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αφιέρωμα

O

φετινός Ιούνης έμελλε να γραφτεί στην ιστορία ως ο μήνας που θα αποχαιρετούσαμε
τον σύντροφο Δημήτρη Χριστόφια. Έναν άνθρωπο που στάθηκε στην πρώτη
γραμμή του αγώνα της εργατικής τάξης, που υπήρξε πρωτοπόρο στέλεχος του
Λαϊκού Κινήματος, που με τη ζωή και τη δράση του τίμησε τα κόκκινα λάβαρα
του κόμματος μας, του ΑΚΕΛ. Έναν άνθρωπο που σήκωσε τη σημαία της Κύπρου
ψηλά και άφησε έντονη τη σφραγίδα του στην σύγχρονη ιστορία της, τόσο από τη θέση του
Προέδρου της Βουλής όσο και από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Το πένθος βαρύ, όχι μόνο για το Λαϊκό Κίνημα αλλά και για τους απλούς καθημερινούς
ανθρώπους, τους ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς, τους πολλούς, τους αδικημένους,
για τους οποίους ο Δημήτρης Χριστόφιας αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για
όλους εκείνους που βρέθηκαν μαζί του στο μετερίζι του αγώνα για την επανένωση της
πατρίδας μας αλλά και για έναν άλλο κόσμο, πιο δίκαιο.
Η απώλεια του Δημήτρη Χριστόφια είναι μεγάλη και για την ΕΔΟΝ, την οργάνωση της
νεολαίας που είχε πάντα βαθιά μέσα του και στην οποία άφησε σπουδαίες παρακαταθήκες.
Με καταγωγή από μια φτωχή εργατική οικογένεια, ρίχτηκε από νωρίς στη δουλειά αλλά και
στον ταξικό αγώνα, αντιλαμβανόμενος πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος για την κατάκτηση
των δικαίων της εργατικής τάξης εκτός από την οργάνωση. Στα δεκατέσσερα του χρόνια
έγινε μέλος της ΠΕΟΜ ενώ ταυτόχρονα ξεχώρισε μέσω της δράσης του στο τοπικό Λαϊκό
Κίνημα, του χωριού του, Δικώμου. Το κόμμα, διακρίνοντας το πάθος του αλλά και τη
χαρισματική του φυσιογνωμία, τον επέλεξε για να σπουδάσει στη Σοβιετική Ένωση, με
παραίνεση μάλιστα του τότε Γενικού Γραμματέα, Εζεκία Παπαϊωάννου, που τον ξεχώρισε
από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισε.
Με την επιστροφή του από τις σπουδές, το 1974 μπαίνει στον επαγγελματικό μηχανισμό
της οργάνωσης και αναλαμβάνει πρώτα τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και έπειτα
αυτή του Γενικού Γραμματέα. Το πραξικόπημα και η εισβολή δημιούργησαν νέες, ακόμα
πιο δύσκολες συνθήκες για την ΕΔΟΝ. Η οργάνωση πενθούσε τους δεκάδες ΕΔΟΝίτες, τα
στελέχη και μέλη της που είτε έπεσαν από τις φασιστικές σφαίρες τον μαύρο Ιούλη του ‘74
είτε σκοτώθηκαν στο πεδίο των μαχών. Ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός μελών της οργάνωσης
μας βρέθηκε στη προσφυγιά και ζούσε για μεγάλη χρονική περίοδο στην ύπαιθρο, μέσα σε
άθλιες συνθήκες. Η νεολαία ωστόσο, ο τόπος και ο λαός μας, χρειάζονταν την οργάνωση
δυνατή. Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, που βρισκόταν σε έξαρση αλλά και η ανάγκη για
την επανένωση της πατρίδας μας, δεν μπορούσαν να περιμένουν.
Ο Δημήτρης Χριστοφιας, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, μαζί με τους συναγωνιστές
του, ρίχτηκαν στη δουλειά. Όπως περιγράφουν στελέχη της εποχής, οργάνωσαν την
νεολαία σε όλα τα χωριά της Κύπρου, δημιουργώντας μαζικές τοπικές οργανώσεις οι
οποίες ανέπτυξαν σημαντική δράση. Μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια η ΕΔΟΝ έθεσε ως
κορυφαία προτεραιότητα την επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες
μας, με τον Δημήτρη Χριστόφια, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της οργάνωσης, να
φωνάζει τρία μόλις χρόνια μετά την εισβολή το σύνθημα «Οι Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι
εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου είναι αδερφοί μας». Ένα σύνθημα το οποίο ο ίδιος
πίστευε βαθιά. Ένα σύνθημα το οποίο οι ΕΔΟΝιτισσες και οι ΕΔΟΝιτες βροντοφωνάζουν
μέχρι σήμερα συνεχίζοντας να αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό.
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Το 1982, ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας έγινε μέλος της Κ.Ε του ΑΚΕΛ και το 1986
μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, ενώ το 1988 εκλέγηκε στη θέση του Γ.Γ του
κόμματος. Όλα αυτά τα χρόνια συνέχιζε να αναφέρεται στην ΕΔΟΝ ως το «χρυσό απόθεμα»
και φρόντιζε το κόμμα να δίνει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αφορούσαν τους νέους, του
μαθητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, πράγμα που έδειξε έμπρακτα και από την θέση
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πέραν αυτών, ο Δημήτρης Χριστόφιας αποτελούσε υπόδειγμα στελέχους και κομμουνιστή,
συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά εκείνων που έχουν στόχο να απαλλάξουν την
κοινωνία από την εκμετάλλευση. Εφαρμόζοντας στην πράξη τον Μαρξισμό – Λενινισμό,
ο Δημήτρης Χριστόφιας έθετε ψηλά στην ατζέντα του κόμματος την διεθνιστική δράση,
επαναλαμβάνοντας ότι η εργατική τάξη είναι ενιαία και ως τέτοια πρέπει να αγωνίζεται.
Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο της δράσης του ήταν πάντοτε ο απλός καθημερινός άνθρωπος,
με έναν τρόπο ευαίσθητο και ουσιαστικό. Η ισότητα και η ισοτιμία των φύλων, η απαλλαγή
της κοινωνίας μας από κάθε είδους διάκριση αλλά και η ιδιαίτερη αγάπη του για τις τέχνες και
τον πολιτισμό ήταν επίσης έντονα χαρακτηριστικά του, τα οποία μέσα από τη δική του στάση
μεταφέρονταν και στις επόμενες γενιές στελεχών.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος μας την στιγμή των ανατροπών
και της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Από αυτή τη θέση διαχειρίστηκε κρίσιμες στιγμές
διασώζοντας το ΑΚΕΛ από την κρίση αφήνοντας αλώβητη την κομμουνιστική ιδεολογία του
και τον ταξικό αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Κόμμα
μεγάλωσε κατακτώντας τα μεγαλύτερα ποσοστά σε βουλευτικές εκλογές και συνέχισε να
αγωνίζεται με πείσμα, αφοσίωση και πίστη για τα δίκαια της εργατικής τάξης και όλων των
εργαζομένων.
Η εκλογή του Γ.Γ του ΑΚΕΛ στη θέση του Προέδρου της Βουλής ήταν μια πολύ σημαντική
στιγμή. Η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 2008 όμως
άλλαξε για πάντα τις ισορροπίες στον πολιτικό χάρτη της Κύπρου. Εκείνη η προεκλογική
περίοδος έχει χαραχτεί για πάντα στην ιστορία της ΕΔΟΝ αλλά και στις συνειδήσεις των μελών
της οργάνωσης. Χιλιάδες ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες έδωσαν σκληρές μάχες, με αυταπάρνηση
για την εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια, του Γ.Γ του ΑΚΕΛ στην προεδρία της Δημοκρατίας
και πίστεψαν βαθιά στο σύνθημα «Ελπίδα, Λύση, Δίκαιη Κοινωνία». Και οι κόποι τους
ανταμείφθηκαν από έναν πρόεδρο που έβαλε ουσιαστικές βάσεις στην επίλυση του Κυπριακού
και εφάρμοσε πολιτικές για τους νέους και τα λαϊκά στρώματα. Ο ανηλεής πόλεμος που
εξαπέλυσε η Δεξιά στην κυβέρνηση Χριστόφια ήταν ακόμα ένα μάθημα για τα μέλη της ΕΔΟΝ
που αντιλήφθηκαν πως ήταν ένας πόλεμος ταξικός, ενάντια σε ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα και
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη γραμμή της υπεράσπισης του.
Πολύτιμε μας συναγωνιστή, ακριβέ μας σύντροφε,
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες σε αποχαιρετούν με βαριά καρδιά μα και με μεγάλη περηφάνια.
Είμαστε περήφανοι για τις παρακαταθήκες που μας αφήνεις οι οποίες αποτελούν καθαρή
πυξίδα στον αγώνα μας για μια Κύπρο «πατρίδα όλων των παιδιών της», για τον κόσμο της
ειρήνης και του σοσιαλισμού. Με τις κόκκινες μας καρδιές να πάλλονται και τα λάβαρα του
κόμματος μας ψηλά δίνουμε βαθιά υπόσχεση πως θα συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράξαν οι
πρώτοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες, σ΄ αυτόν που συνέχισες κι εσύ να βαδίζεις, πρώτος
και ίσος στους πολλούς. Γνωρίζουμε εξάλλου καλά πως καλύτερη τιμή στη μνήμη σου από τη
συνέχιση αυτού του αγώνα δεν μπορεί να υπάρξει.
Εκ της σύνταξης
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΤΡΟΠΗΣ «Ν»:
ΑΝΤΡΕΑ ΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣ ΖΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΩΣΗ

ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 1
Τ.Κ. 1037
ΚΑΪΜΑΚΛΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22766459
FAX: 22757161

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
22766535

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
PRINTCO LTD

περιεχόμενα

συνέντευξη
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Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από το 1994 ως η δομή που ασχολείται ειδικά με θέματα
Νεολαίας σε διάφορους τομείς. Έχοντας υπόψη το πολυσχιδές έργο που αναπτύσσεται από τότε μέχρι σήμερα, την ανάγκη
στήριξης που έχουν οι νέοι του τόπου μας, αλλά και την άριστη σχέση που η οργάνωση μας διατηρεί με το οργανισμό και
τα πρόσωπα που τον αποτελούν εδώ και χρόνια, η «Ν» επικοινώνησε με τον Μενέλαο Μενελάου, Εκτελεστικό Διευθυντή
του ΟΝΕΚ, ο οποίος μας παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

«Ν»: Ποια είναι η κατάσταση που βρίσκεται κατά την άποψη
σας σήμερα η κυπριακή νεολαία; Ποια είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει;
Για να απαντήσουμε πρέπει να πούμε 2 λόγια για τα χαρακτηριστικά
της νεολαίας μας σήμερα. Θεωρώ ότι η νεολαία μας είναι η πιο
μορφωμένη γενιά που είχαμε ποτέ. Εξοικειωμένη με τις νέες
τεχνολογίες, με κοινωνικές και οικολογικές ευαισθησίες, με διάθεση
για δημιουργία και καινοτομία, με δυναμισμό και ευελιξία αλλά
και απαιτητική. Από την άλλη πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η νεολαία μας. Η ανεργία και η υποαπασχόληση
εξακολουθεί να είναι σημαντική. Οι μειωμένες απολαβές είναι ένα
σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική
εξέλιξη της νεολαίας μας. Επίσης σημαντική πρόκληση είναι και η
τεχνολογική εξέλιξη και η μεταμόρφωση του κόσμου της εργασίας
που αυτή επιφέρει. Πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει
η νεολαία μας είναι και η κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή
μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης και του προσφυγικού
ζητήματος που επιφέρουν οι συρράξεις και άλλα προβλήματα ανά
τον κόσμο. Πρόκληση για τη νεολαία μας είναι και η κλιματική
κρίση που επηρεάζει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν αλλά και
θα ζήσουν στο μέλλον. Τέλος, θα έλεγα ότι μια ακόμα πρόκληση
που έχει να αντιμετωπίσει η σημερινή νεολαία είναι και μια τάση
«απολιτικισμού» και αποστασιοποίησης από τις δημοκρατικές
διαδικασίες αλλά και η υιοθέτηση λαϊκίστικων και ακροδεξιών
θέσεων.
«Ν»: Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες του ΟΝΕΚ και με
ποιους τρόπους θεωρείτε
ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της νεολαίας του τόπου μας;
Έχοντας ακριβώς τα
πιο πάνω υπόψη του ο
Οργανισμός Νεολαίας,
έθεσε προτεραιότητα του
τα τελευταία χρόνια τον
σχεδιασμό από κοινού
με την νεολαία, μιας
Εθνικής Στρατηγικής
για τη Νεολαία. Η
Εθνική Στρατηγική η
οποία εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο τον
Μάη του 2017 θέτει τους
στόχους σε 8 πυλώνες
που ακουμπούν
όλες τις
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πτυχές της καθημερινότητας της νεολαίας μας και αποτελεί
ουσιαστικά τον φάρο και την πυξίδα μας για την αντιμετώπιση Μέσω της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας μπορούν να
των προκλήσεων αλλά και την ενδυνάμωση της νεολαίας μας.
βοηθηθούν στην διαδικασία επιλογής σπουδών και
καριέρας αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα
Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια θέσαμε ως προτεραιότητες βοηθήσουν στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας.
μας, την ενδυνάμωση της φωνής των νέων μέσω της συμμετοχής
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την ενσωμάτωση Μέσα από τις Πρωτοβουλίες Νέων και τα Ευρωπαϊκά
ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες, την ενδυνάμωση των σύγχρονων Προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα
δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας τους και του πνεύματος του Αλληλεγγύης μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα
επιχειρήν. Προτεραιότητα επίσης ήταν και η διεθνοποίηση των από νέους για νέους, να αναπτύξουν σχέσεις και
δραστηριοτήτων μας και η παροχή έτσι ευκαιριών δικτύωσης και δίκτυα κ.α. ενώ μέσα από την Κάρτα Νέων μπορούν
κινητικότητας της νεολαίας μας.
να επωφεληθούν από χιλιάδες προνόμια αλλά και
να συμμετέχουν σε ευκαιρίες κινητικότητας και
Η φιλοσοφία μας
ενδυνάμωσης.
σε σχέση με την
ικανοποίηση των
Για περισσότερες
αναγκών της νεολαίας
πληροφορίες καλό
μας περιλαμβάνει την
είναι όλοι μας να
ενσυναίσθηση, την
επισκεπτόμαστε
κατανόηση τους, τον
την ιστοσελίδα
σχεδιασμό και τον
του ΟΝΕΚ αλλά και
πειραματισμό, την
να ακολουθούμε
πιλοτική εφαρμογή
τον ΟΝΕΚ στα
προγραμμάτων, την
μέσα κοινωνικής
αξιολόγηση τους και
δικτύωσης.
την εφαρμογή τους σε
μεγαλύτερη κλίμακα.
«Ν»: Ποιοι είναι
οι μελλοντικοί
Επιπλέον, ο ΟΝΕΚ
στόχοι
που
ως το αρμόδιο
έχετε θέσει ως
συμβουλευτικό
οργανισμός;
όργανο του κράτους
για θέματα νεολαίας,
Πρόσφατα έχουμε
ακούει τις απόψεις
υποβάλλει στο
των νέων μέσα από τις δημόσιες διαβουλεύσεις που γίνονται Υπουργικό Συμβούλιο 3 προτάσεις. Η πρώτη αφορά
σε ετήσια βάση και συγκεντρώνει τα σχετικά πορίσματα, τα στη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Νεολαίας,
οποία στη συνέχεια διαβιβάζει προς την κυβέρνηση μέσω του ένα σημείο αναφοράς που θα στεγάσει ένα μεγάλο
Υπουργείου Παιδείας.
μέρος του οικοσυστήματος νεολαίας. Έχουμε επίσης
υποβάλλει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη
«Ν»: Αναφέρετε κάποια από τα προγράμματα που δημιουργία προγραμμάτων ενδυνάμωσης στα θέματα
εφαρμόζεται για τους νέους και τις ευκαιρίες που τους STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες,
δίνονται μέσα από αυτά.
Μαθηματικά) και τέλος τη δημιουργία του Ινστιτούτου
Πολιτικής για τη Νεολαία με στόχο την ενίσχυση και
Ο Οργανισμός υλοποιεί αυτή τη στιγμή ένα πλέγμα 20 προγραμμάτων ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου του ΟΝΕΚ
που ομαδοποιούνται κάτω από τις επικεφαλίδες α) της προς το Κράτος.
Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης β) της Δημιουργική Απασχόλησης
γ) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δ) Πληροφόρησης ε) Στόχος και όραμα του Οργανισμού είναι η τοποθέτηση
Χρηματοδότησης στ) Άλλων Παροχών.
της νεολαίας στο επίκεντρο αλλά και η συμμετοχή της
στο τραπέζι των συζητήσεων και των αποφάσεων. Η
Εν συντομία, μέσα από τα προγράμματα νεολαία δεν είναι απλά το μέλλον αλλά και το παρόν
Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης κάθε της χώρας μας και οφείλουμε να το αναδείξουμε. Στόχος
νέα και νέος μπορεί να συνομιλήσει μας αποτελεί επίσης η ανάδειξη του ρόλου της νεολαίας
δια ζώσης, τηλεφωνικώς και μέσω στην υλοποίηση της Ατζέντας2030 και των Στόχων
διαδικτύου και να συμμετέχει Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
σε συναντήσεις και εργαστήρια
με επαγγελματίες ψυχολόγους Όλα αυτά θα προωθηθούν και θα υλοποιηθούν με
για οποιοδήποτε θέμα την/τον την επένδυση στην νεολαία και την αξιοποίηση της
απασχολεί.
ενέργειας, της δημιουργικότητας και της μαχητικότητας
της. Ως Οργανισμός θα πράξουμε ότι περνά από το
Μέσα από τα προγράμματα χέρι μας για να το πετύχουμε. Η προσπάθεια όμως
Δημιουργικής Απασχόλησης πρέπει να είναι συλλογική και συμπεριληπτική. Πρέπει
κάθε νέα και νέος μπορεί να να στηριχθεί στις συνέργειες και τη συνεργασία
αναπτύξει και να καλλιεργήσει μεταξύ του ΟΝΕΚ, των οργανώσεων νεολαίας, της
νέες δεξιότητες αλλά και ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς
ενδιαφέροντα. Από ρομποτική εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής
και προγραμματισμό μέχρι αυτοδιοίκησης, της νομοθετικής και της εκτελεστικής
μουσική και τέχνη. Στο εξουσίας, εμπλέκοντας όσους περισσότερους νέους
M a k e r s p a c e μ π ο ρ ε ί ν α και νέες από όλες τις κοινωνικές ομάδες και σύνολα.
αναπτύξει τη φαντασία και
την δημιουργικότητα του/της •Επιμέλεια:
μέσω υψηλής τεχνολογίας και Σοφία Λαζαρή
εργαλείων όπως drones, virtual Μέλος Συντακτικής «Ν»
reality, 3d printers, lasecutter
κ.α.

