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ε το πέρας των ευρωεκλογών το ΑΚΕΛ βρέθηκε ενισχυμένο με αυξημένα ποσοστιαία και αριθμητικά αποτελέσματα. Αποτέλεσμα, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση των δύο
εδρών, μας αφήνει ικανοποιημένους. Ασφαλώς θα ήμασταν ακόμη πιο ευτυχισμένοι αν τα πιο πάνω αποτελέσματα συνδυάζονταν με περισσότερη συμμετοχή στις εκλογές. Η
αντιμετώπιση της αποχής δεν είναι εύκολος στόχος, όμως είναι στόχος που με προσπάθεια και επιμονή μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του πολιτικού διαλόγου δίνοντας ελπίδα
για καλύτερη ζωή στο λαό μας. Για εμάς είναι ξεκάθαρο, η αποχή συντηρεί και ενισχύει τις αρνητικές συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών.

Η στήριξη στο δικοινοτικό ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα αυτού του νέου κεφαλαίου στη σελίδα της Κύπρου και των σχέσεων των δύο κοινοτήτων.
Η μόνη πατριωτική και σταθερή πολιτική δύναμη στις βασικές αρχές λύσης για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού μας, επιβραβεύτηκε με την εμπιστοσύνη των
Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας προς το πρόσωπο του ΑΚΕΛ. Μαζί με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους θα συνεχίσουμε τον αντικατοχικό και αντιφασιστικό αγώνα μέχρι
την τελική δικαίωση του λαού μας. Με αφορμή τον δικοινοτικό χαρακτήρα του ψηφοδελτίου μας, ο ΔΗΣΥ έβαλε τη φουστανέλα δείχνοντας το πραγματικό του πρόσωπο, σκορπώντας
εθνικισμό, φόβο και καχυποψία. Η απάντηση στον ΔΗΣΥ, στη μαύρη του προπαγάνδα και στην παραπλάνηση, ήρθε από τον ίδιο το λαό στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας.
Οι ψηφοφόροι έφραξαν το δρόμο στην ακροδεξιά για είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο τα ποσοστά που αποκόμισαν στις εκλογές είναι ανησυχητικά. Ας ελπίσουμε ότι όσοι βρέθηκαν
απέναντι τους προεκλογικά, θα συνεχίσουν και μετά τις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την οριστική εξουδετέρωση του κίνδυνου της ανόδου του νεοφασισμού.

Λαϊκή εντολή για αλλαγή πορείας σε Κύπρο και Ευρώπη
Με κίνδυνο να χάσουν την πρωτιά, μίλησαν αισχρά, με ύβρεις και αφορισμούς. Η λαϊκή εντολή
με την ξεκάθαρη μείωση περίπου 16000 ψηφοφόρων από την εκλογική δύναμη του ΔΗΣΥ,
στέλνει το μήνυμα της αλλαγής πορείας σε Κύπρο και Ευρώπη. Με το ΑΚΕΛ να εντείνει την
προσπάθεια του δίνοντας την προοπτική στο λαό μας να ανοίξει το δρόμο για την ελπιδοφόρα
πολιτική αλλαγή στον τόπο μας.
Θα συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική, να προβάλλουμε θέσεις και προτάσεις, με μόνο γνώμονα
την αγωνία και τις προσδοκίες του λαού μας, ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, τόσο στην
Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη. Με το Κυπριακό να είναι επείγουσα ανάγκη να ξαναμπεί σε
τροχιά διαπραγμάτευσης, ζωντανεύοντας την προοπτική για λύση και επανένωση.

Ούτε δανεικές, ούτε μηδενικές συνειδήσεις υπήρξαν.
Η σκληρή δουλειά από τα εκατοντάδες στελέχη, μέλη και φίλους του ΑΚΕΛ είχε αντίκρισμα,
αφού δόθηκε στο Κόμμα μας ένα υποσχόμενο αποτέλεσμα. Η κάθε ψήφος στο ΑΚΕΛ, δεν
ήταν ούτε μηδενική, ούτε δανεική. Ήταν ψήφος με πολλαπλάσια αξία. Ψήφος ενάντια σε
όσους δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ευρώπη. Ο αγώνας μας θα
συνεχιστεί. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος, μας δίνει την ώθηση για να παλέψουμε πιο
αποφασιστικά για την επίλυση του Κυπριακού, ενάντια στην ακροδεξιά και τη μισαλλοδοξία, για
ανατροπή των αντιλαϊκών κυβερνητικών πολιτικών μακριά από τη διαπλοκή και τη διαφθορά.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην αλαζονεία και τη φτωχοποίηση, στην υπόσκαψη
παιδείας και υγείας. Θα σταθούμε απέναντι στις πολιτικές που βυθίζουν την Ευρώπη στις
ανισότητες, την ανεργία και τη φτώχεια.

Καλοκαίρι σημαίνει… 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών (ΠΦΝΦ) της ΕΔΟΝ
Στις 3,4 και 5 Ιουλίου ανοίγει τις πύλες του το 32ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Το σύνθημα του φεστιβάλ
είναι: «Αγώνας για κοινωνία ανθρώπινη και δημοκρατική, απαλλαγμένη από το φασισμό». Το
φετινό σύνθημα, σε συνδυασμό και με τα πρόσφατα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών,
δίνει το μήνυμα προς διάφορες κατευθύνσεις. Έχουμε ανάγκη μια κοινωνία, που ο άνθρωπος
και οι ανάγκες του, το περιβάλλον και η προστασία του, να είναι πάνω από τα κέρδη και τα
συμφέροντα των λίγων. Για μια κοινωνία απαλλαγμένη από το φασισμό, στήνοντας τείχος
απέναντι του και παραμερίζοντας ότι πιο σάπιο γέννησε η ανθρωπότητα.

Σε μια κοινωνία που ο ρατσισμός, ο σοβινισμός και η ξενοφοβία γεννούν πολέμους, θάνατο και
προσφυγιά, η Αριστερά στέλνει το μήνυμα ότι όσες δυσκολίες και να υπάρχουν, με τον αγώνα
μας θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες.
Το Φεστιβάλ από τη γέννηση του, απευθύνεται σε όλους τους Κύπριους νέους, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους. Μαζί με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, στο Φεστιβάλ θα
συνομιλήσουμε και θα μοιραστούμε σκέψεις, απόψεις και προβληματισμούς. Οι ανησυχίες
όπως και η θέληση για επανένωση του τόπου και του λαού μας είναι κοινές.

Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του τόπου μας…
Στο πολιτιστικό μέρος του 32ου ΠΦΝΦ, θα υπάρχει ζωντανό και πλούσιο πρόγραμμα σε
τέσσερις σκηνές με πλειάδα ντόπιων και ξένων σχημάτων και καλλιτεχνών. Η Κεντρική Σκηνή,
θα φιλοξενήσει κυπριακά και ξένα σχήματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις μεγάλες
συναυλίες. Στις 3 Ιουλίου, επιστρέφει στη σκηνή του Φεστιβάλ η μοναδική Νατάσσα Μποφίλιου
σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στην Κύπρο που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Στις
4 Ιουλίου, ο βασιλιάς της ελληνικής ροκ Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε μια βραδιά γεμάτη
με τις πιο μεγάλες του επιτυχίες. Στις 5 Ιουλίου η αυλαία θα πέσει με ένα ξεχωριστό και
ανεπανάληπτο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Μαζί στη σκηνή οι Γιάννης
Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώτα Νέγκα και Χρήστος Μάστορας.
Ανάμεσα στα άλλα θα λειτουργήσει και φέτος η Λαϊκή Σκηνή, με λαϊκά και παραδοσιακά
χορευτικά και μουσικά σχήματα, ενισχύοντας την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Νεανικά
σχήματα από Κύπρο και εξωτερικό θα πάρουν βήμα μέσω της σκηνής της Μπουάτ. Τέλος, για
τους μικρούς μας φίλους στον Παιδότοπο θα υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για να περάσουν
ευχάριστα το χρόνο τους, παρακολουθώντας στη σκηνή του παιδότοπου διάφορα παιδικά
σχήματα.
Σε λίγες μέρες σε όλη την Κύπρο, από τις αρχές του Ιούνη μέχρι και την έναρξη του Φεστιβάλ,
θα ξεκινήσουν οι Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, με τοπικές πολύμορφες δραστηριότητες με
πλούσιο πρόγραμμα από τοπικές ΕΔΟΝίτικες δυνάμεις.
Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε
Καλή αντάμωση στο Φεστιβάλ…
•Νικόλας Καλογήρου
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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1η Ιουνίου, έρχεται και φέτος ως ευκαιρία
για να καταγράψουμε ως κοινωνία όλα όσα
αφορούν το παιδί και τα δικαιώματα του. Στις
μέρες μας, η οικονομική κρίση και οι συνεχείς
πόλεμοι πλήττουν ακατάπαυστα τα παιδιά και τις
οικογένειες τους, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να μην
ζουν σε ασφαλείς συνθήκες. Με αυτή την ευκαιρία η «Ν»
επικοινώνησε με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού και είχε την ευκαιρία να
καταγράψει την άποψη της ίδιας της Επιτρόπου, Λήδας
Κουρσουμπά, σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών
στην Κύπρο και στον κόσμο.

H

Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχω πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό
του εθνικού θεσμικού πλαισίου κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Με παρεμβάσεις και κατά καιρούς εισηγήσεις και
προτάσεις προώθησα επίσης τη διαμόρφωση της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης κατά της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, που πλέον υλοποιείται.

«Ν»: Με την ευκαιρία της 1ης Ιουνίου, Παγκόσμιας Ημέρας
για τα Δικαιώματα του παιδιού, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε
πως αξιολογείτε την θέση των παιδιών στην Κύπρο στις
μέρες μας;

«Ν»: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας
της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και
ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική
ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του. Πως διασφαλίζεται το δικαίωμα αυτό σήμερα στην Κύπρο;

Συνηθίζω να λέω – και το πιστεύω ακράδαντα – ότι η κυπριακή
κοινωνία ήταν και παραμένει μια κοινωνία η οποία δείχνει
εξαιρετικό ενδιαφέρον και φροντίδα για τα παιδιά της. Ωστόσο,
αν και τα θέματα προστασίας και ευημερίας των παιδιών
παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητές μας, ως κοινωνία,
δεν είμαστε πάντα παιδοκεντρικοί, όπως, τουλάχιστον, ο
όρος αυτός προσεγγίζεται μέσα από την προοπτική των
δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτό διότι, έχουμε ακόμη μεγάλο
δρόμο να καλύψουμε όσον αφορά το θέμα της ουσιαστικής
συμμετοχής του παιδιού. Την αναγνώριση του παιδιού ως
ενεργού πολίτη, που μπορεί να διαμορφώνει άποψη για τα
θέματα που τον αφορούν, να είναι ενδυναμωμένο να την
εκφράζει ώστε να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ενσωματωμένη στην εθνική μας νομοθεσία και,
ως εκ τούτου, κάθε δικαίωμα που κατοχυρώνεται σε αυτή είναι, επίσης, κατοχυρωμένο στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου.
Όσον αφορά το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας να ενδυναμώνει τα
παιδιά, κατά κύριο λόγο, μέσα από την εκπαίδευση. Τα παιδιά αναμένεται, μέσα από την εκπαίδευση που λαμβάνουν,
να χτίζουν κριτική σκέψη και δεξιότητες και τις στάσεις που τους επιτρέπουν να εξασκούν στην πράξη το δικαίωμά τους
στην αναζήτηση πληροφοριών και την ελεύθερη διαμόρφωση και έκφραση των απόψεων τους.

«Ν»: Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ένα στα πέντε παιδιά
είναι θύματα κακοποίησης. Ποιου χειρισμού τυγχάνουν
οι καταγγελίες που δέχεστε για κακοποίηση ή βία που
δέχονται παιδιά;
Για την ακρίβεια, δυστυχώς, έρευνα την οποία διενήργησε
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δεκέμβριο του 2015, έδειξε ότι
το ποσοστό των παιδιών στην Κύπρο που στη διάρκεια της
παιδικής τους ηλικίας θα πέσουν θύματα κάποιας μορφής
σεξουαλικής κακοποίησης προσεγγίζει περισσότερο στο
1 προς τέσσερα παρά το ένα προς πέντε που ισχύει σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως Επίτροπος συνεχίζω να προωθώ την ενδυνάμωση των παιδιών, ανάμεσα σε άλλα, μέσω και μιας επιστημονικά
τεκμηριωμένης και παιδαγωγικά προσανατολισμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προκειμένου να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν και να αντιδρούν στο ενδεχόμενο κάθε συμπεριφοράς που παραβιάζει την προσωπική τους αξιοπρέπεια
ή/ και τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Από κει και πέρα, ως Επίτροπος – όπως και κάθε πολίτης - έχω ευθύνη
να προωθώ προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους για διερεύνηση – την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας - κάθε καταγγελία που δέχομαι. Εάν δεχτώ κάποιο παράπονο ή αν κρίνω αυτεπάγγελτα ότι επιβάλλεται,
τότε έχω αρμοδιότητα να ελέγξω τις Υπηρεσίες του Κράτους ως προς τον τρόπο χειρισμού οποιασδήποτε καταγγελίας.

