείς της οικονομίας. Στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας εντάθηκε η 
καταπίεση και η εξαθλίωση του λαού. Οι διωγμοί, οι φυλακίσεις και η ανελευθερία του τύπου βρίσκονταν 
στην καθημερινή ατζέντα της αντίδρασης του καθεστώτος. Η όποια φωνή διαμαρτυρίας καταπνιγόταν άμεσα 
και σκληρά.

Τα πρώτα Βήματα...

Η πρώτη πρόκληση ήρθε στις 26 Ιουλίου 1953 όταν μια ομάδα ανταρτών, με ηγέτη τον νεαρό Φιντέλ Κάστρο, 
έκανε επίθεση στους στρατώνες Μονκάδα, στο Σαντιάγο της Κούβας, όπου στάθμευαν χιλιάδες στρατιώτες της 
τυραννίας. Η επίθεση απέτυχε, πνίγηκε στο αίμα και ο Φιντέλ φυλακίστηκε. Αν και η επίθεση στη Μονκάδα 
απέτυχε, άναψε τη σπίθα για ξεσηκωμό του λαού και υπήρξε η απαρχή μιας επαναστατικής διαδικασίας που 
τέλειωσε νικηφόρα τη πρωτοχρονιά του 1959. Ο Φιντέλ, κατά την απολογία του στη δίκη για την επίθεση στη 
Μονκάδα δήλωσε «Όσο για μένα, ξέρω πως η φυλακή θα ‘ναι σκληρή όσο δεν ήτανε ποτέ για κανένα, πως θα 
βρω μπροστά μου απειλές, παγίδες και άτιμες βιαιότητες. Μα, δεν τις φοβούμαι, όπως δεν τρέμω τη μανία 
του άθλιου τυράννου που πήρε τη ζωή εβδομήντα αδελφών μου. Καταδικάστε με, δεν πειράζει, η Ιστορία θα 
με δικαιώσει», και η ιστορία όντως τον δικαίωσε.

Ο Φιντέλ Κάστρο αποφυλακίζεται και δύο χρόνια αργότερα και αυτοεξορίζεται στο Μεξικό. Εκεί που έγινε και 
η γνωριμία με το μεγάλο Αργεντίνο επαναστάτη Ερνέστο ‘Τσε’ Γκεβάρα. Η συνάντησή τους έμελλε να είναι 
καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη της επανάστασης. Στο Μεξικό μια ομάδα ανταρτών εκπαιδεύονται 
στρατιωτικά και ετοιμάζουν τη νέα προσπάθεια ανατροπής του αιματοβαμμένου καθεστώτος του Μπατίστα 
και απελευθέρωσης της Κούβας. 

30 Νοέμβρη του 1956...

Με ένα μικρό πλοίο, το «Γκράνμα», ογδόντα δύο 
επαναστάτες αποβιβάζονται σε μια παραλία στους 
πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Μαέστρα. Μόνο 10 
απ’ αυτούς καταφέρνουν να επιζήσουν, αφού τα 
χτυπήματα που δέχονται από τις επιδρομές της 
αεροπορίας της δικτατορίας είναι εξοντωτικά. 
Μεταξύ τους ο Φιντέλ, ο αδελφός του Ραούλ, ο Τσε, 
ο Σιενφουέγκος κι ο Χουάν Αλμέιδα. Έτσι αρχίζει η 
εποποιία του αγώνα στα βουνά και οι διαδοχικές 
νίκες κατά του εκπαιδευμένου από αμερικανούς 
ειδικούς στρατού του Μπατίστα.

Δεκέμβρης του 1958...

Το 1958, όλη η χώρα είχε καταληφθεί από 
επαναστατικό πυρετό και ενώ οι απεργίες και οι 
διαδηλώσεις συγκλόνιζαν τον τόπο, οι ανταρτικές 
ομάδες προχωρούσαν σταδιακά στην κατάληψη 
μεγάλου τμήματος του νησιού. Το Δεκέμβρη 
του 1958, ο Επαναστατικός Στρατός αριθμούσε 
περισσότερους από 6.000 ένοπλους αντάρτες, ενώ τμήματά του, με επικεφαλής τους Τσε Γκεβάρα, Ραούλ 
Κάστρο, Καμίλο Σιενφουέγκος και Χουάν Αλμέιδα προχωρούσαν προς την πρωτεύουσα. Τα ξημερώματα της 
16ης Δεκέμβρη, ο Τσε Γκεβάρα οδηγεί την αντάρτικη ομάδα του στη Σάντα Κλαρα, και δύο μέρες αργότερα 
σημειώνει την καθοριστικής σημασίας νίκη στη μάχη της Σάντα Κλάρα. Η Σάντα Κλάρα αποτελούσε την 
καρδιά της χώρας και βιομηχανικό κέντρο και η νίκη αυτή αποκόπτει τον κυβερνητικό στρατό και εμποδίζει 
τις ενισχύσεις και την ανατροφοδότησή του. Από εκείνη τη στιγμή, το παλιρροϊκό κύμα της επανάστασης θα 
ξεχυθεί και θα είναι έτοιμο να σκεπάσει και την Αβάνα. 

