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Φοιτητικές Εκλογές
Από τον περασμένο Φλεβάρη έχουν ξεκινήσει οι εκλογές για ανάδειξη των
Διοικητικών Συμβούλιων των Φοιτητικών Ενώσεων και των αντιπροσώπων στην
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
βρίσκουν την παράταξη της Αριστεράς στην πρώτη θέση στα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα με διαφορά πάνω από 300 ψήφους από την κυβερνητική παράταξη.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα, τόσο εντός των
χώρων σπουδών, όσο και εκτός. Γυρίζουν την πλάτη στην παράταξη που με
όλες τις δυνάμεις της, προσπαθεί να εκφυλίσει και να διασπάσει το οργανωμένο
φοιτητικό κίνημα. Επιβεβαιώνουν ακόμα, ότι οι φοιτητές αντιστέκονται στα μέτρα
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
λίγων.

Ξεπούλημα του Συνεργατισμού
Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού με την απόφαση για πώληση της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ολοκληρώνει τις μεθοδεύσεις της για το
ξεπούλημα του Συνεργατισμού στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Από το 2013 η Κυβέρνηση χειρίζεται την τύχη του Συνεργατισμού. Οι προθέσεις της
Κυβέρνησης ήταν οι ίδιες από την αρχή. Κρυβόταν μέσω ψεύτικων υποσχέσεων
μέχρι να πετύχει το στόχο της. Αρχικά δεσμεύτηκε να επιστρέψει το Συνεργατισμό
στους ιδιοκτήτες του και αργότερα στους πολίτες. Οι αποφάσεις που πήρε από τότε
μέχρι σήμερα είναι αυτές που οδήγησαν στην πώληση του σε ιδιώτες επενδυτές.
Προχωρούν τις μεθοδεύσεις τους χωρίς να υπολογίζουν κανένα. Την ίδια ώρα
δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, την περιουσία του Συνεργατισμού κ.α.
Ο Συνεργατισμός αποτελούσε ένα θεσμό στον οποίο μπορούσαν οι νέοι να
στηριχθούν, τόσο στο ξεκίνημα, όσο και στη διάρκεια της ζωής τους, αφού σκοπός
του ήταν η κοινωνική προσφορά. Αντί, της επιστροφής του Συνεργατισμού στην
ιστορική του αποστολή, η κυβέρνηση τον οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση.

Αναζητείται Περιβαλλοντική Πολιτική
Το τελευταίο διάστημα τα περιβαλλοντικά σκάνδαλα που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, δεν έχουν τελειωμό. Οι Κυβερνώντες θυσιάζουν ακόμα και την ίδια
τη φύση στο βωμό του κέρδους.
Στην παραλία του Κόννου, ισχυρίζονται ότι προβαίνουν σε καθαρισμό της παραλίας.
Αν ισχύει κάτι τέτοιο εγείρονται σοβαρά ζητήματα παραβίασης των διαδικασιών,
αφού δεν συζητήθηκε στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή. Η παραλία του Κόννου
εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000 και δεν προβλέπονταν οι πιο πάνω ενέργειες
χωρίς την ανάλογη έγκριση.

Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε παράνομες
λυόμενες κατασκευές στην προστατευόμενη περιοχή της Λάρας - Τοξεύτρας. Περιοχή
στην οποία το προηγούμενο διάστημα είχε διανοιχτεί παράνομος δρόμος. Τα πιο πάνω
δημοσιεύματα, συναρτήσει και των κατασκευών στις σπηλιές στην Πέγεια, αλλά και τη
συζήτηση για τον Ακάμα, επιβεβαιώνουν την αδιαφορία με την οποία οι κυβερνώντες
αντιμετωπίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με την περιβαλλοντική προστασία.
Με βάση τα πιο πάνω, το όραμα της κυβέρνησης δεν είναι η προστασία και η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά η εξυπηρέτηση ολοένα και περισσότερων
οικονομικών συμφερόντων.

Η περιοχή μας μυρίζει μπαρούτι
Η έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας στη Συρία, σε συνδυασμό με όσα
διαδραματίζονται στο Αιγαίο τονίζουν την ανάγκη να απαλλαγούμε από την κατοχή
στην Κύπρο. Η παρεμπόδιση των ερευνητικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ από
την Τουρκία δεν είναι άσχετη με τη στασιμότητα στο Κυπριακό.
Οι δύο ηγέτες πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν σταματήσει. Με συνέπεια σε θέσεις
αρχών, θα πρέπει να επιδιώξουμε την επανέναρξη του διαλόγου για κατάργηση των
εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, για λύση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα
κράτος με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, αφού βεβαίως
προηγηθεί ο τερματισμός των προκλήσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η ΕΔΟΝ τονίζει με κάθε ευκαιρία ότι η νέα γενιά της Κύπρου, δεν ανέχεται άλλο
την κατοχή και τη διαίρεση. Η περίοδος που διανύουμε βρίσκει την Οργάνωση
μας στο προσκήνιο του αντικατοχικού αγώνα. Στα πλαίσια του Δεκαπενθήμερου
Επαναπροσέγγισης οργανώνονται 21 εκδηλώσεις και δράσεις σε κάθε γωνιά της
Κύπρου. Από τις πρώτες εκδηλώσεις, ήταν η πορεία μνήμης και τιμής για τους
ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας, Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα
Μισιαούλη στις 31 Μαρτίου. Καλούμε τη νεολαία του τόπου μας να δώσει μαζικό
παρόν στις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα γίνουν σε όλες τις επαρχίες, το επόμενο
διάστημα. Να ακουστεί από κάθε γωνιά το μήνυμα για επαναπροσέγγιση, λύση,
απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού μας.
•Σάββας Χριστοφόρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ο πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί λόγω του
αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών αλλά και
των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου επιφυλάσσει καθημερινά νέες προκλήσεις. Σε
αυτό το πλαίσιο η «Ν» συζήτησε με τον Γιώργο Λουκαΐδη,
με τις ιδιότητες του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις και ως μέλος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,για να μας δώσει
τη δική του εκτίμηση για τις εξελίξεις στην περιοχή μας και τον τρόπο
με τον οποίο επηρεάζουν την Κύπρο αλλά και το ρόλο του ΑΚΕΛ στη
Βουλή, ξανά με το ρόλο της αντιπολίτευσης.
«Ν»: Πως εκτιμάτε την κατάσταση αναφορικά με τις εξελίξεις
στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου για άλλη
μια φορά η όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων οδηγεί σε
συγκρούσεις και ολέθριες καταστροφές;
Γιώργος Λουκαΐδης: Το σημερινό σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου και
ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής είναι, σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα
του «δημιουργικού χάους» των ΝΑΤΟϊκών επεμβάσεων και επιδρομών
της τελευταίας 20ετίας. Άλλωστε, όπως προειδοποιούσε η Αριστερά
και το διεθνές αντιπολεμικό κίνημα από την αυγή του 21ου αιώνα, το
σχέδιο των ΗΠΑ για τη «Νέα Μέση Ανατολή» αλλά και η Στρατηγική
Ασφάλειας της ΕΕ που το συνεπικουρούσε, περιλάμβανε ανατροπές
κυβερνήσεων, προτεκτορατοποίηση κρατών, επαναχάραξη συνόρων
και διαμελισμό χωρών με στόχο τη διαμόρφωση του πεδίου για να
δραστηριοποιηθούν οι δυτικοί επιχειρηματικοί κολοσσοί αλλά και τον
έλεγχο του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής. Αυτά εξυπηρετεί
η ενισχυμένη ΝΑΤΟϊκή παρουσία στη Μεσόγειο (αξιοποιώντας ως
πρόσχημα ακόμα και τη «διαχείριση των προσφυγικών ροών»), η
στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και δημιουργία
της PESCO, η κάθετη αύξηση των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ και της
ΕΕ προς χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και το πυρηνικό οπλοστάσιο
του Ισραήλ. Η στρατιωτικοποίηση της γειτονιάς μας είναι μια μόνο από
τις εκρηκτικές όψεις αυτού του επικίνδυνου πλέγματος συμφερόντων
και ανταγωνισμών.
Έτσι, στα παλαιότερα ανοιχτά διεθνή προβλήματα της περιοχής
προστέθηκαν νέες πληγές, πόλεμοι, επεμβάσεις, φονταμενταλισμός,
προσφυγιά, όλεθρος. Οι λαοί της πολύπαθης γειτονιάς μας πληρώνουν
με το αίμα, την καταστροφή και τον ξεριζωμό τούς τους ενεργειακούς
και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός.
«Ν»: Πως οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν την Κύπρο;
Γ.Λ.: Το περιφερειακό σκηνικό αντικειμενικά επηρεάζει και την πατρίδα
μας η οποία δίνει αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση της,
ενώ παράλληλα επιδιώκει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα
όσο αφορά στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου. Πρόκειται για
ένα αγώνα που έχει απέναντι του την Τουρκία, ένα από τα ισχυρότερα
κράτη του ΝΑΤΟ με μια εντεινόμενη επιθετικότητα και συστηματικές
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των γειτονικών
κρατών.
Επιπρόσθετα, η Κύπρος είναι ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα
σημεία του πλανήτη και η διαιώνιση της διαίρεσης και της κατοχής
αναπαράγει την ανασφάλεια και τους κινδύνους. Για εμάς λοιπόν,
πρώτιστος στόχος ήταν και παραμένει η λύση του Κυπριακού ώστε
να απαλλαγεί η Κύπρος από τον κατοχικό στρατό, τις εγγυήσεις και
τα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας, να επανενωθεί το νησί
και ο λαός μας. Η λύση θα ανοίξει το δρόμο και για την πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση του νησιού μας, από κάθε είδους ξένη
στρατιωτική παρουσία.
Επιπρόσθετα, το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που αντιτάσσεται
στηστρατιωτικοποίηση των συνεργασιών της Κύπρου με άλλα κράτη,
στη χρήση του νησιού μας ως ορμητηρίου για πολεμικές επιδρομές,
στην οποιασδήποτε μορφής σύνδεση της Κύπρου με το ΝΑΤΟ ενώ
παράλληλα, πρωτοστατούμε στην έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης
προς τους Παλαιστίνιους, τους Κούρδους, το λαό της Συρίας αλλά και
κάθε αγωνιζόμενο λαό της γειτονιάς μας. Αυτό εκφράζεται τόσο με
την πολιτική μας εντός Βουλής, όσο και με την κινηματική αγωνιστική
μας δράση μαζί με το φιλειρηνικό κίνημα της Κύπρου.

«Ν»:Ποιος είναι ο ρόλος του ΑΚΕΛ στη βουλή μετά την επανεκλογή Νίκου Αναστασιάδη; Ποιες προκλήσεις
υπάρχουν μπροστά σας και ποια είναι τα θέματα που πρόκειται να απασχολήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα
την επόμενη περίοδο.
Γ.Λ.: Ο λαός, μέσα από τη δημοκρατική του ετυμηγορία, μας έταξε στη θέση της αντιπολίτευσης. Ρόλος που
αποτελεί βασική-καθοριστική παράμετρο της δημοκρατικής λειτουργίας μιας κοινωνίας. Ως το μεγαλύτερο Κόμμα της
αντιπολίτευσης και εξερχόμενοι ηθικά και πολιτικά ενισχυμένοι από τις εκλογές, θα διαδραματίσουμε αυτό μας το ρόλο με
αυξημένη αυστηρότητα απέναντι στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά πάντα με την ίδια υπευθυνότητα και σοβαρότητα
που διακρίνει διαχρονικά την Αριστερά.
Αποκλειστικός γνώμονας των πράξεων μας παραμένει ασφαλώς η εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος
του λαού μας, των εργαζομένων, της νεολαίας, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, της μεσαίας τάξης και εν γένει
του δημοσίου συμφέροντος.
Πολύ συγκεκριμένα, λοιπόν, τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σθεναρά απέναντι στις κυβερνητικές
πολιτικές που φτωχοποιούν το λαό μας, που εξυπηρετούν τους ελάχιστους σε βάρος των πολλών, που διεύρυναν με
πρωτοφανή τρόπο τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Θα εντείνουμε τον αγώνα για μέτρα που ενδυναμώνουν
την κοινωνική συνοχή, που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα τις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού. Θα
αγωνιστούμε για την ανάκτηση και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων ώστε να βγούμε από τον εργασιακό
μεσαίωνα που μας έριξαν την τελευταία πενταετία. Για μείωση της ανεργίας και αύξησης των μισθών, ιδιαίτερα για τη
νέα γενιά που ήταν ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που δέχτηκαν δυσανάλογα μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική
κρίση. Θα αντισταθούμε απέναντι στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την ανατροπή της
μεταρρύθμισης στην υγεία και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα και με συνέπεια για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ
όπως αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή και για ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα υγείας.
Θα συνεχίσουμε επίσης να στεκόμαστε ενάντια στο ξεπούλημα του κρατικού πλούτου που έχει βρεθεί στο στόχαστρο
του δογματισμού της συναγερμικής διακυβέρνησης και της μονομανούς τους επιδίωξης να τον παραδώσουν σε μεγάλα
ιδιωτικά συμφέροντα. Συνεχίζουμε τους αγώνες για την παιδεία ώστε να μπει φραγμός στην αντιμεταρρύθμιση και
στην αλαζονεία Κυβέρνησης και Αρχιεπισκοπής να επιβάλουν τις αναχρονιστικές τους αντιλήψεις στην εκπαιδευτική
πολιτική. Θέτουμε ψηλά τον πήχη για περιβαλλοντικά ζητήματα στηλιτεύοντας την περιβαλλοντικά ανάλγητη στάση
και συμπεριφορά της Κυβέρνησης.
«Ν»: Όσον αφορά τη νέα γενιά του τόπου μας ποιες προκλήσεις υπάρχουν και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε.
Γ.Λ.: Μεγαλύτερη μας οφειλή ως Κόμμα και ως πολιτεία προς τη νέα γενιά είναι να παραδώσουμε μια Κύπρο ελεύθερη,
μια οικονομία που θα αναπτύσσεται προς όφελος όλων και μια κοινωνία με συνοχή. Δυστυχώς στα δύσκολα χρόνια της
κρίσης η νεολαία πλήρωσε βαρύ τίμημα. Φοιτητές διέκοψαν τις σπουδές τους, άλλοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν,
πολλοί να ζουν στην ανεργία ή με μισθούς πείνας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μέσω και νομοθετικών προτάσεων να
διασφαλίσουμε δουλειά με δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία. Θα παλέψουμε ακόμη εντονότερα για επαναφορά
των στεγαστικών προγραμμάτων που κατάργησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα στη στέγη
για όλους αλλά και να πάψει να αποτελεί άπιαστο όνειρο η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης. Οι αγώνες μας για σύγχρονο,
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο που θα έχει στο επίκεντρο του μαθητή και τις ανάγκες του, θα παραμείνει βασική
μας προτεραιότητα. Θα παραμείνουμε συνοδοιπόροι στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για ουσιαστική ενίσχυση και
επαναφορά της κρατικής φοιτητικής μέριμνας σε ανεκτά επίπεδα, για αλλαγή των κριτηρίων του φοιτητικού επιδόματος.
Εν κατακλείδι, το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι ότι το ΑΚΕΛ θα παραμείνει συνεπής και ανυποχώρητος σύμμαχος
του νεολαιίστικου κινήματος σε όλες τις δίκαιες διεκδικήσεις του, επαναβεβαιώνοντας στην πράξη ότι νεολαία και
αριστερά είναι έννοιες αλληλένδετες γιατί αμφότερες είναι φορείς του καινούργιου, της αμφισβήτησης και της
αντίστασης στα σάπια κατεστημένα.
•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Υπεύθυνη Συντακτικής «Ν»

