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περιεχόμενα

Αλκοόλ, ένα αγκάθι στην παλάμη
της κοινωνίας μας

Βρετανικές Βάσεις: η παρακαταθήκη μιας 
ακρωτηριασμένης ανεξαρτησίας

Aκάμας- ανέγγιχτη προς
το παρών ομορφιά

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ»

Και η κάρτα φιλάθλου…καλά κρατεί. 
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Ούτε αποχή, ούτε ανοχή!
Ο πρώτος γύρος των Προεδρικών πέρασε, αφήνοντάς μας διάφορα 
συμπεράσματα.

Κατ’ αρχάς, όλους πρέπει να μας ανησυχήσει η ποσοστιαία, αλλά και 
αριθμητική άνοδος του φασιστικού ΕΛΑΜ. Είτε οι ψήφοι στο ΕΛΑΜ ήταν ψήφοι 
«αντίδρασης», είτε ήταν ψήφοι νομιμοποίησης του φασισμού, είτε ήταν 
ψήφοι ταύτισης με το ΕΛΑΜ, η ουσία είναι μία: Η ιστορία επαναλαμβάνεται, 
και ξαναζωντανεύει ότι πιο σάπιο γέννησε ποτέ η ανθρωπότητα, η ιδεολογία 
του φασισμού. Ο φασισμός πρέπει να απομονωθεί. Με καθημερινό αγώνα, με 
επίδραση στις συνειδήσεις του κόσμου, εξηγώντας τις αιτίες που τον γεννούν, 
οφείλουμε να νικήσουμε (ξανά) το φασιστικό τέρας. Ισχυρή Αριστερά λοιπόν, 
για να κλείσουμε μια για πάντα το φασισμό στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Κατά δεύτερον, συχνά χαρακτηρίζουμε το ΕΛΑΜ ως απόγονο της ΕΟΚΑ Β’ 
και των πραξικοπηματιών. Και καλά κάνουμε. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να 
ξεχνούμε και να συγχωρούμε, είναι το γεγονός ότι το 1976 οι πραξικοπηματίες, 
οι μασκοφόροι του Γρίβα και τα πρωτοπαλίκαρα της ΕΟΚΑ Β’, βρήκαν στέγη 
στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι οι ίδιοι και τα παιδιά τους που σήμερα 
«κοσμούν» με την παρουσία τους τη Βουλή και το Προεδρικό. Σημαντικό 
διακύβευμα, επομένως, του Β’ γύρου των Προεδρικών Εκλογών, είναι η 5η 
Φεβρουαρίου να βρει αυτούς που πολέμησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στο 
σπίτι τους και όχι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τέλος, ένα άλλο γεγονός που μπορούμε να συμπεράνουμε από το αποτέλεσμα 
του Α’ γύρου, είναι η ανάγκη του κόσμου για αλλαγή. 65% των ψηφοφόρων, 
έδειξαν με την ψήφο τους ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διακυβέρνηση της 
τελευταίας πενταετίας, αφού προτίμησαν να ψηφίσουν κάτι άλλο εκτός από 
τον Νίκο Αναστασιάδη. Εξίσου σημαντικό ποσοστό, είναι και οι ψηφοφόροι 
που επέλεξαν την αποχή. Το ουσιαστικό, αυτό που καλούνται σήμερα οι 
ψηφοφόροι να επιλέξουν, είναι αν επιθυμούν συνέχιση της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη, συνέχιση δηλαδή της σημερινής κατάστασης ή αλλαγή.

Να δυναμώσουμε τις φωνές της δημοκρατίας και 
της ειρήνης
«Βουλευτικές» εκλογές με υποχώρηση της Αριστεράς, διεξήχθησαν τον 
προηγούμενο μήνα στα κατεχόμενα. Η άνοδος των κομμάτων που τάσσονται 
ενάντια στην Ομοσπονδία, μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι «οι 
Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν λύση», όπως έσπευσαν να διαμηνύσουν διάφοροι 
«καλοθελητές» στις ελεύθερες περιοχές.

Εντούτοις, με μια πιο κοντινή ματιά στην πολιτική ατζέντα της προεκλογικής 
περιόδου, θα αντιληφθούμε ότι μιλάμε για παράνομες εκλογές χωρίς 
συζήτηση για το Κυπριακό, χωρίς συζήτηση για την ομοσπονδία και τη μορφή 
της επιδιωκόμενης λύσης. Η προεκλογική συζήτηση άφησε πίσω το Κυπριακό 
και επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η οικονομία, η διαφθορά και τα σκάνδαλα 
του δεξιού κατεστημένου, οι πελατειακές σχέσεις. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί 
το αποτέλεσμα, που ήταν η ενδυνάμωση δηλαδή των αντιομοσπονδιακών 
φωνών στα κατεχόμενα.

Λίγες μέρες μετά, παρακολουθήσαμε εμβρόντητοι τη φασιστική επίθεση στη 
γραφεία της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Αφρίκα», επειδή η εφημερίδα 
τόλμησε να καταδικάσει την εισβολή της Τουρκίας κατά των Κούρδων σε 
επαρχία της Συρίας και να την ταυτίσει με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Τόσο τα αποτελέσματα των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα, όσο και η 
επίθεση στην Αφρίκα, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για επίλυση του Κυπριακού. 
Επιβεβαιώνουν ότι ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι δεν θα έχουν κανένα 
μέλλον στη γη που τους γέννησε, αν σε αυτήν εξακολουθήσει να απλώνει το 
χέρι του ο εθνικισμός.

Οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριοι, έδωσαν την απάντηση τους σε όσους 
στέκονται ενάντια στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στην επανένωση και στην 
ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο ειρήνης 
και δημοκρατίας που διοργάνωσαν στις 26 Ιανουαρίου. Η δική μας ευκαιρία για 
να δώσουμε απαντήσεις στους εχθρούς της λύσης, είναι οι σημερινές εκλογές. 
Ας δώσουμε την ψήφο μας στον υποψήφιο που μας εγγυάται ότι θα προσπαθήσει 
για την απελευθέρωση κι επανένωση του λαού μας. 

Φοιτητικές Εκλογές
Σημαντικός σταθμός για το φοιτητικό κίνημα είναι και φέτος οι εκλογές στις 
Φοιτητικές Ενώσεις. Από την ψήφο του κάθε φοιτητή, θα εξαρτηθεί αν το 
φοιτητικό κίνημα θα βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης κατά την επόμενη χρονιά, 
ή σε αδράνεια και στασιμότητα.

Το φοιτητικό κίνημα δέχεται απανωτές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια από την 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι οι αποκοπές της 
Κυβέρνησης από τη φοιτητική χορηγία και η μείωση του προϋπολογισμού για τα 
βοηθήματα φοιτητών και η αλλαγή κριτηρίων, οδήγησαν εκατοντάδες φοιτητές 
στο να σταματήσουν τις σπουδές τους.

Επίθεση στο Φοιτητικό Κίνημα αποτελεί και η στάση της φοιτητικής παράταξης 
του ΔΗΣΥ, ΦΠΚ Πρωτοπορίας. Η Πρωτοπορία αποφάσισε να θέσει υπεράνω 
τα μικροκομματικά της συμφέροντα επιλέγοντας το δρόμο της ρήξης και όχι 
της ενότητας του φοιτητικού κινήματος, και ήταν η μοναδική παράταξη που 
απείχε από το 44ο Συνέδριο της ΠΟΦΕΝ. Επέλεξε, αντί να συμφωνήσει στην 
εκδημοκρατικοποίηση μιας ιστορικής φοιτητικής ένωσης όπως αυτής της 
Θεσσαλονίκης, να δηλώσει απών από το δευτεροβάθμιο όργανο των φοιτητών, 
διασπάζοντας παράλληλα το φοιτητικό κίνημα. Εξόφθαλμα πλέον επιχειρείται 
από το συναγερμικό οικοδόμημα μια προσπάθεια υπονόμευσης της ΠΟΦΕΝ και 
συνακόλουθα του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος.

Είναι σε αυτές τις συνθήκες που καλείται ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να 
στηρίξει την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές. 
Να επανέλθουν όλες οι Φοιτητικές Ενώσεις στο δρόμο της δημοκρατίας και της 
διεκδίκησης. Να μπορεί ξανά το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα να κερδίσει όσα 
του ανήκουν!

•Σταύρος Αγαθού
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Κάποιοι μιλούν για πολιτικό 

πολιτισμό. Είναι οι ίδιοι που 

πάτησαν επι πτωμάτων και 

έκαναν τον πολιτικό κανιβαλισμό 

και ανθρωποφαγία πολιτικών 

αντιπάλων τους, μέρος της 

καθημερινότητας τους
#den_eimaste_oloi_to_idio!!

Όσα χρόνια και να 
περάσουν, μια ζωή σαν 

Φ.Π.Κ Πρωτοπορία θα 
είστε διασπαστές του 

οργανωμένου φοιτητικού 

κινήματος#den_tha_perasei

Αυτό και αν είναι «επιτυχία».Το ποδόσφαιρο από άθλημα με γεμάτα γήπεδα κατάντησε να παίζεται για το βλέπουν καμιά 10αριά στις κερκίδες
#oxi_stin_karta_opadou
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να αλλιώτικο σκηνικό θα 
συναντούσε κάποιος στις 22 και 
23 του περασμένου μήνα, αν έτυχε 
να περάσει από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Η Συντεχνία Διδακτορικών 
Επιστημόνων Διδασκαλίας και 

Έρευνας (Δ.Ε.Δ.Ε.), πραγματοποίησε 
48ωρη απεργία με σκοπό την έκφραση 
και διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων 
των μελών της, που εργοδοτούνται από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 48ωρη απεργία 
δεχόταν στήριξη τόσο από ερευνητές, όσο 
και από διδάσκοντες όλων των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από 
την αρχή. Η Δ.Ε.Δ.Ε. επανειλημμένως 
πρότασσε προς τ ις αρχές του 
Πανεπιστημίου, τους προβληματισμούς, 
αλλά και τις εισηγήσεις της, για βελτίωση 
των όρων εργοδότησης των κατόχων 
διδακτορικών που απασχολούνται σε μη 
οργανικές θέσεις. Οι Ειδικοί Επιστήμονες 
Διδασκαλίας και Έρευνας, αλλά και οι 
Μεταδικτατορικοί Ερευνητές, δέχονται 
χαμηλές  αμοιβές που δεν αντιστοιχούν στα 
ακαδημαϊκά τους προσόντα. Επίσης αξίζει 
να υπογραμμίσουμε πως οι πιο πάνω δεν 
έχουν πρόσβαση ούτε στα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις τους δεν 
προνοούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνεισφορά του εργοδότη 
σε ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, άδεια μητρότητας, γονική άδεια και 
άδεια ασθενείας. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής ή 
εκπροσώπησης τους στα συλλογικά σώματα του Πανεπιστημίου. 

Πέραν όμως από αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως οι ειδικοί Επιστήμονες 
Διδασκαλίας έχουν μέγιστο χρονικό περιθώριο συνεχόμενης εργοδότησης 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέχρι τρία χρόνια. Έπειτα από την ανάλωση 
αυτών των χρόνων, οι αιτήσεις δια κανονισμού απορρίπτονται. Δυνατότητα 
αιτήσεις και πρόσληψης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχουν ξανά μετά από 
την πάροδο δύο χρόνων. Αυτό σύμφωνα με την Δ.Ε.Δ.Ε. δεν επηρεάζει 
μόνο τα  αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης, αλλά ακόμη συναινεί – στην μια 
περίπτωση, στην μετακίνηση πολλών Νέων Επιστημόνων στο εξωτερικό 
είτε στην αλλαγή του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η συντεχνία σε όλες τις συναντήσεις με τις πρυτανικές αρχές, έθεσε τις 
δικές της προτάσεις για αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. 
Ακόμη και σε αυτά τα ζητήματα που υπήρξε συμφωνία, ακολούθησε η 
αδιαφορία και απραξία εκ μέρους των πρυτανικών αρχών. Μια απραξία 
που συντηρούσε το καθεστώς εκμετάλλευσης των Επιστημόνων. Από τη 
στιγμή που δεν δαιφαινόταν καμιά διάθεση από πλευράς Πρυτανείας για 
εξέυρεση λύσης, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για την ΔΕΔΕ από την εξαγγελία 
της απεργίας.

Το τι ακολούθησε δεν ξενίζει κανένα αλλά την 
ίδια ώρα δεν μπορεί να γίνεται και αποδεκτό. Ο 
ίδιος ο Πρύτανης από την πρώτη στιγμή επιχείρησε 
να υποβαθμίσει τη σημασία της απεργίας και 
των αιτημάτων της συντεχνίας, ενώ ανοικτά 
έκανε κάλεσμα για απεργοσπασία. Η στάση 
του κ. Χριστοφίδη απέναντι στον συνδικαλισμό 
είναι γνωστή καθώς έχει εκφραστεί σε αρκετές 
περιπτώσεις με μηδενιστικό τρόπο απέναντι στο 
δικαίωμα του συνδικαλισμού και στους ίδιους τους 
συνδικαλιστές. Θεωρούμε περιττό να κάνουμε την 
οποιαδήποτε αναφορά στις πολιτικές του απόψεις 
και πώς αυτές αντικατοπτρίζονται και γύρω από τα 
εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις. 
Εύκολα λοιπόν μπορεί κανείς να αντιληφθεί γιατί 
στοχοποιήθηκαν μέλη της συντεχνίας, έγινε 
διαστρέβλωση των αιτημάτων που είχαν κατατεθεί 
αλλά και παραποίηση των γεγονότων με σκοπό 
να πληγεί η απεργιακή κινητοποίηση.

Παρά το κλίμα τρομοκρατίας και απεργοσπασίας 
που επιχείρησε να επιβάλει η Πρυτανεία, η απεργία 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στο πλευρό των 
απεργών στάθηκαν πολλά οργανωμένα σύνολα 
ευρύτερα από την κοινωνία, από καθηγητές αλλά 
και φοιτητές με προεξάρχουσα την Φ.Ε.ΠΑΝ.  
Από την πρώτη στιγμή το ΑΚΕΛ εξέφρασε την 

στήριξή του στον αγώνα της ΔΕΔΕ ενώ τόσο η ΠΕΟ όσο και η Προοδευτική ΚΦ 
έμπρακτα στάθηκαν στο πλευρό των απεργών. Αναμενόμενη ήταν η στάση της 
ΦΠΚ Πρωτοπορίας που στάθηκε για ακόμα μια φορά απέναντι από τα δίκαια 
αιτήματα των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιπαραβάλλοντάς τα 
με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των φοιτητών, κάνοντας για ακόμα μια φορά 
πλάτες στην αντεργατική και αντιφοιτητική πολιτική της Πρυτανείας.

