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πολιτική

T

ο πέρασμα του κάθε ανθρώπου στον κόσμο, κρίνεται κυρίως από τη
στάση ζωής που κρατά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως αρέσκονται
οι θιασώτες του καπιταλισμού να διατυμπανίζουν. Δύο είναι αυτές. Είτε
κρατούμε αγωνιστική στάση ζωής, είτε συμβιβαζόμαστε και θεωρούμε ως
δοσμένα και αναλλοίωτα τα κοινωνικά δεδομένα. Κι όμως, μελετώντας
κάποιος τον ιστορικό υλισμό, διαπιστώνει ότι η προοδευτική κοινωνική
εξέλιξη στις ταξικές κοινωνίες προχωρά πάντα μπροστά κυρίως εξαιτίας αυτών που
παραμένουν ανυπόταχτοι μπροστά στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που δεν
συμβιβάζονται με την κοινωνική αδικία. Αυτή η αγωνιστική στάση ζωής σε συνδυασμό
με την ατέλειωτη ανάγκη του ανθρώπου για βελτίωση της ποιότητας της ζωής του
τροφοδοτεί την άνοδο των επιστημών, της τεχνολογικής εξέλιξης και των κοινωνικών
ανατροπών.
Αυτή την αγωνιστική στάση ζωής καλούμε τον κάθε νέο και νέα να επιλέξει. Η νεολαία,
ανέκαθεν εκ της φύσης της είναι ριζοσπαστική, αναζητά το καινούριο, το καινοτόμο,
το διαφορετικό. Δεν αρκεί όμως αυτό. Χρειάζεται να μπαίνουν στόχοι στη βάση των
πανανθρώπινων ιδανικών της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αλληλεγγύης
και της ισότητας. Χρειάζεται αυτοί οι στόχοι να τίθενται στο πλαίσιο της οργανωμένης
πάλης. Χρειάζεται οργάνωση γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα
τεράστια προβλήματα που προκαλεί αντικειμενικά μια ταξική κοινωνία, μια κοινωνία
εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων. Χρειάζεται πάλη για να ανατραπεί το παλιό που
σάπισε.
Η αγωνιστική στάση ζωής περνά μέσα από την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και
τους πολέμους του. Η μαζική συμμετοχή στην Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης, απέδειξε ότι ο
κυπριακός λαός δεν συμβιβάζεται με τους πολεμοκάπηλους ιμπεριαλιστές. Δεν ανέχεται
τη χρήση των βρετανικών βάσεων για να βομβαρδίζουν τους γειτονικούς λαούς. Δεν
αποδέχεται τη σιωπή της κυβέρνησης Αναστασιάδη που με τη στάση της καθίσταται
συνένοχη στην εμπλοκή της ημικατεχόμενης πατρίδας μας στον πόλεμο στη γειτονική
Συρία. Καταδικάζει έντονα την ουδετερότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ψήφισμα
για αποστολή από τον ΟΗΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη. Πάνω από όλα, ο
λαός μας βροντοφώναξε να φύγουν οι βάσεις του θανάτου και πως δεν έχει καμιά θέση
το ΝΑΤΟ στην Κύπρο, μα ούτε και η Κύπρος στο ΝΑΤΟ.
Η αγωνιστική στάση ζωής περνά μέσα από την απομόνωση του νεοφασισμού. Ο φασισμός,
ότι πιο απεχθές και μισάνθρωπο γέννησε η ανθρωπότητα απέδειξε με τα εγκλήματα του
στο παρελθόν πόσο επικίνδυνος είναι. Το τσάκισμα του, αποτελεί καθήκον για τον κάθε
δημοκρατικό νέο που σέβεται τη ζωή και την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η αγωνιστική στάση ζωής περνά μέσα από τον αντικατοχικό μας αγώνα, την πάλη για
απελευθέρωση του τόπου μας και επανένωση του λαού μας. Η νέα γενιά του τόπου μας,
δεν μπορεί να είναι η γενιά της διχοτόμησης, αλλά μπορούμε και πρέπει να είναι η γενιά
της ειρήνης, της αποστρατιωτικοποίησης, η γενιά της επανένωσης. Χρειάζεται αγώνας για
να καταστεί σαφές στον Πρόεδρο Αναστασιάδη πως δεν θα επιτρέψουμε να καταδικάσει
το μέλλον μας με τις παλινδρομήσεις του. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθεί η μισή μας
πατρίδα, στο βωμό εξυπηρέτησης των κάθε λογής εθνικιστών, λαοπλάνων ή αυτών που
χτίζουν πολιτικές καριέρες με άλυτο το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιμένουμε
ότι πρέπει να αποδεχτεί το πλαίσιο Γκουτέρες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ούτως
ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν πριν ένα χρόνο. Αυτή
είναι η μόνη μας ελπίδα για αποφυγή της παγίωσης της διχοτόμησης και επίτευξη λύσης
που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των
Κυπρίων. Επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως
περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και για ένα κράτος ενωμένο, με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα.
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Απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση που στο βωμό εξυπηρέτησης των συμφερόντων της αστικής
τάξης θυσιάζει το μέλλον, την προοπτική, αλλά και τη σημερινή ποιότητα ζωής της νέας
γενιάς, χρειάζεται αγώνας. Είναι η ίδια κυβέρνηση που μετά το ξεπούλημα των κυπριακών
αερογραμμών, του λιμανιού της Λεμεσού και πολλών άλλων, ήρθε να θάψει τη λαϊκή
κατάκτηση του Συνεργατισμού. Με τη συνήθη τακτική των ψεμάτων και της επικοινωνιακής
χειραγώγησης της κοινής γνώμης και ενώ δεσμεύονταν (sic) ότι ο Συνεργατισμός θα επιστρέψει
στους ιδιοκτήτες του, δηλαδή στο λαό, μεθόδευσαν το ξεπούλημα του, φορτώνοντας μας να
πληρώσουμε και τις ζημιές από πάνω. Η ίδια κυβέρνηση που διάλυσε το κοινωνικό κράτος,
που καταδίκασε τη νέα γενιά να δουλεύει με τραγικούς μισθούς και κουτσουρεμένα εργασιακά
δικαιώματα.
Αλλά η αγωνιστική στάση ζωής δεν κρίνεται μόνο στη συμμετοχή στους αγώνες για τα μεγάλα.
Τα μικρά και καθημερινά, επίσης έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
• Ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφής εξάρτηση, όπως τα ναρκωτικά, ο τζόγος, ο αλκοολισμός,
είναι εξαιρετικής σημασίας για να μπορεί ο νέος άνθρωπος να έχει καθαρό μυαλό να δει
κατάματα ποιοι και γιατί τον θέλουν ναρκωμένο, εξαρτημένο… συμβιβασμένο.
• Ο αγώνας για καθαρό περιβάλλον, σεβασμό στο φυσικό μας πλούτο, κόντρα σε αυτούς που
για τα κέρδη τους το καταστρέφουν.
• Ο αγώνας για κοινωνικά δικαιώματα, κόντρα στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των
προσφύγων, των μεταναστών, των αναπήρων, των ΛΟΑΤΙ ατόμων.
• Ο αγώνας για στήριξη του πολιτισμού και των πνευματικών δημιουργών που με το έργο τους
καλλιεργούν το πνεύμα και σμιλεύουν τη συνείδηση μας.
• Ο αγώνας για στήριξη του λαϊκού αθλητισμού και συμμετοχή σε αυτόν όλο και περισσότερων
ανθρώπων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.
• Ο αγώνας για δημόσια υγεία για όλους με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξαρτήτως της
οικονομικής δυνατότητας του ασθενούς.
• Ο αγώνας για ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη για
μαθητές κοινωνικά μορφωμένους κόντρα στη βαθμοθηρία ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος.
• Ο αγώνας για δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια που να παρέχουν ολόπλευρη μόρφωση και
όχι αποσπασματική εξειδίκευση.
• Ο αγώνας για αξιοπρέπεια στη ζωή και αξιοκρατία κόντρα στο βόλεμα ημετέρων και το
ρουσφέτι.
Οργανώσου στην ΕΔΟΝ, να βρεθούμε μαζί στο δρόμο της αντίστασης και της αντεπίθεσης. Στο
δρόμο της αγωνιστικής στάσης ζωής.
Αντί επιλόγου, μας μιλά ο Μπέρτολτ Μπρεχτ…
«Βγες έξω, σύντροφε! Ρίσκαρε
Τη δεκάρα, που ούτε δεκάρα πια δεν είναι
Τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει η βροχή
Και της δουλειάς τη θέση που αύριο θα χάσεις!
Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου!
Να περιμένεις πια δε γίνεται, είναι αργά πολύ!
Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας: Κάνε πράξη
Την αλληλεγγύη!».
•Χρίστος Χριστόφιας
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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Από την άλλη είναι το χρέος
απέναντι στην ίδια την ιστορία και
στους συντρόφους μας της ΕΔΟΝ
που έδωσαν αμέτρητες μάχες για
να ανδρωθεί η οργάνωση μας και
να γίνει αυτή η μεγάλη οργάνωση
νεολαίας με την διεθνή ακτινοβολία.
«Ν»: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών είναι ένας θεσμός μεγάλης σημασίας, για
τον οποίο ωστόσο οι νέοι της Κύπρου λίγα γνωρίζουν.
Ποιος είναι ο ρόλος της ΠΟΔΝ διαχρονικά και σε ποια
πεδία δραστηριοποιείται;
I.T.: Είναι δυστυχώς αλήθεια, πως στην Κύπρο λίγα
ξέρουμε για τη δράση της ΠΟΔΝ και ακόμα λιγότερα
για την εμπλοκή της ΕΔΟΝ σε αυτή. Δεν είναι
βέβαια καθόλου παράξενο. Η στάση των διάφορων
μέσων ενημέρωσης προς το λαϊκό κίνημα και όλα τα
παρακλάδια του δεν υπήρξε ποτέ υποστηρικτική,
μάλλον το αντίθετο.
Ο ρόλος της ΠΟΔΝ είναι όπως ήταν και από την
πρώτη στιγμή της ίδρυσης της, η πάλη ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και η οργάνωση και ο συντονισμός
της νεολαίας στην μάχη αυτή. Αναδυόμενη
μέσα από τις στάχτες που άφησε πίσω του ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος και εμπνευσμένη από την
αντιφασιστική νίκη που ακτινοβολούσε σε όλο τον
κόσμο, η Ομοσπονδία ήρθε να δώσει το έδαφος
που χρειαζόντουσαν οι προοδευτικές νεολαίες όλου
του κόσμου για να διατυπώσουν την κοινή τους
εναντίωση στο τέρας του πολέμου.
Με αυτό το στοιχείο στον πυρήνα της και
εμπλουτίζοντας τις θέσεις και τις δράσεις της με
όλα τα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την
νεολαία, η ΠΟΔΝ πορεύεται και γράφει ιστορία
εδώ και επτά δεκαετίες. Στο ενεργητικό της
διαθέτει πολύ πλούσια δράση που αγγίζει όλα
τα φάσματα της κοινωνίας. Από το κομμάτι του
πολιτισμού που παρουσιάζει σε κάθε Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, το επιμορφωτικό
και ενημερωτικό στοιχείο που αναδεικνύει με μια
σειρά συζητήσεων και εκστρατειών έως και τη
μαχητικότητα με την οποία εμφανίζεται στους
αγώνες και τις κινητοποιήσεις του νεολαιίστικου
κινήματος. Αποτελεί έτσι ότι πιο ελπιδοφόρο έχει
να παρουσιάσει η νεολαία σε διεθνές επίπεδο.
«Ν»: Η προεδρία της ΠΟΔΝ είναι μεγάλη ευθύνη. Πόσο
σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΕΔΟΝ βρίσκεται σε
αυτή τη θέση και ποιες είναι οι προκλήσεις για την
οργάνωση;
I.T.: Το γεγονός ότι το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα νεολαίας εμπιστεύεται την ΕΔΟΝ για να
είναι στο πηδάλιο ενός θεσμού τόσο ιστορικού
προκαλεί δέος. Είναι κάτι που πρέπει να μας
κάνει να αναλογιστούμε τους αγώνες χρειάστηκε
να δώσουν οι σύντροφοι που πέρασαν από τις
γραμμές της ΕΔΟΝ πριν από εμάς για να φτάσουμε
σήμερα, ανάμεσα σε τόσες εκατοντάδες οργανώσεις
νεολαίας σε όλο τον πλανήτη, να είμαστε εμείς
αυτοί που ηγούμαστε της ΠΟΔΝ.
Από την άλλη το γεγονός ότι τυγχάνουμε τόσο
μεγάλης εκτίμησης και εμπιστοσύνης είναι απόδειξη
πως το βάθος της πολιτικής μας ανάλυσης και η
αποτελεσματικότητα της οργανωτικής μας δράσης
δεν είναι μόνο σε «καλά» επίπεδα αλλά κάτι πολύ
περισσότερο. Σημαίνει πως ο τρόπος δουλειάς
μας αναγνωρίζεται από όλες τις αδελφές μας
οργανώσεις ως πολύ ορθός αλλά και άξιος να
καθοδηγεί το παγκόσμιο κίνημα.
Πάνω σε αυτό το σκεπτικό εντοπίζονται και οι
«προκλήσεις» που αντιμετωπίζουμε. Οφείλουμε
από τη μια να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών
των συντρόφων μας και να καταφέρουμε η
ολοκλήρωση της θητείας μας στην προεδρία να βρει
μια ομοσπονδία ενδυναμωμένη, μαζικοποιημένη
και ακόμα πιο μαχητική.

