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3πολιτική

νέα χρονιά βρίσκει τους ΕΔΟΝίτες και τις ΕΔΟΝίτισσες να 
πραγματοποιούν το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, του οποίου 
οι εργασίες ολοκληρώνονται στις 6 Ιανουαρίου. Με τον ερχομό της 
νέας χρονιάς και με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου σηματοδοτούνται 
και οι νέοι αγωνιστικοί μας στόχοι. Στόχοι που προκύπτουν μέσα από 
μια μεγάλη προσυνεδριακή διαδικασία, έτσι όπως προνοείται και στο 
καταστατικό της Οργάνωσης μας. 

Τα Συνέδρια της ΕΔΟΝ αποτελούν πάντα την κορύφωση 
της δράσης μας από το προηγούμενο συνέδριο. Αποτελούν 
το σημείο εκτίμησης, ανανέωσης και επαναβεβαίωσης των 
στόχων και αγώνων μας. Ανάλυσης και συζήτησης των 
καινούργιων δεδομένων και προκλήσεων. 

Το Συνέδριο μας αποτέλεσε για ακόμα μια φορά χώρο 
πολιτικής και ιδεολογικής ζύμωσης, χώρο συναγωνιστικής 
αυτοκριτικής και κριτικής, χώρο αποτίμησης της δράσης 
μας και σταθμό ανανέωσης των αγώνων μας.

Πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο σε σχέση με το 
Κυπριακό αφού κυρίως εξαιτίας της τούρκικης αδιαλλαξίας 
αλλά και των παλινδρομήσεων του Προέδρου Αναστασιάδη 
κάθε προσπάθεια ουσιαστικών διαπραγματεύσεων έχει 
πέσει στο κενό. Η διαιώνιση των τετελεσμένων της εισβολής 
και της κατοχής αλλά και η επικίνδυνη στασιμότητα 
της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων προκαλούν 
αναπόφευκτα αισθήματα απαισιοδοξίας στο λαό και κύρια 
στη νεολαία. Παρόλα αυτά εμείς θα εντείνουμε τον αγώνα 
ενημέρωσης και συνειδητοποίησης της κυπριακής νεολαίας αφού πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι η μη λύση του Κυπριακού δεν είναι λύση. Γι’ αυτό και θα 
συνεχίσουμε να παλεύουμε με αποφασιστικότητα και πίστη στον αγώνα μας 
ενάντια στον εθνικισμό- σοβινισμό, στο φασισμό, ενάντια στα ακροδεξιά 
ιδεολογήματα που χύνουν νερό στο μύλο της διχοτόμησης.

Στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ έχει αφιερωθεί ξεχωριστή θεματική συζήτηση 
στις προσπάθειες παραχάραξης της Ιστορίας κόντρα σε όσους προσδοκούν στην 
ιστορική λήθη του κυπριακού λαού και της νεολαίας του. Η απόφαση αυτή δεν 
ήταν καθόλου τυχαία αφού ως Οργάνωση ποτέ δεν συμβιβαστήκαμε με την 
κατοχή κι ούτε ποτέ διστάσαμε να υποδείξουμε τα πραγματικά αίτια και όσους 
ευθύνονται για την κυπριακή τραγωδία.

Ένας από τους κυριότερους στόχους που τίθεται για ακόμα μια φορά είναι η 
εντατικοποίηση της επαναπροσέγγισης με την τουρκοκυπριακή νεολαία μέσα 
από εκδηλώσεις και δράσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα συνεχίσει να 
δημιουργεί αδελφικές σχέσεις μεταξύ των νεολαιών των δύο κοινοτήτων. Δράση 
που θα συνεχίσει να διαπαιδαγωγεί και να ενισχύει τους νέους με αντισώματα 
και δύναμη για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα της επανένωσης της πατρίδας 
και του λαού μας.

Την τριετία που ανασκοπούμε γίναμε μάρτυρες ραγδαίων δυσμενών εξελίξεων. 
Τα κοινωνικά προβλήματα οξύνθηκαν και λόγω της εφαρμογής από την 
κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, ακραίων φιλελεύθερων πολιτικών που 
ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές 
συντάξεων, επιδομάτων, χορηγιών, κουτσούρεμα της παιδείας και της υγείας, 
ανεργία, μετανάστευση, φτωχοποίηση του κυπριακού λαού. 

Αυτά είναι που χαρακτηρίζουν μια τεράστια μερίδα της κυπριακής κοινωνίας με 
πρώτα θύματα τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ενδεικτικά 
στην Κύπρο 51 χιλιάδες νέοι ηλικίας 16 – 29 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat) ενώ 30 χιλιάδες νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις.

Ως ΕΔΟΝ παρά τις αντιξοότητες θα συνεχίσουμε να 
παλεύουμε για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου 
κράτους, ενός ανθρώπινου και κοινωνικά 
ευαίσθητου κράτους το οποίο θα προστατεύει και 
θα στηρίζει τα οικονομικά ευάλωτα στρώματα της 
κοινωνίας και όπου κανένας εργαζόμενος δεν θα 
είναι απροστάτευτος και θύμα εκμετάλλευσης.

Στο Συνέδριο μας αναλύσαμε την οργανωτική 
και πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε 
και προχωρούμε σε προγραμματισμό για την 
επόμενη τριετία σε όλα τα τμήματα και γραφεία 
της Οργάνωσης μας.

Στην τριετία που ανασκοπούμε έχουμε δυστυχώς 
να καταγράψουμε μόνο επιθέσεις ενάντια στα 
κεκτημένα και δικαιώματα της νέας γενιάς. 
Περικοπές στην παιδεία, εφαρμογή εξετάσεων 
ανά τετράμηνο (παρόλες τις διαφωνίες της 
πλειοψηφίας των οργανωμένων φορέων και 
μαθητών), εντεινόμενες προσπάθειες για 
ξεπούλημα του δημόσιου πανεπιστημίου, μειώσεις 

των κονδυλίων που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα και άλλα πολλά. Κόντρα σε όλα 
αυτά ο στόχος μένει ίδιος. Να εντείνουμε ακόμα πιο πολύ τον αγώνα μας μέσα στα 
σχολεία και τους χώρους σπουδών. Να αντιπαλέψουμε την αποπολιτικοποίηση 
και την απάθεια, να περιφρουρήσουμε τα δίκαια της μαθητικής και φοιτητιώσας 
νεολαίας και να αντισταθούμε στις αντιλαϊκές – αντινεανικές πολιτικές του  Νίκου 
Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ.

Να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και να 
σταθούμε για ακόμα μια φορά πλάι στην νεολαία που δεινοπαθεί με μισθούς πείνας, 
ευέλικτα ωράρια εργασίας, ανασφάλιστη εργασία, στέρηση του δικαιώματος για 
συνδικαλισμό. Της νεολαίας που δουλεύει πολύ και αμείβεται λίγο, γιατί κάποιοι 
εντείνουν την εκμετάλλευση με τις ευλογίες των κυβερνώντων.  

Μέσα από αυτή την πολύμηνη διαδικασία κατά την οποία αναλύσαμε όλα αυτά 
και ακόμα περισσότερα αποδείξαμε έμπρακτα ότι παραμένουμε μια οργάνωση 
νεολαίας βαθύτατα Δημοκρατική και ώριμη, στα σώματα της οποίας διεξάγεται 
γόνιμος και παραγωγικός διάλογος.

Το Συνέδριο μας θα καταστεί γι’ ακόμα μια φορά εφαλτήριο νέων αγώνων και 
κατακτήσεων. Με ενότητα δράσης, αγωνιστικότητα, πίστη στην ιδεολογία μας 
συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Μόνο με την ΕΔΟΝ, μπορεί 
η νεολαία αυτού του τόπου να ελπίζει στο αύριο.

•Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

Με ενότητα 
δράσης, 

αγωνιστικότητα, 
πίστη στην ιδεολογία 

μας συνεχίζουμε 
μέχρι να φτάσουμε 

στον τελικό μας 
στόχο
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...απονέμεται στους δημιουργούς και χορηγούς 
του πιο σεξιστικά καινοτόμου ουροδοχείου στην 
ιστορία της ανθρωπότητας! Το βραβείο 
καλούνται να παραλάβουν 
ο δημιουργός, η Κυπριακή 
Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο 
οι οποίοι ομολογουμένως το 
έχουν τερματίσει. 

...απονέμεται στο Νίκο και 
στο Νικόλα που έχουν πλέον 
υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια, 
που έχουν πλήρως ταυτιστεί, 
που δεν συμφώνησαν ποτέ 
άλλοτε σε τόσα πολλά 
ζητήματα. Χειροκροτούμε 
και απονέμουμε στο Νίκο 
Αναστασιάδη και στον 
Νικόλα Παπαδόπουλο για τον 
ακαταμάχητο έρωτα τους και 
την ανηλεή τους συμπόρευση 
στην εφαρμογή αντιλαϊκών 
πολιτικών! 

...απονέμεται στον πρόεδρο 
της δημοκρατίας που 
αποδεσμεύτηκε για όλα όσα 
δεσμεύτηκε, εξαιρουμένου του 
γάμου του με την κυρία Άντρη!!!

...παίρνει η «CLASS ‘72».  Ο 
Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης, οι συμμαθητές, οι 
φίλοι και κουμπάροι του που 
ως δια μαγείας έχουν καταλάβει 
θέσεις κλειδιά και έχουν 
διαπρέψει για το έργο τους. 

...κέρδισε σε μια μάχη στήθος 
με στήθος με το ΕΛΑΜ ο 
Αρχιεπίσκοπος μετά κι από το 
μήνυμα που έστειλε στους πιστούς 
ανήμερα Χριστουγέννων το οποίο 
ξεχείλιζε με μίσος. Μίσος για 
τους Τουρκοκύπριους, μίσος για 
τους μετανάστες, μίσος για τους 
ΛΟΑΤΙ, μίσος για όποιον του θέτει 
εμπόδια στην επιχειρηματική του 
δραστηριότητα… μίσος! Σίγουρα 
εν τον εγράψαν μέλος στο ΕΛΑΜ; 

...απονέμεται στο 
ΕΛΑΜ, στελέχη του 
οποίου, μετρημένοι 
στα δάχτυλα του ενός 
χεριού κατέβηκαν 
για να κλείσουν τα 
οδοφράγματα. Δεν 
φοβήθηκαν, έστησαν 
τείχη (των 4 ατόμων) 
και βροντοφώναξαν 
«Τούρκως Καλώς, Μώνω 
Ναικρώς» 
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5συνέντευξη

«Ν»: Η Κουβανική Επανάσταση βρίσκεται τα τελευταία δύο 
χρόνια στα χέρια νέας ηγεσίας. Ποιες προκλήσεις έχει να 
αντιμετωπίσει η νέα αυτή ηγεσία;

Η νέα ηγεσία της Κούβας, ακουλουθεί την πορεία που χάραξε ο 
ιστορικός της ηγέτης Fidel Castro και βαδίζει με τις ίδιες αξίες 
και αρχές της Κουβανικής Επανάστασης, οι οποίες παραμένουν 
επίκαιρες ακόμα και για τις νέες γενιές.  Επικεντρώνεται στη 
νέα γενιά, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 
στην κουβανική πολιτική σκηνή. Ο αντι-ιμπεριαλιστικός 
χαρακτήρας της Κουβανικής Επανάστασης, ο κοινωνικός 
προσανατολισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας 
και της κουβανικής νοοτροπίας,  η διατήρηση της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης του κουβανικού λαού, η επέκταση του κοινωνικού 
χαρακτήρα της κουβανικής κοινωνίας, η οικοδόμηση ενός 
κοινωνικά προσανατολισμένου μοντέλου κοινωνίας, όλα αυτά 
αποτελούν χαρακτηριστικά της Κουβανικής Επανάστασης της 
οποίας ηγήθηκε ο σύντροφος Fidel, και παραμένουν αξίες 
και ιδανικά τόσο της κουβανικής κοινωνίας, όσο και των 
νεαρότερων γενιών της.

