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3πολιτική

Επανέναρξη διαπραγματεύσεων: ο μόνος δρόμος για 
απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού μας
Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κρανς Μοντανά (2017) και τις 
παλινδρομήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη για τη μορφή λύσης του 
Κυπριακού, φλερτάροντας με λύση συνομοσπονδίας ή δύο κρατών, φαίνεται 
να ανοίγει ένα νέο παράθυρο ελπίδας. Μετά από πρόσκληση του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στο Βερολίνο στις 25 
Νοεμβρίου. Δύο χρόνια μετά την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια, αν 
οι κυβερνώντες δεν επιθυμούν την καταστροφή της πατρίδας μας έφτασε 
η ώρα να αφήσουν τους επικίνδυνους ακροβατισμούς και να δουλέψουν με 
συνέπεια για την επανέναρξη των συνομιλιών, με σεβασμό στις συγκλίσεις 
που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. Αλλιώς η Ε/κ πλευρά θα μείνει εκτεθειμένη 
σε ενδεχόμενη επίρριψη ευθυνών, αν ο ΓΓ του ΟΗΕ εκτιμήσει ότι δεν 
υπάρχουν προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τότε οι 
αρνητικές συνέπειες για τον τόπο και το λαό μας θα είναι μεγάλες.

Να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της Κύπρου
Καλούμαστε και φέτος κρατώντας ψηλά τη σημαία της Κύπρου, να στείλουμε 
το μήνυμα της απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. 
Καταδικάζοντας την 36η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το 
μαθητικό και φοιτητικό κίνημα του τόπου μας καλούνται να διατρανώσουν 
τη θέληση τους ότι η νέα γενιά δε συμβιβάζεται με τη διχοτόμηση και την 
κατοχή. Να στείλουν το μήνυμα στους δύο ηγέτες πως με αποφασιστικότητα 
πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες από το σημείο που σταμάτησαν στο 
Κρανς Μοντανά, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κατάληξη στη 
λύση του Κυπριακού. Λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με μία κυριαρχία, 
μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Τη μόνη λύση που μπορεί να 
επανενώσει τον τόπο και το λαό μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, μακριά 
από την κηδεμονία «μητέρων» πατρίδων και ΝΑΤΟϊκές εξαρτήσεις.

«Χρυσά Διαβατήρια» - Πρωταθλήτρια η κυβέρνηση – ΔΗΣΥ 
στη διαπλοκή και διαφθορά
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ πιστή στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
της, συνεχίζει να πολιτεύεται με ένα σκοπό: οι πλούσιοι να γίνονται 
πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, να εξυπηρετούνται οι «φίλοι», 
οι κουμπάροι και οι συμπέθεροι. Σ’ αυτό ο πλαίσιο εντάσσεται και η 
πολιτική των «χρυσών διαβατηρίων». Μια «βιομηχανία» αρπαχτής, 
χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, από την οποία πλουτίζουν μια χούφτα 
επενδυτών και μέλη των οικογενειών τους. Μια χούφτα 
δικηγορικών γραφείων μεταξύ των οποίων και άτομα που 
ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο της οικογένειας του 
ίδιου του Προέδρου. 

Την ίδια στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα που φέρουν τον ίδιο τον ΠτΔ να εκμεταλλεύτηκε την πολιτογράφηση 
Σαουδάραβα σεΐχη, για να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αεροσκάφος του σεΐχη για να ταξιδεύει με αυτό, όσο και 
για ιδιωτική χρήση για επισκέψεις στις Σεϋχέλες.

Οι πολιτικές αυτές των κυβερνώντων έγιναν πρωτοσέλιδα στο εξωτερικό, ακόμα και μέρος ταινίας για το 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο «Netflix». Διασύρουν και ρεζιλεύουν την Κύπρο διεθνώς. Και μη φτάνοντας 
μόνο αυτό, παίζουν με τη νοημοσύνη του κόσμου, αφού οι ίδιοι οι κυβερνώντες εξαγγέλλουν έρευνα για να 
«ερευνήσουν» τους εαυτούς τους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες στους αγώνες του 
μαθητικού κινήματος
Για ακόμα μια χρόνια εκατοντάδες στελέχη και φίλοι της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ), 
έδωσαν με ανιδιοτέλεια τη μάχη των μαθητικών εκλογών. Κόντρα στις δυσκολίες μέσα στα σχολεία, αλλά και 
τα εμπόδια από μερίδα καθηγητών, κατάφεραν να κατακτήσουν την πλειοψηφία στην γραμματεία της ΠΣΕΜ, 
στέλνοντας το μήνυμα αντίστασης και αντεπίθεσης. Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα θα συνεχίσει και τη νέα 
χρονιά να βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ συνεχίζει να υλοποιεί τους αντινεανικούς – αυταρχικούς κανονισμούς στο 
χώρο της παιδείας. Με εμμονή για εφαρμογή του αντιπαιδαγωγικού μέτρου των εξετάσεων ανά τετράμηνο, 
που θα μετατρέψει τους μαθητές σε πειραματόζωα και τα σχολεία σε μεγάλα εξεταστικά κέντρα.

Κόντρα σ’ όλα που δρομολογούνται στο χώρο της παιδείας, θα συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι και 
συμπαραστάτες στους αγώνες του μαθητικού κινήματος για τροποποίηση των κανονισμών για την αξιολόγηση 
των μαθητών, στον αγώνα τους για ένα σχολείο δημόσιο και πραγματικά δωρεάν, που θα παρέχει στους 
μαθητές ολόπλευρη μόρφωση.

Έχεις επιλογή! Στο δρόμο της οργανωμένης και της συλλογικής πάλης
Σήμερα που ακούμε συνεχώς ότι «όλοι είναι το ίδιο», «ο καθένας μόνος του» μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα μας, «τίποτα δεν αλλάζει», καλούμε την κάθε νέα και νέο να γυρίσει την πλάτη στην απαξίωση 
και την ισοπέδωση. Τον καλούμε να επιλέξει το δρόμο της οργανωμένης και συλλογικής πάλης. Το δρόμο που 
μαζικά και οργανωμένα μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, να δημιουργήσουμε την προοπτική 
για ένα καλύτερο μέλλον. Τον καλούμε να Οργανωθεί στην ΕΔΟΝ στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην πόλη, 
στο χωριό για να μεγαλώσει τη δύναμη του.

•Χρίστος Μακρής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

ε μια περίοδο πολλών και μεγάλων εξελίξεων στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κυπριακό και στο εσωτερικό μέτωπο, καλούμαστε να ανασκουμπωθούμε, να οργανωθούμε και να 
αγωνιστούμε. Η Οργάνωση μας, έχει μεγάλες μάχες να δώσει το επόμενο διάστημα. Μάχες αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου. Μάχες στο δρόμο για την 
Κύπρο της ειρήνης, της αδελφοσύνης, της λευτεριάς και της επανένωσης. Μάχες για κοινωνική αλληλεγγύη, αντίσταση και αντεπίθεση στις αντιλαϊκές – αντινεανικές πολιτικές 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.Σ
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Ν: Την περσινή σχολική χρονιά η ΠΣΕΜ ανέπτυξε πλούσια και πολυεπίπεδη 
δράση τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Τι να  περιμένουμε 
από τη νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ;

Για εμάς η δράση της περσινής ηγεσίας της ΠΣΕΜ αποτελεί φάρο και οδηγό. Εμείς 
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τη διεκδικητική δράση για να υπερασπιστούμε 
τα συμφέροντα των μαθητών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου μας στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, θα 
αγωνιστούμε για να καταργηθεί το αντιπαιδαγωγικό μέτρο των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο, θα αγωνιστούμε ενάντια στη συντηρητικοποίηση της μαθητικής στολής 
και παράλληλα θα κάνουμε προτάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
παιδεία αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Ως ηγεσία της ΠΣΕΜ υποσχόμαστε 
ότι θα συνεχίσουμε την πολύπλευρη δράση της περσινής ηγεσίας.

Ν: Τον Δεκέμβριο μπαίνουν σε εφαρμογή οι εξετάσεις ανά τετράμηνο παρά 
τις αντιδράσεις μαθητών, καθηγητών και γονιών. Ποια είναι η θέση της νέας 
ηγεσίας της ΠΣΕΜ και τι προτίθεστε να κάνετε; 

Ως ΠΣΕΜ είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εφαρμογή του μέτρου των εξετάσεων 
ανά τετράμηνο. Η θέση των μαθητών είναι ξεκάθαρη και εκφράστηκε με πάρα 
πολλούς τρόπους. Το δημοψήφισμα του 2016, η κινητοποίηση έξω από τη Βουλή 
το 2017, η συλλογή υπογραφών το 2018, η μεγαλειώδης κινητοποίηση έξω από το 
Υπουργείο Παιδείας τον περασμένο Φεβρουάριο, οι αποχές από τα μαθήματα και 
οι αποφάσεις του 21ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΠΣΕΜ μας δείχνουν το δρόμο 
για το πως θα συνεχίσουμε. Εμείς λέμε στους συμμαθητές μας ότι πρέπει όλοι μαζί 
να αγωνιστούμε για να καταργηθούν 
οι εξετάσεις ανά τετράμηνο. 

N: Στις αρχές της σχολικής χρονιάς 
γινόταν έντονη συζήτηση για την 
συντηρητικοποίηση της στολής και 
της εμφάνισης των μαθητών στο 
σχολείο. Ποια η θέση σας για αυτό 
το ζήτημα;

Η θέση μας για τη μαθητική στολή και 
την προσπάθεια συντηρητικοποίησης 
της εμφάνισης είναι μια και δεν 
αλλάζει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε 
τους μαθητές από την εμφάνιση 
τους. Αντιθέτως οι μαθητές πρέπει 
να νιώθουν άνετα με την εμφάνιση 
τους στο σχολείο για να μπορούν 
να αποδίδουν καλύτερα και στα 
μαθήματα. Επίσης δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι θα πάμε πίσω σε άλλες 
εποχές.

 Ειδικότερα αν σκεφτούμε ότι το μαθητικό κίνημα έδωσε 
αγώνες για την χαλάρωση της μαθητικής στολής. Εμείς 
θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική κατάργηση 
της μαθητικής στολής. Η Παιδεία μας πάσχει από 
πολλά προβλήματα και πρέπει να δώσουμε σημασία 
στο πως θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και όχι να 
ασχολούμαστε κυριολεκτικά με τρίχες.

Ν: Πρόσφατα οι Επαρχιακές Συντονιστικές Επιτροπές 
Μαθητών προχώρησαν σε αντιπολεμική δράση σε 
σχέση με τον πόλεμο στη Συρία. Θεωρείς πως το 
οργανωμένο μαθητικό κίνημα πρέπει να ασχολείται 
και με άλλα ζητήματα που απασχολούν την 
κοινωνία ή πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με 
τα συνδικαλιστικά ζητήματα;

Πάνω από όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να 
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους το έχουν 
ανάγκη. Ως ΠΣΕΜ στηρίζουμε την πρωτοβουλία των 
ΕΣΕΜ γιατί ότι γίνεται στον κόσμο και στην κοινωνία 
μας αφορά και μας επηρεάζει όλους. Πόσο 
μάλλον μια σφαγή μερικά χιλιόμετρα μακριά μας 
με νεκρούς ακόμα και παιδιά της ηλικίας μας. 
Εμείς δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση τη 
φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το χρώμα ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό αλλά στεκόμαστε δίπλα σε κάθε λαό που 
αγωνίζεται για τα δικαιώματα του.

Ν: Πως οραματίζονται το σχολείο οι μαθητές και πως 
η νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ θα προωθήσει αυτό το όραμα;

Ως μαθητές οραματιζόμαστε ένα σχολείο που θα μας 
μορφώνει ολόπλευρα και θα μας καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη και όχι ένα σχολείο που να μας κάνει να είμαστε 
βαθμοθήρες. Ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές θα είναι 
χαρούμενοι και θα μπορούν να αναπτύξουν τα ταλέντα 
τους τις δεξιότητες τους αλλά παράλληλα θα μαθαίνουν 
να αγωνίζονται για την πρόοδο της κοινωνίας. Ως ΠΣΕΜ 
μέσα από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε 
με τους αρμόδιους φορείς, μέσα από τις προτάσεις και 
τις δράσεις μας μέσα στη χρονιά θα προωθήσουμε αυτό 
το όραμα, το οποίο αποτελεί όραμα όλων των μαθητών.

•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου 
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Ως μαθητές 
οραματιζόμαστε ένα 
σχολείο που θα μας 

μορφώνει ολόπλευρα και 
θα μας καλλιεργεί την 

κριτική σκέψη και όχι 
ένα σχολείο που να 

μας κάνει να είμαστε 
βαθμοθήρες

ετά τις εκλογικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε όλα τα Λύκεια και Τεχνικές 
Σχολές της ελεύθερης Κύπρου, καταρτίστηκε η Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή Μαθητών, το όργανο δηλαδή το οποίο θα εκπροσωπεί το σύνολο των 

μαθητών και θα διεκδικεί τα δικαιώματα τους για την επόμενη σχολική χρονιά. 

Οι φετινές εκλογές βρήκαν την ΠΕΟΜ νικήτρια των εκλογών, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες 
ψήφισαν τους ΠΕΟΜίτες και τις ΠΕΟΜίτισσες στην βάση των θέσεων και της δράσης τους. Έτσι και φέτος 

η ΠΣΕΜ αποτελείται κατά πλειοψηφία από μέλη της ΠΕΟΜ. Στη θέση του προέδρου θα βρίσκεται μετά τον 
καταρτισμό που έγινε στις 24 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Λαπήθιος με τον οποίο η «Ν» είχε μια ενδιαφέρουσα 

συνέντευξη.  
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την Κύπρο του 2019 η στέγαση, ένα δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να θεωρείτο 
δεδομένο αγαθό για κάθε πολίτη, δέχεται επίθεση. Την ίδια στιγμή που η 
κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη παρουσιάζει μια Κύπρο της ανάπτυξης και της 
ευημερίας, τα κατώτερα στρώματα και οι ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα, ενώ οι άστεγοι αυξάνονται 
όλο και πιο πολύ.

Οι δυσκολίες λοιπόν της εποχής, η ανάγκη για στήριξη αυτών των ανθρώπων αλλά και η 
αδιαφορία της κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα, οδήγησαν στην δημιουργία της Κοινωνικής 
Συμμαχίας «Στέγη για Όλους». Μέχρι στιγμής 20 οργανώσεις και κινήματα, ανεξαρτήτως 
ιδεολογικών και πολιτικών πεποιθήσεων, έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα. Μοναδικός 
«όρος» για την ένταξη μιας οργάνωσης ή ενός κινήματος είναι να 
συμφωνούν στην άποψη ότι η Στέγη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. 

Το πρώτο συνέδριο της Συμμαχίας πραγματοποιήθηκε στις 5 
Οκτωβρίου, στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Στο συνέδριο οι εκπρόσωποι των οργανώσεων έκαναν τις δικές τους 
παρεμβάσεις, μίλησαν για το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν 
διάφορες κοινωνικές ομάδες ενώ έπειτα έκαναν  τις δικές τους 
εισηγήσεις όσον αφορά την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
στεγαστικής πολιτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, το συνέδριο άνοιξε το μέλος της Κεντρικής 
Γραμματείας της ΕΔΟΝ, Χρυσόστομος Παναγή, ο οποίος καλωσόρισε 
τις οργανώσεις αλλά και το κοινό που βρισκόταν εκεί. Ο κ. Παναγή, 
στην ομιλία του επαναβεβαίωσε το δικαίωμα στη στέγαση που 
έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αναφέρθηκε στις κοινωνικές ομάδες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης αλλά και στα διάφορα 
στεγαστικά σχέδια- κοινωνικούς οργανισμούς-  νομικά εργαλεία 
που αδρανοποιήθηκαν από την πολιτική της κυβέρνησης. Έγινε 
επίσης αναφορά στις προτάσεις της Συμμαχίας για την δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης, κοινωνικά προσανατολισμένης 
στεγαστικής πολιτικής. Εν τέλει, βεβαίωσε για ακόμη μια φορά τους 
πολίτες πως η Συμμαχία δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να λυθεί 
το ζήτημα της στέγασης. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ομιλίες εκ μέρους του «European Citizen Initiative» 
και του «European Action Coalition for the Right to Housing and the city». Οι εκπρόσωποι 
αυτών των οργανώσεων μίλησαν για την εμπορευματοποίηση της στέγασης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη αλλά και για την δράση των κινημάτων τους για αντιμετώπιση του προβλήματος 
της στέγασης. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γ.Γ της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, ο οποίος μίλησε για την 
ανάγκη κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων και έκανε τις δικές του εισηγήσεις. Την 
δική του παρέμβαση έκανε και ο Τάκης Χριστοδούλου, Γ.Γ της «Νέας Αγροτικής Κίνησης», 
ο οποίος επικεντρώθηκε στα δεδομένα που πρέπει να δημιουργηθούν στην ύπαιθρο έτσι 
ώστε να προσελκύσει νέο κόσμο. 

