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μήνας που πέρασε, επανέφερε στο προσκήνιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα,
τα οποία οι κυβερνώντες για έξι ολόκληρα χρόνια αντιμετώπιζαν με μετατόπιση
ευθυνών και επικοινωνιακές ανακοινώσεις, χωρίς να αγγίζουν την ουσία.

Δυστυχώς όμως ότι έσπειραν, αντί να το θερίσουν οι ίδιοι, το θερίζει ο λαός μας.
Στη Δημόσια Υγεία επιβεβαιώνεται η κατάσταση διάλυσης των νοσηλευτηρίων.
Η υποστέλεχωση, οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα, η αναβολή έργων
κτιριακής υποδομής, η ταλαιπωρία και οι λίστες αναμονής, φανερώνουν το ατέλειωτο
δράμα. Ενώ όμως η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και το ΓεΣΥ δεν είναι εφαρμόσημο
σε τέτοιες συνθήκες, οι κυβερνώντες επιρρίπτουν τις ευθύνες στους
λειτουργούς Υγείας!
Στην Παιδεία, οι κυβερνώντες μέσα από προκλητικές δηλώσεις,
φορτώνουν τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης στους
εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών
φαίνεται να αγγίζει ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η εγκληματικότητα
καλπάζει και οι κυβερνώντες με πρωτοστάτη, τον εξαετή πλέον,
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου, απλά συνεχίζουν με
επικοινωνιακές τακτικές την «αποφασιστικότητα» τους για
πάταξη της εγκληματικότητας, φτάνοντας μέχρι και τη ζωντανή
χολιγουντιανή κάλυψη αστυνομικής επιχείρησης!

Μετά και από αυτό, απορεί κανείς, πώς είναι δυνατόν να υπάρξουν ξανά γέφυρες
επικοινωνίας, συνεννόησης και συναίνεσης; Πώς ο λαός θα εμπιστευθεί αυτούς που
βρίσκονται στην εξουσία έξι χρόνια και ποτέ δεν ένιωσαν την ανάγκη να αναλάβουν
έστω και μια ευθύνη; Αυτούς που για έξι χρόνια ο πολιτικός τους βίος είναι γεμάτος από
ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις που κατέληγαν πάντα σε αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτούς που
φαίνονται ανίκανοι να δώσουν απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα και προκλήσεις της
κυπριακής κοινωνίας, πόσο μάλλον να δώσουν λύσεις.
Για εμάς το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση, είναι να αναλάβει τις ευθύνες
της, προκειμένου να ανοίξουν και πάλι οι διαύλοι επικοινωνίας μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων για να ξεκινήσει ο διάλογος και οι διαδικασίες για επίλυση των καυτών
ζητημάτων.

Συνεργατισμός- ολοκλήρωση του ξεπουλήματος
Οι εξελίξεις στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, οδηγούν στην αναμενόμενη εδώ και
μήνες ολοκλήρωση του ξεπουλήματος της, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ
έδιναν συνεχώς δεσμεύσεις ότι θα επιστρέψουν τον Συνεργατισμό στον κυπριακό λαό.
Απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι είναι ειδήμονες στο να ξεγελούν το λαό με κρυφές
μεθοδεύσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα, μέσω συνεχών δεσμεύσεων. Απέδειξαν για
ακόμη μια φορά τις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις, προσκολλημένοι στο νεοφιλελεύθερο
και αντιλαϊκό τους μανιφέστο, αφού φορτώνουν και πάλι τις ζημιές στο σβέρκο του λαού,
αφήνοντας τα κέρδη από την όλη υπόθεση στην τράπεζα που θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης.
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Ακόμη πιο γελοίο είναι να διαβάζει κανείς, ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος, θα παρέμβει για να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ζημιώσει ο Συνεργατισμός από τη διαδικασία πώλησης. Όλες
αυτές οι δηλώσεις από μεριάς του Προέδρου την ίδια ώρα που την τύχη του Συνεργατισμού
διαχειρίζεται εδώ και μια πενταετία η δική του κυβέρνηση!
Ως ΕΔΟΝ δεν ξεχνούμε ότι ο Συνεργατισμός αποτελεί κοινωνική κατάκτηση του κυπριακού
λαού, της εργατικής τάξης και της αγροτιάς, των προγόνων μας, που στήριξε την κοινωνία και
τα πιο λαϊκά στρώματα της στις πιο δύσκολες συνθήκες, κόντρα στην τότε εκμετάλλευση των
τοκογλύφων. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα για να σταματήσει το ξεπούλημα του.

Φοιτητικές Εκλογές – Η Προοδευτική Κ.Φ.
πρώτη δύναμη στα πραγματικά αποτελέσματα της
ΠΟΦΕΝ

το ελάχιστο που
οφείλει να κάνει
η κυβέρνηση, είναι να
αναλάβει τις
ευθύνες της

Σε μια κοινωνία λοιπόν, που στο εσωτερικό της όλα μοιάζουν με
ερείπια, αντί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να αναλάβει δημόσια
τις όποιες ευθύνες, αντί να μαζέψει τους υπουργούς του, που
με τις δηλώσεις και ενέργειές τους προκαλούν αντιπαραθέσεις
με όσους έπρεπε να είναι συνεργάτες τους, επέλεξε να ρίξει την ευθύνη σε γιατρούς,
εκπαιδευτικούς, σε «φεουδάρχες» συνδικαλιστές και μάλιστα σε αυστηρό ύφος να
δηλώνει ότι η υπομονή του έχει εξαντληθεί!
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Μετά και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο
σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Μόσχα, Θεσσαλονίκη,
Αθήνα και Ηράκλειο, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές
εκλογές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18.

Η Προοδευτική κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη δύναμη
στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ΠΟΦΕΝ μετά
από 5 χρόνια. Τα φετινά αποτελέσματα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τη συνέπεια στις θέσεις, τους αγώνες
και τις διεκδικήσεις που έχει δώσει η παράταξη της
Αριστεράς κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Την
επαύριο, θα παραμείνει η παράταξη που στέκεται στο
πλευρό των φοιτητών για το δικαίωμα στη μόρφωση και τις σπουδές που τους αξίζουν, για τον
αγώνα της ζωής με αξιοπρέπεια. Που θα παλεύει και θα αγωνίζεται κόντρα στα κυβερνητικά
αντιφοιτητικά και αντιλαϊκά μέτρα. Που θα συνεχίσει με συνέπεια και αγνό πατριωτισμό τον
αντικατοχικό αγώνα για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, για απελευθέρωση και επανένωση
του τόπου και του λαού μας.
Δυστυχώς όμως και φέτος, Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία και ΝΕΔΗΣΥ, συνεχίζουν με προκλητικές
ενέργειες την προσπάθεια διάσπασης και αποδυνάμωσης του οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος. Συνεχίζουν τον αντιδραστικό τους ρόλο μετά και από τα τραγελαφικά γεγονότα
που εκτυλίχθηκαν στη Β΄ Διοικούσα Επιτροπή και στο 44ο Συνέδριο της ΠΟΦΕΝ τον περασμένο
Δεκέμβρη. Επιλέγουν να δημοσιοποιούν τα δικά τους συγκεντρωτικά αποτελέσματα, στα οποία
συμπεριλαμβάνουν τα περσινά αποτελέσματα στην ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου.
Για χάρη της ιστορίας να θυμίσουμε ότι συνειδητά η Πρωτοπορία, με την αυτοδυναμία της
στην ΕΦΕΚ Η.Β., αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν εκλογές και όπως ισχύσουν στα
συγκεντρωτικά, τα περσινά αποτελέσματα. Κάτι που όχι μόνο δεν συνάδει με το καταστατικό
της ΠΟΦΕΝ, αλλά αποτελεί μια αυθέρετη πράξη που εκφυλίζει τις διαδικασίες του φοιτητικού
κινήματος και ζημιώνει την ενότητα και την υπόληψή του στην κυπριακή κοινωνία.
Ως ΕΔΟΝ δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο ετσιθελισμός και το μαγείρεμα των αριθμών από κάποιους
μόνο και μόνο για να αναδειχθούν πρώτη δύναμη δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους επιτρέψουμε
να πετύχουν τον αποπροσανατολισμό του φοιτητικού κινήματος από τους μελλοντικούς αγώνες
που οφείλει να δώσει μαζικό και οργανωμένο.
•Αντρέας Σόλωνος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Μαρξ έχει ομολογουμένως αναφερθεί μέσα από το έργο
του σε πλειάδα ζητημάτων. Ανατρέχοντας στα κείμενα
του μπορεί κανείς να εντοπίσει την ανάλυση του περί
του εγκλήματος, η οποία επιβεβαιώνεται ακόμη και
στις μέρες μας, 150 σχεδόν χρόνια από τότε που ο
Μαρξ έγραψε για αυτήν. Αναφέρει λοιπόν πως «Ο φιλόσοφος
παράγει ιδέες, ο ποιητής ποιήματα…ο εγκληματίας παράγει
εγκλήματα. Αν προσέξουμε καλύτερα πώς σχετίζεται αυτός
ο τελευταίος κλάδος παραγωγής με το κοινωνικό σύνολο,
θ’ απαλλαγούμε από πολλές προκαταλήψεις.» Με
τα λόγια αυτά, ο Μαρξ θέλει να καταδείξει πως το
έγκλημα δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν
ακόμη κλάδο παραγωγής στον καπιταλισμό.
Ο εγκληματίας παράγει έγκλημα και το
έγκλημα γίνεται η αιτία για παραγωγή νόμων,
αντικειμένων βασανισμού, μέσων και σωμάτων
ασφαλείας.
Συνεχίζει μάλιστα λέγοντας πως: «Ο εγκληματίας
σπάζει την μονοτονία και την καθημερινή ασφάλεια της
αστικής ζωής. Έτσι την προστατεύει από την τελμάτωση
και προκαλεί την ανήσυχη ένταση και την κινητικότητα, χωρίς
τις οποίες θα αμβλυνόταν ακόμη και η ορμή του ανταγωνισμού.
Δίνει, λοιπόν, ένα κίνητρο στις παραγωγικές δυνάμεις. Άρα,
ο εγκληματίας αναδεικνύεται σε μιαν από εκείνες τις φυσικές
«εξισορροπήσεις» που αποκαθιστούν το σωστό επίπεδο και ανοίγουν
μια ολόκληρη προοπτική «ωφέλιμων κλάδων απασχόλησης».
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, πάμε να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην
χώρα μας, όπου το τελευταίο διάστημα η εγκληματικότητα έχει
πάρει ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη
με την ανάληψη της εξουσίας έδωσε όρκο να πατάξει κάθε μορφής
έγκλημα. Βέβαια, κατά την προηγούμενη πενταετία δεν έχει δώσει
τα καλύτερα δείγματα γραφής, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά
Νικολάου, να μην αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη ούτε για τις
διαδοχικές αυτοκτονίες κρατουμένων στις κεντρικές φυλακές, ούτε
για τους πυροβολισμούς που έπεφταν λίγα μέτρα από το προεδρικό
μέγαρο μέρα μεσημέρι, ούτε για τις συγκρούσεις της
Αστυνομίας με οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων άνευ
λόγου και αιτίας.
Έχοντας μια τέτοια πορεία, ο κύριος Νικολάου
επιβραβεύτηκε με τον επαναδιορισμό του στην
δεύτερη πενταετία Αναστασιάδη. Λίγους μόνο μήνες
μετά τις εκλογές και αφού κανείς δεν αναγνωρίζει
ότι το έγκλημα έχει ξεφύγει του ελέγχου γινόμαστε
καθημερινά μάρτυρες νέων γεγονότων. Εμπρησμοί σε
καφετέριες σε κεντρικούς δρόμους μέρα παρά μέρα,
συλλήψεις αθώων πολιτών επειδή έμοιαζαν με κάποιον
καταζητούμενο, πυροβολισμούς σε αστυνομικούς για
τους οποίους οι δράστες συνελήφθησαν μετά από
αλλεπάλληλες γκάφες της αστυνομίας.

Κατά δεύτερον οι κρατικές δομές, λόγω του περιορισμού
των κονδυλίων αδυνατούν και να προλάβουν και να
καταπολεμήσουν το έγκλημα.