«Ν»:Πως η ΠΟΔΝ ερμηνεύει την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
νεολαία ανά το παγκόσμιο;
I.T.: Η νεολαία σήμερα, όπως
και ο πλανήτης στο σύνολο του,
είναι αντιμέτωπη με μία από τις
δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας
από τον καιρό του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου. Η βαθιά συστημική
κρίση που ταρακούνησε συθέμελα
τις ισορροπίες πάνω στις οποίες
ζούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες
έφερε την νεολαία απέναντι από
τεράστιες προκλήσεις. Ακόμη και
στις καλύτερες περιπτώσεις, στις
περιοχές δηλαδή του πλανήτη που
δεν έχουμε πολεμικές συγκρούσεις,
η ολομέτωπη επίθεση στα κεκτημένα
των λαών δημιουργεί συνθήκες
στέρησης που πολλές φορές θυμίζουν
συνθήκες πολέμου. Οι περικοπές στην
παιδεία, στην υγεία και γενικότερα
στις κοινωνικές παροχές κάθε είδους
προκαλούν μια σειρά αλυσιδωτών
κοινωνικών προβλημάτων που κανένα
αστικό κράτος δεν είναι σε θέση να
διαχειριστεί.
Με αυτό τον τρόπο
ορισμένες από τις
χειρότερες όψεις
της ιστορίας της
ανθρωπότητας
ξαναβγαίνουν
στην επιφάνεια
προδιαγράφοντας
ένα δυσοίωνο
μέλλον
για
τη
νεολαία.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η
ραγδαία αύξηση
των φασιστικών
τάσεων
που
παρατηρούνται τα
τελευταία χρόνια.
Αυτό όμως που
περιγράψαμε πιο
πάνω, είναι η
κατάσταση την
οποία έχουν να
αντιμετωπίσουν
οι “τυχεροί” της
γης, ενώ οι άτυχοι
αν καταφέρουν
να γεννηθούν, γεννιούνται μέσα σε συντρίμμια
βομβαρδισμένων κτιρίων. Μπορεί πάλι να γεννηθούν
μέσα στις φυλακές κάποιας δικτατορίας ή σε
καμιά παραγκούπολη σε μια ξεχασμένη γωνιά του
κόσμου. Μεγαλώνοντας ίσως να χρειαστεί να
διανύουνε χιλιόμετρα καθημερινά για να πάνε σε ένα
“αυτοσχέδιο” σχολείο και σίγουρα θα προσεύχονται
κάθε βράδυ στο θεό τους να τους δίνει υγεία γιατί
θα ξέρουν πως για εκείνους δεν υπάρχουν φάρμακα
και πως αρρώστια σημαίνει θάνατος.

Οι περικοπές στην
παιδεία, στην υγεία
και γενικότερα στις
κοινωνικές παροχές κάθε
είδους προκαλούν μια σειρά
αλυσιδωτών κοινωνικών
προβλημάτων που κανένα
αστικό κράτος δεν είναι σε
θέση να διαχειριστεί.

Η ΠΟΔΝ όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζει σαν πράγματα
ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Δεν θεωρεί δηλαδή
πως για τα προβλήματα σε μια χώρα ευθύνονται
κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί, σε κάποια
άλλη φταίει η κακή οργάνωση και κάποιοι άλλοι
ορθοποδούν επειδή είναι εργατικοί και έξυπνοι.
Αντιθέτως, όλες τις πτυχές του κόσμου τις εκτιμούμε
σαν τις διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου.

Είναι ο ιμπεριαλισμός
που κάνει τα δικά του
παιχνίδια και μοιράζει
τον κόσμο όπως τον
βολεύει για τα δικά του
συμφέροντα. Σαφώς και
δεν θα είναι παντού η
κατάσταση η ίδια. Έτσι
και η δική μας απάντηση
πρέπει να είναι και
ανάλογη με το είδος της
επίθεσης που δεχόμαστε
σε κάθε χώρα, ο πυρήνας
όμως της απάντησης
αυτής δεν γίνεται πάρα
να είναι παντού ο ίδιος,
η σύγκρουση με τον
ιμπεριαλισμό.
«Ν»: Ποιοι είναι οι άμεσοι
στόχοι της ΠΟΔΝ και πως
θα επιδιώξει την υλοποίηση
τους;

I.T.: Ο ι σ τ ό χ ο ι π ο υ
θέτουμε ως ομοσπονδία
περιστρέφονται κυρίως
γύρω από δύο άξονες.
Ο πρώτος είναι η
μαζικοποίηση των γραμμών μας με την ανάμειξη
στη δράση της ομοσπονδίας ακόμα περισσότερων
οργανώσεων και εκεί όπου μπορούμε με την ένταξη
νέων μελών στις γραμμές μας. Ο δεύτερος είναι η
ενίσχυση της παρουσίας μας και η ενδυνάμωση της
φωνής μας. Η ΠΟΔΝ από την ίδρυση της μέχρι σήμερα
έχει παρουσιάσει αμέτρητες δράσεις και είναι, με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, παρούσα σε όλες τις προσπάθειες
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος απ’ άκρη σ ‘άκρη του
κόσμου. Φυσικά η δράση αυτή χρειάζεται, όχι μόνο να
υπάρχει αλλά και να αναδεικνύεται και να προβάλλεται
ούτως ώστε να γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο πως
υπάρχει ένας χώρος στον οποίο όλες οι φωνές της
νεολαίας μπορούν να βρουν χώρο έκφρασης και να
μετουσιωθούν σε πράξεις αντίστασης.
•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Υπεύθυνη Συντακτικής «Ν»
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ο τελευταίο διάστημα η
Δυστυχώς, το ενδιαφέρον φαίνεται
Κυπριακή κοινωνία βρίσκεται
να μετατοπίζεται από την παιδεία,
αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό,
Οι κάτοικοι επίσης εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την
αύξηση της εγκληματικότητας
στη δημιουργία καζίνου. Το
μόλυνση του περιβάλλοντος. Η περιοχή όπου θα ανεγερθεί το
και της παραβατικότητας. Την
πλέον απογοητευτικό είναι ότι
καζίνο ήταν σε μεγάλη έκταση γεμάτη δέντρα, τα οποία στο όνομα
ίδια στιγμή, νευραλγικά στοιχεία
κάτι τέτοιο καθοδηγείται από την
αυτής της «ανάπτυξης» ξεριζώθηκαν. Η βιοποικιλότητα ενδέχεται
όπως εκείνα της υγείας και της
ίδια την πολιτεία. Πλέον, η θέση
να επηρεαστεί εφόσον το καζίνο βρίσκεται κοντά στην Αλυκή
παιδείας φαίνεται επίσης να παραπαίουν. Στα
της ίδιας της πολιτείας τάχθηκε
Ακρωτηρίου η οποία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους
πλαίσια αυτού του κλίματος, οι κυβερνώντες
ξεκάθαρα υπέρ των συμφερόντων
υδροβιότοπους της Ανατολικής Μεσογείου.
προχωρούν στην ανέγερση καζίνου στην επαρχία
συγκεκριμένων επενδυτών. Είναι
της Λεμεσού και συγκεκριμένα στο Ζακάκι. Ο
ντροπή ο ίδιος ο Πρόεδρος της
απλός καθημερινός κάτοικος του Ζακακίου,
Δημοκρατίας να χαρακτηρίζει στιγμή
γίνεται μάρτυρας και δέκτης μιας υποσχόμενης
ιστορικής σημασίας την δημιουργία
ανάπτυξης στην περιοχή καθώς η εικόνα της
καζίνο. Στις μέρες μας, όπου νοσούν
Το μεγαλύτερο διακύβευμα σχετικά με την ανέγερση
ενδέχεται να αλλάξει ριζικά. Ωστόσο, κάτω από
βασικοί πυλώνες του κράτους, αυτός
του καζίνου στη Λεμεσό είναι το ζήτημα του εθισμού
τον μανδύα της «αισιόδοξης αναδιαμόρφωσης» της
της εκπαίδευσης και της υγείας,
στον τζόγο και στα τυχερά παιχνίδια. Ουσιαστικά, η
περιοχής, βρίσκονται και εκείνοι οι άνθρωποι οι
ιστορική στιγμή θα ήταν η επίλυση
ίδια η κυβέρνηση με την δημιουργία του θέρετρου
οποίοι προσεγγίζουν αυτή την εξέλιξη με κριτική
των προβλημάτων στο σύστημα υγείας
καζίνο, φαίνεται με τις κινήσεις της να νομιμοποιεί
προσέγγιση και προβληματισμό.
ή η εγκαθίδρυση ενός ποιοτικού
τον ίδιο τον τζόγο. Έρευνες δείχνουν πως η
συστήματος στην εκπαίδευση και όχι
επαναλαμβανόμενη ενασχόληση με τα τυχερά
Με βάση τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα της
η δημιουργία καζίνο που θα ωθήσει
παιχνίδια ωθεί τους παίχτες στον εθισμό. Ο
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων το 6% των παικτών,
πολλούς συμπολίτες μας στον τζόγο.
εθισμός μπορεί να αποβεί καταστροφικός
είναι προβληματικοί/παθολογικοί παίκτες και το
εφόσον πλέον το «θύμα» φτάνει στο σημείο
13% είναι παίκτες που παρουσιάζουν συμπτώματα
Σε τέτοιες περιπτώσεις μείζον ζήτημα
να βρίσκει ικανοποίηση μόνο στο παιχνίδι και
πιθανής προβληματικής συμπεριφοράς, ενώ το 81%
αποτελεί εκείνο της πρόληψης. Στην
δεν τον απασχολεί το κέρδος ή οποιαδήποτε
είναι παίκτες που με βάση την έρευνα θεωρούνται εκτός
ίδια ακριβώς λογική εστιάζει και το
άλλη παράπλευρη απώλεια. Η κίνηση λοιπόν
κινδύνου. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως ένα σεβαστό
πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας
της κυβέρνησης, αποτελεί σχήμα οξύμωρο
ποσοστό της τάξης του 85% θεωρεί πως το κράτος
«PIN» στα πλαίσια του οποίου το Κ.Σ
εφόσον ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια
θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο του όσον αφορά την
της ΕΔΟΝ διεξάγει εκστρατεία σχετικά
αποτελεί όντως μια παράμετρος της
ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών. Πώς όμως ορίζεται
με τον εθισμό στον τζόγο και στα τυχερά
εγκληματικότητας της κοινωνίας μας,
αυτός ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους; Θεωρείται
παιχνίδια. Στόχο αποτελεί η ενημέρωση, η
την οποία αυτή τη περίοδο καλείτε να
όντως η δημιουργία του καζίνου ως μια παράμετρος
εκπαίδευση καθώς και η ευαισθητοποίηση
«αντιμετωπίσει».
του «ρυθμιστικού ρόλου» του κράτους; ‘Η μήπως, λόγω
των νέων αναφορικά με την πρόληψη
ακριβώς και της φιλοσοφίας της, η ίδια η κυβέρνηση ωθεί
σχετικά με τις εξαρτησιακές συμπεριφορές.
Το ίδιο το κοινωνικοοικονομικό
το κράτος να ανοίξει τους «Ασκούς του Αιόλου»;
Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και
σύστημα παράγει τέτοιες ανασφάλειες
συζητήσεις με αρμόδιους φορείς οι νέοι
και αδιέξοδα τα οποία ωθούν τον
Η τοπική κοινωνία βομβαρδίζεται από ανακοινώσεις σχετικές
θα βρίσκονται σε θέση να αντιμετωπίσουν
λαό να εντοπίζει διεξόδους και
με «οικονομική ανάπτυξη», «τεράστιες χρηματικές απολαβές»,
κινδύνους καθώς και εναλλακτικούς τρόπους
υποκατάστατα ευτυχίας. Όσο
«ποσοστά κέρδους» και διάφορες άλλες τέτοιες προσεγγίσεις
διασκέδασης μακριά από τον τζόγο.
δηλαδή υπάρχει δίψα για το
οι οποίες μόνο παραπλανητικές μπορούν να χαρακτηριστούν.
κέρδος τόσο θα διαιωνίζονται
Μέχρι τώρα, η εμπειρία αντίστοιχων μεγάλων επενδύσεων στην
Η πολιτεία οφείλει να ενισχύει τέτοιες
και οι διάφορες μορφές
Κύπρο απέδειξε πως τα κέρδη ευνοούν κυρίως τους ίδιους τους
πρωτοβουλίες καθώς η υπεράσπιση της
εξαρτήσεων, στην αγκαλιά των
επενδυτές. Αυτή ακριβώς η εμπειρία ενσαρκώνεται και πάλι στο
νεολαίας θα έπρεπε να βρισκόταν στο
οποίων δυστυχώς βρίσκει μια
λεγόμενο “City of Dreams Mediterranean”, αφού χαρακτηρίζεται
προσκήνιο. Τόσο οι νέοι όσο και ευρύτερα ο
μορφή «καταφυγίου» η ίδια η
ως το μεγαλύτερο επενδυτικό έργο το οποίο έγινε ποτέ στην
κάθε πολίτης θα έπρεπε να είχε μπροστά του
νεολαία μας. Αυτό αποτελεί
Κύπρο. Επί της ουσίας, ο κάθε νέος/α, εργαζόμενος/η, άνεργος/η,
προτάσεις ώστε να διευρύνεται η ενασχόληση
αποτέλεσμα του συστήματος
η κάθε οικογένεια, το κάθε νοικοκυριό στην καθημερινότητα
τους με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό καθώς
το οποίο φαίνεται να
του δεν θα επωφεληθεί από αυτή την «μεγάλη και υποσχόμενη»
και την συνεχή αναβάθμιση της παιδείας.
αδυνατεί να προσφέρει
επένδυση. Δυστυχώς, γίνεται λόγος για μια «ανάπτυξη» η οποία
υγιείς
εναλλακτικές
δεν διακρίνεται κάπου στον ορίζοντα εφόσον αυτές οι κοινωνικές
•Άντρεα Κώστα
μορφές δραστηριοτήτων.
ομάδες που προαναφέραμε είναι εκείνες που πλήγηκαν από διάφορες
Μέλος Συντακτικής «Ν»
αποκοπές/μειώσεις κοινωνικών επιδομάτων. Όλα αυτά βέβαια, στο
όνομα και πάλι της «ανάπτυξης», την οποία δεν επωφελήθηκαν
ποτέ οι ίδιοι.