Στις 29 Δεκεμβρίου 1958 πριν το ξημέρωμα, η τακτική της παρείσφρησης του Κομαντάτε επιτρέπει στους αντάρτες 
να πάρουν πλεονεκτικές θέσεις μέσα στην πόλη, επωφελούμενες από το μισοσκόταδο. Τα πυροτεχνήματα της 
31ης Δεκέμβρη που θα φωτίσουν τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 1959 θα φωτίσουν και τα μάτια χιλιάδων 

Κουβανών, που είχαν ξεχυθεί στους δρόμους για 
να γιορτάσουν τη νίκη, την ελπίδα για ένα μέλλον 
διαφορετικό.

Η επανάσταση νίκησε...

Στις 8 του Γενάρη του 1959, φθάνει στην Αβάνα ο 
μεγάλος ηγέτης της Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο με 
το λαό να τον αναμένει πανηγυρίζοντας τη νίκη στο 
δρόμο. Στην ιστορική του ομιλία της 8ης Ιανουαρίου 
αναφέρει «Ζούμε μια αποφασιστική στιγμή της 
ιστορίας μας. Η τυραννία έπεσε. Απέραντη είναι η 
λαϊκή χαρά. Έχουμε όμως ακόμα πολλά να κάνουμε. 
Δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι από δω 
και μπρος όλα θα είναι εύκολα. Ίσως στο μέλλον 
όλα θα ‘ναι ακόμα πιο δύσκολα». 

Πράγματι η πορεία προς τη σοσιαλιστική οικοδόμηση 
στην Κούβα ήταν και παραμένει 59 χρόνια μετά πολύ 
δύσκολη. Με το λαό να καταφέρνει να αποκρούει 
τη συνεχιζόμενη, για περισσότερο από μισό αιώνα, 
ιμπεριαλιστική επίθεση. Να καταφέρνει να επιβιώνει 

και να μεγαλουργεί παρά το συνεχιζόμενο εμπάργκο της Αμερικής 
σε τρόφιμα και φάρμακα και παρά τη συνεχή εσωτερική υπόσκαψη 
από τη CIA. Τις κατακτήσεις του Κουβανικού Λαού, όπως η εξάλειψη 
του αναλφαβητισμού και της ανεργίας, η δωρεάν υψηλού επιπέδου, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα πολλά επιτεύγματα, που τις 
ζηλεύουν οι λαοί ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού 
και αποτελούν παράδειγμα και φάρο αγώνα ενάντια στην καπιταλιστική 
βαρβαρότητα.

•Ρένος Γεωργίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπευθύνος Επαρχ. Μορφωτικού Γραφείου Λάρνακας

19ιστορία Γενάρης
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Νυμφεύτηκε δύο φορές την πρώτη με την Γαλάτεια 
Αλεξίου με την οποία χώρισε αργότερα και την δεύτερη 
με την Eλένη Σαμίου.

Ο Καζαντζάκης ασχολήθηκε και με τα πολιτικά δρώμενα 
της χώρας όντας άνθρωπος  του πνεύματος με γνώση και 
ανησυχίες  την πρώτη φορά μετά το πρώτο Βαλκανικό 
πόλεμο στο πλευρό του Ε. Βενιζέλου. Λίγο αργότερα, 
το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως με 
αποστολή τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή 
του Καυκάσου.

Το 1925 ο Καζαντζάκης συνελήφθη στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, αλλά κρατήθηκε μόνο για είκοσι τέσσερεις 
ώρες, επειδή από το 1924 είχε αναλάβει την πνευματική 
ηγεσία μιας κομμουνιστικής οργάνωσης δυσαρεστημένων 
προσφύγων και παλαιμάχων από τη Μικρασιατική 
εκστρατεία.

Τον Οκτώβριο του 1927, ο Καζαντζάκης, έφυγε για τη 
Μόσχα προσκεκλημένος από την κυβέρνηση της Σοβιετικής 
Ένωσης, για να πάρει μέρος στις γιορτές για τα δεκάχρονα 
της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εκεί γνωρίστηκε με τον 
ομοϊδεάτη, Ελληνορουμάνο λογοτέχνη, Παναΐτ Ιστράτι, 
μαζί με τον οποίον επέστρεψε στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο 
του 1928 στο θέατρο «Αλάμπρα», στην Αθήνα, μίλησαν 
εξυμνώντας τη Σοβιετική Ένωση, ο Καζαντζάκης και ο 
Ιστράτι. Στο τέλος της ομιλίας έγινε και διαδήλωση. Τόσο 
ο Καζαντζάκης όσο και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης 
Δημήτρης Γληνός διώχθηκαν δικαστικά. Η δίκη ορίσθηκε 
στις 3 Απριλίου, αναβλήθηκε μερικές φορές και δεν έγινε 
ποτέ.