Η απεργία έστειλε ισχυρό μήνυμα προς τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Κανένας εργαζόμενος, ανεξαρτήτως 
προσόντων και μόρφωσης, δεν μπορεί να δουλεύει σε συνθήκες εργασιακού 
μεσαίωνα. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να σηκώσουν κεφάλι και να διεκδικήσουν 
αυτά που τους αναλογούν. Το όπλο των εργαζομένων και όσων συντάσσονται 
μαζί τους είναι η αλληλεγγύη. Αυτό ήταν και το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα της 
48ωρης απεργίας της ΔΕΔΕ. Η απεργία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή 
νέων κοινών αγώνων των εργαζομένων του τόπου αλλά και κοινής δράσης του 
φοιτητικού κινήματος και των εργαζομένων τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο 
και ευρύτερα. Οι προκλήσεις θα πρέπει να βρουν ενωμένες και αποφασιστικές 
τις κοινωνικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές δυνάμεις που δεν συμβιβάζονται με 
την υποταγή και την εκμετάλλευση και αγωνίζονται για μια πραγματικά Δημόσια 
Δωρεάν Παιδεία, ένα ανθρώπινο Πανεπιστήμιο και μια κοινωνία της γνώσης και 
της προόδου.

•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Φλεβάρης
2018

η ΠΕΟ όσο και η 
Προοδευτική ΚΦ 

έμπρακτα στάθηκαν στο πλευρό 
των απεργών. Αναμενόμενη 

ήταν η στάση της ΦΠΚ 
Πρωτοπορίας που στάθηκε 

για ακόμα μια φορά απέναντι 
από τα δίκαια αιτήματα των 

εργαζομένων 
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να από τα πολλά προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά και 
στοιχίζει ζωές δεκάδων νέων συνανθρώπων μας κάθε χρόνο είναι η 
υπερκατανάλωση αλκοόλ. Ένα κοινωνικό πλέον θέμα που αυξάνεται 
χρόνο με το χρόνο έχοντας αιτίες που μπορούμε και πρέπει να 
αλλάξουμε. Αιτίες που έχουν όνομα και που δεν είναι ξενόφερτες 
αλλά τις γεννά το αυτοκαταστροφικό μας σύστημα που σαν Μήδεια 
σκοτώνει τα παιδιά του. 

Ένα προβληματικό σύστημα που έχει τις ρίζες του βαθιά στην παιδεία και τα κλαδιά 
του απλωμένα στις απάνθρωπες πλέον σημερινές εργασιακές σχέσεις που θυμίζουν 
μεσαίωνα. Με στατιστικά που σοκάρουν όπως : το 2016 αιτήθηκαν 273 άτομα 
θεραπεία λόγο κατάχρησης με τους 7 στους 10 να είναι άντρες και τον 1 στους 5 
νέους μεταξύ 15-24 χρονών να έχουν μεθύσει κατά τον τελευταίο χρόνο. Κατά το 
2012 αιτήθηκαν θεραπεία 377 άτομα, το 2013 αιτήθηκαν 347 άτομα, το 2014 219 
άτομα και το 2015 262 άτομα.

Αριθμοί που είναι συγχρονισμένοι και εναρμονισμένοι με την κοινωνική και παράλληλα 
την οικονομική κακή κατάσταση του τόπου μας τα τελευταία χρόνια. Ποσοστά που 
αυξάνονται με τους δείκτες ανεργίας και με τη μείωση του βιοτικού επιπέδου του 
λαού μας από τις πολιτικές λιτότητας, περικοπών και λανθασμένων προτεραιοτήτων 
όσον αφορά τον διαμοιρασμό των κρατικών κονδυλίων στην κοινωνία αλλά και του 
προσανατολισμού ανάπτυξης.

Μια παιδεία που νοσεί και που πριν φτάσει η ολοκλήρωση στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση ήρθαν τα τελευταία 5 χρόνια οι κυβερνώντες  να την πάρουν πίσω 
σαράντα, έχοντας μοναδικό γνώμονα την παραχάραξη της ιστορίας και όχι την σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ένα σύστημα που σερβίρει την παιδεία σε κουτιά, με 
συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες εξεταστικές περιόδους που θυμίζουν εργαστήρια 
για πειραματόζωα αντί για εκκολαπτήρια της νέας προοδευτικής γενιάς του τόπου. 
Με τον αθλητισμό και τις τέχνες να είναι έρμαια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
φτιάχνοντας έτσι χρήστες και όχι δημιουργούς. Με την εμπορευματοποίηση όλων 
των αθλητικών δραστηριοτήτων και την υποτίμηση τους σαν αγαθά δεύτερης κλάσης 
επικεντρώνουν την νέα γενιά προς την υπερκατανάλωση διαφόρων εξαρτησιογόνων 
ουσιών και υπηρεσιών που τους κρατούν υπνωτισμένους όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ, 
τα ναρκωτικά, τα αναβολικά, οι κλειστές αίθουσες με μπάρες και βάρη, Facebook, 
Instagram κ.τ.λ.. Με ένα σύστημα παιδείας που ποντάρει στην αποτυχία αντί στην 
επιτυχία των μαθητών του περιμένοντας μόνο το 20% των απόφοιτων των λυκείων 
και των τεχνικών σχολών να διασφαλίσουν θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο βάση 
της βαθμολογίας τους. Δηλαδή περιμένουν ότι ένα 80% των μαθητών θα αποκλίνει 
από τα υψηλά αποτελέσματα των εξετάσεων στοιχείο που αποδεικνύει περίτρανα 
ότι η παιδεία μας νοσεί και σπρώχνει τους μαθητές στην αποτυχία.

Σε αυτήν την ηθικά και τεχνοκρατικά κακά φτιαγμένη βάση έρχεται να συνεχιστεί 
το  σάπιο οικοδόμημα που σπρώχνει τη νεολαία στον αλκοολισμό τα χρέη ενός 
εικοσάχρονου και μιας δεκαοκτάχρονης ύψους 50 και 70 χιλιάδων ευρώ για να 
σπουδάσουν ή την απογοήτευση τους που δεν θα τα καταφέρουν να σπουδάσουν.

Το τελειωτικό χτύπημα  όμως που τονώνει την ώθηση των νέων προς την 
υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι η αυξανόμενη ανεργία των τελευταίων χρόνων, 
η απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας και οι μισθοί πείνας που μαστίζουν το 
ομορφότερο κομμάτι αυτού του λαού, τους νέους και τις νέες που μπαίνουν στο 
στίβο μάχης για το δικαίωμα τους στην εργασία. Μια εργασία που θα τους δώσει 
το καύσιμο, τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσουν και να ξαναπιάσουν 
τον πουλημένο αθλητισμό, την πουλημένη παιδεία, την πουλημένη υγεία, την 
πουλημένη μουσική, τις πουλημένες τέχνες την τροφή και την ξεκούραση. Αυτοί 
είναι οι λόγοι και οι αιτίες που ένας νέος 15 με 24 χρονών αλλά και οι γονείς του 
υπερκαταναλώνουν αλκοόλ ποτίζοντας με το αίμα τους την άσφαλτο και τα κέντρα 
αποθεραπείας. 

Η περιθωριοποίησή της νέας γενιάς και η τοποθέτηση της σε καταστολή πλέον από 
τις πολιτικές των κυβερνώντων έχουν φέρει τη νεολαία μας χέρι χέρι με το αλκοόλ 
αντί με τους κοινωνικούς αγώνες για πρόοδο δικαιοσύνη, ειρήνη και ευημερία. 

Η μόνη διέξοδος από το μονόδρομο που μας σπρώχνει η αστική τάξη είναι η 
οργανωμένη πάλη ενάντια σε όσους κάνουν κουρέλια τα όνειρα μας. Η μόνη ωφέλιμη 
επιλογή είναι η μαζική ενασχόληση μας με τα κοινά  και η συμμετοχή όλο και 
περισσότερων νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το μοναδικό μας όπλο είναι 
το ενιαίο μέτωπο ενάντια στις συνθήκες που μας προσφέρουν σαν εύκολη λύση το 
αλκοόλ και να απαντήσουμε σε όσους συντηρούν αυτές τις συνθήκες με ενότητα και 
αγώνα. Προορισμός μας είναι μια δημιουργική και προοδευτική κοινωνία που χωρίς 
ουσίες θα δίνει πραγματική ουσία στη ζωή όλων μας. Όλοι μαζί για μια κοινωνία 
όπου δεν θα δεσπόζει η δημοκρατία του θεατή αλλά η επαναστατική  δράση και η 
συνεχόμενη κοινωνική πρόοδος. 

•Δημήτρης Δημητρίου
Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΕΔΟΝ Ν.Ε. Κέντρου Λευκωσία

Έ
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Oι παράνομες εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Ιανουαρίου στα κατεχόμενα έγιναν με 
το Κυπριακό πολύ χαμηλά στην ατζέντα των συζητήσεων και με υποχώρηση των 
ομοσπονδιακών δυνάμεων. Η ανάλυση της αιτίας των αποτελεσμάτων καθώς και 
τα μηνύματα χρειάζονται σίγουρα μια ψύχραιμη ανάλυση. 

Η πρόσφατη προκήρυξη των έκτακτων βουλευτικών «εκλογών» δημιούργησε 
προσδοκίες στην τ/κ κοινότητα και κυρίως στην κεντροαριστερά, ότι υπήρχε η προοπτική για 
ανατροπή της δεξιάς «διακυβέρνησης». Αντίθετα όμως το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα 
(CTP), είχε πτώση 17% συγκεντρώνοντας 20,9% ενώ το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) 
πήρε 8,6%, με ελαφριά άνοδο από το 2013. Η συνεργασία των δύο μικρότερων κομμάτων 
Κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης (TKP) και Κόμμα Ενωμένη Κύπρος (BKP) έμεινε στο 2,6% 
χωρίς να εξασφαλίζει έδρα.

Η πολιτική προεκλογική συζήτηση άφησε πίσω το Κυπριακό και επικεντρώθηκε σε θέματα 
όπως η διαφθορά και τα σκάνδαλα του δεξιού κατεστημένου, του οποίου εκφραστής είναι 
κύρια το δεξιό Κόμμα Εθνικής Ενότητας. Το ΚΕΕ από το ‘74 και μετά ήταν παραδοσιακά η 
προέκταση του κατεστημένου των δομών εξουσίας στην τ/κ κοινότητα. Ήταν το ίδιο κόμμα 
που μοίραζε τα λάφυρα του πολέμου και αποτελούσε το βασικό κρίκο μεταξύ της Τουρκίας 
και της τ/κ κοινότητας. 

Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η ανάδειξη του ΡΤΚ ως βασικού πρωταγωνιστή στις δομές 
εξουσίας είχε γίνει για πρώτη φορά αρχές του 2004, όταν η ανάδειξη του στην εξουσία είχε 
ταυτιστεί με την προσδοκία επίλυσης του Κυπριακού. Γι’ αυτό, η απουσία του Κυπριακού 
από τη δημόσια συζήτηση και οι χαμηλές προσδοκίες για λύση ήταν βασικός λόγος της 
υποχώρησης της κεντροαριστεράς στο σύνολό της. 

Βέβαια, το Κυπριακό δεν ήταν ο μόνος λόγος. Ένας άλλος βασικός λόγος της υποχώρησης 
ήταν ότι ο Κουτρέντ Οζερσάϊ του νέου Κόμματος του Λαού (HP) ήταν πιο πειστικός στο θέμα της 
πάταξης της διαφθοράς και άντλησε αρκετούς ψηφοφόρους του κέντρου και της αριστεράς. 
Η «συγκυβέρνηση» του ΡΤΚ και με τα δύο δεξιά κόμματα, σε διαφορετικές περιόδους, τα 
τελευταία χρόνια, δημιούργησε επιπλέον πολιτικό κόστος και δυσαρέσκεια στο αριστερό 
κοινό. Η στήριξη της εκ δεξιών προερχόμενης Σιμπέλ Σιμπέρ από το ΡΤΚ στις λεγόμενες 
προεδρικές εκλογές το 2015 - η οποία δεν πέρασε τελικά καν στο δεύτερο γύρο - ήταν ακόμη 
ένα βαρίδιο από το πρόσφατο παρελθόν. Ένας άλλος λόγος ήταν η περιθωριοποίηση της 
παλιάς ηγεσίας του ΡΤΚ, που εσωκομματικά είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο για το κόμμα. 

Άλλοι επιπρόσθετοι παράγοντες ήταν η πρόσφατη παραχώρηση ιθαγένειας του ψευδοκράτους 
σε 10,000 περίπου έποικους, οι οποίοι αποκτούσαν ταυτόχρονα δικαίωμα συμμετοχής στη 
ψηφοφορία. Αυτές οι ψήφοι σίγουρα βοήθησαν τη δεξιά. Η αποχή του 33% φαίνεται επίσης 
να επηρέασε αρνητικά κυρίως την Αριστερά. Από την άλλη το νέο περίπλοκο σύστημα 
οριζόντιας ψηφοφορίας προκάλεσε περιπλοκές με αποτέλεσμα το 11% περίπου των ψήφων 
να είναι άκυρες. Το ποσοστό ήταν τέτοιο που σίγουρα αλλοίωνε το αποτέλεσμα. 

Γενικότερα, όσο αφορά τους πολιτικούς λόγους θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μέσος 
Τουρκοκύπριος έκανε επιλογές στη βάση αυτού που έβλεπε πιο εφικτό να αλλάξει την 
προοπτική της ευημερίας του. Αφού αυτό δεν ήταν το Κυπριακό αλλά η αναβάθμιση των 
δομών του ψευδοκράτους, τότε πιο εύκολα θα στήριζε αυτούς που ξέρουν να το κάνουν πολύ 
καλύτερα, δηλαδή τη δεξιά, παρά τα βρώμικα της χέρια... 

Το ζήτημα του σχηματισμού «κυβέρνησης» ενώ βρίσκεται εν εξελίξει, είναι πολύ πιθανό 
να γίνει με όλα τα κόμματα πλην του UBP και YDP. Σε αυτό σχήμα, που ενδεχομένως την 
«πρωθυπουργία» φαίνεται να αναλαμβάνει το CTP, πρόκειται να υπάρξουν αρκετές 
προκλήσεις. Το θετικό θα ήταν το γεγονός του ότι θα μπορούσε υπό τις περιστάσεις να είναι 
πιο υποβοηθητικό προς τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων παρά η προηγούμενη ηγεσία 
των κατεχομένων. 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
ενάντια στο φασισμό! 
Η ΕΔΟΝ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στους χιλιάδες 
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της τουρκοκυπριακής συνδικαλιστικής πλατφόρμας και 
διαδήλωσαν ώμο με ώμο, ενάντια στο φασισμό, με σύνθημα «Για 
την ειρήνη και τη δημοκρατία». 