Στόχος και όραμα του
Οργανισμού είναι
η τοποθέτηση της
νεολαίας στο επίκεντρο
αλλά και η συμμετοχή
της στο τραπέζι των
συζητήσεων και των
αποφάσεων.
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ροεδρικό και Πινδάρου, επικροτούν το νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο καθώς θεωρούν ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί σχετικά με τον αμυντικό μηχανισμό της
Κύπρου. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη το παρουσιάζει ως την άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ως εδώ, όλα καλά, αφού το εμπάργκο των ΗΠΑ είναι και άδικο και απαράδεκτο. Το ζήτημα είναι, ωστόσο, το πλήρες περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο ο
Υπουργός Εξωτερικών θριαμβολογώντας υιοθέτησε πλήρως.

Επικίνδυνη η
επιλεκτική ανάγνωση

Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
με μια πολύ σημαντική χώρα, όπως
είναι η Ρωσία, μόνιμο μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας, απειλούνται
πολύ σοβαρά.

Το νομοσχέδιο λοιπόν, όχι απλά
αυξάνει την εξάρτηση της Κύπρου
από τις ΗΠΑ, αλλά στοχεύει να την
φτάσει στον ψηλότερο βαθμό που
γίνεται. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση
των ΗΠΑ, στοχεύει στην συμπερίληψη
της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό
των ΗΠΑ για επικράτηση τους στον
ανταγωνισμό με άλλες χώρες όπως η
Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύει η συγκεκριμένη κίνηση είναι εμφανείς. Αρχικά,
μεταφέρει μια διεθνή σύγκρουση στο έδαφος της χώρας μας καθιστώντας την πεδίο
αντιπαραθέσεων. Αλλά θέτει σε κίνδυνο και τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
με άλλες χώρες τις οποίες η Κύπρος χρειάζεται εξίσου ή και περισσότερο από τις ΗΠΑ.
Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις είναι ξεκάθαρο ότι όντως η κυβέρνηση
έχει προσδέσει για τα καλά την Κύπρο στο άρμα των ΗΠΑ, αφού – όπως σημειώνεται
στο λεκτικό των τροπολογιών - ήδη η κυβέρνηση κινείται στους όρους που θέτουν οι
ΗΠΑ, τόσο στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος όσο και στο θέμα της απαγόρευσης
παραχώρησης διευκολύνσεων σε ρωσικά πολεμικά πλοία.

Η πραγματικότητα

>να εφαρμοστούν πλήρως οι σχετικές
πρόνοιες της CAATSA για να αποτραπούν οι
παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην περιοχή.
>να υποστηριχθούν προσπάθειες
από χώρες της περιοχής για την
αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού
που προμηθεύεται από την κυβέρνηση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας με εξοπλισμό που
προμηθεύεται από το ΝΑΤΟ και τις χώρες
μέλη του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά το πυροτέχνημα της άρσης της απαγόρευσης για μεταφορά οπλισμού των ΗΠΑ
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:
>Είναι αίσθηση της Γερουσίας ότι η άμεση πώληση η μεταφορά όπλων/εξοπλισμού από τις
Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα προωθούσε τα συμφέροντα ασφάλειας των
ΗΠΑ στην Ευρώπη βοηθώντας να μειωθεί η εξάρτηση της Κυβέρνησης της Κύπρου σε άλλες χώρες
για υλικά που σχετίζονται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου χωρών που θέτουν προκλήσεις
στα συμφέροντα των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο, και
> Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων να συνεχίζουν να υποστηρίζουν προσπάθειες
που διευκολύνονται από τον ΟΗΕ προς μια συνολική λύση στη διαίρεση της Κύπρου και για τη
Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟικό πρόγραμμα Συνεταιρισμού της Ειρήνης.
Και η δέσμευση μεγαλώνει…

Ας δούμε λοιπόν κάποια βασικά σημεία του νομοσχεδίου τα οποία φανερώνουν τους
πραγματικούς σκοπούς των Δυτικών μας «φίλων».

Υπάρχει εξουσιοδότηση να διατεθεί για το οικονομικό έτος 2020 το ποσό 2.000.000 δολαρίων
για βοήθεια της Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) προς την Ελλάδα και
2.000.000 δολαρίων για παροχή τέτοιας βοήθειας προς την Κύπρο. Η βοήθεια διατίθεται για τους
ακόλουθους σκοπούς:

> Είναι πολιτική των ΗΠΑ η υποστήριξη προσπαθειών για αντιμετώπιση
των παρεμβάσεων και της επιρροής της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην
Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την αυξημένη συνεργασία για την ασφάλεια με τις
Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και
την ενημέρωση για θέματα διαδικτύου και θαλάσσιων περιοχών.

1.Εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών.
2.Προώθηση καλύτερης κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
3.Εγκαθίδρυση καλύτερης σχέσης μεταξύ των στρατιωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών και των

>να ενθαρρυνθούν οι χώρες της περιοχής να αρνούνται υπηρεσίες
ελλιμενισμού σε πλοία της Ρωσικής Ομοσπονδίας που υποστηρίζουν την κυβέρνηση
του Μπασάρ Αλ Άσσαντ στη Συρία.

στρατιωτικών της χώρας για να κτίσουν συμμαχίες για το μέλλον.
4.Ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και ικανοτήτων για κοινές επιχειρήσεις.
5.Εστίαση στην επαγγελματική στρατιωτική εκπαίδευση.
6.Να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά τους κονδύλια για να λάβουν
ένα μειωμένο κόστος για άλλη εκπαίδευση και κατάρτιση του Υπουργείου Άμυνας.
7.Παροχή βοήθειας για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας.

Τελευταίο και σημαντικότερο, η πρόθεση για δημιουργία
έκθεσης για την επιζήμια επίδραση της Ρωσίας στην
Ανατολική Μεσόγειο, αφού το νομοσχέδιο αναφέρει
ενδεικτικά τα εξής: Όχι αργότερο από 90 ημέρες μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός
Εξωτερικών θα υποβάλει στις αρμόδιες επιτροπές του
Κογκρέσου έκθεση σχετικά με την επιζήμια επιρροή της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και το
Ισραήλ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πολυδιάστατη εξωτερική
πολιτική;
Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια πολύ
σημαντική χώρα, όπως είναι η Ρωσία, μόνιμο μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας, απειλούνται πολύ σοβαρά.
Πώς λοιπόν με τέτοιους όρους μπορεί να εφαρμοστεί η
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, την οποία με κάθε
ευκαιρία διατυμπανίζει η κυβέρνηση;
Φαίνεται λοιπόν πως κάτι ύποπτο συμβαίνει με αυτά
που συμφωνούνται πίσω από κλειστές πόρτες με
τους Αμερικανούς για εξυπηρέτηση των στρατηγικών
συμφερόντων των ΗΠΑ.
Το θέμα είναι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή διακυβεύονται
ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας με
όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τη χώρα και
το λαό μας. Μια κυβέρνηση που σέβεται το λαό της,
θα έπρεπε να λογοδοτήσει και να ενημερώσει όλες τις
πολιτικές δυνάμεις τι πραγματικά έχει συμφωνήσει με
τους Αμερικανούς.
•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ι απάνω που έχουν βγει τα «γιαταγάνια» για τον χαρακτήρα και τις κατευθύνσεις του κόμματος της Δεξιάς, ας μας επιτραπεί να … αποστασιοποιηθούμε και να δούμε τα
πράγματα λίγο έξω από το πλαίσιο που οι ίδιοι θέτουν.

Αφορμή, όπως γίνεται αντιληπτό, ήταν η «κόντρα» που ξέσπασε ανάμεσα στον πρώην Υπ. Υγείας κ. Παμπορίδη και τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Α. Νεοφύτου. Ανάμεσα
στα πολλά που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός ήταν και το γεγονός ότι το πατριωτικό αίσθημα των συναγερμικών μετατράπηκε σε εθνικιστικό παραλήρημα. Σημείωνε,
γενικότερα, ότι ο ΔΗΣΥ απομακρύνεται από τις ιστορικές και διαχρονικές του αξίες και την παρακαταθήκη του Γ. Κληρίδη. Ποιες είναι όμως αυτές οι αξίες και αυτή η παρακαταθήκη;

Η συγκρότηση της Δεξιάς στην Κύπρο

Ποιον πείθουν;

Σε όρους ταξικής πάλης δεν υπάρχει ο διαχωρισμός Αριστερά-Δεξιά. Η βασική
αντίθεση είναι ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο. Με τους όρους Αριστερά
και Δεξιά αποτυπώνεται στην πολιτική ορολογία (ορισμένες φορές στρεβλά) η πιο
πάνω αντίθεση. Στην ουσία Αριστερά ορίζουμε τους πολιτικούς σχηματισμούς που
ασπάζονται την μαρξιστική ιδεολογία, εκπροσωπούν τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης και παλεύουν για την σοσιαλιστική προοπτική. Αντίστοιχα, με τον όρο Δεξιά
αναφερόμαστε στα κόμματα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και
τάσσονται υπέρ της διατήρησης του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ σε ιδεολογικό
επίπεδο ταυτίζονται κατά γενική ομολογία με συντηρητικές θέσεις, εθνοκεντρικές και
θρησκοκεντρικές προσεγγίσεις.

Έχει δίκαιο ο κ. Παμπορίδης όταν κατηγορεί την ηγεσία του ΔΗΣΥ ότι διαγωνιζόταν με το ΕΛΑΜ
για το ποιος θα ακολουθήσει το πιο εθνικιστικό παραλήρημα. Έχει διερωτηθεί καθόλου ο κ.
Παμπορίδης (και ο κάθε Παμπορίδης που ως προοδευτικός θα αλλάξει από μέσα τον ΔΗΣΥ), από
πού ξεφύτρωσαν οι νεοναζί της Κύπρου; Μήπως σαν ενεργός συναγερμικός τόσα χρόνια, δεν
γνωρίζει με ποια συνθήματα πορεύεται και πολιτεύεται η νεολαία του ΔΗΣΥ στα σχολεία, στα
πανεπιστήμια, σε αντικατοχικές, μνημόσυνα του Γρίβα και κάθε 1η Απριλίου; Μήπως δεν έχει
ξεναγηθεί σε κάποιο από τα τόσα εθνικόφρονα σωματεία; Εμάς πάντως δεν μας πείθει καμιά
ευκαιριακή ανησυχία.

Στην Κύπρο, πριν την ανεξαρτησία, η Δεξιά ήταν στην ουσία όλο το φάσμα της
πολιτικής που συνασπιζόταν γύρω από την Εθναρχία (Εκκλησία) και είχε δύο βασικά
συνεκτικά χαρακτηριστικά: Τον εθνικισμό/αλυτρωτισμό και τον αντικομμουνισμό.
Τέτοια έκφραση της Δεξιάς υπήρξε και η ΕΟΚΑ, παρά το γεγονός ότι αργότερα
διασπάστηκε στην μακαριακή και στην γριβική παράταξη.
Ο ΔΗΣΥ ιδρύεται το 1976, σε μια προσπάθεια να βγει η Δεξιά από την απομόνωση, λόγω
και της σύνδεσής της με τα τραγικά γεγονότα του 1974. Γίνεται λοιπόν ο πολιτικός
χώρος που στεγάζει ένα ευρύ φάσμα της Δεξιάς, από την κλασική αστική τάξη με
εμπορική-οικονομική δραστηριοποίηση, με πιο φιλελεύθερο πολιτικό προσανατολισμό
μέχρι και τους πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β’. Σταθεροποιείται και καθιερώνεται ως ο
κύριος πόλος και εκφραστής της Ε/κ δεξιάς.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα, λοιπόν, δεν μας ξαφνιάζει καθόλου. Δεν αποτελεί είδηση
η ύπαρξη διαφορετικών τάσεων στις τάξεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αποτελεί
απότοκο της ίδιας της ταυτότητας και σύνθεσης της κυπριακής δεξιάς. Ο ΔΗ.ΣΥ
λειτουργεί διαχρονικά σαν ένα καλοκουρδισμένο εκκρεμές. Από τη μια υιοθετεί τη
θέση για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και από την άλλη υιοθετεί εθνικιστική
ρητορική. Αλλάζει στάση και θέση ανάλογα με το ακροατήριο που έχει απέναντι του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διακήρυξη Αρχών του κόμματος το 1976 προβάλλεται
ως ανάγκη «ειρηνικής συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων», ενώ καταδικάζεται το
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ως «άφρον, παρανοϊκόν και εγκληματικόν»,
χωρίς βέβαια να κατονομάζει κάποιον υπαίτιο ή εκτελεστή. Όσοι ζούμε στην Κύπρο
γνωρίζουμε πώς έχει γαλουχήσει ο Συναγερμός γενιές με την ανάγκη ειρηνικής
συμβίωσης με τους Τ/κ και πόσο πολύ καταδικάζει ο Συναγερμός το πραξικόπημα,
τους πρωτεργάτες, τους εντολείς και τους εκτελεστές του.

Δεν μας πείθει εξάλλου και όποιος καταφεύγει στον Γ. Κληρίδη για να κάνει υποδείξεις. Ο Γ.
Κληρίδης ήταν ιδρυτής και ηγέτης επί δεκαετίες του ΔΗΣΥ. Ό,τι προσάπτουμε στον ΔΗΣΥ για την
αλλοπρόσαλλη πολιτική του με τη διαρκή εναλλαγή του «ρεαλισμού» με την φουστανέλλα και κατ’
επέκταση ως προς την διαχείριση του Κυπριακού, φέρει ανεξίτηλη την σφραγίδα του κ. Κληρίδη.