«Ν»:Η είδηση του θανάτου του 16χρονου Παναγιώτη ταρακούνησε ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία. Το παιδί αυτό,
όπως αργότερα γνωστοποιήθηκε, ήταν θύμα συστηματικού εκφοβισμού. Ποια μέτρα κατά την γνώμη σας πρέπει να
ληφθούν για την προστασία των παιδιών που είναι θύματα bullying;
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια από τις πλέον συνηθισμένες μορφές βίας που συναντάμε ανάμεσα στα παιδιά. Είναι
πρωτίστως κοινωνικό πρόβλημα και διασυνδέεται άμεσα με σχέσεις ασυμμετρίας, απόρριψης και καταπίεσης του – κατ’
οποιονδήποτε τρόπο αδύνατου – διαφορετικού. Ευθύνη της πολιτείας είναι να αναπτύξει προγράμματα πρόληψης της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς ανάμεσα στα παιδιά. Προγράμματα που να εδράζονται και να προωθούν τα δικαιώματα
του παιδιού. Από κει και πέρα, σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται κρούσματα εκφοβιστικής συμπεριφοράς χρειάζεται να
αναπτυχθούν παρεμβατικές δράσεις σε συστημικό επίπεδο (στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του σχολείου). Στόχος
των δράσεων η ανατροπή των κοινωνικών στάσεων και στερεοτύπων που καθοδηγούν τέτοιες συμπεριφορές καθώς
και για την ενδυνάμωση των παιδιών να εντοπίζουν και να καταγγέλλουν τέτοιες συμπεριφορές. Σε ατομικό επίπεδο,
τα παιδιά που δέχονται τον εκφοβισμό χρειάζεται να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν. Το ίδιο χρειάζονται και τα
παιδιά που ασκούν τέτοιο εκφοβισμό καθώς και τα παιδιά «θεατές», που επίσης, πρέπει να τύχουν σωστής στήριξης και
ενδυνάμωσης ώστε να αποβάλουν τέτοιες συμπεριφορές.
•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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κείνο το «Μα τι ασχολείσαι τωρά με μια Φιλιππινέζα;» ήταν η αφορμή. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν κι αυτές να θυμόμαστε να αντιδράσουμε (από τον καναπέ
εννοείται) για την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν όσοι αναγκάστηκαν να έρθουν στη χώρα μας για μια καλύτερη ζωή. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτοί…
Το φαινόμενο του θεσμικού ρατσισμού στην Κύπρο δεν είναι καινούριο. Η ξενοφοβική κουλτούρα, η οικονομική ανέχεια της πλειοψηφίας των Κυπρίων, αλλά κυρίως
η μεγάλη σημασία που δίνεται στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μεταξύ των Ελληνοκυπρίων είναι μόνο μερικές από τις συνιστώσες του προβλήματος. Ας
πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Καταρχάς να σημειώσουμε εδώ ότι το θέμα του ρατσισμού στην κυπριακή κοινωνία έχει ταξική διάσταση. Οι Κύπριοι συμπεριφέρονται στους μετανάστες ανάλογα με τα
συμφέροντα που έχουν από αυτούς, είτε σαν άτομα ή σαν πολίτες του κράτους. Τα παραδείγματα πολλά και καθημερινά. Οι Ρώσοι και οι Άραβες επιχειρηματίες μπορεί να
πει κανείς ότι είναι περισσότερο από καλοδεχούμενοι στην Κύπρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ίδιο το κράτος διαμορφώνει πολιτικές, φροντίζει να δημιουργεί τις ανάλογες
υποδομές και να προσφέρει διευκολύνσεις προσέλκυσης στο νησί. Ας μην ξεχνάμε τα διαβατήρια που χαρίζει η κυβέρνηση στους κροίσους.

Το θέμα είναι ταξικό
Οπότε, έχουμε και λέμε: Είσαι κάποιος
μεγιστάνας; Κοιμήσου ήσυχα. Οι θεσμοί και οι
υπηρεσίες ασφάλειας στην Κύπρο φροντίζουν
για ‘σένα. Είσαι μια νεαρή μητέρα από τις
Φιλιππίνες που εξαφανίστηκες; Καταγγελία
εξαφάνισης, συρτάρι και «έχει ο θεός». Αν
δεν έχεις φύγει από τα κατεχόμενα, το πολύ
πολύ να βρίσκεσαι στον πάτο ενός πηγαδιού
σε ένα ξεχασμένο λατομείο. Σιγά, μια από τις
πολλές ήσουν.

Τα θύματα του εγκλήματος θυματοποιήθηκαν για
δεύτερη φορά από τους ίδιους τους θεσμούς που
φτιάχτηκαν για να τα προστατεύσουν ή
τουλάχιστον για να τα δικαιώσουν με επαρκή
διερεύνηση και δίωξη των ενόχων.

Γι’ αυτό η πάντα αμερόληπτη Αστυνομία Κύπρου ήταν τόσο σίγουρη ότι έφυγες από τα
κατεχόμενα ασχέτως του γεγονότος ότι τα διαβατήρια και των δυο ήταν φυλαγμένα στο
σπίτι του πατέρα του κοριτσιού. Τα τυπικά τα κράτησε φυσικά και προχώρησε στην
κοινοποίηση των φωτογραφιών τους στην Ιντερπόλ, χωρίς όμως η ίδια να δημοσιοποιήσει
τις φωτογραφίες και τα στοιχεία στη δική της ιστοσελίδα με τα εξαφανισθέντα πρόσωπα.
Το κράτος αποκάλυψε γι’ ακόμα μια φορά τη ρατσιστικά επιλεκτική του ευαισθησία.
Τα θύματα του εγκλήματος θυματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά από τους ίδιους
τους θεσμούς που φτιάχτηκαν για να τα προστατεύσουν ή τουλάχιστον για να τα
δικαιώσουν με επαρκή διερεύνηση και δίωξη των ενόχων.
Ο θεσμικός ρατσισμός στην Κύπρο, ωστόσο, δεν είναι αποκλειστικά
φυλετικός. Είναι κυρίως ταξικός. Η εξαφάνιση πυργοδέσποινας με το
χρυσό διαβατήριο θα σήμανε συναγερμό σε όλες τις μονάδες του
υπουργείου δικαιοσύνης. Έτσι, θύματα του θεσμικού ρατσισμού
μπορούν να είναι ακόμα και οι «αδελφοί» Έλληνες ή οποιοιδήποτε
άλλοι φτάνουν στη χώρα μας λόγω οικονομικής ανεπάρκειας. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο που οι διαδικασίες έκδοσης ενός χρυσού
διαβατηρίου ολοκληρώνονται σε χρόνο dt, ενώ όταν πρόκειται για
αίτηση υπηκοότητας ενός βιοπαλαιστή από οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, είτε αφορά τον ίδιο ή τα παιδιά του που γεννήθηκαν στην
Κύπρο, μπορεί να διαρκέσουν και πάνω από δεκαετία, με πλήρη
αδιαφορία για τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω αυτού.
Φυσικά είναι πιο δύσκολο να φανεί αυτό αφού, σε αντίθεση με
τη μέση αντίληψη, αφού βάσει της απογραφής πληθυσμού του
2011, η πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από χώρες της
ΕΕ (61.79%) και ιδιαίτερα από δύο χώρες: Ελλάδα και Μεγάλη
Βρετανία (21,4% και 9% αντίστοιχα), οι οποίες ανήκουν στην ΕΕ και
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω υπηκοότητας.

Φταίει όποιος ανέχεται

Είναι αντιληπτό ότι ευθύνη δεν φέρουν
τα θεσμικά όργανα καθ’ εαυτόν αλλά η
κοινωνία και τα στερεότυπα της κοινωνίας
μέσα στην οποία δρουν. Μια κοινωνία μικρή
και κλειστή που σχετικά πρόσφατα κλήθηκε
να αντιμετωπίσει κύματα μεταναστών,
αφού το νομοθετικό πλαίσιο για μόνιμη
εγκατάσταση και εργασία στην Κύπρο ήταν
πολύ αυστηρό πριν το 1990, είναι λογικό
να έχει κάποιες προκαταλήψεις απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Όταν όμως τα θεσμικά όργανα
και οι υπηρεσίες του κράτους που είναι υπεύθυνα για την εξισορρόπηση των καταστάσεων και
τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνονται τόσο εύκολα κοινωνοί των κοινωνικών
στερεοτύπων, τότε έχουμε πρόβλημα.

Και τώρα τι;
Το κακό πρέπει να κοπεί από τη ρίζα και η ρίζα είναι οι κρατικοί θεσμοί. Με αυστηρότητα
και συνέπεια τα κρατικά όργανα πρέπει κατ’ επειγόντως να διαφυλάξουν τα ίσα
δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι
παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και του αρχηγού Αστυνομίας ήταν
αναγκαίες, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξουν νοοτροπίες και
καταστάσεις.
Σε πρώτη φάση η Επίτροπος Διοίκησης και στη συνέχεια το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, το Αρχηγείο Αστυνομίας και η Αστυνομική Ακαδημία
έχουν πολλή δουλειά να κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση·
όχι μόνο γιατί η, χωρίς διακρίσεις, ευαισθησία προς τα θύματα
ατυχημάτων ή εγκλημάτων είναι δείκτης του πολιτισμικού μας
επιπέδου, όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλει η στοιχειώδης ανθρωπιά
αλλά και γιατί η ρατσιστική τακτική της επιλεκτικής ευαισθησίας,
σε θεσμικό επίπεδο, αποτελεί από μόνη της έγκλημα εναντίον
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βασικότερη αλλαγή όμως
που πρέπει να γίνει είναι στη νοοτροπία μας. Πρέπει κάποτε
να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις πραγματικές μας ευθύνες.
•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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κυπριακή κοινωνία το τελευταία διάστημα σείεται συθέμελα από την παραβίαση από μέρους της Τουρκίας της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Γιατί είναι τόσο ανησυχητικό
το γεγονός αυτό; Τι επηρεάζει την κυπριακή κοινωνία και από τη επηρεάζεται; Αρχικά όμως για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε τι είναι η ΑΟΖ.

Περί ΑΟΖ

Και ιδού η γύμνια

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) απορρέει από Διεθνή συνθήκη
του ΟΗΕ και αφορά το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι η θαλάσσια έκταση
που στα πλαίσια της ένα κράτος δικαιούται να προχωρήσει σε έρευνα
και εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων της. Κατά κύριο λόγο η έκταση
ορίζεται στα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες
μετριέται το εύρος της χωρικής θάλασσας εκτός και αν αυτή η απόσταση
συμπίπτει με την αντίστοιχη άλλης χώρας. Η Κυπριακή δημοκρατία
κήρυξε και κατάθεσε την ΑΟΖ της στον ΟΗΕ, μαζί με τις οριοθετήσεις
της με χώρες που η ΑΟΖ τους συμπίπτει με της Κύπρου (Αίγυπτος,
Λίβανος, Ισραήλ). Πέραν αυτών όμως, για να ισχύει κάτι στο διεθνές
δίκαιο, και ιδιαίτερα για τα θέματα ΑΟΖ, το κράτος θα πρέπει να μπορεί
να το υποστηρίξει στην διεθνή σκακιέρα. Στην κυπριακή περίπτωση
αυτό συμβαίνει με την εξασφάλιση της υποστήριξης άλλων κρατών.

Έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως για το συγκεκριμένο θέμα για να καταλήξει εν τέλει στην
λεκτική στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία αντί της επιβολής Κυρώσεων στην Τουρκιά. Το ίδιο πάντως
δεν συνέβηκε στην περίπτωση της Ουκρανίας (που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά φυσικά ανέλαβε
την εξουσία μια ακροδεξιά κυβέρνηση με πραξικοπηματικές διαδικασίες κρατώντας εχθρική στάση προς την
Ρωσία, τα αγαπημένα της ΕΕ) όπου το συμβούλιο με ζηλευτές ταχύτητες, αποφάσισε κυρώσεις ενάντια στην
Ρωσία. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ αφού τηρεί ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε
Κύπρο και Τουρκία.