αφιέρωμα

Ο

Εζεκίας Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο
χωριό Κελλλάκι της επαρχίας Λεμεσού.
Ζυμωμένος μέσα στα σπλάχνα της
εργατικής τάξης βιώνει όπως και οι
περισσότεροι εκείνη την εποχή το
αποτρόπαιο πρόσωπο του καπιταλισμού
και της εκμετάλλευσης στην Κύπρο επί
Αγγλοκρατίας. Αν και άριστος μαθητής,
οι αντίξοες συνθήκες- μέσα στις όποιες
ζούσαν τα λαϊκά νοικοκυριά εκείνη την
εποχή- δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει
τις σπουδές του. Πρώτα δουλεύει στο
μεταλλείο της Φουκάσας ως εργάτης, μετά
στο λιμάνι του Πειραιά και εν συνεχεία
στον Λονδίνο. Εκεί έμελλε να αλλάξει
ριζικά η ζωή του. Πλέον είχε καταλάβει
σε ποια πλευρά ανήκει και το 1932
αποφασίζει συνειδητά να καταταχτεί στο
Κομμουνιστικό Κόμμα Μεγάλης Βρετανίας.
Ασπάζεται την επαναστατική ιδεολογία
του Μαρξισμού – Λενινισμού και παραμένει
πιστός στρατιώτης της εργατικής τάξης
μέχρι το τέλος.
Σαν γνήσιος διεθνιστής, το 1936
εντάσσεται εθελοντικά μαζί με άλλους
Κύπριους κομμουνιστές στις Διεθνείς
Ταξιαρχίες και πολεμά στον Ισπανικό
Εμφύλιο κατά του δικτάτορα Φράγκο.
Στη μάχη της Κόρδοβας τραυματίζεται
και για αρκετό καιρό κουτσαίνει. Μέσα
του μαζί με τα θραύσματα της οβίδας
διατηρεί και γιγαντώνει την πίστη του στη
δημοκρατία. Συνειδητός αντιφασίστας, με
την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
σπεύδει να εγγραφεί εθελοντής για να
πολεμήσει τον χιτλεροφασισμό. Λόγω
της κλονισμένης υγείας του στην ιατρική
εξέταση απορρίπτεται, αλλά με την επιμονή
του γίνεται δεκτός στην αντιαεροπορική
άμυνα, και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου
προσφέρει με δέσμευση και αυταπάρνηση
τις υπηρεσίες του, όλες εκείνες τις
μέρες των εφιαλτικών βομβαρδισμών
του Λονδίνου. Ο ίδιος είχε ήδη ενταχθεί
στις γραμμές του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, όπου και

δραστηριοποιείται στο παράρτημά του στο
Λονδίνο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη
δράση του.
Μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο
Παπαϊωάννου επιστρέφει στην πατρίδα μετά
από οδηγίες του Κόμματος για την ανάληψη
της διεύθυνσης της πρώτης καθημερινής
εφημερίδας του, με τίτλο «Δημοκράτης».
Οκτώ μήνες μετά θα αναλάβει καθήκοντα
Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα της
Κ.Ε. του κόμματος. Μέσα σε αυτά τα
δυσοίωνα χρόνια της παρανομίας, των
διώξεων και του απελευθερωτικού αγώνα
του νησιού μας, ο Εζεκίας δουλεύει σκληρά.
Αφιερώνεται ψυχή τε και σώματι στο
κόμμα του και στη τάξη που εκπροσωπεί,
την εργατική και το 1949 στο ιστορικό
6ο Συνέδριο του Κόμματος εκλέγεται στο
πόστο του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ,
θέση που κράτησε μέχρι το θάνατό του.
Στα χρόνια μέχρι και την ανεξαρτησία της
Κύπρου θα φυλακιστεί από τους βρετανούς
αποικιοκράτες, θα ζήσει στην παρανομία,
όμως μέσα από τη δράση του ως Γ.Γ.
θα οδηγήσει μαζί με τους υπόλοιπους
συντρόφους του στη μαζικοποίηση του
κόμματος και την άμεση σύνδεσή τόσο με
τους σκληρούς συνδικαλιστικούς αγώνες
της εποχής, όσο και με τον απελευθερωτικό
αγώνα του λαού μας για αυτοδιάθεση.
Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν
την κουτσουρεμένη ανεξαρτησία, ο
Παπαϊωάννου ως ηγέτης του ΑΚΕΛ και ως
βουλευτής πλέον, συνέχισε τους αγώνες
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις,
καταγγέλλοντας τις Νατοϊκές συνωμοσίες
και το φασισμό των ντόπιων οργάνων τους.
Σταθερός υποστηρικτής της συμβίωσης και
των κοινών αγώνων όλου του κυπριακού
λαού ανεξάρτητα εθνικής καταγωγής,
πρωτοστάτησε στον αντικατοχικό αγώνα
του λαού μας μετά το 1974, κατατάσσοντας
το ΑΚΕΛ σε ισχυρή πολιτική δύναμη του
τόπου με συνέπεια και πατριωτισμό

Απρίλης
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απέναντι στο λαό μας.
Ο Παπαϊωάννου υπηρετώντας πιστά
καθόλη τη ζωή του τα συμφέροντα της
εργατικής τάξης, αγαπήθηκε από τον απλό
άνθρωπο του μόχθου. Ήταν ένας ηγέτης
πρώτος μεταξύ ίσων στην καθοδήγηση των
εργαζομένων στους αγώνες για κατακτήσεις
σε όλους τους τομείς της ζωής, τον
πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό,
τον πολιτιστικό. Η ολοκληρωτική αφοσίωση
στο Κόμμα μας, το ΑΚΕΛ αλλά και στο λαό,
η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η τιμιότητα,
η πλήρης ανιδιοτέλεια και το άσπιλο της
προσωπικής του ζωής είναι χαρακτηριστικά
ενός υποδειγματικού κομμουνιστή.
Η ζωή και το έργο του «Πάπη», του
ιστορικού ηγέτη του ΑΚΕΛ και της κυπριακής
Αριστεράς, αποτελεί όχι μόνο για εμάς
τους ΕΔΟΝίτες, αλλά, για όλη τη νέα
γενιά παρακαταθήκη για νέες διεκδικήσεις
αλλά και ένα διαφορετικό πρότυπο στάσης
ζωής. Η πλούσια αυτή παρακαταθήκη
που μας άφησε είναι γεμάτη από αγώνες,
διεκδικήσεις και κατακτήσεις για τον
εργαζόμενο λαό. Εμείς ως ΕΔΟΝίτες έχουμε
χρέος προς τον Εζεκία, αλλά και προς τη
τάξη μας να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος
αυτό τον αγώνα, μέχρι την τελική νίκη των
λαών, μέχρι την μέρα που θα δούμε ξανά
την Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη,
χωρίς στρατεύματα και οδοφράγματα, έτσι
όπως θα την ονειρευόταν και ο Εζεκίας.
Μέχρι τη μέρα που θα ανατείλει μια για
πάντα η κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, η σοσιαλιστική.
•Δημήτρης Χαραλάμπους
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Τ.Ο. ΕΔΟΝ
Θεσσαλονίκης

*Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για τον Εζεκία Παπαϊωάννου στο βιβλίο
του «Ενθυμήσεις από τη ζωή μου», ΕΚΔΟΣΗ ΠΥΡΣΟΣ 1988. Βρίσκεται στη
δανειστική βιβλιοθήκη του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ.
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επετειακά

Τρίτη 27 Μαρτίου
• Διάλεξη – Συζήτηση
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου με
τίτλο «Ελληνοκύπριοι Τουρκοκύπριοι | Κοινός
Αγώνας - Κοινή Πατρίδα»
(Γραφεία Ε.Σ. ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου, Λάρνακα)

Τετάρτη 28 Μαρτίου
• Λαμπαδηφορία προς
τιμήν των ηρωομαρτύρων
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και Κώστα Μισιαούλη ( Ώρα
19:15 στο σύλλογο
Καβάζογλου – Μισιαούλη,
Ακρόπολη)

Πέμπτη 29 Μαρτίου
• Μουσική Βραδιά
αφιερωμένη στους κοινούς
αγώνες Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων ( Ώρα 20:30
στις Λαϊκές Οργανώσεις
Δαλιού)

Σάββατο 31 Μαρτίου

«Ο

ι ιμπεριαλιστές, τα κατάφεραν να
οδηγήσουν τους νέους της Κύπρου
– Έλληνες και Τούρκους – στα
βουνά για να πολεμούν ο ένας τον
άλλο με όπλα και να σκοτώνουν
ο ένας τον άλλο. Αυτοί οι νέοι που ως τα χτες
ακόμα δούλευαν μαζί στα ίδια εργαστήρια και
γραφεία, στα ίδια μεταλλεία, αυτοί που πότιζαν
με τον ιδρώτα τους την ίδια γη για να τους δώσει
ψωμί για τα παιδιά τους. Αυτοί οι ίδιοι νέοι που
αγωνίζονταν χέρι με χέρι για να κάμουν τη ζωή
τους καλύτερη και να οδηγήσουν τη χώρα τους
στην πρόοδο, αυτοί που στα κοινά αθλητικά
γήπεδα συναγωνίζονταν με ευγενική άμιλλα για
την ωραία νίκη, σήμερα δυστυχώς κουρδίζονται
από τους ιμπεριαλιστές να σκοτώνει ο ένας τον
άλλο».
Τα πιο πάνω λόγια, αποτελούν απόσπασμα από
ομιλία του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, ο οποίος
ούτε μια στιγμή δεν σταματούσε να καταγγέλλει
τον ιμπεριαλισμό και τα όργανά του στην Κύπρο.
Διαβάζοντας τα κανείς, μπορεί να αντιληφθεί
επακριβώς τους λόγους που οι ιμπεριαλιστές
και οι φασίστες τον ήθελαν νεκρό. Και τα
κατάφεραν. Σίγησαν τη φωνή του Καβάζογλου
και του Μισιαούλη, αλλά δε λογάριασαν πως
εκείνες ακριβώς οι ίδιες σφαίρες που τους
δολοφόνησαν, την ίδια στιγμή, τους έκαναν
αθάνατους.
Στις 11 Απριλίου 1965, ο Τουρκοκύπριος Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ και ο Ελληνοκύπριος Κώστας
Μισιαούλης, μέλος της ΠΕΟ, δολοφονήθηκαν
από την τ/κ ακροδεξιά, φασιστική οργάνωση
ΤΜΤ,
κοντά
στη
Λουρουτζίνα,
καθώς
πήγαιναν από τη Λευκωσία στη Λάρνακα για
συγκεκριμένη δουλειά που αφορούσε την
ειρήνη και τη συμφιλίωση Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων. Οι δυο τους, πέθαναν
αγκαλιασμένοι, έτσι ακριβώς όπως έζησαν,
φίλοι και σύντροφοι στη ζωή και στους αγώνες
του λαού μας.

Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, γεννήθηκε στις
4 Απριλίου 1923 στο Δάλι της Λευκωσίας.
Δημοσιογράφος και συνδικαλιστής, δε δίστασε ποτέ
να καταγγέλλει τον ιμπεριαλισμό και τα όργανά του
στην Κύπρο, τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία,
που κατάφεραν να διασπάσουν τον κυπριακό λαό
και να τον οδηγήσουν στην αλληλοεξόντωση. Ο
Καβάζογλου ήταν ο πιο γερός κρίκος στην αλυσίδα
των προοδευτικών Τ/κ, γνήσιος εκπρόσωπός τους,
που θαρραλέα καταπολεμούσε τη σοβινιστική
πολιτική της τρομοκρατικής οργάνωσης της ΤΜΤ.
Οι φασίστες, αποπειράθηκαν πολλές φορές να
τον σκοτώσουν, μα πάντα διέφευγε το θάνατο και
συνέχιζε ατρόμητος τον αγώνα για την αδελφική
συμβίωση Ε/κ και Τ/κ.
Ο Κώστας Μισιαούλης, εργάτης από τον Άγιο
Επιφάνειο της Λευκωσίας, γεννήθηκε στις 10
Αυγούστου 1922. Άνθρωπος με καλοσύνη, αγαπητός
και αποδεκτός από όλους, πάλευε για τα δικαιώματα
των εργαζομένων μέσα από τις τάξεις της ΠΕΟ.
Έχτιζε μαζί με τόσους άλλους αγωνιστές εργάτες,
μέσα από τις γραμμές του Λαϊκού κινήματος, τη
φιλία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία ανάμεσα
στις δύο κοινότητες του νησιού μας. Αγωνιζόταν για
κοινά συνδικάτα και κοινές οργανώσεις, όπου Ε/κ
και Τ/κ ενωμένοι θα δίνουν ταξικούς αγώνες σε μια
κοινή πατρίδα για τα δικαιώματά τους.
Ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης έζησαν σε καιρούς
δύσκολους. Σε καιρούς που ο σοβινισμός και ο
εθνικισμός κατέτρωγε τα σωθικά της πατρίδας
μας και των ανθρώπων της. Γαλουχημένοι με τα
πανανθρώπινα ιδανικά της Αριστεράς, διάλεξαν με
πλήρη συνείδηση σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς
το δρόμο της αλήθειας, του αγώνα, της αλληλεγγύης
και της ειρήνης. Κι έγιναν φάρος που φωτίζει μέχρι
σήμερα τον κάθε αγώνα μας για λύτρωση του τόπου
μας.
•Αφροδίτη Κατσή
Υπεύθυνη Γραφείου Επαναπροσέγγισης Κ.Σ ΕΔΟΝ

• Μουσική Βραδιά
αφιερωμένη
στους κοινούς αγώνες
Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων ( Ώρα
20:30
στο Κοινοτικό Πάρκο
Λυμπιών)