«Ν»: Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε όλη 
τη χώρα συζητήσεις σχετικά με αλλαγές στο Σύνταγμα. Πως 
προέκυψε η απόφαση για τις αλλαγές αυτές και προς ποια 
κατεύθυνση κινούνται; 

Τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το 6ο και το 7ο Συνέδριο 
του Κόμματος, πάρθηκε η απόφαση για την αναβάθμιση της 
κοινωνικής επίγνωσης και του υφιστάμενου κοινωνικού μοντέλου, 
για ενίσχυση της αποδοτικότητας της κουβανικής οικονομίας και 
τη λήψη μέτρων για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη 
πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.  Λαμβάνοντας έτσι υπόψιν 
τις σύγχρονες συνθήκες, τις ανάγκες και προκλήσεις μέσα στις 
οποίες ενεργεί και έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, εμφανίστηκε 
και η ανάγκη για αναθεώρηση του κουβανικού Συντάγματος, το 
οποίο ίσχυε από το 1976, με κάποιες τροποποιήσεις το 1992 και 
το 2002. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ξεκίνησε 
το φετινό Ιούλιο, οπότε και το κοινοβούλιο επικύρωσε τη 
διαδικασία. Έπειτα, ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία 133 χιλιάδων 
διαβουλεύσεων, η οποία διήρκησε 3 μήνες, στα πλαίσια της 
οποίας συμμετείχαν 8 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους για το 
νέο Σύνταγμα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν 600 διαφορετικές γνώμες 
και εισηγήσεις για να εξεταστούν και να συμπεριληφθούν  στο 
αναθεωρημένο Σύνταγμα. Μετά την έγκριση του προσχεδίου 
του νέου Συντάγματος από το κοινοβούλιο, η οποία έχει 
προγραμματιστεί για τον προσεχή Ιανουάριο, θα λάβει χώρα 
το σχετικό δημοψήφισμα για επικύρωση της απόφασης, ενώ 
τον Απρίλιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο 
αναθεωρημένο Σύνταγμα.

Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κουβανικού Κόμματος, παραμένει η 
καθοδήγηση του κράτους και της κοινωνίας, με απώτερο στόχο 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Κούβα. Αυτός ο ρόλος 
του, αντανακλάται και στο νέο Σύνταγμα, όπου προωθούνται πιο 
συμμετοχικές διαδικασίες, ενώ κάποιες εσωτερικές λειτουργίες 
θα πρέπει να αποκεντρωθούν και να διαχωριστούν. Μέσα από 
την ανοικτή διαβούλευση για το προσχέδιο του Συντάγματος, 
ο λαός δύναται να συμμετάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθιστώντας έτσι τη διαδικασία 
ως πιο δημοκρατική και συμμετοχική. Αυτό γίνεται για να 
επιτρέψει στον κουβανικό λαό να συμμετάσχει περισσότερο 
στις κυβερνητικές αποφάσεις, να εκφράζει τις απόψεις του 
και να αλλάζει ό,τι δεν συμφωνεί, για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στις 19 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της ΕΔΟΝ με τον αναπληρωτή Υπεύθυνο Διεθνών 
Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, 
Juan Carlos Marsan. Με την ευκαιρία της 
συνάντησης, η «Ν» είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση 
με τον σύντροφο Juan Carlos με αφορμή την 
επικαιρότητα αλλά και τη συμπλήρωση 60 χρόνων 
από την Κουβανική Επανάσταση.  

«Ν»: Η εκλογή Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έχει φέρει 
οπισθοχώρηση ακόμη και στις όποιες προσπάθειες 
είχαν γίνει κατά την προεδρία Ομπάμα για την 
βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Πώς 
εξελίσσεται ο αγώνας κατά του αποκλεισμού των 
ΗΠΑ σε συνδυασμό με την πολιτική της κυβέρνησης 
Τραμπ;

Ο αμερικανικός αποκλεισμός προς την Κούβα, ήταν 
η επίσημη κυβερνητική πολιτική ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, η οποία οξύνθηκε 
επί διακυβέρνησης Ντόναλτ Τράμπ. Η δίωξη όλων των 
οικονομικών συναλλαγών της Κούβας από τράπεζες 
και χρηματοοικονομικά κέντρα, η απαγόρευση να 
επισκέπτονται την Κούβα Αμερικανοί πολίτες και η 
επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων στις τράπεζες και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν οποιαδήποτε 
συναλλαγή με το κουβανικό κράτος, αποτελούν 
μονάχα μερικά παραδείγματα της σκληρής πολιτικής 
του εμπορικού, οικονομικού και χρηματοπιστωτικού 
εμπάργκο που ακολουθούν οι Η.Π.Α. κατά της Κούβας,  
από τις 19 Οκτωβρίου του 1960. Ο αποκλεισμός αυτός, 
αποτελεί τον κύριο περιορισμό και το βασικό εμπόδιο 
για την ανάπτυξη της Κούβας. Οι περιορισμοί αυτοί 
αφορούν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής στη 
Κούβα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, 
όπου η αμερικανική κυβέρνηση αποτρέπει την αποστολή 
συγκεκριμένων φαρμάκων που παρασκευάζονται στην 
Αμερική και προορίζονται για τα παιδιά. 

Δυστυχώς, παρόλο που για μια ακόμα χρονιά, η Κούβα 
κατέθεσε ψήφισμα για την καταδίκη του Αμερικανικού 
αποκλεισμού, στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 
έχοντας τη στήριξη της πλειοψηφίας των μελών της διεθνούς 
κοινότητας, εντούτοις πάλι δεν άλλαξε τίποτα. Ο κουβανικός 
λαός θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος 
για το μέλλον και την τύχη του, κόντρα στην υπονόμευση 
από τις Η.Π.Α. 

«Ν»: Δύο χρόνια από την ημέρα που έφυγε ο Φιντέλ 
Κάστρο, ποια μηνύματα θέλετε να στείλετε αναφορικά 
με την συνέχεια της επανάστασης στην Κούβα στους νέους 
στην Κύπρο και στον κόσμο που αγωνίζονται έχοντας ως 
φωτεινό παράδειγμα όσα καταφέρατε μέχρι σήμερα;

Ο Fidel, αποτελεί σύμβολο ενότητας, αντίστασης, 
αγωνιστικότητας και σιγουριάς για την τελική νίκη των 
λαών, στην πάλη τους για αυτοδιάθεση και εξασφάλιση 
του κυριαρχικού τους δικαιώματος να επιλέγουν οι ίδιοι 
τη μορφή διακυβέρνησης και το πολιτικό καθεστώς από το 
οποίο επιθυμούν να κυβερνούνται,  καθώς και το δικαίωμα  
να ρυθμίζουν την εθνική τους υπόσταση. Ο κομαντάντε 
Fidel μπορεί να μη βρίσκεται πια μαζί μας με τη φυσική του 
υπόσταση, αλλά αποτελεί το ιδανικό σύμβολο διεθνιστικής 
αλληλεγγύης και καθοδήγησης των λαών, στη μάχη για την 
υπεράσπιση της χώρας τους, του δικαιώματος για ανεξαρτησία 
και για την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Ο Fidel αποτελεί σύμβολο στην υπεράσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα την 
υπεράσπιση των Παλαιστινίων στο μακρόχρονο και αδικαίωτο 
αγώνα τους, ή την υπεράσπιση του Πουέρτο Ρίκο στη μάχη του 
για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και εν κατακλείδι, ένα μάθημα 
από τον Fidel: εαν επιθυμείς να σε σέβονται ως έθνος, τότε θα 
πρέπει να είσαι αρκετά “δυνατός” στις αρχές, τις αξίες και τα 
ιδανικά τα οποία πρεσβεύεις, έστω κι αν είσαι ένα μικρό νησί, 
όπως η Κούβα. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς τις 
πολιτικές σου θέσεις, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιβουλές και 
επιθέσεις, για να μπορείς να εξασφαλίσεις ένα καλύτερο μέλλον 
για τους εργαζομένους, τα παιδιά,  για όσους χρειάζονται 
την κρατική στήριξη και εν τέλη για την οικοδόμηση ενός 
δικαιότερου και πιο ανθρωπιστικού αύριο!

Επιμέλεια:
Δημήτρης Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου 
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«Success story»… σε ευάλωτα θεμέλια, με 
θύμα την κοινωνία

Κατά την τριήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού, οι 
βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ επανέλαβαν το κυβερνητικό αφήγημα 
για την οικονομία. Αυτό που ΔΕΝ είπαν, όμως, είναι από που 
προέρχεται και κυρίως με ποιο τρόπο κατανέμονται τα οφέλη 
από την ανάπτυξη.

- Το αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας στρέφεται ολοένα 
και περισσότερο στο εμπόριο υπηκοοτήτων, καθώς και σε 
άλλους συγκυριακούς παράγοντες, όπως ο τουρισμός και η 
παροχή υπηρεσιών καθιστώντας τα θεμέλια της ανάπτυξης 
πλασματικά και ευάλωτα. 

- Η φούσκα που δημιουργείται στον κατασκευαστικό τομέα 
λόγω της αυξημένης εξωτερικής ζήτησης, μεγεθύνει τους 
κινδύνους για εκ νέου κατάρρευση της αγοράς και κατ’ 
επέκταση της οικονομίας.

- Το «κοινωνικό μοντέλο» της Κυβέρνησης έχει οδηγήσει 
σε μια πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των 
ελάχιστων προνομιούχων και σε δραματική όξυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. 

- Το ποσοστό της αμοιβής των εργαζομένων ανέρχεται στο 
36% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας σταθερή μείωση τα τελευταία 
έξι χρόνια, τη στιγμή που τα κέρδη αυξάνονται, φτάνοντας 
στο 42% του ΑΕΠ.

- Οι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένοι 
στον πάτο, ενώ παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των 
εργαζομένων με αμοιβή μέχρι 1250 ευρώ (από 38% το 2012 
σε 43% το 2017), με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού όσων 
αμείβονται πέραν των 1250 ευρώ (από 62% το 2012 σε 57% 
το 2017).

- Οι κοινωνικές παροχές τα τελευταία έξι χρόνια παραμένουν 
σε χαμηλά επίπεδα, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν 
επαρκώς τα προβλήματα των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού. 

- Σε μια περίοδο που έχει επανεμφανιστεί, μετά από 
δεκαετίες, το φαινόμενο των αστέγων, η Κυβέρνηση 
παραμένει αδρανής. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο είναι 
ακόμα στα συρτάρια και για τη στέγαση των προσφύγων 
έχει απορροφηθεί για το 2018 μόλις το 56% των κονδυλιών.

- Η ανεργία παρουσίασε μείωση, αλλά οι συνθήκες 
απασχόλησης έχουν επιδεινωθεί. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας 
αντικαθίστανται από ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ η 
μερική απασχόληση και η προσωρινή εργασία ανέρχεται στο 
30,5% της συνολικής απασχόλησης.

- Τα δεδομένα στον τομέα της δημόσια υγείας είναι ακόμα 
πιο τραγικά. Υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό, ελλείψεις σε αναλώσιμα και 
φάρμακα, μεγάλες λίστες αναμονής, ταλαιπωρία των 
ασθενών, εξάντληση των λειτουργών υγείας.

Μεταρρυθμίσεις ή απορρυθμίσεις;

Οι κυβερνώντες αυτοχαρακτηρίστηκαν ως «μεταρρυθμιστές». 
Η πραγματικότητα τους διαψεύδει και πάλι:

- Στην Δημόσια Υπηρεσία, όποιο νομοσχέδιο κατέθεσαν, 
υποστηρίχθηκε μόνο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

- Για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 
κυβέρνηση οριοθέτησε ως στόχο την δραστική μείωση του 
αριθμού των Δήμων, χωρίς καμία διαβούλευση με τους 
αρμόδιους φορείς. 

- Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση στο χώρο της παιδείας, 
η αλαζονεία των κυβερνώντων, η στοχοποίηση και οι 
προσβλητικές αναφορές απέναντι στις χιλιάδες των 
εκπαιδευτικών και η απαξίωση του έργου που επιτελούν, 
έχουν οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κρίση την εκπαίδευση, η 
οποία αναμένεται εντονότερη το αμέσως επόμενο διάστημα.
 
Ιδιωτικοποιήσεις: ξεπούλημα του δημοσίου 
πλούτου

Μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019, είναι 
φανερές οι δεσμεύσεις και οι ισχυρές εξαρτήσεις των 
κυβερνώντων απέναντι στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. 
Δαιμονοποιώντας καθετί το δημόσιο, εξιδανικεύοντας καθετί 
το ιδιωτικό. 

- Η κυβέρνηση επιμένει δογματικά στην ιδιωτικοποίηση της 
CYTA. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Κυβέρνηση 
επιδίδεται σε μια συνεχή υπόσκαψη του Οργανισμού, με 
στόχο την μείωση των εσόδων της CYTA για να δικαιολογήσει 
το ξεπούλημά της σε ιδιωτικά χέρια. 

- Την «επιτυχία» των κυβερνώντων στις ιδιωτικοποιήσεις 
την είδαμε στο Λιμάνι Λεμεσού. Η σκανδαλώδης συμφωνία 
παραχώρησης του λιμανιού έχει οδηγήσει την Αρχή Λιμένων 
σε ζημιογόνα πορεία, την στιγμή που πριν την ιδιωτικοποίηση, 
η Αρχή Λιμένων κατέβαλε στο κράτος μέρισμα από κέρδη 
ύψους 89 εκατομμυρίων ευρώ.