Θωρακισμένη Κυπριακή ΑΟΖ, όπως
λέμε ο γυμνός βασιλιάς
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναλογιζόμενοι τους διατυμπανισμούς της
κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργού Εξωτερικών ότι η Κυπριακή
ΑΟΖ είναι θωρακισμένη, ότι οι εταίροι μας εξ Αμερικής, θα σταθούν
δίπλα μας, θα πίστευε κανείς ότι σε περίπτωση παραβίασης, θα είχαμε
άμεσα την Διεθνή Κοινότητα με το μέρος μας, καταδεικνύοντας τους
εισβολείς. Φυσικά υπήρχαν και οι φωνές που έλεγαν ότι η Κυπριακή
ΑΟΖ παραμένει εκτεθειμένη, ότι η πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ και της
Δύσης δεν θα προσφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία και κοινωνία θεμιτά
αποτελέσματα. Ότι οι αρνητικές εξελίξεις στο κυπριακό έχουν τη δική
τους πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό το κομμάτι κα. Φυσικά αυτές
οι φωνές σύμφωνα με την κυβέρνηση ήταν μηδενιστική αντιπολίτευση.
Δυστυχώς από τις αρχές Μαΐου η πραγματικότητα ήρθε να μας προϊδεάσει
για το τι μέλλει γενέσθαι. Η Τουρκία εξάγγειλε γεώτρηση με το τουρκικό
γεωτρύπανο Fatih (Πορθητής) (και ήδη βρίσκεται) εντός της κυπριακής
ΑΟΖ. Και ενώ θα περίμενε κανείς (τουλάχιστο όσοι θεώρησαν αληθή
τα λεγόμενα της κυβέρνησης) ότι η Διεθνής Κοινότητα σύσσωμη θα
καταδίκαζε το γεγονός αυτό και θα έθετε την Τουρκία προ των ευθυνών
της, στην καλύτερη περίπτωση εξέφρασαν την θέση (σε ελεύθερη
μετάφραση) «Αχ τι κακό παιδί που είναι αυτή η Τουρκία».

Δυστυχώς όμως τα πιο πάνω είναι από τις καλές περιπτώσεις στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
αγαπημένος εταίρος της κυβέρνησης, μα ποιος άλλος από τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε σε ΑΟΖ που διεκδικεί η
Κυπριακή Δημοκρατία. Στην ίδια ορχήστρα και η Βρετανία όπου αναφέρθηκε σε διαφιλονικούμενη και όχι
μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ περιοχή. Τι κάνει αυτές τις δηλώσεις επικίνδυνες για την Κυπριακή Δημοκρατία; Η
θεώρηση 37 ναυτικών μιλιών περιοχή ως μη καθορισμένη νομιμοποιεί δήθεν «διεκδικητές» (βλέπε Τουρκία)
να «νομιμοποιούνται» να μπουν στην συζήτηση για την κυριαρχία της. Θέτει δηλαδή υπό αμφισβήτηση το
κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή και νομιμοποιεί την Τουρκία να το διεκδικεί.

Κυπριακό
Πέραν αυτών όμως το Κυπριακό επηρεάζει και επηρεάζεται από τα γεγονότα αυτά. Επηρεάζει γιατί είναι πλέον
αποδεδειγμένο ότι όποτε δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις η Τουρκία προβαίνει σε εντάσεις. Πόσον
μάλλον την περίοδο αυτή, που προέκυψε μετα από την αποτυχία του Κραν Μοντάνα και το συνεχιζόμενο,
παρατεταμένο αδιέξοδο. Πράγμα που σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ η Τουρκία αποενοχοποιήθηκε
και την ίδια στιγμή κατέστησε την ελληνοκυπριακή πλευρά συνυπεύθυνη με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Δεν
είναι τυχαίο που η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τα ποιο πάνω κάνει όλα αυτά κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή
πλευρά για απροθυμία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Ταυτόχρονα επηρεάζεται από
τα γεγονότα αυτά γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων.

Εν κατακλείδι
Φαίνεται και από τα γεγονότα πλέον ότι η καλύτερη θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στις
παρούσες συνθήκες της κατοχής ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων απ’
εκεί που διακόπηκαν στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες, έτσι ώστε η Τουρκία είτε να συνεργαστεί σε λύση ή
να εκτεθεί στη διεθνή κοινότητα. Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι μόνο μέσα από την λύση του κυπριακού,
μέσα από διαπραγματεύσεις στη βάση της ΔΔΟ και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ η Κυπριακή Δημοκρατία και το
σύνολο του λαού της θα θωρακιστεί πραγματικά.
•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Κύπρος, υπήρξε ανάμεσα στις χώρες όπου το οινοφόρο ευρω-ασιατικό αμπέλι (Vitis Vinifera, L.) εξαπλώθηκε από τα βουνά του Καύκασου μέχρι την κεντρική
Ευρώπη και την Υφήλιο. Ο τόπος, παραμένει αμπελουργικός-αγροτικός παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου, το μικρό και πολυτεμαχιασμένο αμπελώνα, την
έντονη ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. Το αμπέλι, είναι ευρέως καλλιεργούμενο στο νησί περισσότερο από κάθε άλλο είδος φρούτου και
σχεδόν το ένα τέταρτο του αγροτικού πληθυσμού ασχολείται με την αμπελουργία, τουλάχιστον με μερική απασχόληση.

Η Κύπρος, δεν έχει μόνο
μια από τις παλαιότερες
παραδόσεις
στην
αμπελοκαλλιέργεια στον
κόσμο, αλλά ήταν για
καιρό η πιο ανεπτυγμένη
και επιτυχημένη από τις
αμπελουργικές χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου.

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 5 περιοχές της Κύπρου για
κάθε ποικιλία. Για την ποικιλία Μαραθεύτικο επιλέχθηκαν οι
περιοχές: Μαλλιά, Κυπερούντα, Όμοδος που βρίσκονται στην
επαρχία Λεμεσού και Στρουμπί, Βουνί Παναγιάς που βρίσκονται
στην επαρχία Πάφου. Για την ποικιλία Ξυνιστέρι επιλέχθηκαν
οι περιοχές: Μαλλιά, Πάχνα, Όμοδος (επαρχία Λεμεσού) και
Στρουμπί, Βουνί Παναγιάς (επαρχία Πάφου). Η δειγματοληψία
έγινε από διάφορες περιοχές του αμπελώνα και από διάφορα
μέρη του πρέμνου.

Η άμπελος, περιλαμβάνει
περισσότερες
από
9.000
ποικιλίες
που
καλλιεργούνται ανά τον
κόσμο.
Στην
Κύπρο,
ένα σημαντικό ποσοστό
οινοποιήσιμων σταφυλιών
καλλιεργούνται
σε
υψόμετρο 700 – 900 m. Η
υψηλότερη περιοχή στην
οποία
καλλιεργούνται
οινοποιήσιμα
αμπέλια
είναι το Βουνί – Παναγιάς
στην Πάφο και στην
Κυπερούντα.
Οι ποικιλίες της αμπέλου
που υπάρχουν στην Κύπρο
για
αιώνες
λέγονται
ντόπιες
οινοποιήσιμες
ποικιλίες. Ένα από τα
κύρια
χαρακτηριστικά
του κυπριακού αμπελώνα
μέχρι τη δεκαετία του
1960, ήταν η απόλυτη
κυριαρχία των δύο γηγενών
οινοποιήσιμων ποικιλιών,
του Μαύρου (με ποσοστό
80%) και του Ξυνιστεριού (με
ποσοστό 20%). Οι ποικιλίες
αυτές πλαισιώνονταν από
διάφορες άλλες ερυθρές,
όπως
το
Όφθαλμο,
Γιαννούδι,
Μαραθεύτικο,
και λευκές, όπως το
Σπούρτικο,
Πρωμάρα,
Κανέλλα,
Μωροκανέλλα
οινοποιήσιμες
γηγενείς
ποικιλίες.

Η μελέτη αυτή είχε σκοπό να ερευνήσει και να χαρακτηρίσει
τις γηγενείς ποικιλίες Μαραθεύτικο και Ξυνιστέρι ως προς το
αντιοξειδωτικό τους περιεχόμενο, καθώς απαιτείται ενδελεχή
έρευνα και ανάλυση. Το ολικό τους φαινολικό περιεχόμενο γίνεται
με τη μέθοδο Folin – Ciocalteu τόσο στους φλοιούς όσο και στα
γίγαρτα και πραγματοποιείται εκτίμηση της αντιοξειδωτικής τους
δραστηριότητας με τη δοκιμή DPPH. Ερευνήθηκε η συγκέντρωση
των ανθοκυανών στους φλοιούς της ποικιλίας Μαραθεύτικο με
την HPLC, ενώ ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ταννινών
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο BSA. Συγκρίνοντας λοιπόν τα
αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, διαπιστώθηκαν αρκετά
συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις διαφορές του
αντιοξειδωτικού περιεχομένου των φλοιών και των γιγάρτων
καθώς επίσης και των ποικιλιών.

Η Κύπρος, δεν έχει
μόνο μια από τις
παλαιότερες παραδόσεις
στην αμπελοκαλλιέργεια
στον κόσμο, αλλά ήταν για
καιρό η πιο ανεπτυγμένη
και επιτυχημένη από τις
αμπελουργικές χώρες
της Ανατολικής
Μεσογείου.

Η
συγκομιδή
των
οινοποιήσιμων σταφυλιών
αρχίζει προς το τέλος
του
Αυγούστου
και
ολοκληρώνεται
περίπου
στις αρχές Νοεμβρίου, με το μεγαλύτερο μέρος από αυτά να συγκομίζονται
από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού για να δώσει την δυνατότητα σε
περιηγητές να γνωρίσουν τα αμπελοτόπια της Κύπρου, δημιούργησε τους
‘Δρόμους του Κρασιού’. Αποτελούν μια προκαθορισμένη διαδρομή, η οποία
προσφέρει την ευκαιρία επίσκεψης σε αξιοθέατα και προσελκυστικά στοιχεία
μιας αμπελουργικής ζώνης, όπως οινοποιεία, αμπελώνες, μουσεία, πατητήρια
και διάφορες εκδηλώσεις. Τους ‘Δρόμους του Κρασιού’, όπως φαίνονται στην
Εικόνα 1 αποτελούν οι διαδρομές: Λαόνα – Ακάμας, Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης,
Κοιλάδα Διαρίζου, Κρασοχώρια Λεμεσού, Κουμανδαρία και Πιτσιλιά.
Η σύνθεση και οι ιδιότητες των σταφυλιών ερευνήθηκαν εκτενώς (Πίνακας),
με αρκετές αναφορές της παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων των φαινολικών
ενώσεων. Οι αντιοξειδωτικές ικανότητες των ενώσεων αυτών ασκούν
ευεργετικές επιδράσεις, μειώνοντας το σχηματισμό ελεύθερων ριζών και την
πρόληψη οξειδωτικής βλάβης.
Οι γηγενείς κυπριακές ποικιλίες, Μαραθεύτικο και Ξυνιστέρι, δεν έχουν
διερευνηθεί μέχρι στιγμής ως προς το αντιοξειδωτικό τους περιεχόμενο σε
φλοιούς και γίγαρτα (κουκούτσια), επομένως διεξήχθησαν κάποια πειράματα
για τον χαρακτηρισμό των ποικιλιών αυτών ως προς το αντιοξειδωτικό τους
περιεχόμενο.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη
επιβεβαιώνουν ότι οι ερυθρές ποικιλίες έχουν υψηλότερο ολικό
φαινολικό περιεχόμενο απ’ ότι οι λευκές ποικιλίες, καθώς επίσης
και τα γίγαρτα σε σχέση με τους φλοιούς. Τα ευρήματα αυτά είναι
σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία.
Η αντιοξειδωτική
ικανότητα
(ΔΑ)
των
δειγμάτων
ακολουθεί
την
ίδια
πορεία
όπως
και
τα
ολικά φαινολικά
συστατικά,
με
την
ποικιλία
Μαραθεύτικο
να
παρουσιάζει
υψηλότερη %ΔΑ
τόσο στα γίγαρτα
όσο και στους
φλοιούς σε σχέση
με την ποικιλία
Ξυνιστέρι.
Όσον αφορά την
συγκέντρωση
των ανθοκυανών
στα εκχυλίσματα
φλοιών
στο
Μαραθεύτικο,
αναφέρεται ότι η επικρατούσα ανθοκυάνη είναι η μαλβιδίνη και ακολουθούν σε μικρότερες
ποσότητες οι πεονιδίνη, πετουνιδίνη, δελφινιδίνη και τέλος η κυανιδίνη.
Η μέθοδος BSA, έδειξε ότι η περιεκτικότητα των ταννινών στα γίγαρτα των δύο ποικιλιών
μπορούν να καταβυθίσουν την πρωτεΐνη BSA.
Παρ’ όλο που η έρευνα καλύπτει μεγάλο μέρος για
τον χαρακτηρισμό του αντιοξειδωτικού περιεχομένου
των ποικιλιών Μαραθεύτικο και Ξυνιστέρι, απαιτείται
περαιτέρω μελέτη σχετικά με τα επιμέρους φαινολικά
συστατικά με HPLC. Οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον στο ερευνητικό κοινό, αφού
είναι γηγενείς κυπριακές ποικιλίες και δεν έχουν
προηγούμενα εξεταστεί.