Κυριακή 1 Απριλίου
• Περιήγηση ΕΔΟΝ
Λεμεσού στην παλιά
πόλη της Λεμεσού με
τίτλο «Αναδεικνύοντας το
δικοινοτικό στοιχείο της
πόλης μας» ( Έναρξη από
την Οδό Ειρήνης, ώρα
10:45)
• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου, κάτω από
τον τίτλο «Σκοράρουμε για
την ειρήνη» ( Ώρα 10:30
στα Βοηθητικά Γήπεδα της
«Αναγέννησης», Δερύνεια)

Τρίτη 3 Απριλίου
• Διάλεξη – Συζήτηση
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου με
τίτλο «Ελληνοκύπριοι Τουρκοκύπριοι | Κοινός
Αγώνας - Κοινή Πατρίδα»
(Περιφερειακά Γραφεία
Ε.Σ. ΕΔΟΝ Αμμοχώστου,
Δερύνεια)

Τετάρτη 4 Απριλίου
• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ
Πάφου με σύνθημα «Κάτω
από τον ίδιο ουρανό» ( Ώρα
10:00 στο Αθλητικό Κέντρο
Posto Sportivo, Πάφος)

Πέμπτη 5 Απριλίου
• Μουσική Βραδιά ΕΔΟΝ
Λάρνακας προς τιμήν
του δεκαπενθήμερου
Επαναπροσέγγισης της
ΕΔΟΝ
( Ώρα 21:00 στη μουσική
σκηνή Avalon Live,
Λάρνακα)

Παρασκευή 6 Απριλίου
• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ
Λεμεσού κάτω από τον τίτλο
«Σκοράρουμε για την Ειρήνη»
( Ώρα 10:45 στο Αθλητικό Κέντρο
Καρμιώτισσας, Πολεμίδια)
• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ
Λευκωσίας – Κερύνειας, κάτω
από τον τίτλο «Σκοράρουμε για
την ειρήνη» ( Ώρα 10:00 στα
Γήπεδα Futsal Nuevo Campo)

Σάββατο 7 Απριλίου
• Τουρνουά Futsal ΕΔΟΝ
Λάρνακας κάτω από τον τίτλο
«Μια Πατρίδα - Ένας Λαός»
( Ώρα 10:00 στα γήπεδα Delle
Alpi, Αραδίππου)

Τετάρτη 11 Απριλίου
• Αιμοδοσία ΕΔΟΝ Πάφου προς
τιμήν του δεκαπενθήμερου
Επαναπροσέγγισης της ΕΔΟΝ
( Ώρα 17:00 – 19:00 στο Οίκημα
της ΠΕΟ, Πάφος)

Παρασκευή 13 Απριλίου
• Μπουάτ ΕΔΟΝ Λάρνακας κάτω
από τον τίτλο «Εμείς τραγουδάμε
για να σμίξουμε τον κόσμο»
( Ώρα 21:00 στο Verochino
Cafenio, Ορόκλινη)
• Συζήτηση ΕΔΟΝ Λεμεσού
με θέμα «Κοινή συμβίωση Ε/Κ
και Τ/Κ στη Λεμεσό μέχρι το
1974» ( Ώρα 19:00 στο Οίκημα
της Αναγέννησης Προσφύγων,
Λεμεσός)
• Έκθεση Φωτογραφίας
ΕΔΟΝ Λεμεσού με θέμα
«Κοινή συμβίωση Ε/Κ και Τ/Κ
στη Λεμεσό μέχρι το 1974»
( Ώρα 19:00 στο Οίκημα της
Αναγέννησης Προσφύγων,
Λεμεσός)
•Δημιουργία graffiti στη
Λευκωσία για την επανένωση
και την ειρήνη.

Σάββατο 14 Απριλίου
• Αιμοδοσία ΕΔΟΝ Λάρνακας
και ΕΔΟΝ Αμμοχώστου προς
τιμήν του δεκαπενθήμερου
Επαναπροσέγγισης της ΕΔΟΝ
( Ώρα 9:00 – 11:00 στο Οίκημα
της ΠΕΟ, Λάρνακα)

Κυριακή 15 Απριλίου
• Δικοινοτική Ποδηλασία ΕΔΟΝ
Λευκωσίας – Κερύνειας, κάτω
από το σύνθημα «Ποδηλατώ
για την Ειρήνη» ( Ώρα Έναρξης:
10:00)
• Δικοινοτικό Συναπάντημα
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, κάτω από
τον τίτλο «Στα βήματα της κοινής
μας παράδοσης» ( Ώρα 11:00 στο
Οδόφραγμα των Στροβιλιών)

Κυριακή 22 Απριλίου
• Περιήγηση ΕΔΟΝ Λευκωσίας
- Κερύνειας στην κατεχόμενη
Κερύνεια,
(Σημείο εκκίνησης: Οίκημα ΠΕΟ,
ώρα 8:30)
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είζον
ζήτημα
χαρακτήρισε το θέμα
της παρουσίας των
Τουρκικών μαχητικών
στην Κυπριακή ΑΟΖ,
ο Ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ και Αντιπρόεδρος της GUE/NGL
Νεοκλής Συλικιώτης σε συζήτηση η
όποια πραγματοποιήθηκε με θέμα
της προοπτικές του φυσικού αερίου
στην ΕΕ.
Αναλυτικότερα, ο κ. Συλικιώτης
σε ανακοίνωση του, τόνισε ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει
εδώ και καιρό έντονη συζήτηση
για την ανάγκη ενδυνάμωσης της
ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου,
αλλά την ίδια ώρα εδώ και μέρες
η Τουρκία εμποδίζει γεωτρύπανο
της ιταλικής εταιρίας ENI να
εισέλθει στην κυπριακή ΑΟΖ για να
πραγματοποιήσει γεώτρηση σε μια
περιοχή με σημαντικά κοιτάσματα
φυσικού αερίου, τα οποία μπορούν
να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε.
Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες
καταγγέλλουν την παράνομη
δράση της Τουρκίας. Ενώπιον της
Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας
και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου
και σε μια έντονη συζήτηση
σχετικά με την τροποποίηση της
οδηγίας για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου, ο Ευρωβουλευτής
του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, έθεσε
έντονα τον προβληματισμό του
για το θέμα αυτό. Ωστόσο, η όλη
συζήτηση δεν σταμάτησε την
παράνομη και προκλητική δράση
και στάση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο
κύριος Συλικιώτης αλλά και άλλοι
Ευρωβουλευτές της ομάδας GUE/
NGL, ζήτησαν από την ΕΕ να λάβει
αποφασιστικότερα μέτρα για να
αναγκάσει την Τουρκία να τερματίσει
άμεσα τις πειρατικές και επικίνδυνες
ενέργειες. Σε περίπτωση όπου δεν
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή,
δεν έχει κανένα νόημα το Ε.Κ να
συζητά για εξεύρεση νέων τρόπων
ενίσχυσης της αγοράς φυσικού
αερίου και ενδυνάμωσης της ένωσης
σε αυτόν τον τομέα.

ευρωπαϊκά θέματα

Μιλώντας ως ο κύριος εισηγητής και
συντονιστής εκ μέρους της ομάδας
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
στην συζήτηση, ο κος Συλικιώτης
κάλεσε τον κ. Μπούζεκ, ως εισηγητή
της έκθεσης για το φυσικό αέριο αλλά
και ως πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας
του Ευρωκοινοβουλίου, να αναλάβει
πρωτοβουλία ώστε η ΕΕ να ασκήσει πιέσεις
προς την Τουρκία για να σταματήσει άμεσα
τις παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ,
οι οποίες, όπως επισήμανε, εμποδίζουν την
Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει τα κυριαρχικά
της δικαιώματα.
Παράλληλα όσον αφορά το φυσικό αέριο, ο κος
Συλικιώτης υπογράμμισε πως δυστυχώς η απαθής
στάση που υπάρχει, οδηγεί στη χειραγώγηση των
κρατών μελών σχετικά με τους όρους εκμετάλλευσης
των ενεργειακών τους πόρων, ακόμη και όταν
πρόκειται για αγωγούς εξαγωγής από και προς
τρίτες χώρες. Γι’ αυτό, τόνισε, η ομάδα της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, δεν θα επιτρέψει
να ακυρωθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι
εξουσίες των κρατών μελών στην διαμόρφωση
της ενεργειακής τους πολιτικής. Όπως εξήγησε,
αντί η Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις για
να λύσει τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ΕΕ
στην ενεργειακή τροφοδοσία και ασφάλεια,
με την απαθή της στάση, θα δημιουργήσει
νέα προβλήματα τόσο στην λειτουργία των
υφιστάμενων αγωγών όσο και στην ανάπτυξη
νέων αγωγών όπως είναι για παράδειγμα ο
αγωγός EastMed, ο οποίος θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο
στο ευρωπαϊκό σύστημα μέσω Ελλάδας και
Ιταλίας.
Τέλος ο κος. Συλικιώτης τόνισε, ότι το
ζήτημα με την στάση αυτή της Τουρκίας,
δεν είναι μόνο το πρόβλημα με το φυσικό
αέριο αλλά το γεγονός ότι δημιουργεί
προβλήματα στις προσπάθειες που
γίνονται από τις προοδευτικές
δυνάμεις και στις δύο κοινότητες για
επανέναρξη των συνομιλιών για λύση
του κυπριακού προβλήματος. Άρα
η στάση της Τουρκίας δημιουργεί
πολύπλευρα και πολύπλοκα
προβλήματα τόσο στην Κυπριακή
Δημοκρατία και το μέλλον του
λαού της όσο και στην πολιτική
που πρέπει να χαράξει η ΕΕ για
την ενεργειακή πολιτική.
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υμπληρώνονται φέτος 63 χρόνια από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ.
Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά, για το ρόλο και στόχο που είχε, όμως
στην πραγματικότητα αυτά που διδασκόμαστε στα σχολεία είναι η «αλήθεια»
της επικρατούσας ιστοριογραφίας, αυτή της δεξιάς και της αστικής τάξης,
η οποία τεχνηέντως αποκρύβει και παραποιεί πολλά.
Στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιαστούν στοιχεία που δεν
πρόκειται ποτέ να μας πουν τα σχολικά βιβλία, στην έκταση βέβαια που
μας επιτρέπεται, καθώς θα μπορούσαν να γραφτούν πολλά περισσότερα.

Πως φτάσαμε σε αυτή τη μορφή του αγώνα;
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε αποτέλεσμα διεργασιών που κράτησαν περίπου τέσσερα
χρόνια. Η απόφαση για την υιοθέτηση της ένοπλης επιλογής λήφθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο, η ιδέα του οποίου συναντήθηκε με την ιδέα του Κύπριου Συνταγματάρχη του
ελληνικού στρατού, Γεώργιου Γρίβα. Ο Μακάριος, αγνοώντας όσους τον προειδοποιούσαν
για τον Γρίβα, αποφάσισε να τον χρίσει αρχηγό μιας οργάνωσης που θα δημιουργούσαν με
απώτερο σκοπό την ένωση με την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Γρίβας στα απομνημονεύματά
του, παρά τη διαφωνία του Μακαρίου, ο αγώνας πήρε τη μορφή ένοπλου αντάρτικου
χάρη στη δική του επιμονή.
Οι διαφωνίες του ΑΚΕΛ
Το ΑΚΕΛ διαφώνησε με την ένοπλη μορφή που πήρε ο αγώνας. Υποστήριζε πως η
γεωγραφία της Κύπρου δεν μπορούσε να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ότι ένας μαζικός
αγώνας, μέσα από κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα,
δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο η Βρετανία έδινε ανεξαρτησία σε πολλές από τις
αποικίες της.
Η επιλογή της μορφής του αγώνα ήταν συνειδητή από την Δεξιά, η οποία στην προσπάθεια
της να αναλάβει εξ ολοκλήρου την «πρωτοβουλία» για αγώνα παραγνώρισε τους κινδύνους
που εγκυμονούσε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η δεύτερη λάθος επιλογή όσον αφορά τον αγώνα
ήταν η επιλογή του ηγέτη του. Ο Γρίβας ήταν πρόσωπο με φασιστικές αντιλήψεις, άκρατο
σωβινισμό και εθνικισμό, δηλωμένος αντικομμουνιστής και προσωπικότητα γεμάτη
έπαρση, αυταρχισμό και αλαζονεία.

Οι Αριστεροί, εκτός αγώνα.
Σήμερα, η δεξιά και ακροδεξιά στον τόπο μας, κατηγορεί την Αριστερά ότι δε συμμετείχε
στον αγώνα κατά της αποικιοκρατίας. Ας δούμε, όμως, μερικά στοιχεία που μπορούν
να ρίξουν περισσότερο φως στην αλήθεια.
Όσο και αν μερικοί αρνούνται πεισματικά να δεχθούν την αλήθεια και τα ιστορικά
γεγονότα, το ΑΚΕΛ, δήλωνε ήδη παρών στη μάχη έναντι του βρετανικού ζυγού και κινούσε
στο εσωτερικό το λαό σε μαζική πάλη μέσα από μαζικές διαδηλώσεις, συλλαλητήρια
και παλλαϊκές κινητοποιήσεις πράγμα που καταδεικνύει άμεσα πως η πάλη του λαού
έναντι της αποικιοκρατίας και οι αγώνες για ανεξαρτησία δεν περιορίζονται όπως κάποιοι
επιδιώκουν στην περίοδο 55-59.
Παρά τις διαφωνίες μεταξύ τους, Μακάριος και Γρίβας, συμφωνούσαν και οι δύο ως
προς την ιδεολογική κατεύθυνση του αγώνα. Ο Γρίβας, λοιπόν, έθεσε ευθύς αμέσως
σε εφαρμογή τα σχέδια του καθώς και την οριστική απόφαση του για αποκλεισμό των
κομμουνιστών από την οργάνωση την οποία διεύθυνε. Όπως γράφει, χαρακτηριστικά,
στο «Χρονικόν του Αγώνος ΕΟΚΑ 1955- 59» για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγηκαν τα
μέλη: «Η στρατολογία μελών της ΕΟΚΑ εγένετο μετά πολλής προσοχής.

επετειακά

Επικολούθει λεπτομερέστερα διακρίβωσις φρονήματος». Λίγο πάρα κάτω γίνεται πιο ξεκάθαρος:
«Η μύησις νέων προσώπων θα περιορισθεί εις τους εθνικόφρονας.»
Τον αποκλεισμό της Αριστεράς επιβεβαιώνουν και στελέχη της Δεξιάς, μεταξύ των οποίων και ο
στενός συνεργάτης του Μακάριου, Νίκος Κρανιδιώτης, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης της Κύπρου
στην Ελλάδα. Αναφέρει στο βιβλίο του «Δύσκολα χρόνια»: «Ο Γρίβας είχε αποκλείσει τη συμμετοχή
στην Οργάνωση αριστερών στοιχείων. Έτσι η οργάνωση είχε μονομερή χαρακτήρα και ο αγώνας
έμεινε έξω από τα πλαίσια των απελευθερωτικών κινημάτων της εποχής του».