Στοιχηματίζουμε στη Ζωή!

Ιούλης
2018

8

αφιέρωμα
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Θεοδόσης Πιερίδης είναι Κύπριος Κουμμουνιστής Ποιητής. Το έργο του σημάδεψε τη
κυπριακή λογοτεχνία. Ήταν πάντοτε άμεσα συνυφασμένο με τους μεγάλους αγώνες
της Κύπρου, της Ελλάδας αλλά και του διεθνές Κουμμουνιστικού Κινήματος. Γεννήθηκε
το 1908 στο Τσέρι. Ο πατέρας του Φίλιππος καταγόταν από το Δάλι. Ήταν αδελφός
του γνωστού βραβευμένου πεζογράφου Γεωργίου Φιλίππου-Πιερίδη. Μεγάλωσε στην
Ηλιούπολη του Καΐρου, όπου και τελείωσε το Εμπορικό της Αμπετείου Σχολής και το
Γαλλικό Λύκειο.

Από πολύ νέος έταξε τον εαυτό του σε δυο σκοπούς, την ποιητική δημιουργία και την κοινωνική
προοδευτική δράση. Εργάστηκε ως υπάλληλος στον τραπεζικό και δημόσιο τομέα. Το 1935 έγινε
μέλος των Essayists (Δοκιμιογράφοι, μελετητές), ενός προοδευτικού ομίλου νέων του Καΐρου.
Ανέπτυξε ενεργό δράση στη Διεθνή Ειρηνιστική Ένωση που ιδρύθηκε λίγο πριν από την έναρξη του
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και στον Ελληνικό Απελευθερωτικό Σύνδεσμο (ΕΑΣ) Αιγύπτου. Το 1947
εγκαταστάθηκε στην Αμμόχωστο και δούλεψε ως συνεργάτης της εφημερίδας «Δημοκράτης», ενώ
η περίοδος 1949-1952 τον βρίσκει στο Παρίσι να σπουδάζει Γαλλική Φιλολογία και Ιστορία του
Πολιτισμού.
Από το 1952 και για μια δεκαετία έζησε σε σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης, έχοντας μόνιμη διαμονή
στο Βουκουρέστι. Το 1962, επέστρεψε στην ανεξάρτητη πια Κύπρο, όπου και ασχολήθηκε με τα
πνευματικά ζητήματα του τόπου και τη δημοσιογραφία, συνεργαζόμενος με την εφημερίδα «Χαραυγή»
και το λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Εποχή».
Απεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου 1968 στο Βουκουρέστι, έπειτα από εξάμηνη
νοσηλεία του εκεί, και τάφηκε στη Λευκωσία.
Η σφραγίδα του Θεοδόση Πιερίδη έμεινε ανεξίτηλη στα πνευματικά δρώμενα
του Βουκουρεστίου, κατά την εποχή του 1960. Κατά την παραμονή του
στο Βουκουρέστι αρθρογραφούσε στα γαλλικά για τον Αριστοφάνη και
μετάφραζε στη γαλλική γλώσσα ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.
Το έργο του Θεοδόση Πιερίδη είναι πληθωρικό. Πανω απ’ όλα ο
ίδιος νιώθει τον εαυτό του τραγουδιστή της ανθρωπότητας και των
πανανθρώπινων ιδανικών της ειρήνης, της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Άλλωστε η πολυετής του παραμονή στο Βουκουρέστι, του
έδωσε την ευκαιρία να βιώσει το σοσιαλισμό και τα οράματα που αυτός
ευαγγγελιζόταν, την αλληλεγγύη, το διεθνισμό, την αδελφοσύνη.
Ο στίχος του Πιερίδη γίνεται ρωμαλέος, κοφτερός σαν σπαθί όταν
επιβάλλεται. Από τα ποιήματά του εκτοξεύεται τόσο ο στίχος της
ανεμελιάς, του ονείρου και της αγάπης, όσο κι αυτός της οργής και της
αγανάχτησης, για όσα συνέβαιναν στο νησί μας. Οι ποιητικές συνθέσεις
του Θ. Πιερίδη παίρνουν μεγαλόπνοες, σχεδόν επικές διαστάσεις. Η ποίησή
του χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως κοινωνική, πατριωτική, ερωτική και
με πηγαία διάθεση.

Από τα ποιήματα
του εκτοξεύεται
τόσο ο στίχος της
ανεμελιάς, του ονείρου
και της αγάπης, όσο κι
αυτός της οργής και της
αγανάχτησης, για όσα
συνέβαιναν στο νησί μας.
Οι ποιητικές συνθέσεις
του Θ. Πιερίδη παίρνουν
μεγαλόπνοες,
σχεδόν επικές
διαστάσεις.

Το σύνολο του έργου του περιλαμβάνει δεκαεννιά ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις και μια μελέτη
για το νησί του και τον τοποθετεί ανάμεσα στους σημαντικότερους λογοτέχνες της Κύπρου δίπλα στο
λογοτέχνη και συναγωνιστή του Τεύκρο Ανθία.
Ο Τεύκρος Ανθίας γεννήθηκε ως Ανδρέας Παύλου στις 3 Απρίλη του 1903, στο χωριό Κοντέα της
επαρχίας Αμμοχώστου. Ο πατέρας του ήταν γεωργός. Ο Ανθίας ήταν “ποιηταρούδιν νηστικό, παιδί
της αλητείας”, όπως ο ίδιος έλεγε.
Μαθητεύει στο Εμπορικό Λύκειο της Λάρνακας το 1916-17, όπου τυπώνει και μεταδίδει ποιήματα
όπως το «Ξύπνα λαέ», τα πιο
πολλά
δεκαπεντασύλλαβα,
περιγράφοντας σκηνές πείνας,
δυστυχίας, ορφάνιας. Δουλεύει
σαν δάσκαλος στη Χοιροκοιτία και
μετά φεύγει για την Ελλάδα για
να σπουδάσει φιλολογία. Λόγω
οικονομικών δυσκολιών εργάζεται
ως δάσκαλος στη Σπάρτη και
μετά στο Σκλαβοχώρι. Το 1926
επιστρέφει στην Αθήνα, όπου
αρχίζει η «αλήτικη» ζωή. Γυρίζει
τις ταβέρνες με την παρέα του
Βάρναλη, του Βουρνά και άλλους.
Ο Ανθίας γυρίζει στην Κύπρο το
1930. Μπαίνει στο ΚΚΚ. Αφοσιώνεται
στον αγώνα, χρησιμοποιώντας
την πένα του σαν θαυμάσιο όπλο
και αρχίζει την πορεία τους ως
δημοσιογράφος. Συμμετέχει στα
Οκτωβριανά γεγονότα του 1931.
Είναι ο πρώτος που συνέλαβαν.
Γράφει, από το 1930 μέχρι το 1948
σε διάφορες εφημερίδες.
Ακολουθούν
πολλές
εκδόσεις
του. Τα έργα του αποτελούν
καταδίκη
μιας
εποχής
όπου
κυριαρχεί το κέρδος, ο πόλεμος,
η εκμετάλλευση, η κοινωνική
ανισότητα και η υποκρισία. Το 1931

εκδίδει τη «Δευτέρα Παρουσία», που έγινε αφορμή
να αφοριστεί από την Εκκλησία. Οι «ήρωες» του
είναι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι, οργισμένοι,
επαναστατημένοι και μέσω αυτών κατηγορεί ο
ποιητής το Θεό ως προσωποποίηση του κακού, της
καταπίεσης και της αδικίας. Ένα έργο κοινωνικό
και φιλοσοφικό, που παρουσιάζει όλους τους
καταπιεσμένους της Γης.
Το 1941 εκλέγεται στην ΚΕ του ΑΚΕΛ. Από το 1945 η
ποίηση του Ανθία καταγράφει σύγχρονα γεγονότα,
ειδικά την αντίσταση της Ελλάδας και Κύπρου, την
ελπίδα για κοινωνική αλλαγή, την πάλη εναντίον
της ξένης κυριαρχίας, για δικαίωση και ελευθερία.
Ο ποιητής τάσσεται υπέρ της απελευθέρωση της
γυναίκας, κάτι πρωτοποριακό για την κυπριακή
ποίηση.
Το 1955 γυρίζει στην Κύπρο και αναλαμβάνει
συντάκτης στο «Νέο Δημοκράτη». Συλλαμβάνεται στις
14 Δεκεμβρίου μαζί με 134 άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ,
όταν το κόμμα κηρύσσεται παράνομο και μπαίνει
στα κρατητήρια της Δεκέλειας. Λόγω καρδιακής
προσβολής απελευθερώνεται και ξαναδουλεύει στη
«Χαραυγή». Το 1957 γυρίζει στο Λονδίνο και δουλεύει
στο «Βήμα».
Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 8 Νοεμβρίου
1968 και κηδεύεται στο χωριό του Κοντέα, όπως
επιθυμούσε.
Λέγεται πως
ο
Ανθίας
κατατάσσεται
με
ποιητές
σαν
τον
Μπρεχτ, που
βλέπουν τη
δημιουργία
τους
σαν
“όπλο”
για
προσφορά
στον αγώνα.
Ο
Ανθίας
ήταν πρωτοπόρος στη μορφή που διάλεξε. Ηταν
πρωτοπόρο πνεύμα και πνευματικά και επαναστατικά.
Δε φοβόταν την πάλη με τα καθιερωμένα, δε
φοβόταν τη φτώχεια. Ηταν αφοσιωμένος πάντοτε
στο καλύτερο αύριο. Αγαπούσε την οικογένειά
του, τους φίλους του, την τέχνη, τον αγώνα. Ήταν
διανοούμενος, αλλά άνθρωπος του λαού. Γι’ αυτό και
η ποίησή του απευθύνεται και στον απλό αγρότη και
στον διανοούμενο.

Δε φοβόταν
την πάλη με τα
καθιερωμένα,
δε φοβόταν τη φτώχεια.
Ηταν αφοσιωμένος
πάντοτε στο καλύτερο
αύριο.

•Αιμιλία Άσπρου
Μέλος Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λάρνακας
*Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50
χρόνων από τον θάνατο των δύο ποιητών.
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υτό ήταν το μήνυμα που
έστειλαν
οι
χιλιάδες
κόσμου που συμμετείχαν
στην 8η Παγκύπρια Πορεία
Ειρήνης που διοργάνωσε
το Παγκύπριο Συμβούλιο
Ειρήνης, την Κυριακή 10
Ιουνίου. Λεωφορεία κατέφθαναν
γεμάτα από όλη την Κύπρο στο
χώρο
της
προσυγκέντρωσης,
όπου παρουσιάστηκε ένα σύντομο
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
και
χαιρετισμοί από τον εκπρόσωπο του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης
και
εκπροσώπους
αντίστοιχων
οργανώσεων από τη Συρία, την
Παλαιστίνη, τη Βρετανία και αλλού.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Γ.Γ της Κ.Ε.
του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού.

στρατούς.

Ακολούθως οι χιλιάδες πεζοπόροι
διένυσαν
μια
απόσταση
4,5
χιλιομέτρων αψηφώντας τον καυτό
ήλιο, τους ισχυρούς ανέμους αλλά
και την προκλητική απογείωση
μαχητικών αεροσκαφών, για να
φτάσουν μπροστά από την πύλη των
βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου,
όπου ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με
σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Λίγες μέρες μετά, ενημερωθήκαμε,
ομολογουμένως
χωρίς
ιδιαίτερη
έκπληξη,
ότι
η
κυβέρνηση
Αναστασιάδη απείχε από το μη
δεσμευτικό ψήφισμα του ΟΗΕ το οποίο
καλούσε το Γενικό Γραμματέα του
οργανισμού να παρουσιάσει προτάσεις
για τη δημιουργία ενός μηχανισμού
για τη διεθνή προστασία των άμαχων
Παλαιστινίων
στα
κατεχόμενα
παλαιστινιακά εδάφη συμβαδίζοντας
με την αμερικανικανοΝΑΤΟϊκή στάση
στο παλαιστινιακό. Τη στιγμή που
χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν να
μείνει η Κύπρος γέφυρα ειρήνης για
τους λαούς της περιοχής, στη γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ η κυβέρνηση
έσκυψε - για ακόμα μια φορά - κεφάλι
στο ΝΑΤΟ.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τα συνθήματα των διαδηλωτών
αποτύπωναν την απαίτηση του
συνόλου του κυπριακού λαού ότι
κανένας ξένος στρατός δεν έχει
θέση στην Κύπρο. Είναι ξεκάθαρη
απαίτηση η απομάκρυνση των
βρετανικών βάσεων από το νησί
μας και η πλήρης αντίθεσή μας με
τη χρήση τους από τους Βρετανούς
ως ορμητήριο θανατηφόρων
επιδρομών.