•Σμαράγδα Σπανού
Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Γεωπονικών
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

ευρωπαϊκά θέματα

Η

ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (GUE / NGL) παρέμεινε ισχυρή
καθώς οι ψηφοφόροι εξακολουθούν να απαιτούν πραγματικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προάσπιση των δικαιωμάτων
των ανθρώπων, ειδικά για τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες.
Η GUE / NGL έχει εξασφαλίσει 39 έδρες. Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των
κομμάτων που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, η τελική σύνθεση των ομάδων
θα επιβεβαιωθεί στο Στρασβούργο στις 2 Ιουλίου.
Η σημερινή Πρόεδρος της Ομάδας GUE / NGL, Gabi Zimmer, δήλωσε: «Η
Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ισχυρή και θα συνεχίσει
να αγωνίζεται για μια καλύτερη Ευρώπη».
«Έχουν κερδηθεί θέσεις για την ομάδα μας στη Γαλλία, το Βέλγιο και
την Ελλάδα, καθώς οι Ευρωπαίοι αναζητούν λύσεις για την αλλαγή
του κλίματος, τη λιτότητα, την ανεργία και το ρατσισμό. Στη διάρκεια
του 2019-2024, η Ομάδα μας θα συνεχίσει να πιέζει για μια Ευρώπη
πραγματικής ισότητας, αλληλεγγύης και βιωσιμότητας.»
Η Ομάδα GUE / NGL θα είναι και πάλι μια αντιπολιτευόμενη
ομάδα, καθώς τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει στην πλειοψηφία δεξιούς
βουλευτές, με αυτούς που προέρχονται από ακροδεξιά
κόμματα να είναι περισσότεροι από ποτέ.
«Αναμένουμε
να
αντιμετωπίσουμε πολλές
εχθρικές προτάσεις οι οποίες
δεν είναι προς το συμφέρον των
απλών ανθρώπων», εξηγεί η
Zimmer, «αλλά θα συνεχίσουμε
να αντιμετωπίζουμε τους
συντηρητικούς και την άκρα
δεξιά, τόσο εντός όσο και
εκτός του Κοινοβουλίου,
παράλληλα με τα εκατομμύρια
Ευρωπαίοι που θέλουν
μια ΕΕ που εξυπηρετεί τα
εκατομμύρια πολιτών και όχι
τους εκατομμυριούχους.»
«Θα θέλαμε επίσης να
ευχαριστήσουμε όλους όσους
ψήφισαν και αγωνίστηκαν
για τα Αριστερά κόμματα
στην Ευρώπη για τη σκληρή
δουλειά τους που μας επιτρέπει
να συνεχίσουμε να παλεύουμε
εδώ για τα δικαιώματα
των ανθρώπων σε όλη την
Ευρώπη», καταλήγει η Zimmer.
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τις 3, 4 και 5 Ιουλίου, στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία, θα λάβει χώρα το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών (Π.Φ.Ν.Φ.) της ΕΔΟΝ.
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος, χαρακτηρίζεται από αυτό το πολύμορφο δημιούργημα πολιτισμού.

«Αγώνας για κοινωνία ανθρώπινη και δημοκρατική, απαλλαγμένη από το φασισμό» είναι το σύνθημα που πλαισιώνει φέτος το 32ο Φεστιβάλ. Το σύνθημα αυτό δεν
είναι καθόλου τυχαίο και δίνει απαντήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Η νεολαία του τόπου υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά πως επιθυμεί μια κοινωνία που να σέβεται τον
άνθρωπο και που δεν ανέχεται τις ανισότητες - στην όποια μορφή τους. Μια τέτοια κοινωνία δεν έχει χώρο για τον εθνικισμό, το σοβινισμό, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Αγωνιζόμαστε για την ανθρώπινη και δημοκρατική κοινωνία, στην οποία ο φασισμός δεν θα έχει καμιά θέση.

Στο πολιτιστικό μέρος του 32ου ΠΦΝΦ, θα υπάρχει ζωντανό και
πλούσιο πρόγραμμα σε τέσσερις σκηνές με πλειάδα σχημάτων και
καλλιτεχνών.
• Η Κεντρική Σκηνή, θα φιλοξενήσει και πάλι, τα σημαντικότερα
και πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του ελληνικού και του κυπριακού
στερεώματος. Το πρόγραμμα θα ξεκινά με κυπριακά και ξένα σχήματα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις μεγάλες συναυλίες.
Στις 3 Ιουλίου: Επιστρέφει στη σκηνή του Φεστιβάλ η μοναδική Νατάσσα
Μποφίλιου σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στην Κύπρο που
δεν πρέπει να χάσει κανείς.
Στις 4 Ιουλίου: Ο βασιλιάς της ελληνικής ροκ Βασίλης Παπακωνσταντίνου
σε μια βραδιά γεμάτη με τις πιο μεγάλες του επιτυχίες.
Στις 5 Ιουλίου: Η αυλαία θα πέσει με ένα ξεχωριστό και ανεπανάληπτο
αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Μαζί στη σκηνή οι
Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώτα Νέγκα, Μπάμπης Στόκας
και Χρήστος Μάστορας.
• Στη Λαϊκή Σκηνή, θα παρελάσουν μια σειρά από λαϊκά χορευτικά
και μουσικά σχήματα, ενισχύοντας την παράδοση και τον πολιτισμό
μας.
• Στην Μπουάτ και φέτος θα αναδειχθούν νεανικά σχήματα, δίνοντας
βήμα έκφρασης σε ερασιτεχνικά μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα
και καλλιτέχνες.
Κάθε μέρα, ο χώρος του Φεστιβάλ θα γίνεται χώρος ελεύθερης
διακίνησης ιδεών και ζύμωσης, μέσω των συζητήσεων, αλλά και
των θεματικών κέντρων.
Τα Θεματικά Κέντρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ, μέσα από τα οποία δίνεται η πολιτική μας πρόταση. Τα κέντρα
αυτά θα παρουσιάσουν θέματα όπως: «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η
πάλη για επανένωση», «Αλληλεγγύη και αγώνας ενάντια στο Φασισμό
– Ρατσισμό – Εθνικισμό», «Τα κορυφαία εγκλήματα της κυβέρνησης
ΔΗ.ΣΥ. – Αναστασιάδη» και «Η προστασία του περιβάλλοντος κόντρα
στην πολιτική ΔΗ.ΣΥ. – Αναστασιάδη»

Διεθνούπολη: Νέοι και νέες από όλο τον κόσμο, ενωμένοι με κοινές
αξίες την πάλη για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη θα συναντηθούν
στο Φεστιβάλ με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες από τη δράση των
οργανώσεων τους καθώς και απόψεις για το κοινό τους όραμα.

Φοιτητικό Στέκι: Η Προοδευτική Κ.Φ. θα δώσει και φέτος το
παρόν της στο Φεστιβάλ των νέων ούτως ώστε να μεταδώσουν
εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με διάφορους χώρους σπουδών.
Το φοιτητικό στέκι αποτελεί εξίσου μια πολύ καλή ευκαιρία για τους
νεοεισερχόμενους φοιτητές σε Κύπρο, Ελλάδα και σε Εξωτερικό.

Μαθητικό Στέκι: Ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος στη διάθεση
των μαθητών είτε για παιχνίδι είτε απλά για να λειτουργήσει ως
χώρος συζήτησης. Συζητήσεις όπως η καθημερινότητα τους και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους όπως επίσης και
για το ίδιο το Εκπαιδευτικό Σύστημα.

φεστιβάλ
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Στέκι Νέων Εργαζομένων: Ανεργία, μετανάστευση, χαμηλοί

μισθοί, στεγαστικό πρόβλημα.. Κάποια από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Νέοι Εργαζόμενοι της Κύπρου.
Θες να μάθεις τις θέσεις της ΕΔΟΝ; Έλα στο στέκι Ν.Ε. ώστε να
ενδυναμώσουμε μαζί τη γραμμή της διεκδίκησης.

Δικοινοτικό Στέκι: Οι νέοι του τόπου, Ελληνοκύπριοι και

Τουρκοκύπριοι μέσα από την ευκαιρία που τους δίνεται στο
Δικοινοτικό Στέκι, δείχνουν το δρόμο της ειρήνης και της επανένωσης!
Οι παραδοσιακές γεύσεις της Ζιβανίας, του κυπριακού καφέ και
των γλυκών δένουν μ’ αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα της ειρηνικής
συνύπαρξης.

Περίπτερα Εθελοντικών Οργανώσεων: Έχεις την ευκαιρία

να κουβεντιάσεις με μια σειρά από εθελοντικές οργανώσεις και να
μάθεις για το έργο που επιτελούν.

Παιδότοπος:

Οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δυνατότητα να
περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους παρέα με χειροτεχνίες, παιχνίδια,
φουσκωτά και άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Παράλληλα,
στον Παιδότοπο οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με
τα τοπικά κινήματα ΕΔΟΝοπούλων και τη δράση τους.

Οργανώσου κι’ εσύ στην ΕΔΟΝ: Οι καιροί είναι πιο απαιτητικοί

από ποτέ! Οι νέοι οφείλουν να μη σκύψουν το κεφάλι. Σ’ αυτό το
περίπτερο έχεις τη δυνατότητα να συζητήσεις, να προβληματιστείς
και να βρεις τις απαντήσεις σου στην οργανωμένη πάλη.

Εφημερίδα «Νεολαία»: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος..

ραντεβού στο περίπτερο μας για απόψεις και εισηγήσεις! Επίσης,
θα μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες και να λάβεις μέρος σε
διαγωνισμό..

Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης: Ανταμώνουμε με την παράδοση!

Μπορούμε να δούμε από κοντά παραδοσιακά επαγγέλματα και
τεχνάσματα. Ο σιουσιούκος, ο παλουζές κι’ οι λοκμάδες φυσικά
δε θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη γωνιά. Έχει ανοίξει η
όρεξη σου;

Λαϊκή Ταβέρνα: Αν θες να απολαύσεις βραδιές με χορούς
παραδοσιακούς από λαογραφικούς ομίλους και πολιτιστικούς
συλλόγους μπορείς να επισκεφθείς τη λαϊκή ταβέρνα.
Αθλητική Γωνιά: Ίσως η μοναδική ευκαιρία για τους νέους και

τις νέες να έρθουν σε επαφή με αθλήματα όχι και τόσο διαδεδομένα,
όπως επίσης και Κύπριους αθλητές – παραδείγματα προς μίμηση.

Γωνιά Τεχνών: Κάνε μια βόλτα στη γωνιά τεχνών ώστε να

απολαύσεις έργα Κυπρίων Καλλιτεχνών και διάφορες άλλες όμορφες
δημιουργίες.. Κυρπίων δημιουργήματα.

Πολυπολιστισμός
Μαζί μας, όπως σε κάθε Φεστιβάλ, αναμένεται ακόμη, να παραστούν
δεκάδες ξένες αντιπροσωπείες από αδελφές Οργανώσεις από όλο τον
κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Άδραξε την
ευκαιρία και έλα να αλληλεπιδράσεις με διαφορετικές κουλτούρες..
αλλά και να συνειδητοποιήσεις πως τίποτα δε μας χωρίζει!

Π ρ ο φ ε σ τ ι β α λ ι κ έ ς
Η αυλαία του 32ου Φεστιβάλ έχει ανοίξει με τις πολύμορφες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που
ταξιδεύουν σε όλη την Κύπρο. Οι τοπικές οργανώσεις της ΕΔΟΝ έχουν μπει στο ρυθμό του Φεστιβάλ
και ετοιμάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει όλα τις απαιτήσεις και ηλικίες. Δες προσεκτικά
και αποφάσισε σε ποιες θα πας.

Λευκωσία:
• 04/06 19:30, Προβολή Ντοκιμαντέρ «Make the Economy Scream» του Άρη Χατζηστεφάνου,
Σύλλογος «Παρνασσός» Στροβόλου
• 06/06 19:30, Αφιέρωμα στη Λαική Παράδοση, Καλό Χωριό στη Κλήρου
• 08/06 11:00, Δικοινοτικό Παζάρακι Βιβλίου, Λήδρας
• 10/06 19:00, 2η Κουβανέζικη Βραδιά, Πλατεία Φανερωμένης
• 11/06 19:30, Θεατρική Παράσταση «Οι όρνιθες του Αριστοφάνη», Λύμπια
• 14/06 19:30, Περιφερειακό Φεστιβάλ με λαικό γλέντι, Πλατεία Χωριού, Λυθροδόντας
• 22/06 17:00, Παιδικό Φεστιβάλ, Θεατρική παράσταση «Ο Τριγωνοψαρούλης», Καιμακλί

Λεμεσός
•
•
•
•

01/06
02/06
06/06
13/06

10:30-12:30, Αιμοδοσία, Αγ. Νικόλαος (Όλυμπος)
11:30, Παιδικό Φεστιβάλ «Είμαι παιδί, έχω φωνή!»
17:00, Καθαριότητα Πάρκου, Αγ. Αθανάσιος
19:30, Τοπικό Φεστιβάλ, Χώρος Στάθμευσης Ασγάτας

Πάφος
•
•
•
•

02/06 10:00, Παιδικό Φεστιβάλ, Πλατεία Κέννετυ
06/06 18:00, Καθαριότητα Πάρκου, Πάρκο στην οδό Δώρου Λοϊζου – Κισσόνεργα
09/06 10:00, Καθαριότητα Παραλίας, Δημοτική Παραλία – Γεροσκήπου
14/06 19:30, Περιφερειακό Φεστιβάλ, Πλατεία Χλώρακας

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

Λάρνακα
•
•
•
•
•

01/06
06/06
07/06
14/06
21/06

16:00,
19:30,
19:30,
18:30,
19:30,

Παιδικό Φεστιβάλ, Λαικές Οργανώσεις Ξυλοτύμπου
Συζήτηση «Η Τέχνη ενάντια στο Φασισμό», Αποθήκη 79
Τοπικό Φεστιβάλ, Κοινοτικό Πάρκο Ορμήδειας
Λαϊκές Οργανώσεις Αραδίππου
Περιφερειακό Φεστιβάλ, Πάρκο Αγγελόκτιστης Κίτι