Το 1930  δικάστηκε εκ νέου για αθεϊσμό, για την Ασκητική. 
Η δίκη ορίσθηκε για τις 10 Ιουνίου, αλλά κι αυτή δεν 
έγινε ποτέ.

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε 
έντονα στην ελληνική πολιτική ζωή, αναλαμβάνοντας 
την προεδρία της Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης, 
ενώ διετέλεσε και  υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου της 
κυβέρνησης του Θεμιστοκλή Σοφούλη  καθώς και μέλος 
του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου.

Ο Καζαντζάκης  στις 26 Οκτωβρίου 1957 σε ηλικία 74 ετών 
μετά από ταξίδι στην Κίνα προσβλήθηκε από λευχαιμία και 
έχασε τη μάχη με τη ζωή στη Γερμανία όπου νοσηλευόταν. 

Η ταφή έγινε στην Τάπια Μαρτινέγκ, πάνω στα 
βενετσιάνικα τείχη τού Ηρακλείου, διότι η ταφή του σε 
νεκροταφείο απαγορεύτηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ελλάδος. 

Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχτηκε, όπως το 
θέλησε ο ίδιος, η επιγραφή:

“Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος.”
Ως ένας λεύτερος άνθρωπος άφησε τον κόσμο αυτό 
αφήνοντας πίσω του ως παρακαταθήκη  το πλούσιο έργο 
του. Ο οικουμενικός μας συγγραφέας δοξάστηκε και 
αγαπήθηκε τόσο εντός συνόρων όσο και στο εξωτερικό 
κάνοντας την Ελλάδα περήφανη.  Άνθρωπος που αγάπησε 
ο ίδιος την ευθύνη, γενναίος και πιστός στα ιδεώδη του 
σε χαλεπούς  καιρούς. 

Θα κλείσω το άρθρο μου με μία από τις χαρακτηριστικότερες 
φράσεις του συγγραφέα   «Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν 
μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές 
παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει». Ας 
είναι ο Καζαντζάκης το πρότυπο ανθρώπου που μέσα από 
τη ζωή και τις ιδέες του θα γίνουμε λέφτεροι άνθρωποι. 

•Φωτεινή Κωνσταντίνου
Μέλος Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λάρνακας

Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους συγγραφείς των νεώτερων χρόνων και 
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους λογοτέχνες και ως ο περισσότερο 
μεταφρασμένος παγκοσμίως. 

Δεν υπάρχει άλλος Νεοέλληνας συγγραφέας που να έχει τόσο πολύ υβρισθεί, προπηλακισθεί, 
διαβληθεί, συκοφαντηθεί, για διάφορα ζητήματα, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο λογοτέχνης 
που αφορίστηκε και ήρθε σε ρήξη με την Εκκλησία, καταδικάστηκε, ταξίδεψε και διάβασε πολύ, 
έγραψε ακόμα περισσότερο και καταπιάστηκε με κάθε είδους λόγο. Η ευθύνη και ο αγώνας του 
ανθρώπου για ελευθερία, είναι τα βασικά στοιχεία που διαπερνούν το έργο του. Ο λογοτέχνης 
ο οποίος αγάπησε τον άνθρωπο  και μέσα από την μελέτη του έργου του αντλούμε μαθήματα 
ζωής και φιλοσοφίας. Συγγραφέας, λογοτέχνης, χρονογράφος, ανταποκριτής σε εφημερίδες, 
μεταφραστής, νομικός.

Υπήρξε πολυγραφότατος και ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε είδος λόγου: Ποίηση (δραματική, 
επική, λυρική), δοκίμιο, μυθιστόρημα (στα Ελληνικά και στα Γαλλικά), ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 
αλληλογραφία, παιδικό μυθιστόρημα, μετάφραση (από τα Αρχαία Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 
Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά), κινηματογραφικά σενάρια, ιστορία, σχολικά βιβλία, παιδικά 
βιβλία (διασκευή και μετάφραση), λεξικά (γλωσσικά και εγκυκλοπαιδικά), δημοσιογραφία, 
κριτική, αρθρογραφία.