Ο αγώνας για
απελευθέρωση του τόπου
μας και επανένωση
του λαού μας είναι
ταυτισμένος και με το
όραμα για ένα νησί
αποστρατιωτικοποιημένο,
απαλλαγμένο από όλες
τις ξένες βάσεις και

Την ίδια ώρα οι χιλιάδες υπερασπιστές
της ειρήνης εξέφραζαν την αλληλεγγύη
τους στους δοκιμαζόμενους γειτονικούς
λαούς, ειδικότερα της Συρίας και
της
Παλαιστίνης
που
δέχονται
ακατάπαυστα τα ιμπεριαλιστικά πυρά.
Μπροστά από τις βάσεις του θανάτου ο
Κυπριακός λαός φώναξε ότι η Κύπρος
που ένιωσε την δίνη του πολέμου
και του νατοϊκού ιμπεριαλισμού
τον περασμένο αιώνα και βιώνει
τις καταστροφικές συνέπειες μέχρι
σήμερα, δεν αποδέχεται τη μετατροπή
της χώρας μας σε εργαλείο του ΝΑΤΟ
στην περιοχή.
Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ υποχείριο των
ιμπεριαλιστών

Ως ΕΔΟΝ δηλώνουμε ξανά ότι δεν
θα
σταματήσουμε
ούτε
στιγμή
να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη
στην Κύπρο, στην περιοχή μας και
σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας,
συμπαρατασσόμενοι με όλες τις
φιλειρηνικές δυνάμεις της κοινωνίας,
πλάι-πλάι με τους αγωνιζόμενους
λαούς του κόσμου, ασυμβίβαστα,
ακούραστα θα είμαστε στην πρώτη
γραμμή του αγώνα μέχρι να δούμε
την Κύπρο επανενωμένη, καμάρι σε
ένα ειρηνικό κόσμο.
•Πιερής Παναγή
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ααραδίππου
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ντονη ήταν η απάντηση της
ευρωομάδας της GUE/NGL
(Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστεράς –
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς), στην
πρόσφατη απόφαση του Προέδρου
των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, για επιβολή δασμών
στις εξαγωγές προς την Ε.Ε. Ο
«πλανητάρχης» Trump, συνεχίζει
την προσπάθεια την οποία ξεκίνησε κατά την
προεκλογική του εκστρατεία το 2016, αυξάνοντας
τώρα τα κόστη και τους δασμούς των εξαγωγών
προς την Ε.Ε αποκόπτοντας έτσι από τους πολίτες
της μερίδα προϊόντων και πρώτων υλών.

Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι Η.Π.Α
αποτελούν ένα από τους κύριους
παραγωγούς χάλυβα και αλουμινίου
στον κόσμο, ωστόσο προσπαθεί να
διαταράξει την κατάσταση στο εμπόριο
και να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του
κράτους του, κατά των κρατών μελών
της Ε.Ε.»
Ο Ηelmut Scholz, υπογράμμισε την
ανάγκη όπως η Επιτροπή Εμπορίου του
Ευρωκοινοβουλίου αλλά και ολόκληρη
η Ε.Ε, ανταποκριθούν ήρεμα και λογικά,
απορρίπτοντας έναν εμπορικό πόλεμο αλλά
την ίδια ώρα όπως κατακριθεί και η πολιτική
των Η.Π.Α.

Η GUE/NGL έστειλε
σαφές μήνυμα ότι
οι τιμοκατάλογοι των υλικών
και οι κυρώσεις απειλούν και
όλους τους εργαζόμενους σε
ένα ευρύ φάσμα τομέων, διότι
είναι αλληλένδετες με την
παγκόσμια οικονομία
και την παραγωγή.
Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α, ξεκίνησε την αύξηση των
χρεώσεων των εξαγωγών, από αυτές του χάλυβα
και αλουμινίου. Συγκεκριμένα ο Donald Trump
προέβη σε αύξηση κατά 10% στις εξαγωγές του
αλουμινίου και κατά 25% του χάλυβα, η οποία είναι
ήδη σε ισχύ. Την άποψη και την εναντίωση της GUE/
NGL για τη στάση αυτή του Donald Trump, εξέφρασε
άμεσα μετά την ανακοίνωση του, ο Γερμανός
Ευρωβουλευτής της ομάδας της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς – Βόρειας Πράσινης Αριστεράς,
Helmut Scholz (από το Γερμανικό κόμμα DIE LINKE).
O Γερμανός Ευρωβουλευτής συγκεκριμένα ανάφερε
ότι:
«Με την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές
χάλυβα και αλουμινίου από τις Η.Π.Α προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος Trump έχει κάνει
ένα αποφασιστικό βήμα για την υπονόμευση
των κανόνων του διεθνούς εμπορίου. Θέλει να
αντικαταστήσει την υπάρχουσα κατάσταση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με το
νόμο των ισχυρότερων.

Στην τελευταία του τοποθέτηση ο
Γερμανός ευρωβουλευτής, τόνισε
ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει
στο νομικό πλαίσιο του ΠΟΕ και να
προσφύγει άμεσα και αποφασιστικά
ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου
του ΠΟΕ για τη στάση των Η.Π.Α.
Μαζί με τις ενδιαφερόμενες χώρες θα
πρέπει να καταστεί σαφής η δέσμευσή
για το κράτος δικαίου και την αρχή
της ισότητας. Η GUE/NGL έστειλε
σαφές μήνυμα ότι οι τιμοκατάλογοι
των υλικών και οι κυρώσεις απειλούν
και όλους τους εργαζόμενους σε ένα
ευρύ φάσμα τομέων, διότι είναι
αλληλένδετες με την παγκόσμια
οικονομία και την παραγωγή.

Ο Γερμανός βουλευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
υποστηρίζει εκ μέρους της ομάδας
μια λύση για το ζήτημα αυτό που
απασχολεί το παγκόσμιο. Η λύση είναι ότι στα
πλαίσια του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης), θα πρέπει να
ασκηθεί πίεση, για μια άμεση συνάντηση του
οργανισμού για την παγκόσμια βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα, για να καθοριστεί
από κοινού η απαραίτητη απάντηση στην
αμερικανική παρέμβαση στην αγορά για
τον παγκόσμιο εφοδιασμό χάλυβα και
αλουμινίου.
Ο κ. Scholz υποστηρίζει μια συντονισμένη
στρατηγική μεταξύ της Επιτροπής και
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα
κράτη μέλη ούτως ώστε να επιλυθεί το
ζήτημα αυτό.
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κόμα ένας Ιούλης ξημερώνει
στην Κύπρο. Ακόμα ένας
Ιούλης μακρία από τα σπίτια
μας, μακριά από την γη όπου
μεγάλωσαν οι γονείς και οι
παππούδες μας. 44 χρόνια μετά
από τον μαύρο Ιούλη του ’74, ακόμα
περιμένουμε την δικαίωση, Ανάθεμα σε
αυτούς που τους έφεραν, ανάθεμα σε
αυτούς που έντυσαν το νήσι στα μαύρα.
Οι πληγές ακόμα είναι ανοικτές. Τόσα
χρόνια μετά, συγγενείς αγνοουμένων
περιμένουν τους δικούς τουν να
επιστέψουν στο σπίτι. Οι πρόσφυγες
να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο
αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό πιο
σημαντικός από ποτέ.

Η έξαρση του
αντικομμουνισμού μετά
την ανεξαρτησία.
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης
της Κυπριακή Δημοκρατίας, το
νησί μας βρέθηκε στο στόχαστρο
συνομωσιών και ξένων επίβουλων οι
οποίες αμφισβητούσαν την ύπαρξη της
Κυπριακής Δημοκρατιάς και επιδίωκαν
να εμβαθύνουν την εξάρτηση του
νησιού με τις μητέρες πατρίδες ώστε
να επέλθει η ρήξη, έχοντας ως στόχο
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο
και την Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου
σημαντικό εργαλείο του ιμπεριαλισμού
υπήρξε ο εθνικισμός που επικρατούσε
την συγκεκριμένη περίοδο, αφού τόσο
οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές όσο και
οι Τουρκοκύπριοι, θεωρούσαν την
Κυπριακή Δημοκρατία, μεταβατικό
στάδιο. Επιζητούσαν δηλαδή οι μεν
Ελληνοκύπριοι εθνικιστές «Ένωση»
και οι δε Τουρκοκύπριοι εθνικιστές
«Διχοτόμηση».
Από το 1963 μέχρι και το 1967, στην Κύπρο
κορυφώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις
μεταξύ των ακροδεξιών – παρακρατικών
οργανώσεων, ενώ παράλληλα
εκμεταλλευόμενες τις κρίσιμες
συνθήκες επανέφεραν στο προσκήνιο
τις διεκδικήσεις τους για «Ένωση» και
«Διχοτόμηση». Μέσα σε αυτό το σκηνικό,
το ΑΚΕΛ επιδίωξε να ενδυναμώσει
τον κοινό αντιιμπεριαλιστικό αγώνα
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Το Κόμμα, μέσα σε συνθήκες έξαρσης
του εθνικισμού αντιπαρατάχθηκε με
συνέπεια στο σοβινισμό και αγωνίστηκε
για την εξομάλυνση των σχέσεων των
δύο κοινοτήτων, ως βασική προϋπόθεση

αφιέρωμα

για την πάλη ολοκλήρωσης της
Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο βωμό
αυτού του αγώνα, πολλοί σύντροφοι
έδωσαν τη ζωή τους. Παντοτινό σύμβολο
των κοινών αγώνων Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων είναι οι σύντροφοί μας
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας
Μισιαούλης που δολοφονήθηκαν το 1965
από τη φασιστική οργάνωση ΤΜΤ.
Το ΑΚΕΛ υπήρξε στόχος αυτών των
δυνάμεων. Στις αρχές του 1967, γίνεται
η πρώτη επίθεση στο Κόμμα, αφού η
ακροδεξιά ανατίναξε τα γραφεία του
ΑΚΕΛ Λεμεσού, ως προάγγελο της
τρομοκρατίας που θα ακολουθούσε.
Παρά το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ στεκόταν
στο πλευρό του Προέδρου Μακαρίου,
η κρατική μηχανή και τα σώματα
ασφαλείας, ελεγχόμενα από την
Δεξιά, είχαν διαρκώς στο στόχαστρο
τους την Αριστερά. Τα στελέχη του
Κόμματος βρίσκονταν υπό στενή, διαρκή
παρακολούθηση. Στο στρατό και στα
σχολεία παρατηρείτο μια απροκάλυπτη
αντικομμουνιστική πλύση εγκεφάλου
ενάντια στο ΑΚΕΛ και τα μέλη του.
Σε αυτό το επίπεδο κινήθηκε και ο
ακροδεξιός τύπος που έβλεπε «σοβιετική
διείσδυση στην κρατική μηχανή» και
απαιτούσε από το Μακάριο να θέσει
το ΑΚΕΛ εκτός νόμου για να αποδείξει
ότι δεν είναι φιλοκομμουνιστής. Η
ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’ το 1972, έφερε
σε άλλο επίπεδο την αντιμακαριακή
και αντικομμουνιστική προπαγάνδα
με καθημερινά εγκλήματα εις βάρος
του τόπου μας. Ανάμεσα τους οι
απόπειρες δολοφονίας του Μακάριου,
εκκλησιαστικό πραξικόπημα,
δολοφονίες, απαγωγές, εμπρησμοί,
κλοπές οπλισμού από στρατόπεδα,
ήταν στην ημερήσια διάταξη τα
ταραγμένα προπραξικοπηματικά
χρόνια. Στο στόχαστρο βομβιστικών
ενεργειών είχαν βρεθεί τότε τα
σπίτια του Εζεκία Παπαϊωάννου, των
Γραμματέων τoυ ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ
Λεμεσού, του δημάρχου Αμμοχώστου,
η ΠΕΟ Λευκωσίας και Λεμεσού, το ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου, δεκάδες λαϊκοί σύλλογοι,
καθώς και το 5ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
Επικεφαλής του εγκλήματος ο Γρίβας,
ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για την
αντικομμουνιστική του δράση από τις
δολοφονίες κομμουνιστών στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής
και στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του
ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, της οποίας
επίσης ηγήθηκε.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών
Αντιστασιακών: αγώνας για διατήρηση της μνήμης
Αδράττοντας την ευκαιρία του επετειακού αφιερώματος στις μαύρες επετείους, κρίνουμε σωστό να αναφερθούμε στον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών. Ο Σύνδεσμος, είχε άτυπα συσταθεί λίγα χρόνια μετά το 1974, ενώ το 1989 καταρτίστηκε έχοντας
εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στον σύνδεσμο δραστηριοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεως του οι Δημοκρατικοί Αντιστασιακοί, εκείνοι που βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή για υπεράσπιση της πατρίδας και της δημοκρατίας και είδαν απέναντι τους τα όπλα των φασιστών πραξικοπηματιών.
Στόχος του Συνδέσμου δεν είναι άλλος από την διατήρηση της μνήμης, την συνεχή καλλιέργεια στις συνειδήσεις των Κυπρίων των
αιτιών των δεινών που πέρασε και περνά ο τόπος μας. Πέραν αυτού ο Σύνδεσμος στηρίζει τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού
στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιεί συχνά εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των πεσόντων αλλά και ενημέρωσης αναφορικά με τα ιστορικά
γεγονότα και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η 15η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από την πολιτεία ως η Ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας
και της Νομιμότητας στον τόπο μας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται κάθε χρόνο εκδηλώσεις, με την καθιερωμένη πορεία από το
οίκημα του Συνδέσμου στο Μνημείο Πεσόντων Αντιστασιακών.
Φέτος, η πορεία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου ενώ την Πέμπτη, 12 Ιουλίου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών και το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας
θα διοργανώσουν «Οδοιπορικό Αντίστασης» στη Λεμεσό, όπου μέλη του Συνδέσμου θα συνοδεύσουν τους συμμετέχοντες σε διάφορα σημεία της πόλης και θα εξιστορήσουν
τα γεγονότα των ημερών του Ιουλίου του 1974.