Αμμόχωστος
• 01/06 16:00, Παιδικό Φεστιβάλ, Πάρκο επί της οδού Ραφαήλ Σάντη, Τσιακκιλερό
• 02/06 16:00, Παιδικό Φεστιβάλ, Αμφιθέατρο Δήμου Δερύνειας
• 06/06 10:00, Εθελοντική Δημιουργία Παιχνιδίων, Παραλία Μακένζυ
• 13/06 19:30, Περιφερειακό Φεστιβάλ, Χώρος Στάθμευσης γηπέδου «Ελπίδας
Λιοπετρίου»
• 30/06 10:30, Τουρνουά Beach Volley, Παραλία Φοινικούδων

Για τους Φοιτητές και όχι μόνο..
• 06/06 19:00, Μουσικοκαλλιτεχνική Εκδήλωση «Ελληνοκύπριοι - Τουρκοκύπριοι, μαζί
ενάντια στο φασισμό», Πλατεία Παλαιού Δημαρχείου
Ραντεβού εκεί που η μουσική, η τέχνη και ο πολιτισμός, ποτέ δεν αποτελούσαν προνόμιο
για τους λίγους κι εκλεκτούς, αλλά δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Ραντεβού εκεί λοιπόν που κτυπά η καρδιά της νέας γενιάς.
Σας περιμένουμε!
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EΔΟΝόπουλα

εν μπορεί να υπάρξει πιο έντονη αποκάλυψη της ψυχής μιας
κοινωνίας, από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα
παιδιά της» Νέλσον Μαντέλα

Μετά τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχε καθιερωθεί η 1η Ιουνίου
ως Παγκόσμια Μέρα Παιδιού, ώστε να θυμίζει σε όλους μας ότι η ασφάλεια, η
προστασία και η ευημερία του παιδιού θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε
κάθε πτυχή της ζωής μας. Με την συνειδητοποίηση ότι αυτή η ευαίσθητη ομάδα
πληθυσμού έχει ανάγκη περιφρούρισης των δικαιωμάτων της, καθιερώθηκε έτσι η 1η
του Ιούνη ως μέρα πάλης για τη ζωή και την ειρήνη και επίσης ως μέρα αφύπνισης
για τα δικαιώματα των παιδιών.
Η έγνοια για το παιδί και τα δικαιώματα του δεν πρέπει να περιτριγυρίζεται μόνο
γύρω από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις που γίνονται διαχρονικά από διάφορους
οργανωμένους φορείς και σύνολα, αφιερωμένες στην παγκόσμια μέρα παιδιού,
οι οποίες, ναι μεν είναι αξιέπαινες αλλά αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία είναι
να αναλογιστούμε ουσιαστικότερα με ποιον τρόπο προστατεύεται και στηρίζεται
σήμερα το παιδί.
Κάθε χρόνο οι σχετικοί δείκτες μέτρησης της προστασίας των παιδιών αλλάζουν
προς το χειρότερο και μέχρι σήμερα τα παιδιά αποτελούν τα τραγικότερα θύματα
των πολέμων, της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Χιλιάδες
είναι τα παιδιά που υποφέρουν από τον υποσιτισμό, την παιδική εργασία, γίνονται
αντικείμενα αγοροπωλησίας και ωθούνται στην πορνεία. Χιλιάδες είναι τα παιδιά
που δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση. Δυστυχώς τα παιδιά
ζουν σε ένα σύστημα που έχει στον πυρήνα του το χρήμα και το κέρδος και
που λειτουργεί με το νόμο του ισχυρού. Ένα σύστημα στο οποίο πληθαίνουν οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξοντώνοντας
έτσι την ανθρώπινη ζωή.
Δεν είναι για όλα τα παιδιά του κόσμου η οδός της αγάπης, της ειρήνης, της
φροντίδας, της μόρφωσης και του παιχνιδιού προσβάσιμη. Ενώ οι λέξεις αυτές
είναι απλές, στην πραγματικότητα για κάποια παιδιά, θεωρούνται τόσο σύνθετες,
που δεν θα τις βιώσουν ποτέ πραγματικά. Πέραν της απαραίτητης φροντίδα για
τις βασικές ανάγκες του παιδιού, όπως για παράδειγμα η στέγαση, δεν πρέπει να
παραγκωνίζονται η ψυχαγωγία και η ανάπτυξη κοινωνικών ενδιαφερόντων, ούτε να
θεωρούνται ως μια επιπόλαιη διαδικασία για το παιδί, αλλά μια διαδικασία απαραίτητη
για την εξέλιξη του σε υγιή άνθρωπο.
Αν και έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου όσον αφορά την κατοχύρωση και την
εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού με την υπογραφή της Παγκόσμιας Σύμβασης,
διαπιστώνουμε πώς ακόμα έχουμε πολλή δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε
εκείνο το σταθμό που θα αρμόζει να βρίσκεται το κάθε παιδί.
Ωστόσο αυτά τα φαινόμενα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών σε
όλο τον κόσμο, έχουν ως μοναδικό τρόπο αντιμετώπισής τους την οργανωμένη πάλη
των λαών, ενάντια στις δυνάμεις εκείνες, των οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετούνται
εις βάρος των παιδιών μας.
Ως ΕΔΟΝ, αντιλαμβανόμαστε ότι το καθήκον μας προς τα παιδιά δεν σταματά σε
μια μέρα, ούτε στα στενά πλαίσια της κοινωνίας μας. Η ΕΔΟΝ διαχρονικά αγωνιζόταν
για ένα καλύτερο κόσμο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Απόδειξη
αυτού είναι η πολύπλευρη δράση του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, με τη
λειτουργία του να αγγίζει τα καθημερινά θέματα που αφορούν το παιδί, τις συνθήκες
διαβίωσης του και την ποιότητα ζωής του.

Αγωνιζόμαστε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, για τα παιδιά του κόσμου, μέσα
από εκστρατείες αλληλεγγύης που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο, αλλά και μέσα
από τη συνεργασία μας με οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού, που συμμερίζονται
μαζί μας τις ίδιες ανησυχίες για το παιδί και τις ανάγκες του. Μέσα στους δύσκολους
αυτούς καιρούς, εντείνουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας και συνεχίζουμε με
κάθε τρόπο την προσφορά μας στο παιδί, οφείλοντας να στρέψουμε την προσοχή
μας στις πιο ουσιώδεις πλευρές της ανάπτυξης τους.
Τα παιδιά είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και θα πρέπει ως κοινωνία να
διαφυλάξουμε ότι αυτό το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο από το παρόν, «γιατί αν
γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα».

•Λουκία Μιχαήλ
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Αμμοχώστου

μαθητές

ον τελευταίο καιρό βλέπουμε όλο και πιο συχνά
το φαινόμενο της παραβατικότητας να παίρνει
ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις και να ριζώνει
στους σχολικούς μας χώρους. Το φαινόμενο
αυτό, είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών προβλημάτων,
της αυξημένης αμελείας και της μη επικέντρωσης της
δημοσίας παιδείας και των φορέων της στο να περάσει
τα σωστά μηνύματα πρόληψης και αντιμετώπισης
των κρουσμάτων αυτών. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση
δεν εστιάζει στην πρόληψη ούτως ώστε να μειωθεί η
παραβατικότητα, αλλά επικεντρώνεται στην καταστολή,
φαίνεται από την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου
Παιδείας για την ύπαρξη φυλάκων ασφαλείας στα σχολεία
μας.

T

Εμείς, πρώτα ως μαθητές και μετά ως ΠΕΟΜίτες/
ΠΕΟΜιτισσες μόνο λύπη και αγανάκτηση μπορούμε να
εκφράσουμε. Για ακόμη μια φορά το Υπουργείο έχει δείξει
μέσω των πράξεων του πως δεν δίνει την παραμικρή
σημασία στο οργανωμένο μαθητικό κίνημα, οπού μέσω
της ΠΣΕΜ έχει τονίσει και εκφράσει πάρα πολλές φορές
πως η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος των
φαινομένων της παραβατικότητας δεν μπορούν να
στηριχτούν στην καταστολή μέσω αυστηρών κανονισμών
ασφάλειας, αλλά στην σωστή υποστήριξη μέσω αμέσου
διαλόγου με τους ιδίους τους μαθητές έτσι ώστε να αρχίσει
να γίνεται η σωστή οικοδόμηση της φράσης “ανθρώπινο
και δημοκρατικό σχολείο” που θα επικεντρώνεται στο
να εφοδιάσει τον μαθητή με κριτική σκέψη έτσι ώστε να
μπορεί να αντισταθεί και να ανταπεξέλθει στα φαινόμενα
παραβατικότητας που υπάρχουν στα σχολεία μας.
Όταν ξεκίνησε ο διάλογος για την βία και την
παραβατικότητα στα σχολεία, και γινόταν λόγος για την
πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών ψυχολόγων το
Υπουργείο έκανε λόγο για δήθεν “οικονομικές δυσκολίες”
. Και αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα. Τα Σώματα Ασφάλειας
θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν; Οι μέθοδοι
καταστολής με την εισαγωγή επιτηρητών ασφάλειας,
υψηλών περιφράξεων ακόμα και καμερών ασφάλειας όλοι
ξέρουμε πως σε καμία περίπτωση δεν θα συμβάλουν στην
ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά το μόνο
που θα κάνουν είναι να ενισχύσουν την τρομοκρατία και
τα προβλήματα στους σχολικούς μας χώρους.
Ως ΠΕΟΜ καλούμε ανοικτά το Υπουργικό Συμβούλιο και
όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης να εξετάσουν
τις θέσεις και τα όσα έχει θέσει η ΠΣΕΜ που στην ουσία
εκφράζει την άποψη όλων εμάς των μαθητών και είναι
πράγματα τα οποία θεωρούμε πως είναι εφικτά και
αναγκαία λόγω των περιστάσεων οπού εκφράζουν τα
όσα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στην
πρόληψη και όχι στην καταστολή. Από πλευράς μας, ως
μαθητές, οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στις
προσπάθειες δημιουργίας σχολείων – φυλακών!
•Ανδρέας Παναγίδης
T.O. ΕΔΟΝ Γυμνασίου Λευκάρων
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φοιτητές

κόμα μια ακαδημαϊκή χρονιά έχει φτάσει στο τέλος της,
μια χρονιά η οποία δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά δυστυχώς
αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη χρονιά όπου συνεχίστηκαν
οι αντιφοιτητικές πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Μια χρονιά όπου το κονδύλι της
φοιτητικής μέριμνας συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο και οι τιμές
των ενοικίων, των διδάκτρων και των άμεσων αναγκών των φοιτητών
αυξήθηκαν κατακόρυφα. Η νεοφιλελεύθερη
πολιτική την οποία συνεχίζει να εφαρμόζει η
κυβέρνηση Αναστασιάδη, τα τελευταία 6 χρόνια
έχει πλήξει με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο
τρόπο την κοινωνία και ιδιαίτερα τους φοιτητές,
τους οποίους οδηγεί καθημερινά σε αδιέξοδο. Το
success story το οποίο επικαλείται πως βιώνουμε
εδώ και έξι χρόνια, έχει οδηγήσει δυστυχώς
τους νέους στην απαξίωση και το μαρασμό.
Δυστυχώς δεν υπάρχει πραγματικά δωρεάν και
δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την οποία το
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα (ΠΟΦΕΝ), διεκδικεί
και αγωνίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια πλέον παραχωρούν εστίες οι
οποίες προκύπτουν μέσα από συμφωνίες με ιδιώτες, οι οποίες παραχωρούνται
στους φοιτητές με πολύ ψηλά ενοίκια. Κάτι παρόμοιο συνεχίζει να εφαρμόζεται εδώ
και χρόνια και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι ενδείξεις
δείχνουν μια σχετική μείωση των Κύπριων φοιτητών προς το εξωτερικό. Τα ψηλά
ενοίκια και τα δίδακτρα τα οποία καταβάλουν οι φοιτητές στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια,
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους φοιτητές
που αναγκάζονται να δουλεύουν ώστε να τα
πληρώνουν ή ακόμη και να σταματήσουν τις
σπουδές τους.

«η μόρφωση για εμάς
αποτελεί δικαίωμα καθολικό,
το οποίο η πολιτεία θα
έπρεπε να προσφέρει δωρεάν
σε όλους!»