Γεννήθηκε, στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Μεγάλο Κάστρο στο Ηράκλειο, την πρωτεύουσα της 
τουρκοκρατούμενης Κρήτης, γιός του έμπορα Μιχάλη Καζαντζάκη πρόσωπο το οποίο θα παίξει 
καταλυτικό ρόλο για το μυθιστόρημα του «Καπετάν Μιχάλης». Από μικρή ηλικία βίωσε τη ζωή της 
προσφυγιάς, εξαιτίας της επανάστασης του 1889, οπότε η οικογένειά του κατέφυγε στον Πειραιά 
για έξι μήνες.

Πίσω στο Ηράκλειο, φοίτησε στο δημοτικό σχολείο, όμως η κανονικότητα της παιδικής του ζωής 
διεκόπη βίαια και πάλι το 1897. Με την έκρηξη της τελευταίας κρητικής επανάστασης, η οικογένεια 
Καζαντζάκη εγκαταστάθηκε στη Νάξο, όπου παρέμεινε για δύο περίπου χρόνια. Έμαθε γαλλικά 
και ιταλικά και άρχισε να γνωρίζει την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πολιτισμό.

Το φθινόπωρο του 1902, ο Καζαντζάκης σπούδασε με επιτυχία στη Νομική Σχολή, ενώ για ένα 
διάστημα εργάστηκε ως χρονογράφος στην εφημερίδα Ακρόπολις, κάνοντας παράλληλα την 
εμφάνιση του στη λογοτεχνία.

Τον Οκτώβριο του 1907, έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή, 
ενώ συγχρόνως παρακολούθησε τις παραδόσεις του φιλοσόφου Ανρί Μπερξόν στο Collège de 
France. Την ίδια εποχή εξοικειώθηκε με τη φιλοσοφία του Νίτσε. Στη σκέψη του γερμανού 
φιλοσόφου, ο Καζαντζάκης αντιλαμβάνεται πλέον την ανάγκη της καταστροφής του παλαιού 
κόσμου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας καινούριος.

Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πολύ στη ζωή του: από τη λεβεντομάνα Κρήτη σε όλες τις μεγάλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Ρωσία, Κίνα και Ιαπωνία.

Ο Καζαντζάκης κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος και τα έργα του θεωρήθηκαν προσβολή για τα χρηστά 
ήθη. Οι αντιδράσεις της εκκλησίας δίχασαν την κοινή γνώμη. Ο συγγραφέας με επιστολή απάντησε 
δημόσια στις απειλές της εκκλησίας ότι θα τον αφορίσει: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, 
σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να “ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να ’στε 
τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Το αίτημα της εκκλησίας για αφορισμό του Καζαντζάκη 
προκάλεσε αντιδράσεις στον πολιτικό αλλά και συγγραφικό κόσμο.

Γενάρης
2018



Ψηλά από
τη γέφυρα 
 Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το 
συγκλονιστικό και κλασικό πια έργο του 
Αρθουρ Μίλλερ, σε σκηνοθεσία Στέλιου 
Καυκαρίδη. Η υπόθεση εκτυλίσσεται 
στα μέσα της δεκαετίας του 1950 σε μια 
ιταλοαμερικανική γειτονιά του Μπρούκλiν. 
Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που είχε 
διηγηθεί στον Μίλλερ ένας δικηγόρος, ο 
οποίος ζωντανεύει στο έργο μέσα από τον 
χαρακτήρα του κύριου Αλφιέρι (δικηγόρος 

και αφηγητής). Τραγικός πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Έντι Καρμπόνε, που ζει με τη γυναίκα του Μπέατρις και 
την ορφανή ανιψιά του Κάθριν, στην οποία φέρεται υπερπροστατευτικά μη αφήνοντάς την να ωριμάσει και να εργαστεί 
προτού ολοκληρώσει τις σπουδές της. Ένα βράδυ, ο Έντι επιστρέφει στο σπίτι και ανακοινώνει ότι οι εξάδελφοι της 
συζύγου του από τη Σικελία, Μάρκο και Ροντόλφο, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη ως παράνομοι μετανάστες αναζητώντας την 
τύχη τους στη γη της ελευθερίας. Η συνέχεια επί της σκηνής.

Που; Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία

Πότε; Κάθε Σάββατο στις 8.30 μ.μ και Κυριακή στις 6.30 μ.μ. μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2018. 