αφιέρωμα

Στο στόχαστρο ο Μακάριος
Στις 8 Μαρτίου 1970 γίνεται η πρώτη απόπειρα
δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου. Τον Ιούνιο
του 1971 στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών
των μέλων του ΝΑΤΟ, γίνεται η επεξεργασία
σχεδίου για βίαιη επιβολή της νατοικής λύσης
στο Κυπριακό. Τον Φλεβάρη του 1972 ο αρχηγός
της Ελληνικής Χούντας, στέλλει τελεσίγραφο
απαιτώντας την παραίτηση του Μακαρίου
από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήταν
ξεκάθαρο πλέον, ότι οι ιμπεριαλιστικοί κύκλοι
σε συνεργασία με τις σοβινιστικές οργανώσεις
στην Κύπρο, σχεδίαζαν την πραξικοπηματική
ανατροπή του Μακαρίου.
Στον αντίποδα όλων αυτών, το ΑΚΕΛ, η Αριστερά
και οι δημοκράτες μακαριακοί που αναμετρούνταν
καθημερινά με τη φασιστική βία και μετρούσαν
νεκρούς σε κάθε γωνιά του νησιού. Την ίδια
στιγμή, το ΑΚΕΛ, καλούσε τον λαό σε μεγαλειώδη
συλλαλητήρια υπεράσπισης της δημοκρατικής
νομιμότητας και καταδίκης της Χούντας και
του εοκαβήτικου φασισμού και δεν έπαψε να
προειδοποιεί για τον κίνδυνο πραξικοπήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε στον Μακάριο τη
δημιουργία Λαϊκής Πολιτοφυλακής θέτοντας στη
διάθεση του ολόκληρη τη δύναμη του Κόμματος.
Ο Μακάριος όμως δίσταζε να υιοθετήσει την
πρόταση του ΑΚΕΛ καθώς αφελώς, πίστωνε
τους εθνικιστές με το στοιχειώδη πατριωτισμό.

Η προδοσία...
Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας γράφτηκε στις 15 Ιουλίου του
1974. Οι φασίστες μέλη της ΕΟΚΑ Β’ ήθελαν τον
Μακάριο νεκρό, οπλοφορώντας εισέβαλαν στο
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προεδρικό και ανάγκασαν τον Πρόεδρο Μακάριο
σε φυγή. Όσα ακολούθησαν εκείνες τις ημέρες
έχουν χαράξει πληγές στην συλλογική συνείδηση.
Οι μαρτυρίες καταγράφουν περιπτώσεις
προοδευτικών στρατιωτών που εκτελέστηκαν
εν ψυχρώ από χουντικούς επειδή αρνήθηκαν
να πυροβολήσουν εναντίον των νόμιμων
δυνάμεων του κράτους. Σε όλες τις ένοπλες
μάχες που δόθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της
δημοκρατίας και των πραξικοπηματιών, οι
ΑΚΕΛιστές ήταν παρόντες. Την ίδια ώρα, σε
κάθε χωριό και συνοικία της Κύπρου οι φασίστες
επέδραμαν στις Λαϊκές Οργανώσεις και σε
σπίτια στελεχών του Κόμματος λεηλατώντας
και συλλαμβάνοντας ΑΚΕΛιστές. Εκατοντάδες
στελέχη του ΑΚΕΛ οδηγήθηκαν σε αστυνομικούς
σταθμούς, στρατόπεδα και εθνικόφρονα
σωματεία όπου ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν
από πραξικοπηματίες. Οι ΑΚΕΛιστές δικαίωσαν
την τιμή που φέρει ο τίτλος τους, δίνοντας τις
ίδιες απαντήσεις στους πραξικοπηματίες: «Είμαι
κομμουνιστής και είμαι περήφανος», «Δεν έχω
όπλα. Αν εκάμετε πραξικόπημα για να σκοτώσετε
κομμουνιστές, σου το λέω: είμαι και σκότωσ’
με», «Ζήτω ο Μακάριος», «Ζήτω το Κόμμα».
Την ίδια στιγμή άρχισαν να οργανώνονται
συγκεντρώσεις αντίστασης για να μεταφερθεί
στο λαό το μήνυμα ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός
ενώ η ιστορική ανακοίνωση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
της 16ης του Ιούλη που καλούσε το λαό να φράξει
το δρόμο στο φασισμό, μεταδιδόταν διεθνώς από
τους ραδιοσταθμούς των σοσιαλιστικών χωρών.

Η ολοκλήρωση...
Κι ενώ οι πραξικοπηματίες ασελγούσαν εις
βάρος της Κύπρου, η Τουρκία προχωρούσε στη
δεύτερη φάση του εγκληματικού σχεδίου. Η
Τουρκία, με τη δικαιολογία της «ασφάλειας των
Τουρκοκυπρίων» και των δικαιωμάτων της ως
εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου
1974. Η εισβολή είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή
του 37% των κυπριακών εδαφών με τη βία των
όπλων. Κατοχή που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα.
Οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής και
συνεχιζόμενης κατοχής των κυπριακών εδαφών,
είναι τεράστιες. Πολλές χιλιάδες Κύπριοι έχασαν
τη ζωή τους, περίπου 200.000 Κύπριοι έγιναν
πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, ενώ μέχρι
σήμερα περίπου 1.500 άνθρωποι αγνοούνται,
αφήνοντας βαθιές πληγές οι οποίες δύσκολα
επουλώνονται.
Εκείνο το καλοκαίρι, η Κύπρος και ο λαός της,
φέροντας βαριές πληγές έδωσαν ακόμα μια
μάχη. Ήταν η μάχη για την επιστροφή του
Μακάριου που ήθελαν διακαώς να αποτρέψουν
οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί και οι ΕΟΚΑβητατζήδες
καθώς αντιλαμβάνονταν ότι η επάνοδος του
Μακαρίου θα σήμαινε ότι ο κυπριακός λαός δε
θα υπέκυπτε στους εκβιασμούς για λύση στα
μέτρα του ΝΑΤΟ.

Ο αγώνας συνεχίζεται...
44 χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει ξεχαστεί.
Οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Όσο αυτές
οι πλήγες δεν κλείνουν εμείς παραμένουμε
ξάγρυπνοι στον αντϊιμπεριαλιστικό αγώνα.
Θέλουμε να είμαστε η γενία της επανένωσης του
λαού μας .Το δίδυμο έγκλημα του 1974 αποτέλεσε
την απαρχή ενός σκληρού αντικατοχικού αγώνα
και ενέτεινε την πάλη του λαού μας ενάντια
στον ιμπεριαλισμό. Ενός αδιάκοπου αγώνα που
συνεχίζεται εδώ και 44 χρόνια, για να μείνει
άσβεση η μνήμη των ανθρώπων που έδωσαν
την ζωή τους για την δημοκρατία.
•Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης Ν.Ε Αραδίππου
Μέλος Ε.Σ ΕΔΟΝ Λάρνακας
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1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού. Το
Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων πραγματοποιεί κάθε χρόνο
Φεστιβάλ Παιδιού, σε όλες τις επαρχίες. Τα φεστιβάλ αυτά δεν
αποτελούν απλά εκδηλώσεις προς τιμή του παιδιού, η ΕΔΟΝ και
το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, αποδεικνύουν έμπρακτα τη σημασία
που πρέπει να δίνεται στις ανάγκες των παιδιών.
Κάθε φεστιβάλ αποτελεί ευκαιρία έκφρασης, δημιουργικότητας και
ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Οι μικροί μας φίλοι, στις εκδηλώσεις του
Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν
μέσα από τις γωνιές ζωγραφικής και χειροτεχνίας, μέσα από καλλιτεχνικό
πρόγραμμα - στο οποίο συμμετείχαν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και μέσα
από τα ομαδικά παιχνίδια. Φυσικά από το παιχνίδι και τη διασκέδαση δεν
απουσίαζαν οι ενημερωτικές γωνίες.
Κορύφωση των εορτασμών για το παιδί αποτελεί το Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, στον Παιδότοπο του Φεστιβάλ. Ο
παιδότοπος είναι ένα χώρος διαμορφωμένος για τα παιδιά και βρίσκεται
δίπλα από τη Λαϊκή Ταβέρνα. Στο χώρο αυτό, τα παιδιά θα μπορούν να
περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τις τρεις βραδιές του Φεστιβάλ,
μαζί με τους γονείς τους σε ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές γωνιές και με
παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Ο παιδότοπος περιλαμβάνει γωνιές ζωγραφικής και χειροτεχνίας,
face-painting, μπαλονοκατασκευές, φουσκωτό, βιβλιοπωλείo και γωνιά
με δραστηριότητες από τις επιμορφωτικές εκστρατείες της ΕΔΟΝ. Τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν
καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Στο χώρο του παιδότοπου θα λάβουν
χώρα καλλιτεχνικά πρόγραμμα από τους μικρούς μας φίλους.
Η ΕΔΟΝ για ακόμη μια φορά δείχνει ότι τα παιδιά αποτελούν κύριο μέλημα
της Οργάνωσης. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων και η ΕΔΟΝ διατηρούν την
ολόχρονη δράση τους μέσα από τα φεστιβάλ, τις κατασκηνώσεις, τις
εκστρατείες του κινήματος και ακολούθως με άλλες τόσες και περισσότερες
δραστηριότητες για τα παιδιά.
•Αγγελική Αριστοδήμου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές
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σχολική χρονιά έχει φτάσει στο τέλος
της, αλλά οι εξελίξεις γύρω από τις
εξετάσεις ανά τετράμηνο τρέχουν.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ
κατάθεσε πρόταση νόμου για κατάργηση
των εξετάσεων ανά τετράμηνο από τους
νέους κανονισμούς λειτουργίας των
σχολείων, η οποία συζητείται στην Επιτροπή Παιδείας
της βουλής.
Η πρόταση αυτή ταρακούνησε το κυβερνητικό
στρατόπεδο αφού το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει
την ετοιμότητα του να μπει σε διάλογο ώστε να
αντιμετωπιστούν ενστάσεις προβληματισμοί και
πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στις αλλαγές
που ψηφίστηκαν για την εφαρμογή του θεσμού των
εξετάσεων ανά τετράμηνο. Να θυμίσουμε ότι όταν
ψηφίστηκαν οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας δεν υπήρχε
σχεδόν καμιά διαβούλευση. Τώρα τρέχουν άρον άρον
για να πείσουν ώστε να μην ανασταλούν.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΕΟΜ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΟΜ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΟΜ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΠΕΟΜ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Η προκλητική
επιμονή
τους στην ίδια
αποτυχημένη συνταγή
πλήττει τους πολίτες και
ιδιαίτερα τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού
και τα χαμηλότερα
κοινωνικά στρώματα
προς όφελος
των ελάχιστων
προνομιούχων.

Αν και μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (κόμματα,
καθηγητές, μαθητές και γονείς) υπάρχουν αρκετές
διαφορές, εν τούτοις φαίνεται ότι υπάρχει κοινή
σύγκλιση από την πλειοψηφία των πιο πάνω, ότι
οι εξετάσεις τετράμηνων δεν πρέπει να μπουν σε
εφαρμογή την σχολική χρονιά 2018-19.Ενώ η βουλή σε
λίγες μέρες κλείνει, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί
να πείσει για τις αλλαγές κερδίζοντας χρόνο την ίδια
στιγμή.
Να υπενθυμίσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) ψήφισε ενάντια στις εξετάσεις
τετράμηνων (75,66%), οι μαθητές (ΠΣΕΜ) διενήργησαν
δημοψήφισμα την σχολική χρονιά 2016-17, ενώ την
σχολική χρονιά 2017-18 (εν τη απουσία δράσης της
ΠΣΕΜ) οι ΕΣΕΜ Λευκωσίας-Κερύνειας, Λάρνακας,
Αμμοχώστου και Πάφου πραγματοποίησαν συλλογή
υπογραφών ενάντια στο πιο πάνω μέτρο. Την αντίθεση
τους είχαν εκφράσει επίσης οι οργανωμένοι γονιοί.
Στην Λεμεσό η ΕΣΕΜ καθοδηγούμενη από την ΜΑΚΙ,
είναι στην αδράνεια από την μέρα της εκλογής της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τάχθηκε υπέρ των εξετάσεων
ανά τετράμηνο. Συνεπώς την συλλογή υπογραφών
την ανέλαβε η ΠΕΟΜ. Εκτός από την ΕΣΕΜ Λεμεσού
καθοδηγούμενη από τη ΜΑΚΙ, και επίσης σε αδράνεια
βρίσκεται η ΠΣΕΜ. Πλήρως ταυτισμένοι με τις θέσεις
της κυβέρνησης, τους κάνουν πλάτες. Αγνοούν την
επίσημη θέση των μαθητών, η οποία ψηφίστηκε σε
συνέδριο. Δεν φτάνει που δεν οργάνωσαν συνέδριο,
έχουν το θράσος να στέλνουν επιστολή στου Υπουργό
ότι τάσσονται υπέρ του πιο πάνω μέτρου.