Επί της ουσίας…
Δεν ξενίζει, όπως έχουμε πει, η όποια κόντρα ξεσπά κατά καιρούς στον ΔΗΣΥ. Είτε αυτή αφορά
προσωπικές ατζέντες, είτε αφορά το πόσο εθνικιστικά ή κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά θα πάρει η
δημόσια ρητορική του. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι κύριος σκοπός του ΔΗΣΥ, όπως και όλων
των αστικών κομμάτων, παραμένει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Αυτό είναι
που στην τελική ορίζει το πώς θα κινηθεί, πώς θα πολιτευτεί και τι θα επιδιώξει.
Δεν είναι άλλωστε αποκλειστικό φαινόμενο της Δεξιάς στην Κύπρο. Δεν είναι ούτε φαινόμενο της
εποχής μας αυτό. Οι διαφορετικές εκφράσεις που παίρνει ο ταξικός λόγος της Δεξιάς προκύπτει
είτε από τις ενδοαστικές αντιθέσεις που υπάρχουν και λειτουργούν μέσα στον καπιταλισμό, είτε
από τις ανάγκες του κεφαλαίου για αντιμετώπιση, για καταστολή ή ενσωμάτωση των λαϊκών
διεκδικήσεων. Είτε τον ένα μανδύα ενδυθεί το εκάστοτε αστικό κόμμα είτε τον άλλο, η ουσία
παραμένει ότι σε καμιά περίπτωση και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί ούτε να καταδείξει ούτε να
καταπολεμήσει τις αιτίες που οδηγούν στην εκμετάλλευση, στην φτώχεια, τη μετανάστευση, τους
πολέμους, την προσφυγιά, την αδικία. Γιατί ακριβώς είναι ταγμένο να τις υπηρετεί.
ΥΓ: Προσπαθήσαμε να σχολιάσουμε κάποια σημεία της επίμαχης συνέντευξης του κ. Παμπορίδη
όπως «ο ΔΗΣΥ αμφισβήτησε το κατεστημένο και πολεμήθηκε από αυτό όσο λίγα κόμματα» ή «Ο
Συναγερμός δεν απευθύνθηκε ποτέ στα βασικά ένστικτα του εύκολου λαϊκισμού», αλλά κατέστη
αδύνατο.
•Φωτεινή Χαραλάμπους
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

νέοι επιστήμονες
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ε την πρώτη ματιά, κάποιος μπορεί να διερωτηθεί ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην δικαιοσύνη και το παράλογο της ζωής. Το ερώτημα της δικαιοσύνης
προβλημάτισε και ενέπνευσε ταυτόχρονα τον φιλοσοφικό κόσμο από τα χρόνια της αρχαιότητας.

Κανείς δεν έχει φτάσει πραγματικά σε μία χειροπιαστή επεξήγηση
για το τί είναι η δικαιοσύνη και για το πως λειτουργεί αφού
πρόκειται για μία έννοια που παραμένει ανοιχτή. Αυτό γίνεται γιατί
έχει χαρακτήρα πολύμορφο και πολύπλευρο. Ο φιλοσοφικός κόσμος
δεν θα φτάσει ίσως ποτέ να καθορίσει την έννοια της. Η έννοια της
δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένη με άλλες έννοιες όπως οι νόμοι, το
δίκαιο, το καλό και η αξία για παράδειγμα, που είναι δύσκολο να
καθοριστεί, εάν δεν ληφθούν επίσης υπόψη οι παραπάνω έννοιες.
Η μεταφυσική δικαιοσύνη και η θεσμική δικαιοσύνη έρχονται τις
περισσότερες φορές σε σύγκρουση. Το ερώτημα που εγείρεται
είναι εάν ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει πιστός είτε στη μία
δικαιοσύνη είτε στην άλλη. Έχουμε να κάνουμε με δύο έννοιες που
θεωρούνται απόλυτες αλήθειες και αυτό οδηγεί τις περισσότερες
φορές σε αρνητικά αποτελέσματα. Εάν βάλουμε στην άκρη την
μεταφυσική δικαιοσύνη και τη θεσμική δικαιοσύνη, κάποιος μπορεί
να πει ότι ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη αίσθηση δικαιοσύνης και
ότι έχει την ικανότητα να διαχωρίσει μία καλή πράξη από μία κακή
πράξη. Έρχεται η στιγμή όπου ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι, ότι και
να κάνει, η αδικία μοιάζει να θριαμβεύει στον κόσμο. Γιατί πεθαίνουν
αθώοι άνθρωποι είτε από την ασιτία είτε από τον πόλεμο; Γιατί ο
άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα προβλημάτων στη
ζωή του; Αυτές οι ερωτήσεις έρχονται στο μυαλό και είναι στο χέρι
του κάθε ανθρώπου να συνειδητοποιήσει ποια διαδρομή πρέπει να
ακολουθήσει για να φτάσει στην δικαιοσύνη, εάν υπάρχει.
Η φιλοσοφία του παραλόγου που παρουσιάζεται στο έργο του Albert
Camus κτίζεται μπορούμε να πούμε γύρω από το θέμα της δικαιοσύνης
η καλύτερα γύρω από το θέμα της αδικίας. Ποιος είναι πραγματικά
ο παράλογος άνθρωπος του Camus; Είναι αυτός που συνειδητοποιεί
ότι η ύπαρξη του είναι άδικη και ότι και να κάνει, μία μέρα όλα θα
σταματήσουν με την άφιξη του θανάτου. Γιατί να ζει και πως να ζει;
Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αναζητάει απαντήσεις, γυρεύει
μία ανακούφιση για να μπορέσει να υπερβεί τον φόβο του θανάτου
από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Στρέφεται προς τον Θεό,
αλλά αυτός παραμένει πάντα σιωπηλός και ο άνθρωπος συνεχίζει
να έχει αναπάντητα ερωτήματα. Μπροστά σε αυτή τη σιωπή, ο
άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση και μια
μεγάλη
ανακάλυψη.
Η ύπαρξη του Θεού
αμφισβητείται και ο
άνθρωπος αρχίζει σιγά
σιγά να χρησιμοποιεί
το
πιο
δυνατό
εργαλείο που κατέχει
όντας άνθρωπος. Την
λογική του. Αυτή του
η ικανότητα μπορεί να
γίνει ένα επικίνδυνο
εργαλείο εφόσον ο
άνθρωπος μπορεί να
το
χρησιμοποιήσει
με λάθος τρόπο. Οι
φρικαλεότητες
των
δύο
παγκόσμιων
πολέμων είναι ένα
χαρακτηριστικό
παράδειγμα.
Ο
άνθρωπος
που
οδηγείται μόνο από
τη λογική δεν μπορεί
παρά να οδηγηθεί
προς τον μηδενισμό
τον όποιο εξηγεί ο
Νίτσε στο έργο του. Η
πρόταση του Ζαραθούστρα “ τίποτα δεν είναι αληθινό, όλα επιτρέπονται”
αφήνει τη φαντασία του αναγνώστη σε μία κατάσταση το λιγότερο μπερδεμένη
και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αποκαλούμενη απόλυτη επιβεβαίωση.
Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην ζωή κατά την άποψη του Camus.

Η “σκέψη του
μεσημεριού” του
Camus δείχνει
το δρόμο. Όλο το έργο του
Camus στηρίζεται σε μια
δυαδικότητα. Υπάρχει
το σκοτάδι αλλά
υπάρχει και το φως.

Για να μη ξεπεραστεί αυτό το όριο, ο Camus, μαζί με τη φιλοσοφία του
παραλόγου, προωθεί επίσης της φιλοσοφία της εξέγερσης. Όταν ο άνθρωπος
συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση του είναι δυστυχής, έχει δύο επιλογές,
είτε να αυτοκτονήσει για να μη υποφέρει, είτε να εξεγερθεί. Πρέπει κατά τον
Camus, να λέμε “ναι” στη ζωή και “όχι” στον θάνατο.

Ο παράλογος άνθρωπος πρέπει να ψάξει και να βρει τα πράγματα που έχουν
αξία στη ζωή. Μεταξύ αυτών των πραγμάτων, ο Camus υπογραμμίζει ότι
υπάρχει κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη μας. Για να νιώσει
ο άνθρωπος ευτυχής και όχι το αντίθετο, πρέπει να μοιραστεί τις ανησυχίες
του με τους συνανθρώπους του και από κει και πέρα όλοι οι άνθρωποι πρέπει
να ενώσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για να μπορέσουν
να φτάσουν σε ένα κόσμο πιο δίκαιο. Αυτή η αξία της αλληλεγγύης και η
ανακάλυψη του άλλου, είναι για τον Camus αυτό το στοιχείο που θα βοηθήσει
τον άνθρωπο να διαχωρίσει το καλό από το κακό, το άδικο από το δίκιο.
Ο Camus καλεί τον άνθρωπο να γίνει ευτυχισμένος, αυτό δεν πρέπει να
παραμείνει μόνο μία ουτοπία. Εάν ο άνθρωπος σέβεται τη φύση, τον
συνάνθρωπο του και κυρίως τον εαυτό του, μπορεί να φτάσει στην ευτυχία.
Η “σκέψη του μεσημεριού” του Camus δείχνει τον δρόμο. Όλο το έργο του
Camus στηρίζεται σε μια δυαδικότητα. Υπάρχει το σκοτάδι αλλά υπάρχει
και το φως. Αυτή η δυαδικότητα δείχνει πως αν και εφόσον ο άνθρωπος
θα ψάχνει συνεχώς απαντήσεις για το νόημα της ζωής, πρέπει να αφήσει
κατά μέρος αυτούς τους προβληματισμούς και να γευτεί τη ζωή μαζί με
τα αρνητικά και με τα θετικά της στοιχεία. Να
απολαμβάνει τη ζωή χωρίς να καταστρέφει την
ελευθερία του συνανθρώπου του, να αφήνει τις
αισθήσεις του ελεύθερες για να αισθανθεί τη χαρά
της ζωής χωρίς να καταφεύγει στην υπερβολή.
Για να μπορέσει η δικαιοσύνη και το παράλογο να
συνυπάρξουν στην ψυχή του ανθρώπου, πρέπει το
όριο να είναι το στοιχείο που θα δείξει τον δρόμο.

•Αντζέλικα Θεοφανίδη
Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Γαλλικών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ευρωπαϊκά θέματα

Ο

μάδα βουλευτών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
παρέμβει και να σταματήσει την έκδοση του Julian
Assange από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ.

Η επιστολή, η οποία υπογράφηκε από 37 βουλευτές συμπεριλαμβανομένων 32 από την Αριστερά - αποδοκιμάζει
το αίτημα των ΗΠΑ να απελάσουν τον ιδρυτή του Wikileaks
και υπογραμμίζει τη σημασία του δικαιώματος στην
πληροφόρηση ως θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας.
Οι ευρωβουλευτές μοιράστηκαν τις σοβαρές ανησυχίες
του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα
βασανιστήρια Nils Melzer, ότι η έκδοση θα έθετε
τον Assange στον κίνδυνο σκληρής, απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Προτρέπει επίσης τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής
κ. Frans Timmermans να προασπίσει τα
ανθρώπινα δικαιώματα του Assange βάσει των
διεθνών και κοινοτικών νόμων, με ιδιαίτερη
αναφορά στη νέα νομοθεσία που παρέχει
προστασία των υπευθύνων καταγγελίας
εντός της ΕΕ.

Απαιτούμε διαφάνεια στις
διαδικασίες πρόσληψης
Δήλωση της Gabi Zimmer, προέδρου της ομάδας της
ΕΕΑ/ΒΠΑ
«Καταδικάζουμε τις δηλώσεις του Manfred Weber κατά
τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας, που εξισώνουν την
ακροδεξιά, η οποία κρίνει τον λαό με βάση τη φυλή, με τη
ριζοσπαστική αριστερά που αγωνίζεται για περισσότερη δημοκρατία
και κοινωνική Ευρώπη. Αυτή η διχαστική ρητορική είναι μάλλον
ανάρμοστη για κάποιον που επιδιώκει την κορυφαία δουλειά στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια άλλων πολιτικών ομάδων να αποκλείσουν ή να
κάνουν διακρίσεις εναντίον μας κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αναμένουμε επίσης μια δημοκρατική και διαφανή διαδικασία για τον
διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής. Καταρχήν, ο μελλοντικός πρόεδρος θα
πρέπει να είναι κάποιος που απολαμβάνει ευρεία υποστήριξη από τους
βουλευτές του ΕΚ, εκλεγμένος με τρόπο συνεκτικό, διαφανή και
ανοιχτό. Κάθε μελλοντική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με θεσμικούς κανόνες
και διαδικασίες.
Απορρίπτουμε σθεναρά τις τυχόν συμφωνίες που επηρεάζουν
περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών και των δημοκρατικών
αξιών. Δυστυχώς, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις ότι αυτό είναι
που προσπαθούν άλλες πολιτικές ομάδες. Θα αντιταχθούμε σθεναρά
σε τέτοιες συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο που τους επικρίνουμε στο
Συμβούλιο.»

Κύπρος: Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για τις
προκλήσεις της Τουρκίας
Η GUE / NGL υποστηρίζει την προσπάθεια της ΕΕ να συμφωνήσει
μέτρα ενόψει των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της Τουρκίας στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ζητούμε
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει αποτελεσματικά μέτρα
προκειμένου να τερματίσει τις προκλήσεις της Τουρκίας. Ο τερματισμός
των προκλήσεων θα συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών για την
επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.
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αφιέρωμα

«ματωμένους» Ιούληδες κλείνουμε φέτος. Τόσοι Ιούληδες, για να μας θυμίζουν «το πρόσωπο του τέρατος» όπως έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκις.
Το δίδυμο έγκλημα εις βάρος του λαού και του τόπου μας, δεν είναι ξέχωρο και αποκομμένο από την ιστορική πραγματικότητα. Δεν είναι απλά μεμονωμένες «πράξεις
άφρονων» που οδήγησαν σε μια «ειρηνευτική αποστολή» αλλά αντιθέτως, είναι προϊόν μιας μακρόχρονης συνομωσίας και σχεδιασμού από τα ιμπεριαλιστικά
κέντρα.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Τα πολλά σχέδια πραξικοπήματος
Ένα συχνό ψέμα που ακούμε από τους απολογητές
του Γρίβα και της ακροδεξιάς, στην προσπάθεια τους
να δικαιολογήσουν τις επαίσχυντες και προδοτικές
ενέργειες, είναι ότι το πραξικόπημα έγινε 6 μήνες
μετά τον θάνατο του Γρίβα – «μα ο Γρίβας ήταν
νεκρός όταν έγινε το πραξικόπημα»… Η αλήθεια
όμως είναι ότι υπήρχαν σχέδια για πραξικόπημα και
ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης από πολύ πιο
πριν την 15η Ιουλίου 1974. Για του λόγου το αληθές,
τα προδοτικά σχέδια επιβεβαιώνει το «Πόρισμα της
Βουλής για τον Φάκελο της Κύπρου».
Μέσα σε μια περίοδο αστάθειας και φόβου,
την οποία δημιούργησαν η τρομοκρατία και
ο τραμπουκισμός του εθνικισμού ένθεν και
ένθεν, εκπονούνται τα πραξικοπηματικά σχέδια
«Επιχείρησις Σφενδόνη», «Απόλλων», «Γρόνθος»,
«Ανταπόδοσις», «Τύφων», «Κεραυνός», «Αλώπηξ»
και «Νίκη». Όλα σχεδιασμένα από τον ολετήρα
Γρίβα και τους συνεργάτες του Γ. Καρούσο, Κροίσο
Χ. και Σ. Σύρο.

Ο συνωμοτικός ρόλος των ξένων
δυνάμεων
Σε όλη αυτή την περίοδο, πρωταγωνιστικό
ρόλο είχαν οι ιμπεριαλιστικοί δάκτυλοι που είτε
αποσιωπούσαν τις προδοτικές ενέργειες, είτε τις
στήριζαν υλικοοικονομικά. Το αμερικανικό και
διχοτομικό σχέδιο «Άτσενσον» είχε κάνει την
εμφάνιση του και ταυτόχρονα οι ΗΠΑ-ΒρετανίαΤουρκία, πίεζαν προς την αποδοχή του.
Ενδεικτικό της άμεσης ανάμειξης των ιμπεριαλιστών
στον διαμελισμό της Κύπρου αλλά και της
προδοτικής δράσης του Γρίβα, είναι το απόρρητο
τηλεγράφημα του Υφυπουργού των ΗΠΑ Τζωρτζ
Μπωλ προς τον διαμεσολαβητή στο κυπριακό Ντην
Άτσενσον, το οποίο εμπεριέχεται στο «Πόρισμα
της Βουλής για τον Φάκελο της Κύπρου»: «[…]
Διαφαίνεται ότι ο Μακάριος έχει το επάνω χέρι
στη σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα
με όλα τα δεδομένα, η Αθήνα φοβάται να κινηθεί
εναντίον του, εκτός και αν ο στρατηγός Γρίβας είναι
διατεθειμένος να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Αυτό
υποδηλώνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την
κατεύθυνση επηρεασμού του στρατηγού Γρίβα κάτι
που δεν κάναμε ακόμη» (22/08/1964, Απόρρητο
τηλεγράφημα 477).
Άμοιροι ευθυνών δεν θα μπορούσαν να είναι οι
Βρετανοί πρώην αποικιοκράτες αφού εκτός από την
διχοτομική πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» που
είχαν εφαρμόσει στην Κύπρο, εμπλέκονταν ξανά
άμεσα στα εσωτερικά του νησιού. Σε σημείο που
και πάλι εμπεριέχεται στον «Φάκελο της Κύπρου»,
βλέπουμε τηλεγράφημα Βρετανού αξιωματούχου
προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας:
«Η Βρετανία δεν θα αρνηθεί, εάν τα τουρκικά
στρατεύματα καταλάβουν περίπου το 1/3 του
νησιού πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του
πυρός» (O.LH13267 2130 21/.7.74 CLA).