Ζωγραφηγήσεις
Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αγάπης 
που διαδραματίζεται στο Νταχάου-στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας-όπου δύο 
ομοφυλόφιλοι άντρες γνωρίζονται,ερωτεύονται και 
ολοκληρώνουν την σχέση τους χωρίς να αγγίξει ο ένας 
τον άλλον.Ο Μαξ φοράει το “κίτρινο άστρο” του-σήμα που 
υποχρεωτικώς ραβόταν πάνω στην στολή των Εβραίων 
κρατουμένων και ο Χορστ υπερήφανα φοράει το “ροζ τρίγωνο” του-σήμα που υποχρεωτικώς ραβόταν πάνω στην 
στολή των ομοφυλόφιλων κρατουμένων στα στρατόπεδα εξόντωσης.Το έργο κυρίως υμνεί την αγάπη,τον έρωτα και 
την ελευθερία του πνεύματος που θριαμβεύουν εντέλει ενώ αποτελεί παράλληλα μια αντιπολεμική και αντιφασιστική 
κραυγή διαμαρτυρίας.

Που; Θέατρο Ανεμώνα, Αρχαγγέλου 7, Λατσιά, Λευκωσία

Πότε; Κάθε Σάββατο στις 20:30  και Κυριακή στις 19:30  μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου

Οι Ελεγείες του Ρεμπέτικου
Η διακεκριμένη, ελληνοκυπριακής καταγωγής πιανίστα Έλενα Μουζάλα, τολμά και δίνει 
μια άλλη διάσταση με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άκουσμα στις Ελεγείες του Ρεμπέτικου – 17 
Σπουδές για πιάνο, μεταγραφή 17 ρεμπέτικων τραγουδιών κορυφαίων συνθετών όπως των 
Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Παπαϊωάννου κ.ά. που επεξεργάστηκε ο συνθέτης Μιχάλης Τερζής, 
ως φόρο τιμής στα πρόσωπα και στο ακατάλυτο έργο τους.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια αναβλύζουν αβίαστα μέσα από το γνήσιο λαϊκό αίσθημα των 
δημιουργών τους, οι οποίοι, χωρίς να έχουν θεωρητική μουσική κατάρτιση, γράφουν 
μεγάλα τραγούδια ακολουθώντας το ένστικτο και τα βιώματά τους, μέσα από τις κακουχίες 
της εποχής, το ξεριζωμό, τον πόλεμο, τις διώξεις, τη φτώχεια, την κοινωνική αδικία και την 
καταφρόνια. Την ιστορία των τραγουδιών και των συνθετών τους παρουσιάζει η Κυριακή 
Χελιώτη.

Πότε: Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου, στις 20:30

Που: Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

Πότε: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 20:00

Που: Στάδιο “Ελευθερία - Τάσσος Παπαδόπουλος” Λευκωσία

Διοργανωτής: Εκλογικό Επιτελείο Σταύρου Μαλά

Προμηθέας Δεσμώτης
Ο Τιτάνας Προμηθέας στάθηκε στο πλάι του θεού Δία, 
όταν ο Κρόνος αποφάσισε να καταστρέψει το γένος των 
θεών. Και ο Δίας νίκησε. Ο Τιτάνας Προμηθέας στάθηκε 
στο πλάι του ανθρώπου, όταν ο Δίας αποφάσισε να 
καταστρέψει το γένος των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος 
έζησε. Η φιλανθρωπική και αντιεξουσιαστική του 
δράση εξόργισε τον Δία, ο οποίος αποφασίζει να 
τον τιμωρήσει. Σήμερα, ο Προμηθέας είναι αλυσοδεμένος σε ένα βράχο στη μέση του πουθενά καταδικασμένος σε 
αιώνια ακινησία. Στο πλάι του αποφασίζουν να σταθούν οι Ωκεανίδες, παρθένες κόρες του Ωκεανού. Τα μαρτύρια του 
φιλάνθρωπου Τιτάνα θα τις συγκινήσουν και θα αποφασίσουν να θυσιάσουν τη δυνατότητα μιας ζωής όμορφης για τα 
κοινωνικά δεδομένα και να παραμείνουν δίπλα του συμμέτοχοι με μια ηθική και ρητορική κάποιας δικαιοσύνης και 
μάρτυρες του ονείρου του για μία κοινωνία αληθινής δημοκρατίας.

Πού: Θέατρο Δέντρο, Ενότητος 44 Παλουριώτισσα, Λευκωσία

Πότε: 8,15,22 & 29 Ιανουαρίου, στις 20.30 & 23.00 (μόνο με κρατήσεις)

Κάθε Πέμπτη
Κύριε Γκρήν
Με το συγκλονιστικό και πολυβραβευμένο 
έργο του Τζεφ Μπάρον «Κάθε Πέμπτη Κύριε 
Γκρήν!» (Visiting Mr Green) θα κλείσει τη 
χρονιά η Κύρια Σκηνή του Θεάτρου “ΣΚΑΛΑ”. 
Το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση και 
σκηνοθεσία του Βαρνάβα Κυριαζή.