- Συνεργατισμός. Τα όσα προκύπτουν μέσα από την Ερευνητική 
Επιτροπή για τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού είναι 
ενδεικτικά της εγκληματικής αμέλειας της Κυβέρνησης. Μαζί 
και των κουμπάρων, των συμμαθητών και των συμφοιτητών. 
Δηλαδή, η Κυβέρνηση αντί να επιστρέψει τον Συνεργατισμό 
-όπως δεσμεύτηκε- στους πολίτες, τον θυσίασε για να σώσει 
την Ελληνική Τράπεζα. 
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ε τον προϋπολογισμό για το 2019, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗ.ΣΥ συνεχίζει από εκεί που έμεινε την προηγούμενη πενταετία.

- Περαιτέρω κλιμάκωση του αυταρχισμού, του ετσιθελισμού και της αλαζονείας της Κυβέρνησης, μαζί με την απουσία συναίνεσης και διαβούλευσης με τις πολιτικές 
δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους.

- Συνέχιση μιας πολιτικής που εξυπηρετεί τους λίγους και τους προνομιούχους σε βάρος των πολλών. 

- Συνεχιζόμενη απόπειρα αμφισβήτησης των θεσμών, συναγερμοποίησης του κράτους και εξυπηρέτησης των ημετέρων.

M

Η τραγική πραγματικότητα επιβάλλει την επαναφορά της αναγκαίας ισορροπίας στην 
οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται μονόπλευρα. Χρειάζεται 
ισόρροπη ανάπτυξη, για να είναι και κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη.

Γι’ αυτό κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, το ΑΚΕΛ δεν αρκέστηκε στη μηδενιστική 
κριτική, αλλά παρέθεσε σωρεία προτάσεων προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων. 
- Νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των εργοδοτών για εφαρμογή των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας.
- Διασφάλιση ελάχιστων όρων απασχόλησης για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών.
- Κατάργηση μετατροπής εργαζομένων σε αυτοεργοδοτούμενους.
- Περιορισμός κατάχρησης του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών.
- Αύξηση της περιόδου πληρωμής επιδόματος ανεργίας από τους 6 μήνες που είναι σήμερα σε 
9 μήνες.

- Μείωση της περιόδου εργασίας ( 26 εβδομάδες)  για απόκτηση δικαιώματος ανεργιακού 
επιδόματος. 

Καταψήφιση του Προϋπολογισμού,
υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού
Το ΑΚΕΛ καταψήφισε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019, αφού αποτυγχάνει στο να 
αντιμετωπίσει τα δομικά προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, ενώ δεν περιλαμβάνει 
ουσιαστικές δράσεις και πολιτικές για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής 
πολιτικής. Ο αγώνας μέσα και έξω από τη Βουλή θα συνεχιστεί, για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων της κοινωνίας και του λαού μας.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής “Ν”

Α Κ Ε Λ :  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν
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τις 26 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά η εκδήλωση για το  Βραβείο 
Γυναικείας Προσφοράς «Κατίνας Νικολάου– Κλειώς 
Χριστοδουλίδου». Ένα χρόνο πριν το Γυναικείο 
Κίνημα ΠΟΓΟ πήρε την απόφαση για καθιέρωση 
του θεσμού αυτού, καθώς η ανάδειξη της δράσης 

και της προσφοράς των Κυπρίων γυναικών είναι αναγκαία τόσο 
για την ίδια την κοινωνία ως σύνολο αλλά και για τις ίδιες τις 
γυναίκες του τόπου μας. Βασικός σκοπός του θεσμού είναι να 
προβάλει, καθώς και να τιμήσει γυναίκες πρότυπα που κατά 
την διάρκεια της ζωής τους αγωνίστηκαν για τα γυναικεία 
δικαιώματα και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων 
εις βάρος της γυναίκας. Γυναίκες που συνέβαλαν στον αγώνα 
για κοινωνική ισότητα και ισοτιμία που είτε ήταν και είναι στην 
οργανωμένες στην ΠΟΓΟ είτε όχι, «πολέμησαν» για τις ίδιες 
αξίες ιδανικά και στόχους που παλεύουν μέχρι και σήμερα όλες 
οι γυναίκες του κινήματος.

Παράλληλα το Βραβείο έχει ως στόχο την διατήρηση στην 
συνείδηση της κυπριακής Αριστεράς και γενικότερα της 
κυπριακής κοινωνίας  τη μνήμη δύο γυναικών προτύπων 
της κυπριακής Αριστεράς και του γυναικείου κινήματος, της 
Κατίνας Νικολάου και της Κλειώς Χριστοδουλίδου. Η Κατίνα 
Νικολάου και η Κλειώ Χριστοδουλίδου ήταν απ’ τις πρώτες 
γυναίκες που εντάχθηκαν στο Κουμμουνιστικό Κόμμα Κύπρου 
κατά τη δεκαετία του 1920. Πάντα πρωτοπόρες και αγωνίστριες 
αφιέρωσαν την ζωή τους πλάι στην οργάνωση στηρίζοντας τους 
αγώνες των εργαζόμενων γυναικών για τα δικαιώματα των 
γυναικών στη μόρφωση, στην οικογένεια, στη δουλειά, στην 
κοινωνία  και για την δημιουργία μιας κοινωνίας στηριζόμενης 
στην κοινωνική ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Η σημασία 
της θεσμοθέτησης του Βραβείου Προσφοράς «Κατίνας Νικολάου 
– Κλειώς Χριστοδουλίδου» σηματοδοτεί την αναγνώριση 
της πολύχρονης προσφοράς τους που πρέπει να παραμείνει 
άσβεστη στην συνείδηση και μνήμη όλης της κοινωνίας. 

Το εκτελεστικό συμβούλιου της ΠΟΓΟ επέλεξε φέτος να 
τιμήσει την κυρία Αντρούλα Χριστοφίδου Ενρίκε, ιδρύτρια της 
οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking, συγγραφέα και παιδαγωγό, 
και την αείμνηστη Φανή Ολυμπίου, πρώτη Γραμματέα της ΠΟΓΟ. 

Η κυρία Αντρούλα Χριστοφίδου Ενρίκε, η πρώτη τιμώμενη 
της εκδήλωσης, είναι μια γυναίκα πρότυπο που αγωνίστηκε 

και αγωνίζεται μέχρι και σήμερα ενάντια σε μια από τις πιο 
βάρβαρες και αποκρουστικές μορφές βίας προς την γυναίκα, 
τη σωματεμπορία. Τη σωματεμπορία γυναικών που άθελά 
τους πέφτουν θύματα παράνομων κυκλωμάτων που τις 
σπρώχνουν στην εκπόρνευση, τις χτυπούν, τις βιάζουν, τις 
κακομεταχειρίζονται, τις κρατούν νηστικές και κλειδωμένες 
για μέρες ολόκληρες. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια 
στην σωματεμπορία της γυναίκας στάθηκε η κυρία Αντρούλα 
Χριστοφίδου, με πείσμα και επιμονή. Μέσα από το βιβλίο της 
με τίτλο «Άρωμα Κόλασης» διηγήθηκε με συγκλονιστικό τρόπο 
πραγματικές μαρτυρίες γυναικών-θυμάτων που έζησαν τον 
εφιάλτη της σωματεμπορίας η κάθε μια με το δικό της τρόπο, 
στην Κύπρο, πριν από μερικά χρόνια αλλά και σήμερα.  

Η κυρία Αντρούλα πάλεψε για να αλλάξουν νόμοι, πρακτικές 
και νοοτροπίες, συγκρουόμενη με υπουργούς, κρατικούς 
αξιωματούχους και λειτουργούς της χώρας. Στήριξε τις 
γυναίκες θύματα ώστε να εξασφαλίσουν ένα χώρο στέγασης, 
να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν ψυχολογική 
στήριξη, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Βγήκε στους δρόμους 
και κατέβηκε σε διαμαρτυρία πείνας έξω από υπουργεία. Δεν 
συμβιβάστηκε ποτέ με τίποτα λιγότερο από το δίκαιο και το 
σωστό. Στήριξε τις γυναίκες μετανάστριες όταν η κυβέρνηση τις 
διαχώρισε από τα παιδιά τους και υποστήριξε τα ασυνόδευτα 
παιδιά προσφύγων, μεταναστών και τις γυναίκες μονογονιούς. 

Η αείμνηστη Φανή Ολυμπίου, δεύτερη τιμώμενη της εκδήλωσης, 
έζησε και πάλεψε για την ισοτιμία και την ισότητα της γυναίκας, 
κρατώντας ψηλά το λάβαρο της γυναικείας χειραφέτησης και 
ισοτιμίας των φύλων, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
αντιμετώπισε λόγο των οπισθοδρομικών και φαλλοκρατικών 
αντιλήψεων που χαρακτήριζαν την τότε Κυπριακή κοινωνίας. 
Η Φάνη, ήταν από την αρχή μπροστά σε όλους τους αγώνες. 
Μέσα στην δεκαετία του 1940 μαζί με άλλες 22 νεαρές γυναίκες 
έβαλαν τα θεμέλια για το στήσιμο της Ένωσης Εργαζομένων 
Γυναικών σε ένα δωμάτιο στην παράδρομο Ερμού στο Βαρώσι, 
όπου για  να μπορεί να λειτουργήσει έπρεπε η καθεμιά να 
φέρνει την δική της καρέκλα από το σπίτι. Ασχολήθηκαν τότε 
με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 
γυναίκες στα συσκευαστήρια πατατών και πορτοκαλιών, τα 
εργασιακά ζητήματα στα υφαντουργεία και τα νηματουργία, 
καθώς και με τις γυναίκες που εργάζονταν ως υπηρέτριες 
σε σπίτια πλουσίων, την ισομισθία των γυναικών δασκάλων 
και νοσηλευτριών, αλλά και για το δικαίωμα ψήφου των 
γυναικών. Η Φάνη ήταν παρών στις μεγαλειώδεις απεργίες του 
1948 έξω από τις φυλακές, στην κινητοποίηση των γυναικών 
στις αντιαποικιακές διαδηλώσεις, και στο πολιτιστικό κίνημα 
που αναδείχθηκε μέσα από τις οργανωμένες γυναίκες. Η ίδια 
υπήρξε στην πρώτη γραμμή για την συνένωση όλων των 
προοδευτικών γυναικείων οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος. 
Αφού  η οργάνωση βγήκε από την παρανομία το 1959, ιδρύθηκε 
η Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων, όπου και 
ανέλαβε καθήκοντα πρώτης Γενικής Γραμματέως καθώς και 
της Επαρχιακής Γραμματέως της ΠΟΔΓ Λευκωσίας. Η Φάνη δεν 
ήταν μόνο παρούσα στους αγώνες, αλλά ήταν καθοδηγήτρια, 
ηγέτιδα και κυρίως αγωνίστρια μέχρι το τέλος. 

Ζώντας στην εποχή που η επιτυχημένη γυναίκα προβάλλεται 
ως η γυναίκα των εξωφύλλων των περιοδικών, η γυναίκα 
της βιομηχανίας ομορφιάς καλλιστείων, αλλά και της αστικής 
τάξης και σαλονιών, η ΠΟΓΟ επιλέγει να ταχθεί ενάντια και να 
προβάλει και να τιμήσει τις γυναίκες των αγώνων, γυναίκες 
πρότυπα για τις νέες γενιές. Γυναίκες που πάλεψαν για 
οργανωμένα και συλλογικά για τα κεκτημένα δικαιώματα των 
γυναικών όπως η κυρία Αντρούλα Χριστοφίδου και η αείμνηστη 
Φάνη Ολυμπίου. 

•Βασιλεία Κούτρα
Μέλος Τ.Ο Νέων Εργαζόμενων Στροβόλου

Φάνη Ολυμπίου
Αντρούλα Χριστοφίδου Ενρίκε
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9νέοι  επιστήμονες

Είναι αλήθεια ότι τα άτομα που θα αναπτύξουν Αλτσχάιμερ δείχνουν 
μείωση των γνωστικών λειτουργιών ήδη από την ηλικία των 40 (άλλες 
μελέτες αναφέρουν ακόμα και στα 30). Ο μέσος όμως άνθρωπος, 
παρουσιάζει ναι μεν φυσιολογικές γνωστικές αλλοιώσεις, χωρίς ωστόσο 
να είναι σε βαθμό που τον καθιστούν μη λειτουργικό. O Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι οι άνοιες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, δεν 
είναι φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης. Αναμένονται αλλοιώσεις 
στις μνημονικές ικανότητες, στην εκτέλεση πολύπλοκων γνωστικών 
δραστηριοτήτων καθώς και στην ταχύτητα σκέψης σε σύγκριση με 
νεαρότερες ηλικίες, όχι όμως σε βαθμό που να καθηλώνουν το άτομο. 
Παράλληλα οι μεγαλύτερες ηλικίες πιθανόν να κατέχουν υψηλό 
λεξιλόγιο, γενικές γνώσεις και κοινωνική σοφία, σε σύγκριση με 
νεότερούς τους και αναπτύσσοντας αντισταθμιστικές στρατηγικές, να 
διατηρούν τη λειτουργικότητά τους. 