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΣΕΜ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΕΟΜ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΟΜ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν οι πιο πάνω αντιδράσεις
το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην άμεση εφαρμογή
αυτού του απαράδεκτου μέτρου. Ως μαθητές θα
συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μην εφαρμοστούν
οι εξετάσεις ανά τετράμηνο οι οποίες, είναι ξεκάθαρο σε
όλους, ότι θα μετατρέψουν το σχολείο σε ένα μεγάλο
εξεταστικό κέντρο το οποίο θα βασίζεται στο κυνήγι
του βαθμού και όχι στο κυνήγι της γνώσης και την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Αν προχωρήσει η
εφαρμογή των εξετάσεων με την νέα σχολική χρονιά,
δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα αλλά θα
πάρουμε δυναμικά μέτρα.
•Αντρέας Σάββα
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίας Φύλας

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΟΜ
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καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί την
εποχή κατά την οποία η νέα γενιά
αποχαιρετά το σχολείο και πλέον
είναι σε θέση να γνωρίζει που θα
φοιτήσει. Τα πανεπιστήμια ακόμα
να καλωσορίσουν τους πρωτοετείς
φοιτητές τους και οι τιμές των
ενοικίων βρίσκονται σε μια άκρως ανησυχητική
τροχιά ανόδου. Σύμφωνα με σχετικούς Δείκτες
Τιμών οι τιμές των ενοικίων παρουσιάζουν
σημαντική ετήσια αύξηση.
Ιδιαίτερα στις πόλεις της Λευκωσίας και Λεμεσού
όπου εδρεύουν τα δύο μεγαλύτερα δημόσια
πανεπιστήμια της χώρας οι τιμές έχουν αυξυθεί
δραματικά. Σημαντικός παράγοντα αποτελεί το
γεγονός ότι η αγορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των πολιτών. Επιπρόσθετα, δεν θα
μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι οι
Φοιτητικές Εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων
της Κύπρου δεν αρκούν να φιλοξενήσουν τους
φοιτητές τους, ούτε καν όσους αντιμετωπίζουν
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Στο ΤΕΠΑΚ
χρόνο με το χρόνο οι εστίες μειώνονται και στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν γίνεται κάποια ουσιώδης
ενέργεια για κάλυψη των αναγκών αυτών, με την
Β’ Φάση των Εστιών να παραμένει στάσιμη.
Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι στη Κύπρο
παρέχεται δημόσια δωρεάν παιδεία από τη
στιγμή που ένας φοιτητής για να σπουδάσει
θα πρέπει να καταβάλει τέτοια υπέρογκα ποσά
μόνο στο ενοίκιο. Ταυτόχρονα, κανένα ιδιωτικό
πανεπιστήμιο δεν διαθέτει φοιτητικές εστίες που
να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις ανάγκες των
φοιτητών με οικονομικά προβλήματα.
Το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δική μας αντίληψη
ισοδυναμεί με δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτή.
Και απρόσκοπτη πρόσβαση δεν υφίσταται όταν οι
τιμές των ενοικίων είναι τόσο ψηλές, αφήνοντας
κρεμασμένους φοιτητές και τις οικογένειες τους
από τη στιγμή που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
οικονομικά. Άμεσα πρέπει η εκτελεστική εξουσία
να εξετάσει τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να
παταχθεί. Γιατί το δικαίωμα για μόρφωση είναι για
όλους και όχι για τους λίγους και τους εκλεκτούς.
Δυστυχώς δεν βλέπουμε να αυξάνονται οι μισθοί
και τα κονδύλια της Φοιτητικής Μέριμνας κατά
αναλογία των τιμών των ενοικίων. Από τη μια
οι αυξήσεις στο γενικό επίπεδο τιμών δεν έχουν
τελειωμό και από την άλλη οι μειώσεις σε κονδύλια
κοινωνικής μέριμνας και μισθούς δεν λένε να
κοπάσουν.
Πριν 5 χρόνια κατατέθηκε στη βουλή πρόταση
από τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, για τις
σχετικές τροποποιήσεις του νόμου ούτως ώστε
να μπορεί το κράτος να επιβάλει πλαφόν για να
σταματήσει τα άλματα στις τιμές των ενοικίων.
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις αυτές απορρίφθηκαν
από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με τη δικαιολογία του ίδιου

φοιτητές

του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι τέτοιες
τροποποιήσεις για να είναι συνταγματικές,
πρέπει να συντρέχουν οι νομολογιακά
καθιερωμένες προϋποθέσεις για την επίκληση
του δικαίου της ανάγκης. Η επίκληση του
δικαίου της ανάγκης δικαιολογείται μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ` όσον
συντρέχουν σωρευτικά κάποιες προϋποθέσεις.
Το ερώτημα που τίθεται όμως σε αυτή τη
περίπτωση είναι πως γίνεται τόσο η
Βουλή όσο και η εκτελεστική εξουσία
να ενεργεί αντισυνταγματικά
από τον Μάρτιο του 2013
παρεμβαίνοντας
σε
συλλογικές συμβάσεις
και σε συμβατικές
υποχρεώσεις ομάδων
του πληθυσμού, από το
κούρεμα των καταθέσεων
μέχρι την απαγόρευση και τον
περιορισμό ανάληψης χρημάτων
που έχουν κατατεθειμένα στην
Τράπεζα, παραβιάζοντας και ανθρώπινα
δικαιώματα κατοχυρωμένα μέσα από το
Σύνταγμα, ακόμα και παρεμβάσεις στις
συντάξεις , στα Ταμεία Προνοίας, στα ωράρια
και στους μισθούς των εργαζομένων.
Και τώρα που η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει
και να διασφαλίσει τους πολίτες αυτού του
κράτους και τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες,
έρχεται και προφασίζει απαγορεύσεις του
Συντάγματος.

Για εμάς ως ΕΔΟΝ είναι
ξεκάθαρο το γεγονός ότι
ο φραγμός στις αυξήσεις των
ενοικίων αποτελεί κοινωνική ανάγκη,
που καλύπτει τα πιο μεγάλα στρώματα του
πληθυσμού. Πως θα μπορεί ο φοιτητής να
ανταπεξέλθει οικονομικά στις σπουδές του όταν
θα πρέπει να καταβάλει 400ευρώ το λιγότερο,
για ενοίκιο. Πως θα μπορεί ο νέος εργαζόμενος
να ξεκινήσει τη ζωή του, να φτιάξει τη δική του
οικογένεια πληρώνοντας τέτοια ενοίκια με μισθό
μόλις €850; Ζώντας σε ένα κράτος
«πρόνοιας», θέλοντας το καλό και
την ευημερία των πολιτών τότε
είναι χρέος της κάθε κυβέρνησης να
διασφαλίσει και τον τελευταίο πολίτη
αυτής της χώρας, από τέτοιου είδους
αισχροκέρδειες που συμβαίνουν εις
βάρος του!

Για εμάς ως
ΕΔΟΝ είναι
ξεκάθαρο το
γεγονός ότι ο φραγμός
στις αυξήσεις των
ενοικίων αποτελεί
κοινωνική ανάγκη, που
καλύπτει τα πιο μεγάλα
στρώματα του
πληθυσμού

Το θέμα των ενοικίων αφορά πολλές
κοινωνικές ομάδες. Από τους
φοιτητές και τις οικογένειες τους
που ψάχνουν στέγη για να μπορούν
να συνεχίσουν τις σπουδές, μέχρι
άλλες κοινωνικές ομάδες όπως νεαρά
ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν
τη ζωή τους, νέοι εργαζόμενοι,
οικονομικά ευάλωτες ομάδες όπως
χαμηλοσυνταξιούχοι και άλλοι.
Φτάνει πια στο υπερκέρδος που
σημειώνει το κεφάλαιο στην πλάτη
μας!
•Μαρία Κατσιάρη
Οργανωτική Γραμματέας
Προοδευτικής Κ.Φ ΤΕ.ΠΑ.Κ
Γενική Γραμματέας Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ

νέοι εργαζόμενοι

Η

απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής εν ώρα εργασίας αποτελεί ότι πιο
απαράδεχτο έχει να παρουσιάσει το σημερινό σύστημα, όσον αφορά
την εργασία και τις συνθήκες εργοδότησης, στις μέρες μας. Πέραν
του πρόσφατου θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος στη Λευκωσία,
δυστυχώς παρατηρείται γενικότερα μια συνεχής αύξηση, των εργατικών
ατυχημάτων. Μετά λύπης, παρατηρούμε τη ραγδαία αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων τα τελευταία πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα, από το 2013 μέχρι και
το 2017, τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 34,6% και η συχνότητα τους
κατά 27,3%. Κατά το 2018, δηλαδή σε διάστημα μόλις έξι μηνών, χάθηκαν
ήδη πέντε ανθρώπινες ζωές εν ώρα εργασίας από ατυχήματα, σε σύγκριση
με τέσσερις που χάθηκαν ολόκληρο το 2017 γεγονός που καταδεικνύει την
αυξητική τάση σε επίπεδο θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.
Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι απόρροια των προτεραιοτήτων στο
τομέα της εργασίας που τίθενται μέσα στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος.
Όλα περιστρέφονται γύρω από τη προσπάθεια μεγιστοποίησης κι αύξησης του
κέρδους των εργοδοτών και ενισχύονται βέβαια, κάτω από την “ομπρέλα”
της οικονομικής κρίσης. Οι νέοι σήμερα αναγκάζονται να εργάζονται με
εξουθενωτικά, ελαστικά ωράρια, με υποχρεωτικές και συνάμα απλήρωτες
υπερωρίες, με απίστευτη αύξηση των ρυθμών εργασίας, με απορρύθμιση της
εργασίας και συμπίεση των δικαιωμάτων, ακόμη και με εκπτώσεις στη λήψη
των μέτρων στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα
αυτά είναι εντελώς ανύπαρκτα.
Ακόμα και μέσα στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος όμως, μπορούν και
πρέπει να προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και πρέπει να εφαρμόζονται
στην πράξη οι σχετικές νομοθεσίες. Επιπλέον, επιβάλλεται να τίθενται σε ισχύ
οι ρυθμιστικοί όροι απασχόλησης, όπως αυτοί καθορίζονται από τις συλλογικές
συμβάσεις και τις νομοθεσίες. Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα υγιές
περιβάλλον εργασίας μέσα από την αποδοχή και την αναγνώριση του εργοδότη,
του δικαιώματος των εργαζομένων στην οργάνωση στις συντεχνίες, καθώς και
στις διαδικασίες συλλογικής διαβούλευσης και συνεργασίας. Ο συσχετισμός
δυνάμεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, παίζει καθοριστικό ρόλο ως
προς την εφαρμογή όλων των πιο πάνω. Άρα και στο τομέα της ασφαλούς
εργασίας, βασικό όπλο των εργαζομένων είναι για ακόμα μια φορά, η οργάνωση
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των εργαζομένων και η συστράτευση των αιτημάτων τους πλάι στο ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα. Ως ΕΔΟΝ διεκδικούμε, την αξιοπρέπεια στην εργασία,
τη δουλεία με δικαιώματα, ασφάλεια και υγεία.

Προτάσεις για πρόληψη των ατυχημάτων:

•Άμεση προώθηση της τροποποίησης του νόμου για εισαγωγή διοικητικών
προστίμων.
•Εισαγωγή στο νόμο της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταρτίζουν τους
νεοεισερχόμενους στην εργασία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας.
•Υποχρεωτική κατάρτιση στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε κλάδους
υψηλού κινδύνου.
•Εντατικοποίηση των ελέγχων και πρόσθετη στελέχωση του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να μπορεί να εκτελεί το ρόλο του για την
εφαρμογή της περί ασφάλειας και υγείας νομοθεσίας.
•Εκστρατεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την σύσταση και διασφάλιση
της λειτουργίας των επιτροπών ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
•Εισαγωγή των επαγγελματικών προσόντων και διασύνδεση τους με την
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Το μέτρο αυτό καθίσταται επάναγκες
καθώς τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε ανειδίκευτους εργάτες.
•Ενημέρωση του Παγκύπριου Συμβούλιου Ασφάλειας και Υγείας σχετικά με
τα ευρήματα της διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.
Η δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια δεν είναι προτέρημα, αλλά απαράβατο
δικαίωμα.
•Έλενα Αντωνίου
Γραμματέας Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Δυτικής Λεμεσού
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λεμεσού
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ιστορία του Συνεργατισμού πάει χρόνια πίσω, όταν η χώρα μας,
όπως και όλος ο κόσμος βρέθηκαν στην δίνη της οικονομικής
κρίσης της δεκαετίας του 1930. Μέσα σε εκείνες τις συνθήκες
γεννήθηκε η τοκογλυφία και η εκμετάλλευση των οικονομικών
δυσκολιών των κατώτερων στρωμάτων του λαού από εκείνους
που είχαν στα χέρια τους συσσωρευμένο κεφάλαιο. Μέσα σε
εκείνες τις συνθήκες και όντας αντιμέτωποι με την αδιαφορία της
Βρετανικής αποικιοκρατίας η οποία δεν έκανε καμιά απολύτως
ενέργεια για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής τους, μια μερίδα αγροτών
καταφέρνει να ιδρύσει τα πρώτα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία
παρείχαν πιο ευνοϊκά δεδομένα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Ο Συνεργατισμός κατάφερε να εδραιωθεί και
να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του κυπριακού λαού, κυρίως των αγροτών,
ξεπερνώντας πολύ δύσκολες εποχές, παγκόσμιες
οικονομικές κρίσεις και καταστροφικές καιρικές
συνθήκες και πολέμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
υπήρξε σημαντικό στήριγμα για την κυπριακή
κοινωνία μετά τις δύσκολες συνθήκες που έφερε
το πραξικόπημα και η εισβολή.
Σήμερα, 80 χρόνια μετά την ίδρυση του
Συνεργατισμού και σε περίοδο όπου φαινομενικά
και σύμφωνα πάντα με τους κυβερνώντες, η
Κυπριακή οικονομία ακολουθεί ανοδική πορεία,
ο Συνεργατισμός δεν υπάρχει πια αφού έχει
πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα με μια διόλου
συμφέρουσα συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
καθαρά στους εγκληματικούς χειρισμούς της
κυβέρνησης Αναστασιάδη που άλλα διακήρυττε
και άλλα έπραττε για μια ακόμη φορά.