Και φέτος σε όλα τα πανεπιστήμια, δημόσια
και ιδιωτικά παρουσιάστηκαν και πάλι σοβαρές
ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κτιριακών
υποδομών και ακαδημαϊκού προσωπικού για την
σωστή υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών. Τα πανεπιστήμια προχωρούν
όλο και περισσότερο στη διασύνδεση τους με τις εταιρίες, υποτάσσοντας
την έρευνα και το επιστημονικό τους πεδίο στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Αποτέλεσμα αυτού, είναι πως οι φοιτητές αναγκάζονται να ακολουθούν την
πρακτική τους άσκηση υποχρεωτικά χωρίς κανένα εργατικό δικαίωμα και δωρεάν,
ως θύματα της εργασιακής εκμετάλλευσης. Ελάχιστες αποτελούν οι περιπτώσεις
όπου εφαρμόζονται όροι εργοδότησης και μισθοδοσίας, όμως και πάλι η πλειοψηφία
εξ αυτών είναι έξω από τα πλαίσια της νομοθεσίας. Όλα αυτά αποτελούν δυστυχώς
την προσπάθεια της πλήρης εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνιας, που
προσπαθεί και έχει ως στόχο την μετατροπή των Κυπριακών Πανεπιστημίων σε
επιχειρήσεις οι οποίες μετατρέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση από κοινωνικό
αγαθό σε εμπόρευμα.

Κύριο όμως πρόβλημα των φοιτητών για φέτος υπήρξε η συνεχιζόμενη αύξηση των
ενοικίων σε απαγορευτικά επίπεδα. Το στεγαστικό αποτελεί για όλους τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό το κύριο πρόβλημα. Στην Κύπρο η έλλειψη ή ακόμη
και η μη ύπαρξη φοιτητικών εστιών στα δημόσια και στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια,
αναγκάζει τους φοιτητές είτε να ενοικιάσουν διαμέρισμα με υπεραυξημένα ενοίκια είτε
να πηγαινοέρχονται στις πόλεις τους.

Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα
πιο πάνω, κύριο αίτημα μας στις μέρες μας
θα πρέπει να υπάρξει περεταίρω ανάπτυξη,
επέκταση και αναβάθμιση των Δημόσιων και
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου. Για τα
ιδιωτικά Πανεπιστήμια συγκεκριμένα ο αγώνας
θα πρέπει να συνεχιστεί για την άμεση μείωση
των διδάκτρων, με την επαναφορά τους στα
αρχικά τους επίπεδα, ενώ παράλληλα τα υλικά
των μαθημάτων και τα βιβλία των φοιτητών
να παραχωρούνται δωρεάν σε όλους, αφού
ήδη οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν
δυσβάσταχτα δίδακτρα. Η δωρεάν προσφορά
βιβλίων και υλικών μαθημάτων να εφαρμόζεται και στα δημόσια Πανεπιστήμια
της Κύπρου ώστε να αποτελέσουν επιτέλους δωρεάν και προσβάσιμα για όλους.
Επιπλέον θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός πως σήμερα παραμένουν αδιάθετα
ποσά από το κονδύλι της Φοιτητικής Μέριμνας, ενώ μπορούσε να δίνεται ολόκληρο
για να ενισχύονται περισσότεροι φοιτητές.
Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει επιτέλους την επίθεση της προς
τους φοιτητές και τα δικαιώματα τους τα οποία δεν παζαρεύονται. Τυχών νέες
αποκοπές από τα κεκτημένα των φοιτητών θα αποτελέσουν σοβαρό δίλημμα
ενώπιον τους για τη συνέχιση των σπουδών τους. Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών
θα συνεχίζουμε να απορρίπτουμε και να καταδικάζουμε τη νεοφιλελεύθερη
προσέγγιση που προωθεί εδώ και έξι χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ,
αφού η μόρφωση για εμάς αποτελεί δικαίωμα καθολικό, το οποίο η πολιτεία θα
έπρεπε να προσφέρει δωρεάν σε όλους!
•Προκόπης Χατζηπροκόπης,
Μέλος Τοπικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Frederick

νέοι εργαζόμενοι

Διοργάνωση τουρνουά
Futsal - ΕΔΟΝ ΛευκωσίαςKερύνειας

Μουσική Βραδιά στο Πέρα Χωρίο - Νήσου ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας

Μουσική Βραδιά στο Φρέναρος
- ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Ρεμπέτικη Βραδιά στον Αγιο
Αθανάσιο - ΕΔΟΝ Λεμεσού

Θεατρική Παράσταση ΕΔΟΝ Λευκωσίας
Κερύνειας

Μουσική Βραδιά στην Αθηένου ΕΔΟΝ Λάρνακας

Θεατρική Παράσταση ΕΔΟΝ Πάφου
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λοκληρώθηκε
για ακόμη μια
χρονιά η ετήσια
εκστρατεία
Οικονομικού
Διαβήματος της
ΕΔΟΝ, η οποία
αποτελεί τη
σημαντικότερη
οικονομική
ενίσχυση για
τους αγώνες της
νεολαίας της
Αριστεράς.
Μέσα σε καιρούς
οικονομικής κρίσης,
η οικονομική
στήριξη της ΕΔΟΝ,
από τον κάθε
Εδονίτη και μη,
αποτελεί συνειδητή
πολιτική πράξη,
καθώς επιτρέπει
στην Οργάνωση
να αντεπεξέλθει
στις δύσκολες
οικονομικές
συνθήκες που
επικρατούν αλλά
και να συνεχίσει
απρόσκοπτα τη
δράση και τη
προσφορά της
στην κυπριακή
νεολαία, αλλά και
στον κυπριακό λαό
γενικότερα.
Το Τμήμα Νέων
Εργαζομένων της
ΕΔΟΝ διαδραμάτησε
σημαντικό ρόλο
καθ’ όλη τη
διάρκεια της
εκστρατεία. Με
την ανιδιοτέλεια,
τον εθελεντισμό
και κυρίως με την
έμπρακτη εισφορά
των στελεχών
του. Οι νέοι
εργαζόμενοι, όπως
και όλα τα στελέχη
της ΕΔΟΝ, παρά
τις οικονομικές
δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν και
την έλλειψη χρόνου
που προκύπτει
από τις απαιτήσεις
της σύγχρονης
ζωής, δίνουν φωνή
και πνοή στους
αγώνες και στις
διεκδικήσεις της
ΕΔΟΝ. Θυσιάζοντας
τον ελεύθερο
τους χρόνο για
τη διοργάνωση
σημαντικών
εκδηλώσεων είναι
στην πρώτη γραμμή
για να ξεπεράσει
η οργάνωση μας
τις οικονομικές της
δυσκολίες.

ιστορία

Φάρος στους σύγχρονους αγώνες ενάντια στο φασισμό
Τα βιβλία Ιστορίας που διδάσκονται στα σχολεία, συχνά και συνειδητά ξεχνούν ιστορικά
γεγονότα, με αποτέλεσμα αυτά να μην μεταφέρονται ποτέ στη συλλογική συνείδηση. Μια
τέτοια περίπτωση είναι και το γεγονός ότι χιλιάδες Κύπριοι κατατάχθηκαν ως εθελοντές για
να αντιμετωπίσουν ότι πιο απάνθρωπο γέννησε η ιστορία, τον φασισμό και τον ναζισμό, που
αιματοκύλησαν την Ευρώπη και απειλούσαν τον κόσμο.
Όπως σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, έτσι και η Κύπρος έδωσε το δικό της μερίδιο σ’ αυτή
την προσπάθεια, αφού χιλιάδες κατατάχτηκαν στο στρατό για να πολεμήσουν το φασισμό και
το ναζισμό. Η περίπτωση της Κύπρου ωστόσο υπήρξε μοναδική. Αυτό γιατί ήταν στη μόνη που
ένα κόμμα οργάνωσε συντονισμένη κατάταξη στελεχών και μελών του στο στρατό. Μάλιστα
αυτό το κόμμα είχε ιδρυθεί μερικά χρόνια πριν. . Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Ο Δεύτερος Μεγάλος Πόλεμος βρήκε την Κύπρο υπό βρετανική κυριαρχία. Εκείνη τη χρονική
περίοδο η προπαγάνδα του Χίτλερ, έδινε και έπαιρνε στα ραδιόφωνα. Διαπόμπευαν και
επιχειρούσαν να πείσουν του Κύπριους πως αν παραδίνονταν σε συμβιβασμό, θα τους
διασφαλιζόταν η πολυπόθητη τότε ένωση με την Ελλάδα. Τότε οι αποικιοκράτες σαφώς
ενοχλημένοι από την προπαγάνδα των ναζιστών και το περιεχόμενο αυτής, άρουν τα
περιοριστικά μέτρα και κάνουν κάλεσμα προς το λαό της Κύπρου να καταταγεί στον αγγλικό
στρατό. Έτσι, μαζί με άλλα δικαιώματα, πλέον ήταν εφικτή η σύσταση κόμματος και η ανάπτυξη
πολιτικής δράσης. Η Μεγάλη Βρετανία γνώριζε πως με την παροχή κάποιων δικαιωμάτων
θα καθησύχαζε για λίγο το λαό. Το πρώτο κάλεσμα για συμμετοχή στο πόλεμο κατά του
φασισμού έγινε το 1939.
Όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αρκετοί συμπεριλαμβανομένου και κάποιων
κομμουνιστικών κομμάτων, δεν είχα εκτιμήσει ορθά τα αίτια του πολέμου. Αν και ήταν
σαφές ότι επρόκειτο για ένα προϊόν του ιμπεριαλισμού, δεν είχαν αντιληφθεί πως η έκταση
του θα έπαιρνε παγκόσμιες διαστάσεις. Παρόμοιο μοτίβο συναντάμε και στον ευρύτερο
πληθυσμό της Κύπρου, καθώς οι προπαγανδιστικές πομπές των ναζιστών τους επιχειρούσαν
να παρουσιάσουν ένα αλλιώτικο πρόσωπο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν το Κουμμουνιστικό
Κόμμα Κύπρου (Κ.Κ.Κ.) και το ΑΚΕΛ συνυπήρχαν. Όταν τα πλοκάμια του φασισμού έφτασαν
και στην Ελλάδα και τα δύο διαφοροποίησαν τη στάση τους. Σαφώς συνυπολογίστηκε και η
μετέπειτα επίθεση στην Ε.Σ.Σ.Δ. που έλαβε χώρα περίπου ένα χρόνο αργότερα.

Η αντιφασιστική στάση
Το ΑΚΕΛ εκείνη την περίοδο βρισκόταν ακόμη στα σκαριά. Αλλά ήταν ξεκάθαρο για εκείνο πως
οι λαοί πρέπει να απαλλαγούν από το χιτλεροφασισμό. Για τη διατράνωση του αντιφασιστικού
χαρακτήρα του κόμματος συχνά πραγματοποιούνταν συγκεντρώσεις όπου στελέχη του
προσπαθούν να εξηγήσουν στον κόσμο τι είναι ο φασισμός και ναζισμός. Επίσης, διοργάνωναν
εθελοντική εργασία για οχυρωματικά έργα. Όταν οι οργανωτικές και οι οικονομικές συνθήκες
για το ΑΚΕΛ βελτιώθηκαν, δε άργησε να πάρει την απόφαση να παροτρύνει τα μέλη και τα
στελέχη του να καταταγούν.
Στις 16 Ιουνίου 1943 η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ κάλεσε έκτακτη συνεδρία με θέμα «την ενεργοτέραν
συμμετοχήν του κόμματος εις την πολεμικήν προσπάθειαν» . Έτσι λήφθηκε η ιστορική απόφαση
«να γίνη έκκλησις προς όλα τα μέλη του κόμματος δι’ εθελοντικήν κατάταξιν εις τας ενόπλους
δυνάμεις προς ενίσχυσιν του αγώνος δι’ απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την χιτλερικήν
τυρρανίαν, απελευθέρωσιν των υποδούλων χωρών και εξασφάλισιν του εθνικού, πολιτικού
και κοινωνικού μέλλοντος της νήσου». Η απόφαση παρότρυνε τα μέλη του κόμματος να
προσέλθουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στη Λεμεσό στις 27 Ιουνίου, όπου θα εγκρινόταν
ο τελικός κατάλογος των εθελοντών που θα κατατάσσονταν στο «Κυπριακό Σύνταγμα».
Χαράσσοντας το δρόμο 11 από τα 17 μέλη της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, θα κατατάσσονταν και οι ίδιοι
εθελοντές.
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Τον Ιούνιο του ’43 εκατοντάδες ΑΚΕΛιστές προσήλθαν για κατάταξη στο στρατό, ενώ
οργανώθηκε εντυπωσιακή αποχαιρετιστήρια τελετή και παρέλαση στους κεντρικούς
δρόμους της Λεμεσού. Οι πληροφορίες έκαναν λόγω για 731 άτομα που με γνώμονα
τον κοινό καλό εξέφρασαν την επιθυμία τους για κατάταξη στο «Κυπριακό Σύνταγμα».
Το Μητρώο των Κυπρίων εθελοντών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου περιόρισε αυτόν
τον αριθμό σε λιγότερους από 400. Αυτή η διαφορά στους αριθμούς μπορεί να
προκύπτει από την απόρριψη ατόμων για ιατρικούς λόγους. Αυτό όμως δεν περιορίζει
τη σπουδαιότητα της απόφασης και την τόλμη όσων ΑΚΕΛιστών κατατάχθηκαν.
Οι ΑΚΕΛιστές εθελοντές μαζί με τους υπόλοιπους Ε/κ και Τ/κ συστρατιώτες τους
πολέμησαν στα μέτωπα της Β. Αφρικής, της Ιταλίας και αλλού στην Ευρώπη. Είχαν
τη δική τους συμβολή στη συντριβή του χιτλεροφασισμού. Οι ΑΚΕΛιστές εθελοντές
αποτέλεσαν το προζύμι μέσα στους Κύπριους στρατιώτες για μια μεγάλη προοδευτική
στροφή της μάζας των στρατιωτών. Μετά το πέρας του πολέμου οι ΑΚΕΛιστές
εθελοντές υπήρξαν οι πρωτοστάτες στην πάλη για την αποστράτευση. Ματαιώνοντας
τοιουτοτρόπως τα σχέδια των Άγγλων να χρησιμοποιήσουν τους Κύπριους στρατιώτες
στους αποικιοκρατικούς πολέμους.