Μετά τα θλιβερά γεγονότα των προηγούμενων ημερών, με την 
επίθεση από φασιστικά στοιχεία στην εφημερίδα «Αφρίκα» και 
στον δημοσιογράφο Σενέρ Λεβέντ, αλλά και τη φραστική φασιστική 
επίθεση προς τη «βουλευτή» Ντογούς Ντεριά, οι Τουρκοκύπριοι 
απέδειξαν με τη μαζική τους συμμετοχή στη διαδήλωση ότι 
αντιστέκονται κι αγωνίζονται για την επανένωση του τόπου μας.  
Απέδειξαν ακόμα πως αντιστέκονται στον τουρκικό επεκτατισμό 
και στις προσπάθειες της Άγκυρας  να θέσει υπό τον έλεγχο και 
την επιρροή της την καθημερινή ζωή των Τουρκοκυπρίων στα 
κατεχόμενα. 

Ως ΕΔΟΝ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με τους χιλιάδες 
Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που θέλουν 
να ζήσουν μαζί, ειρηνικά σε μια κοινή πατρίδα. Σε μια πατρίδα 
που θα ‘ναι μάνα όλων των παιδιών της, που μαζί θα χτίζουν το 
κοινό, ειρηνικό τους μέλλον.  

•Ηλίας Δημητρίου
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Φλεβάρης
2018
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ια ακόμη μια φορά οι ιθύνοντες της ΚΟΠ και η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη θέλουν να πλασάρουν διάφορα μέτρα για την 
καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.

Η ΚΟΠ εδώ και λίγο καιρό άρχισε να εφαρμόζει το μέτρο 
της ταυτοποίησης σε όλα τα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων 
ομάδων, με τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας να 

δικαιούνται να αγοράσουν εισιτήριο μόνο από την ιστοσελίδα της ΚΟΠ 
και αφού καταχωρήσουν όλα τα προσωπικά του στοιχεία. Παράλληλα ο 
κάτοχος του εισιτηρίου θα πρέπει κατά την είσοδο του στους αγωνιστικούς 
χώρους να επιδεικνύει και την πολιτική του ταυτότητα. 

Τα μέτρα αυτά άρχισαν ήδη να έχουν αποτελέσματα. Τα γήπεδα σιγά σιγά 
αδειάζουν, ο κόσμος γυρίζει την πλάτη σε όλους αυτούς που προσπαθούν 
να επιβάλουν με το έτσι θέλω τα μέτρα αυτά και αντιδρά απέχοντας από 
τα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κατεξοχήν λαϊκό άθλημα το οποίο 
αγαπήθηκε από τις  λαϊκές μάζες και ανέκαθεν ο καθένας μπορούσε να 
απολαύσει ελεύθερα.

Η έντονη προσπάθεια από πλευράς ΚΟΠ και κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
όχι μόνο φέτος αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, να περάσει τέτοια μέτρα 
στους αγωνιστικούς χώρους γεννά εύλογα πολλά ερωτήματα. Μήπως 
όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μπόλικο «ψωμί» στα τηλεοπτικά 
δικαιώματα; Μήπως είναι προς όφελος σας να αδειάσουν τα γήπεδα ώστε 
ο κόσμος να αναγκαστεί να βλέπει τα παιχνίδια από την τηλεόραση, με 
τις τηλεοπτικές πλατφόρμες να αυξάνουν τα κέρδη τους; Γιατί πιο λίγα 
εισιτήρια ισοδυναμoύν με αύξηση των τηλεθεατών. Άλλο ερώτημα, μπορεί 
να εφαρμοστεί το μέτρο της κάρτα φιλάθλου σε όλα τα κυπριακά γήπεδα; 
Η απάντηση είναι όχι αφού τα πλείστα γήπεδα κρίνονται ακατάλληλα. 
Αποτέλεσμα να δαπανηθούν τεράστια ποσά ώστε να μπορέσουν να 
πληρούν τα κριτήρια αρκετά από τα γήπεδα. Αυτά τα έξοδα ποιος θα τα 
καλύψει, ο απλός κόσμος; Ποιοι θα ωφεληθούν από τα διάφορα έργα 
που θα γίνου και τα κέρδη που θα έχουν;

Όλα αυτά είναι ερωτήματα που γεννιούνται στον απλό φίλαθλο ο οποίος 
βλέπει την κάθε σας κίνηση με προκατάληψη. Προκατάληψη την οποία 
εσείς γεννάτε και ανατρέφετε κύριοι της ΚΟΠ.

Ως ΕΔΟΝ έχουμε τονίσει αρκετές φορές πως, οι πράξεις βίας και 
χουλιγκανισμού είναι αποτέλεσμα των αδιεξόδων του καπιταλισμού που 
αναγεννά την περιθωριοποίηση, το ρατσισμό, τη βία και τον αποκλεισμό. 
Δική μας φιλοσοφία είναι η έμφαση στην πρόληψη αυτών των φαινομένων 
και στη διαπαιδαγώγηση των φιλάθλων, αλλά και ο αγώνας για μια 
κοινωνία που θα έχει στον επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Εμείς θέλουμε το ποδόσφαιρο να αποτελεί λαϊκό άθλημα που θα μπορεί 
όλος ο κόσμος να απολαμβάνει. Θεωρούμε πως μέσα στις σημερινές 
δύσκολες οικονομικές και άλλες συνθήκες, ο αθλητισμός παραμένει ακόμα 
η πιο σημαντική διέξοδος για χιλιάδες νέους. Είναι γι αυτό που επιμένουμε 
πως θα πρέπει να προσφέρεται απλόχερα ως λαϊκό δικαίωμα στο οποίο 
όλοι ανεξαιρέτως να έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Τέλος, 
θα σταθούμε εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια φακελώματος των φιλάθλων. 

•Άντης Αντωνίου
Μέλος ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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Δηλώσεις: 
Πρόεδρος της Ομάδας GUE / NGL Gabi Zimmer:
«Σήμερα, ο αγώνας των χωρών για την ανάπτυξη των 
πυρηνικών εξοπλισμών και ο αγώνας για ανάπτυξη 
όσων έχουν είναι ακόμη πιο επικίνδυνος από ό, τι ήταν 
στο Ψυχρού Πολέμου. Οι επικεφαλείς  κρατών όπως ο 
Trump και ο Kim, οι οποίοι προσπαθούν να ξεπεράσουν 
αμοιβαία απειλές  από αντίπαλες χώρες, αξιοποιούν και 
στηρίζουν τις πυρηνικές δοκιμές μέρα με τη μέρα όλο 
και περισσότερο. Δυστυχώς οδηγούν μαζί τους ολόκληρο 
τον πλανήτη. Η στάση τους και η θέληση τους για χρήση 
πυρηνικών όπλων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο να καταλήξουμε 
σε πυρηνικό πόλεμο ».

Ωστόσο, οι πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου αρνούνται να 
εξετάσουν ή ακόμα και να διαπραγματευτούν τον αφοπλισμό 
σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί αμέσως! Ας είναι η Ευρωβουλή η πρώτη δύναμη 
που θα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα κατά των πυρηνικών όπλων».

Πορτογάλος Bουλευτής João Pimenta Lopes: «Πρέπει να 
ασκήσουμε όλο και περισσότερη πίεση στις κυβερνήσεις των 
χωρών που κάνουν χρήση πυρηνικών όπλων. 

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για 
την ανθρωπότητα. Η ιστορία δείχνει τις τρομερές και 
παρατεταμένες συνέπειες της εγκληματικής ανάπτυξής της 
πολιτικής αυτής. Έναρξη αυτής η καταστροφή της Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι το 1945, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι 
από 210.000 πολίτες.

Το μέγεθος και η ισχύς των υφιστάμενων πυρηνικών 
οπλοστασίων και η αύξηση της έντασης στη διεθνή σκηνή 
υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα του πυρηνικού 
αφοπλισμού.

Ζητάμε λοιπόν την κινητοποίηση και τον αγώνα όλων 
για την υπεράσπιση της ειρήνης και να ασκήσουμε 
πιέσεις στις κυβερνήσεις μας να επικυρώσουν αυτή τη 
Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών και να αντισταθούν στην 
ενίσχυση της στρατιωτικής πολιτικής της ΕΕ καθώς 
και του ΝΑΤΟ».

 Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Sabine Lösing:  «Φοβάμαι 
ότι ο χρόνος τελειώνει. Πιστεύω ότι το ρολόι είναι 
είναι τώρα δύο λεπτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Δύο 
δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
χιλιάδες πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να 
αποτελούν πραγματική απειλή παγκοσμίως.

Κατά τη γνώμη μου, αυτή η απειλή μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο από μια σταθερή επιθυμία 
για ειρήνη. Πρέπει να απαγορεύσουμε τα 
πυρηνικά όπλα και να αφοπλίσουμε με συνέπεια 
τα υπάρχοντα. Δυστυχώς, ωστόσο, το πυρηνικό 
οπλοστάσιο νομιμοποιείται πλέον με αμοιβαία 
ευθύνη και αυξημένη ένταση»..
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ο μήνυμα της άμεσης κατάργησης των 
Πυρηνικών όπλων ανά το Παγκόσμιο 
συμπεριλήφθηκε στην εκστρατεία - 
συνέδριο της GUE / NGL σχετικά με 
τη «Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών 
για την Απαγόρευση των Πυρηνικών 

Όπλων». Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν και 
προσωπικότητες βραβευμένες με το Βραβείο 
Νόμπελ Ειρήνης και της Διεθνής Εκστρατείας για 
την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN). 
Η αιτία προφανώς είναι για την περεταίρω 
ενημέρωση της κοινωνίας και προώθηση 
της ιδέας κατά των πυρηνικών όπλων.  Το 
συνέδριο και η εκστρατεία αυτή συμπίπτουν 
με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την 
απόφαση του Ντόναλντ Τράμπ για προώθηση 
των πυρηνικών όπλων σαν μελλοντικές πολιτικές 
για τις ΗΠΑ. 

Στο συνέδριο μίλησαν παράλληλα και 
ευρωβουλευτές, αντιπρόσωποι του Παγκόσμιου 
Συμβούλιου Ειρήνης, αντιπρόσωποι της Διεθνής 
Δράσης για την Απελευθέρωση (INTAL) και 
αντιπρόσωποι από το Εθνικό Συντονιστικό Δράμα 
του Βελγίου για το Paix et la Démocratie (CNAPD), 
οι οποίοι  με την ευκαιρία καταδίκασαν τα όσα 
διαδραματίζονται. Την ίδια ώρα καταδίκασαν 
την έντονη πυρηνική πολιτική που εφαρμόζουν 
οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία 
και η Κίνα εις βάρος της ανθρωπότητας. 

Παρά την ισχύ της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των 
Πυρηνικών Όπλων (NPT) το 1970 από τον ΟΗΕ, 
ένα σύνολο 190 κρατών (συμπεριλαμβανομένων 
των πέντε χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης 
NPT), εντούτοις, εννέα πυρηνικές δυνάμεις έχουν 
μποϊκοτάρει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 
της συνθήκης του ΟΗΕ και οι συζητήσεις στην 
ομάδα θα επικεντρωθούν στον αγώνα για την 
υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης 
των Ηνωμένων Εθνών για την Απαγόρευση των 
Πυρηνικών Όπλων και τα απαραίτητα βήματα 
για την οικοδόμηση της ειρήνης στον κόσμο. 

Η Ευρωομάδα της GUE/NGL,  τόνισε ότι η 
ανθρωπότητα έχει υποστεί πολλά από τις 
πυρηνικές δοκιμές εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες 
όπου ξεκίνησαν να γίνονται οι πρώτες πυρηνικές 
δοκιμές. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους και ακόμα τόσοι ενδέχεται να την 
χάσουν,  εάν δεν οικοδομηθεί η ειρήνη ανάμεσα 
σε χώρες κλειδιά για τα πυρηνικά όπως οι ΗΠΑ, 
η Βόρειος Κορέα, η Ρωσία και η Κίνα. 

Όραμα της GUE/NGL, είναι ένας καλύτερος 
κόσμος. Ο κόσμος της Ειρήνης και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Ο κόσμος χωρίς 
πολέμους και πυρηνικά όπλα. 
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ο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), από την ίδρυση του 
το 1996 αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης 
των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, αφού λειτουργεί ως 
συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία καθώς και με τους 
διάφορους διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς.  Είναι ενεργό μέλος 
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (EYF), του Συμβουλίου Νέων 

της Κοινοπολιτείας (CYC), του Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), και συμμετέχει ενεργά στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με τα άλλα 
Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το ΣυΝΚ έχει ως διαχρονικό του στόχο να 
καταστούν οι νέοι της Κύπρου δημιουργικοί και παραγωγικοί, ανεξαρτήτως 
φύλου, θρησκείας, εκπαιδευτικής κατάρτισης ή πεποιθήσεων.  Επίσης, να 
συμβάλει ώστε οι νέοι της Κύπρου να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν 
για απόκτηση χρήσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών και να μάθουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Έχοντας πάντα τη βοήθεια της Ομάδας 
Εκπαιδευτών του, καταφέρνει με μεθόδους μη τυπικής μάθησης να φέρει τους 
νέους και ιδιαίτερα τα μέλη των Οργανώσεων που το αποτελούν, πιο κοντά 
σε ιδέες όπως ο εθελοντισμός, η συμμετοχή και η κοινωνική ενσωμάτωση.

Το Συ.Ν.Κ απαριθμεί σήμερα περισσότερες από 60 οργανώσεις-μέλη, μεταξύ 
αυτών και όλες οι κομματικές οργανώσεις νεολαίας, φοιτητικές παρατάξεις, 
μαθητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αγροτικές οργανώσεις, 
Τουρκοκυπριακές οργανώσεις, θρησκευτικές ομάδες και αρκετές άλλες 
οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 
απασχολούν τη νέα γενιά. Εντάσσοντας κάτω από την ομπρέλα του οργανώσεις 
νεολαίας αλλά και κάθε νέο που θέλει να ασχοληθεί ενεργά με τα ζητήματα 
νεολαίας, το Συμβούλιο  εφαρμόζει και συντονίζει προγράμματα, διοργανώνει 
ανάλογες εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών, αναπτύσσοντας 
επαφές ανάμεσα στους νέους.

Το Συμβούλιο έχει σαν κύριο στόχο του την αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
μάθησης, κατάρτισης και απασχόλησης των νέων, ενδυναμώνοντας με αυτό τον 
τρόπο τη δραστηριοποίησή τους στα κοινά. Μέσα από τη δράση του Συμβουλίου 
και τα προγράμματα στα οποία ηγείται ή συμμετέχει, γίνεται προσπάθεια για 
ανάπτυξη  συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.
 
 Η ΕΔΟΝ, ως η μαζικότερη Οργάνωση νεολαίας, με δράση σε όλους τους τομείς 
που αφορούν τα δικαιώματα των νέων, εκπροσωπείται για ακόμα μια φορά 
στη διετή θητεία της νέας εκτελεστικής Γραμματείας του Συ.Ν.Κ., έχοντας το 

βήμα να ενδυναμώσει το ρόλο του Συμβουλίου στα ζητήματα νεολαίας, και την παρέμβαση 
του στα Όργανα του κράτους, καταδυκνύοντας την ανάγκη για αξιοποίηση προγραμμάτων 
που να απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες νέων.