Είναι σαφές ότι η γήρανση των γνωστικών 
λειτουργιών εμπλέκει μεταβλητούς και 
μη μεταβλητούς παράγοντες. Τα γονίδια 
παραδείγματος χάριν είναι ένας μη 
μεταβλητός παράγοντας που καθορίζει σε 
κάποιο βαθμό την πορεία της γνωστικής 
υγείας. Από την άλλη, η φυσική υγεία, η 
φυσική άσκηση, η ισορροπημένη μεσογειακή 
διατροφή καθώς και οι γνωστικές 
ενασχολήσεις θεωρούνται μεταβλητοί 
παράγοντες. 

Όπως γίνεται κατανοητό, στόχος μας είναι 
οι μεταβαλλόμενοι παράγοντες όπου ο 
άνθρωπος μπορεί να ασκήσει επιρροή 
επάνω. 

• Από την σκοπιά της γνωστικής ενδυνάμωση 
εάν ψάχνουμε κάτι αποτελεσματικό αυτό 
είναι η ενασχόληση γενικότερα με κάθε 
δραστηριότητα που απαιτεί νοητική διέγερση 
και με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι.

• Η χρήση τεχνολογίας και η συνεχής προσπάθεια για εκμάθησή της, είναι μια σύγχρονη και 
βολική λύση η οποία θα αναγκάσει το μυαλό σας να ακολουθήσει μονοπάτια που δεν είναι 
συνηθισμένο. 

ια ανασκόπηση σε τίτλους στη διεθνή βιβλιογραφία θα 
προκαλούσε φόβο για το εάν είμαστε όλοι καταδικασμένοι 
τελικά, να αναπτύξουμε οποιασδήποτε μορφής άνοια. 
Παράλληλα πιθανόν να μπορείτε να ταυτιστείτε με δηλώσεις 
όπως:

«Άνοιξα το ψυγείο και δεν ξέρω τι έψαχνα», «Τηλεφώνησα για να 
κλείσω ραντεβού και μόλις έκλεισα το τηλέφωνο δεν θυμώνουν τι ώρα 
έχουμε πει», «Δεν θυμάμαι εάν ήπια το χάπι μου σήμερα». Εάν όλα αυτά 
συμβαίνουν σε έναν 20χρονο, μάλλον θα περάσουν απαρατήρητα, σε 
έναν 40χρονο ίσως δικαιολογηθούν από την πίεση στη δουλειά και στο 
σπίτι, ενώ σε έναν 50 χρόνο θα προκαλέσει φόβο για το αν παρουσιάζει 
τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ.

M

• Η εκμάθηση γλώσσας, μουσικού οργάνου, η 
κατασκευή πάζλ, είναι λίγες από τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες που θα έχουν αποτέλεσμα κυρίως 
σε περίπτωση που δεν ασχολούσασταν με αυτές 
στο παρελθόν. 

• Μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή έχει 
αντίκτυπο στην εγκεφαλική λειτουργία και κατ’ 
επέκταση στη γνωστική υγεία. Αποφύγετε τα 
τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά 
και χοληστερόλη και επιλέξτε τροφές πλούσιες 
σε βιταμίνες, ωμέγα-3 λιπαρά (ψάρια, φασόλια, 
καρύδια) και αντιοξειδωτικά (φρούτα και 
λαχανικά).

• Η αερόβια σωματική άσκηση προστατεύει από την 
υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χοληστερόλη, 
τις καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο 
και τον διαβήτη – Πολλούς δηλαδή από τους 
παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ 
και άλλες μορφές άνοιας. Διατηρείστε λοιπόν σε 
φόρμα το σώμα σας, με ασκήσεις που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση. 

• Βρείτε τρόπους να χαλαρώνετε. Το άγχος, οι έντονοι ρυθμοί, η 
υπερβολική κούραση και η πολλή δουλειά συχνά μπλοκάρουν τον 
μηχανισμό της μνήμης και τη διαύγεια του πνεύματος. 

• Βελτιώστε άμεσα τη συγκέντρωση και τη διάθεσή σας διατηρώντας 
μια καλή ποιότητα ύπνου, τουλάχιστον για 6 συνεχόμενες ώρες. 

Ο πληθυσμός της γης γερνά τόσο γρήγορα όπου τα άτομα άνω 
των 60 θα ξεπεράσουν σε αριθμό τα παιδιά για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ανθρώπινου γένους μέχρι το 2050. Λαμβάνοντας λοιπόν 
υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά τη δημογραφική γήρανση, είμαστε 
αντιμέτωποι με όλες τις προκλήσεις που συνεπάγονται της γήρανσης 
των γνωστικών λειτουργιών. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να ενεργοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα ώστε να παραμείνουμε 
δραστήριοι και λειτουργικοί.

•Αντρέας Χατζηκυπριανού 
Ειδικός Επιστήμονας, Κέντρο 

Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
Εγγεγραμμένος Σχολικός Ψυχολόγος

Διδακτορικός Φοιτητής Κλινικής 
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει τεράστιες συνέπειες στο θέμα της στέγασης για 
τους πολίτες της Ευρώπης. Η ανεργία, οι αποκοπές στους μισθούς και η αβεβαιότητα 
θέτει πολλές οικογένειες σε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Πολλές οικογένειες 
δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και αγωνίζονται καθημερινά για να μπορέσουν 
να πληρώσουν το ενοίκιο ή το δάνειο που έκαναν για την κατοικία τους.

Ο ίδιος τραπεζικός τομέας που ευθύνεται για την οικονομική κρίση, μαζί με την 
αρπακτική του συμπεριφορά, έρχεται και εκμεταλλεύεται τις ευάλωτες οικογένειες 
για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη του.  Όσα έφερε η οικονομική και 
η τραπεζική κρίση οδήγησαν πολλές οικογένειες στην απώλεια των σπιτιών, των 
περιουσιών τους, των αποταμιεύσεων τους  αλλά και στην απώλεια του δικαιώματος 
σε μια αξιοπρεπή ζωή. 

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με την καθοδήγηση της Τρόικα,   κατάφεραν να αφήσουν 
τους πολίτες απροστάτευτους, στερώντας τους κάθε ίχνος κοινωνικής προστασίας 
και παροχών.  Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν δεν περιόρισαν απλά 
τις κοινωνικές παροχές. Οι νομοθετικές αλλαγές που ακολούθησαν, κατάφεραν 
την περαιτέρω  απελευθέρωση της οικονομίας της αγοράς όπου οι πλούσιοι θα 
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.  

Σε όλη την Ευρώπη, διάφορα κοινωνικά κινήματα, αντιστέκονται,  αψηφώντας 
τις προειδοποιήσεις έξωσης προκαλώντας και πιέζοντας για εφαρμογή 
πολιτικών στέγασης.  Η GUE/NGL στηρίζει αυτές τις λαϊκές πρωτοβουλίες 
και τα αιτήματα τους για άμεσο περιορισμό των εξώσεων στην Ευρώπη 
και κάνει κάλεσμα για σταθερά βήματα για την μεταρρύθμιση του νόμου περί 
στεγάσεως σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει προστασία του δικαιώματος 
στέγασης καθώς επίσης και να τερματιστούν οι εξώσεις.  Στεκόμαστε δίπλα στο 
κίνημα ακτιβιστών “Plataforma de Afectados por la Hipoteca” (Πλατφόρμα για 
τους επηρεασμένους από τις υποθήκες), στην Ισπανία, όπου κατά μέσω όρο 532 
οικογένειάς εκδιώκονται καθημερινά από τα σπίτια τους.  Επαναλαμβάνουμε το 
αίτημά τους για τη δίκαιη αναγνώριση του δικαιώματός τους στη στέγαση το οποίο 
συζητιέται εδώ και καιρό στην Ισπανική Βουλή.  

Η παρούσα κυβέρνηση της Ισπανίας και οι δεξιές δυνάμεις κάνουν τα αδύνατα 
δυνατά, έτσι ώστε να υπονομεύσουν τα δίκαια αιτήματα των Ισπανών πολιτών.  
Καταγγέλλουμε τον πόλεμο που κηρύχθηκε κατά του απλού Άνθρωπου.

Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής, Miguel Urbán, δηλώνει ότι η Πλατφόρμα, έχει ήδη 
καταθέσει εισήγηση για θέσπιση Νόμου Περί  Στέγασης, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός 
για συζήτηση στην Ισπανική Βουλή.   Επίσης πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο προτείνει 
αναδρομικές πληρωμές, οι οποίες θα είναι οικονομικά εφικτές, τερματισμό των 
εξώσεων, παροχή κοινωνικής στέγασης και εφαρμογή εγγυήσεων ότι  το νερό, το 
ρεύμα και το γκάζι δεν θα μπορούν να αποκοπούν.  Είναι ένας νόμος που προσφέρει 
ασφάλεια και προστασία στον πολίτη, ακριβώς το αντίθετο απ’ ότι προσφέρουν οι 
τράπεζες και τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία και η παρούσα κυβέρνηση.   

Συνεχίζοντας, ο Ισπανός Ευρωβουλευτής πρόσθεσε ότι «Πιστεύουμε ότι ο Νόμος 
αυτός προλαμβάνει τις δυσκολίες που έρχονται σχετικά με τα ενοίκια.  Επιστρέφουμε 
στη φούσκα που δημιουργήθηκε και προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή , η 
οποία συνοδεύεται με πρωτοφανείς επιθέσεις. Κλείνοντας, τόνισε ότι η πρόταση 
της Πλατφόρμας, μέσω δουλείας και κοινωνικής οργάνωσης μπορεί να προχωρήσει 
και να πετύχει ακόμα περισσότερα.  Ελπίζουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν θα 
περιοριστούν μόνο στην Ισπανία αλλά μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες για να αγωνιστούμε ενάντια στις περικοπές και τα μέτρα λιτότητας.

Με τη σειρά της η Ισπανή Ευρωβουλευτής, Paloma López,  δήλωσε: « Η Ισπανική 
κυβέρνηση πρέπει να επιλύσει το θέμα της στέγασης.  Για αυτό και εμείς στηρίζουμε 
τη συζήτηση στη Βουλή γύρω από την πρόταση της Πλατφόρμας.  Δεν επιθυμούμε 
μια Ευρώπη όπου υπάρχουν άδεια κτίρια ενώ οι άνθρωποι είναι άστεγοι.  Δεν 
επιθυμούμε τα σπίτια να αντιμετωπίζονται σαν επιχειρήσεις αφού η στέγαση δεν είναι 
προϊόν αλλά δικαίωμα για το οποίο οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Ο Πρωθυπουργός 
Mariano Rajoy αποφεύγει επιδεικτικά αυτό το καθήκον, γι’ αυτό ήρθε η ώρα να 
γίνει μια συζήτηση και να λυθεί αυτή η τραγωδία».

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, σχολίασε την τραγική πραγματικότητα 
της Ισπανίας και διαπίστωσε ότι το φαινόμενο αυτό άρχισε να παρουσιάζεται 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ως αποτέλεσμα των ίδιων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών.  εφαρμόστηκαν και σε αυτές.  Έδωσε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου 
μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν οι κατασχέσεις.  «Χιλιάδες άνθρωποι οι 
οποίοι ήταν συνεπείς στις πληρωμές των δανείων τους, μέχρι την ώρα που ξέσπασε 
η οικονομική κρίση μένουν απροστάτευτοι.  Καλούμε τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
να σταματήσουν τις εξώσεις και να προστατεύσουν την οικογενειακές κατοικίες».  
Τέλος, ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη προστασία του 
θεμελιώδους δικαιώματος στη στέγαση και του δικαιώματος σε μια αξιοπρεπή ζωή.  