Με ποιο τρόπο δυο μοναχικοί άνθρωποι, 
θα αντιπαραβάλλουν τις μοναξιές τους, θα 
κονταροκτυπηθούν με τα φαντάσματά τους, 
θα φανερώσουν τα καλά κρυμμένα πάθη 
τους για να βρουν την γαλήνη, το γεφύρωμα 
του χάσματος των γενεών και την πιθανώς 

αιώνια (όσο κρατήσει) φιλία με την ουσιαστική έννοια του όρου. Μα πάνω απ’ όλα η αποδοχή της διαφορετικότητας 
ως αποδοχή κατανόησης των ίδιων προσωπικών προβλημάτων. Δύο αντίθετα ρεύματα συγκρούονται για να 
συμπλεύσουν μαζί στο ποτάμι της αποδοχής.

Που; Θέατρο Σκάλα, Κυριάκου Μάτση 15, Λάρνακα

Πότε; Κάθε Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 18:30 μέχρι τις 14 Ιανουαρίου

η «Ν» προτείνει 21Γενάρης
2018
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τίτλος του άρθρου, όσο κυνικός και αν είναι, 
θεωρούμε ότι αποδίδει την πραγματικότητα 
όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε χρόνο μια 
τέτοια περίοδο όπως αυτή που διερχόμαστε. 
Είναι κάθε τέτοια περίοδο που η «φιλανθρωπία» 

βρίσκεται στο απόγειό της, η αγάπη βγαίνει στη βιτρίνα 
και ακόμα και η πιο απόκρυφη ευαισθησία εκδηλώνεται, 
κυρίως δημόσια.

Αναφέροντας αυτά, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε εξ’ 
αρχής ότι  σε καμιά περίπτωση η πρόθεση εδώ  δεν 
είναι να υποβαθμιστεί η όποια εκδήλωση βοήθειας και 
αλληλεγγύης που σε πολλές περιπτώσεις βασίζονται σε 
αγνά κίνητρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία όμως να δούμε 
πίσω από τη βιτρίνα και να εξετάσουμε το φαινόμενο 
αυτό σε όλες του τις πτυχές.

Η φιλανθρωπία δεν καταργεί την ανισότητα

Πρώτα και κύρια, έχουμε ένα θέμα με τον όρο «φιλανθρωπία» ακριβώς 
γιατί ο ίδιος ο όρος προϋποθέτει την ανισότητα. Προϋποθέτει μία σχέση 
ευεργέτη-ευεργετούμενου η οποία απέχει πολύ από την αντίληψη την 
οποία έχουμε εμείς για τις ανθρώπινες σχέσεις. Προύποθέτει πρωτίστως 
τη δυνατότητα κάποιων (λίγων) να προσφέρουν σε κάποιους (πολλούς) 
που αδυνατούν να έχουν ακόμα και τα αυτονόητα. Επομένως, η 
συζήτηση κατά την άποψή μας θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο πώς 
διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση, το πεδίο εμφάνισης δηλαδή 
της φιλανθρωπίας. Και σαφώς, στην δική 
μας αντίληψη, η ανισότητα αυτή δεν είναι 
αποτέλεσμα της φύσης του ανθρώπου 
αλλά είναι το λογικό αποτέλεσμα του 
εκμεταλλευτικού κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος που ακούει στο όνομα καπιταλισμός.

Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, σε πολλές 
περιπτώσεις τα κίνητρα πίσω από μια πράξη 
φιλανθρωπίας είναι αγνά. Είναι αδύνατο ωστόσο 
να μην παρατηρεί κάποιος την υποκρισία με την 
οποία χαρακτηρίζονται άλλες τόσες παρόμοιες 
ενέργειες. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος 
των παραδειγμάτων που θα μπορούσαμε 
να αναφέρουμε. Ενδεικτικά όμως, 
ποιος μπορεί να ξεχάσει κυβερνώντες 
να κόβουν φοιτητικά επιδόματα και 
μετά να επιδίδονται σε gala dinner για 
στήριξη άπορων φοιτητών. Συμπεθέρους να 
βγάζουν εκατομμύρια στο εξωτερικό μετά από προνομιακή 
ενημέρωση ενόψει κουρέματος και μετά να χαρίζουν 
μερικά από αυτά στην εκκλησία και στον πλέον αρμόδιο 
επί της φιλανθρωπίας, προκαθήμενο. Τράπεζες (που 
ως γνωστόν κανένα ρόλο δεν έχουν στη λειτουργία του 
συστήματος, στη διαμόρφωση των ανισοτήτων και στην 
εξαθλίωση ανθρώπων)  να διοργανώνουν ηλεκτρονικούς 
μαραθώνιους αγάπης κοκ. Η υποκρισία, λοιπόν, είναι 
το ελάχιστο που μπορούμε να προσδώσουμε σε όσους 
με το ένα χέρι δίνουν ξεροκόμματα και με το άλλο 
συντηρούν το καθεστώς της εκμετάλλευσης, της 
φτώχειας και της δυστυχίας. Σε όσους εξαθλιώνουν 
για να ευεργετήσουν μετά μεγαλόψυχα.