Το ΣυΝΚ έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εταίρος του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση 
πολιτικών που αφορούν τη νεολαία καθώς προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για 
εφαρμογή δράσεων για επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. 
Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου γίνεται ο αρωγός επικοινωνίας μεταξύ νέων 
και πολιτικής, με στόχο πάντα να δίνεται βήμα και φωνή σε όλους τους νέους της Κύπρου. 
Συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο μεταξύ 
νέων και ιθυνόντων στην οποία προεδρεύει και άξιο αναφοράς είναι η θεσμοθέτηση της 
Βουλής των Νέων (πρόγραμμα Erasmus+ που πραγματοποιείται με συνεργασία του ΣυΝΚ 
και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας) με κύριο στόχο την προώθηση της συμμετοχής των 
νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και την προώθηση πολιτικών 
για τη νεολαία, γεγονός που βρίσκει σύμφωνους τις θέσεις μας, ως Οργανωση Νεολαίας 
που αγωνίζεται για την ενδυνάμωση συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Η ΕΔΟΝ, στηρίζοντας έμπρακτα το ΣυΝΚ είναι η μόνη Οργάνωση που διαχρονικά καταθέτει 
έγγραφα πολιτικής στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣυΝΚ με θέματα που αφορούν τους νέους 
όπως είναι η νεανική παραβατικότητα, το δικαίωμα στον τουρισμό, η αντιρατσιστική δράση 
των νέων, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, και η διεκδίκηση 
και θωράκιση δικαιωμάτων των νέων ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας. Πιστεύουμε ότι 
το Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο σε συνεργασία με τον ΟΝΕΚ, μπορεί να εκφράζει τις 
ανάγκες όλων των νέων, ως άξιος εκπρόσωπος τους.

Ως ΕΔΟΝ, θα εργαστούμε έτσι ώστε το ΣυΝΚ να έχει ουσιαστική παρέμβαση στην 
εκπροσώπηση της νεολαίας του τόπου μας, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και 
πολιτικές σκοπιμότητες. Η προσπάθεια για αποπολιτικοποίηση του ΣυΝΚ από ορισμένες 
οργανώσεις-μέλη του, έρχεται σε αντίθεση με το διαχρονικό στόχο του Συμβουλίου για 
την ενίσχυση της εμπλοκής των νέων στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και το σεβασμό 
στα συλλογικά και θεσμικά Όργανα. 

 Θα εργαστούμε ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να αποτελεί ένα μαζικό φορέα νεολαίας, 
όπου ο κάθε νέος θα μπορεί να απευθύνεται σε αυτό έχοντας ως κοινό στόχο μας την 
ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και 
την ενεργό πολιτότητα. Παράλληλα θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση μας στο ΣυΝΚ, μπορεί 
να συνδράμει στην επίτευξη αυτού του στόχου, με επωφελούμενη ολόκληρη την κοινωνία.

•Δέσποινα Παναγιώτου 
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
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H Κύπρος κατά το πέρασμα 
των αιώνων υπήρξε το μήλο 
της έριδος για τις μεγάλες 
δυνάμεις και πέρασε από τα 

χέρια πολλών κατακτητών κυρίως λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης. Ένα νησί 
που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων και τόσο κοντά στον πλούτο 
της Μέσης Ανατολής δεν θα μπορούσε 
παρά να απασχολεί τους στρατηγικούς 
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων, οι οποίες καθ’όλη τη διάρκεια 
της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου 
επιχειρούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
να θέσουν τη χώρα μας υπό τον έλεγχο 
τους. Αποκορύφωμα των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων στο νησί μας αποτελεί το 
δίδυμο έγκλημα του 1974, του οποίου τα 
αποτελέσματα δυστυχώς βιώνουμε μέχρι 
και σήμερα, με το 37% του εδάφους υπό 
παράνομη τούρκικη κατοχή και το λαό 
μας βίαια διαιρεμένο. 

Η Τουρκική κατοχή δεν αποτελεί όμως την 
μοναδική πληγή του τόπου, οι ρίζες της 
οποίας βρίσκονται στους ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς, καθώς η παρουσία των 
Βρετανικών Βάσεων στο νησί θέτει επίσης 
σε κίνδυνο την ακεραιότητά του και 
την ειρήνη και ασφάλεια του λαού της 
Κύπρου. 

Η ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και οι Συμφωνίες 
Λονδίνου-Ζυρίχης
Η Κύπρος, ως σταυροδρόμι μεταξύ 
Ευρώπης και Ινδίων, υπήρξε σημείο 
τεράστιας σημασίας για την Βρετανική 
Αυτοκρατορία και το αποικιακό εμπόριο 
κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, 
μέχρι την ανακύρηξη της ανεξαρτησίας 
του νησιού το 1960. Οι διεθνείς 
εξελίξεις και η ένταση της διαδικασίας 
της αποαποικιοποίησης επέβαλλαν 
στη Βρετανική Αυτοκρατορία να δώσει 
λύσεις στα διάφορα ανοικτά μέτωπα 
που είχε να αντιμετωπίσει. Ο ένοπλος 
αγώνας της ΕΟΚΑ και ο διχασμός που 
επιβλήθηκε από τα ακροδεξιά στοιχεία 
και από τις δύο κοινότητες κατά τη 
διάρκειά του, δημιούργησαν αδιέξοδα 
τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Βρετανοί 
και οδήγησαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου, οι οποίες ουσιαστικά 
επιβλήθηκαν στον κυπριακό λαό. Με βάση 
τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου η Κύπρος 
τέθηκε υπό την κηδεμονία εγγυήτριων 
δυνάμεων και  διαιωνιζόταν η παρουσία 
ξένων στρατών στο νησί, οδηγώντας σε 
μια ακρωτηριασμένη ανεξαρτησία. 

Ειδικότερα, με βάση τη «Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης και Εγγύησης και 
Συμμαχίας»  οι Βρετανοί εξασφάλισαν 
99 τετραφωνικά μίλια εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα 32 
σημεία σε διάφορα μέρη του νησιού 
ως «Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις». 
Η παρουσία των Βρετανικών Βάσεων 
διαιώνιζε την παρουσία ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων στο νησί, ενώ τα διαιρετικά 
στοιχεία του Συντάγματος έθεσαν τις 
βάσεις για τα διχοτομικά σχέδια των 
ιμπεριαλιστών και τα σχέδια για εσωτερική 
αποσταθεροποίηση, με αποκορύφωμα το 
προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
που άνοιξε το δρόμο για την Τουρκική 
εισβολή, τις συνέπειες της οποίας ζούμε 
44 χρόνια μετά.
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Βρετανικές Βάσεις και Μέση Ανατολή
Οι βάσεις του θανάτου, το ΝΑΤΟϊκό έκτρωμα 
που πληγώνει το νησί μας εδώ και σχεδόν 
60 χρόνια, προσβάλοντας τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δεν αποτελούν κίνδυνο αποκλειστικά για την 
ειρήνη και την ασφάλεια του Κυπριακού λαού, 
αλλά αποτελούν κίνδυνο και για την ειρήνη 
και σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής 
της Ανατολικής Μεσογείου. Σημειώνεται πως, 
τα τελευταία χρόνια οι Βρετανικές Βάσεις 
χρησιμοποιούν ένα από τα πιο σύγχρονα 
συστήματα παρακολούθησης με το οποίο 
κατασκοπεύεται η Μέση Ανατολή. Παράλληλα, 
οι στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούνται από 
το ΝΑΤΟ για στρατιωτικές εξορμήσεις στη 
Συρία και το Ιρακ, σκορπώντας το θάνατο, με 
σκοπό τον έλεγχο του πλούτου της περιοχής 
και τη δημιουργία της λεγόμενης «Νέας Μέσης 
Ανατολής». Η επαναχάραξη των συνόρων στη 
γειτονιά μας γίνεται με το αίμα του άμαχου 
πληθυσμού, προκαλώντας τεράστιο κύμα 
μετανάστευσης προσφύγων, των οποίων 
τα όνειρα συχνά πνίγονται στα νερά της 
Μεσογείου.

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ!
Ως ΕΔΟΝ τασσόμαστε ενάντια στα κατακτητικά 
σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή και 
την αποσταθεροποίηση της και αγωνιζόμαστε 
για την άμεση απομάκρυνση του ΝΑΤΟ από την 
Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας 
αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς που στενάζουν 
κάτω από τις ιμπεριαλιστικές επιβουλές 
και αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια τους. 
Αγωνιζόμαστε για τη διάλυση του ΝΑΤΟ και δεν 
αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε συμπόρευση, 
έμμεση ή άμεση, της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με αυτό. Καταγγέλουμε και στεκόμαστε ενάντια 
σε όλους όσοι μεθοδεύουν την ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  στους κόλπους του 
ΝΑΤΟ και υπενθυμίζουμε για ακόμα μια φορά 
ότι είναι τα ΝΑΤΟϊκά ιμπεριαλιστικά σχέδια 
στην περιοχή που οδήγησαν στην Κυπριακή 
τραγωδία και την μεγαλύτερη πληγή αυτού 
του τόπου.

Ως ΕΔΟΝ προτρέπουμε τη νέα γενιά αυτού 
του τόπου να συνεχίσει αγωνίζεται για την 
επανένωση του νησιού μας, για την ειρηνική 
συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, για την επίτευξη ενός κοινού 
μέλλοντος μακριά από εγγυήτριες δυνάμεις, 
επεμβατικά δικαιώματα, συρματοπλέγματα 
και ξένες εξαρτήσεις, ενός μέλλοντος όπου ο 
Κυπριακός λαός θα είναι πραγματικός αφέντης 
στον τόπο του.  Η απομάκρυνση των Βρετανικών 
Βάσεων είναι επιτακτική ανάγκη για να 
επιτευχθεί ο στόχος για μια Κύπρο πραγματικά 
ανεξάρτητη και ελεύθερη. Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι να παλέψουμε ενωμένοι για την 
απομάκρυνση του ΝΑΤΟϊκού αυτού εκτρώματος  
μετά τη λύση του κυπριακού και την οικοδόμηση 
μιας Κύπρου κυρίαρχης, ομοσπονδιακής και 
αποστρατικωποιημένης. Μιας Κύπρου που είναι 
αρκετά μεγάλη για να χωράει όλα τα παιδιά 
της αλλά πολύ μικρή για να χωράει βάσεις, 
στρατούς και συρματομπλέγματα. 

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ
Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

  •Ρουμπίνη Χατζηκωστή
  Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου
  ΕΔΟΝ Λάρνακας
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H 12η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως ‘’Ημέρα της Ερυθράς Χειρός’’, ή ‘’Ημέρα του Κόκκινου Χεριού’’ και είναι 

αφιερωμένη στα παιδιά που εμπλέκονται σε πολεμικές συρράξεις και καθιερώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 

2002, όπου και τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθράς Χειρός έχει ως  στόχο την υπενθύμιση αλλά και την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών όλου του κόσμου για τα παιδιά που βρίσκονται, τις περισσότερες φορές χωρίς  τη θέληση τους, 

σε ένοπλες ομάδες, υπηρετώντας  σε μέτωπα πολέμων και συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.  Σήμα της Ημέρας 

είναι μια κόκκινη παλάμη, η οποία περικλείει το περίγραμμα ενός παιδιού - στρατιώτη.

Περισσότερα από 300.000 παιδιά παγκοσμίως στρατεύονται χωρίς τη θέλησή τους, εκ των οποίων τα 100.000 

παιδιά είναι στην Αφρική και τα οποία συμμετέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα  με κάθε τρόπο είτε  ως μεταφορείς, ως 

αγγελιοφόροι, ως ανθρώπινες ασπίδες. Επίσης, σε αρκετές  χώρες όπως το Σουδάν, τη Τανζανία, το Τσαντ και το 

Μάλι υπό το βάρος των εμφύλιων πολέμων, η παιδικότητα δίνει τη θέση της σε παιδιά στρατιώτες που βιώνουν 

από νεαρή ηλικία το φρικαλέο και αδίστακτο πρόσωπο του πολέμου. Σύμφωνα με την Unicef, περισσότερα από 2 

εκατομμύρια παιδιά πέθαναν εξ αιτίας των πολέμων και σχεδόν 15 εκατομμύρια εκτοπίσθηκαν ή έγιναν πρόσφυγες 

από τις διάφορες συρράξεις, μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού κάθε παιδί «Έχει δικαίωμα σε προστασία 

και ελευθερία από τον πόλεμο. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να αναγκαστούν να πάνε στο στρατό ή να 

συμμετέχουν σε πολέμους.»

Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν με κάθε τρόπο να πείσουν  τις ένοπλες ομάδες να απελευθερώσουν τα παιδιά. Κάθε 

παιδί το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια κατάσταση σύγκρουσης, είτε  είναι αυτόπτης μάρτυρας είτε  συμμετέχει στη 

βία, χάνει την ανθρωπιά του, και τα βιώματα αυτά  το συνοδεύουν σε ολόκληρη του την ζωή . 

Ως ΕΔΟΝ τασσόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας και  πολέμου. Πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά τα παιδιά. Καμία 

παιδική και ανθρώπινη ζωή να μην χάνεται στον βωμό του πολέμου και των  ιμπεριαλιστικών προσδοκιών της κάθε 

χώρας. Ας προωθήσουμε και ας εργαστούμε όλοι για ένα ειρηνικό κόσμο μακριά από πολέμους και καταστροφές. 

 Ας στρέψουμε το βλέμμα σ΄αυτά τα παιδιά και ας συμβάλουμε όλοι ουσιαστικά έτσι  ώστε να σταματήσουμε αυτή 

την απάνθρωπη  και βίαιη συμπεριφορά που σπρώχνει  αθώα  παιδιά να οπλίζονται και να σκοτώνουν εν ψυχρώ 

ανθρώπους. Ευθύνη και χρέος όλων αποτελεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ευημερία και 

ειρήνη των λαών, για την ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

«Ο λόχος μου ήταν η οικογένειά μου, το όπλο μου ήταν ο εγγυητής και προστάτης μου, και ο κανόνας μου ήταν 

σκότωσε ή θα σκοτωθείς. Δεν ένιωθα οίκτο για κανέναν. Η παιδική μου ηλικία είχε χαθεί χωρίς να το ξέρω.» 