Μετρώντας πληγές
H Κύπρος περνούσε διά μέσου μιας ακανθώδους
περιόδου αφού οι εθνικιστικοί και παραστρατιωτικοί
κύκλοι ποτέ δεν άφησαν τα όπλα, ποτέ δεν
εγκατέλειψαν τον ενωτικό και αντικομμουνιστικό
τους αγώνα.
Το 1963 κιόλας άρχισαν οι πρώτες δικοινοτικές
ταραχές και συνεχίστηκαν (επισήμως) μέχρι το
1967. Οι δολοφονίες αριστερών και δημοκρατικών
ανθρώπων, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων,
οι βομβαρδισμοί, οι τραμπουκισμοί, οι ένοπλες
επιθέσεις και οι βιαιοπραγίες ήταν πλέον καθημερινό

φαινόμενο. Απάνθρωπα εγκλήματα που έφερναν τη σφραγίδα του Γεώργιου
Γρίβα αλλά και των άλλων εθνικιστικών και παραστρατιωτικών ομάδων που
δραστηριοποιούνταν στο νησί.
Η Κύπρος άρχισε ήδη να μετρά ξανά τις πληγές της και μαζί, τα
χαμένα της τέκνα που έπεσαν από τα βόλια του φασισμού.

Η κορύφωση του εγκλήματος
Τη δεκαετία του 1970 οι εντάσεις κορυφώνονται και η
δημοκρατία απειλείται άμεσα για άλλη μια φορά. Τον
Μάρτιο του 1970 γίνεται απόπειρα δολοφονίας του
προέδρου Μακαρίου, ενώ την επόμενη χρονιά φτάνει
στην Κύπρο ξανά ο Γρίβας και ιδρύει την φασιστική
οργάνωση ΕΟΚΑ Β’, με ξεκάθαρο τρομοκρατικό και
αντικομμουνιστικό χαρακτήρα.
Οι εκκλήσεις και οι ενέργειες του ΑΚΕΛ
για δημιουργία πολιτοφυλακής και
ενεργή επαγρύπνηση στις διαφαινόμενες
πραξικοπηματικές ενέργειες, δε βρίσκουν
ανταπόκριση. Η ΕΟΚΑ Β’ αρχίζει τη δράση της
και με τη βοήθεια της ελληνικής Χούντας, οι
εξελίξεις για την διενέργεια πραξικοπήματος
τροχοδρομούνται. Όπως ανέφερε σε
κατάθεση του στην «Εξεταστική Επιτροπή
της Βουλής των Ελλήνων» (16-17/12/1986)
ο Γ. Μπονάνος, τότε Αρχηγός Ενόπλων
Δυνάμεων: «Δεν ξέρω τους λόγους που
είχε ο Ιωαννίδης. Είναι όμως γεγονός ότι
την ανατροπή του Μακαρίου την είχε στο
μυαλό του από το Φεβρουάριο του 1974 και
το είχε θέσει παρουσία Ανδρουτσόπουλου,
Γκιζίκη και εμού».
Τελικά στις 30 Ιουνίου 1974 λαμβάνεται η
απόφαση για τη διενέργεια πραξικοπήματος
και δύο εβδομάδες μετά, το «παιδί» των
αμερικανο-νατοϊκών σχεδίων παίρνει σάρκα
και οστά.

«Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το
νοσοκομείο»
Τις πρωινές ώρες της αποφράδας μέρας, τα
τανκς είναι ήδη στους δρόμους, κατευθυνόμενα
προς το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ταυτόχρονα
εκδηλώνονται επιθέσεις εναντίον του ΡΙΚ, του
στρατοπέδου του Εφεδρικού Σώματος, του
Αρχηγείου Αστυνομίας και του Αεροδρομίου
Λευκωσίας. Παρά τις διακηρύξεις των προδοτών για
τη δολοφονία του νόμιμου προέδρου, ο Μακάριος με
τη συμβολή του ΑΚΕΛ και των πατριωτικών δυνάμεων,
καταφέρνει να διαφύγει από το Προεδρικό και να
επιζήσει του πραξικοπήματος.
Το «προϊόν» όμως της καθοδηγούμενης προδοσίας,
καταφέρνει –έστω προσωρινά- να στεριώσει και πρόεδρος
της πραξικοπηματικής κυβέρνησης «ορκίζεται» ο –παλιός
γνώριμος, εθνικιστής και τρομοκράτης- Νίκος Σαμψών. Με την
προδοτική «κυβέρνηση» να διακηρύττει ως στόχο την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα και με την Τουρκία να θεωρεί την ενέργεια
αυτή ως άμεση απειλή προς τους Τουρκοκύπριους, ο δρόμος για την
εισβολή και τον διαμελισμό της χώρας μας, είχε ανοίξει.

Της ίδιας μάνας γέννα
Στις 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται το δράμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
με την εισβολή της Τουρκίας. Η Τουρκία είχε ουσιαστικά βρει ανοικτές
πόρτες, αφού προς αυτό είχε φροντίσει η πραξικοπηματική «κυβέρνηση».
Οι αριστεροί και δημοκρατικοί γέμιζαν συλλήβδην τις φυλακές μη
μπορώντας έτσι να υπερασπίσουν την πατρίδα τους, διάφορες δυνάμεις
της Εθνικής Φρουράς είχαν πάρει διαταγή απόσυρσης από τον χώρο
τους και ένα αρκετά σημαντικό μέρος του οπλισμού είχε καταστραφεί
κατά τις μάχες των προηγούμενων ημερών ή παρέμενε κλειδωμένο
σε αποθήκες. Οι πληροφορίες που υπήρχαν για την ανησυχητική και
ασυνήθιστη παρουσία τουρκικών δυνάμεων στα ανοικτά της Κύπρου
αγνοούνταν, ενώ η Χούντα «καθησύχαζε» την Κύπρο λέγοντας ότι η
όλη τουρκική δραστηριότητα αφορά απλώς «στρατιωτική άσκηση».

αφιέρωμα

Τελικά η Τουρκία εισβάλει στη χώρα μας και καταλαμβάνει το 36% των εδαφών της. Χιλιάδες Κύπριοι σκοτώνονται
προδομένοι από την τότε ηγεσία του «κράτους» και του στρατού, χιλιάδες προσφυγοποιούνται και εκατοντάδες
παραμένουν ως σήμερα αγνοούμενοι. Το δίδυμο έγκλημα άφησε ανεπανόρθωτα ανοικτές πληγές στο σώμα της Κύπρου
και τραγικές μνήμες χαραγμένες στη συνείδηση του λαού μας. Στον αντίποδα οι ένοχοι, οι σχεδιαστές και εκτελεστές
του εγκλήματος, παραμένουν ατιμώρητοι.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΕΝΝΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το 1959, η Αριστερά και οι
οργανώσεις της στήριξαν το νεογέννητο κράτος και ενέτειναν τη διεξαγωγή
του αντι-ιμπεριαλιστικού τους αγώνα, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της
ανεξαρτησίας. Οι βρετανικές βάσεις στο νησί, η Συνθήκη Εγγυήσεων και
άλλα διχοτομικά στοιχεία του Συντάγματος καταγγέλλονταν από το κόμμα
μας ως απαράδεκτα. Η Αριστερά όμως είχε την πολιτική ωριμότητα να
περιφρουρήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, παλεύοντας ταυτόχρονα
για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της.
Στον αντίποδα, μετά το τέλος της δράσης της ΕΟΚΑ και με την
υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, η εθνικιστική
ελληνοκυπριακή δεξιά επέμενε τυφλά στη γραμμή του
ένοπλου αγώνα για την επίτευξη της Ένωσης. Η Κυπριακή
Δημοκρατία για αυτούς ήταν ένα ανεπιθύμητο νόθο παιδί
και έπρεπε να τορπιλιστεί. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι
Τουρκοκύπριοι εθνικιστές αποδέχτηκαν την Ανεξαρτησία
μόνο ως ενδιάμεσο σταθμό για την οριστική διχοτόμηση
του νησιού – για την οποία διεξήγαγαν τη δική τους
τρομοκρατική δράση.

Νέος κύκλος αίματος
Η δεκαετία του 1960 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1970, χαρακτηρίζονται από την ένοπλη δράση
παραστρατιωτικών οργανώσεων των εθνικιστών
των δύο κοινοτήτων. Αρχικά η TMT, οι ομάδες
Γρίβα-Γιωρκάτζιη-Σαμψών και μετέπειτα η ΕΟΚΑ Β’,
τρομοκρατούν τον κυπριακό λαό και θέτουν ένα νοερό,
οριστικό συρματόπλεγμα στο νησί.
Εκτελούν πολίτες αδιάκριτα με την κατηγορία του
προδότη ή του «υπόπτου για προδοσία», τραμπουκίζουν
και βιαιοπραγούν εις βάρος οποιουδήποτε διαφωνεί με
τη δράση τους, λεηλατούν και καταστρέφουν περιουσίες
ανθρώπων, απαγάγουν κόσμο και βομβαρδίζουν
υποστατικά. Ένας νέος κύκλος αίματος είχε ξεκινήσει
από το 1963 και για άλλη μια φορά μετά το 1955-59, η
Αριστερά βρέθηκε στο στόχαστρο.
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Στόχος η Αριστερά και οι οργανώσεις
της
Με την επανέναρξη της τρομοκρατικής υστερίας, η
Αριστερά, η μόνη πατριωτική δύναμη που στάθηκε
συνειδητά στο ύψος των περιστάσεων, άρχισε να
μετρά ξανά νεκρούς. Ένας-ένας τα στελέχη και οι
υποστηρικτές της, αρχίζουν να πέφτουν στο βωμό
της ελευθερίας. Η Οργάνωση μας, η ΕΔΟΝ, έχασε
αρκετά διαλεχτά της στελέχη που υπερασπίστηκαν
τη δημοκρατία και την εδαφική ακεραιότητα της
Κύπρου κατά το πραξικόπημα και την τουρκική
εισβολή. Η δράση της ΕΔΟΝ ενάντια στον φασισμό,
τον ιμπεριαλισμό, τις δολοφονίες Αριστερών και υπέρ
της δημοκρατίας, είχαν αιματηρό τίμημα. Τίμημα το
οποίο πλήρωσε και η Οργάνωση μας, δίνοντας για
τον αγώνα της, δεκάδες ηρωομάρτυρες. Δεκάδες
γίγαντες που κοίταξαν κατάματα τον φασισμό και
δεν φοβήθηκαν.

«…έτυχε να ‘ναι και καλή σοδειά»
Από τα βόλια των δολοφόνων της ΕΟΚΑ Β’, έπεσε
ο Θάνος Πελλάκης – μέλος της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ.
Ο Θάνος απήχθη από την προδοτική οργάνωση και
εκτελέστηκε στο λατομείο της Παρεκκλησιάς τον
Οκτώβρη του 1973.
Ο Κυριάκος Παπαλάζαρος, μέλος της ηρωικής
οικογένειας του ιερέα Παπαλάζαρου, εκτελέστηκε
άνανδρα στη Μητρόπολη Πάφου όπου θήτευε,
από φρουρό της Μητρόπολης και μέλος της ΕΟΚΑ
Β’. Η παρουσία του Κυριάκου εκεί συνέπεσε με
το εκκλησιαστικό πραξικόπημα εις βάρος του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η δολοφονία του ήρωα
ΕΔΟΝίτη, σαφώς πολιτική, έγινε την 1η Ιουλίου
1974.
Οι Γιώργος Χαραλάµπους, Ανδρέας Θεοδοσίου
και Αχιλλέας Κουρτελλής, µέλη της Ε∆ΟΝ,
συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους «τέσσερεις
του Άη Γιάννη» - με τον τέταρτο να είναι μέλος του
ΑΚΕΛ. Οι τέσσερεις τους δολοφονήθηκαν τη μέρα
του πραξικοπήματος στην πλατεία Ακρόπολης στη
Λάρνακα, από πραξικοπηματίες ενώ καλούσαν τον
λαό σε αντίσταση.
Επιπλέον, την μέρα του προδοτικού πραξικοπήματος
βασανίζεται με κτηνώδη τρόπο και εκτελείται στα
Πολεμίδια ο ΕΔΟΝίτης Ανδρέας Κέστας, ενώ την
επόμενη μέρα στον Άγιο Τύχωνα θα βασανιστούν
με επίσης απάνθρωπο τρόπο και θα εκτελεστούν
από την ΕΟΚΑ Β’ οι Πάµπος Χριστοφή, Τάσος
Χριστοφή, Παντελής Χαραλάµπους (µέλη της
Ε∆ΟΝ) και Χριστάκης Κόµπος. Προς υπεράσπιση
της νομιμότητας και της δημοκρατίας, θα χάσει τη
ζωή του και ο ΕΔΟΝίτης Κωστάκης Ευαγόρου που
προηγουμένως είχε συντελέσει στη διάσωση του
Προέδρου Μακάριου από την επίθεση στο Προεδρικό
Μέγαρο.
Το δέντρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας,
πότισαν με το αίμα τους κατά την βάρβαρη τουρκική
εισβολή οι ήρωες Σωτήρης Παπαλαζάρου, Γεώργιος
Κλεάνθους και δεκάδες άλλα μέλη της Οργάνωσης
μας. Καθήκον μας όπως κρατήσουμε τη φλόγα της
μνήμης τους άσβεστη και τη σημαία του αγώνα για
απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του
λαού μας, ψηλά. Μόνο τότε οι θυσίες τους θα βρουν
αντίκρισμα και η χώρα μας δικαίωση.
Μόνο με το ατσάλωμα των γραμμών του κόμματος
και της οργάνωσης μας και την διατράνωση της
συνειδητής πολιτικής γραμμής του ΑΚΕΛ στο
Κυπριακό, μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον του
τόπου μας με αισιοδοξία.
«Για τους νεκρούς μας, για τους ζωντανούς. Για τους
πόνους και τα δάκρυα μας, για τα σπαθιά και την
ψυχή που ακονίζουμε, για την περηφάνια και την
άσβηστη μας δόξα. Για τα καμένα σπίτια, για τους
κάμπους μας τους ρημαγμένους, την πατρίδα, τον
λαό μας, ακόμα λίγο να δουλέψουμε, ακόμα λίγο.
Ακόμα λίγο να δουλέψουμε για το Κόμμα μας…»
Τεύκρος Ανθίας
•Στυλιανός Ιωάννου
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Τ.Ο Προοδευτικής
Πανεπιστημίου Κύπρου.
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ια την οικογένεια της ΕΔΟΝ το καλοκαίρι
αποτελεί μια ιδιαίτερη περίοδο. Πέρα από
τη διεξαγωγή του Παγκύπριου Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών, τη καλοκαιρινή
περίοδο λαμβάνουν χώρα -επίσης και οι
καθιερωμένες κατασκηνώσεις. Το Παγκύπριο
Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων με τη σειρά του
πραγματοποιεί παιδικές κατασκηνώσεις, οι
οποίες είναι ανοιχτές για παιδιά δημοτικού
σχολείου και γυμνασίου.

Στη συνέχεια μετά το μεσημέρι όλα τα παιδιά της
κατασκήνωσης συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία,
όπου και πραγματοποιείται επίσης πληθώρα
ομαδικών, ψυχαγωγικών παιχνιδιών γνωριμίας.
Πρόσθετα, την πρώτη ημέρα, γίνεται παρουσίαση των
κανόνων και κανονισμών της κατασκήνωσης, όπως
ακόμη και των υπηρεσιών που έχουν να αναλάβουν
τα παιδιά καθημερινά. Ο από κοινού καθορισμός
των στόχων και των κανονισμών, συμβάλει στην
από κοινού αποδοχή και υλοποίηση αυτών. Τα
παιδιά λαμβάνουν ρόλο ευθύνης και μαθαίνουν να
φροντίζουν ομαδικά το χώρο της κατασκήνωσης
ως δικό τους.