Ο αγώνας ενάντια
στο φασισμό
παραμένει
επίκαιρος
Η 16η Ιουνίου 1943 είναι
ένα τιμημένο σημείο στην
ιστορία όχι μόνο του ΑΚΕΛ,
αλλά και ολόκληρου του
κυπριακού λαού. Ακόμη
πιο επίκαιρη είναι αυτή η
απόφαση σήμερα όπου
ο φασισμός εξισώνεται
με άλλες ιδεολογίες. Ως
ΕΔΟΝ εναντιωνόμαστε στο
ξέπλυμα του φασισμού
και του ναζισμού και θα
δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις στον αγώνα
ενάντια σε αυτό.
•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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πολιτισμός

Σωτηρία Μπέλλου, στρατευμένη τόσο στη ζωή όσο και στο τραγούδι, αποτέλεσε ίσως την πιο αυθεντική φωνή του ρεμπέτικου αλλά και του λαϊκού
τραγουδιού με κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Γεννήθηκε στο χωριό Χάλια κοντά στη Χαλκίδα στις 22 Αυγούστου 1921, όπου την μεγάλωσαν μέχρι τα έξι της χρόνια η γιαγιά και ο παππούς της καθώς
ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά σε μια οικογένεια βιοπαλαιστών. Η Σωτηρία από παιδί ενδιαφερόταν για την επικαιρότητα, διαβάζοντας εφημερίδες
εποχής, αλλά το πάθος της ήταν ανέκαθεν η μουσική. Είδωλό της αποτελούσε η Σοφία Βέμπο, την οποία παρακολουθούσε στον κινηματογράφο και
αντέγραφε τις κινήσεις, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας και του πατέρα της εξαιτίας της κακής φήμης που είχαν οι καλλιτέχνες κι ιδιαίτερα οι γυναίκες.
Ο πατέρας της, την πάντρεψε από πολύ μικρή με σκοπό να κάνει οικογένεια και να ζήσει μια ήσυχη ζωή στο χωριό. Ο άντρας της όμως ήταν μέθυσος και την
κακοποιούσε και κατά τη διάρκεια ενός ξυλοδαρμού η Σωτηρία έριξε οξύ στο πρόσωπό του. Γι αυτή της την πράξη καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Μετά από
4 μήνες αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά τον Οκτώβρη του 1940 και μετά από έντονη διαφωνία των δικών της πηγαίνει τελικά στην Αθήνα.
Η ζωή της Μπέλλου από το 1940 μέχρι και το 1946, όταν εισέρχεται πλέον στο χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού, είναι μια περιπέτεια. Οι δουλειές που έκανε για
να επιβιώσει ήταν αμέτρητες, από λαντζιέρα σε εστιατόριο μέχρι αχθοφόρος σε σταθμούς τρένων και λεωφορείων. Τις νύχτες κοιμόταν μέσα στα βαγόνια των
τρένων, ενώ με τα χαρτζιλίκια που μάζευε κατάφερε να ενοικιάσει τελικά ένα διαμέρισμα και να αγοράσει μια κιθάρα, καθώς η μουσική παρέμενε το
μεγάλο της πάθος.
Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα στρατεύεται στο ΕΑΜ, όπου συμμετέχει ενεργά τόσο μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των
αντιστασιακών, αλλά και με την παρουσία της σε συσσίτια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η ενεργός της δράση στην αντίσταση, είχε ως
αποτέλεσμα τη σύλληψή της το 1943 μετά από προδοσία και το βασανισμό της στα διαβόητα κρατητήρια της Μέρλιν, απ’ όπου απελευθερώθηκε
μόνο μετά το τέλος της κατοχής.
Ένα βράδυ του Μάη του 1945, κοντά στην πλατεία Εξαρχείων, η Μπέλλου μπήκε σε μια ταβέρνα. Κάθισε σ’ ένα τραπέζι και όσο περίμενε
την παραγγελία, παίρνει μια κιθάρα και αρχίζει να παίζει και να τραγουδά τραγούδια της Σοφίας Βέμπο. Το επόμενο βράδυ η Μπέλλου
ξαναπήγε στο μαγαζί, έπαιξε και τραγούδησε. Στην ταβέρνα, σύχναζε ο θεατρικός συγγραφέας Κίμων Καπετανάκης, ο οποίος την άκουσε
και δύο βράδια αργότερα, πήγε εκεί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης ενθουσιάζεται από τη φωνή της Μπέλλου και από τη δεξιοτεχνία
της στην κιθάρα και της προτείνει να ηχογραφήσει τραγούδια, δίνοντας της μια ευκαιρία ζωής.
Το 1947 προσελήφθη ως τραγουδίστρια σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος την ανακάλυψε και
της έγραψε τα πιο σημαντικά τραγούδια του ρεπερτορίου της. Τον Δεκέμβριο του 1948 μια ομάδα από Χίτες μπήκε στο κέντρο και της
ζήτησε να τραγουδήσει «Του αητού ο γιος». Η Μπέλλου αρνήθηκε και οι παρακρατικοί την ξυλοκοπούν με το χαρακτηρισμό «Βουλγάρα»
(κομμουνίστρια). Η Μπέλλου φεύγει από το μαγαζί και συνεχίζει την μουσική της πορεία με το Μάρκο Βαμβακάρη και πολύ σύντομα
αναγνωρίζεται ως μία από τις καλύτερες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου τραγουδιού.
Στα χρόνια της πολυτάραχης ιστορίας της μεταπολεμικής Ελλάδας και παράλληλα του ελληνικού τραγουδιού, η Μπέλλου τραγούδησε δημιουργίες
των πιο γνωστών λαϊκών συνθετών: «Συννεφιασμένη Κυριακή», «Καβουράκια», «Όταν πίνεις στην ταβέρνα», «Κάνε λιγάκι υπομονή» του Βασίλη
Τσιτσάνη, «Γύρνα στη ζωή την πρώτη», «Άνοιξε, άνοιξε»,¬ «Κάνε κουράγιο καρδιά μου» του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Ο ναύτης» και «Το
σβηστό φανάρι» του Γιώργου Μητσάκη, «Είπα να σβήσω τα παλιά» του Απόστολου Καλδάρα και αμέτρητα άλλα. Το 1966 κερδίζει τη θέση
της κορυφαίας ερμηνεύτριας του είδους της έπειτα από συνεργασίες με έντεχνους συνθέτες της εποχής όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος
(«Ζεϊμπέκικο»), ο Ηλίας Ανδριόπουλος («Μην κλαις», «Λαϊκά προάστια») και ο Δήμος Μούτσης («Δε λες κουβέντα», «Το φράγμα»).
Η Σωτηρία από το 1941 ως και το 1976 τραγούδησε αδιάκοπα όλους σχεδόν τους λαϊκούς και πολλούς έντεχνους συνθέτες,
κάνοντας πρωτοποριακές για την εποχή συνεργασίες. Παράλληλα, προχώρησε και σε επανεκτελέσεις παλιών λαϊκών
και ρεμπέτικων τραγουδιών, μέσα από τα οποία την αγάπησε η νέα γενιά, στηρίζοντας την στις αδιάκοπες εμφανίσεις
της στα λαϊκά κέντρα, στις μπουάτ της Πλάκας, καθώς και σε μεγάλες συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Τον Μάρτιο του 1993 η Μπέλλου, η οποία αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας, διαγνώστηκε με καρκίνο
στους πνεύμονες. Η μεγάλη φωνή της Ελλάδας χάθηκε λίγα χρόνια μετά από την ασθένεια και στις 27 Αυγούστου
του 1997 αφήνει την τελευταία της πνοή στον Πειραιά.
Η Σωτηρία Μπέλλου υπήρξε ειλικρινής και γνήσια τόσο σαν καλλιτέχνης όσο και σαν άνθρωπος, βοηθώντας όσο
μπορούσε πολλούς νέους να σταθούν και να δημιουργήσουν στο χώρο της μουσικής. Υπήρξε πάνω από όλα μια
αγωνίστρια στη ζωή, στον αγώνα της χώρας της και στη μουσική της και αγαπήθηκε όσο λίγες από τον κόσμο
του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού αλλά και τον απλό κόσμο, ο οποίος την στήριζε και την αγαπούσε μέχρι
το τέλος της.
•Παναγιώτης Χριστοφίδης
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λάρνακας

η «Ν» προτείνει
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Μίλτος Πασχαλίδης
Τα λόγια για τον Μίλτο Πασχαλίδη είναι πλέον περιττά μετά από 24 χρόνια πορείας με
μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 12 πετυχημένους δίσκους,
σημαντικές συνεργασίες. Όλα με το προσωπικό του στίγμα, την πετυχημένη του
ισορροπία μεταξύ ροκ και παραδοσιακής μουσικής και τη δυνατή σύνδεσή του με τον
κόσμο.

Πότε: 11 Ιουνίου
Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία

ΠΥΞ ΛΑΞ
Το καλοκαίρι του 2018 γιόρτασαν με τους χιλιάδες οπαδούς τους 30 απίστευτα χρόνια από την ίδρυσή τους. Από τη Λάρισα έως
τη Θεσσαλονίκη και από το ΟΑΚΑ έως την Κύπρο, οι Πυξ Λαξ υπενθύμισαν γιατί άλλαξαν για πάντα την ελληνική μουσική.

Πότε: 7 Ιουνίου
Πού: Γήπεδο Μ.Ε.Α.Π, Πέρα Χωριό Νήσου Λευκωσία
Μαρίζα Ρίζου
Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο και ποικιλόμορφο, με τις εμφανίσεις της στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου να παίρνουν παράταση
στην παράταση και με τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο στην παράσταση «Aπλή Μετάβαση» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη
Καραμουρατίδη να ολοκληρώνει μια πραγματικά επιτυχημένη χειμερινή σεζόν, η Μαρίζα Ρίζου είναι πανέτοιμη για την καλοκαιρινή της
περιοδεία.

Πότε: Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 21:00
Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία

Λέιλα και
Συνεργάτες
Η θεατρική ομάδα Μαρίας
Καρολίδου παρουσιάζει το έργο
της Βρετανίδας συγγραφέα
Κορντίλια Λιν, «Λέιλα και
Συνεργάτες». Η Λέιλα, μια νεαρή
γυναίκα, επιχειρεί να αφηγηθεί
την προσωπική της ιστορία,
ξεκινώντας από την παιδική
της ηλικία και ένα πραγματικά
επεισοδιακό πάρτι γενεθλίων
για τα δέκατα τρίτα της χρόνια.
Η ιστορία παίρνει μια περίεργη
και σκοτεινή στροφή όταν η
ηρωίδα αποφασίζει να μιλήσει
για «πράγματα ανείπωτα και
ανεξιστόρητα, την ιστορία της Λέιλα εξ ολοκλήρου ανεξιστόρητη μέχρι τώρα», που αφορούν το επώδυνα
βίαιο ταξίδι ενός κοριτσιού στην ενηλικίωση, όταν βρίσκει τον εαυτό του σε μια εμπόλεμη ζώνη, όπου
πέφτει θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης.. Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

Πότε: Στις 8, 10, 15 και 17 Ιουνίου στις 20:30 και 9 και 16 Ιουνίου στις 19:00
Πού: Space, Λευκωσία

«Μπορείς να
δεις μέσα από
τα μάτια του
άλλου;»
Γίνε πρωταγωνιστής σε μια ιστορία
εξερεύνησης και μυστηρίου
Το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας
παρουσιάζει μια ιστορία εξερεύνησης και
καλεί παιδιά ηλικίας 14-18 ετών να γίνουν
οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που
βασίζεται στο θέατρο και στη συλλογή
ντοκουμέντων τα οποία θα λύσουν τελικά
ένα μυστήριο και θα δώσουν μηνύματα
ενάντια στο ρατσισμό και στις διακρίσεις.
Δηλώστε συμμετοχή στο 22432111 και
info@inep.org.cy
Είσοδος Ελεύθερη