Η Σκεύη Κουκουμά, Γ.Γ της ΠΟΓΟ, από πλευράς της μίλησε αναφορικά με την στεγαστική 
πολιτική για πρόσφυγες που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ο Χαράλαμπος Πανταζής, Γ.Γ 
της ΠΟΦΕΝ, εκπροσωπώντας τους φοιτητές, μίλησε για τα προβλήματα στέγασης που 
αντιμετωπίζουν κατά τις σπουδές τους και την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
φοιτητικής στέγης, που θα εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές. Ακολούθως ο Μάριος 
Δρουσιώτη, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, μίλησε για τις πηγές 
χρηματοδότησης μιας στεγαστικής πολιτικής που υπάρχουν. 

Τέλος τον λόγο πήρε η Ευγενία Μωυσέως, εκ μέρους του Κινήματος κατά τον Εκποιήσεων. Η κ. 
Μωυσέως μίλησε για τις εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αλλά και μικρής επαγγελματικής στέγης, οι 
οποίες όπως ανάφερε έχουν πλέον γίνει καθημερινότητα. Επίσης, μίλησε και για την νέα νομοθεσία 
και την ανάγκη για τροποποίηση της αφού καταργεί την ενεργητική παρέμβαση της δικαστικής 
εξουσίας στις διαδικασίες των εκποιήσεων. 

Με το τέλος των παρεμβάσεων ο λόγος δόθηκε στους παρευρισκόμενους, για να εκφράσουν τις 
δικές τους απόψεις αλλά και να μιλήσουν για τις δικές τους ιστορίες. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε η 
ιστορία μιας γυναίκας, θύματος των τραπεζών αλλά και της νέας πολιτικής που ψήφισαν ΔΗΣΥ και 
ΔΗΚΟ. Όπως μας ανάφερε, αυτή και η οικογένεια της κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από 
τις εκποιήσεις. Με δάκρυα στα μάτια μας εξομολογήθηκε πως υπήρξε στιγμή όπου προκειμένου 

να πληρώνει τα οφειλόμενα στις τράπεζες, δεν είχε ούτε γάλα να 
δώσει στα παιδιά της. Χωρίς αμφιβολία, στην φωνή της κυρίας 
αυτής, ακούστηκαν οι φωνές χιλιάδων Κυπρίων που αντιμετωπίζουν 
ανάλογα προβλήματα.

Έπειτα, παρουσιάστηκε στο κοινό το υπόμνημα με τις θεματικές 
εισηγήσεις για τις διάφορες πτυχές του στεγαστικού προβλήματος. 
Μεταξύ άλλων η Κοινωνική Συμμαχία «Στέγη για Όλους» εισηγείται: 

• Δημιουργία προγραμμάτων ανέγερσης κατοικιών από το κράτος 
και την τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλό 
ενοίκιο ή και ενοικιαγορά με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
• Σχέδιο επιδότησης ενοικίων με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
• Βελτίωση των κριτηρίων επιδότησης ενοικίου σε φοιτητές. 
• Δημιουργία και λειτουργία από τις δημόσιες αρχές χώρων 
προσωρινής στέγασης για άστεγους με την αξιοποίηση δημόσιων 
κτηρίων. 
• Σχέδιο οικονομικών κινήτρων σε νέες οικογένειες οι οποίες επιθυμούν 
να αξιοποιήσουν κατοικία στην ύπαιθρο για μόνιμη διαμονή. 
• Βελτίωση των σχεδίων για τους πρόσφυγες. 
• Αύξηση του επιδόματος ενοικίου για λήπτες Ε.Ε.Ε και πρόσφυγες με 
βάση τις πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων. 
• Τροποποίηση του νόμου εκποιήσεων με στόχο να επαναφερθεί το 

δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή της διαδικασίας πλειστηριασμού. 
• Φορολογικές εκπτώσεις για τους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία.
Το κοινό είχε την δυνατότητα να διαβάσει το υπόμνημα και να υποβάλει τις οποιεσδήποτε αλλαγές 
θεωρούσε απαραίτητες. Έπειτα ακολούθησε ψηφοφορία, όπου το κοινό ομόφωνα ενέκρινε το 
υπόμνημα. 

Με το τέλος του συνεδρίου, ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπου οι πολίτες 
μαζί με τις οργανώσεις που αποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία, φώναξαν συνθήματα υπέρ της 
στέγης για όλους τους πολίτες. Η πορεία κατέληξε στο υπουργείο εσωτερικών, όπου το υπόμνημα 
παραδόθηκε αρχικά στην ανώτερη λειτουργό του, η οποία με την σειρά της θα το έδινε στον ίδιο 
τον Υπουργό Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Το πρόβλημα της στέγασης αφορά όλους τους πολίτες. Η Κοινωνική Συμμαχία έχει κάνει ένα 
πολύ σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και όλοι πρέπει να πορευτούμε σε αυτόν τον 
αγώνα μαζί της μέχρι που οι Κυβερνόντες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα.  Όπως ανάφερε και ο κ. Παναγή κλείνοντας στην ομιλία του «Δεν θα σταματήσουμε 
να αγωνιζόμαστε, όλοι μαζί, ενωμένοι, μέχρι τη μέρα που θα πάψουν να υπάρχουν οι αιτίες 
δημιουργίας της πλατφόρμας». 

•Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν» 
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7πολιτική

πί χρόνια οι σημερινοί κυβερνώντες αντί να κάνουν εξωτερική πολιτική έκαναν 
επικοινωνιακή πολιτική και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα σημερινά τραγικά 
γεγονότα. Αρκεί μόνο να δούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται περικυκλωμένη από 
τούρκικα πλοία τα οποία παραβιάζουν την Αποκλειστική 
Οικονομική μας Ζώνη.

«Φατιχ» και «Γιαβούζ» συνθέτουν σκηνικό νέας τουρκικής επέμβασης, 
τρυπώντας ανεμπόδιστα για ανεύρεση φυσικού αερίου, αφού η εξωτερική 
πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση με μπροστάρη τον Υπουργό 
Εξωτερικών Νίκο Χριστοβουλίδη, δεν φέρνει απτά αποτελέσματα.

Εδώ και μερικά χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού  
-συνεπικουρούμενη από τα ΜΜΕ που πρόσκεινται σε αυτή- καλλιεργούσε 
την αντίληψη ότι οι Τριμερείς Συνεργασίες και οι στρατιωτικές συνεργασίες 
με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ κι άλλες χώρες θα θωράκιζαν την ΑΟΖ από την 
τουρκική επιθετικότητα και έλεγαν μάλιστα ότι η Κύπρος μετατράπηκε 
στο «γεωπολιτικό άρχοντα της Μεσογείου».

Χαρακτηριστικά, πριν ένα χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών από την Κρήτη 
όπου πραγματοποιούνταν η συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, 
δήλωνε ότι «δεν έχουμε τίποτα να ανησυχήσουμε από τουρκικές ενέργειες 
ή δηλώσεις». Σήμερα όμως –με δραματικό, για την πατρίδα μας, τρόπο- 
αποδεικνύεται ότι η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θωρακίστηκε 
και ότι οι κ. Αναστασιάδης και Χριστοδουλίδης έπρεπε να ανησυχούν, να 
εκτιμούν διαφορετικά τους κινδύνους και να δράσουν έγκαιρα.

Ωστόσο δεν αποτράπηκε η Τουρκία από το να βάλει τρυπάνι στην κυπριακή ΑΟΖ και µάλιστα 
στο τεµάχιο 7, που είναι αδειοδοτηµένο και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Αργότερα, οι κυβερνώντες καλλιεργούσαν την αντίληψη ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα 
πετύχει την επιβολή αυστηρών μέτρων της ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας. Είτε λόγω ιδεολογικών 
αγκυλώσεων είτε λόγω αδυναμίας να εκτιμήσουν την πραγματικότητα, αγνόησαν τα 
ισχυρότατα γεωπολιτικά, εμπορικά, οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα που συνδέουν 
την Τουρκία με ισχυρά κράτη της ΕΕ και κρατών της Δύσης. Τώρα όμως, μετά από 
αλλεπάλληλες αποτυχίες, ακόμα και οι ίδιοι χαμηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών.

Η δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της ENI, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι ότι δεν θα κάνει 
γεωτρήσεις αν κάποιος εμφανίζεται με πολεμικά πλοία, συνιστά αρνητική εξέλιξη αφού 
το μήνυμα που λαμβάνει η Τουρκία είναι ότι οι παρανομίες της μπορούν να εμποδίζουν το 
ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη. Οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί έχουν 
έγνοια τα συμφέροντα και την ασφάλεια των κερδών τους, όχι το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών. Ούτε στην κυβέρνηση θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη. Για όλα αυτά 

είχε προειδοποιηθεί έγκαιρα και θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη στους 
σχεδιασμούς και τις διακηρύξεις της, ούτως ώστε να μην ακολουθούσε πολιτική 
στα ενεργειακά βασισμένη σε αυταπάτες. Ούτε και θα παρέμενε άπρακτη, εν 
μέσω παλινωδιών και αντιφάσεων, κατά τρόπο ώστε να έχουμε δυο και πλέον 
χρόνια άγονης παρέλευσης του χρόνου στο Κυπριακό.

Υπήρξε άλλωστε το προηγούμενο του 2018 με την αποχώρηση του γεωτρύπανου 
της ENI μπροστά στις τουρκικές ενέργειες. Εντούτοις, ούτε τότε η κυβέρνηση 
πήρε τα μηνύματα. Η εξελισσόμενη κατάρρευση των ψευδαισθήσεων που 
καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να καταστήσει σοφότερους 
τους κυβερνώντες.

Παρόμοιο σκηνικό υπήρχε και στον πρώτο καιρό της εκλογής του, το 2013, όπου 
και πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης πατούσε σε δύο βάρκες αναφορικά με τα 
όσα έπραττε και διακήρυττε για τη λύση του Κυπριακού. Αυτή του η διγλωσσία 
έφερε το «Μπαρμπαρός» στην Κυπριακή ΑΟΖ. Έτσι εξαναγκάστηκε να καθίσει σε 
συνομιλίες με τον Μουσταφά Ακκιντζί για να καταλήξουν το 2014 στο περίφημο 
κοινό ανακοινωθέν, το οποίο σήμερα αποτελεί έναν από τους όρους αναφοράς.

Η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και η προσκόλληση στο «ανήκουμε στη 
Δύση», μάς έφερε στη σημερινή κατάσταση όπου παραδοσιακοί μας σύμμαχοι δε 
νιώθουν την ίδια ανάγκη να μας υπερασπιστούν. Δεν φτάνουν οι αποτυχημένες 

τους πολιτικές, κατηγορούν και όσους προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση μέσα από προτάσεις 
και παρατηρήσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ με Πρόεδρο τον Δημήτρη Χριστόφια, προκηρύχθηκε 
ο πρώτος γύρος αδειοδότησης στην κυπριακή ΑΟΖ, κατακυρώθηκαν οι προσφορές και το πρώτο 
γεωτρύπανο μπήκε στο οικόπεδο «Αφροδίτη» το 2011, χωρίς να «σπάσει ούτε μύτη».
Μόνο με την έναρξη των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αυτά τα προβλήματα. Το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό προκαλεί δύο κινδύνους. Ο ένας είναι 
να διαιωνίσει την υφιστάμενη κατάσταση με αποτέλεσμα σταδιακά να οδηγηθούμε στην οριστική 
διχοτόμηση της Κύπρου και ο άλλος είναι οι αντιλήψεις που καλλιεργούνται στα μυαλά των ανθρώπων. 

Αν μπορεί κάτι να σωθεί μπορεί να σωθεί με την επίλυση του Κυπριακού.

•Γιάννης Κακαρής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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μετααποικιακή περίοδος στην Κύπρο σηματοδότησε 
την αρχή της πιο εκτεταμένης έρευνας και κατασκευής 
υποδομών νερού, με πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτής 
της διαδικασίας να 
εντοπίζονται σε 

προηγούμενα αποικιακά 
αναπτυξιακά έργα. Ο σκοπός 
της διδακτορικής μου έρευνας 
είναι η κριτική ιστοριογραφική 
ανάλυση της ανάπτυξης 
υποδομών νερού στην 
Κύπρο, από τα αναπτυξιακά 
προγράμματα κοινωνικής 
πρόνοιας μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, μέχρι τα αναπτυξιακά 
έργα μετά την ανεξαρτησία 
που προορίζονταν για την 
αποαποικιοποίηση, την εθνική 
και κρατική ανοικοδόμηση 
της νεοσύστατης Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου συνοδεύτηκε από 
ένα κύμα ελπίδας για την 
ανεξαρτησία, το τέλος της 
οικονομικής λιτότητας και την 
άνοδο του κράτους προνοίας, 
όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και 
στις βρετανικές αποικίες. Στην 
περίπτωση της Κύπρου, αυτή 
η ελπίδα εκφράστηκε στην 
εμφάνιση έντονων τοπικών 
αντιδράσεων σε ταξικό και εθνικό επίπεδο, που αναπτερώθηκαν 
με την επάνοδο των Κύπριων εθελοντών από τον πόλεμο που 
διεκδικούσαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης που τους είχαν υποσχεθεί 
οι Βρετανοί. Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘40 μέχρι και το 1974, η 
Κύπρος είδε επίσης την άνοδο του συνδικαλιστικού κινήματος με την 
ιστορικής σημασίας μαζική απεργία του 1948, καθώς και την άνοδο 
του ελληνικού και τουρκικού εθνικισμού, που εκδηλώνονται και στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Βρετανών και για την ενοποίηση με την 
Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκική στρατιωτική ομάδα ΤΜΤ υπέρ της 
διχοτόμησης του νησιού.

Μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις των βρετανικών προσπαθειών 
για την καταπολέμηση των ανερχόμενων αντιδραστικών φωνών 
ήταν ο Νόμος του 1945 για την Αποικιακή Ανάπτυξη και Ευημερία 
(Colonial Development and Welfare Act, CDWA), ο οποίος στην 
Κύπρο θα χρηματοδοτούσε κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας 
υγείας, των υδάτων, της γεωργίας και της δασοκομίας.

H Κατά τη διάρκεια της επίσης ταραχώδους περιόδου μετά την αποικιοκρατία / μετά την ανεξαρτησία και την 
κορύφωση των διακοινοτικών ταραχών το ’62-‘63, η Κύπρος ξεκίνησε ένα άλλο ταξίδι κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης, αξιοποιώντας οικονομικούς πόρους από διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και 
την Κεντρική Τράπεζα για οικοδόμηση υποδομών νερού, καθιστώντας την τελικά “την πιο πυκνή-
σε-φράγματα χώρα στην Ευρώπη”1.