Αυτό που προσφέρει
η εγκληματικότητα
είναι την ευκαιρία για
τρομοκράτηση της κοινής
γνώμης, ούτως ώστε
αυτή με την σειρά της να
νομιμοποιήσει πολιτικές
που θα στερήσουν βασικές
ελευθερίες των πολιτών

Βέβαια, πέραν από όλη αυτή την ανικανότητα κράτους
και αστυνομίας να καταπολεμήσουν το έγκλημα
παρατηρείται κι ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο. Τα
ΜΜΕ έχουν μετατραπεί σε αποτυχημένους ντεντέκτιβ,
οι οποίοι μεταφέρουν υπό μορφή κουτσομπολιού
«κίτρινες ειδήσεις» αναφορικά με εγκλήματα που
διαπράττονται. Έτσι, πολύ συχνά δημιουργούνται
εντυπώσεις και στοχοποιούνται άτομα χωρίς να
υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι η κοινωνία
μετατρέπεται σε μια αιμοδιψή αρένα που περιμένει να πετροβολήσει
όσους παρουσιάζονται ως θύτες. Δυστυχώς, η ανικανότητα
διαχείρισης τέτοιων κρίσεων από την πλευρά της πολιτείας αφήνει
χώρο στο συλλογικό κουτσομπολιό και στο φαντασιακό παιχνίδι
των υπαινιγμών και της στοχοποίησης απομακρύνοντας βέβαια
την έρευνα από τα ακριβή αίτια.

Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που συμβαίνουν όλα αυτά; Η
εγκληματικότητα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μπορεί να
αναπτυχθεί για δύο λόγους. Καταρχάς η κρίση του συστήματος
δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κρίση αξιών. Συχνά, λόγω της
φτώχειας και της ανεργίας οι πολίτες οδηγούνται σε παράνομους
δρόμους. Ταυτόχρονα το δίκτυο του παρακράτους γίνεται ακόμα
πιο δυνατό καθώς οι παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζονται.
Ούτε η διακίνηση ναρκωτικών, ούτε η εμπορία προσώπων, ούτε
η παροχή «προστασίας» βρίσκονται σε ύφεση.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι οι
κυβερνώντες, ως άξιοι εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισμού,
θα κατέβαλλαν την μέγιστη προσπάθεια για να περιορίσουν
έναν κλάδο παραγωγής ο οποίος, όπως ήδη μας εξήγησε ο
Μαρξ, επιφέρει κέρδος.
Είναι ευρέως αποδεχτό ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας
είναι πρόβλημα συστημικό. Ο καπιταλισμός με τον τρόπο
λειτουργίας του γέννησε τους μηχανισμούς που χρειάζονται
για να αναπτυχθεί εντός του εσωτερικού του κράτους. Αυτό
που προσφέρει η εγκληματικότητα είναι την ευκαιρία για
τρομοκράτηση της κοινής γνώμης, ούτως ώστε αυτή με την
σειρά της να νομιμοποιήσει πολιτικές που θα στερήσουν
βασικές ελευθερίες των πολιτών: «κάμερες παντού να
προσέχουμε από κλέφτες», «κάρτα οπαδού να προσέχουμε
από τους χούλιγκανς», «αστυνομία παντού να μας προσέχει
από τον κακό μας εαυτό».

Σε αυτό το σημείο πολύ πιθανόν κάποιος να αναρωτηθεί:
«Ποιος φταίει;, Μήπως εγώ; Μήπως εσύ; Μήπως όλοι;».
Συνήθως σε αυτή την ερώτηση η απάντηση θα ήταν προφανής:
«Ναι φταις εσύ, ναι φταίω εγώ, ναι φταίμε όλοι.» Ωστόσο, ο συλλογισμός που αναπτύξαμε μέχρι αυτό
το σημείο καταδεικνύει ότι το παιχνίδι του εγκλήματος και του παρακράτους είναι στημένο στη βάση
των συμφερόντων του συστήματος.
Ο ρόλος του πολίτη όμως, δεν μπορεί να είναι παθητικός σε καμιά περίπτωση. Ο καθένας και η καθεμιά
από εμάς οφείλει να αντιληφθεί ότι ο καπιταλισμός στηρίζει και στηρίζεται στο έγκλημα. Οφείλει
να έχει την συνείδηση του σε εγρήγορση έτσι ώστε να αποφεύγει όσα ανάγονται σε κουτσομπολιό
και να μπορεί να εντοπίσει τα πραγματικά αίτια. Την ίδια στιγμή απαιτείται να μπορεί να αντισταθεί
στο σύστημα το οποίο παράγει και αναπαράγει το έγκλημα και να παλέψει μέχρι την ανατροπή του.
•Θράσος Τηλεμάχου
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Δυτικής Λεμεσού
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Τα αιματηρά γεγονότα του 1974

Το τέλος της εφηβείας του, τον βρήκε το 1974 ως φαντάρο στην Εθνική Φρουρά, να υπερασπίζεται
την Κύπρο από την πρώτη γραμμή και στις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής. Χρόνια αργότερα
δήλωσε, «Είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές εμπειρίες». Άλλωστε, τα γεγονότα
της εισβολής, αποτέλεσαν έμπνευση για μερικά από τα έργα του όπως είναι το «Ανασήκωσε την
πλάτη Πενταδάκτυλε».

Τα πρώτα βήματα στην Αθήνα, η Προοδευτική και το
πολιτικό τραγούδι

Τελειώνοντας τον στρατό, το 1975, αφήνει την Κύπρο για την Αθήνα, για σπουδές στην Φιλοσοφική
Σχολή και στο Εθνικό Ωδείο. Όντας βαθιά πολιτικοποιημένος, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του
στην Αθήνα συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική δράση της Προοδευτικής Κ.Κ.Φ.Α, τραγουδώντας
μάλιστα στις μπουάτ της παράταξης. Την ίδια περίοδο ο Μάριος Τόκας, αντιλαμβανόμενος την
μαχητικότητα των στελεχών της Προοδευτικής και τους στόχους της παράταξης, σύνθεσε τον
ύμνο της Προοδευτικής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό
κίνημα του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος. Η μπουάτ στην Πλάκα, όπου τραγουδούσε ο
Τζαβέλλας τα «Αντάρτικα», ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει το Μάριο και τα τραγούδια του.
Επιπλέον, ο Μάριος Τόκας εκπροσώπησε την ΕΔΟΝ σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το
1976 και το 1983 στο Διεθνές Φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού «Κόκκινη Παπαρούνα»
στη Μιλακοέβγκραντ της Λ.Δ. Βουλγαρίας και το 1977 σε αντίστοιχο Φεστιβάλ στο
Βερολίνο. Πήρε επίσης μέρος σε τρία Φεστιβάλ Πολιτικού Τραγουδιού της ΕΔΟΝ και
σε Παγκύπρια Φεστιβάλ της Οργάνωσης.
Το 1979 κάνει το δισκογραφικό του ξεκίνημα με δυο μεγάλους δίσκους: «Τραγούδια
της παρέας» και «Άρες Μάρες Κουκουνάρες» με παιδικά τραγούδια σε στίχους
Φώντα Λάδη. Έπειτα συνεργάζεται με τους μεγάλους καλλιτέχνες Γιάννη Πάριο,
Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου, Τερζή, Γλυκερία, Γαλάνη, Μαρινέλλα,
Διονυσίου, Χαλκιά και Μανώλη Μητσιά, στους οποίους «χάρισε» μερικές από τις
σημαντικότερες επιτυχίες τους. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία
του με τον Γιάννη Ρίτσο στο δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» (1981) η οποία
σηματοδότησε την πορεία του στο τραγούδι.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μελοποιεί τους στίχους της Τουρκοκύπριας
Νεσέ Γιασίν, χαρίζοντας μας το τραγούδι «Η δική μου η πατρίδα», το οποίο
έχει επενδύσει από τότε τους αγώνες του λαού μας για επανένωση.

Το ταξίδι στο Άγιο Όρος και το μετάλλιο
προσφοράς

Σ’ ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος το 1996, εντοπίζει αρκετά χειρόγραφα κείμενα
τα οποία και μελετά και λίγο αργότερα προχωρά με τη σύνθεση του
πιο μεγάλου του συμφωνικού έργου, «Θεογεννήτωρ Μαρία», το οποίο
παρουσιάστηκε με μεγαλοπρέπεια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου
της Βιέννης το 2002. Στις 8 Μαρτίου 2001, η Κυπριακή Δημοκρατία τον
τίμησε με το «μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς προς την πατρίδα που αποτελεί
την ύψιστη προσφορά τιμής της κυπριακής πολιτείας. Για την Κύπρο έχει γράψει
πολλά από τα έργα του. Μελοποίησε ποιήματα απαγχωνισθέντων αγωνιστών της
ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλλικαρίδη, Αντρέα Ζάκου και άλλων στο «Ψυχή τε και σώματι».
Μελοποίησε επίσης το «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» σε στίχους του Κυριάκου
Χαραλαμπίδη, καθώς και το «Φωνή πατρίδος» που περιλαμβάνει τραγούδια
σε ποίηση Κώστα Μόντη, Θεοδόση Πιερίδη και Νεσιέ Γιασίν.

Το τέλος

Ο Μάριος Τόκας, έφυγε την Κυριακή του Πάσχα,
στις 27 Απριλίου 2008, κτυπημένος από την
επάρατη νόσο. Στην κηδεία του παρευρέθηκε
πλήθος επισήμων, καλλιτεχνών αλλά και
απλού κόσμου που αποχαιρέτησε με αγάπη
και ευγνωμοσύνη τον μεγάλο καλλιτέχνη.

Γ

εννημένος στις 8 Ιουνίου του
1954 στη Λεμεσό, έδειξε από
μικρός την κλίση του προς τη
μουσική συμμετέχοντας στα
μουσικά δρώμενα των σχολείων
του γράφοντας μάλιστα
μουσική για διάφορες μουσικές
παραστάσεις. Σε ηλικία 10
ετών ανήκει στη δύναμη της φιλαρμονικής
του Δήμου Λεμεσού, παίζοντας αρχικά
κουαρτίνο, μετά σαξόφωνο με την φιλαρμονική
του Δήμου Λεμεσού και στη συνέχεια με την
φιλαρμονική του Λανιτείου. Μια συναυλία
που παρακολούθησε το 1967 στη Λεμεσό, με
τους Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη,
Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Πουλόπουλο και
Ελένη Ρόδα, μόλις στα 13 του, τον άφησε
συγκλονισμένο όπως δήλωσε και αποτέλεσε
την αιτία για να του χαρίσει ο πατέρας του
ένα πιάνο. Στα 14 του γράφει το πρώτο του
τραγούδι και έκανε τις πρώτες του συναυλίες με
δικά του τραγούδια σε στίχους Χικμέτ, Ρίτσου,
Πιερίδη, Γεφτουσιένκο, στα θέατρα «Ριάλτο»
της Λεμεσού και «Οθέλλος» της Λευκωσίας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης για τον
Μάριο Τόκα

Δήλωνε ο μεγάλος συνθέτης το 1998 για τον
Κύπριο δημιουργό, «Παρακολουθώ από χρόνια
τη δουλειά του Μάριου Τόκα. Το ταλέντο του,
την ευαισθησία του, τη σεμνή, διακριτική, «σιωπηλή» όμως πάντα σοβαρή
παρουσία του στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Πάντα στηριγμένος στις
ρίζες της μουσικής μας παράδοσης, πάντα εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας
το έργο των συναδέλφων του μουσικών – προηγουμένων και συγχρόνων
– δημιούργησε και δημιουργεί έργα γνήσια ελληνικά, όπως αυτό που
κρατάμε τώρα στα χέρια μας. Οι μελωδίες του, έχουν κάτι από τον ουρανό,
τη θάλασσα, τον ίδιο τον βράχο του Άθω. Του εύχομαι κάθε επιτυχία.
Αποχαιρετώντας τον κατά τον επικήδειό του δήλωσε, «Ο Μάριος Τόκας
θα μείνει πάντα ζωντανός στις καρδιές όλων αυτών που αγάπησαν το
έργο του, που τραγούδησαν τα τραγούδια του, που βρέθηκαν δίπλα
του στις προσπάθειες και στους αγώνες του για ένα καλύτερο αύριο».
Για την ΕΔΟΝ, ο Μάριος Τόκας θα παραμείνει πάντα ο καλλιτέχνης που
αγωνίστηκε στις γραμμές του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος,
που ονειρεύτηκε και αγωνίστηκε για μια Κύπρο ειρηνική, πατρίδα
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Ο δημιουργός που με τη μουσική
του ενέπνευσε την ελπίδα και την αισιοδοξία για τους αγώνες του
παρόντος και του μέλλοντος. Για αυτό και στο 31ο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, δέκα χρόνια μετά το θάνατο του, πρόκειται να
τον τιμήσουμε σε μια μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στο έργο του, που
πάντα θα συντροφεύει τους αγώνες μας.
•Δήμητρα Γεωργίου
Μέλος Πολιτσιτικού Γραφείου Κ.Σ.ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Γιάννης
Κότσιρας
«Η αγάπη μου για την μουσική του
Μάριου Τόκα, είναι δεδομένη αλλά και
αποδεδειγμένη καθώς στις παραστάσεις
μου πάντα συμπεριλαμβάνω δικά του
τραγούδια αλλά και έχω πει σε πρώτη
εκτέλεση τρία δικά του τραγούδια. Το
“Ήλιος κόκκινος”, το “Μες τα μάτια σου
(Γιάννενα) και το “Κάνε το δάκρυ σου
φιλί”. Είναι λοιπόν τεράστια τιμή για μένα
να μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω
σε αυτήν την τιμητική συναυλία που
διοργανώνεται στην γενέτειρά του.
Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς που μου
δίνετε αυτή την ευκαιρία να δηλώσω με
τον πιο σαφή τρόπο την αγάπη μου και την
εκτίμησή μου στο πρόσωπό του και την
μουσική του και ιδιαίτερα σε μια εκδήλωση
που απευθύνεται στο αγαπημένο κοινό του
Μάριου, τη νεολαία.»