Ισμαήλ Μπεά, 12 ετών, Σιέρα Λεόνε

•Μαρία Κυριακίδη

Κεντρική Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων

TO ΣYNΘHMA MAΣ
 
TON ΠOΛEMO ΔE ΘEΛOYME
TO ΦAΣIΣMO MIΣOYME
EIMAΣTE EΔONOΠOYΛA
ΓI AYTO ΠPΩTOΠOPOYME

ΠPΩTOΠOPOI ΠPΩTOΠOPOI
ΠPΩTOI ΠPΩTOI
ΠANTA ΠPΩTOI
ΠPΩTOI ΣTO ΠAIXNIΔI
ΠPΩTOI ΣTH ΔOYΛEIA
ΠPΩTOI ΣTON AΓΩNA
ΓIA TH ΛEYTEPIA
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Εμείς 
τα 

ΕΔΟΝόπουλα 
παλεύουμε 

ενάντια στην αδικία, 
το φασισμό, το 

σοβινισμό και τον 
πόλεμο.
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M

Στο δικό μας σχο
λείο - στα πλαίσ

ια της σημερινής 

δήθεν “ανθρωποκεντρικής παι
δείας” - ερχόμα

στε 

καθημερινά αντιμέτω
ποι με απαράδεκ

τα ποινικά 

μέτρα. Οι μαθητές δέχονται επ
ιπλήξεις και 

αποβάλλονται γ
ια θέματα όπως η μαθητική στολή, 

ανεξαρτήτως του ήθους κα
ι του χαρακτήρα

 τους. Η 

υπερβολική αυσ
τηρότητα εμποδίζει τη δημιουργία 

φιλικού περιβάλλο
ντος στο χώρο του σχολείου

. Τι 

μηνύματα μας δίνε
ι αυτή η μέθοδος; Πόσο μας 

βοηθά να καλλιεργή
σουμε την προσωπικότητα μας; 

Είναι αυτή η ανθρωποκεντρική παιδ
εία που μας 

υπόσχονται;

•Κωνσταντίνα Ματθαίου

Λύκειο Λειβαδιών, Λάρνακας

ε τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως 
την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταλαμβάνει η οικογένεια και 
η πολιτεία για την ανατροφή, την εκπαίδευση και την μόρφωση του 
παιδιού. Η παιδεία είναι κύκλος των γνώσεων, δεξιοτήτων που πρέπει 
να δίνονται και να καλλιεργούνται με την σωστή διδασκαλεία.

Ως μαθητές και ως ΠΕΟΜ απαιτούμε μια ανθρώπινη και δημοκρατική παιδεία. Η 
παιδεία  δεν αποτελεί αποκλειστικό έργο των γονιών αλλά και άλλοι παράγοντες 
όπως η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση με την ευρεία  έννοια  περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στην σκέψη, 
στον χαρακτήρα και στην σημαντική αγωγή του ατόμου.

 Αρχικά χρειαζόμαστε το σωστό κίνητρο για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μας. 
Δεν θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας μετατρέψει σε ρομπότ αλλά ένα σύστημα 
που θα μας ενθαρρύνει να καλλιεργήσουμε την δική μας κριτική σκέψη, την αγάπη 
για της επιστήμες, την τεχνολογία, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Θέλουμε ένα 
σχολείο που να καταπολεμά την μισαλλοδοξία, των ρατσισμό αλλά και να αποδέχεται 
την διαφορετικότητα. Θέλουμε ένα σχολείο που θα μας διδάσκει την αλήθεια για 
τα γεγονότα του 1974 που δεν θα κρύβουν γεγονότα, που δεν θα αναπαράγει 
εθνικιστικούς μύθους αλλά και που δεν θα μας φλομώνει στο ψέμα.

 Επίσης ζητάμε να καταργηθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο όπου δίνουν προσήλωση 
στις εξετάσεις και στο κυνήγι του βαθμού και όχι στην ουσία των μαθημάτων. Αυτό 
το μέτρο προωθήθηκε  από την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη την ίδια στιγμή 
που δεν υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης αλλά 
και την εμπέδωση της στους μαθητές. Εμείς οι μαθητές θέλουμε να καταργηθεί αυτό 
το μέτρο ώστε να μειωθεί το άγχος αλλά και η παραπαιδεία που θα αυξηθούν με 
την εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο.

Επιπρόσθετα ένα ακόμη θέμα που απασχολεί εμάς τους μαθητές είναι η στολή, 
όπου η κυβέρνηση  Αναστασιάδη προώθησε την επαναφορά της μαθητικής στολής 
όπου για τα κορίτσια είναι η γκρίζα φούστα, άσπρη φανέλα και άσπρο πουκάμισο 

παράλληλα για τα αγόρια γκρίζο παντελόνι, άσπρη φανέλα ή άσπρο πουκάμισο 
με την δικαιολογία “χρειάζεται η μαθητική στολή για να μην ξεχωρίζουν τα παιδία 
μεταξύ τους” χωρίς να μπει στην σκέψη ο κύριος Αναστασιάδης ότι κάθε χρόνο 
μια οικογένεια για μόνο ένα παιδί χρειάζεται 250 με 300 ευρώ για να καλύψει τις 
ανάγκες του παιδιού του για τη σχολική χρονιά μένοντας με την απορία αν μια 
οικογένεια έχει περισσότερα παιδία πόσα έξοδα θα έχει.

Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη εφάρμοσε τη 
μείωση των απουσιών που δικαιόμαστε από 150 σε 120 και την κατάργηση των 
αδικαιολόγητων απουσιών, κάνοντας ακόμη πιο αυστηρή την αποβολή όπου με τους 
μαθητές να μην έχουν καν το δικαίωμα της πρόσβασης στο μάθημα, με αποτέλεσμα 
να χαθούν μαθήματα που στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πρέπει οι μαθητές 
να εξεταστούν. Διαφωνούμε με αυτό το μέτρο και υποστηρίζουμε την επαναφορά 
των παλιών κανονισμών, δηλαδή 150 απουσίες, να υπάρχουν οι αδικαιολόγητες 
απουσίες και να υπάρχει και πρόσβαση στο μάθημα και μετά την αποβολή. 

Τέλος, εμείς ως ΠΕΟΜ δεν αντέχουμε άλλο τους νέους κανονισμούς λειτουργίας 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση του  κύριου Αναστασιάδη. Ζητούμε ένα ανθρώπινο και 
δημοκρατικό σχολείο χωρίς διακρίσεις, στολές, μείωση απουσιών και εξετάσεις ανά 
τετράμηνο που θα μας κάνουν πειραματόζωα. Μας μαθαίνουν για την ανθρωπιστική 
παιδεία χωρίς όμως να υπάρχει σεβασμός στην άποψη των μαθητών και χωρίς να 
υπάρχει ειλικρίνεια από το Υπουργείο Παιδείας.   

Η παιδεία είναι σαν το πιο σημαντικό όπλο της νεολαία αλλά και της κοινωνίας. 
Πρέπει όλοι μαζί να πολεμήσουμε ώστε να έχουμε μια δημοκρατική και πάνω από 
όλα μια ανθρώπινη παιδεία για ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον όχι μόνο για 
την δική μας γενιά αλλά και για τις επόμενες γενιές της Κύπρου.

•Σοφία Θεοδοσίου
Μάριαμ Σαλάμ
ΠΕΟΜ Λυκείου Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα
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Τον τελευταίο καιρό στο σχολείο μας, την Τεχνική Σχολή 
Αυγόρου, αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό 

πρόβλημα. Μετά από αρκετές συναντήσεις και 
επιστολές προς τα γραφεία της Επαρχιακής Μέσης 

Εκπαίδευσης Αμμοχώστου και τη διεύθυνση του σχολείου 

μας για το θέμα της στολής και ειδικότερα το ότι ζητήθηκε από 

τη διεύθυνση να μας αφήσουν να φοράμε φόρμες τους χειμερινούς 

μήνες λόγω του κρύου. Ο διευθυντής του σχολείου μας αρνείται, με 

την πρόφαση ότι ακολουθεί τους κανονισμούς για τη στολή και ότι δεν 

στάλθηκε καμιά εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που να αφήνει 
τους μαθητές να φοράνε φόρμες.Ως μαθητές της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου ζητάμε το αυτονόητο. 

Θα πράξουμε και θα αποταθούμε όπου και όπως χρειάζεται 

ούτως ώστε να μην μας καταπατούν τα δικαιώματα μας.•Γιώργος ΚαραολήςΤεχνική Σχολή Αυγόρου
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υμπληρώνονται φέρος 44 
χρόνια από την ίδρυση της 
Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Φοιτητικών Ενώσεων. Η ΠΟΦΕΝ 
ως δευτεροβάθμιο όργανο των 
φοιτητών με σταθμό το 44ο 
Συνέδριο συνεχίζει να είναι 
μπροστάρης για ένα οργανωμένο 

φοιτητικό κίνημα ενωμένο, διεκδικητικό και 
μαζικό.

H Προοδευτική Κ.Φ. ήταν, είναι και θα 
παραμείνει ο στυλοβάτης της ΠΟΦΝΕ 
και μετά το 2004 ΠΟΦΕΝ καθώς και ο 
μπροστάρης των αγώνων του φοιτητικού 
κινήματος για τα κεκτημένα, τα δικαιώματα 
και τις διεκδικήσεις του. 

Τον Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιήιηκε 
η Β’ Διοικούσα της ΠΟΦΕΝ για έγκριση 
του αριθμού των εγγεγραμμένων 
αντιπροσώπων για το συνέδριο της 
ΠΟΦΕΝ και την έγκριση  και επικύρωση 
των  αποτελεσμάτων των Φοιτητικών 
Ενώσεων σε Κύπρο, Ελλάδα και 
εξωτερικό. Στη Διοικούσα συμμετείχαν 
τέσσερεις παρατάξεις (Προοδευτικη, 
Αναγέννηση,  Πρωτοπορία, 
Αγώνας) οι οποίες καλέστηκαν να 
επικυρώσουν τα αποτελέσματα.

Η στάση που τήρησε η Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορία σε αυτή τη διαδικασία 
είναι καταδικαστέα με τον πιο 
έντονο και κατηγορηματικό 
τρόπο. Με σκοπό να διχάσει 
και να διασπάσει το φοιτητικό 
κίνημα, θέτοντας σε πρώτη 
μοίρα τα μικροκομματικά 
και μικροπολιτικά της 
συμφέροντα, αποχώρησε 
από την Διοικούσα και 
απείχε από το Συνέδριο της 
ΠΟΦΕΝ. Αφορμή, αποτέλεσε 
η διαδικασία επικύρωσης 
των νοθευμένων εκλογικών 
αποτελεσμάτων της 
Ε.Φ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης.  
Την ίδια ώρα που θα 
έπρεπε όλες οι παρατάξεις 
να  προχωρήσουν 
μ α ζ ί  γ ι α  τ η ν  
εκδημοκρατικοποίηση 
μ ι α ς  ι σ τ ο ρ ι κ ή ς 
Φοιτητικής Ένωσης 
όπως αυτής της 
Θεσσαλονίκης , η 
Φ.Π.Κ επέλεξε να 
αποχωρήσουν οι 
α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο ι 
τ η ς  α π ό  τ ο 
δευτεροβάθμιο 
ό ρ γ α ν ο 
εκπροσώπησης 
των φοιτητών, 

διακινδυνεύοντας έτσι το εκλογικό δικαίωμα των 
φοιτητών στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές όχι 
μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά δυστυχώς γενικότερα 
και σε άλλες φοιτητικές ενώσεις που ελέγχουν. 

Παρά το γεγονός ότι σε ανακοίνωση της Φ.Π.Κ 
Πρωτοπορίας αναφέρθηκε ότι το Συνέδριο ήταν 
παράνομο και αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» 
της ΠΟΦΕΝ, η παρουσία πολλών κρατικών 
παραγόντων έδειξε το ακριβώς αντίθετο. Η 
παρουσία αντιπροσωπείας από το Υπουργείο 
Παιδείας , αντιπροσωπεία εκ μέρους  του Προέδρου 
της Δημοκρατία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παιδείας της Βουλής οι οποίοι έστειλαν τον δικό 
τους χαιρετισμό προς το Συνέδριο, από οργανώσεις 
Νεολαίας όπως  ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και 
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αντιπροσωπεία 
από το κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του 
ΔΗΣΥ, δείχνει ότι παρά την απουσία της Φ.Π.Κ 
Πρωτοπορίας από το νέο Δ.Σ της ΠΟΦΕΝ, το κύρος 
και οι αποφάσεις του ανώτατου εκτελεστικού 
οργάνου των φοιτητών λαμβάνονται υπόψιν από 
τους αρμόδιους φορείς. 

Θετικό για το 44ο  Συνέδριο της ΠΟΦΝΕ – ΠΟΦΕΝ 
είναι ότι εγκρίθηκαν ομόφωνα προοδευτικά 
ψηφίσματα -  θέσεις από τις παρούσες παρατάξεις 
για εφαρμογή ή υιοθέτηση  από το νέο Δ.Σ. 
Θέσεις υπεράσπισης των φοιτητικών ζητημάτων , 
συνέχισης  της στήριξης της  ΔΔΟ ως της μοναδικής 
βιώσιμης και εφικτής μορφής  λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος και καταδίκης των νεοφιλελεύθερων 
μέτρων της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. 
Αποφασίστηκε η συνέχιση της αλληλεγγύης προς 
τους αγωνιζόμενους λαούς, στάληκαν μηνύματα  
επαναπροσέγγισης με την Τ/Κ κοινότητα και 
συνέχισης του αγώνα για μια πραγματική Ευρώπη 
των λαών. 

Η ΠΟΦΕΝ  μέτα το συνέδριο έστειλε  το μήνυμα ότι θα 
μείνει ενωμένη για ακόμη μια χρονιά με μόνη έγνοια 
τις διεκδικήσεις και τους αγώνες του οργανωμένου 
φοιτητικου κινήματος. Οι δημοκρατικές παρατάξεις 
δεν πρόκειται να συναινέσουν στην οποιαδήποτε 
υπονόμευση του δικαιώματος εκπροσώπησης της 
φοιτητιώσας νεολαίας στα συλλογικά όργανα του 
φοιτητικού κινήματος.  Οι δυσμενείς συνθήκες που 
βιώνει η γενιά μας καταδεικνύουν με τον πιο έντονο 
τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενωμένου 
και μαζικού φοιτητικού κινήματος.  Βασικό μέλημα 
της ΠΟΦΕΝ θα παραμείνει η υπεράσπιση του 
δικαιώματος των νέων για δημόσια και δωρεάν 
Παιδεία και θα βρεθεί ανάχωμα στις οποιεσδήποτε 
αντιλαϊκές πολιτικές στα ζητήματα της οικονομίας. 

Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου καταρτίστηκε 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού σε 
σώμα η νέα Γενική Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ, στην 
οποία εκπροσωπούνται οι τρεις δημοκρατικές 
παρατάξεις (Προοδευτική, Αναγέννηση, Αγώνας). 