Σε μια χώρα όπου η έλλειψη νερού είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει την τοπική κοινωνία 
και οικονομία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πώς αυτά τα έργα, ενσωματώνοντας εκσυγχρονιστικά 
οράματα, συνέβαλαν ή μάλιστα τα ίδια έγιναν λόγος συγκρούσεων, μέσα στο ιδιαίτερα τεταμένο 
και πολυσύνθετο τοπίο της Κύπρου 
κατά τη διάρκεια της ταραχώδους 
περιόδου από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1940 έως το 1974. Μία έκφραση 
ενός τέτοιου εκσυγχρονιστικού 
οράματος που περιλαμβάνει 
εντάσεις και συγκρούσεις είναι 
το Σχέδιο Παροχής Νερού της 
Ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας, 
που σχεδιάστηκε κατά τη δεκαετία 
του 1950, για την άρδευση και 
ύδρευση των προαστίων και 
χωριών της πρωτεύουσας. Το έργο 
αυτό αποτελεί παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο η ανάπτυξη 
του νερού στην Κύπρο κατά την 
περίοδο της δεκαετίας του ‘40 και 
του ‘50, υπερβαίνει τις αναλύσεις 
της τυπικής αποικιοκρατικής 
ανάπτυξης, εντάσσοντας το σε 
μια μεγαλύτερη προσπάθεια 
του αποικιακού κράτους να 
εκσυγχρονίσει το νησί, εμπνευσμένη 

από το μεταπολεμικό κράτος προνοίας στη 
Βρετανία. Ταυτόχρονα, αποτελεί μέρος μιας 
σαφούς ιδεολογικοπολιτικής ατζέντας για τη 
σταθεροποίηση των αυξανόμενων τοπικών 
αντιδραστικών φωνών στην Κύπρο όπως 
και σε άλλες αποικίες, μέσω μεγαλοπρεπών 
προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης. 
Αντίστοιχα, οι ολοένα αυξημένες έρευνες από 
ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών, για τη βέλτιστη 
διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου 
αλλά και την οικονομική της ανάπτυξης μετά το 
1960, χρησιμοποίησαν προϋπάρχοντα δίκτυα 
γνώσης και ειδικών με σκοπό να κατευνάσουν 
τις βίαιες διενέξεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
Φυσικά, στην περίπτωση της αποικιοκρατικής 
ανάπτυξης υδατικών έργων και προγραμμάτων, 
βασικός στόχος παρέμεινε και η αύξηση της 
οικονομικής παραγωγής του νησιού με σκοπό 
την οικονομική εκμετάλλευση του παραγόμενου 
πλούτου. Δευτερεύουσας σημασίας στόχος 
ήταν και να αποδυναμώσει την πολιτική και 
οικονομική εξάρτηση της αγροτιάς από τις 
εθνικιστικές ελίτ και τους κληρικούς, οι οποίοι 
έλεγχαν την πολιτική εκπροσώπηση2. Ανάλογα 
μετα-ανεξαρτησιακά, τα διάφορα σχέδια 
υδατικής και συνεπώς οικονομικής ανάπτυξης, 
στόχευαν στην οικοδόμηση ενός νέου κράτους, 
αλλά και υπερτοπικών διεκδικήσεων που 
θα τοποθετούσαν την Κύπρο σε μια τροχιά 
ανάπτυξης από χώρα του «δεύτερου κόσμου», 
σε ένα «ανεπτυγμένο» και «εκσυγχρονισμένο» 
-και μετέπειτα ευρωπαϊκό-κράτος.  

Η έρευνά μου συνεπώς, επικεντρώνεται στο πώς ιστορικά, από το αποικιακό κράτος πρόνοιας έως την 
ανεξάρτητη δημοκρατία, η Κύπρος - όπως και πολλά άλλα μετααποικιακά κράτη - αποτέλεσε αντικείμενο 

ποικίλων αναπτυξιακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
«αποτελεσματική» κατά τους ειδικούς, διαχείριση του πιο πολύτιμου 
φυσικού της πόρου. Μέσα από αυτό, φιλοδοξώ να προσθέσω στην 
αυξανόμενη βιβλιογραφία που εξετάζει τις διαπολιτισμικές ιστορίες 
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού μέσα σε 
ευρύτερα γεωπολιτικά και ιδεολογικά πλαίσια σχετικά με τις υποδομές 
νερού, οράματα εκσυγχρονισμού και την αστικοποίηση της φύσης, που 
οδήγησαν στη ριζική ανακατασκευή των σύγχρονων μετααποικιακών 
τοπίων του παγκοσμιοποιημένου νότου.

•Σταυρούλα Μιχαήλ 
Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις, ΒΑ Αρχιτεκτονική

Νοέμβρης
2019

1Για περισσότερα σε σχέση με την μετααποικιακή ανάπτυξη και τα φράγματα στην Κύπρο δες: Pyla, Panayiota, and Petros Phokaides. Forthcoming 2018. “The most dam-dense country in Europe’: Ethnic 
Conflict and the Contradictions of Statehood in Cyprus.” In Water, Technology and the Nation-State, edited by Erik Swyngedouw Filippo Menga. Routledge.
2Katsourides, Yiannos. 2014. History of the Communist Party in Cyprus: Colonialism, Class and the Cypriot Left. London: I. B. Tauris.

Τυπικό αντλιοστάσιο και ανυψωμένη δεξαμενή 
νερού που χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα για 

το Σχέδιο Παροχής Νερού της Ευρύτερης 
περιοχής της Λευκωσίας. Πηγή: Ward, I. L., 

McGregor, D. P. & Grehan, M., 1958. Hy-
drology and Water Development in Cyprus. 
London, International Institution of civil 

Engineers, pp. 233-258.

Το φράγμα της Αργάκας που κτίστηκε το 1964 το 
οποίο όπως το Σχέδιο Παροχής Νερού της Ευρύτερη 
περιοχής της Λευκωσίας, ανατέθηκε στους Howard Hum-
phreys & Sons, Πηγή: Water Development Department, 

2009. Dams of Cyprus, Nicosia.

Φωτογραφία σε δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο: 
«Ο Πρόεδρος Μακάριος στο γιγάντιο Φράγμα 

Μπάκρα στο Πουντζάμπ της Ινδίας. Τα νερά του 
θα αρδεύουν 17 εκατομμύριο στρέμματα γης και ο 
ηλεκτροπαραγωγικός του σταθμός θα χρησιμοποιεί 
νερά από τα χιόνια των Ιμαλαίων για να καλύψει τις 

μισές συνολικές ανάγκες του Νέου Δελχί». Πηγή: 
Cyprus Mail. 1962. “Makarios wins applause from 

Indians” November 14: 1.
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να ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καλούσε για μέτρα που θα μπορούσαν να σώσουν 
τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων που διασχίζουν 
τη Μεσόγειο καθημερινά, δεν κατάφερε να 

επικυρωθεί για ελάχιστες ψήφους. 
 
Μόνο άλλες τρεις ψήφοι θα ήταν αρκετές για 
να αντιμετωπιστούν οι φοβεροί θάνατοι στη 
Μεσόγειο. Ωστόσο, με 290 ψήφους εναντίον και 
288 υπέρ, η Δεξιά εμπόδισε την υποστήριξη 
ενεργειών αναζήτησης και διάσωσης (Search 
and Rescue) στη Μεσόγειο Θάλασσα.

To 2019 περισσότεροι από χίλιοι 
άνθρωποι, γυναίκες, άντρες και 
παιδιά, έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο ή 
αγνοούνται σύμφωνα με την Oxfam.

Τα βασικά σημεία που υποστήριξαν 
οι βουλευτές της Αριστεράς στο ΕΚ και 
άλλες προοδευτικές ομάδες περιλάμβαναν 
την έκκληση προς τα κράτη μέλη να 
ανοίξουν τους κύριους λιμένες τους σε σκάφη 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που διασώζουν 
ανθρώπους στη Μεσόγειο και να σταματήσουν την 
επιβολή εθνικών νόμων που επιβάλλουν τιμωρίες για 
τη διάσωση ζωών. 

Ζήτησαν επίσης όπως οι άνθρωποι που διασώζονται στη Μεσόγειο 
μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος και όχι σε χώρες όπου τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν είναι διασφαλισμένα, όπως η Λιβύη. Βασικά, κάλεσαν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη συνεργασία με τη 
Λιβύη και να αναστείλει τη συνεργασία έως ότου υπάρξουν 
σαφείς εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, το ψήφισμα απαίτησε διαφάνεια στην  λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνόρων και Ακτοφυλακής, 
Frontex. Ζήτησε επίσης την χρήση διάφορων εργαλείων της 
ΕΕ για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σκάφη που βρίσκονταν 
κοντά σε περιπτώσεις κινδύνου.

Σχολιάζοντας τη ψηφοφορία ο Miguel Urbán (Ισπανία) δήλωσε:
«Οι ψήφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της άκρας 
δεξιάς απέτρεψαν την έγκριση του ψηφίσματος για την 
αναζήτηση και διάσωση ζωών στη Μεσόγειο….Είναι σαφές: 
η ψήφος τους είναι ψήφος για τη συνέχιση της μετατροπής 
της Μεσογείου στον μεγαλύτερο μαζικό τάφο στην Ευρώπη.»

Έ

Νοέμβρης
2019
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Μια σύντομη αναδρομή
Το 2008 και 2009 αντίστοιχο ψήφισμα για την «ευρωπαϊκή συνείδηση» 
θεωρούσε ότι μέσα στα μέγιστα δεινά, πέραν των δυο παγκοσμίων 
πολέμων ήταν αυτά του ναζισμού και του κομμουνισμού και ότι πρέπει 
να «θεωρούνται η μεγαλύτερη ηθική, πολιτική και κοινωνική καταστροφή 
του 20ού αιώνα. Το 2010 συστάθηκε άτυπη ομάδα ευρωβουλευτών με τον 
τίτλο «Συμφιλίωση των Ευρωπαϊκών Ιστοριών». Σαν διακηρυγμένο στόχο 
έθετε: «Να αναπτύξουμε μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τα εγκλήματα 
των ολοκληρωτικών καθεστώτων, μεταξύ άλλων του κομμουνιστικού 
καθεστώτος της ΕΣΣΔ, για να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας της 
αξιολόγησης των ολοκληρωτικών εγκλημάτων». Επιπρόσθετα ακολουθούν 
μια σειρά από κείμενα όπως αυτό της Κομισιόν με τίτλο «Η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην 
Ευρώπη». Αναντίλεκτα το περιορισμένο της έκτασης του κειμένου δεν μας 
επιτρέπει να δούμε όλο το «βρόμικο» παρελθόν της ΕΕ σε αυτό το τομέα. 

Το σενάριο του θιάσου 
Στο συγκεκριμένο κείμενο με την μεγαλύτερη ευκολία φορτώνουν το 
ξεκίνημα του Β Παγκόσμιου Πολέμου (Β ΠΠ) στην ΕΣΣΔ. Χάνοντας κάθε 
ίχνος ιστορικής αξιοπρέπειας βαπτίζουν την Σοβιετική Ένωση, σύμμαχο της 
Ναζιστικής Γερμανίας, με επεκτατικές βλέψεις σε όλο τον κόσμο. Επομένως, 
σύμφωνα με το αφήγημα τους, μαζί μοίρασαν την Ευρώπη σε δύο σφαίρες 
επιρροής. Προσπαθώντας  να το πλαισιώσουν αυτό  διαστρεβλώνουν 
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα όπως ο πόλεμος μεταξύ Φιλανδίας και 
ΕΣΣΔ, την υπογραφή του συμφώνου Μολότοφ – Ριμπεντροπ, την εισβολή 
της Ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνίας κλπ.

Ένα βήμα παρακάτω, χωρίς ντροπή, ταυτίζουν τα εγκλήματα των Ναζί και 
γενικότερα των φασιστών (ναι και το ολοκαύτωμα) με τα «εγκλήματα» 
των Κομμουνιστών. Μάλιστα κάνουν και την παρατήρηση ότι τα εγκλήματα 
των ναζί αναγνωρίστηκαν και τιμωρήθηκαν στην δίκη της Νυρεμβέργης. 
Επομένως ήρθε η ώρα για τα «εγκλήματα» 
των Κομμουνιστών και του σταλινισμού να 
καταδικαστούν1. Έτσι καλούν σε καταδίκη 
των ενόχων και πιέζουν τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν σαν επίσημη πολιτική 
την θεωρία των δύο άκρων και τον  
αντικομουνισμό.

Ταυτόχρονα  επικροτεί τα κράτη που 
έθεσαν στην παρανομία την κομμουνιστική 
ιδεολογία. Εξισώνει το σφυροδρέπανο και 
άλλα σύμβολα του εργατικού κινήματος 
με τη σβάστικα και άλλα φασιστικά και 
ναζιστικά σύμβολα και εν μέσω πλην 
σαφώς ζητά να τεθούν παράνομα. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο στρέφεται ενάντια  στα 
μνημεία του Β ΠΠ που δημιούργησαν οι 
λαοί ως τον μικρότερο φόρο τιμής προς 
τους απελευθερωτές τους. Ακόμη και στα 
σημεία που καταδικάζει τα νεοναζιστικά 
και νεοφασιστικά μορφώματα, πάντα 
τοποθετείται ταυτόχρονα σε ένα πλαίσιο 
που εντάσσει και το κομμουνιστικό 
κίνημα αφού αναφέρεται σε «ομάδες 
και πολιτικά κόμματα με ανοικτά 

ο  κείμενο αυτό προέκυψε επ’ αφορμής της συζήτησης 
έκθεσης η οποία κατέληξε από τις ομάδες PPE, ECR, 
S&D, Renew το προηγούμενο διάστημα στο Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο με τίτλο «Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης 
για το μέλλον της Ευρώπης». Αρχικά θα πρέπει να πούμε, 

επιλέγοντας με πολλή προσοχή τις πιο ήπιες λέξεις, ότι η έκθεση ήταν 
κατάπτυστη και αισχρή. Βιάζει χωρίς κανένα ενδοιασμό την ιστορική 
πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη συζήτηση θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι είναι «τακτικής φύσης» και με «συγκεκριμένο περιεχόμενο» για 
την ΕΕ. Με αφορμή διάφορες επετείους που η ΕΕ δημιουργεί, στην 
προκειμένη περίπτωση αυτή της 23ης Αυγούστου «ημέρα μνήμης 
των ολοκληρωτικών καθεστώτων» ή «Μέρα Μνήμης των θυμάτων 
του ναζισμού και του σταλινισμού», διαστρεβλώνει συνειδητά την 
ιστορία. Ουσιαστικό στοιχείο είναι η εξύψωση της απαράδεκτης και 
αντιεπιστημονικής θεωρίας των δυο ακρών με σκοπό, σε τελική ανάλυση, 
τον αντικομουνισμό.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το  πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020» όπου προσφερόταν κονδύλι ύψους 
229 εκατομμυρίων για το σκοπό αυτό (της παραχάραξης της ιστορίας και 
την εξίσωση κομμουνισμού - φασισμού). Στο πλαίσιο αυτό είναι και η 
αντικατάσταση της 9ης του Μαΐου (μέρα αντιφασιστικής νίκης) σε μέρα 
της Ευρώπης.

ριζοσπαστικό, …, χαρακτήρα». Πηγαίνοντας ένα βήμα πάρα 
κάτω «καταδικάζει όλες τις εκδηλώσεις και τη διάδοση, μέσα 
στην ΕΕ, ολοκληρωτικών ιδεολογιών, όπως ο ναζισμός και ο 
σταλινισμός».

Περιγελώντας παντελώς την σύγχρονη ιστορία των λαών 
αλλά και την λογική, καμώνονται όχι μόνο ότι η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση αλλά ότι η προσχώρηση των χωρών στο ΝΑΤΟ, 
ήταν αυτό που εξασφάλισε την δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις χώρες. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
που αναπτύσσεται η όλη συζήτηση, στην ανάγκη δηλαδή 
δημιουργίας μιας ενιαίας ιστορικής περιγραφής ούτως ώστε 
να μπορεί να πλαισιωθεί και να ενταθεί η διαδικασία της 
ολοκλήρωσης. Έτσι θέλοντας να πλάσουν μέσα σε αυτήν 
την αφήγηση και τον καινούργιο εχθρό στρέφονται προς την 
Ρωσία που την συνδέουν με το παρελθόν της, δημιουργώντας 
ακόμη μεγαλύτερη ασάφεια και σύγχυση. Τέλος προτείνεται 
η υιοθέτηση ακόμα μιας μέρας που θα υμνείται η θεωρία των 
δύο άκρων και ο αντικομουνισμός, στις 25 Μαΐου ως μέρα 
αυτών που αντιστάθηκαν στα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Είναι τώρα η ιστορική 
στιγμή που όχι μόνο 

οι κομμουνιστές αλλά 
κάθε δημοκρατικός και 

προοδευτικός νέος πρέπει να 
σταθεί απέναντι σε αυτές τις 
μεθοδεύσεις και να 

φράξει το δρόμο στον 
φτιασιδωμένο φασισμό 

και ότι τον γεννά

Νοέμβρης
2019

Τ

1Επακριβώς αναφέρεται «λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος αξιολογήθηκαν και τιμωρήθηκαν με τις δίκες της Νυρεμβέργης, εξακολουθεί να 
υφίσταται επείγουσα ανάγκη για ευαισθητοποίηση, ηθική αξιολόγηση και νομική διερεύνηση των εγκλημάτων του σταλινισμού και άλλων δικτατορικών καθεστώτων·»
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Ο θίασος του παραλόγου
Στην συζήτηση που ακολούθησε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συνεχιστικέ το ίδιο 
θέατρο του παραλόγου. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, πέραν από το να επαναλάβουν 
τα «αυτονόητα» του αντικομουνισμού, υπογράμμισαν την ανάγκη να ενταθεί η 
διαδικασία της «ανάπτυξης της συλλογικής μνήμης» αναφέροντας τα νέα αλλά και 
υφιστάμενα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν (ως τα εργαλεία επιβολής της 
αντικομουνιστικής υστερίας). 