Από εβδομάδες πριν, άρχισε η προετοιμασία
του προγράμματος, καθώς και του χώρου της
κατασκήνωσης. Δεκάδες εθελοντές από όλα τα
μέρη της Κύπρου, αφιέρωσαν ημέρες και ώρες
για να ετοιμάσουν το χώρο της κατασκήνωσης. Ο
κατασκηνωτικός χώρος της ΕΔΟΝ, στα Περβόλια
Λάρνακας, αδημονεί να θα δεχθεί ακόμη μια
φορά τα χαμόγελα και την ενέργεια των μικρών
μας φίλων.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων;
Ως ΕΔΟΝ πιστεύουμε πως η ψυχαγωγία μπορεί να
αναπτυχθεί σε πλαίσια που να είναι εποικοδομητική
και υγιείς για τους δέκτες της. Σε συνέχεια της
δημιουργικής και πρωτοποριακής θεματικής
που έχει αναπτυχθεί φέτος στα τοπικά κινήματα
«Προσωπικότητες που μας εμπνέουν», το Παιδικό
Κίνημα συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς και για
τις κατασκηνώσεις. Βασική μας επιδίωξη είναι ο
συγκερασμός ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης.
Εξάλλου έτσι μαθαίνουμε πιο εύκολα!

Αυτή τη χρονιά έχουν ήδη ανοίξει οι πύλες της
κατασκήνωσης, με την περίοδο της Διεθνούς
Κατασκήνωσης να κάνει την αρχή. Τα παιδιά σε
αυτή την περίοδο έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
συνομήλικους τους από διάφορες γωνίες του
κόσμου, συμπεριλαμβανομένου της Πορτογαλίας,
της Φιλανδίας, της Παλαιστίνης, του Λίβανου και
της Συρίας. Στα πλαίσια αυτού του σύγχρονου
κόσμου που ζούμε, με το ρατσισμό και άλλων ειδών
διακρίσεις να καλπάζουν, είναι αναγκαίο όλοι να
εργαζόμαστε στην υπογράμμιση των ομοιοτήτων
των ανθρώπων.

Τι θα περιλαμβάνει το
πρόγραμμα;

Ανησυχώ όμως για την πρώτη
ημέρα..
Ο καθένας –ανεξαρτήτως ηλικίας, σε κάθε αρχή και
κάθε πρώτη ημέρα, έχει την ανάγκη να εξοικειωθεί
και να νιώσει άνετα, τόσο με τα άτομα, όσο και
με το περιβάλλοντα χώρο. Τόσο στις κατασκηνώσεις του δημοτικού, όσο και στις
κατασκηνώσεις του γυμνασίου δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη ημέρα της
κατασκήνωσης. Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες με άλλα παιδιά.
Επιχειρείται να γίνει κατανοείτο ότι «απαιτείται» από αυτά να συνεργάζονται και να
λειτουργούν ομαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους.
Για τους μικρούς μας φίλους που φοιτούν στο δημοτικό, η γνωριμία τους με την
κατασκήνωση ξεκινά με ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι που διαδραματίζεται σε διάφορα
σημεία κλειδιά μέσα στην κατασκήνωση, με τα οποία θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει
να εξοικειωθούν από νωρίς. Για τα έφηβα παιδιά του γυμνασίου επιδίωξη μας είναι
να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν σε πρώτη φάση θετικές σχέσεις με τα υπόλοιπα
παιδιά του δωματίου τους. Για αυτό το λόγο πραγματοποιούνται παιχνίδια γνωριμίας
στα δωμάτια, ανά ομάδα.

Το πρόγραμμα είναι γεμάτο με πολλές
ποικιλόμορφες δραστηριότητες. Τα παιδιά θα
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το
χώρο του αθλητισμού, να φτιάξουν τις δικές
τους χειροτεχνίες και να παρακολουθήσουν
ταινία. Επίσης, θα υπάρχουν αγωνίσματα
τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα,
τουρνουά αθλημάτων και κυνήγι θησαυρού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της
κατασκήνωσης θα τρέξει πρόγραμμα Θεματικού Ομίλου, που θα συνδυάζει τη
δημιουργία, με τη δημοσιογραφία. Αυτές και άλλες δραστηριότητες θα πλαισιώσουν
οχτώ αξέχαστες ημέρες.
Αναμένουμε λοιπόν το κάθε παιδί δημοτικού και γυμνασίου που επιθυμεί, να
περάσει μαζί μας μια μαγευτική εβδομάδα.

•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Πάφου

εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των γονιών τους, για την ασφαλή χρήση
του διαδικτύου, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, όπου το
ψηφιακό περιβάλλον εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η εκπαίδευση και η
ενημέρωση του κοινού αποτελούν τη βάση για την κατάλληλη προετοιμασία
όλων μας στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων του διαδικτύου, αλλά και
για την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας που
προσφέρει.

H

Η Cyta, έχει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών στα σχολεία σε θέματα που
αφορούν στο διαδίκτυο και για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει μια ομάδα από
εννέα (9) ειδικούς εκπαιδευτές που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πέραν των 1.400
παρουσιάσεων σε σχολεία σε όλη την Κύπρο, σε ένα σύνολο 150.000 μαθητών και
εκπαιδευτικών. Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε
όλα τα σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έργου CYberSafety και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Ανάλογες εκπαιδεύσεις διοργανώνονται και για τους γονείς σε συνεργασία με
τους Συνδέσμους Γονέων και την Παγκύπρια Σχολή Γονέων. Παράλληλες δράσεις
περιλαμβάνουν την εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος εκπαιδεύσεων και βιωματικών
δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, καθώς και την
ετοιμασία και διανομή ενημερωτικού υλικού, διαγωνισμούς και τη συνδιοργάνωση
ημερίδων. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, γίνονται παρουσιάσεις σε κατασκηνώσεις.
Η Cyta, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχει ως ηγέτης στον τομέα των
επικοινωνιών στην Κύπρο, εντάσσει τη δράση αυτή στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
της Ευθύνης, αποδεικνύοντας την ευαισθησία και τη διαχρονική προσφορά της σε
θέματα που απασχολούν την κοινωνία του τόπου μας και ιδιαίτερα εκείνων που
αφορούν στην Παιδεία και στους νέους.

μαθητές

Γ

ια ακόμη μια χρονιά η ΠΕΟΜ, έχει να επιδείξει
πολύπλευρη δράση και επιτυχίες μέσω της
δράσης της σε σχέση με τα ζητήματα που
απασχολούν τους μαθητές. Όπως κάθε
χρονιά, έχει αφήσει το στίγμα της σε κάθε γωνιά
της Κύπρου.
Απο την αρχή της σχολικής χρονιάς, αρχίσαμε με τις
Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΟΜ σε όλες τις επαρχίες
και την εγγραφή μελών, ώστε να ξεκινήσουμε το έτος
δυναμικά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν τους μαθητές
και την κοινωνία ευρύτερα. Με την βοήθεια των
μελών μας αλλά και των φίλων της ΠΕΟΜ, καταφέραμε
να εκλεγούμε στην ηγεσία της ΠΣΕΜ, γεγονός
που είχε θετικό αντίκτυπο για την οργάνωση μας
και για το μαθητικό κίνημα αφού καταφέραμε να
διαδραματισουμε καθοριστικό ρόλο σε σημαντικά
θέματα όπως, οι εξετάσεις ανα τετράμηνο, οι
αντικατοχικές διαδηλώσεις, ο εκφοβισμός στα
σχολεία, ο αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις κ.λ.π .
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που είχαμε
να αντιμετωπίσαμε και για το οποίο συνεχίζουμε
να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, είναι οι εξετάσεις ανα
τετράμηνο. Ένα ζήτημα που απασχολεί τους μαθητές
εδώ και 3 χρονια. Αφού το Υπουργείο αρνήθηκε να
λάβει υπόψη τις απόψεις μας για το συγκεκριμένο

θέμα και αφού δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε μια
λύση με όλες τις προσπάθειες που καταβάλαμε, η
ΠΣΕΜ κάλεσε όλους τους μαθητές να διαμαρτυρηθούν
έξω απο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στη
Λευκωσία, κάτω απο το σύνθημα “Όχι στις εξετάσεις
ανα τετράμηνο”. Παρά τις απειλές για απουσίες που
δέχτηκαν οι μαθητές απο το Υπουργείο, 4000 χιλιάδες
μαθητές συμμετείχαν στη διαδήλωση, απορρίπτοντας
τις αποφάσεις του Υπουργείου και διεκδικώντας ένα
ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.
Εμείς ως ΠΕΟΜ, συμμετείχαμε με μεγάλο αριθμό
μελών μας στις αντικατοχικές πορείες που
πραγματοποιήθηκαν Παγκύπρια το Νοέμβριο για να
στείλουμε μηνύματα απελευθέρωσης και επανένωσης
της πατρίδας και του λαού μας. Μηνύματα φιλίας,
κοινού αγώνα και συμβίωσης με τους τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας.Μη ελεύθερη, ανεξάρτητη,
ομοσπονδιακή.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη δράση μας
για τα ζητήματα εκφοβισμού και ρατσισμού στα
σχολεία. Κατά την άποψη μας, ο εκφοβισμός είναι
κοινωνικό φαινόμενο αλλά και αποτέλεσμα της
έλλειψης ενημέρωσης των μαθητώνσχετικά με τη
σοβαρότητα αυτών των πράξεων. Γι’αυτό, πήραμε
την πρωτοβουλία και δημοσιεύσαμε ανακοινώσεις
στα ΜΜΕ, σχετικά με τα αίτια του εκφοβισμού και την
αναγκαιότητα αντιμετώπισης τους. Δημιουργήσαμε
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επίσης ένα βίντεο στο οποίο συμμετείχαν μαθητές απο
διάφορα σχολεία, προβάλλοντας την αλληλεγγύη
μας προς όλους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν
εκφοβισμό, καταδικάζωντας όποιασδήποτε μορφής
ρατσισμό- εκφοβισμό στα σχολεία και οπουδήποτε
αλλού.
Επιπρόσθετα ως ΠΕΟΜ διοργανώσαμε επαρχιακά
διήμερα με μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
καθώς επίσης και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Παράλληλα η ΠΕΟΜ Λεμεσού προχώρησε και στη
συλλογή γραφικής ύλης για άπορους συμμαθητές
μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήσαμε
το Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟΜ όπου συζητήσαμε
και εγκρίναμε τις θέσεις της οργάνωσης μας για την
επόμενη χρονιά. Θέσεις για ένα σχολείο της κριτικής
σκέψης και της ολόπλευρης μόρφωσης.
Αυτά ήταν μόνο η αρχή. Φιλοδοξούμε κάθε χρόνο να
βελτιωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για
ένα πραγματικά ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.
Για μία ανθρώπινη και ποιοτικά ανώτερη κοινωνία,
ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
•Beisan Ibraheem
ΠΕΟΜ Λυκείου Αραδίππου, Λάρνακα

O

Υπουργός Παιδείας με δηλώσεις του έφερε τις αντιδράσεις των μαθητών αφού ούτε λίγο ούτε πολύ τους
κατηγόρησε ότι δεν διαβάζουν αρκετά. Είναι το ίδιο Υπουργείο που κατάφερε να προκαλέσει απανωτές
κρίσεις στον χώρο της Παιδείας, που έχει ξηλώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει καταργήσει κάθε
σημείο της προοδευτικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και που η μόνη του έγνοια είναι η εφαρμογή συντηρητικών
μεταρρυθμίσεων και αντιμεταρρυθμίσεων. Αυτό το Υπουργείο λοιπόν κατηγορεί τους μαθητές αποποιούμενο κάθε
ευθύνη για τα προβλήματα που ταλανίζουν την Παιδεία μας.
Πώς γίνεται ο Υπουργός να κατηγορεί τους μαθητές που προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες να τα βγάλουν πέρα
σε σχολεία που μέχρι και σήμερα είναι εργοτάξια, σε σχολεία που οι τάξεις δεν θυμίζουν αίθουσες διδασκαλίας,
σε σχολεία που υπάρχουν ελλείψεις σε βιβλία όπως επίσης και σε τεχνικό εξοπλισμό, σε σχολεία που οι καθηγητές
δεν φτάνουν για να καλύψουν την υπέρογκη ύλη που καλούνται να καλύψουν στον διδακτικό χρόνο που έχουν,
σε σχολεία που αδυνατούν να καλύψουν τα προβλεπόμενα και για αυτό τον λόγο οι μαθητές δαπανούν χρόνο και
χρήμα σε φροντιστήρια για να καλύψουν τις ελλείψεις που δημιουργούνται. Με όλα τα πιο πάνω να φορτώνουν με
άγχος τους μαθητές που αγωνιούν για το μέλλον τους είναι τουλάχιστον ατυχές ο Υπουργός να κουνάει το δάκτυλο
κατηγορώντας τους ότι φταίνε που δεν διαβάζουν αρκετά.
Αντί λοιπόν το Υπουργείο να κοιτάξει πως μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, έρχεται
να κάνει ακόμα πιο πιεστικά τα πράγματα επιβάλλοντας τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Ένα μέτρο που θα εξοντώσει
τους μαθητές με μία ύλη που δεν μειώνεται, με τους τελειόφοιτους μαθητές να δίνουν 3 εξετάσεις σε διάστημα 6
μηνών, με ένα μέτρο που θα ενισχύσει την παραπαιδεία, τον εξετασιοκεντρίκο χαρακτήρα των σχολείων και όλα
αυτά χωρίς να λάβουν υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων φορέων. Δεν έλαβαν υπόψιν ούτε τις θέσεις της ΠΣΕΜ ούτε
τα δημοψηφίσματα μαθητών και καθηγητών ούτε τις συλλογές υπογραφών.
Ας σταματήσει λοιπόν ο Υπουργός να ρίχνει ευθύνες στους μαθητές και ας ακούσει επιτέλους τις ανησυχίες μας και
μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να οικοδομήσουμε ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα τους μαθητές
έχοντας στο επίκεντρο τον ίδιο τον μαθητή.
•Σοφία Θεοδοσίου
ΠΕΟΜ Λυκείου Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα
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Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών από την μέρα
της ίδρυσης της αποτελεί την παράταξη της
Αριστεράς στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα. Η
Προοδευτική, δημιούργημα της ανάγκης για
οργανωμένο αγώνα στο φοιτητικό κίνημα,
ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1974 στην
Αθήνα, από μια ομάδα δημοκρατικών και προοδευτικών
φοιτητών, που συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα.
Την περίοδο αυτή, μέσα στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα
κυριαρχούσαν ακόμα τα φασιστικά στοιχεία. Αυτοί δηλαδή
που λίγο πριν είχαν συνεργαστεί με τη δικτατορία για τη
φίμωση του φοιτητικού κινήματος και στη συνέχεια για
το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Η αμετάθετη ανάγκη για
εκδημοκρατισμό του φοιτητικού κινήματος μαζί με την
ανάγκη μιας προοδευτικής δύναμης που να πρωτοπορεί
στη διεκδίκηση των φοιτητικών αιτημάτων, ήταν αυτά που
οδήγησαν 45 χρόνια πριν στην ίδρυση της Προοδευτικής.