H

Δημήτρης
Μπάσης
ΕΔΟΝ θα τιμήσει τον Μάριο Τόκα και την προσφορά του στο τραγούδι και τον τόπο μας, σε μια συναυλία
αφιέρωμα στο πλαίσιο του 31ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, στις 6 Ιουλίου.

Οι δεσμοί της οργάνωσης με τον αγαπημένο συνθέτη πάνε πίσω στην δεκαετία του ’70, όταν τραγουδούσε
στις μπουάτ της Προοδευτικής Κ.Φ μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όταν οι δημοκρατικοί φοιτητές όρθωναν
το ανάστημα τους στον φασισμό. Την ίδια περίοδο ο Μάριος Τόκας σύνθεσε τον ύμνο της Προοδευτικής
Κ.Φ, ένα ύμνο που συντροφεύει πάντοτε τις διεκδικήσεις των αγωνιζόμενων φοιτητών του τόπου μας. Η συνεχής του
έγνοια για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας εξάλλου υπήρξε από τότε μέχρι και το τέλος της
ζωής του, κοινό σημείο αγώνα. Ως εκ τούτου η συναυλία αυτή θα είναι μια σημαντική στιγμή για την οργάνωση μας
και αλλά και για την ιστορία του ΠΦΝΦ.
Τέσσερις αγαπημένοι ερμηνευτές θα ανέβουν στην σκηνή για να μας ταξιδέψουν με τις φωνές τους σε τραγούδια που
αγαπήσαμε, σε τραγούδια με τα οποία διασκεδάσαμε αλλά και τραγούδια τα οποία επένδυσαν τους αγώνες του λαού
μας. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Γιώτα Νέγκα και ο Μίλτος Πασχαλίδης εξέφρασαν την αγάπη και το
θαυμασμό για τη ζωή και το έργο του Μάριου Τόκα, όταν ρωτήθηκαν πως νιώθουν που θα βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη
συναυλία και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα μεταφέρουν και στις 6 Ιουλίου στην Πύλη Αμμοχώστου.

«Είναι μεγάλη συγκίνηση για όλους μας να
τιμήσουμε έναν από τους σημαντικότερους
συνθέτες που έδωσε πολλά στο Ελληνικό
τραγούδι με το ήθος και το ταλέντο του.
Είμαι ευγνώμων γιατί μου δόθηκε πολλές
φορές η ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του
και να τον γνωρίσω τόσο σαν δημιουργό κι
επαγγελματία, όσο και σαν άνθρωπο. Δεν
μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά
μου κάθε φορά που βρίσκομαι στη σκηνή
και ερμηνεύω τα τραγούδια του. Είναι
κάτι μοναδικό γιατί έτσι αισθάνομαι ότι
τα τραγούδια του συνεχίζουν το ταξίδι
τους στο χρόνο και αγαπιούνται ολοένα
κι από περισσότερο κόσμο.»

Γιώτα
Νέγκα
«Αισθάνομαι πάντα χαρούμενη και είναι
τιμή για μένα να συμμετέχω σε συναυλία
αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Είναι η
πολλοστή φορά που θα με ταξιδέψει η
μουσική του, οι μνήμες, οι εικόνες του, το
ήθος του. Ας μας φωτίσουν τα τραγούδια
του σαν φάροι, αυτούς τους καιρούς της
τρικυμίας που ζούμε και ας αφεθούμε
στο ταξίδι του... μ’ ένα χαμόγελο και ένα
μεγάλο ευχαριστώ που μας έχει χαρίσει
ένα φεγγάρι γαλάζιο ανείπωτο βαθύ...»

Μίλτος
Πασχαλίδης
«Με τον Μάριο ήμαστε εγκάρδιοι γνωστοί.
Μας συνέδεσε η αγάπη μας για την Κύπρο,
την ΑΕΚ και τα ωραία τραγούδια. Δεν
προλάβαμε να γίνουμε φίλοι, κάτι που
πιθανολογώ ότι ήταν θέμα χρόνου να
συμβεί. Απλά, ο χρόνος,ενίοτε, δεν μας
ρωτάει.
Τραγουδούσα και τραγουδώ πολύ συχνά
κάποια τραγούδια του, ειδικά εκείνα
που είχε ερμηνεύσει ο Μητροπάνος με
τον οποίο υπήρξαμε αγαπημένοι φίλοι
και συνεργάτες. Ειδικά φέτος, μετά την
έκδοση του δίσκου μου “Τραγούδια που
ζούνε λαθραία”, ανέκδοτου υλικού σε
μουσική Μάριου Τόκα και στίχους του
άλλου φίλου μου Άλκη Αλκαίου, εκτός
από χαρά και τιμή, είναι και χρέος μου
να συμμετέχω σε συναυλίες για το Μάριο.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά μου γιατί
αυτό θα συμβεί στα πλαίσια του φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ, που θεωρώ ότι είναι το πιο
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός κάθε
καλοκαιριού στην Κύπρο.
Καλή αντάμωση παίδες!»
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Ο συν. Ηράκλης Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός Γραμματέας
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, θα βρίσκεται σε λίγες
μέρες στην Κύπρο με την ευκαιρία της Πορείας Ειρήνης,
που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, από το Παγκύπριο
Συμβούλιο Ειρήνης, στη Λεμεσό. Η πορεία πραγματοποιείται
ως ένδειξη καταδίκης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε έξαρση, κυρίως
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αλληλεγγύης
προς τους αγωνιζόμενους λαούς.

«Ν»: Συναγωνιστή Ηρακλή Τσαβδαρίδη,
πείτε μας πότε και γιατί ιδρύθηκε το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.
«H.T»:

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) ιδρύθηκε
τον Απρίλη του 1949 σε ένα «διπλό» Συνέδριο στις πόλεις
Βρότσλαβ και Παρίσι. Κεντρικό σύνθημα του ήταν το «
Ποτέ πια πόλεμος-Ποτέ πια
φασισμός». Αντιλαμβάνεστε ότι
δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο
Σε έναν κόσμο
επίκαιρο σύνθημα 69 χρόνια
όπου
κυριαρχεί
μετά. Στις στάχτες και τα
ο ιμπεριαλισμός
συντρίμμια του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου, αντάμωσαν τότε
γίνεται όλο και πιο πολύ
εκατοντάδες αγωνιστές
και
πλατιά αντιληπτό πως
της Ειρήνης και δεκάδες
η φτώχεια, οι πόλεμοι
προσωπικότητες παγκόσμιας
και οι ξεριζωμοί είναι το
εμβέλειας όπως ο Πάμπλο
Πικάσο, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο
αποτέλεσμα της πολιτικής
Τσάρλι Τσάπλιν κ.α.
Πολλοί από τους συμμετέχοντες
είχαν υπάρξει αγωνιστές κατά
του Ναζισμού-Φασισμού και
αντάρτες στην αντίσταση και
απελευθέρωση
των
λαών.
Η μεγάλη Νίκη των λαών,
που στέφθηκε με επιτυχία με
την επικράτηση της σημαίας
του Κόκκινου Στρατού στο
Ράϊχσταγκ
του
Βερολίνου,
ενέπνευσε τους αγωνιστές της
εποχής για την ίδρυση του ΠΣΕ.

των ιμπεριαλιστών να
εξασφαλίσουν πηγές
και δρόμους ενέργειας,
για να πλουτίζουν με
τεράστια κέρδη οι
πολυεθνικές και τα
μεγάλα μονοπώλια.

«N»:Εν έτει 2018 και με όσα
διαδραματίζονται γύρω μας, ποια είναι
η δράση του Συμβουλίου και ποια η
συνεισφορά του στον Αντιιμπεριαλιστικό
αγώνα που πραγματοποιείται από πολλές
οργανώσεις στον κόσμο;
«Η.Τ»:Το ΠΣΕ προσπαθεί μέσα από την δράση των

οργανώσεων μελών του, στηριγμένο στις συλλογικές
αποφάσεις συνεδρίων και σωμάτων, να οργανώσει
την πάλη των λαών σε περιφερειακό και παγκόσμιο
επίπεδο, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
ξεσκεπάζοντας τα πραγματικά αίτια για την επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού που συνεχώς αυξάνει. Αυτό έπραττε το
ΠΣΕ πάντα.
Το ΠΣΕ δεν ξεγελάστηκε ούτε από την αρνητική αλλαγή του
συσχετισμού δυνάμεων το 1991, ούτε από τα ψευδεπίγραφα
Νόμπελ Ειρήνης στον Ομπάμα, αλλά και ούτε πέσαμε
στην παγίδα να θεωρήσουμε ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση
αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.
Στα βασικά μέτωπα της πάλης μας σήμερα ξεχωρίζουμε
την πάλη κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων στην Μέση
Ανατολή και της κατοχής σε χώρες όπως την Παλαιστίνη,
Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Δυτική Σαχάρα αλλά και της
κατοχής του 37 % της Κύπρου.

Συγκεκριμένα στην ευρύτερη γειτονιά
σας, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν όλο
και πιο δυνατά. Εκτός από τον πολύπαθο
Παλαιστινιακό λαό που υποφέρει πάνω
από 70 χρόνια από την Ισραηλινή κατοχή,
έχουμε τον λαό της Συρίας, εναντίον του
οποίου δρουν με όλα τα μέσα πολλές
δεκάδες χιλιάδες ένοπλοι μισθοφόροι «ιεροί
πολεμιστές» εδώ και 7 χρόνια.
Με την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση,
καθοδήγηση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε. και των αντιδραστικών μοναρχιών
του Περσικού Κόλπου, η Συρία μετράει
εκατοντάδες
χιλιάδες
νεκρούς
και
εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτούς τους
πρόσφυγες που το ΝΑΤΟ δημιούργησε και
που πνίγονται στο Αιγαίο ήρθε τάχα τώρα
να βοηθήσει.

Εναντιωνόμαστε κάθετα στα σχέδια των
ιμπεριαλιστών και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους λαούς που αγωνίζονται για τα δίκαια τους.

«N»:Πως βλέπετε τις εξελίξεις με τα
όσα διαδραματίζονται στη Ανατολική
Μεσόγειο αλλά και σε ολόκληρο το
πλανήτη τη δεδομένη στιγμή και τη
στάση των ισχυρών χωρών;
«Η.Τ»: Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο

ιμπεριαλισμός γίνεται όλο και πιο πολύ και πλατιά
αντιληπτό πως η φτώχεια, οι πόλεμοι και οι
ξεριζωμοί είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των
ιμπεριαλιστών να εξασφαλίσουν πηγές και δρόμους
ενέργειας, για να πλουτίζουν με τεράστια κέρδη οι
πολυεθνικές και τα μεγάλα μονοπώλια. Σε αυτή τους
την προσπάθεια διεξάγεται σφοδρός ανταγωνισμός
μεταξύ τους αλλά όταν πρόκειται να σταθούν
απέναντι στους λαούς είναι πάντα ενωμένοι.
Όσα διαδραματίζονται αυτόν τον καιρό γύρω από την
Τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, στην Κυπριακή
ΑΟΖ και στην Βόρεια Συρία, αποδεικνύει έμπρακτα
ότι οι ιμπεριαλιστές ανέχονται, αν δεν στηρίζουν τις
«Νέο-οθωμανικές» βλέψεις Ερντογάν.