Οι πολιτικές ομάδες σαν παράφωνη χορωδία νήπιων, κατέβαλαν τα μέγιστα των 
δυνάμεων τους για να κάνουν την μεγαλύτερη «εντύπωση» τονίζοντας την ομοιότητα 
των δύο ιδεολογιών και τα κοινά τους εγκλήματα. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
στις δραματικές ερμηνείες για να πείσουν ότι πλέον οι πολίτες πρέπει να σταματήσουν 
να αντιλαμβάνονται τον Κοκκίνο Στρατό ως απελευθερωτή (ECR). Επιστρατεύοντας 
όλη την δημιουργικότητα τους  έφτασαν στο σημείο να λένε ότι ο ναζισμός ηττήθηκε 
με το τέλος του Β ΠΠ ενώ ο κάκιστος κομμουνισμός συνέχιζε να βασανίζει μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας του 80, θέλοντας να δείξουν βέβαια πόσο πιο κακός είναι (το 
δεξιό ΕΛΚ).

Επιπρόσθετα πιστή στην ιστορική τους παράδοση οι Σοσιαλδημοκράτες με 
προβοκατόρικο τρόπο ξεπλένουν το ναζιστικό έκτρωμα. Πιο συγκεκριμένα έθεσαν 
τροπολογία που καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις νεοφασιστικές και 
νεοναζιστικές ομάδες και οτιδήποτε άλλο στην ένωση που εξυμνεί τον ναζισμό και 
τον φασισμό και την ώρα της ψηφοφορίας απαίτησαν προφορική τροπολογία όπου 
πρόσθεσαν στο τέλος «ή κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού·» με προφανή στόχο. 
Δυστυχώς δεν διδάχτηκαν ούτε το ελάχιστο από το παρελθόν τους, όπου μέσα από 
την δράση του ουσιαστικά βοήθησαν τον Χίτλερ και Μουσολίνι να αναρριχηθούν στην 
εξουσία.

Η ομάδα της GUE/NGL ήταν η μόνη που αντιστάθηκε σε αυτό το ανιστόρητο 
παραλήρημα. Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου υπογράμμισε τον 
ανιστορικό χαρακτήρα της όλης συζήτησης. Υπογράμμισε τον αγώνα των Ελλήνων 
κομμουνιστών για να είναι σήμερα η χώρα ελεύθερη και ότι την ίδια ώρα κάποιες 
άλλες πολιτικές παρατάξεις συνεργάζονταν με τους Γερμανούς. Είπε επίσης για την 
συμβολή του σοβιετικού στρατού για την ελευθερία των λαών και για την εξόντωση 
του τέρατος του ναζισμού καρφώνοντας του την κόκκινη σημαία και πόσες ζωές 
κόστισε αυτό για την Σοβιετική Ένωση (20000000). Σημείωσε επίσης ότι «Πίσω από 
την ενορχηστρωμένη καταδίκη του κομμουνισμού και την προσπάθεια απαγόρευσης 
των κομμουνιστικών κομμάτων, κρύβεται η αναγέννηση του φασισμού. Κρύβεται 
η προσπάθεια να εξοντώσουν κάθε δύναμη αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό 
του κατεστημένου. Ενός κατεστημένου που ξεβράζει παιδιά, όπως ο Αιλάν, από τα 
παγωμένα νεκροταφεία της Μεσογείου».

Για την ομάδα επίσης τοποθετήθηκε η Ισπανίδα Sira Rego, η οποία τόνισε τα 
εγκλήματα της Φασιστικής δικτατορίας του Φράγκο στη χώρα της και ότι αυτοί που 
αντιστάθηκαν ήταν κυρίως οι Ισπανοί κομμουνιστές και οι κομμουνιστές του κόσμου 
μέσα από τις Διεθνής Ταξιαρχίες. Για την κατάπτυστη αυτή έκθεση μίλησαν και οι 
βουλευτές του ΚΚΕ. Με έντονο τρόπο υπογράμμισαν ότι η χυδαία αυτή στάση έχει 
στόχο να πλήξει τον κομμουνισμό και να ξεπλύνουν το φασισμό. Υπογράμμισαν 
επίσης πως γίνεται προσπάθεια απόκρυψης της αναγκαιότητας του σοσιαλισμού 
σήμερα και αποπροσανατολισμού των λαών της Ευρώπης.

Είναι απλώς ένας θίασος που λέει την γνώμη του! Η μάλλον όχι 
Παρακολουθώντας όλο αυτό το σκηνικό έρχεται στο μυαλό μου το ερώτημα γύρω από 
την έκφραση «είναι η γνώμη τους» (και πώς να μην έρχεται αφού είναι η «καραμέλα 
των καιρών μας). Είναι όλα αυτά απλά γνώμες που έχει το δικαίωμα ο καθένας να 
εκφέρει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η απάντηση είναι απλή,  κατηγορηματική 
και είναι όχι.  Μέσα από κρατικούς ή διακρατικούς θεσμούς 
δημιουργούνται κανόνες στην κοινωνία. Έτσι μέσα από αυτές 
τις δράσεις έχουμε ποινικοποίηση της δράσης και των συμβόλων 
των κομμουνιστών σε διάφορες χώρες επομένως και τα ίδια 
τα ΚΚ (Τσεχία, Λετονία, Εσθονία, Ρουμανία, Λιθουανία κλπ). 
Επίσης οι ναζί και γενικότερα οι φασίστες εξισώνονται με τους 
κομμουνιστές αγωνιστές αλλά οι πρώτοι ανάγονται σε ήρωες και 
οι δεύτεροι σε προδότες. Έτσι στην Λετονία έγινε αποκατάσταση 
των ναζί Λετονών που συμμετείχαν στα SS, απονέμοντας συντάξεις 
στα επιζώντα μέλη τους. Στο Ευρωκοινοβούλιο, τον Ιούνη 2017 
οργανώθηκε έκθεση για να τιμηθεί ο γνωστός συνεργάτης των 
ναζί, Κροάτης καρδινάλιος Alojzije Stepinac. Θα μπορούσαμε 
να παραθέσουμε μια σειρά από χώρες ή/και όργανα της ΕΕ που 
προχώρησαν σε συγκεκριμένες απαγορεύσεις, περιορισμούς, 
διώξεις,  στρεβλώσεις, παραχαράξεις και πολλές άλλες μορφές 
επίθεσης προς την κομμουνιστική κοσμοθεωρία και τις οργανωτικές 
δομές της.

Δεν είναι απλά γνώμες ούτε στο επίπεδο της κοινωνίας. Πρέπει να 
υπογραμμίσουμε ότι στη πράξη φάνηκε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές 
έχουν ως στόχο την κομμουνιστική ιδεολογία και όχι τον φασισμό. 
Το ξέπλυμα του φασισμού που πραγματοποιείται μέσα από τις 
πρακτικές αυτές δεν φαίνεται να είναι απλά μια παρενέργεια. 
Αντίθετα είναι αξιοποιήσιμο και πολλές φορές θεμιτό από την ΕΕ. 

Σήμερα όχι μόνο αποκρύπτουν την ουσία παρουσιάζοντας μόνο 
μια στρεβλή αντανάκλαση της (ουσίας) στην κοινωνία (δηλαδή 
του φαινομενικού) αλλά προσπαθούν το φαινομενικό να το 

παρουσιάσουν σαν ουσία. Ίσως σε προηγούμενα χρόνια  να επαναλαμβάναμε τα λογία του 
Τόμας Μαν ότι «Ο αντικομμουνισμός είναι η μεγαλύτερη βλακεία της εποχής μας». Σήμερα όμως 
σίγουρα ο αντικομμουνισμός είναι το πιο επικίνδυνο της εποχής μας. Πλέον προσπαθούν να 
υποβαθμίσουν  την κομμουνιστική κοσμοθεωρία (και σε μερίδα του λαού το κατάφεραν) από 
επιστημονική προσέγγιση με τα δικά της οργανικά σημεία που δίνει διέξοδο στα κοινωνικά 
προβλήματα, σε μια «σειρά από ιδέες» και μια «κακή πρακτική». Επομένως το μεγαλείο της 
ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος, έτσι βιασμένο όπως το θέλουν, εύκολα μπορεί να 
χωρέσει μέσα στα «γνώμη μου» της αποχαύνωσης. Ταυτόχρονα εντατικοποιείται η θεσμοποιήση 
του αντικομουνισμού μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ξεπλένοντας την ίδια ώρα τον φασισμό και 
τοποθετώντας  τον σαν επιλογή στην κοινωνία. Τέλος, γίνονται πιο έντονες οι απαιτήσεις για 
ποινικοποίηση τις κομμουνιστικής ιδεολογίας και πρακτικής, πράγμα που θα γίνεται πιο έντονο 
όσο βαθαίνουν τα κοινωνικά προβλήματα.

Δυστυχώς παρατηρούμε την νεκρανάσταση του φασισμού στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο 
πρέπει να διαλυθούν οι όποιες αυταπάτες περί της μη αξιοποίησης του από το καπιταλιστικό 
σύστημα και την επίθεση του ενάντια σε αυτό που πραγματικά απειλεί την κυριαρχία του, την 
κομμουνιστική ιδεολογία. Είναι τώρα η ιστορική στιγμή που όχι μόνο οι κομμουνιστές αλλά κάθε 
δημοκρατικός και προοδευτικός νέος πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις και να 
φράξει το δρόμο στον φτιασιδωμένο φασισμό και ότι τον γεννά.

•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ούμε στην εποχή της πληροφορίας, όπου η 
τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητας μας. Αυτό μπορεί να 
παρατηρηθεί κυρίως στη νέα γενιά, την οποία 

μεγαλώνει έχοντας στο άμεσο της περιβάλλον την 
τεχνολογία και πολλές ώρες της μέρας τη βρίσκουμε 
μπροστά από μία οθόνη ηλεκτρονικής συσκευής. 
Πόσο ασφαλής είναι για ένα παιδί η έκθεση του 
σε ένα τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών; Μήπως η 
τεχνολογία και τα εργαλεία που την συνοδεύουν 
ελλοχεύουν κινδύνους; Είναι τελικά η τεχνολογία 
ευλογία ή κατάρα;    

Αρχικά, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την 
πρόοδο και ανάπτυξη που μας έχει προσφέρει η 
τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Ένας νέος σήμερα 
μπορεί να βρει ή να πετύχει μέσω της τεχνολογίας 
και του διαδικτύου ό,τι αναζητήσει ή χρειαστεί και 
να μάθει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ένας 
νέος στο παρελθόν. Με το πάτημα ενός κουμπιού 
όλες οι πληροφορίες που θα αναζητηθούν, 
μπορούν να ξεδιπλωθούν μπροστά στις οθόνες 
τους. Η τεχνολογία επίσης, και συγκεκριμένα το 
διαδίκτυο έχει αποδειχτεί πως βοηθά ντροπαλά ή 
εσωστρεφή παιδιά να εξωτερικεύσουν κάποιες από 
τις ανησυχίες τους, ή να δημιουργήσουν φίλους 
μέσα σε διαδικτυακά παιχνίδια και πλατφόρμες. 

Αυτό όμως προϋποθέτει να γίνεται η χρήση του 
διαδικτύου με μέτρο και πάντα υπό κάποια εποπτεία 
από γονέα ή κηδεμόνα. Η αλόγιστη έκθεση ενός 
παιδιού στο διαδίκτυο πριν καλά-καλά μάθει τους 
κινδύνους της ίδιας της ζωής, αφήνει το παιδί 
εκτεθειμένο σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης 
ή ίσως και λανθασμένης εκτίμησης των ίδιων των 
αξιών της ζωής.     

Μαζί με όλα τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει 
η τεχνολογία και το διαδίκτυο δηλαδή, υπάρχουν 
και οι προκλήσεις που αν δεν είμαστε ενήμεροι για 
αυτές, πιθανόν να έρθουμε αντιμέτωποι με μοιραίες 
συνέπειες. Η μεγαλύτερη πρόκληση του διαδικτύου 
ίσως να είναι η ευκολία στην πρόσβαση και χρήση 
του, κάτι το οποίο το κάνει «ακαταμάχητο» για την 
σημερινή νεολαία και ειδικά την χρυσή γενιά του 
διαδικτύου, η οποία όπως αναφέρεται σε πολλά 
άρθρα και μελέτες, «γεννήθηκε» με ένα πληκτρολόγιο 
στο χέρι. Η ευκολία αυτή, που περιβάλλει τα σημερινά 
παιδιά και κυρίως ο μικρότερος βαθμός ευκολίας σε 
αυτή που έχουν οι γονείς τους, καθιστά το διαδίκτυο 
ένα «αθώο» φίλο για να περνούν τα παιδιά το 
χρόνο τους αφήνοντας τους γονείς «ήσυχους» να 
ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες και τις δουλειές 
της μέρας τους.

Ξέρουμε ποιος στα αλήθεια είναι 
αυτός που κρύβεται πίσω από ένα 
πληκτρολόγιο και μια οθόνη; Μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι για τις προθέσεις 
του; Το διαδίκτυο μας προσφέρει 
απίστευτες δυνατότητες. Ακόμη και τη 
προσποίηση κάποιου μη υπαρκτού 
προσώπου. Δεν σας ακούγεται πολύ 
τρομακτικό; Φανταστείτε ένα τέτοιο 
άτομο να επικοινωνεί διαδικτυακά με 
κάποιο παιδί. Ένας αθώος σύνδεσμος 
προερχόμενος από αυτό το άτομο σε 
μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
ή μέσω ενός «chat room» κάποιου 
παιχνιδιού, μπορεί να κρύβει από πίσω 
περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους 
όπως πορνογραφικό υλικό ή βία ή 
ακόμη και περιεχόμενο προσβλητικό 
για το χρήστη. Επίσης η τοποθέτηση 
προσωπικών πληροφοριών από τους 
χρήστες, διευκολύνει τους επίδοξους 
εγκληματίες και τα σχέδια τους. 
Η τοποθέτηση πληροφοριών στο 
διαδίκτυο και κυρίως προσωπικών 
δεδομένων ανηλίκων πρέπει να 
τοποθετείται με φειδώ. 

Η λύση των πιο πάνω προβλημάτων 
δεν είναι σε καμία περίπτωση 
ο τερματισμός της χρήσης της 
τεχνολογίας ή του διαδικτύου από 
ανήλικους. Αυτό που προτείνεται 
είναι η «σωστή» χρήση του. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της παιδείας 
στους νέους για τις δυνατότητες του 
διαδικτύου, είτε καλές είτε κακές, την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο 
παιδί ώστε να αντιλαμβάνεται από 
μόνο του τους κινδύνους, και να είναι 
σε θέση να αναλύει κριτικά αυτό τον 
τεράστιο όγκο πληροφοριών που το 
περιβάλλουν καθημερινά. Η πολιτεία 
έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευση των 
νέων αλλά και των ατόμων που τους περιβάλλουν 
μέσω πολλαπλών δράσεων, ημερίδων, σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων. 