H

φοιτητές

Η Προοδευτική Κίνηση
Φοιτητών στα 45 χρόνια
δράσης της, συνεχίζει
αταλάντευτα ακόμη και σήμερα να
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
του αγώνα, διεκδικώντας όλα
όσα αξίζουν στη φοιτητιώσα
νεολαία

Η παράταξη μας από την ίδρυση της, συνάντησε τη
λυσσαλέα αντίδραση των εθνικιστικών δυνάμεων του
φοιτητικού κινήματος και όχι μόνο άντεξε, αλλά σύντομα απέκτησε μαζικό
χαρακτήρα. Η Προοδευτική Κ.Φ. σήμερα αγκαλιάζεται από χιλιάδες φοιτητές
σε όλους τους χώρους σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και Ευρώπη
ενώ έχει καθιερωθεί ως η παράταξη που αγωνίζεται δίπλα στο φοιτητή με
σθένος για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του και προάσπιση των
κεκτημένων του. Η πλατιά κινηματική της δράση, απευθύνεται σε όλους τους
δημοκρατικούς και προοδευτικούς φοιτητές που νοιάζονται για το μέλλον
της Κύπρου και του Λαού της, που πιστεύουν στη δυναμική διεκδίκηση των
φοιτητικών αιτημάτων, που έχουν οράματα για την κοινωνία και τον κόσμο.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι θέσεις της Προοδευτικής Κ.Φ. που είναι
και η εφαρμογή στην πράξη της ιδεολογίας μας, είναι ταυτόσημες με την πρόοδο
του φοιτητικού κινήματος και του λαού μας. Έχουμε ως οδηγό μας τη θέση ότι
ο δρόμος των φοιτητών και της νεολαίας, είναι ο δρόμος της εργατιάς, των
ανθρώπων του μόχθου και της προοδευτικής διανόησης.
Η προσπάθεια ορισμένων να μας συνδέσουν με το ΑΚΕΛ και την ΕΔΟΝ δεν έχει
νόημα, αφού αυτό το λέμε εμείς οι ίδιοι με περηφάνια: Είμαστε αναπόσπαστο
κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος της Αριστεράς στην Κύπρο και δίνουμε τις μάχες
μαζί με το Κόμμα του Λαού.
Οι βασικοί άξονες δράσης της Προοδευτικής Κ.Φ. είναι η ενεργό και αγωνιστική
συμμετοχή της στον αντικατοχικό αγώνα του λαού μας και στο σωστό
προσανατολισμό του ώστε να συνάδει με τους στόχους για μια Κύπρο ανεξάρτητη,
κυρίαρχη, ομόσπονδη, ακέραιη, αποστρατικοποιημένη πατρίδα όλων των νόμιμων
κατοίκων της Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

Στο μέτωπο του αντικατοχικού
αγώνα του Λαού μας, η
Προοδευτική Κ.Φ. από την
ίδρυση της χαρακτηρίζεται από
τη συνέπεια και ειλικρίνεια στις
θέσεις της. Καταδεικνύει το
ρόλο του αμερικανοΝΑΤΟϊκού
ιμπεριαλισμού στη δημιουργία
και διαιώνιση του κυπριακού.
Δεν συμβιβάζεται με το διχοτομικό
στάτους-κβο και δεν συναινεί στο
ξεπούλημα της μισής Κύπρου στην
κατοχική Τουρκία. Υπερασπίζεται
με συνέπεια τη λύση της διζωνικής
– δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία
κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία
διεθνή προσωπικότητα και με
πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του
ΟΗΕ, ως τη μόνη διέξοδο για ανατροπή των τετελεσμένων που έφερε το προδοτικό
πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή. Διατρανώνει την ακλόνητη πίστη στην ανεξαρτησία
της πατρίδας μας και προασπίζεται την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλά
για την αδελφοσύνη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και προωθεί στην πράξη την
επαναπροσέγγιση. Όλα αυτά συμπυκνώνονται στο σύνθημα «Η Κύπρος ανήκει στο
Λαό της», με το οποίο η Προοδευτική μπόλιασε γενιές φοιτητών και νέων.
Στην συνδικαλιστική δράση μέσω της προσπάθειας επίλυσης των κρίσιμων φοιτητικών
προβλημάτων που ταλανίζουν το φοιτητικό κίνημα εδώ και χρόνια, μέσα από τη
δημιουργία ενός φοιτητικού κινήματος μαζικού αγωνιστικού και διεκδικητικού, που
με αποφασιστικότητα θα διεκδικεί τα κεκτημένα του.
Η συνδικαλιστική δράση της Προοδευτικής Κ.Φ. έχει προσανατολισμό την οργάνωση
του φοιτητικού κινήματος σε όλους τους χώρους σπουδών, με προσανατολισμό την
ενότητα, τη μαζικότητα, τη διεκδίκηση, την αγωνιστικότητα και με πρωταρχικό αίτημα
το δικαίωμα μας στη μόρφωση και στη δουλειά και στην προάσπιση της δημόσιας
και δωρεάν παιδείας. Όλες οι μέχρι σήμερα κατακτήσεις του φοιτητικού κινήματος,
φέρουν τη σφραγίδα της Προοδευτικής. Η Προοδευτική Κ.Φ. ανέδειξε τα αιτήματα
του φοιτητόκοσμου, πήρε την πρωτοβουλία για δεκάδες δυναμικές διεκδικήσεις και
δίνει μαζικότητα και παλμό στις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος. Ύψωσε
ασπίδα απέναντι στην κυβέρνηση του Συναγερμού όταν επιχειρούσε κουτσούρεμα
της φοιτητικής χορηγίας ή μείωση των κλιμάκων για τους νεοεισερχόμενους στο
δημόσιο, παλεύει για τη μείωση των φοιτητικών ναύλων, όταν άλλοι περιμένουν
πότε θα τα μειώσει η ελεύθερη αγορά. Αγωνίστηκε για την ίδρυση Πανεπιστημίων
στην Κύπρο όταν άλλοι έλεγαν ότι κάτι τέτοιο θα μας αποκόψει από το «εθνικό
κέντρο»! Ταυτόχρονα η Προοδευτική Κ.Φ. είναι η δύναμη που πρωτοστατεί στην
επέκταση της δημόσιας και δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τόπο μας
και στη συνεχή αναβάθμιση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, ώστε να αγκαλιάζει
πρώτα και κύρια τους νέους που προέρχονται από τα λαϊκά-εργατικά στρώματα
του τόπου μας.
Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών στα 45 χρόνια δράσης της,
συνεχίζει αταλάντευτα ακόμη και σήμερα να βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, διεκδικώντας
όλα όσα αξίζουν στη φοιτητιώσα
νεολαία, κόντρα στις κυβερνητικές
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στην
αισχροκέρδεια των πανεπιστημίων,
συνεχίζοντας στο δρόμο της
οργανωμένης πάλης και αντίστασης.
•Λευτέρης Μαυρομμάτης,
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο.
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

νέοι εργαζόμενοι

O

ι Κυπριακές Αερογραμμές δημιουργήθηκαν το 1947 από το υστέρημα του
κυπριακού λαού για να καλύπτουν τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας
και να ενισχύσουν την κυπριακή οικονομία. Λειτούργησαν για περισσότερο
από 60 χρόνια και κατάφεραν να εξυπηρετούν με πολύ ψηλά πρότυπα τους
πελάτες τους και έγινε κομμάτι της ιστορίας των Κυπρίων αλλά και ξένων
επιβατών που τις εμπιστεύονταν και την χρησιμοποιούσαν. Οι Κυπριακές Αερογραμμές
δεν έκλεισαν ούτε τις μέρες του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής.
Η Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη ωστόσο, συνειδητά επέλεξε να ρίξει στα σκουπίδια
μια παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, ασφάλειας πτήσεων και
εμπιστοσύνης προς τους χρήστες της. Οι Αερογραμμές θυσιάστηκαν στον βωμό της
ύπαρξης μόνο ιδιωτικών αεροπορικών επιχειρήσεων από τους κυβερνώντες οι οποίοι
διακήρυτταν ότι οι οικονομικές δυσκολίες των αερογραμμών ήταν δυσβάσταχτες
αλλά η παρουσία ιδιωτικών εταιριών θα ενίσχυαν τον ανταγωνισμός και θα μείωναν
τις τιμές των εισιτηρίων. Ο λόγος είναι γιατί θα υπήρχαν περισσότερες επιλογές από
ιδιωτικές εταιρίες από πλευράς των πολιτών και θα υπήρχαν χαμηλότερα ναύλα για
όλους τους προορισμούς. Δυστυχώς τέτοιες δηλώσεις αποδείχθηκαν για ακόμη μια φορά
αερολογίες αφού μετά το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών, έγινε γνωστό πως
συγκεκριμένη εταιρεία ευνοήθηκε, και μαζί με άλλες εταιρείες παίρνουν τα υπερκέρδη
από τα υψηλά κόστη των εισιτηρίων. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ μάλιστα, Χριστόδουλος
Αγκαστινιώτης σχολίασε πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει «άτυπο καρτέλ μεταξύ των
εταιρειών» για να μπορούν να διαμορφώνουν τις τιμές των εισιτηρίων όπως θέλουν.
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Οι Αερογραμμές
θυσιάστηκαν
στο βωμό της
ύπαρξης μόνο ιδιωτικών
αεροπορικών
επιχειρήσεων
από τους
κυβερνώντες

Πολύ υψηλότερα πλέον τα αεροπορικά ναύλα
Πρόσφατες έρευνες όσον αφορά τα αεροπορικά ναύλα δείχνουν ότι οι τιμές των
αεροπορικών εισητηρίων σκαρφάλωσαν στα ύψη. Συγκεκριμένα, ναύλο για μετάβαση
από την Κύπρο προς την Ελλάδα, που είναι η πιο κοντινή ευρωπαϊκή χώρα, είναι πιο
ακριβό από ένα υπερατλαντικό ταξίδι από ευρωπαϊκή χώρα προς τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έδωσε το περασμένο διάστημα στη δημοσιότητα ο
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας, τον Αύγουστο το κόστος για ένα
αεροπορικό εισιτήριο από τη Λάρνακα προς την Αθήνα μετ’ επιστροφής φτάνει μέχρι τα
690 ευρώ, ενώ προς τη Θεσσαλονίκη φτάνει μέχρι τα 510 ευρώ. Σε παρόμοια επίπεδα
κυμαίνονται και οι τιμές σε περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως οι καλοκαιρινοί μήνες,
Χριστούγεννα, Πάσχα, περιόδοι που εμπίπτουν σε δημόσιες αργίες κλπ. Επιπρόσθετα,
το κόστος των εισιτηρίων προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πέραν της αναμενόμενης
εποχικότητας, παρουσιάζει σημαντική αύξηση τον Ιούνιο του 2019. Αντίθετως, πτωτική
πορεία, ακολουθούν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη έχει σημειωθεί αύξηση
15% σε σχέση με πέρσι στις τιμές. Συγκεκριμένα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων
αυξήθηκαν κατακόρυφα με το κλείσιμο της Cobalt τον Οκτώβριο του 2018, ενώ μέχρι
σήμερα οκτώ μήνες μετά παραμένουν αυξημένες κατά 10-15%.
Επίσης ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ,
υπέδειξε ότι οι πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων για την Ελλάδα αποθαρρύνουν
τη μετακίνηση επιβατών, επιβαρύνουν τη τσέπη των ταξιδιωτών, επηρεάζουν την
ανάπτυξη στενότερων επιχειρηματικών σχέσεων και μειώνουν την τουριστική κίνηση
μεταξύ των δύο χωρών.

Στην πολιτική ατζέντα οι ιδιωτικοποιήσεις
Η Κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει στην πολιτική της ατζέντα με έμμεσο τρόπο τις
ιδιωτικοποιήσεις άλλων μεγάλων ημικρατικών οργανισμών και λειτουργεί ως προστάτης
των μεγάλων συμφερόντων πολλών μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών. Τρανταχτό
παράδειγμα η έγνοια των κυβερνώντων να ιδιωτικοποιήσουν την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου (ΑΗΚ) και Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) , δημιουργώντας με τον τρόπο
αυτό καρτέλ για να ελέγχουν πλήρως τις τιμές στον ηλεκτρισμό και τις τηλεπικοινωνίες.
Πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς
αεροπορικών θέσεων, ώστε να μειωθούν οι τιμές των αεροπορικών εισητηρίων. Ως ΕΔΟΝ
θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση η οποία συνειδητά μένει αμέτοχη πρέπει να λάβει μέτρα
για να υπάρξει αύξηση των δρομολογίων από τις εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ήδη
πτήσεις από Κύπρο προς Ελλάδα, αλλά και άλλους βασικούς προορισμούς για να υπάρξει
μείωση των τιμών, παραχώρηση κινήτρων σε ξένες αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες,
την προσέγγιση εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα ώστε να
μετατρέψουν την Κύπρο ως ενδιάμεσο σταθμό τους προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την
μείωση των φόρων στα αεροδρόμια.
•Κατερίνα Φραγκουλίδου
Μέλος Τ.Ο Νέων Εργαζομένων Κέντρου Πόλης Λευκωσίας
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Aφορμή για την παρέμβασή μας αυτή υπήρξε η μεγάλη, και πάλι, συζήτηση με το πέρας των ευρωεκλογών του περασμένου Μαΐου για το μέγεθος αλλά και τα μηνύματα
της αποχής, αλλά και των εκλογικών αποτελεσμάτων. Σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη εκλογική συγκυρία και τον απόηχό της,
αλλά να εξετάσει συνολικότερα το ζήτημα των εκλογών, τη σημασία που αυτές (πρέπει να) έχουν για την Αριστερά και την εργατική τάξη ευρύτερα, τις δυνατότητες και
τα όρια που υπάρχουν.

K

αθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι έχει επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο η
ταύτιση της έννοιας της Δημοκρατίας με την αστική δημοκρατία. Η Δημοκρατία
είναι έννοια που προέρχεται από την αρχαιότητα, αναφέρεται σε πολίτευμα,
στην ουσία όμως οι αρχές της βρίσκονται στην λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή η
εξουσία να πηγάζει, να ασκείται από τον λαό και για τα συμφέροντα του
λαού. Πλάι σε αυτήν την βασική αρχή έχουν προστεθεί με το πέρασμα των αιώνων
αρχές όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ελευθερία του λόγου, το καθολικό
εκλογικό δικαίωμα κοκ. Διαφορετικό πράγμα είναι λοιπόν η Δημοκρατία ως αρχή και
ως έννοια και διαφορετική ως πολίτευμα. Αυτό εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι
υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά συστήματα που (αυτό)χαρακτηρίζονται δημοκρατίες.
Στην δική μας αντίληψη ο βασικός διαχωρισμός έχει να κάνει με δύο διαφορετικού
τύπου δημοκρατίες: Την αστική (καπιταλιστική) και την εργατική (σοσιαλιστική).
Όροι που συναντιούνται και ως δικτατορία της αστικής τάξης και δικτατορία
του προλεταριάτου. Αυτοί είναι οι βασικοί τύποι δημοκρατίας, καθώς αυτοί
αντανακλούν την άσκηση εξουσίας, οικονομικής και πολιτικής, από τις δύο βασικές
αντιμαχόμενες τάξεις σε αυτήν την ιστορική φάση της κοινωνικής εξέλιξης. Το
κράτος, άρα και το πολιτικό σύστημα, ορίζεται ως το εποικοδόμημα της οικονομικής
βάσης που χαρακτηρίζει τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Το καθοριστικό δηλαδή
είναι οι παραγωγικές σχέσεις και η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Το πολιτικό
εποικοδόμημα που είναι το κράτος διασφαλίζει τη λειτουργία, τους νόμους και την
αναπαραγωγή των παραγωγικών σχέσεων. Επομένως, σε συνθήκες καπιταλισμού
η δημοκρατία ως πολίτευμα είναι η αστική δημοκρατία, που έχει πάρει ιστορικά
διάφορες μορφές. Άλλοτε με μεγαλύτερο πεδίο διεκδικήσεων και δικαιωμάτων για
την εργατική τάξη και μεγαλύτερες υποχωρήσεις, άλλοτε με πολύ αυστηρότερο
πλαίσιο φτάνοντας μέχρι και την διολίσθηση σε φασιστικού τύπου δικτατορίες. Σε
κάθε περίπτωση, είτε το καθεστώς ονομάζεται δημοκρατικό είτε δικτατορικό, από
τη στιγμή που υπάρχει κράτος υπάρχει και το στοιχείο της επιβολής, υπάρχουν οι
περιορισμοί, υπάρχει στον ένα ή στον άλλο βαθμό καταστολή. Η βασική διαφορά,
στη δική μας αντίληψη, της εργατικής-σοσιαλιστικής δημοκρατίας σε σχέση με την
αστική, είναι ότι δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, με την επικράτηση των
σοσιαλιστικών-κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής για σταδιακή απονέκρωση του
κράτους, επομένως και επικράτησης της πραγματικής ελευθερίας και δημοκρατίας.