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. δρουν και εγκληματούν φυσικά και σε
άλλες ηπείρους. Δεν είναι τυχαίο το πυκνό δίκτυο στρατιωτικών
Βάσεων που διατηρούν σε όλο τον κόσμο κι από όπου εφορμούν
για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους.
Ιδιαίτερο βάρος πέφτει για το ΠΣΕ στην δράση μας κατά
του
ΝΑΤΟ, που αποτελεί το οπλισμένο χέρι του ιμπεριαλισμού και το
οποίο έχει εγκαταστήσει στρατεύματα στο μήκος της γραμμής των
συνόρων του με την Ρωσία, από την Βαλτική ως την Βουλγαρία
αλλά και «αντι-πυραυλικές ασπίδες» στην Πολωνία και Ρουμανία.
Το ΠΣΕ θα οργανώσει αντι-ΝΑΤΟϊκές δράσεις και φέτος στην
διάρκεια της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες τον Ιούλη,
απαιτώντας την διάλυση του ΝΑΤΟ, καταδικάζοντας τα σχέδια
παραπέρα επέκτασης του στις βόρειες χώρες, δυτικά Βαλκάνια
και Κύπρο, ενισχύοντας την πάλη για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ
στις χώρες μέλη.

«Ν»:Ποια η σχέση και η συνεργασία του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης με το
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης;
«Η.Τ»:Το

Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης αποτελεί από τα
ιστορικά μας μέλη και σήμερα είναι μέλος της Γραμματείας μας.
Ως ΠΣΕ στηρίζουμε τις θέσεις του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης
για την επίλυση του Κυπριακού και εκτιμούμε πολύ το γεγονός
ότι στο πλαίσιο του Παγκύπριου Συμβούλιου συνεργάζονται και
συμμετέχουν μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αγωνιστές
της ειρήνης. Υπογραμμίζουμε πως το Παγκύπριο Συμβούλιο
Ειρήνης ενώ το ίδιο έχει την ανάγκη της εκφρασμένης αλληλεγγύης
για τον δίκαιο αγώνα του Κυπριακού λαού, βρίσκεται ταυτόχρονα
στην πρώτη γραμμή της διεθνιστικής αλληλεγγύης με άλλους
λαούς της περιοχής και του κόσμου, δίνοντας έτσι το παράδειγμα.
•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

αφιέρωμα

T

α τελευταία χρόνια η περιοχή γύρω από την
Κύπρο είναι ένα μεγάλο πεδίο μάχης. Σύρια,
Παλαιστίνη, Λίβανος, Αίγυπτος, Λιβύη. Μέσα
από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες γινόμαστε
μάρτυρες φρικιαστικών εγκλημάτων εις
βάρος αθώων, με πιο πρόσφατη την νέα
ιμπεριαλιστική επίθεση ΗΠΑ – Μ. Βρετανίας – Γαλλίας
στη Συρία πριν λίγες εβδομάδες. Αυτές οι συνεχόμενες
ιμπεριαλιστικές συρράξεις εγκυμονούν κινδύνους για ένα
πιο γενικευμένο πολεμικό επεισόδιο στη γειτονιά μας.
Την ίδια στιγμή το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει ανηλεώς
την πολεμική ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό, δολοφονώντας
άμαχους Παλαιστίνιους, τους οποίους έχει εδώ και χρόνια
προσφυγοποιήσει και αναγκάσει να ζουν σε ένα μικρό
κομμάτι γης, εμποδίζοντας τους την πρόσβαση ακόμη και
στα βασικά, όπως στο νερό και τον ηλεκτρισμό. Όλα αυτά
με τη σιωπηλή στήριξη της Δύσης καθώς ΟΗΕ, ΣΑ και ΕΕ
που συχνά επαγγέλλονται την ειρήνη και την ασφάλεια
των λαών, σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στο δράμα του
Παλαιστινιακού λαού. Tην ίδια περίοδο η κυβέρνηση της
χώρας μας, δίνει γη και ύδωρ στο Ισραήλ για ασκήσεις σε
Κυπριακό έδαφος.
Θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, οι οποίες
είναι αποτέλεσμα της ανάγκης των ισχυρών της γης να
επικρατήσουν σε μια περιοχή σημαντικού γεωπολιτικού
ενδιαφέροντος αλλά και πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο δεν είναι κανείς άλλος πέραν από τους λαούς,
που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη φωτιά του
πολέμου, την απώλεια όχι μόνο της πατρίδας αλλά και
των οικείων του προσώπων ή ακόμα και της ίδιας τους
της ζωής.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Μεσόγειος έχει τα
τελευταία χρόνια μετατραπεί σε υγρό τάφο αφού η
κατάσταση στις χώρες τις Ανατολικής Μεσογείου δεν δίνει
άλλη επιλογή από την μετανάστευση. Γονείς με τα βρέφη
τους στην αγκαλιά, ασυνόδευτα παιδιά, νέοι άνθρωποι
αφήνουν πίσω τους τον πόλεμο και την καταστροφή για να
βρεθούν αντιμέτωποι με τα κύματα ή ακόμη και με όσους
λαθραία τους μεταφέρουν στην Ευρώπη. Αν καταφέρουν
να επιβιώσουν έχουν να ανέβουν ένα νέο Γολγοθά, αυτόν
τον κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και αν καταφέρουν
να ξεκινήσουν τη ζωή τους σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, τότε
έχουν να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό, το μίσος και την
ακροδεξιά που οργανωμένα δρα εναντίον τους.
Ο λαός μας, που υπέφερε και πλήρωσε ακριβά τα σχέδια
των ιμπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, τα οποία
εκτέλεσαν τα ανδρείκελα τους, η Χούντα και η ΕΟΚΑ Β’,
και κρατούν μοιρασμένη την πατρίδα μας εδώ και 44
χρόνια, δεν θα μπορούσε να μην παρακολουθεί με αγωνία
όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει στο
γεγονός ότι οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο λειτουργούν
ως ορμητήριο σκορπώντας το θάνατο.

Αυτά που γίνονται δίπλα μας δεν μπορούν να αφήνουν
ασυγκίνητη την νεολαία. Ο μαθητής, ο φοιτητής, ο
εργαζόμενος, ο άνεργος πρέπει να δώσει βροντερό παρών
στην 8η Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης και να βρεθεί στο πλάι
του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και στον αγώνα του
αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, όντας σε
άρρηκτη σχέση με το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης, έχει εδώ και χρόνια αναλάβει την
ευθύνη οργάνωσης δράσεων ενάντια στον
πόλεμο και στις ιμπεριαλιστικές επιβουλές.
Σημαντικά σημεία στην γεμάτη με δράση πορεία
του ΠΣΕ αποτελούν οι Παγκύπριες Πορείες
Ειρήνης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και
συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου που έστειλε
βροντερό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο. Μέσα
από στις δράσεις του Παγκύπριο Συμβούλιο
Ειρήνης είναι και η πορεία Παγκύπρια Πορεία
Ειρήνης. Η πρώτη πορεία έγινε το 1964 και
ακολούθησαν άλλες έξι με την τελευταία να
πραγματοποιείται το 2002.
Με τα δεδομένα που περιγράψαμε πιο πάνω,
το ΠΣΕ μας καλεί σε Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης, την
Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00, στην περιοχή
των βάσεων Ακρωτηρίου και καλεί Ελληνοκύπριους,
Τουρκοκύπριους, Αρμένιους και Λατίνους, κόμματα και
οργανώσεις που πιστεύουν στην ειρήνη να δώσουν το
παρόν τους απαιτώντας να τερματιστούν οι πολεμικές
επιχειρήσεις και η αιματοχυσία. Ζητά την επανέναρξη των
συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού και επανένωση
του τόπου και του λαού μας καθώς και την κατάργηση
των Βρετανικών βάσεων.
Η ΕΔΟΝ ως αυτοτελής δημοκρατική, μαζική, πολιτική
και πολιτιστική οργάνωση της νεολαίας, κομμάτι του
λαϊκού κινήματος δεν θα μπορούσε να μην είναι παρούσα
στην Πορεία Ειρήνης. Υψώνουμε την φωνή μας ενάντια
σε αυτούς που ποτίζουν με αίμα την γη, που μοιράζουν
και ξαναμοιράζουν τον πλανήτη και απαιτούμε να
σταματήσουν οι πόλεμοι. Στόχος μας, η μαζικότητα αυτής
της πορείας να αποτελέσει απόδειξη προς τον έξω κόσμο
και τους γείτονες λαούς ότι ο Κύπριοι διψούν για ειρήνη,
θέλουν την επανένωση και δεν ανέχονται η χώρα τους να
αποτελεί ορμητήριο για να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι.
•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Επαρχιακός Μορφωτικός Υπεύθυνος
ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας

Ιούνης
2018
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ευρωπαϊκά θέματα

Ιούνης
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ημαντική για τις εξελίξεις
σχετικά με τα φαινόμενα
τρομοκρατίας
τόσο
εντός όσο και εκτός ΕΕ,
ήταν η τοποθέτηση του
Ευρωβουλευτή της GUE
/ NGL Miguel Urban στην
πρόσφατη Κοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ένωσης για
τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Αίγυπτο.
Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής εκλεγμένος από
το νεοεμφανιζόμενο κόμμα στην Ισπανία
«Podemos», αξιοποίησε την Συνέλευση η οποία
πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο και στην οποία συμμετέχουν 280 μέλη,
για να προβάλει την άποψη της Ευρωομάδας
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Βόρειας
Πράσινης Αριστεράς για τα συμβάντα που έχουν
να κάνουν με την τρομοκρατία. Ο
Ισπανός Ευρωβουλευτής, εστίασε
επίσης σε συζητήσεις γύρω από
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τις κοινωνικές υποθέσεις, την
εκπαίδευση και τα δικαιώματα
των γυναικών. Ο Miquel Urban
συναντήθηκε επίσης με Αιγύπτιους
ακτιβιστές για τα ανθρώπινα
δικαιώματα που αντιμετωπίζουν
σημαντικές δυσκολίες και
περιορισμούς για την δράση
τους από το ίδιο το κράτος της
Αιγύπτου.

μάστιγα της τρομοκρατίας.
Αλλά τώρα δεν το έχουμε
και οφείλουμε να παλέψουμε
για αυτό. Είναι θεμελιώδες
να κατανοήσουμε ότι για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας
πρέπει να αντιμετωπίσουμε
προβλήματα όπως η ανισότητα,
η ανεργία, η φτώχεια και το
δημοκρατικό έλλειμα. Δεν μπορούμε
να παραβιάζουμε συστηματικά
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες στον αγώνα
κατά της τρομοκρατίας. Ομοίως, είναι
απαραίτητο να αποσυνδεθούν οι έννοιες
της μετανάστευσης, της ασφάλειας και
της τρομοκρατίας που δεν έχουν καμία
σχέση μεταξύ τους και στιγματίζουν τον
πληθυσμό των μεταναστών ».

η εξέλιξη και
αναβάθμιση της
τεχνολογίας πρέπει να έχει
ως απώτερο σκοπό την
εξυπηρέτηση του κοινού καλού
και συμφέροντος των ανθρώπων

Η Ευρωομάδας της Αριστεράς είχε
καθοριστικής σημασίας ρόλο στην
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων,
Ασφάλειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Συνέλευσης,
καθώς οι τροπολογίες της
Ομάδας GUE / NGL είχαν θετικό
αντίκτυπο στο τελικό ψήφισμα
που εγκρίθηκε. Οι τροπολογίες αυτές σήμαναν
δημοκρατικούς και δικαστικούς μηχανισμούς
εποπτείας και λογοδοσίας όσον αφορά τις
αντιτρομοκρατικές πολιτικές των κρατών
μελών της Ε.Ε αλλά και άλλων χωρών στην
Μεσόγειο. Παράλληλα μερίδα άλλων αριστερών
αντιπροσώπων συμπλήρωσαν επίσης ότι τα
κράτη μέλη της Ένωσης και οι εκάστοτε ηγέτες
τους, επιβάλλεται να σέβονται την απαγόρευση
των βασανιστηρίων και την καταδίκη τους,
όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ
κατά των Βασανιστηρίων.

σε κάθε γωνιά του
πλανήτη

Ο Miguel Urban δήλωσε ξεκάθαρα στην
ολομέλεια της συνέλευσης ότι, “Όλοι θέλουμε
μια Μεσόγειο της ειρήνης, της ελευθερίας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς τη

Τέλος η αντιπροσωπεία της GUE/
NGL τόνισε ότι η τρομοκρατία
καταπολεμάτε με περισσότερα
δημοκρατικά δικαιώματα και με
περισσότερη ελευθερία. Δεν μπορεί
να καταπολεμηθεί με στέρησή των
δημοκρατικών διαδικασιών και
δικαιωμάτων.
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φεστιβάλ

Μάης
2018

Παιδότοπος
Χειροτεχνίες, παιχνίδια,
φουσκωτό και άλλες
ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες
θα κρατήσουν
απασχολημένους τους
μικρούς μας φίλους,
την ίδια στιγμή που οι
γονείς θα μπορέσουν
να ενημερωθούν για τα
τοπικά κινήματα των
ΕΔΟΝοπούλων και τη
δράση τους.