Στην πραγματικότητα όμως, το μεγαλύτερο βάρος για 
τη σωστή καθοδήγηση των παιδιών, το επωμίζονται 
κυρίως οι γονείς/κηδεμόνες τους, οι οποίοι δεν 
είναι μόνο υπεύθυνοι να προστατεύσουν τα παιδιά 
τους, αλλά και να τα διδάξουν ώστε και αυτά με τη 
σειρά τους να είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλους 
συνομήλικους τους που πιθανό να μην έχουν 

πλήρη εικόνα για το πως να χρησιμοποιούν σωστά 
το διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει 
οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες να κατανοήσουν τις 
ελλείψεις που έχουν για τη χρήση του διαδικτύου 
και να απευθυνθούν στους ειδικούς. 

• Άντρια Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων Κ.Σ ΕΔΟΝ 

Cyta είναι ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός 
στην Κύπρο με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές 
(Zero Waste to Landfill), εξασφαλίζοντας τη σχετική 
επαλήθευση (verification) από την εταιρεία TUV 

Cyprus Ltd. Η Cyta είχε επαληθευτεί για πρώτη φορά το 2016, 
με το ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των 
αποβλήτων της να ανέρχεται στο 95,5% ενώ το 2017, ανέβασε 
το ποσοστό αυτό στο 97%. Το 2018, η Cyta κατάφερε να αυξήσει 
περαιτέρω το ποσοστό αυτό, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 
97,3%. Τα απόβλητα της Cyta περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες, οχήματα, οργανικά 
απόβλητα, πασσάλους, μελανοδοχεία, ελαστικά, ξύλα, τα οποία 
ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα 
ο Οργανισμός να στέλνει πλέον, μόλις 2,7%, απόβλητα στις 
χωματερές.

Οι υποχρεώσεις που έχει η Cyta στα θέματα μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, πηγάζουν από την 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98) όπου στην κορυφή 
της πυραμίδας για τη διαχείριση των απόβλητων είναι η 

πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση έχοντας 
ως τελευταία λύση την απόθεση τους σε Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων. Η μείωση των αποβλήτων αποτελεί 
δείκτη για τη βιωσιμότητα της οικονομίας και της κοινωνίας 
και συνδέεται με την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, 
αλλά και με την κυκλική οικονομία.

Για τη Cyta, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι το πόσο 
υπεύθυνα λειτουργεί ως Οργανισμός σε κάθε επιχειρηματική 
της δραστηριότητα και στις σχέσεις της με όλους όσους 
επηρεάζει. Για την προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτική 
που εφαρμόζεται βασίζεται στην προσφορά προϊόντων και 
υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 
τους στο περιβάλλον. 

Η Cyta, ένας οργανισμός κοινωνικά υπεύθυνος, έχει υιοθετήσει 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και συνεχώς αναζητά νέους τρόπους για να συνεχίσει να 
προσφέρει έμπρακτα και διαχρονικά, για ένα καλύτερο αύριο.

Νοέμβρης
2019
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ΗΠ α γ κ ύ π ρ ι α 
Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή 
Επιτροπή Μαθητών 
(Π.Σ.Ε.Μ.), μετά και 

από τον καταρτισμό των 
Επαρχιακών Συντονιστικών 
Επ ιτροπών Μαθητών 
(Ε.Σ.Ε.Μ), καταρτίστηκε σε 
σώμα την Πέμπτη 24/10/2019 
σε συνεδρία που έγινε στη 
Λευκωσία και αποτελείται 
από τους εξής μαθητές: 

• Πρόεδρος:
Γιάννης Λαπήθιος 

• Αντιπρόεδρος:
Γιάννος Νικολάου 

• Γραμματέας:
Γιώργος Καραολίδης 

• Ταμίας:
Σταύρος Λαμπίδης 

• Μέλη:
Νικόλας Χαραλάμπους, 
Δημήτρης Παλάτος, 
Στέφανος Αβερκίου, Χιόνα 
Κούρρη, Βλαδίμηρος 
Μαναμσίδης, Δημήτρης 
Χαραλάμπους. 

Οι πιο πάνω μαθητές, με 
την πλειοψηφία να είναι 
ΠΕΟΜίτες, δώσαμε την 
υπόσχεση ότι θα επιδιώκουμε 
και θα βρισκόμαστε στο 
πλευρό των συμμαθητών 
μας. Τα τελευταία χρόνια, 
η παιδεία και η εκπαίδευση 
μας περνούν από μια 
παρατεταμένη και έντονη 
κρίση αφού το Υπουργείο 
Παιδε ίας  Πολιτ ισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας, 
συνεχίζει να αγνοεί τις 
ανησυχίες των μαθητών 
αναφορικά με τις εξετάσεις 
ανά τετράμηνο προχωρώντας 
αυταρχικά στην υλοποίηση 
τους. 

Για εμάς το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προωθεί την πολύπλευρη και ολόπλευρη μόρφωση βοηθώντας τους μαθητές να ξεδιπλώσουν τα 
ταλέντα και της δεξιότητες τους και όχι να τους καταντά βαθμοθήρες μέσα σε εξεταστικά κέντρα ενισχύοντας έτσι και την παραπαιδεία. Με 
την προώθηση των εξετάσεων ανά τετράμηνο δεν θα μας μένει χρόνος για να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό 
γενικότερα. 

Παράλληλα αντί το Υπουργείο να ασχολείται στην βάση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος προσπαθεί να την πάρει χρόνια 
πίσω μπαίνοντας στην συζήτηση για συντηρητικοποίηση της μαθητικής στολής και της εμφάνισης. Επιπρόσθετα μετατρέπουν τα σχολεία σε 
φυλακές με ψηλά κάγκελα και security λες και οι μαθητές είναι εγκληματίες. Με βάση βέβαια και ορισμένα περιστατικά που συνέβησαν με την 
αρχή της σχολικής χρονιάς, οφείλουμε να περάσουμε το μήνυμα πως ο ρατσισμός δεν έχει θέση στα σχολεία μας. Ακόμη, θεωρούμε πως οι 
κανονισμοί λειτουργίας είναι αντιδημοκρατικοί και αντιπαιδαγωγικοί και είναι καιρός να αλλάξουν και να δοθεί προτεραιότητα στον μαθητή, 
να ενισχυθεί ο ρόλος της ΠΣΕΜ και να επαναφερθούν οι δικαιολογημένες απουσίες.

Συνοψίζοντας, πρωταρχικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε τους αγώνες των μαθητών για προάσπιση των κεκτημένων τους και να 
συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να κατακτούμε αυτά που μας αξίζουν ως μαθητές. Χέρι-χέρι με όλους τους συμμαθητές μας για ένα σχολείο 
στον μπόι των ονείρων μας.

•Γιάννος Νικολάου
ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής Λάρνακας

Αντιπρόεδρος ΠΣΕΜ

Τα προβλήμα
τα στο σχολε

ίο μας είναι α
ρκετά. 

Καταρχάς το σ
χολείο μας έχ

ει μετατραπεί
 σε 

φυλακή με τις
 ψηλές περιφράξεις που έ

χουν 

τοποθετηθεί. Θέλουμε να πη
γαίνουμε με 

την 

όρεξη στο σχολείο 
και όχι με το

 ζόρι. Οι τάξεις 

να έχουν τον
 χαρακτήρα τ

ων μαθητών και να 

μπογιατιστού
ν με ευχάρισ

τα χρώματα. Στις τάξεις 

κάνει πολλή 
ζέστη, αρκετοί από

 τους ανεμισ
τήρες 

είναι τοποθετ
ημένοι σε λάθ

ος θέση. Επίσης μας 

προβληματίζει ιδιαίτε
ρα το αντιπα

ιδαγωγικό μέτρο 

των εξετάσεων ανά τετράμ
ηνο που εφαρμόζεται 

από φέτος στα Λύκεια και θα 
μας επηρεάσει και 

εμάς τα επόμ
ενα χρόνια.

ΠΕΟΜ Γυμνασίου Λ
ινόπετρας, Λεμεσός

Ως μαθητής της Τεχνικής Αγίου Λαζάρου 
τα τελευταία τρία χρόνια, παρατηρώ τα πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο 

μου. Πολλοί μαθητές αναγκάζονται να πηγαίνουν 
σε κλάδους που δεν θέλουν γιατί το σχολείο 

δεν μπορεί να δώσει άλλες θέσεις σε κλάδους 
που υπάρχει ζήτηση. Επίσης οι υποδομές του 
σχολείου και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

είναι επικίνδυνες για τους μαθητές. Επιπρόσθετα 
οι αίθουσες της πρακτικής άσκησης δεν έχουν 
τον απαραίτητο εξοπλισμό με αποτέλεσμα να 

μην μπορούμε να μάθουμε όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουμε για αυτά τα μαθήματα.

Νικόλας ΧαραλάμπουςΠΕΟΜ Τεχνικής Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Νοέμβρης
2019



16 φοιτητές

ια ακόμα μια χρονιά οι φοιτητές του τόπου μας, μαζί με το οργανωμένο 
Φοιτητικό Κίνημα (ΠΟΦΕΝ) θα πορευθούν στην εκδήλωση που 
θα πραγματοποιηθεί για τη καταδίκη του Ψευδοκράτους και την 
εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Πολυτεχνείο.

Χιλιάδες φοιτητές από όλη την Κύπρο, θα δηλώσουν και φέτος μαζικό 
παρών για να καταδικάσουν ξανά το παράνομο Ψευδοκράτος, στέλνοντας 
παράλληλα τα σωστά μηνύματα και δείχνοντας θέληση για πραγματική λύση 
και επανένωση του τόπου και του λαού μας. Μπροστά στη στασιμότητα και 
στις τελευταίες εξελίξεις που επικρατούν 
στο Κυπριακό για τη Προοδευτική 
Κ.Φ., η λύση επείγει όσο ποτέ άλλοτε. 
Επαναλαμβάνουμε πως η Λύση του 
Κυπριακού δεν πρέπει να ξεφύγει 
από τις βασικές αρχές του, ώστε να 
διασφαλίζει την ενότητα του τόπου 
μας. Αυτή η λύση αποτελεί η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μια 
ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα 
και μια αδιαίρετη κυριαρχία.

Δυστυχώς το Κυπριακό λόγω 
των χειρισμών της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει οδηγηθεί σε 
ένα αδιέξοδο που δύσκολα φαίνεται 
να έχει γυρισμό. Η κυβέρνηση μαζί με 
τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
με τις πολιτικές τους συμπεριφέρονται 
με το χειρότερο τρόπο υποσκάπτοντας 
καθημερινά τη μόνη βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού τη Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, προωθώντας ακόμη 
και τη διχοτόμηση. Εμείς οι νέοι του 
τόπου μας θα πρέπει αντιπαλέψουμε σθεναρά μπροστά στις ακραίες 
και εθνικιστικές φωνές, ένθεν και ένθεν, του συρματοπλέγματος, 
αντιπαλεύοντας παράλληλα και τις λαϊκίστικες ψηφοθηρικές 
προσεγγίσεις των συνεχών μεταλλάξεων που εξυπηρετούν τα 
μικροπολιτικά τους συμφέροντα.

Ο αγώνας ενάντια στον εθνικισμό και το σωβινισμό υπέρ της 
απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου και του λαού μας, 
36 χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του Ψευδοκράτους, θα 
πρέπει να συνεχιστεί. Αφού ο αγώνας για λύση του κυπριακού 
προβλήματος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ. Γι’ αυτό καλούμε την 
νεολαία όπως συστρατευθεί μαζί μας, στον καθημερινό αγώνα για 
καλύτερες μέρες, για μια Κύπρο της ειρήνης και της αδελφοσύνης 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών 
και Λατίνων, χωρίς στρατούς και συρματοπλέγματα. 

Παράλληλα 46 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 
17 Νοεμβρίου 1973, αποδίδουμε φόρο τιμής στους ήρωες της 
αντίστασης που έδωσαν και την ζωή τους για την υπεράσπιση 
της δημοκρατίας ενάντια στην Αμερικανοκίνητη Χούντα των 
Αθηνών. Εκατοντάδες φοιτητές μαζί με τους μαθητές οφείλουν 
να πορευθούν και φέτος στη πορεία μέχρι την Αμερικάνικη 
Πρεσβεία στη Λευκωσία καταθέτοντας ψήφισμα τιμώντας τον 
αγώνα του Πολυτεχνείου.

Η θυσία αυτών των ηρώων, δεν πήγε ούτε πρόκειται να πάει χαμένη. Τα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου δεν έφεραν το τέλος της δικτατορίας, αλλά 
άνοιξαν το δρόμο για την κατάρρευση της. Η δικτατορία ουσιαστικά 

συντρίφτηκε υπό το βάρος του 
πραξικοπήματος στην πατρίδα μας, στις 
15 Ιουλίου και της Τουρκικής Εισβολής 
που ακολούθησε στις 20 Ιουλίου, 
υλοποιώντας τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια των 
ιμπεριαλιστών.

Το Πολυτεχνείο αποτελεί το πιο τρανό 
παράδειγμα πως όταν ο λαός ενωθεί και 
ξεσηκωθεί, οργανωμένα τότε μπορεί να 
ανατρέψει οτιδήποτε εναντιώνεται στα 
δικαιώματα του. Η φλόγα εκείνη των 
φοιτητών του Πολυτεχνείου θα πρέπει 
να συνεχίσει να εμπνέει τους φοιτητές 
του σήμερα ενάντια στη φίμωση και 
στον εθνικισμό. Τα μηνύματα αυτά, 
δυστυχώς είναι επίκαιρα, και θα πρέπει 
να αποτελούν φάρο φωτεινός για τη 
δική μας δράση και τους δικούς μας 
αγώνες σήμερα. Οι αντιλαϊκές πολιτικές 
της κυβέρνησης, οι μονομερείς της 

αποφάσεις και η απαξίωση, απαιτούν από τους νέους σήμερα να συνεχίσουν 
τους αγώνες. Τραγικό αποτελεί και το γεγονός πως ορισμένοι σήμερα 
συνεχίζουν να συζητούν και την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σε ένα 
οργανισμό ο οποίος μοιράζει τον κόσμο μέσω ιμπεριαλιστικών πρακτικών, 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, γέννημα του Νοέμβρη του 1973 και των 
αγώνων των φοιτητών για Δημοκρατία, συνεχίζει και φέτος να πορεύεται 
στα βήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου, κρατώντας ζωντανό το 
σύνθημα Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία. Παράλληλα συνεχίζει να παλεύει 
για τη λύση του Κυπριακού, για να μπορεί η νεολαία αυτού του τόπου 
να οραματίζεται ένα μέλλον ειρηνικό, μακριά από τον εθνικισμό και 
μισαλλοδοξία. Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες όπως συμμετάσχουν 
στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει και φέτος η ΠΟΦΕΝ μαζί με τη 
ΠΣΕΜ, καταδικάζοντας την παράνομη ανακήρυξη του Ψευδοκράτους και 
τιμώντας την ηρωική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου.

•Σωτήρης Αυγουστή, 
Τ.Γ. Προοδευτικής Κ.Φ. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γ
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17νέοι  εργαζόμενοι

γενικότερη εικόνα της κυπριακής κοινωνίας, 
όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις μνημονιακές 
πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, 
χαρακτηρίζεται από την αύξηση της ανεργίας 
και της μετανάστευσης, τις περικοπές τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις  να παρουσιάζονται ειδικότερα στους 
νέους, αφού από τους 36,617 εγγεγραμμένους άνεργους το 
2018, το 53,7% ανήκει στις ηλικίες 15-34, ενώ σημαντικός 
αριθμός πτυχιούχων (γύρω στο 30%) μεταναστεύει 
στο εξωτερικό για αναζήτηση αξιοπρεπούς εργασίας, 
δημιουργώντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κυπριακή 
οικονομία και κοινωνία.

Η εικόνα του Εργατικού Δυναμικού 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου 
κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017 οι απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ανέρχονται στους 9304, 
εκ των οποίων το 51% διαθέτει μεταπτυχιακό ή πτυχίο μεγάλης 
διάρκειας, ενώ το 82,3 % αποφοίτησε από Πανεπιστήμια (μόνο 
το 17,7% αποφοίτησε από μη-πανεπιστημιακή τριτοβάθμια 
εκπαίδευση). Σημειώνεται ότι, παρατηρείται σταδιακή αύξηση 
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα 
των αποφοίτων Πανεπιστημίων, καθώς σύμφωνα με τα ίδια 
στοιχεία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1995/1996 αποφοίτησαν 
2482 άτομα, εκ των οποίων μόνο το 16,6% αποτελούσαν 
απόφοιτους Πανεπιστημίων.  