Μάλιστα, οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν για τα αυτονόητα, ότι δηλαδή έσωσαν τις καταθέσεις στον Συνεργατισμό.
Οι καταθέσεις όμως κινδύνευσαν μόνο εξαιτίας των κακών τους χειρισμών. Ως εκ τούτου, είναι η Κυβέρνηση
που έθεσε εκβιαστικά διλήμματα στον Κυπριακό Λαό. Αυτή έφερε, είτε από ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα,
τα πράγματα ως εδώ. Αντί να πανηγυρίζει θα έπρεπε να απολογείται γιατί φτάσαμε και πάλι μετά το 2013 στο
δίλλημα, είτε να γίνει δεύτερο κούρεμα των καταθέσεων είτε να φορτωθούν με άλλο τρόπο οι φορολογούμενοι
και η κυπριακή οικονομία την κάκιστη πολιτική και τα λάθη των κυβερνώντων.
Είμαστε ακόμη μια φορά μάρτυρες στο ίδιο έργο. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ξεπουλά τον κοινωνικό
πλούτο, κοινωνικοποιώντας τις ζημιές και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη. Άλλη μια φορά το βάρος των λαθών
και της ανεπάρκειας τους στην οικονομία και την κοινωνία πλήττουν τους φορολογούμενους πολίτες. Το
χειρότερο από όλα είναι ότι με πρωτοφανές θράσος επιχειρούν να μετατοπίσουν την ουσία του θέματος και
να φορτώσουν τις ευθύνες τους αλλού.

Η προκλητική
επιμονή τους
στην ίδια
αποτυχημένη συνταγή
πλήττει τους πολίτες και
ιδιαίτερα τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού
και τα χαμηλότερα
κοινωνικά στρώματα
προς όφελος
των ελάχιστων
προνομιούχων.

Το 2013, μετά από απόφαση της Κυβέρνησης Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ, το κράτος
έγινε ο βασικός μέτοχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα
οι χιλιάδες ιδιοκτήτες του Συνεργατισμού να χάσουν την περιουσία τους.
Τότε, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει το Συνεργατισμό στους
ιδιοκτήτες του, δέσμευση την οποία επαναλάμβαναν μέχρι πρόσφατα.
Στην πορεία των χρόνων η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Οικονομικών
έδωσε άλλες τόσες διαβεβαιώσεις για την πορεία της Τράπεζας. Έλεγε ότι ο
«ερασιτεχνισμός δίνει τη θέση του στον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία»
και ότι «η Συνεργατική είχε πολύ συγκεκριμένους στόχους ανά τρίμηνο
τους οποίους πετύχαινε». Μόλις πριν λίγες μέρες ωστόσο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή χάλασε την εικόνα που πάσχιζε να κτίσει ο Υπουργός Οικονομικών,
αναφερόμενη στην συμφωνία για τον Συνεργατισμό με δύο λέξεις. «Κακή
διακυβέρνηση». Η Επιτροπή έκανε λόγο για κακή διακυβέρνηση που δεν
επέτρεψε στο ίδρυμα να επιβιώσει. Είπε δηλαδή ότι όσοι επέλεξε η κυβέρνηση
για να διαχειριστούν τον Συνεργατισμό τα τελευταία έξι χρόνια έκαναν
εγκληματική διαχείριση για να καταλήξουν σήμερα να επιδοτούν άλλη
Τράπεζα και να χαρίσουν την περιουσία του.
Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη κατέστρεψε τον Συνεργατισμό και με μια
εγκληματική συμφωνία που στερείται οικονομικής λογικής φορτώνει στους
φορολογούμενους πολίτες, τα €5 δις που έχουν δοθεί με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο μέχρι σήμερα στο Συνεργατισμό. Επιπλέον, το Κράτος παρέχει
εγγυήσεις ύψους €2,6 δις στην Ελληνική Τράπεζα για εξασφάλιση ζημιών που
πιθανόν να προκύψουν από τα δάνεια που μεταφέρονται από τη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα. Στην ουσία, με τις ενέργειες και τις μεθοδεύσεις της,
η Κυβέρνηση έχει χαρίσει την περιουσία του Συνεργατισμού στην Ελληνική
Τράπεζα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Κράτος θα εγγυάται κιόλας τα
μελλοντικά κέρδη της Ελληνικής Τράπεζας.

Είναι εξόφθαλμο ότι η κοινωνία επιβάλλεται να αντιληφθεί τις πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνηση
Αναστασιάδη – Συναγερμού για το οικονομικό έγκλημα που έχει συντελεστεί στον τόπο μας και
να αντιδράσει. Η προκλητική επιμονή τους στην ίδια αποτυχημένη συνταγή πλήττει τους πολίτες
και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα προς
όφελος των ελάχιστων προνομιούχων.
Για το οικονομικό έγκλημα που έχει συντελεστεί από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού
και στην περίπτωση του Συνεργατισμού αλλά και του Τραπεζικού τομέα ευρύτερα, χρειάζεται
να γίνει ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη διερεύνηση για να αποδοθούν πιθανές ποινικές και
πολιτικές ευθύνες. Ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ έχει ήδη καλέσει τον Γενικό Εισαγγελέα να διερευνήσει το
ζήτημα. Ως ΕΔΟΝ, δεν πρόκειται να πάψουμε να καταδικάζουμε τους αντιλαϊκούς χειρισμούς
της κυβέρνησης της Δεξιάς και να καλούμε τους πολίτες και ιδιαίτερα την νέα γενιά σε αγώνες
για αναχαίτιση αυτής της κατάστασης.
•Μαριλένα Δημητρίου
Μέλος Τ.Ο Προοδευτικής Πανεπιστημίου Κύπρου
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Η δημιουργία και η ανάπτυξη του
φεστιβαλικού κινήματος στην
Κύπρο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την ιστορία του προοδευτικού
κινήματος νεολαίας στον τόπο μας.
Η θεσμοθέτηση το 1947 από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας (
ΠΟΔΝ), των Παγκόσμιων Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών αποτέλεσε το έναυσμα για
την πραγματοποίηση του 1ου Παγκύπριου
Φεστιβάλ ΑΟΝ το 1951 στην Αμμόχωστο.Τρία
συνολικά Φεστιβάλ πραγματοποίησε η ΑΟΝ
( 1951,1953,1955), ενώ ως ΕΔΟΝ σήμερα
βαδίζουμε προς το 31ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητων.

τοποθέτηση βομβών σε τρία οικήματα
του Λαϊκού Κινήματος στην Αμμόχωστο,
αλλά και στο χώρο του σταδίου κατά
την ώρα του φεστιβάλ. Αποτέλεσμα
της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός
ενός ατόμου, η απάντηση στο φασισμό
όμως δόθηκε με μια μαζική, μαχητική
διαδήλωση μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Τα Φεστιβάλ ήταν και παραμένουν έπαλξη των
αγώνων ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον
πόλεμο,βήμα έκφρασης διεθνιστικής
αλληλεγγύης, χώρος έμπρακτης
σφυρηλάτησης της κοινής πάλης Ε/
κύπριων και Τ/κύπριων νέων, αφού
οι Τ/κύπριοι συμμετέχουν ενεργά στα
Φεστιβάλ. Συνεχίζουν να παραμένουν
εφαλτήριο πάλης για διεκδίκηση λύσης
στα προβλήματα της νεολαίας και για
διατράνωση της επιθυμίας για την
οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας,
πιο δημοκρατικής,πιο ελέυθερης, μιας
κοινωνίας δικαιοσύνης,ισότητας,
αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας
σοσιαλιστικής.

Μετά και το δίδυμο έγκλημα του 74’,
τα Παγκύπρια Φεστιβάλ πλέον έχουν
ως βασικό πολιτικό πυλώνα τους την
απελευθέρωση και την επανένωση
της πατρίδας και του λαού μας. Το
7ο Παγκύπριο Φεστιβάλ ΕΔΟΝ το
καλοκάιρι του 1977 με σύνθημα « Για
αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, για τη
σωτηρία της Κύπρου», δεν έφθασε ποτέ
στο τριήμερο αποκορύφωμα του λόγω
του θανάτου του προέδρου Μακαρίου.
Το πρώτο ολοκληρώμενο φεστιβάλ
μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974
ήταν αφιερωμένο στα 35χρόνα της ΑΟΝΕΔΟΝ, πραγματοποιήθηκε στις 27-29
ιουλίου 1979 στη Λεμεσό και αποτέλεσε
βήμα διαμαρτυρίας και αντίστασης
στο διαμελισμό της πατρίδας μας με
το σύνθημα: « 35 Χρόνια Πάλης στην
υπηρεσία της Νεολαίας και του Λαού
για Λευτεριά και Κοινωνική Πρόοδο».

«Ειρήνη- Φιλία» ήταν το σύνθημα
του 1ου Παγκύπριου Φεστιβάλ της
ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε στις
9-12 Ιουλίου 1959 στη Λεμεσό, που
έμελλε να θέσει στέρεες τις βάσεις
για το φεστιβαλικό κίνημα στη Κύπρο
και την ενίσχυση του εθελοντισμού
σε άλλο επίπεδο εντός της κυπριακή
κοινωνίας. Ακολούθησαν τα δύσκολα
χρόνια της έξαρσης του εθνικισμού
στις δύο κοινότητες μέχρι και το
1974, όπου πραγματοποιήθηκαν
6 Παγκύπρια Φεστιβάλ ( 19601962-1967-1969-1972) με μηνύματα
υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης
των δύο κοινοτήτων, ενάντια
στις βρετανικές βάσεις. Η δράση
και ο κοινωνικοπολιτικός αγώνας
του φεστιβάλ αποκτούσε πλέον
τόση επιρροή στο Κυπριακό λαό
που ακροδεξιά στοιχεία το 1969
προσπάθησαν να ματαιώσουν
το 5ο Παγκύπριο Φεστιβάλ με

Το 1972, το 6ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
έστελνε ηχηρό το μήνυμα ενάντια
στα ιμπεριαλιστικά διχοτομικά σχέδια
του ΝΑΤΟ για την πατρίδα μας, αλλά
και την έμπρακτη αλληλεγγύη στον
αγωνιζόμενο λαό του Βιετνάμ.

ένα
κοινωνικοπολιτικό
περιβάλλον το οποίο
προκαλεί τον κάθε νέο
να έρθει σε επαφή με τα
σημαντικότερα κοινωνικά
προβλήματα της εποχής
μας και το δρόμο τη μαζικής
και οργανωμένης πάλης
που η Αριστερά της Κύπρου
καλεί το λαό μας για να τα

αντιμετωπίσει

Στις 22-24 Ιουλίου 1994 στο 15ο ΠΦΝΦ
με το σύνθημα «Νέοι-Ελεύθεροι-Ωραίοι»,
καθιερώθηκε η Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία
ως ο μόνιμος χώρος των Φεστιβάλ. Πλέον ο
κοινωνικοπολιτικός ρόλος των Φεστιβάλ πέραν
από το Κυπριακό, επιχειρεί την ανάδειξη των
αγώνων της Αριστεράς για κοινωνική πρόοδο
και αντι-ιμπεριαλιστικό μέτωπο. Χρονιά
σταθμός ήταν και το 2012 όπου το Κ.Σ. της
ΕΔΟΝ πήρε την απόφαση για πραγματοποίηση
των Παγκύπριων Φεστιβάλ κάθε χρόνο.
Η ΕΔΟΝ, μέσα από τα Παγκύπρια Φεστιβάλ
αναδεικνύει εκτός από τον πολιτισμό και
την ποιοτική ψυχαγωγία, τις κοινωνικές
και πολιτικές ανάγκες του λαού μας,
κρατώντας τη φλόγα της αντίστασης και
της αφύπνισης αναμμένη, δημιουργώντας
ένα κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον το οποίο
προκαλεί τον κάθε νέο να έρθει σε επαφή
με τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
της εποχής μας και το δρόμο τη μαζικής και
οργανωμένης πάλης που η Αριστερά της Κύπρου
καλεί το λαό μας για να τα αντιμετωπίσει.
Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα
Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ η έμπρακτη
επαναπροσεγγιστική δράση για επανένωση
του λαού μας και η διεθνιστική αλληλεγγύη και
δράση. Η παρουσία των νέων Τουρκοκύπριων
συμπατριωτών μας αποτελεί ευκαιρία για να
γνωρίσει, να συζητήσει και να κατανοήσει
κανείς ότι είναι κοινοί οι προβληματισμοί και το
όραμα για Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη.
Επίσης η γνωριμία με τις ξένες αντιπροσωπίες
δεκάδων οργανώσεων νεολαίας από όλο τον
κόσμο, αποτελεί ευκαιρία για να γνωρίσει
κανείς την ιστορία και τους αγώνες λαών από
κάθε ήπειρο, για παγκόσμια ειρήνη κόντρα
στον κοινό εχθρό, τον ιμπεριαλισμό.
Κόντρα λοιπόν στο συμβιβασμό και την
αποπολιτικοποίηση που κυριαρχεί δυστυχώς
σήμερα ανάμεσα στη κυπριακή νεολαία,
αφήνοντας την απροστάτευτη από όλες τις
πολιτικές που στήνουν στον τοίχο το μέλλον
της, το Φεστιβάλ προσφέρει ένα εναλλακτικό
τρόπο ζωής, με αγωνιστική διάθεση και το
όραμα για ένα δίκαιο πραγματικά κόσμο, που
δίνει η μαζικότερη οργάνωση νεολαίας της
Κύπρου η ΕΔΟΝ. Μέσα από κάθε φεστιβάλ η
ΕΔΟΝ, δείχνει στο κάθε νέο και τη κάθε νέα
πως είναι εφικτός ένας διαφορετικός κόσμος,
ο κόσμος της Αριστεράς, που αφουγκράζεται
τα προβλήματα της νέας γενιάς, που της
αποδεικνύει πως υπάρχει ο δρόμος της
διεκδίκησης, του αγώνα πως η νέα γενιά του
τόπου μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο μέσα από τις πολιτικές που έχουν
πάνω από όλα τον άνθρωπο. Μια μικρή
πολιτεία χτισμένη από εθελοντές με πολλή
όρεξη και ανιδιοτελή προσφορά.
Έτσι, ήρθε και φέτος η σειρά του 31ου
Παγκύπριου Φεστιβάλ, με σύνθημα
επίκαιρο για το λαό και την πατρίδα
μας, μέσα από τους στίχους του ποιητή
μας Τεύκρου Ανθία «Δεν γονατίζει ο
ανυπότακτος λαός που πολεμά.. για τη
ζωή και για τη λευτεριά», στέλνοντας το
μήνυμα πως ο ανυπότακτος λαός μας δεν
θα πάψει ποτέ να αγωνίζεται για ειρήνη
και ελευθερία και η ΕΔΟΝ θα βρίσκεται με
συνέπεια στην πρώτη γραμμή του αγώνα
αυτού, παρά τον δύσκολο δρόμο που
πρέπει να διαβούμε.