Μέσα και από τις τελευταίες εξελίξεις η Προδευτική 
ΚΦ και κατ΄ επέκταση το οργανωμένο φοιτητικό 
κίνημα με μπροστάρη την ΠΟΦΕΝ θα πρέπει να βγει 
πιο δυνατή και διεκδικητική. Με αποφασιστικότητα 
να σταθούμε απέναντι  σε όσους αποφασίζουν για 
εμάς, χωρίς εμάς.  Δηλώνουμε έτοιμοι να βρεθούμε 
μπροστάρηδες στους μικρούς και μεγάλους αγώνες 
των φοιτητών σε κάθε χώρο σπουδών και να 
παλέψουμε για τον εκδημοκρατισμό του φοιτητικού 
κινήματος και των διαδικασιών των Φοιτητικών 
Ενώσεων. 

•Ευδόκιμος Ευαγόρου
Μέλος Δ.Σ Προοδευτικής Κ.Φ ΤΕΠΑΚ
Μέλος Γραμματείας ΠΟΦΕΝ 
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17νέοι  εργαζόμενοι

 Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) αποτελεί την 
ιστορικότερη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και ιδρύθηκε το 
1945 μετά το τέλος του Β Παγκόσμιο  Πόλεμου.  Η ΠΣΟ εκπροσωπεί 
πέραν των 92 εκατομμυρίων εργαζομένων σε 126 χώρες και αποτελεί 
το διεθνές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.  Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία διατηρεί 9 περιφερειακά και υποπεριφερειακά γραφεία 

για τον συντονισμό την δράσης ανά Ήπειρο και περιοχή.  Επίσης διαθέτει 10 διεθνείς 
κλαδικές οργανώσεις που καλύπτουν τους βασικούς κλάδους παραγωγής και  υπηρεσιών 
ενώ προσανατολίζεται στην δημιουργία ακόμα 2 κλαδικών οργανώσεων.    Παράλληλα 
στην ΠΣΟ εντάσσονται 5 ειδικές επιτροπές οι οποίες οργανώνουν τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες της ΠΣΟ σε συγκεκριμένες ομάδες ή/και ζητήματα.  Οι ειδικές 
επιτροπές της ΠΣΟ είναι η Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας , η επιτροπή Εργαζόμενων 
Γυναικών, η Επιτροπή Μεταναστών και Προσφύγων, η Επιτροπή Νομικών και η 
Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Στις 2-3 Νοεμβρίου του 2017 
πραγματοποιήθηκε το 3ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Εργαζόμενης Νεολαίας 
στην Ρώμη της Ιταλίας με την 
συμμετοχή 120 νέων συνδικαλιστών  
από όλο τον κόσμο.  Κατά την 
διάρκεια του συνεδρίου δεκάδες 
αντιπρόσωποι από τις 5 ηπείρους 
συζήτησαν σε αγωνιστικό πνεύμα 
την κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι εργαζόμενοι στην χώρα 
τους αναλύοντας τις σύγχρονες 
προκλήσεις και προβλήματα που 
βιώνουν από την καπιταλιστική κρίση 
και επιθετικότητα. Ζητήματα όπως η 
ανεργία, η μετανάστευση, ο φραγμοί 
στην μόρφωση, η υποαπασχόληση, 
οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, οι 
συνθήκες εργασίας, ο περιορισμός 
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
κ.α συζητήθηκαν διεξοδικά από 
δεκάδες ομιλητές. 

Επιπρόσθετα συζητήθηκε συνολικά 
ο ρόλος και το καθήκον των ταξικών 
συνδικάτων απέναντι στην σημερινή 
επίθεση του κεφαλαίου. Οι εργασίες 
του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με 
την συζήτηση για τον καταρτισμό 
του σχεδίου απόφασης του 3ου 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Εργαζόμενης 
Νεολαίας και με την εκλογή της 14μελούς 
γραμματείας εργαζόμενης νεολαίας της 
ΠΣΟ. Η εκλογή της ΠΕΟ στην γραμματεία 
νέων αποτελεί την αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη του παγκόσμιου 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος 
στην εργατική τάξη της Κύπρου και 
στους αγώνες της νεολαίας και του 
συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας 
μας.

Στις 27-28 Ιανουαρίου 2018 η 
Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας 
πραγματοποίησε την πρώτη της 
συνεδρία, μετά την εκλογή της, 
στα κεντρικά γραφεία της ΠΣΟ 
στην Αθήνα.  Στην   συνάντηση 
συζητήθηκε το σχέδιο απόφασης, 
που εγρίθηκε στο συνέδριο της 
Ρώμης και καθορίστικε το πλάνο 
της Επιτροπής Εργαζόμενης 
Νεολαίας για το 2018.  Η Ε.Ε.Ν. 
αποφάσισε συγκεκριμένες 
δράσεις για τα την υλοποίηση 
των πιο κάτω στόχων:

•Συμμετοχή και στήριξη της νεολαίας στα επιμορφωτικά 
σεμινάρια της ΠΣΟ η οποία ανακήρυξε 
το 2018 ως έτος συνδικαλιστικής κατάρτισης.

  

•Να πρωτοστατήσει 
στην πάλη για την διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης της νεολαίας και των εργαζομένων 
στο σύνολο τους.

• Να συνεισφέρει στην ομαλότερη προσαρμογή των 
μεταναστών, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους 
και να εργαστεί προς την ένταξη και συμμετοχή 
τους στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας 
που διαμένουν και εργάζονται.

• Την ενημέρωση των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο 
για τα ιμπεριαλιστικά εγγκλήματα και επιθέσεις 
που εξαπολύονται στον κόσμο και την ενδυνάμωση 
της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους 
εργαζόμενους της κάθε χώρας.

• Την καταπολέμηση του ατομικισμού, της απάθειας 
και της πολιτικής αδιαφορίας της νέας γενιάς και 
ανάπτυξη του ταξικού συνδικαλισμού στην νεολαία.

• Σταθερός στόχος της Ε.Ε.Ν. της ΠΣΟ 
είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την 
αναβάθμιση της ταξικής συνειδητοποίησης 
των νέων εργαζομένων, την αντίληψη 
και κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών 
της καπιταλιστικής  βαρβαρότητας και 
την σφυρηλάτιση τους στους αγώνες της 
εργατικής τάξης.

Η Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας της ΠΣΟ 
καλεί τους νέους εργαζομένους κάθε χώρας 
να ενώσουν τη φωνή τους με το Διεθνές Ταξικό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, να ενταχθούν 
και να αγωνιστούν ενεργά μέσα από το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας τους για 
την διασφάλιση των σύχρονων αναγκών της 
εργατικής τάξης.

Το τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ όπως 
σε κάθε κάλεσμα του ταξικού συνδικαλιστικού 
κινήματος, δηλώνει παρών και σε αυτό το κάλεσμα 
και διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί για την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕΝ της ΠΣΟ 
ανάμεσα στην εργαζόμενη νεολαία της Κύπρου.

•Πέτρος Πέτρου 
Μέλος Επιτροπής Εργαζόμενης Νεολαίας 

Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας
Μέλος ΕΔΟΝ
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18 περιβάλλον

Ακάμας-Μοναδική ομορφιά....
Στο βορειοδυτικό άκρο της Κύπρου, η χερσόνησος 
Ακάμα είναι μια περιοχή μοναδικής φυσικής 
ομορφιάς, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, που 
εκτείνεται σε επιφάνεια 230 τ.χλμ. και προσφέρει 
ατελείωτες δυνατότητες για πεζοπορία, ορεινή 
ποδηλασία, κολύμπι και παρατήρηση πτηνών. 
Είναι μια περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς, 
απρόσβλητη από τις επιδράσεις της ανάπτυξης. 
Η μοναδικότητα της περιοχής της Κύπρου, καθώς 
και όλης της Μεσογείου, έγκειται στο πολύτιμο 
περιβάλλον τους. Η ποικιλότητα χλωρίδας και 
πανίδας που υπάρχει σε αυτή τη σχετικά μικρή 
περιοχή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στον 
Ακάμα, φύονται σπάνια ενδημικά φυτά και ζουν 
ή τον χρησιμοποιούν κατά τις μετακινήσεις τους 
αλεπούδες, φίδια και άλλα ερπετά καθώς και πολλά 
είδη αποδημητικών πουλιών. Παράλληλα, διαθέτει 
εντυπωσιακή χλωρίδα, με 530 είδη φυτών, από τα 
οποία τα 39 είναι ενδημικά ενώ πολύ πλούσια είναι 
και η πανίδα της, με 168 είδη πουλιών, 20 είδη 
ερπετών, 16 είδη πεταλούδας και 12 διαφορετικά 
είδη θηλαστικών. 

Το πρόβλημα που προκύπτει με την περιοχή 
του Ακάμα, αφορά τις ιδιωτικές περιουσίες που 
βρίσκονται εντός των συνόρων του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου και της προστατευμένης περιοχής 
του Natura 2000. 

Έχουν γίνει προσπάθειες διαμέσου των χρόνων 
για δημιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου που 
θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να διαφυλάξουν 
τα δικαιώματα τους αλλά και να διατηρηθεί η 
χερσόνησος του Ακάμα ως έχει, χωρίς να αλλοιωθεί 
η μοναδική της περιβαλλοντική ομορφιά από την 
«τσιμεντοποίηση» και την αλόγιστη οικιστική 
ανάπτυξη.

Ήρθε η ώρα της «ανάπτυξης»... 
Η πρόταση του διαχειριστικού σχεδίου που 
παρουσίασε ενώπιον τις κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Περιβάλλοντος πριν λίγες μέρες ο 
Υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
εξαιρεί από το Εθνικό Δασικό Πάρκο τις περίκλειστες 
ιδιωτικές περιουσίες, ενώ τα μέτρα «ήπιας» 
ανάπτυξης που προτείνει με την εκπόνηση ενός νέου 
τοπικού σχεδίου και η αλλαγή των υφιστάμενων 
πολεοδομικών ζωνών ανοίγει τον δρόμο για την 
οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση της περιοχής. 

Δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για να 
ανατρέψουν όλες τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και 
πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ακάμα, 
έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων των 
μεγάλων επιχειρηματιών. Το όλο σχέδιο ουσιαστικά 
θα ωφελήσει τους λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες 
που έχουν ξεκάθαρα συμφέροντα και έτοιμα σχέδια 
για την περιοχή. 

Ήδη μερικοί από αυτούς  έχουν εδώ και καιρό 
προβάλει το ενδιαφέρον τους για δημιουργία 
ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποστατικών 
στην περιοχή του Ακάμα. Ο κίνδυνος για 
περιβαλλοντική καταστροφή και αλλοίωση της 
περιοχής είναι τεράστιος. Ήδη τα τελευταία δύο 
χρόνια ο αυξημένος αριθμός τουριστών που 
επισκέπτεται την περιοχή, έχει αυξήσει σημαντικά 
την ρύπανση και την παραγωγή σκουπιδιών όπως 
καταγγέλλουν οικολογικές και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. 

Η ΕΔΟΝ έχει σαν πρώτο της μέλημα την προστασία 
της χερσονήσου του Ακάμα, καθώς φιλοξενεί 
πολυάριθμα και σημαντικά οικολογικά, ιστορικά 
και οικονομικά στοιχεία και ο συνδυασμός όλων 
αυτών στην περιοχή το καθιστά μοναδικό τοπίο 
στην Κύπρο και την Ευρώπη. Τα οποιαδήποτε σχέδια 
που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση οικονομικών 
συμφερόντων εις βάρος του περιβάλλοντος μας 
βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Θεωρούμε ότι η 
Εκπόνηση Σχεδίου Πράσινης και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Κοινοτήτων αποτελεί το πρώτο βήμα προς την 
σωστή ρύθμιση του θέματος, έτσι ώστε μέσα από 
οριζόντιες και στοχευμένες πολιτικές να ενισχυθεί 
και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών 
και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η προστασία και η 
αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος του τόπου 
μας.

•Μιχαλάκης Σόλωνος
Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Π έρασαν 170 ολόκληρα 
χρόνια από την 20η 
Φεβρουαρίου του 1848, 
όταν κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά το  

«Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος». Ξεκίνησε να γράφεται 
στα τέλη του 1847 από τους Κάρλ 
Μάρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, ως 
η προγραμματική διακήρυξη της 
«Ένωσης Κομμουνιστών». Αποτελεί 
ιστορικά, το πρώτο προγραμματικό 
κείμενο του Επιστημονικού 
Κομμουνισμού, αλλά και το 
πρώτο Πρόγραμμα μιας διεθνούς 
κομμουνιστικής οργάνωσης.  
Για πρώτη φορά αναπτύχθηκαν 
ολοκληρωμένα όλες οι βασικές ιδέες 
του μαρξισμού, χωρίς φυσικά την 
τόσο βαθιά ανάλυση που θα βρεί 
κανείς σε άλλα κείμενα των δύο 
θεμελιωτών της ιδεολογίας μας, 
αλλά αρκετά χρήσιμο για κάθε νέο 
και νέα κομμουνιστή/στρια. Το 
Μανιφέστο του Μαρξ και του Ένγκελς 
έγινε θεωρητικό και προγραμματικό 
ντοκουμέντο  του επιστημονικού 
σοσιαλισμού, αλλά και το όπλο 
των εργατών όλου του κόσμου που 
παλεύουν για καλύτερες συνθήκες 
εργασίας μέσα  στη λαίλαπα του 
καπιταλισμού. 

Το «Μανιφέστο» αποτελείται από την 
εισαγωγή και τέσσερα κεφάλαια: 1. 
Αστοί και προλετάριοι, 2. Προλετάριοι 
και κομμουνιστές, 3. Σοσιαλιστική 
και κομμουνιστική φιλολογία και 
4. Η Στάση των κομμουνιστών 
απέναντι στα διάφορα κόμματα 
της αντιπολίτευσης. Ξεκινά με την 
ιστορική φράση στην εισαγωγή του 
κειμένου: «Ένα φάντασμα πλανιέται 
στην Ευρώπη: το φάντασμα του 
κομμουνισμού» γιατί με βάση τον 
Μαρξ και τον Ένγκέλς «είναι καιρός 
πια οι κομμουνιστές να εκθέσουν 
ανοιχτά μπροστά σ’ όλο τον κόσμο 
τις αντιλήψεις τους, τους σκοπούς 
τους, τις επιδιώξεις τους και ν’ 
αντιπαραθέσουν στο παραμύθι του 
κομμουνιστικού φαντάσματος ένα 
Μανιφέστο του ίδιου του κόμματος».

Συγγραφή του 
«Μανιφέστου»...