Περίπτερα εθελοντικών
οργανώσεων
Πολλές εθελοντικές οργανώσεις
βρίσκονται μαζί μας για να
ενημερώσουν το κοινό για τους
σκοπούς και τη δράση τους.
Αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσεις
μαζί τους.

Φοιτητικό Στέκι
υτικής θα
Οι φοιτητές της Προοδε
χαλαρή κουβέντα,
μια
βρίσκονται εκεί για
πειρίες τους από
για να μοιραστούν τις εμ
και τις φοιτητικές
τους τόπους σπουδών
ν. Εννοείται πως
ενώσεις που συμμετέχου
ν νεοεισερχόμενων
θα είναι στη διάθεση τω
ίες για χώρους
φοιτητών για πληροφορ
την Ελλάδα και σε
σπουδών στην Κύπρο,
πολλές άλλες χώρες.

Στέκι Νέων
Εργαζομένων
Εδώ μπορείς να
βρεις πολλούς νέους
εργαζόμενους και να
συζητήσεις μαζί τους τις
θέσεις της ΕΔΟΝ για τα
εργασιακά δικαιώματα,
τα οποία καταπατούνται
στις μέρες μας. Ανεργία,
μετανάστευση, χαμηλοί
μισθοί, σπαστά ωράρια είναι
μόνο μερικά από όσα πρέπει
να αντιμετωπίσουμε μαζί,
για αυτό μπορείς και εσύ να
οργανωθείς στο τμήμα Νέων
Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, για
να δυναμώσουμε μαζί τη
γραμμή της διεκδίκησης.

Διεθνούπ

ολη

Εδώ που
δ
του κόσμ εκάδες νέοι από
π
ου, έχον
τας ως κ ολλές χώρες
αφετηρία
ο
ιν
ς
κοινωνικ την πάλη για ειρ ό σημείο
ή δικαιοσ
ήνη και
ύνη, θα σ
και θα αν
τ
υ
τη δράση αλλάξουν τις εμπ ναντηθούν
ειρίες απ
των οργα
απόψεις
ό
νώσεων
γ
τ
κουβέντα ια το κοινό τους ους και
όρ
ενδιαφέρ μαζί τους θα είνα αμα. Η
ι πολύ
ουσα.

Δικοινοτικό Στέκι
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι
δείχνουν στην πράξη ότι η ειρηνική
συνύπαρξη είναι περισσότερο από
εφικτή. Παρέα με τις παραδοσιακές
γεύσεις της ζιβανίας, του καφέ και των
γλυκών δείχνουμε πως δεν έχουμε κάτι
να χωρίσουμε και πως συνεχίζουμε
να αγωνιζόμαστε για να έρθει η
επανένωση.

Μαθητικό
Στέκι
ν
Οι μαθητές παίζου
επιτραπέζια
παιχνίδια και
συζητούν για
όσα συμβαίνουν
στα σχολεία, στο
εκπαιδευτικό
ι
σύστημα αλλά κα
ά
για όλα τα μικρ
υς
και μεγάλα που το
ε.
αφορούν. Κόπιασ

Οργανώσου κι εσύ
στην ΕΔΟΝ
Η νέα γενιά έχει πολλούς αγώνες να δώσει και
οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα μόνο όταν είναι
μαζική. Πέρνα λοιπόν από το περίπτερο αυτό για
να μάθεις για τις θέσεις της ΕΔΟΝ και τη δράση
της και να μας πεις την άποψη σου...και γιατί
όχι; Να οργανωθείς!

φεστιβάλ

Μάης
2018

13

Γωνιά Τεχνών
Φέτος, για δεύτερη χρονιά, εκθέτουμε
τα έργα κύπριων καλλιτεχνών
δίνοντας τους έτσι βήμα έκφρασης.
Πέρασε για να δεις τις όμορφες
δημιουργίες τους.

Αθλητική

Γωνιά

Δεύτερη
χ
γωνιά στ ρονιά για την αθλ
ο φεστιβ
ητική
ά
Μαθαίνο
υμε για α λ της ΕΔΟΝ.
θλ
και τόσο
γνωστά κ ήματα όχι
Κύπριους
αι γνωρίζ
να αποτε αθλητές που μπο ουμε
ρο
λ
παράδειγ έσουν μόνο λαμπ ύν
ρό
μα για κά
θε νέο.

Λαϊκή ταβέρ

να

Διασκεδάζου
με
λαϊκούς, με χ με ήχους
ορ
παραδοσιακο ούς
ύς από
λαογραφικού
ς
πολιτιστικού ομίλους και
ς συλλόγους
από
όλη την Κύπρ
ο.

Γωνιά λαϊκής παράδοσης
Γνωρίζουμε τα παραδοσιακά
επαγγέλματα και την παραδοσιακή
τέχνη και βέβαια γευόμαστε γεύσεις της
πατρίδας μας, σιουσιούκο, παλουζέ,
λουκουμάδες. Γιατί η παράδοση είναι
μέρος αυτού που είμαστε.

Λαϊκή ταβέρνα
Αφιερώματα στο παλιό λαϊκό τραγούδι, αντάμα
με χορευτικούς, λαογραφικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους, που αναμένονται να μας παρασύρουν. Εσύ
ακόμη να ‘ρθεις στην λαϊκή ταβέρνα;

Θεματικά Κέντρα:

Νεολαία» με, να ανταλλάξουμε
Εφημερίδα «
, για να γνωριστού
λαία».
Θα είμαστε εκεί
ηθούμε με τη «Νεο
αφ
γρ
το
ω
φ
να
ι
κα
απόψεις

Δεν μπορείς να πεις ότι πήγες στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ αν δεν επισκεφθείς τα θεματικά μας κέντρα. Οι εθελοντές μας θα
βρίσκονται εκεί για να συζητήσετε για τέσσερις θεματικές «200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ», «Αναξιοκρατία και
Συναγερμοποίηση του κράτους», «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, πάλη για απελευθέρωση και επανένωση.» και «Τζόγος, σκληρή
μορφή εξάρτησης».
Μην διστάσεις να δοκιμάσεις τα διαδραστικά παιχνίδια που θα σου φέρουν εκτός από διασκέδαση και πολλές γνώσεις.
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EΔΟΝόπουλα

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου,
η
καθιερωμένη Παγκύπρια εκδρομή των ΕΔΟΝόπουλων.
Φέτος τα ΕΔΟΝόπουλα, μετέφεραν την εκδρομή τους
στην επαρχία Λευκωσίας, στην φάρμα Riverland bio
farm στα Καμπιά. Εκατοντάδες παιδιά με ενθουσιασμό
παρευρέθηκαν στην εκδρομή και πέρασαν μια υπέροχη μέρα
γεμάτη εμπειρίες και όμορφες στιγμές!

ταϊσουν τις κατσίκες και να ζήσουν την εμπειρία του αρμέγματος
των αγελάδων, κάτι που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους αφού
αποτελέι προτόγνωρη εμπειρία για πολλούς.

ΕΔΟΝόπουλα απο όλες τις επαρχίες της Κύπρου μαζεύτηκαν στον
χώρο, συνάντησαν παλίους φίλους και γνώρισαν καινούριους.
Η εκδρομή ξεκίνησε με την ξενάγηση στον χώρο της φάρμας
όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δούν απο κοντά τα ζώα, να

Τα ΕΔΟΝόπουλα, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το καλοκαίρι
στις παιδικές κατασκηνώσεις τις ΕΔΟΝ στα Περβόλια όπου θα έχουν
και εκεί την ευκαιρία μέσα απο ένα πλούσιο και διασκεδαστικό
πρόγραμμα να περάσουν μια φανταστική εβδομάδα.

Ακολούθως τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στον χώρο της φάρμας
για τις διάφορες δραστηριότητες όπως τοξοβολία, αναρρίχηση,
έπαιξαν με φίλους, κουβέντιασαν και αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες.

Η

1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια
ως η Παγκόσμια ημέρα παιδιού. Η ημέρα
αυτή γιορτάζεται με εκδηλώσεις και φεστιβάλ
αφιερωμένα στο παιδί. Μια ημέρα όμως, που
πέρα απο τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που έχει,
έρχεται για να μας θυμίζει τα δικαιώματα που έχει το
κάθε παιδί, αλλά και την υποχρέωση που έχουμε
εμείς ως ενήλικες, ως κοινωνία αλλά και ως κράτος
απέναντι τους.
Το παιδί αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δυστυχώς,
σε πολλές χώρες, μέχρι και σήμερα, βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως η
ελευθερία, η βασική εκπαίδευση, η υγεία και η ψυχαγωγία καταπατούνται. Παιδιά
αναγκάζονται να βγουν στη αναζήτηση δουλείας με σκοπό να ζήσουν τα ίδια
και οι οικογένειες τους, εγκαταλείποντας έτσι την μόρφωση τους. Χιλίαδες παιδιά
οδηγούνται καθημερινά στην προσφυγιά. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την
χώρα τους και με διάφορα μέσα να μεταβούν σε άλλο τόπο θέτοντας σε κύνδινο
την ζωή τους.
Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αυτές οι συνθήκες, σε ένα
κόσμο που θεωρείτε ανεπτυγμένος και προοδευτικός. Διαχρονική θέση μας ήταν
και είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στηρίζουμε το δικαίωμά
τους να ζουν ελευθέρα στην χώρα τους, να μορφώνονται, να είναι ελεύθεροι
άνθρωποι με ίσα δικαιώματα απαλλαγμένα απο κάθε μορφή εκμετάλλευσης.

Με τη λειτουργία του Παιδικού Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων διαχρονικά
αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο. Εντείνουμε ακόμη περισσότερο
τη δράση μας και αγγίζουμε καθημερινά θέματα που αφορούν
το παιδί, τις συνθήκες διαβίωσης του, την ποιότητα ζωής του και
συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την προσφορά μας. Αγκαλιάζουμε όλα τα
παιδιά του κόσμου και είμαστε στο πλευρό τους για να διεκδικήσουμε
τα δικαιώματα τους. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι όλα τα παιδιά
του κόσμου να μπορούν να ζούνε ειρηνικά και χαρούμενα με ίσες
ευκαιρίες στην ζωή απολαμβάνοντας όλα τους τα δικαιώματα.

• Μαρία Κυριακίδη
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές

Δ
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Οι μαθητές
είναι έτοιμοι να
λάβουν δυναμικά
μέτρα αν το Υπουργείο
επιμένει να εφαρμόσει
τις εξετάσεις ανά
τετράμηνο.

υστυχώς όσα αποφασίζει το
Υπουργείο Παιδείας δεν αφήνουν
ανεπηρέαστους εμάς τους μαθητές.
Οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας
και ειδικά οι εξετάσεις ανά
τετράμηνο θα οδηγήσουν σε
ένα εξετασιοκεντρικό σχολείο με επίκεντρο
τη βαθμοθηρία και όχι την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης. Ο νέος Υπουργός Παιδείας
κ. Χαμπιαούρης προσπάθησε να αλλάξει την
άποψη μας με προτάσεις που περιέχουν καλά
στοιχεία χωρίς όμως να αλλάζει την ουσία,
ότι δηλαδή με τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρμοστούν οι εξετάσεις ανά
τετράμηνο.
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πραγματοποιήθηκε το 2016, περαν των 11
χιλιαδων μαθητων διαφωνήσαν με τους
νέους κανονισμούς λειτουργίας στη Μέση
Εκπαίδευση, γεγονός που μας δείχνει ότι
η ανακοίνωση που εξεδωσε η ΠΣΕΜ δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Επιπλέον έχει πραγματοποιηθεί κατά τη
φετινή χρονια συλλογη υπογραφων από
τις ΕΣΕΜ Λευκωσίας- Κερύνειας, Λάρνακας
και Αμμοχώστου, όπου 5 χιλιάδες μαθητες
εξεφρασαν την διαφωνία τους με τις εξετάσεις
ανά τετράμηνο.

Η ηγεσία της ΠΣΕΜ ακολουθει πιστα τα όσα αποφασίζει το Υπουργείο
αγνοώντας τους μαθητές. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η υποκινουμένη
ΠΣΕΜ τάσσεται υπερ των εξετασεων ανα τετραμηνο και έρχεται σε
αντίθεση με τις αποφάσεις του ίδιου του συνεδρίου της αλλά και τις
αποφάσεις των μαθητών.

Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας, με την υποστήριξη της ΠΣΕΜ,
θέλει να πάρει το σχολείο χρόνια πίσω κάνοντας εμάς, τους μαθητές, να
τρέχουμε στα φροντιστήρια για να καλύψουμε την ύλη για τις εξετάσεις.
Οι μαθητές είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα αν το Υπουργείο
επιμένει να εφαρμόσει τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Δεν ζητούμε τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα ανθρωποκεντρικό, δημοκρατικό
σχολείο που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη και άποψη.