Και στην Κύπρο!
Στη Κύπρο, το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή διαβίωση και το δικαίωμα στη στέγη, 
ενώ ήταν μέχρι σήμερα αυτονόητα παρατηρούμε να βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο, 
με το κράτος να σφυρίζει αδιάφορα. Ο Ζήνωνας Νικολαΐδης, νομικός σύμβουλος της 
Κίνησης για το Δικαίωμα Στέγασης δήλωσε ότι από πλευράς του το Υπουργείο Εσωτερικών 
ανέφερε ότι θα αυξηθεί για περίπου 10% -που αντιστοιχεί σε 20 περίπου ευρώ το επίδομα 
ενοικίου από την 1 Ιανουαρίου 2019, μέχρι τη δημιουργία νέας στεγαστικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα παρατηρείται 
ότι τα τελευταία χρόνια 
σημειώνεται αύξηση στον αριθμό 
των αστέγων.  Συγκεκριμένα με βάση 
τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή το 
Υπ. Εργασίας και ενώ στη Λευκωσία δεν 
υπήρχε καμία περίπτωση αστέγων, το 2017 
παρουσιάστηκαν 49 περιπτώσεις. Αντίστοιχη 
ανοδική τάση παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες 
επαρχίες με τους καταμετρημένους άστεγους στη Λεμεσό 
να ανέρχονται για το 2017 στους 24, στην Λάρνακα στους 
40 και στην Πάφο στους 15. 

Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να περιμένει. Η κυβέρνηση καλείται 
να αφήσει στην άκρη τα συμφέροντα του κεφαλαίου και να φροντίσει 
την παροχή των ελάχιστων στους πολίτες που έχουν ανάγκη. 

11ευρωπαϊκά θέματα Γενάρης
2019
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Η εφημερίδα αποτελεί από το 1960 μέχρι και σήμερα το 
εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ. Με μια αναδρομή στα τεύχη από 
τότε μέχρι σήμερα μπορούμε να εντοπίσουμε αποτυπωμένα 
σε αυτά τόσο τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα 
στις οποίες εκδιδόταν όσο και τις τεχνολογικές αλλαγές στις 
οποίες οφείλεται εν πολλοί η αλλαγή στην όψη της.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφημερίδα είχε αναστείλει 
τη λειτουργία της είτε λόγω των ιστορικών συνθηκών που 
προκάλεσαν τα γεγονότα του 1974, είτε λόγω οικονομικής 
δυσχέρειας της οργάνωσης.  

Σήμερα με αισθήματα περηφάνιας γιορτάζουμε την κυκλοφορία 
του 200ου τεύχους της «Νεολαίας» σε μορφή που είναι λίγο 
πολύ ίδια με αυτή που κρατάς στα χέρια σου. 

- Είμαστε περήφανοι που η ΕΔΟΝ εκδίδει την μοναδική εφημερίδα 
νεολαίας σε μηνιαία βάση, γεγονός που η οργάνωση έθεσε ψηλά 
στους στόχους της τις τελευταίες δεκαετίες και το πέτυχε. 

-Είμαστε περήφανοι γιατί η «Ν» στάθηκε άξια των προσδοκιών 
των μελών της οργάνωσης που συλλογικά αποφάσισαν τον 
ρόλο του εκφραστικού τους οργάνου, ως το μέσο εκείνο που 
θα βοηθά αφενός στη διάχυση των θέσεων και των προτάσεων 
της οργάνωσης και αφετέρου θα δίνει βήμα έκφρασης στους 
νέους του τόπου μας για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και 
να προβάλουν τη δράση τους.

- Είμαστε περήφανοι που η εφημερίδα μας κατάφερε όλα αυτά 
τα χρόνια να παρουσιάσει πληθώρα θεμάτων που αφορούν την 

κοινωνία και την  πολιτική στην Κύπρο και το εξωτερικό, να δείξει 
τη δράση και τις θέσεις των διαφόρων τμημάτων της ΕΔΟΝ, να 

παρουσιάσει θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, 
το περιβάλλον, την επιστήμη και να φιλοξενήσει συνεντεύξεις με 

σημαντικά πρόσωπα από διάφορους τομείς. 

-Είμαστε ακόμη περήφανοι που η «Ν» στηρίζεται στην εθελοντική 
δουλειά φίλων και μελών της οργάνωσης μας που έχουν την 

ευθύνη για όλη την πορεία της νεολαίας, από τον προγραμματισμό 
και την συγγραφή των άρθρων, τη σελίδωση και την εκτύπωση 

των τευχών, το μοίρασμα και τη διάδοση της ανάμεσα στους 
νέους.   

Με την ευκαιρία του 200 τεύχους «Νεολαία» επαναβεβαιώνουμε 
ότι η εφημερίδα μας θα συνεχίσει να εκδίδεται και τα επόμενα 

χρόνια, με τη στήριξη των ΕΔΟΝιτών και ΕΔΟΝίτισσων. Θα βρει 
τους τρόπους να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερες μάζες νέων 

ακόμα και στις σημερινές συνθήκες που τα ηλεκτρονικά μέσα 
έχουν καταλάβει την ενημέρωση. Θα παραμείνει η φωνή στους 

αγώνες της οργάνωσης μας και της Αριστεράς του τόπου μας. 



13αφιέρωμα Γενάρης
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14 EΔΟΝόπουλα

Ολοκληρώνεται 
στις 19 
Ιανουαρίου 2019 
η εκστρατεία του 
παιδικού μας 

κινήματος, «Κάλαντα 
Αλληλεγγύης». Ο 
θεσμός αυτός έχει 
καθιερωθεί εδώ και 
πολλά χρόνια, ως μια 
από τις σημαντικότερες 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
αλληλεγγύης των 
ΕΔΟΝόπουλων. Για 
άλλη μια χρονιά μέσα 
από το θεσμό αυτό 
προσφέρουμε βοήθεια 
και δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε παιδιά που 
το έχουν ανάγκη, τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό. 

Παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία στα 
ΕΔΟΝόπουλα μας, που συμμετέχουν στη δράση 
του κινήματος να συμβάλουν με το δικό τους 
τρόπο στο σκοπό της εκστρατείας. Δίνουμε τη 
δυνατότητα στα παιδιά μας να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη τους, υλική και ηθική, μέσα από τη 
συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας 
τα αισθήματα του ανθρωπισμού, της προσφοράς, 
του εθελοντισμού και τα συναισθήματα της 
αγάπης και της φιλίας των λαών.

Ιστορικά ο θεσμός των καλάντων έχει ως στόχο 
να εκφράσει τη διεθνιστική αλληλεγγύη της 
οργάνωσης μας, σε παιδιά και λαούς του κόσμου 
που βιώνουν τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων και πολέμων στις  χώρες τους. 

Επιπλέον, κάθε χρονιά τα «Κάλαντα Αλληλεγγύης» αφιερώνονται σε διαφορετικά παιδικά 
χαμόγελα. Κάποιες χρονιές είναι αφιερωμένα σε χώρες που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές, 
ενώ κάποιες άλλες χρονιές ήταν αφιερωμένα στο εσωτερικό για ένδειξη της στήριξης μας σε 
διάφορους φορείς. 

Φέτος, τα «Κάλαντα Αλληλεγγύης» είναι αφιερωμένα στα παιδιά της Ελλάδας, για την αποκατάσταση 
των ζημιών από τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι της Αττικής. Οι πυρκαγιές που έπληξαν την 
περιοχή της Αττικής το καλοκαίρι του 2018 είναι ίσως οι μεγαλύτερες και καταστροφικότερες, με τις 
ζημιές να καταγράφονται σε πολλούς τομείς. 12600 καμένα στρέμματα γης, 2500 κατοικίες κάηκαν 
ολοσχερώς και άλλες 4000 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Πέρα από τις υλικές καταστροφές, 96 
συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Βλέποντας όλα αυτά το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων 
δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο, έτσι αφιερώνει την εκστρατεία φέτος στα παιδιά της 
Ελλάδας. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων μας και τις εισφορές θα δοθούν για 
αποκατάσταση των ζημιών και για άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. 

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού 
του κράτους για δημιουργία οικισμών και υποδομών, ασφαλών για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Η δημόσια ασφάλεια και οι υποδομές σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μιας χώρας δεν πρέπει 
να βρίσκονται στο στόχαστρο αντιλαϊκών πολιτικών της Ε.Ε. και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Οι κρατικοί πόροι θα πρέπει να 
αξιοποιούνται για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Καλούμε λοιπόν όσους θέλουν να συνεισφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί 
μας στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ στο 22766459. Στήριξε και εσύ την 
προσπάθεια μας για περισσότερα παιδικά χαμόγελα.

Για τη διενέργεια της εν λόγω εκστρατείας έχουμε λάβει σχετική άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό Ν.Π. 66/2018, 
για διεξαγωγή του εράνου από τις 24/11/2018 μέχρι και τις 19/1/2019.

•Έλενα Αντωνίου
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων
Λεμεσού

κάθε χρονιά 
τα «Κάλαντα 

Αλληλεγγύης» 
αφιερώνονται σε 

διαφορετικά 
παιδικά χαμόγελα

Γενάρης
2019



15μαθητές

Τ
ον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία οι συνδιασκέψεις των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών Μαθητών 
(Ε.Σ.Ε.Μ) στη Λεμεσό, στη Πάφο, στην Λευκωσία 
και στη Αμμόχωστο. Σκοπός των Συνδιασκέψεων 
ήταν να συζητηθούν τα διαφορά ζητήματα που 
αφορούν τα σχολεία, την παιδεία και ευρύτερα 

την κοινωνία. Πριν από τις συνδιασκέψεις οι γραμματείες 
των Ε.Σ.Ε.Μ. ζήτησαν από τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια 
(Κ.Μ.Σ.) να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) με 
τα εκλεγμένα Συμβούλια Τάξεων (Σ.Τ) σε κάθε σχολείο με 
σκοπό να προηγηθεί η πιο πάνω συζήτηση και να μεταφέρει 
το κάθε σχολείο τα προβλήματα και τις εισηγήσεις στις 
γραμματείες των Ε.Σ.Ε.Μ. 

Η συζήτηση και οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν 
τόσο στις Γ.Σ. όσο και στις Συνδιασκέψεις δείχνει πως οι 
μαθητές μπορούν να έχουν λόγο και άποψη για τα μικρά 
και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους ίδιους και την 
κοινωνία μας. Οι Συνδιασκέψεις κατέληξαν σε συμπεράσματα 
και προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα 
σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο εμείς ως 
μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Επίσης οι Γραμματείες των Ε.Σ.Ε.Μ., κατέθεσαν ψήφισμα για 
την Παιδεία και τη διαφωνία τους με τους νέους κανονισμούς 
λειτουργίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 
2017 και ψήφισμα ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο. 
Οι νέοι κανονισμοί έχουν ήδη επηρεάσει πολλούς μαθητές. 
Ακόμη δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό μας πως τα 
σχολεία θα μετατραπούν σε εξεταστικά κέντρα στα οποία θα 
ασχολούμαστε μόνο με τις εξετάσεις οι οποίες θα περιορίζουν 
το χρόνο μας ενώ παράλληλα θέλουμε να ασχολούμαστε 
και με αλλά πράγματα όπως τον αθλητισμό, τη μουσική, 
την τέχνη κ.α. Οι μαθητές έστειλαν ένα ηχηρό και ξεκάθαρο 
μήνυμα πως είναι έτοιμοι να πάρουν δυναμικά μέτρα ενάντια 
στις εξετάσεις ανά τετράμηνο αν το Υπουργείο Παιδείας 
επιμένει στην εφαρμογή τους.

Τέλος ως μαθητές δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι 
τα σχολεία μας θα μετατραπούν σε φυλακές λόγω των 
νέων μέτρων ασφάλειας που προωθεί το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού. Με την τοποθέτηση καμερών και 
ψηλών κιγκλιδωμάτων τα οποία δεν αποτρέπουν τη βία 
και παραβατικότητα που υπάρχει στα σχολεία απλά την 
μεταφέρουν έξω από αυτά. 

Όλοι μαζί οι μαθητές ας αγωνιστούμε συλλογικά και 
οργανωμένα για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο 
που θα μας παρέχει ολόπλευρη μόρφωση και θα μας 
αναπτύσσει την κριτική μας σκέψη.

•Φάνος Χρίστου
ΠΕΟΜ Λυκείου Αγίου Νικολάου Λεμεσού
Αντιπρόεδρος ΠΣΕΜ

Αναγκαία η δημιουργία νέας
 Τεχνικής Σχολής στην Πάφο

Ένα από τα σο
βαρά προβλήμ

ατα που αντιμ
ετωπίζουν οι μαθ

ητές 

είναι η έλλειψη θέσεων στην Τεχνική Σχολή Πάφου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα πο
λλοί μαθητές, να μην μπορούν να 

εγγραφούν στους 

κλάδους της Τεχνικής Εκπαίδευση που θέλουν 
και εγγράφονται 

σε κάποιο Λύκειο. Επίσης η έλλειψη αιθουσών δημιουργεί ακόμ
η 

μεγαλύτερο πρ
όβλημα στους υφιστάμενους μα

θητές. 