Το ιστορικό αυτό αλλά πάντα 
επίκαιρο έργο των Μαρξ - Ενγκελς, 
γράφτηκε για τις ανάγκες ύπαρξης 
ενός θεωρητικού και πρακτικού 
προγράμματος της «Ένωσης 
Κομμουνιστών». Η «Ένωση 
Κομμουνιστών» (1847 - 1852), 
είναι η πρώτη στην ιστορία Διεθνής 
Κομμουνιστική Οργάνωση που 
ίδρυσαν και καθοδήγησαν οι Μαρξ 
- Ενγκελς. Ιδρύθηκε τον Ιούνη 
του 1847, με τη σύγκληση του 
1ου Συνεδρίου της το οποίο και 

και ο Φ. Ενγκελς: δημιούργησαν 
μια τέτοια επαναστατική θεωρία, 
που εξήγησε την ανάγκη αυτής 
της συγχώνευσης κι έβαλε το 
καθήκον στους σοσιαλιστές να 
οργανώσουν την ταξική πάλη του 
προλεταριάτου». 

Το «Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο» ως βάση 
για την οικοδόμηση ενός 
Διεθνούς Κομμουνιστικού 
Κινήματος...

Το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» 
αποτελεί την βάση για την οικοδόμηση 
ενός Διεθνούς Κομμουνιστικού 
Κινήματος. Όσο περνούν τα χρόνια 
ο καπιταλισμός γίνεται όλο και πιο 
βάρβαρος. Οι  νέοι και οι νέες όλο 
και πιο πολύ βιώνουμε τις συνέπειες 
της κρίσης. Χρέος μας να μελετάμε 
και να λαμβάνουμε γνώση από 
εκείνα τα βιβλία που αποτυπώνουν 
την κοσμοθεωρία του Μαρξισμού 
– Λενινισμού. Μπορεί να αποτελεί 
ένα εργαλείο που γράφτηκε στις 
καπιταλιστικές συνθήκες της 
εποχής του, δεν παύει όμως να 
είναι εμποτισμένο με τον διαλεκτικό 
τρόπο σκέψης και ανάλυσης που 
διδάσκει η μαρξιστική φιλοσοφία, 
που οφείλουμε να αναπτύξουμε 
και σήμερα ώστε να αναλύσουμε 
σωστά τη δική μας εποχή και 
το σημερινό καπιταλισμό και τη 
σημερινή βάρβαρη μορφή του,  
βάζοντας δηλαδή τα ταξικά γυαλιά 
μας στις ανάγκες του σήμερα που 
επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο 
την ανάγκη για σοσιαλισμό και όχι  
το αντίθετο. Με αυτό τον τρόπο θα 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
σύγχρονες ανάγκες του ταξικού 
αγώνα. Μέσα από το κείμενο του 
«Μανιφέστου» ο νέος , ο εργάτης, 
ο φοιτητής, ο εργαζόμενος σε αυτές 
τις δύσκολες καταστάσεις πρέπει 
να αντλεί αισιοδοξία ακόμα και σε 
αυτούς του δύσκολους καιρούς, 
ότι ο κόσμος που ζούμε  μπορεί να 
αλλάξει και  θα αλλάξει. Σε  αυτόν 
τον αγώνα καταθέτουμε όλες μας 
τις δυνάμεις για το νέο κόσμο που 
ονειρευόμαστε.

 (*το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος μπορείτε να το βρείτε στη 
δανειστική βιβλιοθήκη του Κ.Σ. της 
ΕΔΟΝ)

•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου 
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

αναδιοργάνωσε ριζικά την «Ένωση Δικαίων» και με πρόταση του Ενγκελς μετονομάστηκε 
σε «Ένωση Κομμουνιστών». Από την αναδιοργάνωση και την έγκριση του καταστατικού της 
γίνεται και η αντικατάσταση του συνθήματος που είχε η «Ένωση Δικαίων» δηλαδή το «Όλοι 
οι άνθρωποι είναι αδέλφια» με τo  κάλεσμα των εργατών όλου του κόσμου στον αγώνα για 
καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το σύνθημα αυτό έμελλε από τότε 
να ακολουθεί τους αγώνες τις εργατικής τάξης «ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!»

Περιεχόμενο...

Μέσα από τις σελίδες του «Κομμουνιστικού  Μανιφέστου»,  γίνεται παρουσίαση της κοινωνικής 
εξέλιξης, αλλά και της ταξικής πάλης ως τον κύριο μοχλό κίνησης αυτής της εξέλιξης. Γίνεται 
περιγραφή της ανάπτυξης του Καπιταλιστικού συστήματος , αλλά και το πώς η εργατική τάξη 
θα το στείλει στα τάρταρα. Εκείνο το εκμεταλευτικό σύστημα που σκοτώνει κυριολεκτικά, 
αλλά και μεταφορικά εκατοντάδες εργαζόμενους κάθε ημέρα. Και φυσικά μιλάει για την 
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική εξουσία. Ο Λένιν ήδη από το 1899 
υπογράμμιζε την αδιάρρηκτη σχέση επαναστατικής θεωρίας και εργατικού κινήματος που 
κατακτήθηκε με τη θεμελίωση του μαρξισμού: «Ο προσανατολισμός του σοσιαλισμού προς τη 
συγχώνευση με το εργατικό κίνημα αποτελεί τη βασική υπηρεσία που πρόσφεραν ο Κ. Μαρξ 
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Ίσως να έζησε περισσότερο στη θάλασσα, παρά στη στεριά. 
Ωστόσο, συνεχείς συντροφιά του στο πλοίο του κρατούσε 
η συγγραφή. Αν και αποτελεί από τους κορυφαίους 
Έλληνες λογοτέχνες της γενιάς του ’30, δεν έτυχε ποτέ 
της προβολής που του άξιζε εξαιτίας της σύγκρουσης του 
με όσα περιλαμβάνει η κοινωνική «νόρμα».  

«Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια 
θάλασσα βαθειά στις μακρινές Ινδίες, θα `χω ένα θάνατο 
κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών 
ανθρώπων τις κηδείες.» Πιθανότατα αυτό να αποτελούσε 
τον μεγαλύτερο φόβο του ποιητή. Τα μάτια του είχαν κλείσει 
στις 10 Φεβρουαρίου του 1975, σε ένα νοσοκομείο.
Οι στίχοι, οι ιστορίες, οι πόθοι και οι κατάρες των ηρώων 
του θα αποτελούν για πάντα κόσμημα για τον πολιτισμό μας. 
Και με τον τρόπο του, η δική του Εσμεράλδα, κλειδώθηκε 
στο χρόνο να κοιτάζει ασάλευτα κάθε φορά που πέφτει το 
πούσι, ένα βλακώδες Μαραμπού.    
    
•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Νίκος Καββαδίας αναμφίβολα έχει χαρακτηριστεί ως ο «ποιητής των θαλασσών». 
Τόσο ο τρόπος γραφής του, όσο και η ιδιάζουσα γλώσσα που χρησιμοποιεί 
επιτρέπει στον αναγνώστη, να αφήσει πλώρη για μέρη και συνήθειες που ποτέ 
δεν αντίκρισε. Το άψογο άγγιγμα του στην ιδιωματική ναυτική γλώσσα, η αγάπη 
του για την θάλασσα, οι συνθήκες στις οποίες έζησε, οδήγησαν σε συνθέσεις, 
όπου επιτρέπουν στον κάθε κοινωνικά και συναισθηματικά ευαίσθητο άνθρωπο 
να διεισδύσει σε ένα μαγικό ταξίδι.

Ο ξηρός και ψυχρός Βαρδάρης δεν άφησε ανεπηρέαστη την οικογένεια του Νίκου Καββαδία, 
καθώς λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μετακινούνται στο Αργοστόλι, μια πόλη της Κεφαλονιάς. 
Ο πατέρας του την ίδια περίοδο αναζητεί μάταια κάτι καλύτερο στη Ρωσία. Έπειτα από την 
οικονομική καταστροφή και φυλάκιση του, επιστρέφει πίσω στην πατρίδα. Ο Καββαδίας από 
παιδί ξεκίνησε τα ταξίδια του, μέσα από τον Ιούλιο Βερν και άλλους συγγραφείς περιπέτειας. Την 
ίδια περίοδο όπου δίνει εξετάσεις για την ιατρική σχολή, ο πατέρας του φεύγει από την ζωή και 
η πυξίδα του Νίκου Καββαδία δείχνει ξεκάθαρα πια το δρόμο για τη θάλασσα. Ως ‘’ναυτόπαις’’ 
πλέον οικογενειακός μεταφέρεται στον Πειραιά. 

Λέγεται πως το σπίτι του αποτέλεσε κέντρο σύναξης πολιτισμού, λογοτεχνών, ζωγράφων, αλλά 
και ποιητών. Κάποιοι σκιαγράφησαν την φιγούρα του ως ένας απλός, ατημέλητος, λιγομίλητος, 
χαριτωμένος άνθρωπος. Λίγο πριν από το 1940 λαμβάνει δίπλωμα ως ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας 
τάξεως. Οι ανάγκες της πατρίδος, των οδήγησαν στο Αλβανικό Μέτωπο, όπου είχε καταλήξει με 
την ιδιότητα του ασυρματιστή.
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Σαλώμη 
Η ιστορία έχει ήδη ειπωθεί, ποτέ όμως με 
τέτοιον τρόπο. Ένας κατεχόμενος λαός 
στην έρημο. Ένας ριζοσπάστης από την 
έρημο κηρύσσει απεργία πείνας. Ένα 
κορίτσι που με τον μυστηριώδη χορό 
του θα αλλάξει την πορεία του κόσμου. 
Αυτή η γεμάτη ένταση, εκ νέου αφήγηση 
ανατρέπει την περιβόητη βιβλική ιστορία, 
τοποθετώντας το κορίτσι που αποκαλούμε 
Σαλώμη στο επίκεντρο μιας επανάστασης. 
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η διεθνώς 
αναγνωρισμένη θεατρική σκηνοθέτις Yaël 

Farber (Les Blancs) που βασίζει την υπόθεση σε διάφορες εκδοχές, ανεβάζοντας στο σανίδι του ΝΤ μια παράσταση που 
υπνωτίζει. Η παράσταση θα μεταδοθεί  με ελληνικούς και τουρκικούς υποτίτλους. 

Πότε: Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, στις 20:30

Που: Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ Λευκωσία  και στο θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Ένας κύκλος με 
κιμωλία
Η οικογενειακή παράσταση «Ένας κύκλος με 
κιμωλία» στηρίζεται στο έργο του Brecht «Ο 
Καυκασιανός Κύκλος με την Κιμωλία». Πρόκειται 
για μια σύγχρονη απόδοση του έργου του 
μεγάλου συγγραφέα, με στόχο να φέρει τον μύθο 
πιο κοντά στο νεανικό κοινό, διατηρώντας έναν 
από τους κυριότερους στόχους του συγγραφέα: 
να προκαλέσει την κριτική σκέψη και τον 
προβληματισμό του κοινού, ευαισθητοποιώντας 
το σε σύγχρονα και ταυτόχρονα διαχρονικά 
κοινωνικά προβλήματα.

Πότε: Κάθε Κυριακή μέχρι  4 Μαρτίου στις 18:00 

Που:  Δημοτικό Θέατρο Λατσιών  

η «Ν» προτείνει 21Φλεβάρης
2018

Η Στέλλα με τα 
κόκκινα γάντια
Πέφτω σαν τυφλή, τα δίνω όλα, τους πιστεύω, ενώ 
αυτοί μελετάνε μέσα τους πώς να με κάνουνε άλλη! 
Όχι, αγαπημένες μου, εγώ δεν ξεγέλασα κανένα, 
αυτοί με ξεγελάσανε. Πλασμένη με υλικά που δεν 
ταιριάζουν με τα ήθη και τις αντιλήψεις της εποχής της, 
η Στέλλα, ένα αγρίμι που δεν φυλακίζεται, παραδίδεται στον ακραίο έρωτα χωρίς αναστολές και επιλέγει μια ρήξη με 
οδυνηρό τέλος αντί για την πλαστή ευτυχία μιας αδιάφορης συμβίωσης. Εμβληματικό και ιδιαίτερα αγαπητό, το έργο του 
Καμπανέλλη είναι ένας ύμνος στην αντισυμβατικότητα.  Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, που σκηνοθετεί το έργο, φωτίζει 
τη διαχρονικότητα του θέματος, σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, γραμμένη από τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Που και πότε: Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ, Λευκωσία κάθε Παρασκευή και  Σάββατο στις 20:30 και  
Κυριακή στις 18:00 μέχρι 18 Μαρτίου 

28 Φεβρουαρίου τις 20:30 , Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Sistema 
Cyprus:

«Through 
Music we 
Become»

Το Sistema Cyprus, σε 
συνεργασία με την Cyprus 

Chamber Orchestra, 
διοργανώνει την πρώτη 

συναυλία του με τίτλο 
«Through Music we Be-
come», υπό την μουσική 
διεύθυνση του Gerardo 

Estrada Martínez. 

Πότε: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 19:00 

Πού: Θέατρο Παλλάς, Ρηγαίνης και Αρσινόης Πύλη Πάφου, Παλαιά Λευκωσία
Λευκωσία

Ηλέκτρα η Τρίτη
Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί 
στην συναισθηματική κωμωδία «Ηλέκτρα η Τρίτη». 
Πρόκειται για ένα νέο έργο της ηθοποιού και 
συγγραφέως Κάκιας Ιγερινού, η οποία  έχοντας στο 
μυαλό της τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, συνθέτει το ρόλο 
της Ηλέκτρας, μιας σπουδαίας πρωταγωνίστριας του 
θεάτρου, η οποία έχοντας αποσυρθεί, σε μεγάλη πια 
ηλικία, ζει ξεχασμένη σε ένα παλιό αρχοντικό, παρέα 
με τις αναμνήσεις της παλιάς της δόξας. Μοναδικοί 
άνθρωποι στην καθημερινότητά της, η οικονόμος 
της,  η οποία την φροντίζει και υπομένει όλες της τις 
ιδιοτροπίες, η κόρη του φαρμακοποιού της γειτονιάς, που την επισκέπτεται καθημερινά για να της μετρήσει την 
πίεση και ο λατρεμένος της γιος, που μαζί με τη γυναίκα του προσπαθούν να της “φάνε” το αρχοντικό. Μέχρι που ένα 
βράδυ ένας παράνομος μετανάστης, κυνηγημένος από την αστυνομία, μπαίνει στο σπίτι της ζητώντας βοήθεια. Αυτή 
η μοιραία συνάντηση θα αλλάξει ολοκληρωτικά τις ζωές τους, καθώς αναπτύσσεται μετάξύ τους μια όμορφη σχέση 
φιλίας και αγάπης. Στην παράσταση υπάρχει και ο αφηγητής που παρεμβαίνει στη δράση. 