Εμείς οι μαθητές τα τελευταία χρονιά εκφράσαμε πολλές φορές την
διαφωνία μας με τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Στο δημοψήφισμα που

•Αντρέας Καζαμίας
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυμπιών
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ην Κυριακή 20 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο μαραθώνιος
των φοιτητικών εκλογών που ξεκίνησαν στα τέλη
Φεβρουαρίου, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των
φοιτητών στις Φοιτητικές Ενώσεις και στην Παγκύπρια
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Η Προοδευτική
Κ.Φ. όπως αρμόζει η ιστορία της, συμμετείχε σε όλες τις
εκλογικές διαδικασίες, διεκδικώντας τη συνειδητή και
αγωνιστική στήριξη των φοιτητών στη βάση των πολιτικών
και συνδικαλιστικών της θέσεων.
Το ΑΞΙΚ ήταν μόνο η αρχή
Οι φοιτητικές εκλογές για την ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησαν
με ηχηρά μηνύματα από τους φοιτητές του ΑΞΙΚ. Η μόνη
παράταξη που συμμετείχε ήταν η Προοδευτική, κερδίζοντας
μάλιστα τη στήριξη 213 φοιτητών από τους 278, που φοιτούν
στο ΑΞΙΚ!
Αντιδημοκρατικές διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία σε συνεργασία με την παράταξη της
Αναγέννησης, στέρησαν στους χιλιάδες Κύπριους φοιτητές
που σπουδάζουν στο Η.Β το δικαίωμα ψήφου. Ο λόγος για την
ετσιθελική και αντιδημοκρατική απόφαση είναι ξεκάθαρος.
Ο εκφυλισμός και η διάλυση του οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τη στάση της
Πρωτοπορίας, η οποία επιλέγει να δημοσιοποιήσει δικά της
συγκεντρωτικά αποτελέσματα, στα οποία συμπεριλαμβάνει
τα περσινά αποτελέσματα στην ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου.
Φέτος συνειδητά δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές. Άρα
οποιαδήποτε συμπερίληψη των περσινών αποτελεσμάτων
γίνεται με αυθαίρετο τρόπο και συμβάλλει στον τραυματισμό
της εικόνας που εκπέμπει το φοιτητικό κίνημα προς την
κοινωνία αλλά και στον εκφυλισμό των διαδικασιών του.
Για εμάς είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να
ακυρώνει εκλογικές διαδικασίες και να στερεί από τους
φοιτητές τη φωνή της διεκδίκησης και της αντίστασης.
Κανένα Βήμα πίσω σε Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ. Θα
είμαστε απέναντι στην ακροδεξιά πλειοψηφία
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η παράταξη μας είχε ποσοστιαία
και αριθμητική άνοδο πέραν των 90 ψήφων και διατήρησε
την 8η έδρα στη Φ.Ε.ΠΑΝ. για 2η συνεχόμενη χρονιά. Την
ίδια ώρα η άνοδος του νεοφασισμού και η εισδοχή του ΕΛΑΜ
στην Φ.Ε οδηγεί το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεκαετίες
πίσω και επιβάλλεται να μην κάνουμε ούτε βήμα πίσω στους
αγώνες που έχουμε να δώσουμε. Στο ΤΕΠΑΚ η παράταξη μας
απώλεσε την αυτοδυναμία της και είχε σοβαρή πτώση στα
ποσοστά της.

φοιτητές

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα αφήνει το δικαίωμα
στην ακροδεξιά πλειοψηφία των παρατάξεων της
Φ.Π.Κ Πρωτοπορίας και Νίκης να αφήσουν τον
σύλλογο αδρανή. Σε όλα αυτά η Προοδευτική ως
η μαζικότερη παράταξη στο ΤΕΠΑΚ δεν πρόκειται
να οπισθοχωρήσει από τις διεκδικήσεις και τον
αγώνα για τον συμφέρον του φοιτητή. Το έχει
άλλωστε αποδείξει η ιστορία. Όλες οι διεκδικήσεις
στο ΤΕΠΑΚ, φέρουν μόνο την σφραγίδα της
Προοδευτικής!
Αυτοδυναμία σε Frederick, Βουλγαρία, Ρέθυμνο,
Ηράκλειο, Τσεχία και Μόσχα
Οι Δημοκρατικοί και προοδευτικοί φοιτητές στις
Φ.Ε σε Frederick, Βουλγαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο,
Τσεχία και Μόσχα έστειλαν τα μηνύματα τους
αναδεικνύοντας αυτοδύναμη την Προοδευτική.
Μηνύματα στήριξης σ’ αυτούς που αντιστέκονται
στις πολιτικές λιτότητας και στα αντιφοιτητικά
μέτρα. Σε αυτούς που βρίσκονται καθημερινά
δίπλα τους όσο μεγάλος ή μικρός και εάν είναι ο
χώρος σπουδών.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα δεν
παραγνωρίζεται η άνοδος και στους
τρεις χώρους σπουδών των ακροδεξιών
φασιστικών οργανώσεων. Του
νεοναζιστικού ΕΛΑΜ, του Δράσις Κες και
της Πεοφ αντίστοιχα.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

και

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο η Προοδευτική
είχε ποσοστιαία άνοδο και κατέκτησε
έβδομη έδρα στη Φοιτητική Ένωση. Στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η παράταξη μας
κατάφερε να διατηρήσει τις έδρες της
στο σύλλογο. Στα Ιδιωτικά πανεπιστήμια
η Προοδευτική παραμένει μπροστάρης της
υπεράσπισης των φοιτητικών δικαιωμάτων
μπροστά στη κερδοσκοπία των ιδιοκτητών.

Στην Κομοτηνή η παράταξή μας βγήκε αρκετά
ενισχυμένη με ποσοστιαία άνοδο (+ 8%) και
αριθμητική άνοδο, κερδίζοντας ακόμα μία έδρα
στη φοιτητική ένωση. Στη Πάτρα κερδίσαμε ακόμα
μία έδρα σπάζοντας την αυτοδυναμία την οποία
κατείχε η Πρωτοπορία τα τελευταία χρόνια. Στα
Ιωάννινα παρά την ελαφριά μείωση η Προοδευτική
παραμένει ισχυρή και δυνατή, εξακολουθώντας να
διατηρεί τις τρεις έδρες στο σύλλογο, οι οποίες της
επιτρέπουν να συνεχίσει το έργο για δημοκρατικό
και αγωνιστικό σύλλογο

Για την Προοδευτική, πότε η δράση δεν
άρχιζε ούτε τέλειωνε στις εκλογές. Για την
Αριστερά η ψήφος αποτελεί το πρώτο βήμα
ενίσχυσης της για τους αγώνες που δίνει.
Τα εκλογικά αποτελέσματα αποδεικνύουν
περίτρανα ότι οι φοιτητές της Κύπρου
ολοένα και περισσότερο αγκαλιάζουν τις
θέσεις της Προοδευτικής , αναδεικνύοντας
την έτσι, στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
της ΠΟΦΕΝ, πρώτη δύναμη σε όσους χώρους
έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές κατά τη
φετινή χρονιά . Πρώτη δύναμη για εμάς,
μεταφράζεται σε σθένος για αντίσταση,
διεκδίκηση και αγώνα. Αντίσταση στις
αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης ΔΗΣΥΑναστασιάδη, διεκδίκηση για σπουδές με
αξιοπρέπειά, μόρφωση και δουλεία και
αγώνα για την απελευθέρωση και την
επανένωση της Κύπρου.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η Προοδευτική
αποτελεί ανάχωμα στο φασισμό

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Φοιτητικών
Εκλογών 2017-2018:

Στην Αθήνα οι φοιτητές ανέδειξαν την Προοδευτική
1η δύναμη για 2η συνεχόμενη χρονιά, κάτι που
συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ε.Φ.Ε.Κ Αθήνας.
Στη Θεσσαλονίκη η παράταξη μας βγήκε ενισχυμένη
με αριθμητική και ποσοστιαία άνοδο, ενισχύοντας
τον αγώνα που δίνει για εκδημοκρατικοποίηση
των διαδικασιών του συλλόγου.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. 4046 Ψήφους 41.34%
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία 4016 Ψήφους 41.03%
ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. Αναγέννηση 469 Ψήφους 4.8%
Δ.Κ.Κ.Φ. Αγώνας 169 Ψήφους 1.73%
ΕΦΑΕΦΠ 952 Ψήφους 9.73%
Ελαμ 139 Ψήφους 1.39%

Άνοδο ποσοστών στη Κομοτηνή, επιπλέον μία
έδρα διεκδίκησης στην Πάτρα, σταθερή δύναμη
στα Ιωάννινα

•Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ
Θεσσαλονίκης
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

νέοι εργαζόμενοι

Η

Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία (ΠΣΟ), αποτελεί το
παγκόσμιο ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα. Δραστηριοποιείται στις
πέντε ηπείρους του πλανήτη και
αγωνίζεται ενάντια στη βαρβαρότητα
που εξαπολύει το καπιταλιστικό σύστημα
ενάντιον των εργαζομένων. Για την καλύτερη
όμως λειτουργία της υπάρχουν διάφορες
επιτροπές που χωρίζουν την οργανωτική της
λειτουργία βάσει των ομάδων ή ζητημάτων
δραστηριοποίησης της ΠΣΟ όπως είναι
η Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας , η
επιτροπή Εργαζόμενων Γυναικών, η Επιτροπή
Μεταναστών και Προσφύγων, η Επιτροπή
Νομικών και η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
Η Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας όντας η
επιτροπή που έχει την άμεση επαφή με τους
εργαζόμενους νέους πολλών χωρών ανα
το παγκόσμιο, τον περασμένο Νοέμβριο,
πραγματοποίησε το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο
της στην Ρώμη όπου συζητήθηκαν διεξοδικά
τα προβλήματα και οι προκλήσεις που
δημιουργούνται στους νέους εργαζόμενους
εξαιτίας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Στο συνέδριο αυτό ψηφίστηκε η γραμματεία
της Εργαζόμενης Νεολαίας- στην οποία
εκλέχθηκε και η ΠΕΟ- και συνεδριάσε τέλη
Ιανουαρίου όπου καθορίστηκε η δράση της
για το 2018. Το 2018 για την ΠΣΟ ορίστηκε
ως έτος συνδικαλιστικής κατάρτισης, έτσι η
Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας ορμώμενη
από την σοφία του 3ου της Συνεδρίου και από
τις άθλιες συνθήκες που μας επιβάλλονται
από το καπιταλιστικό σύστημα, έθεσε στην
ατζέντα της την καμπάνια 2018, με συμμετοχή
και στήριξη της νεολαίας στα επιμορφωτικά
σεμινάρια της ΠΣΟ.
Βασικό σύνθημα της καμπάνιας αυτής είναι
«Νέοι με δικαιώματα» και η Εργαζόμενη
Νεολαία έθεσε ως βασικό σκοπό της, την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων από τις
εργατικές νεολαίες διαφόρων χωρών για
ενημέρωση των νέων κάθε χώρας για τα
εργασιακά δικαιώματα τους αλλά και για
την ελαχιστοποίηση της εκμετάλευσης στην
εργασία.
Κάποιοι από τους στόχους που έθεσε η
Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας μέσα από
την καμπάνια 2018 είναι πρώτα και κύρια να

πρωτοστατήσει στην πάλη για την διασφάλιση
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και
διαβίωσης της νεολαίας και των εργαζομένων
στο σύνολο τους και δεύτερο την ενημέρωση
των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο για τα
ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και επιθέσεις που
εξαπολύονται στον κόσμο και την ενδυνάμωση
της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους
εργαζόμενους της κάθε χώρας. Τρίτος στόχος
είναι η καταπολέμηση του ατομικισμού,
της απάθειας, της πολιτικής αδιαφορίας
και εξίσωσης των πολιτικών κομμάτων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Οι κατευθυντήριες θεματικές στις οποίες η
Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας θα έχει ως
άξονες δράσης στις εκδηλώσεις αυτές είναι
η γυναικεία εργασία, η παιδική εργασία, η
μόρφωση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι
νέες τεχνολογίες, το δικαίωμα στην απεργία
και η ιδεολογική ζύμωση στα συνδικάτα,
μιας και η ιδεολογία είναι όπλο στο χέρι των
εργατών.
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
και μέσα από την καμπάνια η κάθε χώρα
να αναδείξει τα προβλήματα των νεων
εργαζομένων αλλά και να αφουγκραστεί
τις υποδείξεις της νέας γραμματείας που θα
αποτελέσει το νέο καθοδηγητικό σώμα για να
μπορέσουμε εμείς οι νέοι σε όλο το κόσμο να
καταφέρουμε κάποτε να ατενίζουμε το μέλλον
μας με σιγουριά και να σφίγγουμε τα χέρια
για τον κόσμο που μας αξίξει.
Το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ
πιστό και τυπικό στα καλέσματα της ΠΣΟ,
δηλώνει παρών με τη μαχητικότητα του και
έτοιμο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της
Επιτροπής Εργαζόμενης Νεολαίας και μέσα
από εκδηλώσεις που έχουν αναγγελθεί ή
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χαράζει
το δρόμο στην Κύπρο οτι οι νέοι έχουν
δικαιώματα και δεν θα σταματήσουν ποτέ
να παλεύουν για αυτά.
•Γιώργος Χαραλάμπους
Μέλος ΕΔΟΝ
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ους τελευταίους μήνες παρατηρείται ξεκάθαρα στασιμότητα στο
Κυπριακό πρόβλημα, η οποία οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια
τις εξελίξεις στις προσπάθειες επίλυσής του, αλλά και την
πολυπόθητη λύση που επιδιώκει ο λαός μας, Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι.