Είναι φανερό ότι η Κύπρος διαθέτει ένα ποιοτικό και 
επιστημονικά καταρτισμένο  εργατικό δυναμικό έτοιμο να 
αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας 
και κοινωνίας.  Ωστόσο, τα υφιστάμενα στοιχεία για το 
τρέχον έτος (2019) καταδεικνύουν την αδυναμία του 
κράτους να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό, καθώς το 31% των 
εγγεγραμμένων ανέργων αποτελούν κατέχοντες ανώτερης 
εκπαίδευσης, ενώ 2347 κατά μέσο όρο (ποσοστό 10% του 
μέσου όρου ανέργων) είναι προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί .  

Η Σημασία της Έρευνας και της Καινοτομίας
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα διαφαίνεται ότι ενώ η Κύπρος 
αποτελεί ένα θερμοκήπιο παραγωγής επιστημόνων και 
ποιοτικά καταρτισμένου προσωπικού, ωστόσο δεν έχουν 
δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες αξιοποίησής του. Είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 
για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία, οι οποίες 
συνιστούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας 
χώρας,  ώστε να δημιουργηθούν και οι απαραίτητες ποιοτικές, 
και όχι πρόσκαιρες, θέσεις εργασίας με δικαιώματα για τους 
εργαζόμενους. Η ενίσχυση και η στήριξη των προγραμμάτων 
ερευνητικών υποδομών αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Η υφιστάμενη κατάσταση
Είναι ενδεικτικό της υφιστάμενης κατάστασης ότι το 2017 οι 
δαπάνες στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη αποτελούσαν μόνο 
το 0,56% του ΑΕΠ του Κράτους, εκ του οποίου μόνο το 10% 
αντιστοιχούσε σε δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, με το 
41% και το 37% να αποτελεί δραστηριότητες της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.  Επιπρόσθετα 
σημειώνεται ότι σε σχέση με την πηγή χρηματοδότησης μόνο 
το 20% των δαπανών (δηλαδή το 0,11% του ΑΕΠ) προέρχεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ  το 32% προέρχεται 
από τις επιχειρήσεις. Τέλος σημειώνεται ότι το ποσοστό των 
δαπανών που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό 
μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με τα ποσοστά του 2012 (39%), 
ενώ αντίθετα το ποσοστό των δαπανών που προέρχεται από 
επιχειρήσεις υπερδιαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2012 (13%). 

Τα ποσοστά είναι ακόμα πιο αρνητικά όταν συγκριθούν με τον 
μέσο όρο δαπανών για στήριξη της Έρευνας που παρατηρείται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ανέρχεται στο 3% του ΑΕΠ. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Eurostat, 
παρατηρείται σημαντική συσχέτιση με τις χαμηλές δαπάνες 
στην Έρευνα και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, καθώς για 
παράδειγμα η Κύπρος διαθέτει το 0,56% του ΑΕΠ στην Έρευνα 
και παρουσιάζει 16,90% ανεργία, ενώ η Γερμανία διαθέτει το 
2,84% του ΑΕΠ και παρουσιάζει 5,20% ανεργία. 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
πλαίσια και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας αλλά και της 
διαδικασίας της Μπολόνια, προωθούν την στήριξη του τομέα 
της Έρευνας κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα με βάση την 
επιχειρηματικότητα, έναντι της επιστημονικής γνώσης η οποία 
θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και ως 
εκ τούτου προτείνεται σαν γενική πολιτική η επένδυση για 
την Έρευνα από τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο του 1% του 
ΑΕΠ. Είναι χαρακτηριστικό της υφιστάμενης κατάστασης ότι 
η Κύπρος δεν πληρεί ούτε αυτή την ελάχιστη προϋπόθεση, 
ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν την 
υφιστάμενη ραχοκοκαλιά των ερευνητικών υποδομών, 
έχουν υιοθετήσει πλήρως τις εν λόγω Συμφωνίες και έχουν 
μεταβιβάσει την χρηματοδότηση της έρευνας στον ιδιωτικό 
τομέα, αλλοιώνοντας τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. 

Επόμενα Βήματα/Προτάσεις
Η επένδυση στην Έρευνα αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο εργαλείο 
στην επίτευξη κοινωνικής προόδου και στην δημιουργία 
υψηλού βιωτικού επιπέδου, τόσο για το επιστημονικό εργατικό 
δυναμικό που διαθέτει σε υψηλά ποσοστά ο τόπος μας, αλλά 
και για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.  Η Κυβερνητική 
πολιτική θα πρέπει να επαναπροσανατολιστεί άμεσα και να 
επιδιώξει τα ακόλουθα:

• Την ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής και την αναβάθμιση 
των υποδομών δικτύων.

• Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με ευρενητικούς φορείς 
του εξωτερικού.

• Την ενίσχυση της δράσης του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 
και την εξαγγελία κινήτρων με σκοπό την αναβάθμιση των 
ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καινούριων.

• Την προώθηση προγραμμάτων για την εργοδότηση 
αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Την προώθηση κονδυλίων για την νεανική επιχειρηματικότητα 
και καινοτομία με τη δημιουργία κριτηρίων που να καθιστούν 
τα εν λόγω κονδύλια προσβάσιμα σε νέους όλων των 
κοινωνικών στρωμάτων.

• Τη στήριξη με παροχή κινήτρων της έρευνας και της 
καινοτομίας και της τεχνολογικής αναβάθμισης στις 
επιχειρήσεις, με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση.

• Τη στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς σημαντικούς 
για επίτευξη των οικονομικών και στρατηγικών στόχων του 
Κράτους (όπως υγεία, πρωτογενής τομέας, περιβάλλον).

• Τη στήριξη των ερευνητικών υποδομών και των προγραμμάτων 
των δημοσίων πανεπιστημίων που σχετίζονται με τον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία), 
το περιβάλλον, την υγεία, τις θετικές επιστήμες και την 
τεχνολογία, καθώς αυτοί οι τομείς διαθέτουν τον μικρότερο 
αριθμό φοιτητών (0,8%, 0,5%, 4%, 2% και 3%, αντίστοιχα, 
έναντι του 31% που αφορούν τους τομείς της διοίκησης) και 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον τομέα της Έρευνας.

Καταλήγοντας θα πρέπει να τονιστεί εκ νέου ότι είναι σημαντικό 
οι πολιτικές για προώθηση της Έρευνας να διαθέτουν 
κοινωνικό προσανατολισμό και να επικεντρώνονται στην 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής προόδου. 
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει το Κράτος να κατέχει τον 
κύριο λόγο τόσο στην χρηματοδότηση όσο κι στον στρατηγικό 
σχεδιασμό και στην κατανομή των πόρων.

•Ρουμπίνη Χαζηκωστή 
Μέλος Γραφείου Νέων Εργαζομένων και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κ.Σ ΕΔΟΝ
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19ιστορία

υμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την 
ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων. Αναντίλεκτα η ίδρυση 
τους αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του διεθνούς 
κομμουνιστικού κινήματος. Για αυτό το λόγο υπάρχει 
η ανάγκη για μελέτη και άντληση διδαγμάτων από την 
πείρα της ΚΔ. Η ίδρυση της ΚΔ δεν ήταν κεραυνός εν 
αιθρία καθώς προηγήθηκαν η Α’ και Β’ Διεθνής.

Από την ίδρυση της Α’ Διεθνούς μέχρι την 
διάλυση της ΚΔ.

Α’ Διεθνής

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1864 συγκροτήθηκε στο Λονδίνο η 
Α’ Διεθνής Ένωση Εργατών (Α’ Διεθνής) ως αποτέλεσμα 
της ανάγκης συντονισμού και ενότητας του διεθνούς 
επαναστατικού εργατικού κινήματος. Οι Μαρξ και 
Ένκγελς ήταν πρωτεργάτες τόσο στην ίδρυση της 
Α’ Διεθνούς όσο και ηγέτες της στην θεωρητική 
διαπάλη εντός αυτής. Με την αποτυχία της Παρισινής 
Κομμούνας (1871) και το μπόλιασμα της Α’ Διεθνούς με 
αναρχικές ιδέες διαλύθηκε το 1876 σε μια περίοδο που 
ο καπιταλισμός άρχισε να περνά στο ιμπεριαλιστικό 
του στάδιο.

Β’ Διεθνής

Στις 14 Ιουλίου 1889 συγκροτήθηκε στο Παρίσι η Β’ 
Διεθνής. Η Β’ Διεθνής  χρεωκόπησε παράλληλα με 
την σοσιαλδημοκρατία, εν μέσω του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, και διαλύθηκε το 1916, αφού επικράτησαν 
οι δυνάμεις του οπορτουνισμού εξυπηρετώντας τα 
συμφέροντα της αστικής τάξης, προδίδοντας την ίδια 
ώρα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.

Γ’ Διεθνής

Από τις 2 μέχρι τις 6 Μαρτίου 1919 πραγματοποιήθηκε 
το ιδρυτικό συνέδριο της ΚΔ στη Μόσχα, ενώ τον 
Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ιδρύεται στο Βερολίνο η 
Κομμουνιστική Διεθνής Νέων, η οποία είχε οργανική 
σύνδεση με την ΚΔ. Η αναγκαιότητα ίδρυσης της ΚΔ  
είχε επισημανθεί από τις πρώτες μέρες του Παγκοσμίου 
Πολέμου όταν η Β’ Διεθνής πρόδωσε την εργατική 
τάξη. Οι Μπολσεβίκοι και οι συνεπείς επαναστάτες 
υπογράμμιζαν τη μετατροπή του ιμπεριαλιστικού 
πόλεμου σε εμφύλιο, καλώντας το προλεταριάτο 
κάθε χώρας να κηρύξει τον πόλεμο στην δική του 
αστική τάξη. Η ΚΔ είναι τέκνο της νίκης της Μεγάλης 
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Η ΚΔ 
σύμφωνα με τον Λένιν «έχει να εκπληρώσει το καθήκον 
της οργάνωσης των δυνάμεων του προλεταριάτου για 
την επαναστατική επίθεση ενάντια στις καπιταλιστικές 
κυβερνήσεις, για τον εμφύλιο πόλεμο ενάντια στην 
αστική τάξη όλων των χωρών για την πολιτική εξουσία, 
για τη νίκη του σοσιαλισμού!»

Αναμφίβολα η ΚΔ συνέβαλε στην ενδυνάμωση των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων ανά το παγκόσμιο και 
στάθηκε αλληλέγγυα στους αγωνιζόμενους και 
καταπιεζόμενους λαούς. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει 
η συγκρότηση των διεθνών ταξιαρχιών στο πλευρό 
του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας (1936-1938) με 
απόφαση της ΚΔ.

Στις 15 Μάιου 1943, εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, η ΚΔ  αποφασίζει την αυτοδιάλυση της κύρια 
για δύο λόγους. Πρώτον ότι “η συνολική εξέλιξη των 
γεγονότων το τελευταίο τέταρτο του αιώνα και η 
συσσωρευμένη εμπειρία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
έδειξαν πειστικά ότι η οργανωτική μορφή ενοποίησης 
των εργατών, που επιλέχθηκε στο πρώτο της συνέδριο, 
ανταποκρινόταν στις συνθήκες του πρώτου σταδίου της 
αναβίωσης του κινήματος της εργατικής τάξης, αλλά 
ξεπεράστηκε απ’ την ανάπτυξη του κινήματος τούτου κι 
απ’ τις επιπλοκές των προβλημάτων του στις επιμέρους 
χώρες κι έγινε επιπλέον εμπόδιο στην παραπέρα 
ενίσχυση των εθνικών κομμάτων της εργατικής 
τάξης”. Και δεύτερον ότι “ο απελευθερωτικός πόλεμος, 
ταυτόχρονα, των φιλελεύθερων λαών ενάντια στη 
χιτλερική τυραννία, που κινητοποίησε τις λαϊκές 
μάζες, ενώνοντάς τες στις γραμμές ενός πανίσχυρου 
αντιχιτλερικού συνασπισμού, πέρα από κομματικές 
και θρησκευτικές διαφορές, έδειξε με περισσότερη 
ακόμα καθαρότητα, ότι η γενική εθνική εξέγερση και 

κινητοποίηση του λαού για την ταχύτερη νίκη ενάντια στον εχθρό, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα από την πρωτοπορία του 
εργατικού κινήματος σε κάθε χώρα, όταν αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια της 
δικιάς του χώρας.”

Από την διάλυση της ΚΔ στο σήμερα

Με τη διάλυση της ΚΔ και το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συγκροτείται 
στην Πολωνία η Κομινφόρμ (22-28 Σεπτεμβρίου 1947) που αποτελείτο από 9 
Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα (ΚΕΚ). Η έλλειψη επαφών ανάμεσα στα 
κομμουνιστικά κόμματα που αποτελούσαν την Κομινφορμ ήταν ο λόγος συγκρότησης 
της, καθώς η απουσία σύνδεσης ανάμεσα στα Κομμουνιστικά Κόμματα μπορεί να 
οδηγήσει σε μια κατάσταση επιζήμια για την εργατική τάξη. Διαλύθηκε το 1956, 
ως αποτέλεσμα της κρίσης στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα. Η Κομινφορμ δεν 
ήταν νέα προσπάθεια δημιουργίας Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Μπορεί σήμερα να μην υπάρχει η ΚΔ αλλά η παρακαταθήκη και η μελέτη της είναι 
πολύτιμη. Σήμερα υπάρχουν νέες πιο χαλαρές μορφές συντονισμού της δράσης 
του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Η απουσία διεθνούς συντονιστικού 
οργάνου, αντίστοιχη της ΚΔ αποτελεί πλήγμα για το κομμουνιστικό κίνημα. Την 
ίδια ώρα που η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα οξύνεται, δεν υπάρχει αντίβαρο, όπως 
υπήρξε στο παρελθόν η ΕΣΣΔ και οι υπόλοιπες χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ.  
Οι Διεθνείς Διασκέψεις των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων και οι 
Συναντήσεις Ευρωπαϊκών Κομουνιστικών Νεολαιών που πραγματοποιούνται δεν 
διαμόρφωσαν προϋποθέσεις ενιαίας επαναστατικής στρατηγικής απέναντι στο 
διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. Αποτελούν όμως χώρο πολύτιμου διαλόγου 
γιατί εκτός από τις διαφορές που έχουμε τα κομμουνιστικά κόμματα κάθε χώρας 
έχουμε πάρα πολλά που μας ενώνουν. Για αυτό και πρέπει να διαφυλάξουμε τις 
συναντήσεις των ΚΕΚ και της ΣΕΚΟΝ ως κόρη οφθαλμού.

Διδάγματα από την πείρα της ΚΔ και ο ρόλος μας στην ΠΟΔΝ

Τα προβλήματα και οι αντιφάσεις στη στρατηγική της ΚΔ, που επέδρασσαν 
αρνητικά σε όλα τα Κόμματα μέλη της, δεν αναιρούν την προσφορά της στο 
Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα. Αντλούμε διδάγματα, από την μελέτη της πείρας 
της ΚΔ, για την ανασύνταξη του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Πιστοί 
στα ιδανικά του προλεταριακού διεθνισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης 
υπάρχει ανάγκη να καταβάλουμε προσπάθεια ενίσχυσης του συντονισμού των 
δράσεων τόσο ανάμεσα στα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα όσο και ανάμεσα 
στις νεολαίες τους. Μέσα σε αυτές της συνθήκες, που επικρατούν στο διεθνές 
κομμουνιστικό και νεολαιίστικο κίνημα, υπάρχει η ανάγκη για την διαφύλαξη 
του αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της Ομοσπονδίας. Αυτό είναι μια από τις 
βασικές προτεραιότητές της Οργάνωσης μας. Σεβόμενοι τις διαφορές ανάμεσα 
στις οργανώσεις μέλη ενισχύοντας την ενότητα και την κοινή δράση. 

•Σάββας Χριστοφόρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

>> Ύμνος Διεθνούς: 

Εμπρός της Γης οι κολασμένοι
της πείνας σκλάβοι εμπρός - εμπρός
Το δίκιο από τον κρατήρα βγαίνει
σα βροντή σαν κεραυνός.
Φτάνουν πια της σκλαβιάς τα χρόνια
όλοι εμείς οι ταπεινοί της Γης
που ζούσαμε στην καταφρόνια
θα γίνουμε το παν εμείς.