Το ΑΚΕΛ στο στόχαστρο του Γρίβα.

Για αρχή αξίζει να καταγραφεί, και αυτό είναι γεγονός, ότι κανένας δεν αρνείται τον ηρωισμό και
την αυταπάρνηση που επέδειξαν αρκετοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Οι θυσίες τους και η αγνή αγάπη
για την πατρίδα που τους ώθησε να χαράξουν με το αίμα τους και με τον ηρωισμό τους την ιστορία
της Κύπρου είναι κάτι που κανένας θέλει να μειώσει.
Ο Γρίβας έθεσε εξαρχής το ΑΚΕΛ ανάμεσα στους στόχους του. Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματα
του, στο Γενικό Σχέδιο Ενέργειας που είχε ετοιμάσει, ανάμεσα στους αντιπάλους συνυπολόγισε
και το ΑΚΕΛ. Παρατίθενται μόνο δύο αποσπάσματά από τα γραφόμενά του.
Στις 19 του Απρίλη του 1955 γράφει ότι: «Με απασχολεί σήμερον σοβαρόν το ζήτημα καταπνίξεως
πάσης κομμουνιστικής κινήσεως» Ενώ στη καταχώρηση του στα «Απομνημονεύματα», ημερομηνίας
25 Ιανουαρίου 1958 γράφει: «Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση θαρραλέα. Οι κομμουνισταί
είναι οι αντίπαλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνυται να τους εξοντώσουμε ως πολιτική
οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπολογίσημος και δυναμένη δια των αποφάσεων της να επηρεάζει
το εθνικόν ζήτημα όπως συνέβαινε μέχρι τούδε». Οι δολοφονίες στελεχών και φίλων του ΑΚΕΛ,
στα σπίτια, στα καφενεία και στις πλατείες των χωριών τους, κυρίως κατά την περίοδο 57-58 είναι
απότοκο των πιο πάνω λεγόμενων του Γρίβα και είναι δυστυχώς βαθιά χαραγμένες στην ιστορία
του Λαϊκού Κινήματος. Η πιο συχνή δικαιολογία των οπλαρχηγών του Γρίβα για τις δολοφονίες
αυτές ήταν η προδοσία, κάτι που δεν κατάφεραν όμως να αποδείξουν ποτέ.

Επίλογος
Η ανδρεία και το σθένος με το οποίο αγωνίστηκαν οι αγνοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ ανήκουν στις λαμπρές
σελίδες της ιστορίας μας. Η ΕΟΚΑ όμως απέτυχε το στόχο της. Δυστυχώς το ΑΚΕΛ δικαιώθηκε στις
εκτιμήσεις και προειδοποιήσεις του. Οι συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου, κάθε άλλο παρά μια ευτυχής
κατάληξη ήταν, ενός τάχα νικηφόρου αγώνα.
Με το πέρασμα του χρόνου κάποιοι στη δεξιά βρήκαν τη δύναμη έμμεσα ή απερίφραστα να
παραδεχτούν το λάθος του ένοπλου αγώνα. Ανάμεσα τους και ο μ. Γλαύκος Κληρίδης. Ωστόσο, η
δεξιά μέχρι σήμερα εμμένει στην ορθότητα της απόφασης για τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ καθώς
ότιδηποτε αντίθετο θα γκρεμίσει ένα ολόκληρο (τεχνητό) ιδεολογικό οικοδόμημα.
•Γιάννης Κακαρής
Μέλος Mορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

επετειακά

Αυτό στο οποίο πολλοί δεν αναφέρονται είναι η ύπαρξη του Κομμουνιστικού
Κόμματος Κύπρου, το οποίο υπήρξε το πρώτο οργανωμένο σύνολο που
αντιτάχθηκε στους Βρετανούς αποικιοκράτες τόσο στα πρώτα χρόνια της
ίδρυσης του, όσο και στην μετέπειτα εξέλιξη του, όταν δηλαδή ιδρύθηκε το
ΑΚΕΛ. Το κόμμα υπέστη μεγάλες διώξεις και καταστροφές, φυλακίσεις και
βασανιστήρια στελεχών, ακόμα και δολοφονίες.
Η πιο δύσκολη περίοδος διώξεων στην ιστορία του ΑΚΕΛ ήταν η περίοδος
1955- 1959 κατά την οποία το κόμμα λειτούργησε εκτός νόμου αφού η
έντονη αντιαποικιακή του δράση και το μεγάλο έρεισμα που είχε στο λαό
δεν μπορούσαν παρά να χτυπηθούν από τους Βρετανούς.
Η 14η Δεκεμβρίου 1955, καταγράφηκε στην ιστορία ως η ημέρα κατά την
οποία η αποικιακή αστυνομία επέδραμε στα σπίτια των στελεχών του ΑΚΕΛ
και συνέλαβε γύρω στα 135 άτομα, ανάμεσα τους ο Γ.Γ του κόμματος Εζεκίας
Παπαϊωάννου και στελέχη της ανώτατης ηγεσίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας και αργότερα πολλοί απ’αυτούς
στις Κεντρικές Φυλακές. Την ίδια μέρα με διάταγμα του Κυβερνήτη Χάρτινγκ
τέθηκαν εκτός νόμου το ΑΚΕΛ, η Ενωση Αγροτών Κύπρου (ΕΑΚ), η Παγκύπρια
Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΟΔΓ) και η Ανορθωτική Οργάνωση
Νεολαίας (ΑΟΝ). Απαγορεύτηκε, επίσης, η έκδοση και κυκλοφορία των
εφημερίδων «Νέος Δημοκράτης», «Ανεξάρτητος», «Εμπρός» και «Ινκιλαπψί»,
καθώς και του «Θεωρητικού Δημοκράτη», μηνιαίου θεωρητικού περιοδικού
του ΑΚΕΛ.
Στην ανακοίνωση του Βρετανού Διοικητή Χάρτινγκ, μεταξύ άλλων γράφει τα
εξής: «Οι κομμουνισταί είναι εκείνοι οι οποίοι από του τέλους του πολέμου
είχον το προβάδισμα εις την προσφυγήν εις οχλαγωγίας, την δολιοφθοράν
και τον εκφοβισμόν εν τη επιδιώξει των πολιτικών των σκοπών. Είναι
αυτοί οι οποίοι ανέπτυξαν ολόκληρον τον μηχανισμό «αγώνος» εναντίον
της καθεστηκυίας τάξεως…Εις την σπουδαίαν στρατηγικώς αυτή νήσον η
κομμουνιστική δραστηριότητα έχει ειδικώς δυσάρεστον σημασίαν διά τον
ελεύθερον κόσμο…»
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Κυπριακό στα Ηνωμένα Εθνη, οι
κινητοποιήσεις γυναικών-συζύγων
των κρατουμένων, οι κινητοποιήσεις
για τερματισμό των απαγχονισμών και
κατάργηση του καθεστώτος έκτακτης
ανάγκης κ.ά. Εδώ πρέπει, επίσης, να
προστεθούν και οι μαζικές κινητοποιήσεις
και παναπεργίες διαμαρτυρίας, ύστερα
από τις δολοφονίες στελεχών της
Αριστεράς από μασκοφόρους του Γρίβα.

H

περίοδος της Βρετανικής
Αποικιοκρατίας στην
Κύπρο έχει περάσει στην
κοινωνική συνείδηση
μέσω της επικρατούσας
ιστοριογραφίας. Της
ιστοριογραφίας δηλαδή,
η οποία επικεντρώθηκε, κυρίως,
αν όχι αποκλειστικά, στον ένοπλο
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Από
τις σελίδες
της ιστορίας που διδασκόμαστε στα σχολεία
απουσιάζουν σημαντικά και
λαμπρά κεφάλαια της ιστορίας του τόπου μας εκείνης της περιόδου.
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Το ΑΚΕΛ για άλλη μια φορά διάψευσε
αυτούς που ήθελαν να το δουν να
συρρικνώνεται και να εξαφανίζεται. Μέσα
σε συνθήκες παρανομίας κατάφερε να
ανασυγκροτηθεί περνώντας μάλιστα στην
αντεπίθεση και σηκώνοντας ψηλά την
σημαία του αγώνα για αυτοδιάθεση του
νησιού. Από την πρώτη περίοδο κιόλας
στήθηκε ο παράνομος μηχανισμός του
κόμματος αποτελούμενος από απλά
μέλη και τοπικά στελέχη του Κόμματος
και τα ελάχιστα μέλη που κατάφεραν να
διαφύγουν της σύλληψης. Από την πρώτη
στιγμή τέθηκε ο στόχος της οργανωτικής
ανασυγκρότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στα χρόνια της παρανομίας αυξήθηκε ο
αριθμός των κομματικών ομάδων και
μελών.
Ανάμεσα στα άλλα τους καθήκοντα τα
στελέχη του κόμματος, ανέλαβαν την
περιφρούρηση της ηγεσίας και των
συνεδριών των σωμάτων του Κόμματος,
την κατασκευή κρησφύγετων όπου
φυγαδεύτηκαν τα στελέχη της ηγεσίας,
την στήριξη των οικογενειών των
πολιτικών κρατουμένων της Αριστεράς,
τον μυστικό συντονισμό ανάμεσα στις
επαρχιακές επιτροπές και τις κομματικές
ομάδες, την δημιουργία ενός καλά
σχεδιασμένου δικτύου πολυγράφησης
και διάδοσης των θέσεων του κόμματος,
την διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων,
απεργιών, παναπεργιών, διαδηλώσεων
όπως ήταν η απεργία για την εξορία του
Μακαρίου, οι διαδηλώσεις με την ευκαιρία
της επίσκεψης του Λόρδου Ράτκλιφ και
του Υφυπουργού Αποικιών Χέαρ, οι
κινητοποιήσεις κάθε φορά που ετίθετο το

Πρέπει να σημειώσουμε ότι την πρώτη
περίοδο της παρανομίας οργανώθηκαν
οι αποδράσεις ηγετικών στελεχών του
Κόμματος. Πρώτα του Κυριάκου Χρίστου
και του Παυλάκη Γεωργίου οι οποίοι ήταν
επαρχιακοί γραμματείς και του ίδιου
του Γ.Γ. Εζεκία Παπαϊωάννου. Αυτά τα
στελέχη μαζί με τους Ανδρέα Φάντη και
Γιάννη Κατσουρίδη, που είχαν διαφύγει
της σύλληψης, αποτέλεσαν το βασικό
καθοδηγητικό πυρήνα του Κόμματος
στα χρόνια της παρανομίας. Μετά τις
αποδράσεις, η δράση του κόμματος έγινε
πιο έντονη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τρεις
μόλις μήνες μετά το κλείσιμο του «Νέου
Δημοκράτη», εκδόθηκε και κυκλοφόρησε η
«Χαραυγή», αναλαμβάνοντας το ρόλο του
καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος.
Η
άρση
των
διαταγμάτων
προσωποκράτησης, τον Φλεβάρη του
1957 σήμανε τη λήξη της πρώτης περιόδου
της παρανομίας του ΑΚΕΛ, ωστόσο το
κόμμα συνέχισε να βρίσκεται εκτός
νόμου. Χρειάστηκαν νέοι μαζικοί αγώνες
και κινητοποιήσεις για να κατακτηθεί η
νομιμοποίηση του κόμματος που ήρθε τον
Δεκέμβριο του 1959.
Οι ρίζες του κόμματος μας είναι βαθιές
και στηρίζονται στους αγώνες και στο
αίμα πολλών ΑΚΕΛιστών που κατάφεραν
να βγάλουν το κόμμα πιο δυνατό μέσα σε
αντίξοες συνθήκες. Οι συνεχιστές αυτού
του έργου φέρουμε στους ώμους μας
βαριά κληρονομιά, την οποία επιβάλλεται
να τιμούμε με την συνέχιση του αγώνα για
μια κοινωνία όπως την οραματίστηκαν οι
πρώτοι κομμουνιστές.
•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Επαρχιακού Μορφωτικού
Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας
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EΔΟΝόπουλα