Πότε: Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18: 30, μέχρι 18 Μαρτίου 

Που: Σατιρικό Θέατρο

Μανώλης 
Λιδάκης
Μετά από αρκετά χρόνια, ο 
σπουδαίος αυτός ερμηνευτής 
επιστρέφει στη Κύπρο για ένα 
αποκαλυπτικό «Ρεσιτάλ», σε 
ένα ρεπερτόριο από τις δικές 
του προσωπικές επιτυχίες και 
μεγάλα τραγούδια των Ελλήνων 
Κλασσικών συνθετών. Τον 
συνοδεύουν ο Κώστας Χαλλούμας στο κοντραμπάσο και ο Βάσος Αργυρίδης στο πιάνο και 
την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Πότε: Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου στις 20:30

Που: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Μίλτος Πασχαλίδης
Από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς τις γενιάς ο Μίλτος Πασχαλίδης φημίζεται 
κυρίως για τις ζωντανές εμφανίσεις τους. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη ροκ μουσική 
με την παραδοσιακή και σε κάθε του παράσταση οδηγός είναι το αίσθημα της στιγμής. 
Ταυτόχρονα με τις εμφανίσεις στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, θα 
κυκλοφορήσει και μια νέα δισκογραφική εργασία με ακυκλοφόρητα τραγούδια σε στίχους 
Άλκη Αλκαίου και μουσική Μάριου Τόκα. Δείγμα από αυτή θα παρουσιάσει στις εμφανίσεις 
του στην Κύπρο. 

Που και πότε: Downtown Live Λευκωσία, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 
Ravens Λεμεσός, Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 
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Μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν – Κάλεσμα αλληλεγγύης

Από τις 28 Δεκεμβρίου 2017 οι εργαζόμενοι και η νεολαία  του Ιράν ξεκίνησαν να κατακλύζουν καθημερινά 
τους δρόμους για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ένα παλλαϊκό κύμα διαμαρτυριών, αφού αυτές επεκτάθηκαν 
σε πάνω από 70 πόλεις. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνταν ενάντια  στις άθλιες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, τις οποίες βιώνει ο λαός αλλά και ενάντια στην καθημερινή καταπάτηση στοιχειωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες υπόκεινται. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως υπάρχουν 5 εκατομμύρια άνεργων πτυχιούχων, εκτεταμένη διαφθορά, 
διαχρονική καταπίεση βασικών δικαιωμάτων του λαού, μαζικές συλλήψεις πολιτικά αντιφρονούντων, 
υψηλές τιμές των προϊόντων αλλά και εκτεταμένη φτώχεια. Παράλληλα κόμματα και κινήματα βρίσκονται 
στην παρανομία, εξ’ αυτών και το κόμμα «Τουντέχ» το κομμουνιστικό κόμμα του Ιράν αλλά και η Νεολαία 
του που είναι και μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.

Η αντίδραση των αρχών στις μαζικές διαμαρτυρίες υπήρξε η βίαιη και βάναυση καταστολή τους, με 
περισσότερες από 2000 συλλήψεις, καθημερινές επιθέσεις στις κινητοποιήσεις, βασανιστήρια εντός των 
φυλακών της χώρας και δεκάδες νεκρούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων αφορά νέους 
της χώρας, ενώ εκατοντάδες φοιτητές, ακτιβιστές και μέλη των εκπροσώπων του φοιτητικού κινήματος 
της χώρας αποτέλεσαν τον πρώτο στόχο για συλλήψεις.

Η ΠΟΔΝ απέστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους και τη νεολαία του 
Ιράν καλώντας παράλληλα σε ανάλογες δράσεις τα μέλη της. Η ΕΔΟΝ από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα 
στον αγώνα του λαού του Ιράν επικοινωνώντας με την οργάνωση της νεολαίας του «Τουντέχ» εκφράζοντας 
την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση μας στον αγώνα τους.

Συνάντηση Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
με το νέο Πρέσβη της 
Παλαιστίνης στην Κύπρο

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΔΟΝ και 
του Παλαιστινιακού λαού ήταν 
ανέκαθεν ιδιαίτερα στενές. Κατ’ 
επέκταση και με την Πρεσβεία 
της Παλαιστίνης στην Κύπρο. Οι 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από 
το ζήτημα του Παλαιστινιακού, 
καθιστούν την συνάντηση 
μεταξύ αντιπροσωπείας του 
Κ.Σ. της ΕΔΟΝ και του νέου 
πρέσβη της Παλαιστίνης στην 
Κύπρο κ. Jubran D.J. Taweel 
ακόμα πιο αναγκαία, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 10 
Ιανουαρίου. Μέσα από τη 
συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία 
για γνωριμία της Οργάνωσης 
με το νέο Πρέσβη, αλλά και για 
τη συνέχιση και ενδυνάμωση 
των σχέσεων μεταξύ της 
Πρεσβείας της Παλαιστίνης 
και της ΕΔΟΝ. Πέραν της 
ανταλλαγής απόψεων πάνω 
στις τρέχουσες εξελίξεις, 
ως ΕΔΟΝ προχωρήσαμε 
στη συμβολική ενέργεια να 
δωρίσουμε στον Πρέσβη ένα 
κάδρο με επίκεντρο τη νεαρή 
παλαιστίνια αγωνίστρια Αhed 
Tamimi. Ως ΕΔΟΝ εκφράζουμε 
την αλληλεγγύη μας στο 
πρόσωπο της Ahed η οποία 
άδικα διώκεται και κρατείται 
από το κράτος του Ισραήλ 
για τον αγώνα της υπέρ της 
υπόθεσης του λαού και της 
πατρίδας της.

Συνέντευξη του Γ.Γ. της ΕΔΟΝ στην Γαλλική «L’Avant-
Garde»

Με πρωτοβουλία της αδελφής οργάνωσης της MJCF, της νεολαίας 
του Κ.Κ. Γαλλίας, ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ σ. Χρίστος Χριστόφιας, 
παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική ιστοσελίδα – εφημερίδα 
«L’Avant-Garde». Μέσα από τη συνέντευξη οι σύντροφοι της 
MJCF ενημέρωσαν τη γαλλική νεολαία για τις Προεδρικές 
εκλογές αλλά και τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα και 
πως αυτές επηρεάζουν το μέλλον του τόπου. Ενημερώθηκαν 
για το ποια μέτρα και τι πολιτικές προωθήθηκαν κατά την 
5ετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, καθώς και πως 
επηρέασαν τη νέα γενιά του τόπου. Παράλληλα δόθηκε η οπτική 
της οργάνωσης στο πως οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες 
επηρεάζουν τη θέληση και την ανάγκη και των δύο κοινοτήτων 
για εξεύρεση λύσης, ενώ δόθηκε και η δική μας οπτική για το 
προσφυγικό ζήτημα.

Πρόσκληση στην ΕΔΟΝ από τη Ρωσική Κομσομόλ  

Η Ρωσική «Κομσομόλ», η ιστορική νεολαία του Κ.Κ. Ρωσίας, 
απέστειλε πρόσκληση στο Κ.Σ. της ΕΔΟΝ για αν παραστεί στο 
τακτικό συνέδριο της που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 8-10 
Φεβρουαρίου στη Μόσχα. Η οργάνωση μας ανταποκρινόμενη 
στο κάλεσμα, θα παραστεί με αντιπρόσωπο της, στο 11ο 
Συνέδριο της «Κομσομόλ» το οποίο θα είναι μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για την οργάνωση για να ενημερωθεί για τις πολιτικές 
εξελίξεις στη Ρωσία, την ανάπτυξη του νεολαιίστικου κινήματος 
της χώρας αλλά και να αποκομίσει χρήσιμες εμπειρίες από την 
αδελφή οργάνωση.
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T ο παλαιστινιακό πρόβλημα είναι κάτι που ταλανίζει τη ματοβαμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής και απασχολεί την διεθνή κοινότητα τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η περιοχή της Παλαιστίνης υπήρξε κατά τον τελευταίο αιώνα πεδίο έντονων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών. Μέρος 
αυτών των σχεδιασμών υπήρξε και η παραχώρηση τμήματος της παλαιστινιακής γης στους Εβραίους τόσο πριν αλλά κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τα δεινά που αντιμετώπισαν από τις θηριωδίες των ναζί. Έκτοτε, η εξέλιξη της διαδικασίας αυτής αποτέλεσε μια διαρκή κατάφωρη αδικία 
για τον παλαιστινιακό λαό. Το κράτος του Ισραήλ έχει λειτουργήσει όλες αυτές τις δεκαετίες ως χωροφύλακας του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, 
κατέχει και εποικίζει παράνομα παλαιστινιακά εδάφη, στερώντας παράλληλα ακόμη και τα βασικά από τον παλαιστινιακό λαό που βρίσκεται κάτω 
από συνεχή και βάρβαρη καταπίεση. 

Άχεντ Ταμίμι, ένα από τα πολλά παιδιά της 
Παλαιστίνης που αγωνίζονται
Κάθε αγώνας αναδεικνύει τους ήρωες του, τις μορφές εκείνες που με την δράση 
και το παράδειγμά τους σε πείσμα των καιρών ανυψωνουν την ανθρωπότητα 
σε άλλο επίπεδο. Ο αγώνας επιβίωσης που δίνει ο παλαιστινιακός λαός έχει 
αναδείξει αμέτρητα τέτοια παραδείγματα. Η ανθρωπότητα αντίκρισε αυτό τον 
ηρωισμό στα μάτια της Άχεντ Ταμίμι, η οποία αν και είναι μόλις 16 χρόνων, 
ήδη αποτελεί σύμβολο του αγώνα με την δράση της. Κατάγεται από οικογένεια 
με πλούσια αγωνιστική δράση που είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα μέλη 
της να βρεθούν ανάμεσα στις συλλήψεις του ισραηλινού κράτους. 

Για τις αρχές του κράτους του Ισραήλ η οικογένεια Ταμιμι δεν είναι τίποτα 
αλλο παρά τρομοκράτες που παρεμποδίζουν τους στρατιώτες να επιτελέσουν 
ανενόχλητοι το έργο τους! Αντίθετα για τους Παλαιστίνιους αποτελεί πρότυπο 
αγωνιζόμενων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα με 
αυταπάρνηση για την απελευθέρωση της πατρίδας τους από την παράνομη 
κατοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άχεντ σε ηλικία μόλις 11 ετών βρέθηκε 
πρόσωπο με πρόσωπο με πάνοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες φωνάζοντας 
χαρακτηριστικά σε έναν από αυτούς “είμαι πιο δυνατή από όλους τους 
στρατιώτες σου. Συνεχίζοντας, μετά από δυο χρόνια βρέθηκε στην σύλληψη 
του αδελφού της αντιμέτωπη με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να παλεύει 
για να τον σώσει. Ακολούθως, τον περασμένο Δεκέμβριο κατάφερε να γίνει 
παγκόσμιο πρωτοσέλιδο, όταν μετά που πληροφορήθηκε ότι ο ξάδελφος της 
κτυπήθηκε στο κεφάλι από πλαστική σφαίρα και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, 
πλησίασε μαζί με την ξαδέλφή της τους Ισραηλινούς στρατιώτες και χαστούκισε 
τον έναν από αυτούς. Όταν χαστούκισε τους στρατιώτες δεν ήταν μόνη, καθώς 
ένας ολόκληρος αγανακτισμένος λαός «όπλιζε» το χέρι της. Το χαστούκι ήχησε 
δυνατά και στα αυτιά της παγκόσμιας ανθρωπότητας της οποίας μεγάλο μέρος 
(κάνει πως) δεν βλέπει τη συνεχιζόμενη αυτή αδικία όλα αυτά τα χρόνια. 

Η σύλληψη της Άχεντ
Η σύλληψη της Άχεντ και της οικογένειάς της έγινε την επόμενη 
μέρα στοχευμένα από τις αρχές με καταδρομική επιχείρηση. Το 
δικαστήριο την κατηγορεί για δώδεκα αδικήματα. Τώρα θα 
διερωτούμαστε όλοι μας γιατί αποτελεί τόσο μεγάλη απειλή 
για μια τόσο ισχυρή χώρα όπως είναι το Ισραήλ. Η Άχεντ 
έχει καταφέρει μέσα από την αγωνιστικότητα και το πείσμα 
της να υψώσει το ανάστημα απέναντι σε μια αδίστακτη 
πολεμική μηχανή και να καλέσει σε αγωνιστικότητα 
τους Παλαιστινίους και τους υπόλοιπους λαούς. Με την 
σύλληψη και τη φυλάκισή της, το κράτος του Ισραήλ 
προσπαθέι να στείλει το μήνυμα της φίμωσης και της 
τρομοκρατίας απέναντι σε κάθε φωνή αντίστασης.

Το στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την 
Άχεντ σε συνδιασμό με την απόφαση των 
ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ επανέφερε το 
παλαιστινιακό πρόβλημα στο προσκήνιο. 
Σε έκτακτο συνέδριο που συγκάλεσε 
ο ΟΗΕ, καταδικάστηκε η απόφαση 
της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει την 
Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του 
Ισραήλ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου 
καταψήφισαν την απόφαση, Οι ΗΠΑ ως μέτρο άσκησης εντονότερης πίεσης 
προς του Παλαιστινίους και τις χώρες που καταψήφισαν την απόφαση αλλά 
και ευρύτερα της προώθησης των συμφερόντων τους και του σύμμαχου 
ισραηλινού κράτους παρακράτησαν το μισό ποσό της χορηγίας που δινόταν 
κάθε χρόνο στην πηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες  (UNRWA). 
Λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα τη στάση των ΗΠΑ, δεν εκπλήσσει κανένα το 
γεγονός ότι απαγορεύτηκε στην Άχεντ να μεταβεί στις ΗΠΑ και να συμμετάσχει 
σε συζήτηση για το παλαιστινιακό πρόβλημα.

Η ΕΔΟΝ διαχρονικά στο πλευρό του 
παλαιστινιακού λαού
Η ΕΔΟΝ, ως η μαζική, μαχητική και πρωτοπόρα νεολαία της Αριστεράς στην 
Κύπρο στηρίζει με κάθε τρόπο τα δίκαια και τους αγώνες του Παλαιστινιακού 
Λαού. Οι Κύπριοι έχουμε ένα λόγο περισσότερο να στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
με τα αιτήματα των Παλαιστινίων αφού γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι θα πει 
πόλεμος και βιώνουμε μέχρι σήμερα τις συμφορές που φέρνει μαζί του. Το 
πρόσφατο παρελθόν έχει στιγματίσει τη γενιά και τους αγώνες μας. Ο αγώνας 
μας για απαλλαγή από την παράνομη κατοχή και τον εποικισμό, ο αγώνας των 
λαών μας για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή είναι κοινός. Ούτε στην 
Κύπρο αλλά ούτε και στην Παλαιστίνη συμβιβαζόμαστε με το να υπάρχουν 
πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα. 

Η στάση της Άχεντ αποτελεί παράδειγμα αγωνιστικότητας και ελπίδας όχι 
μόνο για τον λαό της Παλαιστινης αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η 
ελευθερία δεν κερδίζεται με ένα χέρι που ζητιανεύει αλλά μ ένα χέρι σε υψωμένη 
γροθιά. Η δική μας γροθιά δεν πρόκειται να κατέβει μέχρι να επικρατήσει η 
Ειρήνη στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

•Παναγιώτης Δημητρίου 
Μέλος ΕΔΟΝ Αμμοχώστου 
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