Η απόφαση της Κυβέρνησης να μεταφέρει τμήματα της 

Τεχνικής σε Λύκειο της Επαρχίας δεν λ
ύνει το πρόβλ

ημα, αλλά 

αντιμετωπίζει για ακόμ
α μια φορά την Τεχνική Εκπαίδευση ως τον 

φτωχό συγγενή τ
ης Παιδείας. Αυτό που πρέπ

ει να γίνει είν
αι η 

δημιουργία νέας
 Τεχνικής Σχολής ώστε να μπορού

ν οι μαθητές 

που επιθυμού
ν να εγγράφονται στον κλά

δο που τους ε
νδιαφέρει.

•Μάριος Μακρής

ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής Πάφου

Πρόεδρος Τεχνικής Σχολής Πάφου

Μέλος ΕΣΕΜ Πάφου

Τα τελευταία 5 χρόνια το Υπουργείο 
Παιδείας έχει περιθωριοποιήσει τους μαθητές των 

Τεχνικών Σχολών σε  διάφορα θέματα καθώς αγνοεί συνεχώς 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι μαθητές καθημερινά. 

Μερικά από αυτά που ζητούμε είναι η γρήγορη μετάθεση καθηγητών 

, βιβλία τα οποία θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και κυρίως την 

δημιουργία ορθά εξειδικευμένων εργαστηρίων και αιθουσών όπου ο κάθε 

κλάδος ξεχωριστά θα μπορεί να διδαχτεί με άνεση τα Τεχνολογικά και Σχεδιαστικά 
μαθήματα. 

Οι μαθητές κάθε κλάδου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια τα οποία θα 

μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του μαθήματος αλλά και στην πρακτική 
εξάσκηση.Εμείς ως ΠΕΟΜ καταδικάζουμε αυτήν την διάκριση των μαθητών των Τεχνικών 

Σχολών και απαιτούμε από το Υπουργείο να δράσει ανάλογα ώστε να επιλυθούν 

τα προβλήματα το συντομότερο δυνατό. Ως ΠΕΟΜ προτείνουμε στο 

Υπουργείο την δημιουργία νέων Τεχνικών Σχολών σε όλη την Κύπρο, οι 

οποίες θα επιλύσουν σε κάποιο βαθμό τα πιο πάνω προβλήματα.•Γιάννος ΚόμποςΠΕΟΜ Γ’ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας

Γενάρης
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16 φοιτητές

διαμφισβήτητα το να είσαι φοιτητής σε ένα 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο στις μέρες μας σημαίνει 
αυτόματα και την αύξηση του κόστους της 
οικογένειας αφού δυστυχώς τα Ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια δεν σέβονται καθόλου τους νέους 
σήμερα αυξάνοντας κάθε χρόνο τα δίδακτρα, τα 
ενοίκια των φοιτητικών εστιών όπου υπάρχουν, αλλά 
προσθέτουν και επιπλέον κόστος στο φοιτητή. Στο 
τέλος οι φοιτητές καταλήγουν να προσπαθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο να αποπληρώσουν τα δυσβάστακτα 
αυτά έξοδα αντί να είναι αφοσιωμένοι στο διάβασμα 
τους 

Στην Κύπρο υπάρχουν πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια τα 
οποία έχουν μεταξύ τους ισχυρό ανταγωνισμό όχι για 
την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν αλλά 
για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται ως επιχειρήσεις. 
Βλέπουμε τα πανεπιστήμια να γιγαντώνονται στις πλάτες 
των φοιτητών αφού κάθε χρόνο τα δίδακτρα αυξάνονται 
κλιμακωτά γύρω στο 5% με 7%. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
αποτρεπτικό παράγοντας για αρκετούς νέους στο να 
σπουδάσουν στην Κύπρο, επιλέγοντας είτε να καταφύγουν 
στο εξωτερικό είτε να δουλέψουν.

Αδιαμφισβήτητα τα Πανεπιστήμια δίνουν κάποιες υποτυπώδεις 
υποτροφίες και διευκόλυνσεις πληρωμής, οι οποίες όμως και 
πάλι δεν είναι αρκετές για να βοηθήσουν τους φοιτητές να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους. Για παράδειγμα το να παρέχεις 
σε ένα φοιτητή το ποσό του 15% υποτροφίες ενός εξαμήνου και 
τα δίδακτρα να είναι 5500€ για το κάθε εξάμηνο αυτό δεν είναι 
ανάσα. Τα πανεπιστήμια κατά την πρώτη σου επαφή μαζί τους 
σε δελεάζουν με διάφορες προσφορές για να τους προτιμήσεις, 
σαν να και είμαστε σε μαγαζί με ρούχα, ωστόσο στη συνέχεια 
δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που οι ίδιοι δημιούργησαν. 

Μέσα στα δίδακτρα έρχονται τα λογιστήρια του Πανεπιστημίου 
χωρίς καμία προειδοποίηση και χρεώνουν στον φοιτητή επιπρόσθετα 
πράγματα μέχρι ακόμα και ασύρματο δίκτυο το οποίο αρκετές 
φορές υπολειτουργεί. Με λίγα λόγια, εφευρίσκουν τρόπους, 
εκμεταλλευόμενοι συχνά την εξέλιξη της τεχνολογίας για να κερδίσουν 
ακόμα περισσότερα. Δεν φτάνει μόνο αυτό, επιβάλουν στον φοιτητή 
την αγορά βιβλίων και άλλων προϊόντων γραφικής ύλης, ενώ αυτά θα 
έπρεπε να παρέχονται δωρεάν μέσα στην συνεχώς αυξανόμενη τιμή 
των διδάκτρων. Αν καλείται ο φοιτητής να πληρώσει ένα μέσο όρο 
€500 επιπλέον σε βιβλία τότε το συνολικό κόστος του Πανεπιστημίου 
φτάνει σε μεγαλύτερα επίπεδα. 

Είναι καλό να αναφερθεί ακόμα ένα παράδοξο γεγονός. Αρκετοί καθηγητές 
αναγκάζουν τους φοιτητές να προμηθεύονται απο τα βιβλιοπωλεία του 
Πανεπιστημίου (πληρώνοντας βέβαια) σημειώσεις και επιπλέον φωτοτυπίες 
του μαθήματος. Μια πολιτική την οποία τα ίδια τα Πανεπιστήμια επιβάλλουν 

στους φοιτητές, χωρίς να προβληματίζονται για το γεγονός 
πως μια μεγάλη μερίδα φοιτητών δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στα ολοένα αυξανόμενα 
κόστη.

A
Μέσα όμως στα υπόλοιπα κύρια έξοδα του φοιτητή προστίθεται και ο χώρος 
διαμονής αφού οι χώροι των πανεπιστημίων κατάντησαν να χρεώνονται 
πιο ακριβά και από δωμάτιο σε πολυτελές ξενοδοχείο. Για να διαμένει 
ένας μέσος φοιτητής σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου χρειάζεται 
γύρω στα €400 ενώ αν ανεβούμε κλίμακα, δηλαδή στα δύο και τριών 
υπνοδωματίων φτάνουμε ενοίκια €500 και €800 αντίστοιχα. 

Αυτές οι τιμές για ένα μέσο φοιτητή είναι εξωφρενικές αφού θα χεριάζεται 
για τον μήνα σίγουρα €1000 για να μπορεί να ζήσει. 

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη φοιτητικών εστιών στα ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια πλήν του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι οποίες όμως 
κατασκευάστηκαν με γνώμονα δήθεν τον φοιτητή και τις ανάγκες του, 
όμως δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Ο φοιτητής 
καλείτε και πάλι να πληρώσει από την τσέπη του εξωφρενικά ποσά για 
τις λεγόμενες «φοιτητικές εστίες». Πως γίνεται ένα Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 
που σέβεται τους φοιτητές του να κατασκευάζει εστίες οικονομικά 
προσιτές μόνο σε μία μερίδα φοιτητών η οποία είναι η μειοψηφία στο 
πανεπιστήμιο μας; 

Εμείς, ως Προοδευτική Κ.Φ, καταδικάζουμε αυτές της εξωφρενικές τιμές 
των εστιών τις οποίες καλείται να πληρώσει ο φοιτητής σε τριπλάσιο 
ποσό από αυτό της αξίας τους απλώς και μόνο για να πλουτίζουν οι 
μέτοχοι του πανεπιστημίου. Καλούμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου να αναθεωρήσει τις τιμές στις φοιτητικές εστίες 
στη βάση κοινονικοοικονομικών κριτηρίων για να είναι προσβάσιμες 
σε όλους τους φοιτητές.

Αυτά είναι κάποια από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία ένας 
φοιτητής έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την διαβίωση του και 
τη σίτηση του. Κάποια στιγμή τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια πρέπει να 
δούν τους φοιτητές ως νέους επιστήμονες με όραμα και όχι σαν ένα 
τραπεζικό λογαριασμό με μόνο τους μέλημα το πως να τον αδειάσουν.

Ως Προοδευτική ΚΦ τασσόμαστε ενάντια στις αντιλαϊκές και 
απάνθρωπες ταχτικές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των 
όποιων παρατάξεων στηρίζουν αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.  
Παράλληλα στεκόμαστε δίπλα στον κάθε φοιτητή και στον κάθε 
εργαζόμενο που ζει σήμερα σε συνθήκες πλήρους εκμετάλλευσης. 
Τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια πρέπει να κατανοήσουν ότι πρώτο τους 
μέλημα είναι ο φοιτητής και όχι η οικονομική τους ανάπτυξη. 

Αφήστε μας να σπουδάσουμε με αξιοπρέπεια!

•Λοΐζος Αντωνίου
Μέλος Τοπικής Οργάνωσης ΕΔΟΝ
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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17νέοι  εργαζόμενοι

ο συνδικαλιστικό κίνημα αναδύθηκε από τους αγώνες των εργαζομένων στις αρχές του 
18ου αιώνα στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. Εμφανίστηκε, κυρίως, στις μεγάλες 
βιομηχανίες. Σταδιακά, επεκτάθηκε σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι. Οι 
σκληροί εργατικοί αγώνες την περίοδο αυτή κατοχύρωσαν το δικαίωμα στην εργασία 
και άντλησαν έμπνευση από το όραμα για μια πιο δίκαιη κοινωνία, ένα καλύτερο αύριο.

Σήμερα, τρεις αιώνες μετά και 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, η ανάγκη για συνδικαλισμό 
είναι τεράστια. Το δικαίωμα στον συνδικαλισμό είναι νομικά 
κατοχυρωμένο από το 1932 και με τον διορισμό Εφόρου Συντεχνιών. 
Κάθε εργαζόμενος έχει το  δικαίωμα να συνδικαλίζεται ανεξαρτήτως 
αν δουλεύει στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι εργοδότες 
δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συνδικαλίζονται παρανομούν 
και καταπατούν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό τους το δικαίωμα 
έχει κατακτηθεί με αγώνες, θυσίες και το αίμα των προγόνων μας. 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να κατανοήσουν ότι το δικαίωμα 
στο συνδικαλισμό δεν είναι υποχρέωση αλλά η μόνη επιλογή για 
την διαφύλαξη των εναπομείναντων δικαιωμάτων αλλά και μόνη 
κατεύθυνση για την επαναφορά όσων έχουν απωλέσει.

Δυστυχώς, με αφορμή το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, 
εμφανίστηκαν οι εργαζόμενοι δέχτηκαν πολλά πήγματα, όπως 
απολύσεις, μειώσεις μισθών, πράγμα που έφερε μια αμφισβήτηση 
για τη δύναμη του Συνδικαλιστικού Κινήματος γεγονός που 
οδήγησε σε συρρίκνωση του.  Τα νέα αυτά δεδομένα οδήγησαν 
στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δημιούργησαν 
σχέσεις σύγχρονης σκλαβιάς μετατρέποντας τους χώρους εργασίας 
σε εργασιακό μεσαίωνα.

Ακόμα κι εκεί που υπάρχουν υπογραμμένες Συλλογικές Συμβάσεις, 
σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζονται και εκμεταλλεύονται με 
αυτό τον τρόπο την ανθρώπινη εργασία. Αυτό προκαλείται από 
την μη εφαρμογή  απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να 
εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις. 