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώνεται η εκστρατεία
ΕΔΟΝόπουλων Φλεβάρη-Απρίλη «Είμαι
παιδί,έχω φωνή». Εκατοντάδες παιδία σε
Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου και Πάφο παρευρέθηκαν στις εβδομαδιαίες
συναντήσεις ΕΔΟΝόπουλων όπου είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν, να παίξουν και να κάνουν νέους φίλους.
Η εκστρατεία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 3-4 Μαρτίου
και ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου. Κύρια θεματική της
εκστρατείας ήταν το δικαίωμα του παιδιού για συμμετοχή,
για ελεύθερη έκφραση και συζήτηση και πραγματοποιήθηκε
κάτω από τον τίτλο «Είμαι παιδί, έχω φωνή». Το δικαίωμα στην
συμμετοχή αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Μέσα
από την ελεύθερη συζήτηση τα παιδιά αποκτούν λόγο και κριτική σκέψη.
Εκφράζονται για ζητήματα που τα απασχολούν. Είτε αφορούν την τοπική τους
κοινωνία, την κοινωνία ευρύτερα, αλλά και παγκόσμια ζητήματα. Κατά την
διάρκεια των συναντήσεων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με άλλα
παιδιά, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες και να εκφραστούν για θέματα που τα
απασχολούν.
Μέσα απο την συζήτηση τα ΕΔΟΝόπουλα κάθε Τοπικού Κινήματος εντόπισαν
προβλήματα και ελλείψεις που αφορούν τον τόπο διαμονής τους ή την τοπική
τους κοινωνία και τα μετέφεραν με τον δικό τους τρόπο. Πήραν συνεντέυξη απο
ανθρώπους, μέλη της τοπικής τους κοινωνίας, απο δημάρχους της περιοχής τους και
απο κοινοτάρχες, ρωτώντας και παράλληλα εκφράζοντας τις επιθυμίες και απόψεις τους.
Παράλληλα, μέσα από την εκστρατεία, τα ΕΔΟΝόπουλα κατέδειξαν και έθιξαν κοινωνικά προβλήματα
όπως ο ρατσισμός, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η αλληλεγγύη που οφείλουμε να έχουμε προς
όλους όσους την χρειάζονται και μετέφεραν μηνύματα ενάντια στους πολέμους.
Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια των τοπικών συναντήσεων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
έρθούν σε επαφή και με μέσα διάχυσης των δράσεων τους. Ετοίμασαν άρθρα, ηχητικά σποτ
για ραδιόφωνο, βιντεάκια, όπου μετάφεραν με τον γραπτό και προφορικό λόγο όλα όσα
αναφέρθηκαν και πίο πάνω.
Η φετινή εκστρατεία μόνο θετικά μηνύματα αφήνει, αφού μέσα απο αυτήν τα παιδιά με
ενθουσιαμό και όρεξη για συζήτηση εκφράστηκαν και μπόρεσαν να αποκτήσουν την δική τους
φωνή και να γίνουν και αυτά ενεργοί πολίτες της κοινωνίας στην οποία ζουν. Τα παιδιά έχουν
δικαίωμα να εκφράζονται για ότι τα αφορά και εμείς σαν κοινωνία έχουμε υποχρέωση να τα
ακούμε και να αφουγγραζόμαστε τους δικούς τους προβληματισμούς.
«Αγαπητοί αναγνώστες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα
καθώς και όλα τα παιδιά που ζουν στον Ύψωνα.
Θέλουμε να δημιουργηθούν πολλά πάρκα στην περιοχή μας για να μπορούν να
περνούν ευχάριστα την ώρα τους τα παιδιά.
Θέλουμε τα πάρκα να έχουν πολλά παιχνίδια και να υπάρχει προστασία για να
μην μπορούν κάποιοι να τα χαλάνε.
Στο πάρκο θα θέλαμε να υπάρχουν κανονισμοί για να διατηρείτε, το
πάρκο, καθαρό και τακτοποιημένο. Θα θέλαμε να υπάρχουν δέντρα και
χρωματιστά λουλούδια που θα ομορφαίνουν το πάρκο μας. Επίσης
θέλουμε να υπάρχουν και καφετέριες όπου οι μεγάλοι θα κάθονται εκεί.
Ως ΕΔΟΝόπουλα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην δεντροφύτευση.
Ελπίζουμε να ακουστούν τα αιτήματα μας για να έχουμε καινούργια
πάρκα στη γειτονιά μας και όλα τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα που θα
υπάρχει ένας καινούργιος τρόπος διασκέδασης τους.»
Τοπικό κίνημα ΕΔΟΝόπουλων Ύψωνα
•Μαρία Κυριακίδη,
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές
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ιεξάχθηκε, το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων των αναπαυτηρίων
της ΠΕΟ στο Πελένδρι, το 17ο Ετήσιο Συνέδριο της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης
Μαθητών με τίτλο « Μαζική ΠΕΟΜ για αντίσταση απέναντι στο αυταρχικό σχολείο».
Στο συνέδριο συμμετείχαν πέρα των 120 οργανωμένων μαθητών του κινήματος,
οι οποίοι έθεσαν τους προβληματισμούς τους για τα θέματα που ταλανίζουν τους
μαθητές λόγω των νέων κανονισμών, τοποθετήθηκαν και πρότειναν τα επόμενα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσει το μαθητικό κίνημα.

σκέψης και άποψης. Όλοι θα βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχούς άγχους με αποτέλεσμα
να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών και η παραπαιδεία. Με λίγα λόγια, αυτός
ο κανονισμός αποτρέπει το σχολικό περιβάλλον από το να είναι χώρος πνευματικής και
ψυχικής καλλιέργειας και να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα μπορούν
να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις έχοντας ενεργό ρόλο στην κοινωνικοπολιτική
ζωή της χώρας μας και το μετατρέπει σε ένα χώρο συνεχούς προετοιμασίας για γραπτές
εξετάσεις δημιουργώντας μαθητές χωρίς κριτική σκέψη και προσωπικότητα.

Επίσης, στο συνέδριο παρευρέθηκαν τιμώντας μας με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πέτρος Πέτρου, ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας
της ΕΔΟΝ συν. Βάκης Χαραλαμπους και ο συν. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος μέλος του
γραφείου παιδείας της Κ.Ε του ΑΚΕΛ. Ακόμη, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων καθώς και εκπρόσωποι των ΕΣΕΜ Λευκωσίας - Κερύνειας,
Αμμόχωστου και Λάρνακας.

Στη συνέχεια, οι οργανωμένοι μαθητές συζήτησαν τον αντιπαιδαγωγικό κανονισμό της
μείωσης των δικαιολογημένων απουσιών και της κατάργηση των αδικαιολόγητων που
εφαρμόστηκε στα σχολεία την φετινή σχολική χρονιά . Το μέτρο αυτό των κυβερνώντων
δεν αντιπροσωπεύει ένα προοδευτικό και εκσυγχρονισμένο κράτος. Αντίθετα έχει ως
σκοπό τον εκφοβισμό των μαθητών και την συντήρηση του αυταρχισμού στα σχολεία. Η
αδικαιολόγητη απουσία πλέον θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και ο μαθητής τιμωρείται
με αποβολή από το σχολείο επομένως, σε συνδυασμό με τις μειωμένες απουσίες, πολλοί
μαθητές πλέον μένουν ανεξεταστέοι ή και στάσιμοι.

Οι ΠΕΟΜίτες και ΠΕΟΜίτισες εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας
των σχολείων, οι οποίοι δεν θα οδηγήσουν σε ένα ανθρωποκεντρικό και προοδευτικό σχολείο αλλά
αντίθετα θα οξύνουν τον αυταρχισμό και τον συντηρητισμό του, οδηγώντας σε απαρχαιωμένες
μεθόδους διδασκαλίας.
Ειδικότερα, οι οργανωμένοι μαθητές καταδίκασαν τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, ένα μέτρο που
θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα μεγάλο εξεταστικό κέντρο όπου μαθητές και καθηγητές θα
βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα με τον χρόνο, πασχίζοντας να καλύψουν την τεράστια ύλη.
Οι μαθητές θα επιζητούν τον βαθμό και όχι την πραγματική γνώση και ανάπτυξη της κριτικής

Όλα τα μέλη της ΠΕΟΜ, αφού συζήτησαν τα πιο πάνω θέματα αποφάσισαν ομόφωνα
ότι αποτελεί χρέος τους να αγωνίζονται οργανωμένα και μαζικά για ένα δημοκρατικό
και ανθρωποκεντρικό σχολείο ενάντια στον αυταρχισμό και στην οπισθοδρόμηση που οι
κυβερνώντες επιβάλουν στην παιδεία.
•Ζήνα Παπαχριστοφόρου
ΠΕΟΜ Λυκείου Πολεμιδιών, Λεμεσός
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ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
πραγματοποιήθηκε μετά από πολλούς
αγώνες της Αριστεράς και των
προοδευτικών δυνάμεων του τόπου
μας. Στόχος του, να εξυπηρετεί
τις ακαδημαϊκές ανάγκες του κράτους και της
κοινωνίας και όχι να γίνεται υποχείριο των
αναγκών του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης και οι Πρυτανικές Αρχές καταβάλουν
μεγάλη προσπάθεια για αυτονόμηση και
μετατροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου από
κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κερδοφόρα
επιχείρηση. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με το
όνομα «Στρατηγικός Σχεδιασμός» και αποσκοπεί
στην αλλαγή των κανόνων του Πανεπιστημίου.
Η πιο πάνω φιλοσοφία δεν αποτελεί μόνο
κυπριακό νεοφιλελεύθερο φαινόμενο, ούτε
μόνο προσωπικό όραμα του κ. Χριστοφίδη.
Αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο σε πολλούς
χώρους σπουδών. Συγκεκριμένα, τους απασχολεί
η εξυπηρέτηση των διαφόρων εταιρειών και η
αύξηση της κερδοφορίας τους ενώ οι ανάγκες της
νεολαίας και των φοιτητών τίθενται σε δεύτερη
μοίρα.

Διασύνδεση Πανεπιστημίου με Εταιρείες
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή στη νομοθεσία, αφορά
τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου
Κύπρου και θα επιφέρει το ξεπούλημα των
πάντων. Ο ρόλος ο οποίος διαδραματίζουν οι
ακαδημαϊκοί υποσκάπτεται αφού η διοίκηση του
Πανεπιστημίου ακολουθεί πρακτικές τέτοιες ώστε
η έρευνα και η μελέτη να αντιμετωπίζονται ως
εμπόρευμα.
Γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης, χωρίς όμως
να γίνεται με ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μην
καταργείται ο ρόλος του κράτους. Συγκεκριμένα,
η διασύνδεση των πτυχίων του Πανεπιστημίου
Κύπρου με την αγορά γίνεται εν απουσία κάποιου
νομικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει και
θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα της
φοιτητικής κοινότητας. Ήδη, στα Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια όπου εφαρμόζεται πλήρως δεν
υπάρχει κανένας περιορισμός και παρατηρείται
μεγάλη εκμετάλλευση των φοιτητών.

φοιτητές

Οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες οι Πρυτανικές
Αρχές επικαλούνται καθημερινά, οδηγούν
σε μια εποχή όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα
θα εργάζεται με σκοπό το οικονομικό όφελος
και όχι την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Αυτονόμηση του Πανεπιστημίου
Καθόλου τυχαία δεν είναι η προσπάθεια
του δεύτερου μέτρου που προνοεί την
αυτονόμηση του Πανεπιστημίου Κύπρου,
καταργώντας με τον τρόπο αυτό την
κρατική παρέμβαση στα ζητήματα του
Πανεπιστημίου. Όπως φάνηκε και στο
παρελθόν, κύριος στόχος του νυν πρύτανη
είναι να αγγίξει την αυτονόμηση του
Πανεπιστημίου, κάτι που είναι απαγορευτικό
στις μέρες μας. Αν αναλογιστεί κανείς
πως σήμερα η κατανομή των πόρων του
Πανεπιστημίου Κύπρου πηγάζει σχεδόν
πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό,
τότε γεννούνται ερωτηματικά αναφορικά
με την μελλοντική χρηματοδότηση του
Πανεπιστημίου σε περίπτωση αυτονόμησης.
Τυχόν υλοποίηση μιας οικονομικής
αυτονόμησης του Πανεπιστημίου αυτόματα
θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου στις
εταιρείες οι οποίες θα εισαχθούν στο
Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να έχουν
τον κύριο λόγο για την διεκπεραίωση των
προγραμμάτων σπουδών.

Πρυτανικές Εκλογές
Το τρίτο ζητούμενο που υπάρχει μέσα από
την πιθανή αυτονόμηση του Πανεπιστημίου
είναι οι διαδικασίες και ο τρόπος εκλογής
του εκάστοτε Πρύτανη. Στο παρελθόν έχουν
παρουσιαστεί αρκετά μοντέλα - προτάσεις
σχετικά με αυτή την πρόνοια των κανόνων
του Πανεπιστημίου. Οι προτεινόμενες
διαφοροποιήσεις της νομοθεσίας περιείχαν
ακόμη και την κατάργηση της εκπροσώπησης
των φοιτητών, των Ακαδημαϊκών καθώς και
του Διοικητικού προσωπικού.
Η Πρυτανεία αρχικά είχε προτείνει όπως
αντικατασταθεί η εκλογική διαδικασία από
μια επιτροπή στην οποία θα αποφάσιζαν οι
ίδιοι τους συμμετέχοντες της.

Πιο συγκεκριμένα, κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να λειτουργήσει
σαν προπομπός ενός διοριστικού
συστήματος, ανάδειξης του εκάστοτε
Πρύτανη. Πρόκειται για μια διαδικασία
καταδικαστέα εφόσον παραβιάζει κάθε
δημοκρατικό δικαίωμα της φοιτητικής
και ακαδημαϊκής κοινότητας του
Πανεπιστημίου.
Ως δεύτερη εναλλακτική για το ζήτημα,
ο Πρύτανης, έκανε νέα προσπάθεια
αλλαγής του νόμου των Πρυτανικών
εκλογών. Η δεύτερη αυτή θέση
προνοούσε την καθολική ψηφοφορία
όλων των φοιτητών με σταθμισμένη
ψήφο, παραγκωνίζοντας έτσι ένα
από τα πιο σημαντικά δικαιώματα
των εκπροσώπων των φοιτητών στα
Τμήματα και τις Σχολές.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες που
καταβάλει η Πρυτανεία για αλλαγή
πολλών κανονισμών του Πανεπιστημίου,
σε καμία περίπτωση κανείς δεν πρέπει να
ξεχνά για ποιο λόγο ιδρύθηκε εξαρχής το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο
θα πρέπει να παραμείνει το ανώτερο
ακαδημαϊκό δημόσιο ίδρυμα του τόπου
μας, το οποίο να έχει ως πρώτιστο
στόχο τις ανάγκες των φοιτητών και
όχι τις ανάγκες διαφόρων εταιριών ή
μερικών υψηλόβαθμων στελεχών του
ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το ΤΕΠΑΚ και το ΑΞΙΚ, ως τα ανώτατα
Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα του
τόπου, οφείλουν να κατανοούν και να
καλύπτουν τις ανάγκες του κράτους και
της κοινωνίας και όχι να δρουν ως μια
μεγάλη κερδοφόρα επιχείρηση.
•Χαράλαμπος Πανταζής
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ.
Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Φ.Ε.ΠΑΝ
Μέλος Συγκλήτου Πανεπιστημίου
Κύπρου