Είναι και ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί 
ευρύτερα από τη λεγόμενη «κοινωνία των πολιτών» τώρα 
που βγαίνουμε από τις μέρες αγάπης και επιστρέφουμε 
στον αγγελικά πλασμένο κόσμο της ελευθερίας. Μήπως 
θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν δείχναμε προκαταβολικά 
τις ευαισθησίες μας; Αν δηλαδή δείχναμε την ίδια διάθεση 
να αντιδράσουμε και να αντικόψουμε τις πολιτικές που 
εξαθλιώνουν το λαό αντί να ερχόμαστε εκ των υστέρων να 
ψάχνουμε τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών; Πώς θα 
πρέπει δηλαδή να βλέπει κανείς μια φιλανθρωπική πράξη από 
κάποιον που προηγουμένως τηρούσε παγερά αδιάφορη στάση 
(άρα συναινετική) για ζητήματα που θα δημιουργούσαν το πεδίο 
για τη φιλανθρωπία;

Επιπλέον η «φιλανθρωπία», αποτελεί ένα πολύτιμο ιδεολογικό 
εργαλείο στα χέρια της άρχουσας τάξης. Όσο περισσότερο 
χώρο κερδίζει η φιλανθρωπία στις ανθρώπινες συνειδήσεις τόσο 
περισσότερο νομιμοποιείται ως φυσιολογική η κατάσταση της 
ανισότητας. Όσο περισσότερο έδαφος κερδίζει η φιλανθρωπία, τόσο 
υποχωρεί η αντίληψη ότι εν έτει 2018 η κοινωνία με τον πλούτο που 
παράγει θα έπρεπε να είχε προ πολλού λυμένα ζητήματα που άπτονται 
«φιλανθρωπίας». Όσο προελαύνει η αντίληψη ότι η λύση βρίσκεται 
στον εθελοντισμό και στην φιλανθρωπία, τόσο απομακρύνεται ακόμη 

και σε συνθήκες καπιταλισμού η ελάχιστη 
πρόνοια από το κράτος. Εγκαθιδρύεται 
εν τέλει η αντίληψη ότι η βελτίωση 
των συνθηκών ζωής των ανθρώπων 
δεν είναι αντικείμενο οργάνωσης, 
πάλης, διεκδίκησης και σύγκρουσης, 
αλλά επαφίεται στη μεγαλοψυχία όσων 
σήμερα λυμαίνονται τον πλούτο που 
παράγει η κοινωνία και στο «εθελοντικό» 
παρακράτος που δημιουργούν.

Αγώνας για μια καλύτερη, 
ποιοτικά ανώτερη κοινωνία  

Απέναντι λοιπόν στην αστική 
φιλανθρωπία και στις απονευρωμένες 

συνειδήσεις που δημιουργεί να προτάξουμε τη δική μας ταξική αλληλεγγύη. 
Κανείς να μην μένει μόνος, κανείς να μην μένει αβοηθητος. Η αλληλεγγύη 
αυτή όμως να λειτουργεί αφυπνιστικά, να ριζοσπαστικοποιεί συνειδήσεις και 
να μαζικοποιεί τις γραμμές του λαϊκού κινήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα 
στο θολό αυτό τοπίο που δημιουργείται, στη συσκότιση πάνω από τις αιτίες που 
δημιουργούν τις ανισότητες και τη δυστυχία να στρέψουμε δυνατά τα φώτα. Γιατί 
δεν μπορεί να είναι αρκετό για κανένα αγωνιστή να κάνουν όλοι γιορτινό τραπέζι, 
αλλά να μην στερείται κανείς, ποτέ και για κανένα λόγο τα αυτονόητα. Αλληλεγγύη, 
ενότητα, αγώνα για διεκδίκηση μέσα σε κάθε πλαίσιο και σε κάθε φάση, μέχρι να 
μην υπάρχει λόγος ύπαρξης καμιάς φιλανθρωπίας. Για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
που δεν ζητιανέυεται. Για τον κόσμο της Ειρήνης, της Ευημερίας, της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης και του Σοσιαλισμού.  