Πότε:
8-9 Ιουνίου 2019 στις 10:00
π.μ. και στις 4:00 μ.μ.
Πού:
Παναγίας 22,
Παλλουριώτισσα, 1040
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Πολιτική Απόφαση
Το Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών
(ΠΟΔΝ) αποτελεί το ανώτερο σώμα της ομοσπονδίας μετα από τη Γενική
Συνέλευση. Τοποθετώντας τα σε μια αναλογία με την ΕΔΟΝ, θα μπορούσαμε
να πούμε πως η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείτε κάθε 4 χρόνια, είναι
κάτι παρόμοιο με το συνέδριο μας και το Γενικό Συμβούλιο είναι η αντιστοιχία
του δικού μας Κεντρικού Συμβουλίου.
Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 35 οργανώσεις, εφτά από κάθε μια
από τις πέντε περιφέρειες και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
Αυτή η συνεδρίαση πραγματοποιείται κάθε φορά σε μια από τις χώρες των 35
οργανώσεων μελών του και σε αυτή συζητείται και αξιολογείται η δράση της
ΠΟΔΝ κατά τον τελευταίο ένα χρόνο και ορίζεται το πλάνο δράσης για τον
επόμενο ένα. Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο σε κάθε συνάντησή του, συζητά,
διαμορφώνει και αποφασίζει ένα έγγραφο (την πολιτική απόφαση) σχετικά
με τη διεθνή κατάσταση και το ρόλο της ΠΟΔΝ μέσα σε αυτή.
Το τελευταίο Γενικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9-11 Απριλίου στο
Καράκας της Βενεζουέλας και οι 35 οργανώσεις μέλη του, εκφράζοντας τις
153 οργανώσεις μέλη της ΠΟΔΝ εξέδωσαν την ακόλουθη πολιτική απόφαση.
Η Γενική Συνεδρία του Συμβουλίου της ΠΟΔΝ που πραγματοποιήθηκε στη
Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, δηλώνει τα εξής:
Σήμερα, ενώ οι αντιθέσεις του ιμπεριαλισμού εξακολουθούν να βαθαίνουν
εκθέτοντας τους λαούς σε νέες απειλές και νέους κινδύνους, η Παγκόσμια
Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών επιμένει στη συνεχή πάλη των νέων
ενάντια στον ιμπεριαλισμό για την κοινωνία της ειρήνης, της κοινωνικής
προόδου, της δικαιοσύνης και το τέλος της εκμετάλλευσης.
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον λαό της Βενεζουέλας, ενώ η επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού εντείνεται εναντίον του, συγκεντρωθήκαμε στο Καράκας
για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τις οργανώσεις μέλη της
ΠΟΔΝ, τη νεολαία και τον λαό της χώρας. Καταγγέλλουμε τις απειλές και
τις απόπειρες παραβίασης της κυριαρχίας της Βενεζουέλας, καθώς και
την άρνηση αναγνώρισης του νόμιμου προέδρου Nicolas Maduro Moros.
Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας προς τον λαό της Βενεζουέλας
στον αγώνα του για διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της
σταθερότητας της ειρήνης και της ανάπτυξης της χώρας. Καταγγέλλουμε
το σύνολο των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων. Απαιτούμε το τέλος
όλων των πιέσεων εναντίον της χώρας και υποστηρίζουμε το δικαίωμα του
λαού να καθορίζει το μέλλον του χωρίς καμία ιμπεριαλιστική παρέμβαση.
Οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στη Λατινική
Αμερική μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προφανείς. Εκτός από τον
έλεγχο των ενεργειακών πόρων της χώρας και της γεωστρατηγικής της
θέσης, οι οποίοι ήταν πάντα οι κύριοι στόχοι των ιμπεριαλιστών, θέλουν να
καταστήσουν σαφές ότι δεν δέχονται το δικαίωμα των λαών να επιλέγουν
τη δική τους πορεία ανάπτυξης μακριά από τα ηγεμονικά συμφέροντα των
ιμπεριαλιστών. Η εντεινόμενη οικονομική επιθετικότητα και η τεράστια
υποστήριξη προς τις δεξιές και φασιστικές ομάδες από τις ΗΠΑ δεν λυγίζουν
τον λαό της Βενεζουέλας.
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Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς το λαό
της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και από αυτήν την χώρα που
αντιστέκεται δηλώνουμε τα εξής:

•Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα των λαών που αγωνίζονται για
απελευθέρωση, αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία και κυριαρχία, μακριά από στρατεύματα
κατοχής, στρατιωτικές βάσεις και εποικισμούς.

• Καταγγέλλουμε τις επιθέσεις του ιμπεριαλισμού ενάντια στους λαούς της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής που εκφράζονται με πραξικόπημα, διώξεις των βασικών
ηγετών της αριστεράς, στρατιωτικές απειλές και δικαστικές καταδίκες χωρίς αποδεικτικά
στοιχεία με το παράδειγμα του Luiz Inácio Lula Da Silva ο οποίος καταδικάστηκε σε
12 χρόνια φυλάκισης και για τους οποίους απαιτούμε την ελευθερία του. Ομοίως,
καταγγέλλουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζουν οι λατινοαμερικανικές
κυβερνήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Τα
συμφέροντα του ιμπεριαλισμού για κυριαρχία και λεηλασία των πόρων της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής φαίνονται ξεκάθαρα και εκφράζονται επίσης με τη
συστηματική παρέμβαση και με μια σφοδρή ιδεολογική επίθεση, κυρίως μέσω των
μέσων ενημέρωσης. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας με την Κούβα και τον
αντιστεκόμενο της λαό που συνεχίζει να προάγει και να υπερασπίζεται τα ιδανικά της
ειρήνης και του σοσιαλισμού ενάντια στην εντατικοποίηση της γενοκτονικής πολιτικής
του οικονομικού, εμπορικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ και καταδικάζουμε την
πρόθεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρμόσει στον κουβανικό λαό τον τελευταίο
νόμο “Title III of the extraterritorial Helms-Burton Act”, ο οποίος εντείνει τις επιθέσεις.

•Καταδικάζουμε την Σιωνιστική κατοχή της Παλαιστίνης, καθώς και την πολιτική
εξόντωσης των Παλαιστινίων μέσω κατοχής, εποικισμών και απομόνωσης των
Παλαιστίνιων, το τείχος του απαρτχάιντ και της συνεχιζόμενης φυλάκισης των χιλιάδων
Παλαιστινίων. Ζητάμε το τέλος της ισραηλινής κατοχής, την επιστροφή των προσφύγων
στην Παλαιστίνη και την απελευθέρωση των κρατουμένων και το δικαίωμα αντίστασης.
Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξη του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού για
ελευθερία, απελευθέρωση, απελευθέρωση κρατουμένων σε φυλακές και άρση της
πολιορκίας στην Γάζα και στις κατεχόμενες περιοχές.

• Καταδικάζουμε την κλιμακούμενη καταστολή στην Ευρώπη προς τους λαούς και
τους νέους που αντιστέκονται στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και στις αντιλαϊκές
και αντιδραστικές πολιτικές που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
Ευρωπαϊκή Ένωση καθαφτεί . Αυτές οι ενέργειες επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια προηγμένη μορφή καπιταλιστικής διακρατικής ολοκλήρωσης
με αντιλαϊκή φύση, η οποία στοχεύει στη νεολαία, την εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς που αντιμετωπίζουν
την επιθετικότητα και τη βία των αρχών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
πεποιθήσεών τους και ιδιαίτερα των ανθρώπων και των οργανώσεων που διώκονται
επειδή είναι κομμουνιστές ή χρησιμοποιούν τα κομμουνιστικά σύμβολα.
•Αντιστεκόμαστε στα συνεχιζόμενα σχέδια του ιμπεριαλισμού και τα εργαλεία του στη
Μέση Ανατολή που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες θύματα, αναγκαστική μετανάστευση
και μαζική φτώχεια στους λαούς. Καταδικάζουμε την άμεση και έμμεση υποστήριξη
του φασισμού, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, των υπερ-αντιδραστικών και
τρομοκρατικών δυνάμεων και των αυταρχικών καθεστώτων. Βρισκόμαστε δίπλα
στους λαούς της περιοχής, ειδικά στους νέους στην καταπολέμηση της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας, και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για ειρήνη,
ανεξαρτησία, κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη. Απαιτούμε, τον άμεσο τερματισμό των
στρατιωτικών βάσεων των ιμπεριαλιστικών κρατών στις χώρες μας και την αποχώρηση
από στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Καταδικάζουμε τις πράξεις επιθετικότητας
ιδίως από τις ΗΠΑ, ζητάμε τον τερματισμό του πολέμου της Υεμένης και δηλώνουμε
την αλληλεγγύη μας με το λαό της Συρίας. Απαιτούμε την απελευθέρωση κατεχόμενων
εδαφών, όπως οι λόφοι του Λιβάνου KafrShuba και οι γεωργικές εκτάσεις Shebaa, και
απορρίπτουμε την πιο πρόσφατη ιμπεριαλιστική παρέμβαση με την αναγνώριση των
υψωμάτων του Γκολάν ως «έδαφος του Ισραήλ».
•Καλούμε τη νεολαία της Ασίας και του Ειρηνικού να ενταχθεί στον αγώνα κατά
της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και της εμβάθυνσης της παρέμβασης και
των επεμβάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε δίπλα στον αγώνα κατά της
εμβάθυνσης της ακραίας φτώχειας και της περιορισμένης πρόσβασης σε πολύ βασικές
ανάγκες σε πολλές χώρες της περιοχής.
•Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη νεολαία της Αφρικής που εξακολουθεί
να υποφέρει από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια που επωφελούνται από τη βία και τα
αντιλαϊκά καθεστώτα σε πολλές χώρες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους
αντιστεκόμενους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τις διώξεις του αυταρχικού καθεστώτος
στο Σουδάν. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα για δημοκρατικά πολιτικά
δικαιώματα και κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη, ενάντια στο σύστημα εκμετάλλευσης
και καταπίεσης. Καταδικάζουμε την κατοχή της Δυτικής Σαχάρας από τις μαροκινές
αρχές που τους εμποδίζει να έχουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Σαχάρας.

•Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι, στην
προσπάθειά τους να ξεφύγουν απο τον κίνδυνο του πολέμου ή άλλες συνέπειες
των ιμπεριαλιστικών πολιτικών λεηλασίας, είτε διακινδύνευσαν τη ζωή τους, ιδίως
στη Μεσόγειο, είτε αντιμετωπίζουν απάνθρωπες και εκμεταλλευτικές συνθήκες,
χρησιμοποιούνται ως φθηνή εργασία, καθώς και τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και την
ξενοφοβία στις χώρες όπου φτάνουν. Ζητούμε την κατάργηση των αντιδραστικών
συμφωνιών της ΕΕ και ζητούμε την κατάργηση όλων των κατασταλτικών μηχανισμών
κατά των μεταναστών, όπως η Frontex.
•Ενδυναμώνουμε τη φωνή μας μαζί με τα ειρηνευτικά κινήματα στον κοινό μας αγώνα
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καταγγέλλουμε τις αυξανόμενες στρατηγικές
στρατιοτικοποίησης των ΗΠΑ καθώς και του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλων ιμπεριαλιστικών
συμμαχιών και απαιτούμε και τον τερματισμό της ανάπτυξης των πυρηνικών όπλων.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των λαών να αγωνίζονται για την απεμπλοκή της χώρας
τους από οποιαδήποτε ιμπεριαλιστική συμμαχία.
•Υποστηρίζουμε τον αγώνα της νεολαίας για τα δικαιώμα, τα όνειρα της και για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της, για δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, υγεία,
φαγητό, στέγαση, πρόσβαση στον αθλητισμό και πολιτισμό και για μια ζωή απαλλαγμένη
από οποιαδήποτε είδος διακρίσεων, φυλετικές, θρησκευτικές, φύλου ή πολιτιστικές και
καταδικάζουμε την καταστολή των αντιστεκόμενων νέων και φοιτητών. Είμαστε αντίθετοι
σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και είμαστε αλληλέγγυοι με τα κινήματα νεολαίας
που αντιτίθενται και αγωνίζονται εναντίον αυτών των πολιτικών. Χαιρετίζουμε τις μαζικές
διαδηλώσεις που θέτουν αιτήματα εναντίον της περιβαλλοντικής εκμετάλλευσης και
επαναβεβαιώνουμε ότι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος
του λαου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και
τον καταστροφικό του χαρακτήρα που έχει ως στόχο να αντλήσει κέρδη ακόμα και
από τη φύση.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας δηλώνει και πάλι τη βεβαιότητα ότι
ο αγώνας για τον κόσμο χωρίς πολέμους, κατοχή, εκμετάλλευση, καταπίεση, κρίση,
ανεργία, φτώχεια. Ο αγώνας για τον κόσμο της κοινωνικής απελευθέρωσης, της
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ειρήνης
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι ο ίδιος με τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
που είναι το υψηλότερο, μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού. Οι λαοί που πέφτουν
θύματα επιθετικότητας θα πρέπει να ανταποκριθούν και να κατευθύνονται από τις αρχές
του διεθνισμού, να οδηγήσουν τον αγώνα για την απαίτηση των δικαιωμάτων τους.
Καλούμε τη νεολαία του κόσμου να αγωνιστεί για την ειρήνη, την ελευθερία, την
κυριαρχία, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και τα δικαιώματα της νεολαίας και
να μείνει ενωμένη, να καταβάλει κάθε προσπάθεια στους κοινούς στόχους μας και στο
τέλος η νίκη θα είναι δική μας.
•Εκ μέρους της ΠΟΔΝ
Το Γενικό Συμβούλιο