νέοι εργαζόμενοι
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ο Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Απριλίου (16 Απρίλη – 6 Μάη), θα πραγματοποιήσει και φέτος την
καθιερωμένη εκστρατεία του, κάτω από τον τίτλο «Αξιοπρέπεια στην
εργασία – Δουλειά με δικαιώματα». Η εκστρατεία του Τμήματος Νέων
Εργαζομένων της ΕΔΟΝ έχει καταστεί θεσμός τα τελευταία χρόνια, με
απώτερο στόχο την ενημέρωση και διαφώτιση των νέων εργαζομένων
και νέων ανέργων, σε διάφορα ζητήματα κυρίως εργασιακά. Μέσα
από την εκστρατεία θέλουμε ως ΕΔΟΝ να αναδείξουμε, μεταξύ άλλων,
τα βασικά εργασιακά προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας σήμερα και
ταυτόχρονα, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους, για
τις δικές μας θέσεις και προτάσεις.
Μέσα στο σημερινό πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και τις συνθήκες
της εργασιακής ζούγκλας που επικρατούν, αναμφίβολα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι είναι δεκάδες. Η φετινή πρωτοβουλία του
Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, θα προσπαθήσει να επικεντρωθεί σε
συγκεκριμένα εργασιακά ζητήματα, που αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων
σήμερα. Τα σημαντικά ζητήματα γύρω από τα οποία θα εξελιχθεί η εκστρατεία
αφορούν βασικά δικαιώματα όπως το 5ήμερο , ο κατώτατος μισθός, τα δικαιώματα
των ωρομίσθιων εργαζόμενων, ο 13ος μισθός, οι υπερωρίες και οι αργίες, καθώς
και το ζήτημα του ταμείου προνοίας.
Παράλληλα, θέλουμε μέσω της συλλογής ερωτηματολογίων που αφορούν τα
παραπάνω ζητήματα, να γίνουμε δέκτες της κατάστασης που επικρατεί και με
αυτό τον τρόπο να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που θα συλλέξουμε
στους αρμόδιους φορείς και να τα αξιοποιήσουμε στην δράση μας ως ΕΔΟΝ σε
μεταγενέστερο στάδιο.
Στα πλαίσια της εκστρατείας μας σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις
με διάφορους φορείς, κυβερνητικούς και μη, σε κεντρικό καθώς και σε επαρχιακό
επίπεδο. Προγραμματίζουμε συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και την Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, με την ΠΕΟ και το ΑΚΕΛ από
πλευράς του Λαϊκού Κινήματος, καθώς και με διάφορους άλλους αρμόδιους φορείς
όπως η ΠΟΒΕΚ, οι Οργανώσεις Αναπήρων, η ΑνΑΔ κ.α. Σε επαρχιακό επίπεδο η
πρόθεση μας είναι να γίνουν συναντήσεις με διάφορους επαρχιακούς φορείς και
με ομάδες εργαζομένων από διάφορους τομείς των υπηρεσιών και της παραγωγής.
Βασικό κομμάτι της εκστρατείας του Τμήματος των Νέων Εργαζομένων της οργάνωσης
μας, αποτελεί η εξόρμηση των στελεχών μας με στόχο την ενημέρωση και διαφώτιση
των συμπολιτών μας. Βάση της εξόρμησης μας σε κάθε επαρχία θα αποτελεί περίπτερο
το οποίο θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της επαρχίας και από το οποίο θα διανέμεται
το έντυπο των θέσεων μας, που θα αφορά τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα
καταπιαστεί η εκστρατεία. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, σημαντικό ρόλο θα έχει
και το ερωτηματολόγιο το οποίο θα μας δώσει καταγεγραμμένη μια πιο σφαιρική
εικόνα της κατάστασης που επικρατεί.
Η συζήτηση και η ενημέρωση των νέων για τα θέματα που αφορά ζητήματα
απασχόλησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, αφού οι επιπτώσεις της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνεχίζουν ακόμα να είναι κάτι περισσότερο από
ορατές. Μέσα από αυτή την εκστρατεία ευελπιστούμε πως οι δραστηριότητες
που θα αναπτυχθούν θα έχουν αποτέλεσμα και θα καταστούν χρήσιμες, τόσο για
τους συμμετέχοντες, που θα τύχουν ενημέρωσης, όσο και για μας σαν οργάνωση
στον τομέα του εμπλουτισμού και της παραγωγής των θέσεων και προτάσεων
μας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αποτελέσει σταθμό για τις επόμενες
πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε ως οργάνωση. Δραστηριότητες σαν αυτή την
εκστρατεία αποτελούν αναπόσπαστο και δομικό κομμάτι της δράσης της ΕΔΟΝ
και πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Πρόθεση μας είναι όπως με το πέρας
της εκστρατείας να διοχετεύσουμε τα αποτελέσματα στους αρμόδιους πολιτικούς
και πολιτειακούς φορείς (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο
Οικονομικών, Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις), αφού προηγηθεί μια
σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση θα προέλθει μέσα από
συζήτηση για τα αποτελέσματα της εκστρατείας, ανάμεσα στις χιλιάδες των μελών
μας. Πάρα πολλοί νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα
της εκστρατείας μέσα από το διαδίκτυο και την εφημερίδα της ΕΔΟΝ ενώ ταυτόχρονα
το σχετικό έντυπο υλικό θα τύχει και της ανάλογης προβολής και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
•Μιχαλάκης Σόλωνος
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Μια συγκλονιστική παράσταση που ανέβηκε το προηγούμενο διάστημα από το
θέατρο Αντίλογος ήταν «Τα παιδιά της Γάζας». Μια παράσταση που παρουσιάζει
σε μορφή μονολόγων τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις ελπίδες, τα όνειρα και
τους φόβους των παιδιών που βιώνουν τον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Με αυτή
την ευκαιρία η «Ν» επικοινώνησε με τους ηθοποιούς της παράστασης για να
καταγράψει τη δική τους οπτική: «Πως βιώνει ένας ηθοποιός την εκτέλεση
ενός ρόλου που ιστορεί έναν πόλεμο σε εξέλιξη;»

Θα ήθελα να μπορούσα να πω, χωρίς να νιώθω ενοχές ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος
που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω σε αυτό το έργο το τόσο επίκαιρο, το τόσο αληθινό, το τόσο
δίπλα μας.
Θα ήθελα να μπορούσα να πω όμορφα συναισθήματα, γιατί για μένα ήταν μία απίστευτη εμπειρία, ένα
μάθημα ζωής και για εμάς αλλά και για όποιον το είδε. Μια δουλειά σαν χαστούκι στον τρόπο που
ζούμε. Ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, συγκίνηση, συνείδηση και γνώση, που με άλλαξε ριζικά σαν
άνθρωπο και για αυτό ευχαριστώ για ακόμα μία φορά την Αλεξία Παπαλαζάρου.
Το έργο μας δεν είναι μια φανταστική ιστορία εμπνευσμένη από τον πόλεμο. Είναι ο ίδιος ο πόλεμος. Ο
πόλεμος όπως τον ζουν παιδιά, ο πόλεμος όπως τον είδαν παιδιά. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τις αληθινές
τους μαρτυρίες. Έχουμε δανειστεί από παιδιά, υπαρκτά και μικρότερα από εμάς, τα λόγια τους για να
ακουστούν όλα αυτά που δεν μπορούν να πουν εκείνα. Να πούμε αυτά που ίσως δεν σας πουν ποτέ.
Είμαι περήφανος που κάνουμε το καθήκον μας σαν άνθρωποι και μετά σαν ηθοποιοί. Με την ελπίδα
ότι μετά την λήξη του έργου μας ως ηθοποιοί, θα ξεκινήσουμε το έργο μας ως άνθρωποι
Σάββας Μενοίκου
“Τα παιδιά της Γάζας” αποτελούν για μένα προσωπικά ένα έργο- γροθιά στο στομάχι που σε
προσγειώνει από την καθημερινότητα και σε οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα που εκτυλίσσεται
σήμερα μπροστά μας…
Όλο αυτό που περνάνε τα παιδιά στη Γάζα δεν μπορεί παρά να σε επηρεάσει και να σου αλλάξει τη
μέχρι τώρα αντίληψη σου για το κόσμο…Νιώθω πραγματικά απογοητευμένη που συμβαίνουν όλα αυτά
γύρω μας…Αντί λοιπόν να απλώσουμε το χέρι και να βοηθήσουμε παρατηρούμε συχνά κρούσματα
ρατσιστικής αντιμετώπισης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κυριαρχεί το συναίσθημα του μίσους,
του φόβου, της απέχθειας αντί της συμπόνιας, της εν συναίσθησης και της αγάπης…
Πολλοί με ρωτούν γιατί επιλέξαμε να φέρουμε στην επιφάνεια ένα τέτοιο έργο. Αυτό το ερώτημα
πραγματικά με εκπλήσσει και με κάνει να απορώ! Πως γίνεται να μην σε αφορά κάτι τέτοιο;
Το έργο μπορεί να λειτουργήσει συμβολικά ως αναφορά για όλους όσους βίωσαν και βιώνουν τον
πόλεμο….Ο πόλεμος και η κάθε έκφανση του άμεση και έμμεση είναι η μεγαλύτερη επιβολή βίας στον
άνθρωπο και πρέπει να μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Αποτελεί τη μέγιστη μορφή καταπίεσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων… Το παράλογό είναι ότι κανείς δεν αντιδρά και δεν κάνει τίποτα.
Βαλάντω Χαραλάμπους

Τα συναισθήματα που βιώνω είναι τόσα πολλά σε μια παράσταση η οποία εξιστορεί
ένα πόλεμο σε εξέλιξη. Η ανάγκη εξιστόρησης των γεγονότων με ακριβή στοιχεία
όσο και το αίσθημα χρέους απέναντι στα άτομα που υποδυόμαστε είναι δυο βασικά
στοιχεία που έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς. Όσο για τα συναισθήματα, η λύπη
εναλλάσσεται με την χαρά, η οργή με την ευτυχία. Όλα συνυφασμένα και συνδεμένα
σε ένα καμβά συναισθημάτων.
Θέμιδα Νικολάου
Το να αναλαμβάνει ένας ηθοποιός ένα ρόλο ή ένα έργο που αναφέρεται σε ένα
σύγχρονο πόλεμο, σίγουρα τον προσγειώνει αρκετά από «άχρηστους» ρομαντισμούς.
Εδώ οι ρόλοι δεν είναι γέννημα φαντασίας αλλά πραγματικότητα. Τα συναισθήματα
όμως δεν μπορούν εύκολα να πειθαρχηθούν: ξεκινάνε από το θυμό, το αίσθημα
της αδικίας και την ενοχής για την δική του προνομιούχα πραγματικότητα για
να γιγαντωθούν σε ματαιότητα και δυσπιστία για την ανθρώπινη μοίρα. Ίσως μια
αναλογία των ίδιων των συναισθημάτων που και ο ρόλος του βιώνει...Μπορεί όμως
να συνδυάσει την ευαισθησία του με έρευνα μιας και υπάρχουν αρκετές πηγές
διαθέσιμες, για να φτάσει στην αλήθεια των πραγμάτων και να ξυπνήσει στο θεατή
τα ίδια συναισθήματα που και αυτός βίωσε. Είναι από τις σπάνιες στιγμές που ο
ρόλος, ο ηθοποιός και ο θεατής συναντώνται σε «κοινό έδαφος» και η τέχνη του
ηθοποιού σπάει τα όρια της απλής ψυχαγωγίας.
Ιωάννα Κορδάτου
“Τα παιδιά της Γάζας” ως έργο με αφύπνισαν και με έκαναν πιο ευαισθητοποιημένο
στα θέματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Οι πόλεμοι υπήρχαν και
δυστυχώς θα υπάρχουν σε αυτή τη μορφή κοινωνίας που ζούμε, απλά το ζήτημα
είναι να μην αγνοούμε όλα όσα συμβαίνουν και να προσπαθούμε συλλογικά αλλά
και ατομικά να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος και να βοηθήσουμε
στην εξομάλυνση κάθε μορφής βίας. Μέσα από το έργο μπόρεσα να δω την ψυχή
αυτών των ανθρώπων να καθρεφτίζεται μπροστά μου, την κραυγή αγωνίας μέσα
από τα μάτια ενός μικρού παιδιού και κατ’ επέκταση των γονιών του. Τη φρίκη
και τον εφιάλτη του πολέμου που θερίζει τα πάντα στο πέρασμα του χωρίς να
διαχωρίζει τίποτα.
Βασίλης Παφίτης