*Οι εικόνες που βλέπετε αποτελούν
προφεστιβαλικά εξώφυλλα της
«Νεολαίας» τα οποία αποτυπώνουν
κομμάτι της ιστορίας του φεστιβάλ.
Ολόκληρη την έκθεση με εξώφυλλα
από τις περισσότερες χρονιές που
πραγματοποιήθηκε ΠΦΝΦ βρίσκεται
στο περίπτερο της «Ν» στο 31ο ΠΦΝΦ.

•Μηνάς Δημητρίου
Τοπικός Γραμματέας
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου

η «Ν» προτείνει
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Άλκηστις
του
Ευριπίδη
Στο πλαίσιο του Διεθνούς
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού
Δράματος 2018, παρουσιάζεται
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
και συγχρόνως αινιγματικά
έργα του Ευριπίδη, η Άλκηστις.
Με τη βοήθεια του Απόλλωνα,
ο Άδμητος, βασιλιάς της πόλης
των Φερών, έχει κερδίσει
ένα ασυνήθιστο προνόμιο:
μπορεί να αποφύγει το θάνατο,
αν κάποιος άλλος δεχτεί να
πεθάνει στη θέση του. Ποιος
είναι όμως εκείνος που αγαπάει
τον Άδμητο περισσότερο από την ίδια τη ζωή του; Όλοι αρνούνται να πεθάνουν για χάρη του Άδμητου, εκτός από τη
νεαρή γυναίκα του, την Άλκηστη, που αποχαιρετά τη ζωή και ξεκινάει το ταξίδι της για τον Κάτω Κόσμο. Όλο το παλάτι
θρηνεί την απώλεια της αφοσιωμένης βασίλισσας, αλλά μόνο ένας ήρωας μπορεί να παλέψει με τον Θάνατο και να
την ξαναφέρει στη ζωή.

Πού
και πότε; Αρχαίο Ωδείο Πάφου, Σάββατο 28 Ιουλίου, στις 21:00
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός, Δευτέρα 30 Ιουλίου, στις 21:00
Μιστέρο Μπούφο

Γυμνά Καλώδια
Συνεχίζοντας τα γεμάτα
ενέργεια και συναισθήματα
live, τα Γυμνά Καλώδια, έχουν
ως απώτερο σκοπό τους, να
ταξιδέψουμε όλοι μαζί με
στίχους και μουσικές σε μέρη
της ψυχής μας που βρίσκουμε
καταφύγιο.

Πότε;
Σάββατο 7
Ιουλίου στις 22:30
Πού; Ravens, Λεμεσός

Ο ΘΟΚ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην
Κύπρο την απολαυστική κωμωδία Μιστέρο
Μπούφο, του βραβευμένου με Νόμπελ Ιταλού
συγγραφέα και ηθοποιού Ντάριο Φο. Πρόκειται
για ένα σπονδυλωτό κείμενο με διαδοχικά
κωμικά σκετς, που βασίζονται στην παράδοση
των πλανόδιων θεατρίνων και αντλούν τα
θέματά τους από τα μεσαιωνικά θρησκευτικά
έργα. Ο Φο σατιρίζει με ευαισθησία και
χιούμορ την καθημερινότητα των απλών
ανθρώπων και σχολιάζει την εκμετάλλευση της
αφέλειας των πιστών από τον καθολικό κλήρο.

Που
και πότε;
•Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών Λευκωσία, 22- 27 Ιουνίου στις 21:00
•Αρχαίο Ωδείο Πάφου, 4- 6 Ιουλίου, στις 21:00
•Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού, 12-13 Ιουλίου στις 21:00
•Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, 18 Ιουλίου στις 21:00
•Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας, 25 Ιουλίου στις 21:00

Μαρίζα Ρίζου
Έκθεση Ζωγραφικής «Ερμηνεύοντας
το μπλε»

Η χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά δημιουργική και επιτυχημένη για τη Μαρίζα Ρίζου. Έδωσε δυνατά
live εντός και εκτός Αθηνών, έγραψε τη μουσική για την πετυχημένη παράσταση «Μαντάμ Σουσού» και
κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Ας Γελάμε Συχνά», σε στίχους δικούς της και μουσική Κωστή Μαραβέγια.
Γεμάτη με όλη αυτή την ενέργεια λοιπόν, ετοιμάζεται για τις απόλυτα καλοκαιρινές της εμφανίσεις.

Πότε; Σάββατο 21 Ιουλίου

Η γκαλερί Κυπριακή Γωνιά παρουσιάζει την καλοκαιρινή έκθεση της με τίτλο
«Ερμηνεύοντας το μπλε».
Η έκθεση οργανώνεται και επιμελείται απο την γκαλερί Κυπριακή Γωνιά σε συνεργασία με τον
εικαστικό Αντώνη Τζιαρρίδη.
Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες:
Αθηνά Αντωνιάδου, Άντρος
Ευσταθίου, Αντώνης
Τζιαρρίδης, Βαρβάρα Γεωργίου,
Βάσος Δημητρίου, Γιώργος
Αχιλλέως, Δαμιανός Ζησίμου,
Έλενα Τσιγαρίδου, Ιωσήφ
Χατζηκυριάκος, Κούλα Κάλβαρη,
Λία Βογιατζή, Λία Λαπίθη, Μαρία
Αναξαγόρα, Μαρία Τριλλίδου,
Νικόλας Αντωνίου, Νικολέττα
Παπαμιχαήλ, Παναγιώτης
Πασάντας, Σπύρος Αγαθoύ,
Σταύρος Αντωνόπουλος, Hourig
Torossian, Χριστίνα Χριστοφή,
Χρίστος Αβραάμ, Χρίστος Μίχλης.

Που και
πότε;
•Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου

2018 ώρα 8.00 μ.μ.
•Η έκθεση θα λειτουργήσει από
22 Ιουνίου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου
2018
•Επισκέψεις:
Δευτέρα - Παρασκεύη 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. / 4.30 μ.μ. - 7.30 μ.μ.
Σαββάτο 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.

Πού; Αμφιθέατρο Πισσουρίου, Λεμεσός
Για τους
μικρούς μας
φίλους
Ο Γαργαλιστής
Ο Γαργαλιστής είναι ένας
ασυνήθιστος ληστής: εισβάλλει
στα παιδικά δωμάτια, κλέβει το
παιδικό γέλιο από τα παιδιά που το
έχουν μπόλικο, το εγκλωβίζει σε
ένα μπουκαλάκι, το μετατρέπει σε
άρωμα και το μοιράζει στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Μια διασκευή του βιβλίου του Δημήτρη Μπασλάμ.

Πότε; Τετάρτη, 11 Ιουλίου, στις 20:30
Πού; Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
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Ντροπή για τον τόπο και το λαό μας η αποχή της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η Κυπριακή Δημοκρατία με βάση την απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, απείχε από την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στη Γ.Σ. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για
δημιουργία μηχανισμού, για τη διεθνή προστασία των αμάχων Παλαιστινίων. Παρά την κατακραυγή από το Λαϊκό Κίνημα και την πλειοψηφία του λαού η κυβέρνηση, δεν μπήκε
καν στο κόπο να δικαιολογήσει αυτή της την στάση. Η στάση αποχής της Κυπριακής Κυβέρνησης στην ψηφοφορία της Γ.Σ. του ΟΗΕ αποτελεί ντροπή για το λαό μας και την ιστορία
του τόπου. Η διαχρονική στάση όλων των Κυβερνήσεων, ούτως ώστε η Κύπρος να παραμένει γέφυρα ειρήνης για τους λαούς της περιοχής, καταρρακώθηκε από την ανεκδιήγητα
ντροπιαστική στάση αποχής της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Πρόκειται για μια στάση υποτέλειας στην κυβέρνηση Τράμπ, η οποία με την πολιτική της υπονομεύει την ειρήνη
στη Μέση Ανατολή ενώ με αυτές τις επιλογές της η κυβέρνηση δεν προστατεύει τις παραδοσιακές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη της περιοχής και τον αραβικό
κόσμο. 120 κράτη υπέρ, 8 εναντίον (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αυστραλία, Νησιά Μάρσαλ, Μικρονησία, Ναούρου, Τόγκο και Νησιά Σολομώντα) και 45 κράτη τήρησαν αποχές, κλείνοντας τα
μάτια ουσιαστικά στη σφαγή που συνεχίζεται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Χρυσή Αυγή αδερφό κόμμα του ΕΛΑΜ καλεί σε πραξικόπημα στην Ελλάδα
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Μπαρμπαρούσης, προέβη σε ένα μοναδικό φασιστικό παραλήρημα από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, ο οποίος καταχειροκροτούμενος από την
κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής κάλεσε σε πραξικόπημα από το βήμα της βουλής. Η άμεση πολιτική και λαϊκή κατακραυγή, ήταν τόσο έντονη, που με την πιο μεγάλη
ευκολία οι ίδιοι θρασύδειλοι φασίστες βουλευτές που τον επαινούσαν, τον διέγραψαν ως «εκτός γραμμής». Η πολιτική ουσία βέβαια του ζητήματος, δεν είναι ούτε το παραλήρημα
αυτό καθ΄ εαυτό αλλά ούτε και η απίστευτη ευκολία με την οποία η «δήθεν μαγκιά» μετατρέπεται σε δειλία και μάσημα λογιών. Η σημασία για το λαό είναι η ανάγκη κατανόησης ότι
κανένα «πατριωτικό» και «εθνικόφρων» προσωπείο της Χ.Α. και του ΕΛΑΜ, δεν καλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των κομμάτων. Ήταν και είναι, ξεκάθαρο για εμάς, ότι
πρόκειται για νεοναζιστικά φασιστικά κόμματα, ενώ παράλληλα η Χρυσή Αυγή διώκεται ως εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα. Η ΕΔΟΝ, αγωνίζεται στο πλάι των δημοκρατικών
και αντιφασιστικών δυνάμεων της Ελλάδας στον καθημερινό, ταξικό πολιτικό αγώνα ενάντια στο φασισμό και τις οργανώσεις του. Την ίδια στιγμή καλούμε όλους τους δημοκράτες,
αντιφασίστες νέους και νέες σε Κύπρο, Ελλάδα και κάθε χώρα της περιοχής μας σε εγρήγορση και σε κοινό αγώνα για τσάκισμα του φασισμού.

Cena Camp – Ιούλης 2018
Το camp της Περιφέρειας «Ευρώπης και Βορείου Αμερικής» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), πραγματοποιείται σε τακτική βάση κάθε 2 ή 3 χρόνια.
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις της περιφέρειας της Ευρώπης στα πλαίσια της ΠΟΔΝ και περιέχει ποικίλα σεμινάρια και συζητήσεις μεταξύ των οργανώσεων που
συμμετέχουν. Το φετινό camp, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και θα φιλοξενηθεί από την KJO – Κομμουνιστική Νεολαία Αυστρίας, στα πλαίσια των περιφερειακών
δράσεων της Ομοσπονδίας. Το Cena Camp θα περιέχει διάφορα σεμινάρια στα οποία η κάθε οργάνωση θα τοποθετηθεί με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών από δράση των οργανώσεων
νεολαίας στις χώρες της Ευρώπης, αλλά παράλληλα και ευκαιρία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων για ανάπτυξη της πάλης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί
μοναδική ευκαιρία σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας από διάφορες χώρες και κουλτούρες, και συμβάλλει στην πιο ενεργή και συλλογική δράση μεταξύ των
οργανώσεων της περιφέρειας. Η ΕΔΟΝ θα συμμετέχει στο φετινό Cena Camp με την σ. Μαρία Δίπλαρου μέλος της Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και με τον Πρόεδρο της
ΠΟΔΝ και μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, σ. Ιάκωβο Τοφαρή.