Αστική Δημοκρατία / Δικτατορικά καθεστώτα στον
καπιταλισμό. Είναι το ίδιο πράγμα;
Κατά καιρούς εμφανίζεται ένα επιχείρημα που, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω
ανάλυση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα πολιτικό σύστημα είτε εμφανίζεται ως
δικτατορία ανοικτού φασιστικού τύπου είτε ως κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική
δημοκρατία, εφόσον εξασφαλίζουν την διαιώνιση του καπιταλισμού είναι το ίδιο
πράγμα. Σαφέστατα, δεν υιοθετούμε τέτοιες αντιλήψεις. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε
τις διάφορες μορφές εξουσίας της αστικής τάξης, να αναλύουμε τον τρόπο με τον
οποίο την βοηθούν να διατηρεί την κυριαρχία της και την εκμετάλλευση της εργατικής
τάξης, την ίδια ώρα όμως οφείλουμε να κάνουμε και τις απαραίτητες διακρίσεις.
Η ανθρωπότητα έχει βιώσει τον φασισμό και την φρίκη του. Οι λαοί μας έχουν
ζήσει κάτω από απάνθρωπα δικτατορικά καθεστώτα. Οφείλουμε να μην ξεχνούμε,
οφείλουμε και να μην υποτιμούμε όσοι δεν τα ζήσαμε. Εξάλλου οι αναλύσεις και οι
τοποθετήσεις όσων πολιτεύονται από την σκοπιά της εργατικής τάξης θα πρέπει να
απαντούν και στο ερώτημα. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ίδια η θέση, οι ίδιοι οι
συσχετισμοί και οι ίδιες οι δυνατότητες της εργατικής τάξης; Εάν η απάντηση είναι
καταφατική, θεωρούμε ότι παραγνωρίζει όλους τους αγώνες που έδωσε η εργατική
τάξη για βελτίωση της θέσης της και αγνοεί βασικότατα στοιχεία της μαρξιστικής
κοσμοθεωρίας.

Δημοκρατία και εκλογές
Οι εκλογές είναι χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των πολιτικών συστημάτων
που προσδιορίζονται ως δημοκρατίες. Από τις εκλογές αντλούν την νομιμότητα
και την νομιμοποίησή τους οι εκλογικοί/κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι και οι
κυβερνήσεις. Κρατώντας αυτό ως γενικό στοιχείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα
σημαντικό ζήτημα. Όπου διεξάγονται εκλογές δεν υπάρχει αυτόματα Δημοκρατία.
Όπως έχουμε πει πιο πάνω η Δημοκρατία ως έννοια είναι πολύ πιο πλατιά από
το απλό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε. Πέραν αυτού, υπάρχουν τόσο
ιστορικά όσο και σήμερα περιπτώσεις όπου οι εκλογές χρησιμοποιούνται ως
επίφαση δημοκρατίας σε απολυταρχικά/αυταρχικά καθεστώτα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα οι εκλογές του 1973 επί Χούντας στην Ελλάδα. Επομένως η
Δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με τη διενέργεια εκλογών, αλλά και τα
πλαίσια μέσα στα οποία γίνονται, τα όρια, τις απαγορεύσεις, την διαπλοκή
οικονομικών συμφερόντων, τη λογοδοσία και των έλεγχο των εκλεγμένων,
το διακύβευμα (για τι ψηφίζουμε δηλαδή) και άλλους πολλούς παράγοντες.
Οφείλουμε όμως να έχουμε ξεκάθαρο ότι το δικαίωμα ψήφου δεν ήταν πάντα
κάτι αυτονόητο. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο κερδήθηκε με αγώνες
και θυσίες, κάτι που δυστυχώς αγνοούν και περιφρονούν αρκετοί. Αντίστοιχα, η
απουσία εκλογών είναι χαρακτηριστικό στοιχείο αντιδημοκρατικών καθεστώτων,
χωρίς να είναι και το μόνο.

Συμμετοχή ή αποχή
Είναι σαφές από τις προηγούμενες αναφορές μας ότι βρίσκονται μακριά από
μας οι αντιλήψεις που αμφισβητούν τη σημασία του δικαιώματος ψήφου αλλά
και των εκλογών γενικότερα. Για αυτό και μας βρίσκει σταθερά αντίθετους η
λογική της αποχής. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
μπορεί να οδηγούν στην αποχή από μια εκλογική διαδικασία. Σίγουρα παίζει
ρόλο η απογοήτευση αλλά και οι συνθήκες ζωής των εργαζομένων που δεν
βλέπουν διέξοδο. Θα πρέπει ωστόσο να σταθούμε αποφασιστικά απέναντι στο
θετικό πρόσημο που προσδίδεται σε όσους «γυρίζουν την πλάτη στο σύστημα»
με αυτόν τον τρόπο. Για μας είτε συνειδητά είτε για άλλους λόγους επιλέγει
κάποιος να απέχει, επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Αυτή η κατηγορία είναι που
συνήθως χαρακτηρίζει «αρνιά» όσους ψηφίζουν, χωρίς να αναλογιστεί πόσο
ενοχλεί η δική της αποχή, ή πόσο δική της είναι η άποψη που σχημάτισε και
πόσο ανατρεπτική η στάση που τηρεί. Είναι αυτή η στάση που αφομοιώνει τον
ατομισμό και την μοιρολατρία που προάγει το σύστημα, που αμφισβητεί τη
σημασία της συλλογικότητας και της οργανωμένης πάλης ευρύτερα. Όπου και
όπως και αν καταγράφηκε η αποχή δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις αλλαγής
προς όφελος της νεολαίας και των εργαζομένων.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, η εργατική τάξη να συμμετέχει στις εκλογικές
διαδικασίες. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της
αυτή ως ακόμα ένα σταθμό της πάλης της, ως ακόμα ένα βήμα να βελτιώσει την
θέση της, δυναμώνοντας το κόμμα της, που είναι σε κάθε περίπτωση η φωνή
και η ανώτερη μορφή οργάνωσης και πολιτικής της αυτοτέλειας. Κάτι βέβαια
που όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί στην
ολότητά του σε συνθήκες καπιταλισμού και είναι αρκετά σύνθετο. Μπορεί οι
εκλογές να λέγεται ότι αποτυπώνουν τη στιγμή αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη και μέσα σε ποιες συνθήκες καταγράφεται. Το βασικότερο στοιχείο είναι
το γεγονός ότι η εξουσία, πολιτική και οικονομική, ασκείται από την αστική τάξη
και η δική της ιδεολογία είναι η κυρίαρχη. Παραθέτουμε ενδεικτικά απόσπασμα
από τον Φ. Ένγκελς: «Η ιδιοκτήτρια τάξη (σημ. στην αστική δημοκρατία)
κυριαρχεί άμεσα μέσω του γενικού δικαιώματος ψήφου. Όσο η καταπιεζόμενη
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τάξη {…} το προλεταριάτο δεν είναι ακόμα ώριμο για την απελευθέρωσή του, θα αναγνωρίζει στην πλειοψηφία του το κοινωνικό καθεστώς που υπάρχει σαν το μόνο δυνατό, και
πολιτικά θα είναι ουρά της τάξης των καπιταλιστών.» Πέρα, λοιπόν, από το όποιο συγκεκριμένο εκλογικό και πολιτικό διακύβευμα, υπάρχει και αυτό το ειδικό βάρος σε κάθε
εκλογική διαδικασία. Το ότι αποτυπώνει το επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης και αντίστοιχα τη δυνατότητα του κόμματος της εργατικής τάξης να επιδρά πάνω στις μάζες.

Κόντρα στη λογική της αποχής – Κόντρα στη λογική της ανάθεσης
Η Αριστερά οφείλει να βλέπει το ζήτημα των εκλογών όπως και όλα τα ζητήματα της πολιτικής της δράσης διαλεκτικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλει διαρκώς να επεξηγεί τη σημασία
των εκλογών και των δημοκρατικών διαδικασιών, την σημασία και τους αγώνες πίσω από το δικαίωμα ψήφου αλλά και τον κίνδυνο και την εμπειρία από την κατάργησή του. Οφείλει
να αφουγκράζεται και να ακούει όσους επιλέγουν να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά οφείλει την ίδια ώρα να είναι αυστηρό και να θέτει τον καθένα προ των ευθυνών
του. Οφείλει να δείχνει τα αδιέξοδα της αποχής, που ανάμεσα σε άλλα συμβάλλει και στην ενδυνάμωση φασιστικών πολιτικών σχηματισμών. Κυρίως οφείλει να προβληματιστεί και
να αντιδράσει απέναντι στη συνολικότερη αποχή ανθρώπων της εργατικής τάξης από την καθημερινή πάλη. Εκεί είναι που τελικά κρίνεται και η όποια «συμμετοχή». Δεν παλεύουμε
για να σηκωθεί ο καταπιεσμένος από τον καναπέ του κάθε που καλείται να ψηφίσει. Δεν παλεύουμε για να πάει να «ψωνίσει» από τα εκλογικά μαγαζιά το καλύτερο «προϊόν». Δεν
παλεύουμε για να διαλέξει μεσσία, δεν παλεύουμε για να επιλέξει ποιος και με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί την φτώχεια του, ποιος και με ποιον τρόπο θα ρυθμίσει την εκμετάλλευση
στην οποία υποβάλλεται. Παλεύουμε για να είναι η συμμετοχή στην κάλπη άλλη μια μάχη. Μια μάχη που (θα) δίνουμε μαζί με όλες τις άλλες, όσοι/ες πιστεύουμε στην συλλογική
οργάνωση, δύναμη και σοφία, όσοι/ες δεν βολευόμαστε με την υπάρχουσα κατάσταση, όσοι/ες δεν συμβιβαζόμαστε με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Έχουμε ιστορικό καθήκον όσοι/ες τασσόμαστε με το δίκιο του ανθρώπου. Αυτό το ιστορικό καθήκον
οφείλουμε να υπηρετούμε από όποιο μετερίζι κι αν βρεθούμε, σε όποια συγκυρία κι αν αυτό αναμετριέται.
•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Για περισσότερα
μπορείς να διαβάσεις:
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αθλητισμός

Α

πό την 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο Μαυροβούνιο οι 18οι Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης με την Κύπρο να καταλαμβάνει την 2η θέση στον πίνακα των
μεταλλίων, πίσω από το Λουξεμβούργο με απολογισμό 21 χρυσά, 27 αργυρά και 15 χάλκινα
μετάλλια. Ως ΕΔΟΝ θα θέλαμε να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους αθλητές μας για
την άξια εκπροσώπηση του νησιού μας στους αγώνες
αυτούς, φανερώνοντας έτσι και το ταλέντο που
υπάρχει. Οι προσπάθειες των Κύπριων αθλητών οι οποίοι
δίνουν τη μάχη τους χωρίς την απαιτούμενη στήριξη από
την πολιτεία, όπως επίσης και οι επιτυχίες τους, αποτελούν
πρότυπα για τη νεολαία μας και παράδειγμα προς μίμηση.
Δυστυχώς στις μέρες μας η εμπορευματοποίηση του
αθλητισμού και η επιδίωξη επίτευξης του μέγιστου κέρδους,
τον έχει μετατρέψει σε υπόθεση των λίγων και των εκλεκτών,
με τη χρήση αναβολικών να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες
διαστάσεις, ενώ η διαπλοκή στο χώρο του αθλητισμού
διεθνώς κυριαρχεί. Φαινόμενα που διαδραματίζονται στο
παρασκήνιο του αθλητισμού στην Κύπρο, εξακολουθούν
να λειτουργούν στη βάση κομματικών, οικονομικών και
προσωπικών συμφερόντων. Η κυβέρνηση χρόνο με τον χρόνο
μειώνει όλο και περισσότερο τα κονδύλια που προορίζονται
για τον αθλητισμό και την αναβάθμιση των αθλητικών
κέντρων βάση και τους νόμους λιτότητας που εξαγγέλλει.
Πάρα το μεγάλο ταλέντο που υπάρχει στον τόπο μας πολλοί
αθλητές αναγκάζονται να σταματήσουν να ασχολούνται
με αυτό που τους ενδιαφέρει, γιατί δεν βρίσκουν κάπου
τη στήριξη που χρειάζονται για να αναδείξουν αυτά που
μπορούν.

«Αθλητισμός Για Όλους» με αναβάθμιση του ρόλου του και την εκπόνηση νέων
εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες
του πληθυσμού, όπως επίσης και η αξιοποίηση των σχολικών αθλητικών
χώρων, τις ώρες που δεν χρησιμοποιούνται για τις σχολικές ανάγκες, μέσα
από την επέκταση του θεσμού του Ανοιχτού
Σχολείου . Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε
στην μείωση της χρήσης εξαρτησιογώνον
ουσιών από τους νέους, καθώς μέσα από
τον αθλητισμό καλλιεργούνται σωστά
πρότυπα . Παράλληλα το ντόπινγκ αποτελεί
έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς
του αθλητισμού, αλλά και ανασταλτικό
παράγοντα για τη σωστή του ανάπτυξη. Οι
προσπάθειες για αντιμετώπιση του πρέπει
να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από
πλευράς του ΚΟΑ με τη στήριξη και παροχή
κάθε βοήθειας στην Εθνική Επιτροπή ΑντίΝτόπινγκ. Μέσα από τη δράση μας και τις
εκδηλώσεις μας (διοργανώσεις τουρνουά
ποδοσφαίρων, διαλέξεις για τα θέματα
ντόπινγκ, τη βία στα γήπεδα και την ιστορία
του κυπριακού ποδοσφαίρου) στηρίζουμε
και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον
αθλητισμό, μεταφέροντας στους νέους την
πραγματική του έννοια και περιεχόμενο.

Θεωρούμε πως η
ενασχόληση με τον
αθλητισμό είναι ένα δυνατό
όπλο ενάντια στη μάστιγα των
ναρκωτικών και γενικά των
εξαρτήσεων, τη βία και την
εγκληματικότητα, αλλά και την
μαζική υποκουλτούρα
που κατακλύζει τους
νέους τα τελευταία
χρόνια.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το ότι τα όποια χρήματα και
βοήθεια παρέχεται από το κράτος και την κοινωνία ευρύτερα
καταναλώνονται σε μέγιστο βαθμό από το ποδόσφαιρο με
αποτέλεσμα αθλήματα όπως ο στίβος, η κολύμβηση και άλλα να μένουν αβοήθητα και χωρίς στήριξη.
Αποκορύφωμα και κάκιστο μετρό στην δική μας αντίληψη αποτελεί η νομοθεσία-τρομονόμος
που εφαρμόζεται εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο στους αθλητικούς χώρους προωθώντας το
φακέλωμα των πολιτών, ελλοχεύοντας κινδύνους σοβαρής οικονομικής εκμετάλλευσης και
γενικά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα, χωρίς να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τη βία, αφού απλά
μεταφέρει το πρόβλημα εκτός γηπέδων. Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει τον αγώνα για την κατάργηση του.
Ο αθλητισμός ήταν , είναι και θα παραμείνει βασική προτεραιότητα για την ΕΔΟΝ. Συνεχίζουμε
να στηρίζουμε την κάθε προσπάθεια προώθησης του υγιούς αθλητισμού και του πνεύματος
του «ευ αγωνίζεσαι». Θεωρούμε πως η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι ένα δυνατό
όπλο ενάντια στην μάστιγα των ναρκωτικών και γενικά των εξαρτήσεων , τη βία και την
εγκληματικότητα, αλλά και την μαζική υποκουλτούρα που κατακλύζει τους νέους τα
τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, δεν αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό ως ενασχόληση
μονάχα για τους εκλεχτούς και τους πρωταθλητές, ο αθλητισμός πρέπει να έχει ένα
ευρύτερο χαρακτήρα και ένα πλάνο που να καλύπτει στο σύνολο του τη νεολαία,
πράγμα που σίγουρα εναπόκειται στις αρμοδιότητες της πολιτείας. Επίσης πιστεύουμε
στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος
συμβάλλει στην προβολή της πατρίδας μας με τις διεθνείς αθλητικές διακρίσεις και
συμμετοχές, κάτι που σίγουρα προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, επιστημονική
προετοιμασία και κίνητρα για τους αθλητές που δεν θα περιορίζονται μόνο
σε οικονομικά. Για εμάς, ο αθλητισμός είναι λαϊκό δικαίωμα στο οποίο όλοι
ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης.
Ως ΕΔΟΝ, προωθούμε και προβάλλουμε τον λαϊκό αθλητισμό με συγκεκριμένες
προτάσεις, εκστρατείες, σεμινάρια, τουρνουά για προβολή των θετικών
στοιχείων του αθλητισμού τόσο στους νέους, όσο και γενικότερα στην
κοινωνία ως αντίβαρο των αρνητικών φαινομένων εντός και εκτός του
αθλητισμού. Διαχρονικές μας θέσεις γύρω από τον αθλητισμό παραμένουν
η μαζικοποίηση του αθλητισμού μέσα από την επέκταση του προγράμματος

Συνοψίζοντας ο αθλητισμός αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού του
τόπου μας και εμείς ως οργάνωση νεολαίας
τις Αριστεράς οφείλουμε να παλεύουμε για
την βελτίωση και την ανάπτυξη του.
•Στέλιος Στυλιανού
Μέλος Αθλητικού Γραφείου
Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Βάκχες του Ευριπίδη
Στις Βάκχες, ο Ευριπίδης εξιστορεί την κάθοδο του Διονύσου στη Θήβα, προκειμένου
να επιβάλει τη λατρεία του, τη βακχεία. Ο βασιλιάς Πενθέας αρνείται να την αποδεχτεί
και ο Διόνυσος τον εκδικείται. Εμβάλλει μανία στις γυναίκες της Θήβας και ο Πενθέας
βρίσκει φρικτό θάνατο από την ίδια του τη μητέρα, Αγαύη. Με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Πότε: Πέμπτη, 18 Ιουλίου στις 21:00
Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία

Ιππόλυτος του Ευριπίδη
Στον Ιππόλυτο, μια τραγωδία με φιλοσοφικές, θρησκευτικές και
υπαρξιακές αναζητήσεις, ο Ευριπίδης στήνει μια αριστοτεχνική
θεατρική παγίδα κλιμάκωσης του τραγικού, όπου οι θεοί παίζουν
καθοριστικό ρόλο, οδηγώντας τους ανθρώπους σε μια καταστροφική
συνωμοσία σιωπής, στο αναπόφευκτο σφάλμα, στην τιμωρία αλλά
και στη συγχώρεση.