περιβάλλον

Γ

ια ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της άγριας καταπάτησης και
εκμετάλλευσης προστατευόμενων περιβαλλοντικών ζωνών στην Κύπρο.
Το τελευταίο επεισόδιο του «δράματος» αφορά τις «Θαλασσινές Σπηλιές»
που βρίσκονται στην περιοχή της Πέγειας. Ο συγκεκριμένος χώρος που
βρίσκεται εντός των περιοχών του Natura 2000 αποτελεί περιοχή όπου ζει
και γεννά το σπάνιο είδος της Μεσογειακής Φώκιας. Σύμφωνα λοιπόν με
τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην εν λόγω
περιοχή έχουν τον τελευταίο χρόνο εξεταστεί τρεις διαφορετικές πολεοδομικές
αιτήσεις. Στο σύνολο τους οι αιτήσεις αφορούν την ανέγερση ενός πεντάστερου
ξενοδοχείου οκτώ ορόφων και περίπου 60 επαύλεων από γνωστές εταιρίες ανάπτυξης
γης. Όλα αυτά έγιναν χωρίς τα έργα να υποβληθούν σε Δέουσα Μελέτη Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και χωρίς να εξεταστούν από την Επιτροπή Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπλέον αυτά τα έργα γίνονται σε απόσταση πολύ
μικρότερη των 200 μέτρων για χωροθέτηση οποιασδήποτε ανάπτυξης που προνοεί
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση της Μεσογειακής Φώκιας στην Κύπρο.
Παρατηρείται λοιπόν στην περιοχή σωρεία παράνομων κατασκευών και αυθαίρετων
επεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αλλοίωση της γεωμορφολογίας, τον
εκβραχισμό της ακτής και τη διαμόρφωση της παραλίας εντός περιοχών Natura 2000.
Δυστυχώς το όλο θέμα σε συνδυασμό με το ζήτημα του διαχειριστικού σχεδίου του
Ακάμα μας υπενθυμίζουν το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια
περιβαλλοντική πολιτική που ακολούθησε και την προηγούμενη πενταετία. Για
ακόμη μια φορά βάζει τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένων κύκλων πάνω
από την προστασία του περιβάλλοντος αγνοώντας πλήρως οδηγίες της ΕΕ, όπως οι
Οδηγίες Διατήρησης της Διεθνούς Ένωσης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά καθώς και
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση της Μεσογειακής Φώκιας στην Κύπρο.
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Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι παρά την αντίδραση που υπήρξε από τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις και διάφορους, κρατικούς και μη φορείς, οι αρμόδιοι
συνεχίζουν να εκφέρουν αντιφατικές απόψεις για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
ενώ και μετά την σύσκεψη υπό τον Υπουργό Γεωργίας πριν μερικές βδομάδες, το
Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε θετική γνωμοδότηση για συνέχιση του τσιμεντώματος
στην περιοχή.
Ως ΕΔΟΝ, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση μας για όσα καταστροφικά
συμβαίνουν στις «Θαλάσσιες Σπηλιές». Δυστυχώς γι’ ακόμη μια φορά τους τελευταίους
2-3 μήνες, η κυβέρνηση ηθελημένα επιδεικνύει αδράνεια για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα, ενώ αρνείται πεισματικά να έρθει σε σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα που λυμαίνονται την περιοχή. Καλούμε όλους του φορείς όπως επιδείξουν
την απαιτούμενη βούληση να βάλουν ένα φρένο στην καταστροφή που επιτελείται
στην περιοχή και απαιτούμε να σταματήσει η έκδοση αδειών οικοδομής μέχρι να
αποφασιστεί τι θα γίνει με το τοπικό σχέδιο και πως θα βρεθεί η σωστή ισορροπία
ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι τότε θα είμαστε
ενάντια στις παράνομες και καταστροφικές «αναπτύξεις» μαζί με τις υπόλοιπες
οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
•Δημήτρης Δημητρίου
Μέλος Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας Κ.Σ ΕΔΟΝ
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ταν στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, όταν ο Θάνος Μικρούτσικος, ένας
μουσικός που έμελλε να αφήσει τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο χώρο
της μουσικής, άρχιζε τη γόνιμη περιπλάνησή του στα μονοπάτια της μουσικής
δημιουργίας. Γεννημένος στην Πάτρα, στις 13 Απριλίου του 1947 και έχοντας
κάνει μουσικές σπουδές από νεαρή ηλικία, ο Θάνος, είχε όπως φαίνεται το
άστρο το οποίο τον οδήγησε στην κορυφή, καθιστώντας τον σήμερα ένα
από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς.
Έχοντας ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα είδη μουσικής, ο Θάνος Μικρούτσικος εκτός από
έξοχα τραγούδια έχει γράψει όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική
για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ηλεκτρονική μουσική. Έχει ηχογραφήσει δεκάδες
LP και CD, συνθέτοντας τραγούδια πάνω σε στίχους Ελλήνων και ξένων ποιητών, ενώ
έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, γράφοντας μουσική τόσο
για το θέατρο, όσο και τον κινηματογράφο. Πολλά από τα έργα του έχουν παρουσιαστεί
σε ολόκληρο τον κόσμο από το Βέλγιο και τη Γαλλία, την Ιταλία και την Γερμανία μέχρι
τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δώσει εκατοντάδες
συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του στο θέατρο
με το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου (Θεατρικό Μουσείο).
Ο Θάνος Μικρούτσικος παρέλαβε το τραγούδι από τα χέρια μεγάλων συνθετών και διεύρυνε
τα όρια του. Δούλεψε πάνω σε κείμενα σπουδαίων ποιητών και μελοποίησε στιχουργούς
που ανανέωσαν το έντεχνο νεοελληνικό τραγούδι. Ο κατάλογος μακρύς: Ρίτσος, Καβάφης,
Σεφέρης, Μπρεχτ, Χικμέτ, Μαγιακόφσκι, Αναγνωστάκης, Καββαδίας αλλά και Αλκαίος,
Ελευθερίου, Νικολακοπούλου, Τριπολίτης, Ιωάννου, πάντοτε αξιοποιώντας σπουδαίους
Έλληνες τραγουδιστές όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Μαρία Δημητριάδη,
η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης
Μητσιάς, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χρήστος Θηβαίος.
Με την έκδοση του πρώτου μεγάλου του δίσκου «Πολιτικά Τραγούδια» καθιερώνεται αμέσως
ως μεγάλη δύναμη στο ελληνικό τραγούδι. Ο Μάνος Χατζιδάκις τον Γενάρη του 1978, τον
αποκαλεί πρωτογενή φυσιογνωμία και λίγο αργότερα ως τον καλύτερο Έλληνα συνθέτη.
Τα «Πολιτικά Τραγούδια», η «Καντάτα για τη Μακρόνησο», τα «Τροπάρια για φονιάδες», η
«Μουσική Πράξη στον Μπρεχτ» κατακτούν το ελληνικό κοινό ενώ η αιχμή του δόρατος της
τραγουδοποιΐας του δεν είναι άλλη από τον «Σταυρό του Νότου» που εκδίδεται το 1979,
περνάει από γενιά σε γενιά σπάζοντας το φράγμα των 2 εκατομμυρίων αντιτύπων, ρεκόρ
για τη μελοποιημένη ποίηση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στις δεκαετίες που ακολουθούν τα έργα του
Μικρούτσικου«Εμπάργκο», «Η αγάπη είναι ζάλη», «Όλα
από χέρι καμένα», «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια»,
«Συγγνώμη για την άμυνα», «Volpe d’ amore», «Στου
αιώνα την παράγκα», «Θάλασσα στη σκάλα», «Άμλετ
της Σελήνης» έχουν πολλαπλούς στόχους και χιλιάδες
αποδέκτες, ανιχνεύοντας λογοτεχνικά, ποιητικά,
θεατρικά κείμενα, άνοιγαν νέους δρόμους στην
ψυχαγωγία, στην παιδεία και στην πεμπτουσία της
μουσικής εν τέλει.
Με αφορμή τις πρόσφατες συναυλίες που ήταν
αφιερωμένες στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από
την ίδρυση του ΚΚΕ, παρουσιάστηκε το έργο που
έγραψε ο συνθέτης το 1976, «Σπουδή σε ποιήματα του
Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκι», σε ποιητική απόδοση του Γ.
Ρίτσου καθώς και το έργο «Καντάτα για τη Μακρόνησο»,
πάλι του 1976, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Το έργο αυτό
παρουσιάστηκε ξανά ολόκληρο στην Ελλάδα, μετά από
42 χρόνια καθώς και επιλεγμένα πολιτικά τραγούδια
του Θάνου Μικρούτσικου.
Ωστόσο, αυτό που κάνει τον Θάνο Μικρούτσικο ακόμη
πιο ξεχωριστό είναι το γεγονός πως το υπερμεγέθες
ταλέντο του διοχετεύεται για να μελοποιήσει τους στίχους
εκείνους που αναλύουν την κοινωνική και πολιτική
κατάσταση της τοπικής και της παγκόσμιας κοινωνίας.
Ο Θάνος, έχει γράψει τη μουσική για τραγούδια που
συνόδεψαν πολλούς κοινωνικούς αγώνες, τους ταξικούς
αγώνες, τους αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια
στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό. Η μουσική, δεν
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί ωστόσο να
αποτελέσει έμπνευση για συλλογικούς αγώνες και να
αποτελέσει έναυσμα για το ορμητικό ποτάμι που μπορεί
να αλλάξει την ιστορία. Αυτό κάνει και η μουσική του
Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε δίπλα
στους μη προνομιούχους και τους αδικημένους. Για αυτό
το λόγο για πολλά χρόνια τώρα βρίσκεται δίπλα στο
κίνημα της Αριστεράς σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τα τραγούδια του σημάδεψαν, συντρόφεψαν και
συντροφεύουν γενιές στις κοινές αγωνίες τους, στους
αγώνες τους, αλλά και στις προσωπικές τους στιγμές.
Τα τραγούδια του Θάνου εκφράζουν τον καθέναν από
μας ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί. Με τραγούδια που
βρίσκονται στα χείλη μας εδώ και δεκαετίες, εκεί που
είναι ο Χικμέτ με την «Πιο όμορφη θάλασσα», εκεί και ο
Μπίρμαν με το «Τους έχω βαρεθεί», ο Ελευθερίου με την
«Δίκοπη ζωή» και τον «Άμλετ της σελήνης», ο Μπρεχτ
με το «Άννα μην κλαις», ο Αλκαίος με την «Πιρόγα» και
την «Ρόζα», η Νικολακοπούλου με τον «Φώσφορο»,
ο Τριπολίτης με το «Ανεμολόγιο», ο Ιωάννου με τις
«Μικρές Νοθείες» εκεί και ο Καββαδίας «πάνω στο φτερό
του καρχαρία με τον «Γουίλι, το μαύρο θερμαστή» να...
χορεύει στην ανάμνηση εκείνης που «λέγανε Γιουδήθ
κι εδώ Μαρία»
•Έλενα Οικονόμου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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R.I.P. Romeos Ioulietta Panta
Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας στροβιλίζεται στο χώρο και στο χρόνο και γίνεται το οδοιπορικό δύο νέων
στη σύγχρονη, θορυβώδη πόλη. Γύρω τους το αστικό τοπίο σπαράζεται από γενικευμένη εμφύλια διαμάχη την ώρα
που γίνεται το σκηνικό μέσα στο οποίο οι δύο νέοι ερωτεύονται σταδιακά, βιώνοντας σιωπηλά τα τραγικά ημιτόνια της
αγάπης. Το τραγικό ζευγάρι μόλις που προλαβαίνει να ερωτευτεί και οδηγείται στην αυτοκτονία. Η μόνη τους ελπίδα
βρίσκεται στον άλλο κόσμο. Το κείμενο του R.I.P. μιλάει για
πόλεμο, μιλάει για μέλλον, μιλάει για νέους χωρίς αγάπη
και χωρίς πάθος. Είναι συγχρόνως ένα ρέκβιεμ κι ένα
κάλεσμα σε επανάσταση. Γιατί η απελπισία φτάνει σε τέτοιο
ύψος μερικές φορές που είναι πιο ισχυρή από το θάνατο.
Κι ύστερα το κορίτσι και το αγόρι πηγαίνουν στ’ αστέρια.

Πότε:
Σάββατο, 14 Απριλίου μέχρι Κυριακή, 22
Απριλίου στις 20:30
Που:
Θέατρο Δέντρο, Ενότητος 44 Παλουριώτισσα,
Λευκωσία
Saved
Οι χαρακτήρες του Saved ζουν στο περιθώριο, στις υποβαθμισμένες
περιοχές του Νότιου Λονδίνου. Ο Λεν και η Παμ συναντιούνται
τυχαία ένα βράδυ. Ο Λεν νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι όπου η
Παμ ζει με τους γονείς της, την Μαίρη και τον Χάρυ. Ο Λεν θέλει
την Παμ. Η Παμ θέλει τον Φρεντ. Η Παμ μένει έγκυος. Η Μαίρη και
ο Χάρυ απεχθάνονται ο ένας τον άλλον. Ένα μωρό γεννιέται. Ο Λεν
προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω του,
να βρει ένα νόημα και μια θέση στον κόσμο. Η ζωή του επηρεάζεται
από τους ανθρώπους που συναντά και οδηγείται στην ενηλικίωση.
Το Saved είναι ένα έργο για την βία, την απάθεια και την αποξένωση
που προκαλεί η φτώχεια στους νέους που μεγαλώνουν σε μια άνιση
κοινωνία. Γιατί αν δεν υπάρχει καμιά ελπίδα επιβίωσης, τότε δεν
υπάρχει ηθική, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει αγάπη. Ο
Λεν παλεύει και διεκδικεί αυτό που η κοινωνία δεν του επιτρέπει.
Το δικαίωμα στην αγάπη, στην επικοινωνία και την επιθυμία του να
ανοίκει κάπου, ακόμα και σε ένα κόσμο που καταρρέει.

Πότε: 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 Απριλίου στις 20:30
Που:
Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Οδός
Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15 Αγλαντζιά, Λευκωσία
«Και το όνομα αυτού»
Η γαλλική θεατρική και κινηματογραφική επιτυχία “Le
Prenom” ανεβαίνει στην Κύπρο από την ομάδα Σόλο
για Τρεις και το Θέατρο ΑντίΛογος.

Γιάννης Μπέζος Της Καρδιάς
και της Μνήμης
Μια μουσική παράσταση με τον Γιάννη Μπέζο να ερμηνεύει τραγούδια που γράφτηκαν
για το θέατρο. Μαζί του τέσσερις σπουδαίοι μουσικοί από την Αθήνα. Ο Γιάννης Μπέζος
θα μας θυμίσει αγαπημένα τραγούδια που όλοι τραγουδήσαμε, αλλά ίσως να μην
γνωρίζουμε ότι έχουν γραφτεί για θεατρικές παραστάσεις. Η θεατρική παράσταση έχει το
προνόμιο να δημιουργεί έναν κόσμο ολόκληρο μπροστά στα μάτια μας. Με το τέλος της
παράστασης έρχεται η λήθη. Απομένουν στιγμές στη μνήμη μας που μας εντυπωσίασαν και
άλλες σημαντικότερες που φωλιάζουν στην καρδιά μας. Αυτές μας συγκίνησαν. Και μας
ακολουθούν.
Ας τις επαναφέρουμε λοιπόν όλοι μαζί κι ας σιγοτραγουδήσουμε, όχι για να νοσταλγήσουμε
ένα παρελθόν ένδοξο αλλά για να καταλάβουμε ότι είμαστε καλά οπλισμένοι για ένα
ελπιδοφόρο μέλλον.

Πότε: Δευτέρα, 16 Απριλίου στις 20:30

Που: Δημοτικό Θέατρο Λατσιών Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57Λευκωσία
Λατσιά,

Στα ελληνικά, η θεατρική παράσταση έχει τον τίτλο «Και
το όνομα αυτού» και έχει υπόθεση απλή αλλά συνάμα
γεμάτη γέλιο.Με αφορμή το όνομα που θα δοθεί σε
ένα αγέννητο ακόμη αγόρι, παρατίθεται ένα δείπνο για
πέντε. Δυο ζευγάρια κι ένας παιδικός φίλος συναντώνται για να το γιορτάσουν. Εντούτοις, η εορταστική ατμόσφαιρα
δεν κατορθώνει να καταδείξει μια χαρούμενη διάθεση. Αντίθετα, το κλίμα γίνεται βαρύ και υποτροπιάζει με πρόσχημα
το όνομα του παιδιού. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στο δείπνο κρατάει «γερά», στα όρια του δογματικού, το
προσωπικό του αφήγημα και με βάση αυτό απευθύνεται στον άλλο δημιουργώντας καταστάσεις αντιπαλότητας ενώ σωρεία
χρόνιων απωθημένων ξεσπούν με βία στην επιφάνεια. Καθένας ξεστομίζει «βαριές κουβέντες» που αποκαλύπτουν τον
«προσωπικό του μύθο» και κυρίως αυτό που θα ήθελε να είναι αλλά δεν είναι.
Πανέξυπνοι χιουμοριστικοί διάλογοι, που ισορροπούν με δεξιοτεχνία μέχρι τα όρια της μαύρης κωμωδίας, δίνουν την
ευκαιρία στο έργο να θίξει καίρια θέματα της αστικής καθημερινότητας.

Πότε; πρεμιέρα Παρασκευή, 13 Απρίλιου στις 20:30
Που; Flea Theatre - Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί, Λευκωσία
Τάνια Τσανακλίδου
Το αγόρι στη γέφυρα
Σε ένα ειδυλλιακό κυπριακό χωριό, ο δωδεκάχρονος Σωκράτης
βρίσκεται αναμεμειγμένος σε μια υπόθεση φόνου που συγκλονίζει
αυτόν και την οικογένεια του. Σε ένα ειδυλλιακό κυπριακό χωριό,
ο δωδεκάχρονος Σωκράτης βρίσκεται αναμεμειγμένος σε μια
υπόθεση φόνου που συγκλονίζει αυτόν και την οικογένεια του.