Επίσης, πολλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα το Συνδικαλιστικό 
Κίνημα απορρέουν από τη μη νομοθετική  ρύθμιση των ωραρίων εργασίας στους 
εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις, η τάση των 
Κυβερνόντων για ιδιωτικοποιήσεις, φιλελευθεροποιήσεις ή μετοχοποιήσεις Ημικρατικών  
Οργανισμών, η αμφισβήτηση των Συλλογικών Συμβάσεων και η αντικατάσταση τους 

με προσωπικά συμβόλαια με εξευτελιστικούς όρους 
εργοδότησης, η ελαστικοποίηση και η νέα τάση της 
μερικής απασχόλησης, η συνδικαλιστική πυκνότητα 
και η δυσκολία που αντιμετωπίζει η συντεχνία στο να 
οργανώσει τους εργαζόμενους στους νέους κλάδους της 
πληροφορικής, των Ελεγκτικών Γραφείων και σ’ άλλους 
συναφείς τομείς όπως επίσης στο λιανικό εμπόριο, 
ιδιαίτερα στις μεγάλες υπεραγορές. Η έξαρση του 
φαινομένου της Ανασφάλιστης εργασίας καθώς επίσης 
η κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που 
δυστυχώς αρκετές φορές καταλήγουν θανατηφόρα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα 
αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους 
θα πρέπει να στηρίξουμε το Συνδικαλιστικό Κίνημα 
έμπρακτα και να μην το θεωρούμε ως μια απλή 
υποχρέωση. Να σταθούμε μέσω αυτού, ενάντια σε όλες 
εκείνες τις πολιτικές που θέλουν τους εργαζόμενους 
καταπιεσμένους έτσι ώστε να κερδίζει έδαφος το 
κεφάλαιο και να εδραιώνεται η πλουτοκρατία.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα σήμερα αγωνίζεται να 
βρει νέους τρόπους δραστηριοποίησής του και να 
επανασυνδέσει την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας 
οικονομίας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπαθεί 
όχι μόνο να χαράξει νέες πολιτικές αλλά και να 
καταπολεμήσει την τάση της πολιτικής απάθειας και της 
μειωμένης συμμετοχής των πολιτών στα συνδικαλιστικά 
δρώμενα. 

•Ανδρέας Αβραάμ
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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Μιχάλης Πουμπουρής
Ο Μιχάλης Πουμπουρής γεννήθηκε το 1919 στο Μαραθόβουνο και όντας το δεύτερο παιδί μιας 
φτωχής πολυμελούς οικογένειας πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Από πολύ μικρός αναγκάστηκε 
να εργαστεί στα μεταλλεία όπου έζησε την εκμετάλλευση και την αδικία. Το 1941 ο Μιχάλης 
Πουμπουρής εντάχθηκε στο νεοιδρυθέν ΑΚΕΛ και στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΣΕ. Έκτοτε 
έδινε το παρών του σε κάθε κρίσιμο αγώνα του κυπριακού λαού και υπήρξε πιστός στρατιώτης 
του ΑΚΕΛ, ακολουθώντας τα καλέσματα του κόμματος ανεξαρτήτως των όποιων συνθηκών.

Ο Πουμπουρής ακολουθώντας το κάλεσμα του ΑΚΕΛ, στις 16  Ιουνίου 1943 ρίχτηκε στον αγώνα 
ενάντια στο χιτλεροφασισμό. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την επιστροφή του 
στην Κύπρο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για αποστράτευση, καθώς οι Βρετανοί 
ήθελαν να στείλουν τους Κύπριους εθελοντές σε άλλες αποικίες για να καταστείλουν εξεγέρσεις.

Έζησε έντονα τα γεγονότα του ένοπλου αγώνα 1955-1959, τα οποία στιγμάτισαν την πατρίδα μας. 
Οι διώξεις του ίδιου και των συντρόφων του για τα πολιτικά τους φρονήματα κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ρίζωσαν ακόμα πιο βαθιά στη συνείδηση του τα πολιτικά του πιστεύω αλλά 
και την πίστη του στο κόμμα της εργατικής τάξης, το ΑΚΕΛ. Ο ίδιος , μαζί με πολλούς άλλους 
συντρόφους του, βρέθηκαν στην φυλακή όταν η Βρετανική κυβέρνηση κήρυξε το κόμμα παράνομο.

Εξαιτίας της ανάγκης να βοηθήσει την οικογένεια του όταν ήταν μικρός, αναγκάστηκε να 
σταματήσει το σχολείο. Αυτό δεν τον εμπόδισε όμως να διευρύνει τους ορίζοντες του και να 
καλλιεργήσει τις γνώσεις του και τα πολιτικά του πιστεύω, μέσα από την δράση του με το κόμμα. 
Το γεγονός αυτό τον κατέστησε αγαπητό και αξιοσέβαστο μεταξύ των συντρόφων του και ιδανικό 
για να αναλάβει την μεγάλη ευθύνη και τιμή της θέσης του Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ 
Αμμοχώστου για πάνω από 30 χρόνια αλλά και του μέλους του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος. 
Ο Πουμπουρής έγραψε βιβλία τα οποία εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για την ιστορία της Κύπρου 
και του κινήματος.

Τεράστια ήταν και η συμβολή του Μιχάλη Πουμπουρή και άλλων συντρόφων στη διατήρηση του 
ιδεολογικού χαρακτήρα αλλά και της διατήρησης της επιρροής του ΑΚΕΛ μέσα στο λαό μετά την 
εσωτερική κρίση του 1991.

Χρίστος Κουρτελλάρης
Ο Χρίστος Κουρτελλάρης γεννήθηκε στις 20 Σεμπτεμβρίου 1919 στο χωριό Εργάτες. Καταγόταν 
από φτωχή οικογένεια κι ως εκ τούτου ρίχτηκε από νωρίς στην εργασία. Κατά τα σχολικά 
του χρόνια κατά την περίοδο των διακοπών δούλευε ως εργάτης στα λαγούμια ενώ αργότερα 
υιοθέτησε το επάγγελμα του υποδηματοεργάτη. Στη συνέχεια έγινε μέλος της Συντεχνίας των 
υποδηματεργατών και ακολούθως εντάχθηκε στην Επιτροπή της. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής 
της τότε εποχής και το καταπιεστικό αποικιοκρατικό σύστημα αφύπνισαν την συνείδηση του 
Χρίστου Κουρτελλάρη.

Μετά την ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου στο χωριό του, εντάχθηκε στο κίνημα των 
Μορφωτικών Συλλόγων όπως και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Η ασταμάτητη πολιτική 
αλλά και πολιτιστική ενέργεια των Συλλόγων οδήγησε τους εργάτες στη δίψα διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων τους και στην οργάνωση του αγώνα τους. Ακολούθως εγγράφηκε και 
στο Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ). Ο Χρίστος Κουρτελλάρης ρίχθηκε στον 
πόλεμο εναντίων των ναζιστικών ορδών μετά την ιστορική απόφαση του ΑΚΕΛ της 16ης 
Ιουνίου 1943, ενώ παράλληλα μαζί με τους συντρόφους του έλαβε μέρος στην οργάνωση 
και την καθοδήγηση των κομματικών πυρήνων ανάμεσα στους συμπολεμιστές του. Μέσα στα 
στρατιωτικά παραπήγματα μετέφερε το μήνυμα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και του σοσιαλισμού δίνοντας στους συναδέλφους του την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Πήρε μέρος στην ίδρυση και τη λειτουργία της Συνεργατικής Έπαυλης Ονήσιας όπως και 
στο κίνημα για την ίδρυση της Ε.Α.Κ (Ένωση Αγροτών Κύπρου) στην οποία εκλέχθηκε στο 
Κεντρικό και Εκτελεστικό της Συμβούλιο και διετέλεσε για πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας. 
Ακολούθως εκλέγηκε Βουλευτής στην Επαρχία Κερύνειας με το ΑΚΕΛ.

Οι αξίες του σοσιαλισμού τον καθοδηγούσαν καθόλη την διάρκεια της ζωής του, 
ενδυναμώνοντας του την πίστη και τη θέληση. Σε όλες τις δύσκολες στιγμές του κόμματος και 
κυρίως κατά την περίοδο του 1989-90, έστησε το παράστημα του μαζί με άλλους συντρόφους 
αποκρούοντας κάθε προσπάθεια εκθεμελίωσης του Κόμματος στο όνομα μιας αταξικής και 
αντικομματικής αντίληψης.

Μας άφησαν τεράστια παρακαταθήκη
Οι σύντροφοι Χρίστος Κουρτελλάρης και Μιχάλης Πουμπουρής υπήρξαν σπουδαίοι αγωνιστές  και πάνω απ’ όλα πιστοι στα ιδανικά για τα οποία πάλευαν για ολόκληρη τη ζωή του, τα ιδανικά 
της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και  του σοσιαλισμού. Η δράση τους, η ανιδιοτέλεια τους και η πίστη τους στο κόμμα μας, το ΑΚΕΛ αποτελούν για εμάς τους 
νεότερους παραδείγματα προς μίμηση στον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο.

•Παναγιώτης Γεωργίου, Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παλλουριώτισσας
Βασιλική Δημητρίου, Τ.Ο. ΕΔΟΝ Τσερίου

Το 2018 ήταν η χρονιά που έφυγαν από τη ζωή δύο πολύ σημαντικές μορφές τους Λαϊκού Κινήματος και του κόμματος μας του ΑΚΕΛ, ο Μιχάλη Πουμπουρής και ο Χρίστος 
Κουρτελλάρης. Θέλοντας να τιμήσουμε τους αγώνες τους και τη δράση τους μέσα από τις γραμμές του κόμματος της εργατικής τάξης, του ΑΚΕΛ που αφήνουν στη νέα 
γενιά τεράστια παρακαταθήκη για τους σημερινούς και αυριανούς αγώνες θεωρήσαμε χρέος μας να κάνουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στον πρώτο μήνα της νέας 
χρονιάς. 
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19επετειακά

ρος τα τέλη του 1957 και ενώ ο απελευθερωτικός 
αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον των Άγγλων συνεχίζεται, 
είναι πλέον προφανές πως δεν θα επιτευχθεί ένωση 
με την Ελλάδα, που είναι ο σκοπός του αγώνα, αλλά 

πως θα υπάρξει λύση η οποία θα ανακηρύσσει την Κύπρο ως 
ανεξάρτητο κράτος. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο 
Γρίβας, ο οποίος έχοντας στο νου του την επόμενη μέρα της 
ανεξαρτησίας αποφασίζει να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό 
εξ’ αρχής. 

Ορκισμένος αντικομμουνιστής, βλέπει ως μεγαλύτερο αντίπαλό 
του το ΑΚΕΛ και διατάζει δολοφονίες μελών του λαϊκού 
κινήματος. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που έστειλε 
στον μητροπολίτη Άνθιμο στις 25 Ιανουαρίου 1958: «Πρέπει 
ν’ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση θαρραλέα. Οι κομμουνισταί 
είναι οι αντίπαλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνυται 
να τους εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα, ώστε να μην είναι 
πλέον υπολογίσιμος και δυναμένη δια των αποφάσεων της να 
επηρεάζει το εθνικόν ζήτημα όπως συνέβαινε μέχρι τούδε.»

Λίγες μέρες πριν μάλιστα είχε ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί 
το σχέδιο του. Στις 21 Ιανουαρίου 1958 δολοφονήθηκε στο 
χωριό Λύση ο γραμματέας του ΑΚΕΛ Μιχάλης Πέτρου. Αργά 
το απόγευμα εκείνης της μέρας, ομάδα ένοπλων μασκοφόρων 
της ΕΟΚΑ έφτασε στη πλατεία του χωριού για να τιμωρήσει 
τον Γιάννη Κολάνη, μέλος του ΑΚΕΛ, ο οποίος μερικές μέρες 
πριν, συγκρούστηκε με νεαρούς οι οποίοι προσπάθησαν να 
σκίσουν ελληνικές σημαίες γύρω από το οίκημα των Λαϊκών 
Οργανώσεων. Στη σκηνή έφτασε και ο Μιχάλης Πέτρου, ο 
οποίος παρενέβηκε και  κάλεσε όλους να κάνουν μια ψύχραιμη 
συζήτηση. Οι μασκοφόροι ξεκίνησαν να πυροβολούν στον 
αέρα και εν μέσω κλίματος τρομοκρατίας κάλεσαν όλους τους 
εθνικόφρονες να φύγουν και τους αριστερούς να κλειστούν 
στο καφενείο. Όταν αυτοί αρνήθηκαν, μια ριπή γάζωσε τον 
Μιχάλη Πέτρου και τραυμάτισε τον Ηλία Κουλουμή και τον 
Μιχάλη Μούσκο.