Πότε: Τετάρτη, 10 Ιουλίου στις 21:00
Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς
Κλαξόν, Τρομπέτες και Πλάκες
Την ξεκαρδιστική πολιτική κωμωδία καταστάσεων «Κλαξόν, Τρομπέτες και Πλάκες» του ανατρεπτικού Ντάριο Φο, παρουσιάζει
το θέατρο ΑντίΛογος, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά.
Το έργο θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας σε έξι κοινότητες. Για τον μήνα Ιούλιο το πρόγραμμα παραστάσεων έχει ως εξής:

Λουβαράς – Κυριακή 7 Ιουλίου
Αλάμπρα – Τρίτη 9 Ιουλίου
Πύλα – Τετάρτη 10 Ιουλίου
Χολέτρια – Παρασκευή 12 Ιουλίου
Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φεστιβάλ Κωστάκη
Ευαγόρου
Και φέτος το Φεστιβάλ Κωστάκη Ευαγορου φιλοξενεί
δύο καταξιωμένος Έλληνες καλλιτέχνες. Τον Μανώλη
Ανδρουλιδακη και τον Παντελή Θαλασσινό. Σε μια
μουσική βράδια σε στυλ μπουάτ με δύο Κιθάρες και
δύο φωνές.

Πότε: Κυριακή 14 Ιουλίου στις 20:30
Πού: Παλιό Δημοτικό Σχολείο Λουβαρά
Μαχαιρίτσας &
Πορτοκάλογλου - 20
χρόνια Αγίας Σκέπης
Η Θεραπευτική κοινότητα «Αγίας Σκέπης» κλείνει 20
χρόνια ζωής και προσφοράς και τα γιορτάζει με τους
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Νίκο Πορτοκάλογλου και τη
συναυλία «Τι έχει μείνει απ’τη φωτιά»;

Πότε: Πέμπτη, 25 Ιουλίου στις 20:30
Πού: Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

Μεγάλα Μπαλέτα 2019
Η ετήσια διοργάνωση του Δήμου Λεμεσού επιστρέφει, με δύο ομάδες
χορού, μια κυπριακή και μια ισραηλινή να φιλοξενούνται επί σκηνής. Στο
πρώτο μέρος εννέα χορεύτριες, με επικεφαλής τις χορογράφους Δάφνη
Μουγιάση και Ελένη O Keef παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Μάνο
Χατζιδάκι, με αφορμή τα 25 χρόνια από τον θάνατο του. Συμμετέχουν
Κύπριες χορεύτριες που διαπρέπουν σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό.
Στο κύριο μέρος η Ομάδα Σύγχρονου Χορού Kibbutz από το Ισραήλ
παρουσιάζει τη συνέχεια του Horses in the Sky - 2019 «ΑΣΥΛΟ».

Πότε:
Από την Κυριακή, 21 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου
στις 21:00
Πού: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών προς το κοινό για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμο (Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες
μετάφρασης μεταφέρονται από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία μετάφρασης και πιστοποίησης των
μεταφράσεων, ως προνοεί ο εν λόγω Νόμος.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ορκωτών Μεταφραστών βρίσκονται στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στη
διεύθυνση: www.pio.gov.cy
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ιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού, οι συναγωνιστές μας από όλο τον κόσμο συμμετέχουν και φέτος στη Διεθνούπολη του φεστιβάλ μας. Δεν είναι ούτε φέτος
λίγες οι οργανώσεις που ταξιδεύουν στην Κύπρο για να βρίσκονται μαζί μας σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για τη νεολαία της Κύπρου.

Η Διεθνούπολη αποτελεί κάθε χρόνο χώρο συνάντησης, συζήτησης ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των οργανώσεων και των επισκεπτών του
φεστιβάλ. Πέραν από την παρουσία τους στο φεστιβάλ, οι ξένες αντιπροσωπείες έχουν την ευκαιρία κατά την περίοδο διαμονής τους στην Κύπρο να ξεναγηθούν
σε μια σειρά σημαντικών χώρων του νησιού. Πολιτιστικές επισκέψεις, πολιτικές συζητήσεις και φυσικά παρουσίαση του κυπριακού προβλήματος και ενημέρωση για την
παρούσα φάση και τις εξελίξεις.
Η αυξημένη προσέλευση που παρατηρείται στο φεστιβάλ μας από ξένες οργανώσεις είναι άλλο ένα δείγμα της εκτίμησης που χαίρει η ΕΔΟΝ διεθνώς και του σημαντικού
ρόλου που διαδραματίζει εντός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.

Σοσιαλιστική Ένωση
Νεολαίας Σρι-Λάνκας
SYU – Socialist Youth
Union
Η SYU αποτελεί μια από τις
οργανώσεις που σε κάθε ευκαιρία
εκφράζουν την στήριξη τους προς την
ΕΔΟΝ. Είναι μια από τις μαζικότερες οργανώσεις στη
χώρα της και σε διεθνές επίπεδο κατέχει τη θέση
του αντιπροέδρου της ΠΟΔΝ για την περιφέρεια της
Ασίας. Ειδικότερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια που
συνεργαζόμαστε σε επίπεδο αρχηγείου της ΠΟΔΝ οι
σχέσεις μας έχουν ισχυροποιηθεί και μπορούμε να
τους θεωρούμε μια από τις οργανώσεις που μπορούμε
να βασιστούμε στην περιφέρεια της Ασίας.

Μέτωπο
Κομμουνιστικής
Νεολαίας (Ιταλία)
FGC - Fronte della
Gioventù Comunista
Η FGC είναιa μια σχετικά νεαρή οργάνωση καθώς
ιδρύθηκε μόλις το 2012. Ωστόσο, μαζικοποιούνται με
μεγάλη ταχύτητα και καταφέρνει να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στους αγώνες της νεολαίας στην
Ιταλία. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και η
παρέμβαση τους στο μαθητικό κίνημα της χώρας.
Στο φεστιβάλ μας η FGC είναι μαζί με τον σύντροφο
Νεοκλή Συλικιώτη ομιλήτρια στην συζήτηση με θέμα
την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη.

Παννεπαλική Εθνική
Ένωση Ελεύθερων
Φοιτητών
ANNFSU – All Nepal
National Free Students Union
Είναι η φοιτητική οργάνωση που πρόκειται
στο Κομμουνιστικό Κόμμα Νεπάλ – Ενοποιημένο
Μαρξιστικό Λενινιστικό. Το κόμμα δηλαδή που
μετά την επανάσταση στη χώρα και την εκθρόνιση
του βασιλιά αναδείχθηκε στην κυβέρνηση και
καταβάλει μια προσπάθεια αντιμετώπισης των
πολλών προβλημάτων στο Νεπάλ. Υπηρέτησε την
ΠΟΔΝ από την θέση του αντιπροέδρου και σήμερα
κατέχει τη θέση του Συντονιστή της περιφέρειας
της Ασίας.

Ένωση
Κομμουνιστικής
Νεολαίας Ισπανίας
UJCE - Unión de
Juventudes Comunistas de España
Η UJCE είναι η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ισπανίας. Οργάνωση με έντονη δράση σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αποτελεί μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ και διεκδικεί τη θέση
του προέδρου της ομοσπονδίας μετα την λήξη της
θητείας της ΕΔΟΝ. Η στήριξη που λαμβάνουμε από
την UJCE σε κάθε κάλεσμα την καθιστά μια οργάνωση
στην οποία ξέρουμε πως μπορούμε να βασιζόμαστε.

Εθνική Ένωση
Φοιτητών Συρίας
NUSS – National
Union of Syrian Students
Είναι το αντίστοιχο σώμα
τ η ς
δικής μας ΠΟΦΕΝ, η οργάνωση που
εκπροσωπεί όλους τους φοιτητές της Συρίας. Ειδικά
κατά τη διάρκεια του πολέμου, η NUSS ανέπτυξε
έντονη διεθνή δράση και κράτησε το διεθνές
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα σε επαφή με τη νεολαία
της χώρας. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΔΝ.

Ένωση
Κομμουνιστικής
Νεολαίας (Κούβα)
UJC - Unión de
Jóvenes Comunistas
Οι σύντροφοι μας από την Κούβα κατέχουν τη θέση
του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΔΝ εδώ και πολλά
χρόνια. Ο ρόλος της UJC όπως και της Κούβας
γενικότερα στους αγώνες των λαών του κόσμου
είναι γνωστός σε όλους μας. Ως γνήσιοι διεθνιστές,
ανταποκρίνονται στα καλέσματα μας κάθε φορά
ενώ και η ΕΔΟΝ φροντίζει να δείχνει έμπρακτα την
αλληλεγγύη και την στήριξη της στον ηρωικό λαό
της Κούβας με ποικίλους τρόπους.

Παλαιστινιακή
Οργάνωση
Νεολαίας
PYO – Palestinian
Youth Organisation
Μια από τις τέσσερεις
Παλαιστινιακές
οργανώσεις μέλη της ΠΟΔΝ.
Τα τελευταία χρόνια δηλώνει παρούσα σε κάθε
κάλεσμα της οργάνωσης μας. Είναι επίσης μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ και συμμετέχει
ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες της
ομοσπονδίας.

διεθνή

Ιούλης
2019

Συριακή Κομμουνιστική
Ένωση Νεολαίας
Συρίας – Νεολαία
Khaled Bagdash
SCYU /KBY – Syrian
Communist Youth
Union/ Khaled Bagdash
Youth

Παλαιστινιακή
Δημοκρατική Ένωση
Νεολαίας
PDYU – Palestinian
Democratic Youth
Union

Khaled Bagdash είναι ο ιστορικός ηγέτης του
συγκεκριμένου κόμματος, εξού και το όνομα
της νεολαίας. Είναι η Συριακή οργάνωση με την
οποία διαχρονικά η ΕΔΟΝ έχει σχέσεις. Μέσα από
πολλές δυσκολίες διατήρησαν την παρουσία και τη
δράση τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και σε
πολλές περιπτώσεις επισκέφτηκαν και την Κύπρο
μετα από πρόσκληση μας. Μέλη του δεκαμελούς
συντονιστικού συμβουλίου της ΠΟΔΝ και στη θέση
του Β’ αντιπροέδρου για την Μέση Ανατολή.
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Η άλλη εκ των τεσσάρων Παλαιστινιακών οργανώσεων
της ΠΟΔΝ με την οποία διατηρούμε πολύ στενούς
δεσμούς. Παρόντες σε όλες τις διοργανώσεις της
ΕΔΟΝ, συνέδρια, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις
που διοργανώνουμε στην Κύπρο. Μας τιμάνε με την
παρουσία τους ανελλιπώς επιβεβαιώνοντας τους
ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των λαών μας.

Κομμουνιστική Νεολαία
Πορτογαλίας
JCP - Juventude
Comunista Portuguesa
Μία από τις πιο δραστήριες
οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο.
Διατηρούμε άριστες σχέσεις και
ιστορικούς δεσμούς φιλίας. Η JCP είναι η οργάνωση
η οποία βρισκόταν στην προεδρία της ΠΟΔΝ πριν
από την ΕΔΟΝ και σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται σήμερα η ομοσπονδία είναι
λόγο της δικής της καλής δουλειάς. Πάνε πολλά
χρόνια από την τελευταία φορά που η JCP έλειψε
από την οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΕΔΟΝ.
Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του συντονιστή της
περιφέρειας της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

KNE – Κομμουνιστική
Νεολαία Ελλάδας
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
συστάσεις για την
Κομμουνιστική Νεολαία
Ελλάδας. Η νεολαία του
ηρωικού ΚΚΕ που για δεκαετίες
βρίσκεται στην πρωτοπορία των αγώνων της νεολαίας
της χώρας. Μας συνδέουν οι κοινοί αγώνες και η κοινή
ιστορία των λαών και των κινημάτων μας. Πλάι πλάι,
όχι μόνο σε επίπεδο ΠΟΔΝ αλλά και σε κάθε χώρο
που δραστηριοποιείται η Προοδευτική στην Ελλάδα,
δίνουμε τους κοινούς μας αγώνες. Η ΚΝΕ αυτή τη
στιγμή είναι μέλος του δεκαμελούς συντονιστικού
συμβουλίου της ΠΟΔΝ κατέχοντας παράλληλα τη θέση
του Β΄ αντιπροέδρου της ΠΟΔΝ για την περιφέρεια
της Ευρώπης και Βορείου Αμερικής.

Προοδευτική Ένωση
Νεολαίας Αιγύπτου
UPYE – Union of
Progressive Youth of
Egypt

Η UPYE αποτελεί μια από τις οργανώσεις τις Μέσης
Ανατολής που επισκέφθηκαν την Κύπρο μετα
από πρόσκληση της ΕΔΟΝ τα τελευταία χρόνια.
Αποτελούν μέλος του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΔΝ.

Λενινιστική
Κομμουνιστική Ένωση
Νεολαίας
LCYU – Leninist Communist Youth Union
H LCYU, η νεολαία του
Κομμουνιστικού Κόμματος
της Ρωσικής Ομοσπονδίας
αποτελεί τη συνέχεια της κομσομόλ,
της ιστορικής οργάνωσης που ιδρύθηκε από
τον Λένιν στα πρώτα χρόνια της Σοσιαλιστικής
οικοδόμησης. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα
διεθνή ζητήματα καθώς διατηρεί επαφές με μεγάλο
αριθμό οργανώσεων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας
στην προεδρία της ΠΟΔΝ μας στήριξε και μας
βοήθησε σε πολλά που κληθήκαμε να φέρουμε
εις πέρας. Επισκέπτεται την Κύπρο κάθε χρόνο
για κάθε περίσταση στην οποία καλείται από την
οργάνωση μας.

Γενική Ένωση
Παλαιστινίων
Φοιτητών
GUPS – General Union
of Palestinian Students
Αποτελεί επίσης αντιστοιχία
της ΠΟΦΕΝ ανάμεσα στους
Παλαιστίνιους φοιτητές. Εκπροσωπεί
εκατοντάδες Παλαιστίνιους που φοιτούν σε πολλές
χώρες. Η GUPS ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε
κάλεσμα της ΕΔΟΝ και μας τιμά με τη συμμετοχή της
αλλά και με τη στήριξη της σε κάθε μας πρωτοβουλία
εντός της ΠΟΔΝ.

Νεολαία Κόμματος του
Λαού της Παλαιστίνης
YPPP – Youth of Palestinian People’s Party
Το PPP είναι το Μαρξιστικό
– Λενινιστικό κόμμα των
Παλαιστινίων. Με τη νεολαία
του διατηρούμε διαχρονικά σχέσεις και η
συνεργασία μας δεν περιορίζεται σε θέματα που
αφορούν αποκλειστικά το Παλαιστινιακό. Σε κάθε
περίπτωση είναι μια από τις οργάνωσης στις οποίες
μπορούμε να στηριχτούμε στην περιφέρεια της
Μέσης Ανατολής και αυτή τη στιγμή είναι μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ.