* * *

Στον αγώνα ενωμένοι
κι ας μη λείψει κανείς
Ω! Νάτη, μας προσμένει
στον κόσμο η Διεθνής.

* * *

Θεοί, αρχόντοι, βασιλιάδες
με πλάνα λόγια μας γελούν
της Γης οι δούλοι κι οι ραγιάδες
μοναχοί τους, θα σωθούν...
Για να λείψουν τα δεσμά μας
για να πάψει πια η σκλαβιά
να νιώσουν πρέπει τη γροθιά μας
και της ψυχής μας τη φωτιά.
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Poem 
Το Poem, ένα ελληνικό συγκρότημα που 
έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, στην 
εγχώρια και όχι μόνο, metal- rock μουσική, 
δημιουργήθηκε το 2006 και έχει ως βάση 
την Αθήνα. Τα πρώτα του μέλη αποτέλεσαν ο 
Γιώργος Προκοπίου, ο Kamil Kamieniecky και ο 
Γιώργος Αναγνώστου, ενώ σήμερα αποτελούνται 
από τέσσερα μέλη και συγκεκριμένα από τους 
Γιώργο Προκοπίου, Laurence Bergström, Τάκη 
Φόιτο και Σταύρο Ρήγο. Την παράσταση θα 
ανοίξουν οι Speak Whispers. 

Πότε: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου στις 22:00 

Που: Savino Live

Χρήστος 
Θηβαίος

Ο Χρήστος Θηβαίος έρχεται μαζί με τα 
γνωστά και αγαπημένα του τραγούδια και 
την αισθαντική φωνή του.

Που; Ravens Music Hall, Λεμεσός

Πότε; 16 Νοεμβρίου 2019, στις 
10 μ.μ 

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Τον Μάιο του 1940 η ναζιστική Γερμανία επιβάλλεται στην Ολλανδία και ο τρόμος επιστρέφει 
στην εβραική οικογένεια Φρανκ -που το 1933 με την άνοδο των ναζιστών στην εξουσία είχε 
υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την Φρανκφούρτη και να μεταναστεύσει στο Άμστερνταμ. Ο Ότο 
Φρανκ πρέπει για άλλη μια φορά να προστατεύσει την οικογένειά του. Δημιουργεί λοιπόν 
έναν χώρο που διαμορφώνει σε δύο διαμερίσματα στην αποθήκη τροφίμων στο Πρισενγκρατς 
όπου μετακομίζει τόσο η οικογένεια Φρανκ όσο και η οικογένεια του συνεργάτη του Βαν Πελ. 
Αργότερα θα έρθει κοντά τους και ο Ντούσσελ, ένας αρκετά ιδιόρυθμος εβραίος οδοντίατρος. 
“Αγαπητή Κίτυ” γράφει η Άννα στις πρώτες σελίδες του ημερολογίου της- το οποίο της δώρισε ο 
πατέρας της στα 13 της χρόνια- “ελπίζω ότι θα είσαι η παρηγοριά μου και το στήριγμά μου..” Το 
ημερολόγιο της Άννας έμελλε να γίνει το ουρλιαχτό για την ελευθερία των Εβραίων, μέσα από 
τις σελίδες του μεταφερόμαστε 
ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς 
κόσμους. Τον προεφηβικό, 
επαναστατικό, αντιδραστικό και 
ξέφρενα ενεργητικό κόσμο της 
Άννας που μέσα σε δύο χρόνια 
μεταμορφώνεται από μεγάλο παιδί 
σε νεαρή γυναίκα και τον παράλογο, 
απάνθρωπο και τρομακτικό κόσμο 
του πολέμου. 

Πότε: Παραστάσεις κάθε 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 
μέχρι Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 
20:30 και 19:00

Που: Θέατρο Ανεμώνα

Γαρυφαλλιά
Κάποιες ιστορίες πρέπει να τις λέμε ακριβώς 
όπως είναι. Κάποιες ιστορίες απλά πρέπει να 
τις λέμε. Αν δεν τις λέμε, είναι παραμύθια και 
τα παραμύθια είναι μόνο αγγελικά πλασμένα. 
Οι ιστορίες που λέμε είναι ο κόσμος που ζούμε, 
μια “κλωστή” μακριά από τα παραμύθια. Η 
Γαρυφαλλιά περνάει πολλές ώρες της ημέρας 
στο εργαστήρι – ατελιέ του θεάτρου όπου 
εργάζεται, ράβοντας και επιδιορθώνοντας 
κουστούμια. Μοναδική της συντροφιά, τα 
δημιουργήματά της. Η Γαρυφαλλιά τα βάζει 
με το σύστημα, τα στερεότυπα, τις αξίες της 
κοινωνίας, τον ρατσισμό, με την ίδια, με μία 
κλωστή. Χορεύει - τραγουδά- διαμαρτύρεται – 
αγαπά-αναπολεί.Προσπαθεί να χάσει όσα πρέπει να χαθούν και να βρει ότι πρέπει να βρεθεί. Αντισυμβατική και 
παράτολμη, θα μπορούσε να ηγηθεί της επανάστασης της μοναξιάς.

Πότε: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου και Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου στις 20:30

Που: Flea Theatre, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 798948

Το κορίτσι που επιμένει
Βασισμένο στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, Το 
κορίτσι που επιμένει είναι ένα τρυφερό έργο μύησης για την 
ομορφιά αλλά και τις δοκιμασίες ζωής, που απευθύνεται 
σε θεατές όλων των ηλικιών. Ένα κείμενο που μιλάει και 
«τραγουδάει» για την αγάπη, το όνειρο, τις δυσκολίες, την 
τόλμη, την προσπάθεια και, κυρίως, για την επιμονή που 
οδηγεί στην επιτυχία.
Λίγα λόγια για το έργο

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που μεγαλώνουν μαζί, 
ερωτεύονται και αποφασίζουν να παντρευτούν. Η μέρα του 
γάμου τους είναι γιορτινή, γεμάτη γλέντι, χορό, τραγούδι 

και πολλούς καλεσμένους. Είναι εκεί ακόμα και οι Θεοί – η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας, ο 
Διόνυσος και ανάμεσα σε αυτούς, ο Πλούτωνας. Ο Πλούτωνας όμως ζηλεύει την αγάπη των 
δύο παιδιών και χαλάει το γάμο, στέλνοντας ένα φίδι που δαγκώνει το αγόρι και το οδηγεί 
στον Κάτω Κόσμο. Με την προτροπή και τη στήριξη των υπόλοιπων Θεών, το κορίτσι ξεκινάει 
να βρει το αγόρι, για να το φέρει πίσω στη Γη. Η διαδρομή της είναι περιπετειώδης, γεμάτη 
εμπόδια και δυσκολίες, αλλά και αστείες συναντήσεις με μυθικά πρόσωπα. Με δυναμισμό, 
πείσμα και επιμονή καταφέρνει να εκπληρώσει τον στόχο της, γοητεύοντας με τη φωνή 
της τον Κέρβερο, κερδίζοντας τη συμπάθεια της Περσεφόνης και πείθοντας στο τέλος τον 
Πλούτωνα να της επιστρέψει τον αγαπημένο της.

Που; Θέατρο ΘΟΚ, Λευκωσία 

Πότε; Κάθε Κυριακή στις 10:30

Αμμόχωστος:
•Μουσική Βραδιά ΕΔΟΝ Δερύνειας 
Παρασκευή, 22/11, στις 21:00, 
Μουσείο Caffe Lounge, Δερύνεια

•Αφιέρωμα στην Λαϊκή Εξέγερση 
του Πολυτεχνείου: «Όρκος στον 
Νοέμβρη, χρέος στη ζωή.» 
Ομιλητής: Χρύσανθος Ζαννέττος 
– Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ 
Αμμοχώστου
Δευτέρα 18/11, στις 19:30, Ολυμπιάς 
Φρενάρου

Λάρνακα:
•Καλλιτεχνικό 
αφιέρωμα στο 
Πολυτεχνείο: 
«Όρκος στο 
Νοέμβρη, χρέος στη 
ζωή.»
Σάββατο 16/11 
στο Πολυδύναμο 
Κέντρο Νεολαίας 
Προμηθέας, ώρα 
20:30

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν  Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  Ε Δ Ο Ν

Πάφος: 
•Θεατρική Παράσταση «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλεξίας 
Παπαλαζάρου από το θέατρο ΑντίΛογος. 
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στις 20:00, Αμφιθέατρο ΠΕΟ Πάφου
Τιμή εισιτηρίου 8ευρώ / 5ευρώ (μαθητές, στρατιώτες και ανέργους)
Πληροφορίες & Κρατήσεις: 99785555

•Η ΕΔΟΝ Πάφου και οι Λαϊκές Οργανώσεις Γεροσκήπου σας προσκαλούν σε Εκδήλωση για τη 
Λαϊκή Εξέγερση του Πολυτεχνείου
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 19:00, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων Γεροσκήπου
Ομιλητής: Βάκης Χαραλάμπους Κ.Ο.Γ. ΕΔΟΝ

Νοέμβρης
2019
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«Ν»: Μάριε καταρχάς πως ξεκίνησες τον αθλητισμό και τι σε παρακίνησε στο να ξεκινήσεις την ενόργανη γυμναστική;

Ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο, όταν ήρθανε από το γυμναστήριο κάποιοι προπονητές και είδαν έναν πολύ ζωηρό 
μικρό. Επικοινώνησαν με τη θεία μου και τη μητέρα μου και έτσι ξεκίνησε. Όταν πήγα στο γυμναστήριο ήταν για 

‘μένα σαν παιχνιδότοπος. Με τα χρόνια έμεινα σε εκείνο το χώρο, δεν με παρακίνησε κάτι συγκεκριμένο, 
απλά με τα χρόνια κάτι με κράτησε και έμεινα χωρίς να γνωρίζω το γιατί.

«Ν»: Σε τι θεωρείς ότι σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός μέχρι στιγμής από την μέρα που έχεις 
ξεκινήσει;

Ο αθλητισμός με βοήθησε σε όλη την πορεία της ζωής μου. Βασικά μου χάραξε την πορεία της 
ζωής μου μέχρι σήμερα και δεν μπορώ να σκεφτώ το εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Ο αθλητισμός 
ήταν το στήριγμα μου στα δύσκολα και έμαθα μέσα από αυτό να παλεύω στην ζωή μου για να 
βγω νικητής. 

«Ν»: Υπάρχει η κατάλληλη στήριξη από πλευράς της ομοσπονδίας σου, δεδομένου του ότι 
είναι μια σχετικά μικρή ομοσπονδία;

Η Ομοσπονδία μου ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε σε όλη την πορεία μου με όσα μέσα 
είχε και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για αυτή την στήριξη.

«Ν»: Θεωρείς ότι υπάρχει η κατάλληλη στήριξη από πλευράς του κράτους προς τους 
αθλητές; Τι θεωρείς ότι πρέπει να βελτιώσει ή να προωθήσει η πολιτεία για να υπάρξει 
περαιτέρω στήριξη των αθλητών;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στήριξης των αθλητών υψηλών επιδόσεων. 
Όμως το επίπεδο στο οποίο βρίσκομαι εγώ και κάποιοι άλλοι αθλητές η στήριξη αυτή δεν 
είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε κέντρα προπόνησης πιο σύγχρονα, ιατρικές ομάδες που θα 
μας παρακολουθούν αποτελούμενες από ορθοπεδικούς, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους 
και διατροφολόγους ή οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος αθλητής για να ανταπεξέλθει σωστά, 
ώστε να μπορεί η προετοιμασία μας να είναι ολοκληρωμένη και να είμαστε ακόμα πιο 
ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Ν»: Ποιοι οι στόχοι σου για το μέλλον;

Μετά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του 2020, ο στόχος μου είναι το ολυμπιακό μετάλλιο. 
Μετά το Ρίο το 2016, ο πήχης για το Τόκιο έχει ανέβει. 

• Συνέντευξη – επιμέλεια:
Στέλιος Χατζηστυλιανού, Μέλος Αθλητικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ

αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που αποτελεί πόλο κοινωνικοποίησης και αγωγής, ιδιαίτερα για τους νέους. 
Έχει τη δυνατότητα να καλλιεργεί συνειδήσεις, να προάγει πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, την ευγενή άμιλλα και τον 

υγιή ανταγωνισμό. Ο αθλητισμός συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, αναπτύσσει τη φιλία 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. Μέσα από τον αθλητισμό οι νέοι αναπτύσσουν τους ορίζοντες τους, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο, έρχονται σε επαφή με το παγκόσμιο γίγνεσθαι και συνδέονται με τα ιδανικά 

της διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Ως ΕΔΟΝ, δεν αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό ως ενασχόληση μόνο για τους εκλεκτούς και τους πρωταθλητές, αλλά 
αγωνιζόμαστε και απαιτούμε από την πολιτεία διεύρυνση των προϋποθέσεων μαζικής άθλησης των νέων. Παράλληλα, 
πιστεύουμε στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος συμβάλλει στην προβολή 
της πατρίδας μας με τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες και συμμετοχές, κάτι που προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, 

επιστημονική προετοιμασία και κίνητρα για τους αθλητές που δε θα περιορίζονται μόνο σε οικονομικά.

Σε αυτή τη βάση, μιλήσαμε με τον Μάριο Γεωργίου, έναν αθλητή που κάνει περήφανη τη χώρα μας με τις συνεχόμενες του 
επιτυχίες στην ενόργανη γυμναστική. Ο Κύπριος πρωταθλητής ο οποίος τον Απρίλιο 2019 πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 
Σύνθετο Ατομικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τον Ιούλιο 2019 πήρε το αργυρό στο δίζυγο στους Ευρωπαϊκούς 
Αγώνες, μόλις στα 22 του προκρίθηκε στους δεύτερους Ολυμπιακούς της καριέρας του. 

Το 2016 στο Ρίο ο 18χρονος τότε Μάριος έγινε ο πρώτος Κύπριος με συμμετοχή στην ενόργανη γυμναστική σε 
Ολυμπιακούς και μάλιστα προκρίθηκε στον τελικό του σύνθετου ατομικού, ο νεαρότερος από τους 24 φιναλίστ. Δυστυχώς 
ένας τραυματισμός, που υπέστη δύο μέρες πριν τον τελικό, δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει εκείνο τον αγώνα.

Από τότε, ο Γεωργίου έχει εξελιχθεί σε έναν αθλητή παγκοσμίου επιπέδου, με προκρίσεις σε τελικό Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος, μετάλλια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και μετάλλια στους Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες.

O
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Το τελευταίο διάστημα επανέρχονται 
στο προσκήνιο οι συγκρούσεις στην 
Συρία, μετά και την εισβολή της 
Τουρκίας στα εδάφη της, ενάντια 
σε θέσεις που κατέχουν Κούρδοι 
αντάρτες. Τα γεγονότα στην Συρία 
μετρούν ήδη 7 χρόνια νεκρών και 
καταστροφών και φαίνεται να 
αναζωπυρώνονται μετά και από 
τη σχετική ηρεμία του τελευταίου 
διαστήματος. 

Αναμφίβολα η κατάσταση στην Συρία 
είναι αρκετά περίπλοκη. Ξεκινώντας 
από τον εμφύλιο του 2012 μέσα από 
την «αραβική άνοιξη», τον σχηματισμό 
του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου 
(ΣΕΣ)  (η αρχική αντιπολίτευση) και 
την Κυβέρνηση του Άσαντ . Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται, μαζί με άλλες αντιπολιτευτικές ομάδες και οι 
τζιχαντιστές, ως μέρος της. Ουσιαστικά ξεπρόβαλαν ως μέρος της «συριακής 
επανάστασης» αρχικά ως Αλ-Νούσρα όπου το 2013 συνενώνεται με την Αλ-Κάιντα 
και δημιουργείται το «Ισλαμικό χαλιφάτο». Μέχρι και το 2014 το χαλιφάτο 
κατάφερε να καταλάβει εδάφη, να εδραιωθεί στην περιοχή και να ενισχύσει τις 
δυνάμεις του, τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό (έθεσε στον έλεγχο του 
πετρελαιοπηγές) και να ανακηρύξει την ίδρυση του Ισλαμικού Κράτους και τον 
σκοπό του παγκόσμιου χαλιφάτου.

Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω «εσωτερικά»  γεγονότα συνέτρεχαν και οι «εξωτερικές» 
παρεμβάσεις. Σε αρχικό στάδιο οι «δυτικές χώρες»  μέσω του ΟΗΕ καλούν σε 
παραίτηση τον Άσαντ αλλά ασκούν βέτο Ρωσία και Κίνα. Το 2012 η «ομάδα 
φίλων της Συρίας», 60 χώρες  φιλικά προσκείμενες προς την αντιπολίτευση 
μερικές από αυτές η Βρετανία, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και οι 
ΗΠΑ, ανακήρυξαν το ΣΕΣ ως νόμιμο εκπρόσωπο της Συρίας. Η Σαουδική Αραβία 
και οι χώρες του Κόλπου στηρίζουν οικονομικά τον στρατό της αντιπολίτευσης. 
Οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοινώνουν νέες κυρώσεις ενάντια στην Κυβέρνηση 
αλλά Ρωσία και Κίνα συνεχίζουν να ασκούν βέτο. Οι χώρες που υποστηρίζουν 
την αντιπολίτευση ενισχύουν τους τζιχαντιστές (ως κομμάτι της).

Μέχρι το 2015 - 2016 οι παρεμβάσεις παύουν να είναι διπλωματικές. Ρωσικές 
στρατιωτικές δυνάμεις υποβοηθούν τον κυβερνητικό στρατό. ΗΠΑ, Τουρκία, 
Σαουδική Αραβία μάχονται υποβοηθώντας την αντιπολίτευση. Το ισλαμικό κράτος 
εδραιώνεται και όλες οι ομάδες μάχονται μεταξύ τους. Βασική δικαιολογία για 
την άμεση παρέμβαση των ξένων δυνάμεων είναι η καταπολέμηση του ίδιου τους 
του δημιουργήματος, του Ισλαμικού Κράτους. 

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τον κουρδικό λαό, που για πολλά χρόνια επιδιώκει 
την αυτονομία του, τουλάχιστο να παλέψει για αυτήν. Μέσα από σφοδρές 
μάχες κατάφερε να  προστατεύσει και να απελευθερώσει πολλές πόλεις από 
το Ισλαμικό Κράτος. Αξιοποιώντας το «συνασπισμό» ενάντια στους τζιχαντιστές 
και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επιδίωκαν να εμπλέξουν χερσαίες δυνάμεις στην 
περιοχή, οι Κούρδοι συνάπτουν συμμαχία μαζί τους, εξοπλίζονται και εδραιώνουν 
την θέση τους αφού η συμμαχία αυτή τους προσφέρει προστασία κυρίως από 
μια τούρκικη επίθεση. 

Από τον περασμένο Δεκέμβριο ήδη ο Τράμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση του από 
την Συρία. Στις αρχές του Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την «υπόσχεση» 

τους αποσύροντας στρατεύματα που βρίσκονταν σε θέσεις που κατείχαν οι 
Κούρδοι. Το γεγονός αυτό τους καθιστούσε απροστάτευτους απέναντι στην 
Τουρκία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Τουρκία αφού ζήτησε και έλαβε το πράσινο 
φως από τις ΗΠΑ (παρόλες τις δήθεν οικονομικές κυρώσεις) και την ανοχή από 
την Ρωσία, εξήγγειλε την εισβολή στην Συρία για να πλήξει κουρδικές θέσεις. 
Πρέπει να πούμε ότι είναι η τρίτη στη σειρά επίθεση των Τούρκων ενάντια στον 
κουρδικό λαό. Η πρώτη ήταν η «Ασπίδα του Ευφράτη», το 2016, ακολούθησε 
αυτή με την ονομασία «Κλάδος Ελιάς» το 2018 και η τρίτη αυτή με το όνομα 
«Πηγή Ειρήνης». Οι Κούρδοι προσπαθώντας να προστατεύουν από γενοκτονία 
απώλεσαν μέρος της αυτονομίας τους, συμμαχώντας με την κυβέρνηση της 
Συρίας, επομένως και τη Ρωσία. Έτσι ο συριακός στρατός πέρασε στα εδάφη που 
κατείχαν κούρδοι και παρατάχθηκε απέναντι από τον τουρκικό στρατό. Μέσα 
σε αυτές τις συνθήκες, στις 18 Οκτωβρίου συμφωνείται μεταξύ Τουρκίας, ΗΠΑ 
και Συρίας πενθήμερη κατάπαυση του πυρός με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα 
για τους Κούρδους. 

Το ουσιαστικό ερώτημα όμως είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στην Συρία; 
Αξιοποιώντας μια μεθοδολογική αφαίρεση θα καταλήξουμε ότι όλα αυτά 
πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Η αιτία 

βρίσκεται στην οικονομική βάση και κινητήριος δύναμη των εξελίξεων είναι το μεγάλο κεφάλαιο και τα 
μονοπώλια που μόνο γνώμονα έχουν την μεγιστοποίηση του κέρδους. Εδώ είναι που αποκτά νόημα το 
απόφθεγμα του Μαρξ στην εισαγωγή. Λόγω της κρίσης που ξέσπασε το 2008 και του τέλματος στο οποίο 
περιήλθε το καπιταλιστικό σύστημα, για ακόμα μια φορά, ήρθε στο προσκήνιο η ανάγκη της αναδιανομής 
της πίττας της αγοράς. Η ασθενής ανάπτυξη του τελευταίου διαστήματος καθώς και η σκιά της επόμενης 
οικονομικής κρίσης που σκεπάζει τα καπιταλιστικά κράτη όξυνε τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και 
ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς 
εμπορευμάτων και ενέργειας.

Οι τελευταίες επιθέσεις προσφέρουν στα ιμπεριαλιστικά κράτη την αστάθεια στην περιοχή που θα τους 
δώσει το έδαφος για νέες συγκρούσεις για διεκδίκηση των πιο πάνω. Στην εξίσωση τους αυτή καμία 
αξία δεν έχει ο ανθρώπινος παράγοντας πέραν του αναλώσιμου υλικού. Για τους εκατοντάδες χιλιάδες 
των νεκρών, μεταξύ αυτών μωρών και παιδιών, εκτοπισμένων και προσφύγων, απομένει στους λαούς 
του κόσμου να αγωνιστούν. Εάν οι λαοί δεν αντιταχθούν και παλέψουν για να πάψουν να υπάρχουν οι 
πόλεμοι και οι συνθήκες που τους δημιουργούν τότε δεν θα είναι μακριά η εποχή που θα πάψουν και οι 
ίδιοι να υπάρχουν.

•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Νοέμβρης
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ο κεφάλαιο γεννιέται βουτηγμένο από την κορυφή ως τα νύχια στο αίμα και στη 
βρωμιά... στάζοντας αίμα απ’ όλους τους πόρους... Με 10% κέρδος αισθάνεται τον 
εαυτό του σίγουρο... με 20% γίνεται ζωηρό, με 50% γίνεται θετικά παράτολμο, με 

100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους, με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μη 
ριψοκινδυνέψει να το διαπράξει...». (Κ. Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», τ. 1, σελ. 785)

«Τ

Για τους εκατοντάδες 
χιλιάδες των νεκρών, 

μεταξύ αυτών μωρών και 
παιδιών, εκτοπισμένων και 

προσφύγων, απομένει 
στους λαούς 

του κόσμου να 
αγωνιστούν
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Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών από την ίδρυση της βρισκόταν 
στις προτεραιότητες της ΕΔΟΝ. Η ΕΔΟΝ μαζί με δεκάδες άλλες οργανώσεις ανά 
το παγκόσμιο, δεσμεύτηκε τον Νοέμβριο του 1945 στο Αλμπερτ Χόλ του Λονδίνου 
να κρατήσει το λάβαρο της ΠΟΔΝ ψηλά δίνοντας όρκο ειρήνης και αγώνα ενάντια 
στον Ιμπεριαλισμό. Με αυτή την παρακαταθήκη και με την άριστη προσφορά 
της ΕΔΟΝ στην προεδρία της ΠΟΔΝ από το 2011, αρκετές ήταν οι οργανώσεις 

που προέτρεψαν την ΕΔΟΝ να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της ΠΟΔΝ στην 19η Γενική 
Συνέλευση της το 2015.

Η 19η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 με κάθε επιτυχία 
στην Αβάνα της Κούβας στέλνοντας ηχηρό αντι-ιμπεριαλιστικό μήνυμα, από μια χώρα όπου 
παρά την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που δέχεται αντιστέκεται στα Αμερικανονατοϊκα 
σχέδια και κράτα ψηλά τη σημαία του σοσιαλισμού. Η ΕΔΟΝ μέσα σε ένα άκρως πανηγυρικό 
κλίμα επανεκλέχθηκε στην προεδρία της ΠΟΔΝ, διατηρώντας τον υποφαινόμενο στη θέση 
του προέδρου και διαβεβαίωσε τους νέους του κόσμου πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται 
από θέση ευθύνης τις ιδέες και αξίες που πρεσβεύει η ΠΟΔΝ. Μαζί με την ΕΔΟΝ στο αρχηγείο 
της ΠΟΔΝ βρέθηκαν για ακόμη μια φορά η Ένωση Νέων Κομμουνιστών της Κούβας (UJC) που 
ανέλαβε το ρόλο του Γενικού Γραμματέα της, και στις αντιπροεδρίες η Ένωση Λιβανέζικης 
Δημοκρατικής Νεολαίας (ULDY), εκλέχθηκαν επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους η 
Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας της Σρι Λάνκα (SYU) και  η Νεολαία του κόμματος SWAPO της 
Ναμίμπια.

Από τις σημαντικότερες στιγμές της 19ης Γενικής Συνέλευσης ήταν η επίσημη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από την Ρωσική Ομοσπονδία για την φιλοξενία του 19ου Παγκοσμίου Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών. Με το πέρας της 19ης Συνέλευσης η ΠΟΔΝ βάζει μπρος για να κινήσει 
όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να εξεταστεί η πρόταση για πραγματοποίηση του 19ου 
ΠΦΝΦ στην Ρωσία. Αφού επισκέφτηκαν τα μέλη του αρχηγείου της ΠΟΔΝ με επικεφαλής την 
ΕΔΟΝ στην Ρωσια, συζήτησαν, διαβουλεύτηκαν και επιθεώρησαν, η ΠΟΔΝ κάλεσε έκτακτη 
σύνοδο του Γενικού Συμβουλίου στην Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2016. Το Γενικό Συμβούλιο 
της ΠΟΔΝ έδωσε το πράσινο φως για να επιστρέψει το ΠΦΝΦ στην Ευρώπη μετά απο 32 
ολόκληρα χρόνια και να τιμήσει με την διεξαγωγή του ιδιαίτερα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 
όπως τα 100 χρόνια από την Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση καθώς και τα 70 
χρόνια από την ίδρυση του ιδίου του Φεστιβάλ.

Η ΠΟΔΝ μέσα σε ένα έντονα ενθουσιώδες κλίμα σήκωσε τα μανίκια και στρώθηκε στην δουλεία 
τόσο για να προχωρήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του Φεστιβάλ αλλά και για να 
διασφαλίσει τον αντι-ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του. Το μήνυμα για το 19ο ΠΦΝΦ ταξίδεψε 
με ραγδαία ταχύτητα σε όλο το κόσμο, και μέσα από 3 προπαρασκευαστικές συναντήσεις σε 
Βενεζουέλα, Ναμίμπια και Σρι Λάνκα οι νέοι του κόσμου υπό το πρίσμα της καθοδήγησης της 
ΠΟΔΝ καθόρισαν το πρόγραμμα και το σύνθημα του Φεστιβάλ. Το αρχηγείο της ΠΟΔΝ βρέθηκε 
σε κάθε άκρη του Πλανήτη για να προπαγανδίσει το Φεστιβάλ αλλά και για να εκφράσει στήριξη 
και αλληλεγγύη σε αγωνιζόμενους λαούς. Μέσα σε αυτό το πνεύμα η ΠΟΔΝ επισκέφτηκε ξανά 
την Δυτική Σαχάρα και τους προσφυγικούς καταυλισμούς της ημικατεχόμενης χώρας αλλά και 
τις ελεύθερες περιοχές εντός της ερήμου και φτάνοντας μέχρι τα κατοχικά Μαροκινά σύνορα. 
Αποστολές και επισκέψεις από πλευράς ΠΟΔΝ πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Κολομβία, 
Βιετνάμ, Κίνα, Λίβανο στους προσφυγικούς καταυλισμούς των Παλαιστινίων, Πορτογαλία, 
Γαλλία, Βενεζουέλα, Ζιμπάμπουε, Αργεντινή και άλλες πολλές χώρες. Το σύνθημα του 19ου 
Παγκοσμίου Φεστιβάλ «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, παλεύουμε ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν κτίζουμε το μέλλον μας» εκφραζόταν από την 
ΠΟΔΝ με κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή.

Ο Οκτώβριος του 2017 αποτέλεσε κορυφαία στιγμή για την προεδρία της ΕΔΟΝ στην ΠΟΔΝ, 
αφού μέσα από αυτήν η ΕΔΟΝ ουσιαστικά προέδρευσε και της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής 
του Φεστιβάλ. Πέραν των 20,000 νέων από διάφορα μέρη του πλανήτη παρευρέθηκαν στο 
Σότσι της Ρωσίας για να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. Όλοι αυτοί οι νέοι, ένωσαν την φωνή 
τους με την ΠΟΔΝ, φώναξαν ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον φασισμό και τίμησαν μέσα 
στο 19ο ΠΦΝΦ την Οκτωβριανή Επανάσταση και την ιστορία της ΠΟΔΝ και του Φεστιβαλικού 
κινήματος.

Με το πέρας του Φεστιβάλ η ΠΟΔΝ βγήκε πιο δυνατή και ενωμένη για να συνεχίσει την δράση 
της καθώς ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει να εγκληματεί εις βάρος των λαών. Η ΕΔΟΝ απέδειξε 
χωρίς καμία αμφιβολία πως μπορεί να σηκώσει την τεράστια ευθύνη της ηγεσίας της ΠΟΔΝ με 
επιτυχία, μια επιτυχία βασισμένη στην ενότητα και στις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης 
και της αντι-ιμπεριαλιστικής πάλης. 

Μετά το 19ο ΠΦΝΦ ακολούθησε η σύνοδος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ στο Νεπάλ το 
2018 όπου εκ μέρους της ΕΔΟΝ ανέλαβε καθήκοντα προέδρου ο σύντροφος Ιάκωβος Τοφαρή. 
Η σύνοδος του Γενικού Συμβούλιου για το 2019 πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλη στη 
Βενεζουέλα και συνδυάστηκε με αποστολή αλληλεγγύης προς την Βολιβαριανή Επανάσταση, 
κάτι το οποίο ειχε γίνει και τον Φεβρουάριο του 2015.

Μετά από 2 συνεχόμενες θητείες στο αρχηγείο της ΠΟΔΝ η ΕΔΟΝ έχει δικαιώσει όλους όσους 
την εμπιστεύτηκαν καθώς συνέχισε με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση από εκεί που είχαν μείνει 
οι προηγούμενες οργανώσεις στο αρχηγείο. Η ΠΟΔΝ αποτελεί έναν αναντίλεκτα ιδιαίτερο 
θησαυρό για το παγκόσμιο νεολαιίστικο κίνημα, η ιστορία της έχει ανεκτίμητη αξία καθώς 
από το 1945 και μετά η ΠΟΔΝ βρέθηκε και βρίσκεται στο πλευρό των λαών για ελευθερία, 
ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση, ήταν και είναι διπλά στους νέους και στους φοιτητές σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του πλανήτη για το δικαίωμα τους στην δουλεία με δικαιώματα, για το 
δικαίωμα τους στην παιδεία, στην υγεία και στη ψυχαγωγία, για ισότητα και ισοτιμία. Η ΠΟΔΝ 
θα συνεχίσει να υπάρχει και να αγωνίζεται μέχρι την τελική και ολοκληρωτική ανατροπή του 
ιμπεριαλισμού, μέχρι την μέρα που οι λαοί θα είναι ελεύθεροι αλλά και πραγματικοί αφέντες 
των χωρών τους και της ζωής τους.
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