•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

O Όσο περισσότερο χώρο 
κερδίζει η φιλανθρωπία 

στις ανθρώπινες 
συνειδήσεις τόσο περισσότερο 

νομιμοποιείται ως 
φυσιολογική η κατάσταση 

της ανισότητας

Γενάρης
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Συνέδριο Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Χο Τσι Μινχ- 

Βιετνάμ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ 
απέστειλε χαιρετισμό προς την 

Κομμουνιστική Νεολαία Χο Τσι Μινχ 
η οποία πραγματοποίησε από τις 10 
μέχρι τις 13 του Δεκέμβρη το 11ο 
της Συνέδριο. Η δύο οργανώσεις 

διατηρούν σταθερούς δεσμούς ιδίως 
μέσα από τη δράση της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών

1

Συνέδριο UJSARIO- Δ. Σαχάρα

Η Ένωση Νέων Σαχαράουι – UJSARIO 
πραγματοποίησε στις 10 Δεκεμβρίου 
το συνέδριο της, το οποίο διεξάγεται 
για μια ακόμα φορά μέσα σε ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες. Η Δυτική Σαχάρα 
αποτελεί την τελευταία αποικία της 

αφρικανικής ηπείρου και ο αγώνας των 
Σαχαράουι αποτελεί διαχρονικά ζήτημα 

μεγάλης σημασίας για το παγκόσμιο 
αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα, την ΠΟΔΝ 
αλλά και την οργάνωση μας. Η ΕΔΟΝ 
απέστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς 
το συνέδριο της UJSARIO τονίζοντας 
πως υπάρχει αμέριστη αλληλεγγύη 
και αλληλοκατανόηση προς την Δ. 
Σαχάρα αφού και αυτή όπως και 
η Κύπρος αποτελούν θύματα του 

ιμπεριαλισμού. Υπενθυμίζουμε πως η Δ. 
Σαχάρα αποτελεί θύμα της Μαροκινής 
κατοχής και μέχρι σήμερα υφίσταστε 

τα αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών 
εγκλημάτων εναντίων της.

2

Εκλογές ΝΕΠΑΛ

Η εκλογική συνεργασία μεταξύ τους 
Κομμουνιστικού Κόμματος Νεπάλ 
(Ενωμένο Μαρξιστικό-Λενινιστικό) 
και του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Νεπάλ (Μαοϊστικό Κέντρο), έφεραν 
μια σαρωτική νίκη στις πρόσφατες 
βουλευτικές εκλογές του Νεπάλ, οι 
πρώτες μετά το νέο σύνταγμα του 
Νεπάλ που εγκρίθηκε το 2015. Η 

συνεργασία εξασφάλισε 113 από τις 
275 έδρες του κοινοβουλίου. 

3

Αλληλεγγύη στο Λαό της  
Παλαιστίνης

Το Γρ. Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ 
τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή 

καταδικάζοντας την μονομερή 
απόφαση των ΗΠΑ για αναγνώριση 

της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα 
του Ισραήλ. Τα όσα αναφέραμε, ότι 

δηλαδή αυτή η πράξη θα αποτελούσε 
σπίθα στην ήδη μπαρουτιασμένη 
ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς ήδη 

επαληθεύονται.  Η ΕΔΟΝ συμμετείχε 
μαζικά στην εκδήλωση αλληλεγγύης 
του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης 

που διοργανώθηκε στις  12 Δεκεμβρίου 
έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία.

4

Θεατρική Παράσταση 
Αφιερωμένη στον Παλαιστινιακό 

Λαό

Στα πλαίσια της αλληλεγγύης 
προς το Λαό της Παλαιστίνης, η 

Ευρωομάδα της GUE/NGL και το ΑΚΕΛ, 
παρουσίασανδωρεάν την παράσταση 
του αντιπολεμικού θεατρικού έργου 

«Τα Λιοντάρια» από το Θέατρο 
Αντίλογος στις 8 Δεκεμβρίου.Την 

παράσταση χαιρέτισε ο Ευρωβουλευτής 
και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, 

Νεοκλής Συλικιώτης.

5

8η Τριμερής Συνάντηση Ειρήνης 
Τουρκίας-Ελλάδας-Κύπρου

Η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, η 
Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση 
και Ειρήνη και το Παγκύπριο Συμβούλιο 

Ειρήνης ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
την 8ητριμερή τους συνάντηση με την 

υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβούλιου 
Ειρήνης, από τις 15 μέχρι τις 17 

Δεκέμβρη στην Σμύρνη της Τουρκίας.Η 
όγδοη τριμερής συνάντηση συνήλθε 
σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης 
στην περιοχή μας και συνεχιζόμενων 
ιμπεριαλιστικών πολέμων, ειδικά στη 

Μέση Ανατολή. Τα τρία κινήματα ειρήνης 
εκφράζουν τις σοβαρές τους ανησυχίες 
για την αυξανόμενη επιθετικότητα του 

ιμπεριαλισμού, μέσω των στρατιωτικών 
επεμβάσεων και πολέμων καθώς 
αυξάνεται η οικονομική κρίση του 

συστήματος.

6



παραπολιτικά