Πότε: Δευτέρα, 16 Απριλίου στις 20:30
Που: Θέατρο Σκάλα, Κυριάκου Μάτση 15 Λάρνακα,

Η εξαιρετική ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου, μετά από ένα μεγάλο κύκλο
επιτυχημένων εμφανίσεων στην Αθήνα παρουσιάζει μια μουσική παράσταση
με τραγούδια από προσωπικές μνήμες, αλλά και ιστορίες του νου και της
καρδιάς. Στην παράσταση αυτή, με τη μοναδική της θεατρικότητα ταξιδεύει
το κοινό της σε ένα μοναδικό κόσμο των συναισθημάτων και των αισθήσεων.
Μαζί της οι τέσσερις ξεχωριστοί μουσικοί Blaine L. Reininger (βιολί), Βαγγέλης
Κοντόπουλος (μπάσο), Δημήτρης Μπαρμπαγάλας (κιθάρες) και ο Αναστάσιος
Μισυρλής (τσέλο)

Πότε:
Σάββατο 28 Απριλίου, Κυριακή 29 Απριλίου και Δευτέρα 30
Απριλίου στις 21:00
Που:
Μουσική Σκηνή RED, Διονύσου 15 Πλατεία Παλιού Δημαρχείου
Λευκωσία και Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός
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ραξικόπημα
του
υποκόσμου
θα
μπορούσε
να
χαρακτηριστεί
η
σημερινή κατάσταση
στο
παγκόσμιο
ποδόσφαιρο
με
όσα
θλιβερά
τεκταίνονται. Το τελευταίο διάστημα
βλέπουμε
μέλη
παγκόσμιων
επιτροπών να είναι κατηγορούμενοι
για εγκληματικές οργανώσεις και
στημένα, προέδρους ομάδων να
απειλούν θεούς και δαίμονες. Όταν
τα ακούς όλα αυτά, καταλαβαίνεις
ότι ο υπόκοσμος του ποδοσφαίρου
έχει επικρατήσει και ποιος μπορεί
πλέον να καθαρίσει τον στάβλο του
Αυγεία;
Η εμπλοκή του υποκόσμου στο κατά
γενική ομολογία πιο κερδοφόρο
άθλημα του πλανήτη δεν αποτελεί
τυχαίο αλλά ούτε και σημερινό
φαινόμενο. Μόνο που αυτή την
φορά το κόλπο είναι εξαιρετικά
καλά στημένο, και μεθοδευμένο
τόσο έξυπνα που δεν φέρνει μάλιστα
ούτε αντιδράσεις, αφήνοντας με τον
τρόπο αυτό ανενόχλητους διάφορους
να πληγώνουν το λαοφιλέστερο
άθλημα στον κόσμο. Τα τελευταία
χρόνια μάλιστα, ο κόσμος σαφώς
επηρεασμένος από τα οικονομικά
προβλήματα που απασχολούν πολλές
φορές την αγαπημένη του ομάδα,
αποδέχεται σαν σωσίες πολλούς
εγκληματίες
να
αναλαμβάνουν
διοικητικά πόστα. Τους ανοίγουν
δηλαδή τις πόρτες για να κάνουν
ανενόχλητοι τις δολοπλοκίες τους
για χάρη των χρημάτων. Έπρεπε να
εμφανιστεί ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ
σαν άλλος πιστολέρο να περιφέρεται
ανενόχλητος
στον
αγωνιστικό
χώρο του πρόσφατου αγώνα του
ελληνικού πρωταθλήματος για να
ταρακουνήσει λίγο την κοινή γνώμη.

αθλητισμός

Το χειρότερο από όλα είναι ότι όλα
αυτά έχουν για τα καλά εισβάλει και
στην κυπριακή κοινωνία. Ας μην πάμε
πολύ μακριά. Δεν πάνε πολλοί μήνες
από τις καταγγελίες Παναγή. Όσα
ακούσαμε από τις μαγνητοφωνημένες
συνδιαλέξεις, δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο αμφισβήτησης. Και όμως
το θέμα έχει για τα καλά θαφτεί . Στο
χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου
υπάρχει κομματική χειραγώγηση από
συγκεκριμένη παράταξη η οποία έχει
κυριαρχήσει στις δομές και τα θεμέλια
του κυπριακού ποδοσφαίρου. Υπάρχει
διαπλοκή και τεράστια συμφέροντα
εκατομμυρίων. Υπάρχει ασυδοσία,
έλλειψη οποιασδήποτε λογοδοσίας και
χειραγώγηση καλυπτόμενη πίσω από
το επιχείρημα της «ανεξαρτησίας».
Στημένα παιχνίδια και κόκκινοι
φάκελοι προσυνεννοημένων αγώνων
που «παίζονται» στα στοιχήματα.
Ο
υπόκοσμος
έχει
εμπλακεί
στο
ποδόσφαιρο
αποκτώντας
δημοσιότητα και δύναμη, κάνοντας
ξέπλυμα και στήνοντας αγώνες.
Η ΚΟΠ, η οποία στηρίζει τη λειτουργία
της σε εκατομμύρια που δίνονται από
το φορολογούμενο πολίτη δεν μπορεί
να συνεχίσει χωρίς να λογοδοτεί
πουθενά. Έχουν καταντήσει το
ποδόσφαιρο από υγιή ενασχόληση
και ψυχαγωγία σε χώρο πάλης μεταξύ
των φιλάθλων της κάθε ομάδας,
απωθώντας με τον τρόπο αυτό τον
περισσότερο κόσμο από τα γήπεδα.
Και αντί η πολιτεία να δει ζεστά το
φλέγον αυτό ζήτημα προχωρεί σε
νόμους, όπως η κάρτα φιλάθλου,
οι οποίοι το μόνο που μπορούν να
πετύχουν είναι να πλήξουν ακόμη
περισσότερο το άθλημα.

Τι να κάνω την κάρτα φιλάθλου, όταν η
πολιτεία ξεγυμνώνεται καθημερινά και όλοι
οι παρανομούντες είναι ελεύθεροι να δρουν
κανονικά. Φοβούνται οι διαιτητές, αλλά και
οι δικαστές. Αν ζούμε σε καθεστώς φόβου,
τότε τι συζητάμε για ποδόσφαιρο και τα
λοιπά;
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε δικαιωμένος
γιατί με τις βομβιστικές επιθέσεις δικαιώνεται
για την κάρτα φιλάθλου. Πώς θα σταματήσει
τέτοιου είδους βία με την κάρτα φιλάθλου;
Αντίθετα επαληθεύεται η άποψη μας ότι αν
δεν αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες
της βίας, η βία θα εκφράζεται, είτε εντός
είτε εκτός γηπέδου.
Για να αλλάξει όμως η τραγική αυτή
κατάσταση πρέπει να γίνουν μεγάλα και
τολμηρά βήματα:
•Να διασφαλιστεί η αμεροληψία της
κυπριακής διαιτησίας. Τα όσα βλέπουμε
ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις είναι
απαράδεκτα και προκλητικά.
• Να θεσπιστεί ένας «κώδικας συμπεριφοράς
παραγόντων» για αποκλεισμό του υποκόσμου
από το ποδόσφαιρο.
• Να σταματήσει η χειραγώγηση από το
ΔΗΣΥ ή στελέχη του, σε συγκεκριμένες
δομές του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί τυχαία
όλοι οι «άξιοι» που ηγούνται του κυπριακού
ποδοσφαίρου να ανήκουν στην ίδια πολιτικήιδεολογική οικογένεια.
• Πρέπει να αλλάξουν οι δομές του κυπριακού
ποδοσφαίρου, χωρίς υπερεξουσίες σε
συγκεκριμένα πόστα, με περισσότερη
διαφάνεια και λογοδοσία.
Αν η πολιτεία πάψει να λειτουργεί ως
στρατευμένος διαιτητής, και συμβάλει στην
εξυγίανση του αθλήματος τότε μπορούμε
όλοι να αισιοδοξούμε για καλύτερες μέρες
στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
•Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Γραφείου Αθλητισμού Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Εκλογές στην Κούβα
Το νησί της επανάστασης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην διαδικασία
ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας για τις εθνικές εκλογές της χώρας. Σε
αντίθεση από αυτό που η πλειοψηφία του κόσμου, αντιλαμβάνεται ως την κορυφαία
στιγμή της δημοκρατίας στον καπιταλισμό, το εκλογικό σύστημα της χώρας παραδίδει
μαθήματα άμεσης αντιπροσώπευσης απέναντι σε ένα αστικό κοινοβουλευτισμό που
κατά γενική ομολογία σε πάρα πολλές χώρες παραπαίει. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η
εκλογή των 605 βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης ενώ η ηγεσία του κοινοβουλίου θα
εκλεγεί εντός Απριλίου, ολοκληρώνοντας την εκλογική διαδικασία. 24 470 εκλογικά
κέντρα στήθηκαν στις 11 του Μάρτη όπου ο λαός της Κούβας με εθελοντική και
μυστική ψηφοφορία κατήλθε μαζικά στις κάλπες. 7 399 000 κουβανοί συμμετείχαν
στις εκλογές ποσοστό 82,90% του εκλογικού σώματος. Από τους 605 βουλευτές οι
322 είναι γυναίκες, με ποσοστό 53.22% κάτι που κατατάσσει το κοινοβούλιο της
Κούβας το 2ο σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετοχής γυναικών.
*Περισσότερα στοιχεία: www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/12

Σύνοδος ALBA-TCP
Πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2018, στο Καράκας της Βενεζουέλας, η 15η Σύνοδος της Συμμαχίας των Λαών της Δικής μας
Αμερικής – Σύμφωνο Εμπορίου των Λαών (ALBA – TCP). Η σύνοδος συνέπεσε μάλιστα και με την πέμπτη επέτειο από το θάνατο
του Προέδρου Ούγκο Τσάβες, συνιδρυτή της ALBA μαζί με τον κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του
Κρατικού και Υπουργικού Συμβουλίου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, τόνισε μεταξύ άλλων πως η ALBA έχει ως στρατηγικό και
άμεσο καθήκον την κοινή υπεράσπιση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Σημείωσε επίσης πως η στρατιωτική
απειλή, η εχθρότητα και η οικονομική επιθετικότητα από μέρους του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ενάντια στη Βενεζουέλα, η
νεοφιλελεύθερη επίθεση για την ανατροπή των κοινωνικών κατακτήσεων, οι επεμβάσεις κατά της κυριαρχίας των προοδευτικών
κυβερνήσεων, οι προσπάθειες εξουδετέρωσης της προόδου για την ολοκλήρωση της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
αποσταθεροποιούν την περιοχή και θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Εισβολή Τουρκίας στο Αφρίν
Η κατάληψη της πόλης Αφρίν από τον τουρκικό στρατό συνιστά μια νέα πράξη επιθετικότητας, βαρβαρότητας
και ωμής παραβίασης του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας από
πλευράς της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, η στάση ανοχής ή και ενθάρρυνσης από πλευράς της διεθνούς κοινότητας
προς το νέο έγκλημα της Τουρκίας σε βάρος της Συρίας και των Κούρδων της χώρας συνιστά όνειδος που
θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία. Η Τουρκία αποτελεί βασικό συστατικό του προβλήματος στην επιχείρηση
αποσταθεροποίησης και διαμελισμού της Συρίας που πυροδότησε τον πόλεμο και την αιματοχυσία. Από τη δική
μας πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον ηρωικό αγώνα των Κούρδων της Συρίας, όπως επίσης και στον αγώνα
της Συρίας και του λαού της, για ειρήνη και υπεράσπιση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ακεραιότητας
της χώρας. Παράλληλα το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης πραγματοποίησε εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον
Συριακό λαό για την συνεχιζόμενη επίθεση που δέχεται, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας.

Εκδήλωση παράδοσης των χρημάτων από τα Κάλαντα
Αλληλεγγύης 2018

PCV και PSUV στηρίζουν Νικολά Μαδούρο για τις
προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
Στην Εθνική του συνδιάσκεψη το ΚΚ Βενεζουέλας αποφάσισε να στηρίξει
την υποψηφιότητα του Προέδρου Μαδούρο για τις επερχόμενες προεδρικές
εκλογές της χώρας, δίνοντας την υπόσχεση ότι “Το Κόμμα μας στηρίζει
την επαναστατική διαδικασία ακόμη και με την ίδια τη ζωή μας”. Ο ΓΓ του
Κόμματος δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται “ενότητα μπροστά στην επίθεση
του Αμερικανικού ιμπεριαλισμού εναντίον του έθνους μας”. Το Κόμμα
στηρίζει την πλατιά ενότητα και κοινή δράση όλων των αντιιμπεριαλιστικών
και επαναστατικών δυνάμεων, ενώ ασκεί δημιουργική κριτική προς την
κυβέρνηση Μαδούρο ανάμεσα για παραλείψεις, λάθη, διστακτικότητα και
έλλειψη στρατηγικής που μπορεί να παρουσιάζονται. Το ΚΚΒ διακρίνει και
ξεχωρίζει πoιο είναι το κύριο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, η υπεράσπιση της
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χωράς και της ιδίας της επαναστατικής
διαδικασίας και η απόκρουση των σχεδίων ανατροπής και συνομωσιών.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 η εκδήλωση παράδοσης των χρημάτων της
εκστρατείας «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2018», η οποία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά της Κούβας
που χτυπήθηκαν από τον φονικό τυφώνα «Ίρμα». Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου, ο
Γ.Γ. της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας, παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 4312,93 ευρώ που
μαζεύτηκε στα πλαίσια της εκστρατείας, στο μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της
Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Κούβας (UJC) και Γενικό Γραμματέα της ΠΟΔΝ, Jose Angel Maury
De Toro, ο οποίος φιλοξενείται αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Η σεμνή τελετή ολοκλήρωσε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή εκστρατεία, η οποία διαχρονικά αποτελεί καμάρι για
την ΕΔΟΝ και μια από τις πιο περήφανες δράσεις έμπρακτης διεθνιστικής αλληλεγγύης. Στον
χαιρετισμό του ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, μεταξύ άλλων τόνισε πως μαζί με το ποσό της εκστρατείας,
στην Κούβα η ΕΔΟΝ στέλνει και τη βαθιά της εκτίμηση και συμπαράσταση για τον δύσκολο
αγώνα που δίνει μέχρι σήμερα, ενάντια στις επιθέσεις του ιμπεριαλισμού. Πως σε όποια
απειλή και να βρεθεί το νησί της επανάστασης, φυσική ή κατασκευασμένη, θα έχει πάντα
δίπλα της την ΕΔΟΝ. Ο
Maury De Toro μετέφερε το
χαιρετιστήριο μήνυμα, εκ
μέρους της Ένωσης Νέων
Κομμουνιστών Κούβας,
μεταφέροντας τις βαθιές
και ειλικρινείς ευχαριστίες
της οργάνωσης του προς
την αλληλεγγύη της
ΕΔΟΝ και της Κύπρου.
Σημείωσε πως ως UJC
είναι περήφανοι για τις
φιλικές και αδελφικές
τους σχέσεις με την ΕΔΟΝ
και ότι μέσα και από την
ηγεσία της ΠΟΔΝ, οι δύο
οργανώσεις μοιράζονται το
κοινό όραμα και ευθύνη,
για ένα άλλο καλύτερο
κόσμο.

παραπολιτικά