Στο πρόσφατο δείπνο μεταξύ των δυο ηγετών, Αναστασιάδης
και Ακκιντζί φαίνεται ότι δεν ακολούθησαν τις υποδείξεις του
Γ.Γ. του ΟΗΕ, δηλαδή δεν κατάφεραν να πείσουν για την πολιτική τους
βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Στην έκθεση που εξέδωσε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ μετά το ναυάγιο στο Κρανς
Μοντάνα, απαλλάσσεται η Τουρκία από κάθε ευθύνη για το ναυάγιο των
διαπραγματεύσεων, αφού επαινείται για τη στάση της στο κρίσιμο ζήτημα
της ασφάλειας και των εγγυήσεων.
Παράλληλα, επιρρίπτονται ευθύνες
για έλλειψη πολιτικής βούλησης
εξίσου στους ηγέτες των δύο
κοινοτήτων. Την ίδια στιγμή, μετά
τη δημοσιοποίηση της έκθεσης
του Γ.Γ. του ΟΗΕ, η κα Μογκερίνι
(Ύπατη Εκπρόσωπος Ε.Ε. για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας) σε δηλώσεις της, ενώ
κατήγγειλε την Τουρκία για διάφορα
άλλα θέματα, εξήρε τη στάση της στο
Κυπριακό, λέγοντας ότι στο Κρανς
Μοντάνα δούλεψαν πολύ σκληρά
μαζί για εξεύρεση λύσης. Μέσα
σε αυτές τις συνθήκες η Τουρκία
αποθρασύνθηκε σε σημείο που
παρεμπόδισε γεώτρηση της ΕΝΙ εντός
της κυπριακής ΑΟΖ, απειλώντας με
χρήσης βίας.

Η ερωτοτροπία
της
κυβέρνησης με
αντιομοσπονδιακές
φωνές και η απουσία
ξεκάθαρου και
καθαρού λόγου στο
Κυπριακό, μόνο δεινά
επέφεραν και θα
επιφέρουν
στον τόπο μας.

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, μέσα από την
ίδια έκθεση, επιμένει ότι οι
διαπραγματεύσεις πρέπει να επαναρχίσουν από το σημείο που διακόπηκαν,
διαφυλάσσοντας παράλληλα το υλικό που έχει συσσωρευτεί. Δηλαδή τις
συγκλίσεις, το πλαίσιο Γκουτιέρες και τη διασταυρούμενη διαπραγμάτευση
των έξι θεμάτων σε δύο τραπέζια. Ο Γ.Γ. επιμένει επίσης να καλεί τους δυο
ηγέτες να προσέλθουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, όπου θα μπορέσουν
να βρουν ουσιαστικές λύσεις και προειδοποιεί για την επικινδυνότητα αυτής
της στασιμότητας.
Η πραγματικότητα είναι πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης
φέρει ευθύνη για τη στασιμότητα των συνομιλιών. Οι τελευταίες δηλώσεις
του ηγέτη και διαπραγματευτή της τουρκοκυπριακής πλευράς, Μουσταφά
Ακιντζί, όπου υπερασπίζεται τη λύση ομοσπονδίας και ιδιαίτερα, η χωρίς
περιστροφές, δήλωσή του ότι δέχεται το πλαίσιο Γκουντιέρες, αφήνει
εκτεθειμένο τον κ. Αναστασιάδη. Από την άλλη, η ελληνοκυπριακή πλευρά,
μέσω της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ και του κ. Αναστασιάδη σε αυτό το κάλεσμα,
αντέδρασε με τρόπο που δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί και πάλι να
ροκανίσει το χρόνο.
Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν εκτεθειμένη την ελληνοκυπριακή
πλευρά και στη διεθνή κοινότητα. Φαίνεται ότι εξ αιτίας του προέδρου
Αναστασιάδη, η θέση της Κύπρου για τη λύση του Κυπριακού, έχει κλονιστεί.
Ο Νίκος Αναστασιάδης καταφέρνει για ακόμα μια φορά να παγοποιήσει τις
προσπάθειες για τη λύση του Κυπριακού και να ανυψώσει στα μάτια της
διεθνούς κοινότητας την Τουρκία.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και πως η αδιαλλαξία της Τουρκίας, καθώς επίσης και οι επικείμενες
τουρκικές εκλογές, δυσκολεύουν την κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η ελληνοκυπριακή
πλευρά χρειάζεται άμεσα να αλλάξει την παθητική της στάση και να ενεργοποιηθεί, προχωρώντας
σε υιοθέτηση -χωρίς όρους και προϋποθέσεις- του πλαισίου που καθόρισε ο ΟΗΕ και ο Γενικός του
Γραμματέας, για επίτευξη λύσης Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας. Η ερωτοτροπία της κυβέρνησης
με αντιομοσπονδιακές φωνές και η απουσία ξεκάθαρου και καθαρού λόγου στο Κυπριακό, μόνο δεινά
επέφεραν και θα επιφέρουν στον τόπο μας.
Χρειάζεται επιμονή σε αρχές και συνέπεια σε αυτά που η δική μας πλευρά έχει αποδεχτεί εδώ και
χρόνια ως βάση λύση του προβλήματος.

Ως ΕΔΟΝ παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Κυπριακό αφού αποτελεί και στρατηγικό στόχο
της Οργάνωσης μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού, δίπλα
στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας για να αποτρέψουμε τον εθνικισμό και τον ιμπεριαλισμό από το να
επιφέρουν νέα δεινά στο νησί μας. Η διχοτόμηση για εμάς δεν αποτέλεσε και ποτέ δε θα αποτελέσει επιλογή.
Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, για μια λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπου ο κάθε νέος και νέα θα ζουν ειρηνικά στον τόπο τους, χωρίς στρατούς,
εγγυήσεις, στρατεύματα και ξένες επεμβάσεις. Σε μια Κύπρο λεύτερη και επανενωμένη.
•Ρεβέκκα Σιααπάν
Υπεύθυνη Επαρχιακού Γραφείου Επαναπροσέγγισης Λάρνακας
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ

Το Γραφείο Επαναπροσέγγισης της
ΕΔΟΝ, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη
Χρίστο Κακουλλή και το Δήμο Λευκωσίας,
προχώρησε στη δημιουργία γκράφιτι σε
τοίχο, στην περιοχή Φανερωμένης, στη
Λευκωσία. Η δημιουργία του καλλιτέχνη,
σκοπό έχει να στείλει μήνυμα ειρήνης και
επανένωσης για το μέλλον του τόπου και
του λαού μας.
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Ποια Eurovision; Ποιας Ευρώπης;
Η ιστορία του τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού «Eurovision», δεν είναι ούτε μικρή, ούτε αθώα. Ο
διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1956 στην Ελβετία, κατά την περίοδο δηλαδή του Ψυχρού
Πολέμου. Η διοργανώτρια αρχή της Eurovision (EBU – Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), γνήσιο φερέφωνο
της Δύσης στον πόλεμό κατά της Σοβιετικής Ένωσης, εμπνεύστηκε το θεσμό έχοντας 2 βασικούς στόχους:
αφενός την πολιτιστική ενοποίηση των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και τη σταδιακή καλλιέργεια μιας
κοινής μουσικής ευρω-κουλτούρας και αφετέρου την απομόνωση των χωρών της ΕΣΣΔ από το πολιτιστικό
αυτό γεγονός.
Πόσο «ευρωπαϊκός» μπορεί όμως να θεωρείτε ένας διαγωνισμός που αποκλείει τη μισή Ευρώπη από το να
συμμετέχει; (Για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και εάν οι χώρες της ΕΣΣΔ προσκαλούνταν στο διαγωνισμό,
οι δυτικές χώρες δε θα μπορούσαν καν να συναγωνιστούν την τεράστια πολιτιστική πρόοδο που απέφερε
ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση). Επομένως, με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η Eurovision
ξεκίνησε ως ένα όπλο της Δύσης για την επικράτησή της έναντι του σοσιαλισμού.

Διαγωνισμός Τραγουδιού;
Από τον πρώτο χρόνο διεξαγωγής της Eurovision μέχρι και σήμερα, είναι πολύ διακριτά τα γεωπολιτικά
μηνύματα που αφήνουν οι βαθμολογίες των χωρών. Σίγουρα δεν υπαινισσόμαστε ότι ο πρόεδρος/
πρωθυπουργός ενός κράτους συνεδριάζει με το Υπουργικό Συμβούλιο για το πού θα στείλουν το «12άρι»,
αλλά παράλληλα είμαστε βέβαιοι ότι η άρχουσα τάξη παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης, και επομένως και στη διαμόρφωση της ψήφου του τηλεθεατή της Eurovision.
Εάν για παράδειγμα από σήμερα ξεκινούσε ένας βομβαρδισμός ειδήσεων από τα ΜΜΕ για το πόσο μας
βοηθά η Ισπανία στο Κυπριακό ή στην οικονομία, λογικό είναι μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό Eurovision
να έχει εκτιμήσει ο Κύπριος τηλεθεατής τους Ισπανούς καλλιτέχνες.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα μουσικά ακούσματα και γούστα του καθενός. Εάν για παράδειγμα
νυχθημερόν εμβολιαζόμαστε με τραγούδια του τύπου «μακαρόνια με κιμά», λογικό θα είναι σε κάποιο
χρονικό διάστημα να έχει η πλειοψηφία συμπαθήσει το Σάκη. Επομένως, η Eurovision δεν είναι ένας αθώος
διαγωνισμός τραγουδιού που αξιολογεί το μουσικό ταλέντο του καλλιτέχνη. Δεν είναι αθώος, αφού το
κριτήριο αξιολόγησης του καλλιτέχνη πηγάζει από το τι έχει φυτρωθεί στο μυαλό της πλειοψηφίας.
Ποιου τραγουδιού;
Μόλις αποδεχτούμε το γεγονός ότι η Eurovision αποτελεί ένα όπλο στα χέρια της άρχουσας τάξης για να
στείλει τα δικά της μηνύματα προς τους τηλεθεατές του διαγωνισμού, συνειδητοποιούμε πόσο τρομακτική
είναι η ιδέα η άρχουσα τάξη να στέλνει λανθασμένα μηνύματα προς την κοινωνία. Δυστυχώς, παραδείγματα
εγκληματικών μηνυμάτων υπάρχουν πολλά στο μισό αιώνα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ας θυμηθούμε πως η περσινή Eurovision χρησιμοποιήθηκε για να ξεπλύνει το φασισμό. Το τραγούδι της
Ουκρανίας, το οποίο κέρδισε το διαγωνισμό, αποτελούσε ένα ύμνο προς τους Ναζί και παράλληλα ένα
έκτρωμα στίχων αντικομουνιστικής λύσσας. Με τη νίκη του εν λόγω τραγουδιού, σίγουρα πολλοί είναι
αυτοί που χάρηκαν με την απενοχοποίηση του φασισμού-ναζισμού και την παραγραφή της ιστορίας. Και
σίγουρα αυτοί που χάρηκαν, δεν είναι οι αγωνιζόμενοι λαοί, ούτε οι ανυποψίαστοι τηλεθεατές – φαν της
ποπ μουσικής.

Ακόμα, ας αναλογιστούμε την πολιτική σημασία της
φετινής νίκης του τραγουδιού του Ισραήλ. Ας την
αναλογιστούμε όμως έχοντας κατά νου τις δεκαετίες
αγώνων του Παλαιστινιακού λαού και τις χιλιάδες
αμάχων που δολοφονούνται τα τελευταία χρόνια
από το κράτος του Ισραήλ. Τι και αν το τραγούδι
διαφημίζει ότι σέβεται τη διαφορετικότητα; Η ίδια η
τραγουδίστριά του δεν έχασε ευκαιρία να ξεπλύνει με
τον πιο προκλητικό τρόπο το γεγονός ότι το κράτος
του Ισραήλ δε σέβεται τα δικαιώματα 11 εκατομμυρίων
Παλαιστινίων, καλώντας τους τηλεθεατές στην επόμενη
διοργάνωση η οποία θα γίνει στην Ιερουσαλήμ η οποία
παράνομα βρίσκεται υπό Ισραηλινή διοίκηση.
Τέλος, ας αναρωτηθούμε τι μηνύματα περνούσαν από
τα τραγούδια των διαγωνιζόμενων χωρών σε περιόδους
όπου στην Ευρώπη διενεργούνταν πραξικοπήματα και
εισβολές, και χούντες εγκαθιδρύονταν σε κυβερνήσεις
με τις ευλογίες της τότε ΕΟΚ. Ήταν τραγούδια
αντιπολεμικά ή αντιστασιακά; Μια μικρή έρευνα,
θα μας πείσει πως μάλλον η Eurovision διαχρονικά
χρησιμοποιείται για αποπροσανατολισμό της κοινής
γνώμης από τα φλέγοντα ζητήματα και τον αγώνα.

Eurovision και καπιταλισμός
Ενώ αποδεικνύουμε ότι η Eurovision ανέκαθεν
αξιοποιείται προς όφελος του συστήματος, παράλληλα
διακρίνουμε και το γεγονός ότι η ίδια η διεξαγωγή
του διαγωνισμού αντικατοπτρίζει και τη γύμνια του,
τις ταξικές του αντιθέσεις.
Στην Ευρώπη των εκατομμυρίων άστεγων, των
εκατομμυρίων άνεργων, στην Ευρώπη της φτώχειας
και της εξαθλίωσης των εργαζομένων, δαπανούνται
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού. Δαπανούνται γιατί η Eurovision αποτελεί
ένα καλοντυμένο φιάσκο, μια βιτρίνα, που προσπαθεί
να καλύψει την αθλιότητα του συστήματος.
Στην ευρωπαϊκή Κύπρο, που υγεία και παιδεία
αποτελούν το φτωχό συγγενή της Κυβέρνησης, που
η ανεργία αυξάνεται, που οι νέοι μεταναστεύουν
για να βρουν δουλειά, ο Υπουργός Οικονομικών
δηλώνει έτοιμος να ανοίξει τα ταμία του κράτους για
να φιλοξενήσει το πανηγύρι της Eurovision. Δηλώνει
έτοιμος επειδή είναι και αυτός εκπρόσωπος και
θιασώτης του σάπιου συστήματος που η Eurovision
εκπροσωπεί.
Δεν θέλουμε να μηδενίσουμε την προσπάθεια του
οποιουδήποτε καλλιτέχνη συμμετέχει στην Eurovision,
ούτε όσων προσπαθούν μέσα από αυτόν τον θεσμό να
στείλουν κάποια σωστά μηνύματα. Είναι γεγονός ότι
πολλές φορές διαγωνίστηκαν τραγούδια με πολιτικά
μηνύματα και αντιπολεμικό περιεχόμενο, όπως για
παράδειγμα τα τραγούδια για το μεταναστευτικό
πρόβλημα που ακούστηκαν και στην φετινή Eurovision. Την ίδια ώρα όμως οφείλουμε να ξεσκεπάσουμε
τις πολιτικές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από
τα λαμπερά φώτα και τα εντυπωσιακά κοστούμια του
εν λόγω διαγωνισμού.
•Σταύρος Αγαθού
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Ζώρζ
Νταντέν ή Ο
ανύπαρκτος
σύζυγος
Με την εξαιρετική και
απολαυστική κωμωδία του
Μολιέρου «Ζώρζ Νταντέν
ή Ο ανύπαρκτος σύζυγος»
συνεχίζει την θεατρική περίοδο
το Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» Από τους
μεγαλύτερους κλασσικούς
συγγραφείς και ποιητές όλων
των εποχών παγκοσμίως, ο
Μολιέρος στέκεται δίπλα στον
Σαίξπηρ, τον Γκολντόνι, τον
Θερβάντες. Η πλοκή του έργου,
τυλίγεται γύρω από το μοτίβο του ζηλιάρη συζύγου που προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να αποδείξει πως η γυναίκα του
τον απατά. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία πράξη έχουμε παραλλαγές του ίδιου θέματος, ενός θέματος που συχνά
συναντάμε σε φάρσες, αυτοσχεδιαστικές ή λογοτεχνικές.

Που και πότε: 3, 9, 10, 17, 23 και 24 Ιουνίου, 20:30, Θέατρο «ΣΚΑΛΑ»
Αλέξης Ζορμπάς
Η εμβληματική μορφή του Αλέξη Ζορμπά από
το μνημειώδες και διεθνώς αναγνωρισμένο
έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Βίος και η
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» ξαναζωντανεύει
από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, με
την αυθεντική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη,
σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και
σε μια μοναδική διασκευή των Θανάση
Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Τον
Αλέξη Ζορμπά ενσαρκώνει ο Γρηγόρης
Βαλτινός, αναλαμβάνοντας τον επικό αυτό
ρόλο, πλαισιωμένος από ένα μεγάλο και
καταξιωμένο θίασο.

InterSpace -Dancing Peace
Η χρήση της κίνησης και του χορού ως ειρηνευτικό εργαλείο για ομάδες που βρίσκονται σε
σύγκρουση, σε μια παρουσίαση από την Ελισάβετ Παναγιώτου. Οι άνθρωποι έχουν την τάση
να δημιουργούν ομάδες και να οργανώνουν τις ζωές τους βάσει των ομάδων στις οποίες
ανήκουν. Ωστόσο, οι ομάδες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους πράγμα το οποίο κάποιες φορές
μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Για παράδειγμα, συγκρούσεις όπως αυτή ανάμεσα
στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή αυτή ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Στη περίπτωση τέτοιων συγκρούσεων, καλλιεργείται το μίσος και η βία, πράγμα που κάνει
τη σύγκρουση ακόμα πιο δύσκολο να λυθεί. Υπάρχει πληθώρα έρευνας από τη ψυχολογία,
η οποία μελετά πώς δημιουργούνται τέτοιες συγκρούσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους
στη κοινωνία και τα άτομα και πώς μπορεί κανείς να τις λύσει. Η συγκεκριμένη παρουσίαση
στοχεύει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα για να εστιάσει μετά στο πώς
η κίνηση και ο χορός μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για λύση μιας σύγκρουσης
και προώθηση της ειρήνης. Το γεγονός ότι η παρουσίαση γίνεται εντός του κυπριακού
πλαισίου είναι μια ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο βασισμένο στις εμπειρίες μας με το
«Κυπριακό».

Πότε: 5 Ιουνίου, 19:00
Που: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Που
και πότε;
8 - 9 Ιουνίου Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, Λευκωσία
10 - 11 Ιουνίου Κηποθέατρο, Λεμεσός
13 Ιουνίου Παττίχειο Αμφιθέατρο, Λάρνακα

Εις Λήδραν 2018
Ένα τριήμερο στην Λευκωσία, με ορισμένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της ελληνικής μουσικής
σκηνής. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ο Γιάννης Χαρούλης θα εμφανιστεί με την μπάντα του
παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τραγούδια που τον βοήθησαν να καταξιωθεί στην συνείδησή
μας ως ένας από τους πιο δυνατούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής. Τη δεύτερη μέρα, τη
βραδιά (και το stage) θα μοιραστούν δύο επιβλητικές μορφές της ελληνικής ροκ. Φυσικά μιλάμε
για τον Γιάννη Αγγελάκα μαζί με την μπάντα του και τον Παύλο Παυλίδη με τους B-Movies. Την
τρίτη και τελευταία μέρα το Εις Λήδραν 2018 παρουσιάζει τον Φοίβο Δεληβοριά με την μπάντα
του, την Μαρίνα Σάττι και τις υπέροχες Fonές της για να μας πουν τραγούδια από όλο τον κόσμο.

Πότε: 6, 7, 8 Ιουνίου, 19:00
Πού: Τάφρος Κωνστάντζα Λευκωσία,
Σταύρος
Σιόλας & Ρίτα Αντωνοπούλου
Δυο σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής δισκογραφίας συμπράττουν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Ο Σταύρος

Σιόλας, ο εξαιρετικός τραγουδοποιός ερμηνευτής ο οποίος μας έχει χαρίσει πολλά και υπέροχα τραγούδια
και η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια από τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης Ελλάδας, χρόνια
συνεργάτιδα του Θάνου Μικρούτσικου, με σπουδαίες συνεργασίες στο βιογραφικό της. Τίτλος της συναυλίας:
«Τώρα που δεν υπάρχουνε Διόδια». Σημαντική συμμετοχή στη συναυλία θα έχει η 55μελής χορωδία
“Αδούλωτη Κερύνεια” υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ρούλας Τυρίμου, το Πολυφωνικό 12μελές σχήμα “Sifonia Magistrale” υπό τη διεύθυνση της Ρούλας Τυρίμου, η ταλαντούχα Ελληνίδα ερμηνεύτρια Έλενα Γιώργου
και η νέα χαρισματική Κύπρια ερμηνεύτρια Ελλάδα Αριστοδήμου. Επίσης θα απαγγείλει ποίηση ο κύπριος
στιχουργός και ποιητής Πόλυς Κυριάκου.

Πότε: Σάββατο, 23 Ιουνίου, 21:00
Που: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία
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λοκληρώθηκε το Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κατμαντού
του ΝΕΠΑΛ, από τις 23 μέχρι τις 25 Μαΐου 2018. 70 αντιπρόσωποι
από 45 χώρες έλαβαν μέρος στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
το οποίο πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποτελεί το ανώτερο
όργανο πολιτικής και οργανωτικής καθοδήγησης μεταξύ δύο Γενικών
Συνελεύσεων που πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελούν το
ανώτατο καθοδηγητικό σώμα της Ομοσπονδίας.

Βαρυσήμαντα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη
Στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου υπήρχαν βαρυσήμαντα
ζητήματα για την ίδια την Ομοσπονδία. Περιφερειακές συναντήσεις των οργανώσεων
της ΠΟΔΝ, συζήτηση και έγκριση της πολιτικής απόφασης αλλά και εκτίμηση του
19ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβρη του 2017 στο Σότσι της Ρωσίας.
Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε ο
οικονομικός απολογισμός της Ομοσπονδίας όπως επίσης και το πλάνο δράσης
μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του 2019. Μέσα από
τις περιφερειακές συναντήσεις ποικίλες δράσεις σε περιφερειακό και παγκόσμιο
επίπεδο προτάθηκαν και εν τέλη εντάχθηκαν στο πλάνο δράσης της Ομοσπονδίας.

Η ΠΟΔΝ πιο δυνατή και ενωμένη
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών, εξέρχεται πιο δυνατή, πιο
έμπειρη και πιο ενωμένη μετά και από το τελευταίο Γενικό Συμβούλιο. Το διεθνές
νεολαιίστικο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα καλείται να εντείνει τη δράση του σε μια
περίοδο όπου η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα αυξάνεται σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη. Παράλληλα καλείται να αναπτύξει πιο έντονα την αλληλεγγύη του σε
όλους του δοκιμαζόμενους και αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου που δέχονται
επίθεση από τον ιμπεριαλισμό.

Αλλαγή στη θέση του Προέδρου και του Γ.Γ. της ΠΟΔΝ
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ ανακοίνωσε
την αλλαγή του εκπροσώπου της στο Αρχηγείο της ΠΟΔΝ. Η ΕΔΟΝ έχει εκλεγεί στην
ηγεσία της Ομοσπονδίας, από τη 18η Γενική Συνέλευση το 2011 και έχει επανεκλεγεί
στη 19η Γενική Συνέλευση του 2015, κατέχοντας τη θέση της οργάνωσης – προέδρου
στην ΠΟΔΝ. Τον Νικόλα Παπαδημητρίου μέχρι πρότινος αντιπρόσωπο της οργάνωσης
στο αρχηγείο, αντικαθιστά το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης
Ιάκωβος Τοφαρή, για το υπόλοιπο της θητείας της ΕΔΟΝ στην προεδρία μέχρι το
2019. Αλλαγή στο Αρχηγείο της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε και η Ένωση Νέων
Κομμουνιστών Κούβας (UJC) η οποία κατέχει την θέση του Γενικού Γραμματέα της
ΠΟΔΝ. Το σύντροφο Jose Angel Maury de Toro θα διαδεχτεί ο σύντροφος Yusdaquy
Larduet López.
•Σεβήρος Κούλας
Υπέυθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