Η ΕΟΚΑ προσπάθησε  να δικαιολογηθεί προβάλλοντας διάφορους 
ισχυρισμούς. Στα επόμενα χρόνια ισχυρίστηκαν ότι ο Μιχάλης 

ήταν προδότης και πως προσπάθησε να αφαιρέσει την μάσκα 
ενός αγωνιστή, ακόμα και ότι οι αριστεροί επιτέθηκαν στους 
αγωνιστές με μαχαίρια και καρέκλες και αυτοί αναγκάστηκαν 
να αμυνθούν. Οι ψευδείς ισχυρισμοί όμως καταρρίπτονται από 
τα ίδια τα μέλη της ΕΟΚΑ στη Λύση. Μετά από αρκετά χρόνια και 
πολλές δημόσιες συζητήσεις που ακολούθησαν, οι αγωνιστές 
της αναγκάστηκαν να ομολογήσουν πως ο Μιχάλης Πέτρου δεν 
ήταν προδότης. Η παραδοχή αυτή μάλιστα περιλαμβάνεται σε 
έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2002.

Στις 21 Ιανουαρίου 1958 όμως, δεν δολοφονήθηκε μόνο ο Μιχάλης 
Πέτρου. Το βράδυ της ίδια μέρας δολοφονήθηκε στην Κώμα του 
Γιαλού ο Ηλίας Ττοφαρής. Ο Ηλίας ήταν πρωτοπόρο μέλος του 
λαϊκού κινήματος του χωριού. Και σε αυτή την περίπτωση οι 
Σύνδεσμοι Αγωνιστών προσπάθησαν να  απαλλαχθούν από τις 
ευθύνες τους. Ο υπεύθυνος της ΕΟΚΑ στην Καρπασία, Φώτης 
Παπαφώτης, ισχυρίστηκε ότι αγωνιστές έφτασαν στην Κώμα 
του Γιαλού για να ξυλοκοπήσουν δύο άτομα που κατ’ αυτόν 
στις 15 Ιανουαρίου αποκάλυψαν ονόματα μελών της ΕΟΚΑ και 
με σκοπό να διαβεβαιώσουν πως η οργάνωση τους δεν κάνει 
αντικομμουνιστικό αγώνα, αλλά μόνο εθνικό. Σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς του Παπαφώτη, οι αγωνιστές μάζεψαν στο 
καφενείο όλους όσους βρίσκονταν στον δρόμο εκείνο το βράδυ, 
αλλά ο Ηλίας Ττοφαρής δεν υπάκουσε και αποπειράθηκε να 
καλέσει και άλλους αριστερούς για ενίσχυση, γι’ αυτό το λόγο 
πυροβολήθηκε. Όμως ο Παπαφώτης αποκρύπτει πως εκτός 
από τον Ηλία πυροβολήθηκε και ο αδερφός του Νίκος, κάτι 
που θέτει σε αμφιβολία όλα όσα ισχυρίστηκε.

Όσον αφορά στο βράδυ της δολοφονικής επίθεσης, ο Νίκος 
Ττοφαρής αποκαλύπτει πως έξω από το καφενείο του χωριού 
και ενώ κουβέντιαζε με τον αδερφό του, εμφανίστηκαν δύο 
μεγάλες ομάδες μασκοφόρων. Οι μασκοφόροι ανέβηκαν στην 
βεράντα του καφενείου φωνάζοντας «μέσα βρωμόσκυλα». 
Μπήκαν όλοι μέσα χωρίς καμία αντίσταση και οι μασκοφόροι 
συνέχιζαν να φωνάζουν «στον τοίχο βρωμόσκυλα και θα σας 
πυροβολήσουμε». Όλοι γύρισαν με το πρόσωπο στον τοίχο και 
χωρίς καμία προειδοποίηση άρχισαν οι πυροβολισμοί. Πρώτος 
δέχτηκε τις σφαίρες ο Νίκος και μετά ο Ηλίας. Ακολούθως οι 

μασκοφόροι εξαφανίστηκαν και τα δύο αδέρφια με τη βοήθεια 
συγχωριανού τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο Ηλίας, 
σύμφωνα με τον αδερφό του Νίκο, στο δρόμο για το νοσοκομείο 
είχε τις αισθήσεις του και μάλιστα προσπάθησε να τραγουδήσει 
τον ύμνο του ΑΚΕΛ. Ο Ηλίας δέχθηκε 8 σφαίρες και με βάση 
τη διάγνωση των γιατρών του νοσοκομείου Αμμοχώστου οι 
σφαίρες πέρασαν στο σώμα του από δύο σημεία, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν στοχευμένοι και από 
κοντινή απόσταση. Στην κηδεία του Ηλία Τοφαρή παρευρέθηκαν 
χιλιάδες κόσμου, παρά την απαγόρευση των Βρετανών και 
της ΕΟΚΑ.

Όσους ισχυρισμούς και αν πρόταξαν οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών όλα 
αυτά τα χρόνια, για καμιά πρόθεση της ΕΟΚΑ να δολοφονήσει 
τους δύο, με πολιτικά κίνητρα, τους καταρρίπτει ο ίδιος ο 
Γρίβας μέσα από τα απομνημονεύματά του: «Οι παλληκαράδες 
αυτοί, οι οποίοι ήσαν ικανοί μόνο να προδίδουν μέλη μας σε 
Άγγλους...έφθασαν στο σημείο να πάθουν υστερίαν λόγω του 
φόνου δύο προδοτών Ακελικών.» Ο Γρίβας λοιπόν χαρακτηρίζει 
τους δύο αριστερούς ως προδότες και κάνει ξεκάθαρο πως οι 
δολοφονίες έγιναν με διαταγή της ΕΟΚΑ.

•Γιώργος Μαυρουδής
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αθήνας

Π

Βιβλιοπρόταση: 
«ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ Ο ΑΓΩΝ», 
ΕΟΚΑ και Αριστερά την 
περίοδο του 1955-59,
Μιχάλη Μιχαήλ 

*Μπορείς να το δανειστείς από τη 
δανειστική βιβλιοθήκη του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ

Γενάρης
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Μιχάλης Πέτρου Ηλίας Ττοφαρή
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R.S: Παναγιώτη, ξεκίνησες την πορεία σου στην 
ιστιοπλοΐα από το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Τι είναι 
αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο 
άθλημα;

Παναγιώτης Ιορδάνους: Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω 
για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στο περιοδικό 
σας και ν’ απευθυνθώ στους αναγνώστες σας. Όπως πολύ 
καλά είπατε ξεκίνησα από το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού σε 
ηλικία μόλις 5 χρονών. Αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ 
με την ιστιοπλοΐα είναι το γεγονός ότι προέρχομαι από 
οικογένεια ιστιοπλόων. 

Ο παππούς μου Παναγιώτης Ιορδάνους ήταν Παγκύπριος 
πρωταθλητής. Με την ιστιοπλοΐα ασχολούνται επίσης ο 
πατέρας μου Σωκράτης και η μητέρα μου Άντρη. Ξεκίνησα 
από την κατηγορία οπτίμιστ, μετά μεταπήδησα στο λεϊζέρ 
και πριν από ένα χρόνο στο φινν. Είχα την τύχη να κάνω 
πολλές προπονήσεις με τον Παύλο Κοντίδη, ο οποίος είναι 
και αυτός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. Είναι 
ένας τοπ αθλητής στην ιστιοπλοΐα και το παράδειγμα 
του μας δίνει και μας δύναμη να αγωνιστούμε και να 
παλέψουμε για να φτάσουμε τα δικά του κατορθώματα. 

R.S: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
Κύπριοι ιστιοπλόοι; 

Π.Ι:  Είναι  γεγονός ότι παρά τις επιτυχίες του Παύλου 
Κοντίδη, η ιστιοπλοΐα ακόμα βρίσκεται πολύ χαμηλά 
όσον αφορά την εξεύρεση χορηγών. Έχουμε τη στήριξη 
της Ομοσπονδίας στο επίπεδο που της επιτρέπουν τα 
οικονομικά της, όμως τα ζήτημα είναι πολύ μεγάλο. 
Δυστυχώς η Κύπρος είναι ένα νησί και δεν μπορούν να 
διεξαχθούν πολλοί και σημαντικοί αγώνες εδώ. Άρα εμείς 
πρέπει να βρίσκουμε τους πόρους και τους τρόπους και 
τους πόρους να συμμετέχουμε σε αγώνες στο εξωτερικό, 
και πιστέψτε αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. 

R.S: Οι δικοί σου προσωπικοί στόχοι ποιοι είναι; 

Π.Ι:  Στόχος μου είναι η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2020. Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά 
αφού θα κριθούν όλα. Θα γίνουν οι αγώνες για τις 
προκρίσεις στους Ολυμπιακούς στην Ιταλία και προσπαθώ 
να προετοιμαστώ κατάλληλα γι’ αυτό.

R.S: Να περάσουμε στο θέμα της επικαιρότητας και 
στην κίνηση αλτρουισμού που επέδειξες στον αγώνα 
στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που σε ώθησε να δώσεις το 
σκάφος σου σε ένα συναθλητή σου ο οποίος τυχαίνει να 
είναι από την Τουρκία  ενώ ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη;  

Π.Ι:  Τον Αλικάν Καϊνάρ τον γνωρίζω εδώ και 1,5 χρόνο. 
Από την ημέρα που μεταπήδησα στο Φινν είναι από τους 
πρώτους αθλητές που με βοήθησαν και είναι πάντα δίπλα 
μου όταν τον χρειαστώ. Στους Ευρωπαϊκούς και στους 
Παγκοσμίους αγώνες με βοήθησε πάρα πολύ. 

Δεν σκέφτηκα στιγμή εάν θα του έδινα το σκάφος μου. 
Είναι συναθλητής μου, με βοήθησε πολλές φορές, σαν 
πιο έμπειρος ιστιοπλόος. Δεν σκέφτηκα τι χώρα είναι, 
ή την εθνικότητα του, σκέφτηκα ότι είναι συναθλητής 
μου, είναι άνθρωπος, ξέρω τον χαρακτήρα του, είναι 
πολύ ευγενικός άνθρωπος, καλόψυχος.

Ήταν μια αυθόρμητη πράξη. Πιστεύω ο καθένας θα το 
έκανε, βλέποντας ένα συναθλητή τους να χαλά το κατάρτι 
του, κάτι για το οποίο δεν έφταιγε κι αυτός.

Έδινε τη μάχη του για ένα μετάλλιο και ήθελα πολύ να τον 
βοηθήσω να το πάρει, κάτι που στο τέλος έγινε, κέρδισε 
το αργυρό μετάλλιο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος 
γι’ αυτό.

R.S: Αντιλαμβάνεσαι ότι η κίνηση σου σχολιάστηκε 
και είτε ηθελημένα είτε άθελα σου, πέρασες ένα πολύ 
σημαντικό μήνυμα στην Κυπριακή κοινωνία:  Ότι 
δηλαδή στον αθλητισμό δεν χωρούν αντιπαλότητες, 
πόσο μάλλον εθνικές και πολιτικές…  

Π.Ι: Ναι γενικότερα στον αθλητισμό δεν χωρούν 
αντιπαλότητες ούτε εθνικές ούτε πολιτικές. Άλλο πολιτική 
άλλο αθλητισμός! Και επειδή στην κατηγορία μου στο 
Φινν είμαστε μόλις 200 αθλητές παγκόσμια, θέλω να σας 
πως ότι αισθανόμαστε μια οικογένεια. Αισθανόμαστε ο 
ένας δίπλα στον άλλο και όποτε υπάρξει πρόβλημα με 
έναν συναθλητή μας, προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα 
του και να τον βοηθήσουμε με οποιοδήποτε κόστος. 

Πέραν τούτου όμως το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι 
ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και στις δύσκολες στιγμές που 
αντιμετωπίζει ο καθένας μας είναι πρέπον να βρίσκουμε κάπου να 
πιαστούμε, αλλά και να ανταποδίδουμε πίσω αυτή την βοήθεια. 
Και κάτι παρόμοιο έγινε και στη δική μου περίπτωση με τον 
Καϊνάρ.

R.S: Ο Τούρκος αθλητής πως αντιμετώπισε αυτή σου την 
ενέργεια;  

Π.Ι: Στην αρχή θέλω να σας πω ότι δεν πίστευε στα μάτια του. 
Εν τέλει του έδωσα το σκάφος μου, κατάφερε να πάρει το 
μετάλλιο και στο τέλος μου έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά και μου 
είπε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα 
με αυτή μου την ενέργεια και είμαι σίγουρος ότι και ο Καϊνάρ 
θα συνεχίσει να είναι δίπλα μου όποτε τον χρειαστώ,  όπως 
ήταν και πριν από το γεγονός αυτό.

R.S: Παναγιώτη κλείνοντας αυτή την όμορφη συνομιλία 
θα θέλαμε να στείλεις το δικό σου μήνυμα στα νέα παιδιά 
που ξεκινούν σήμερα την προσπάθεια τους στο άθλημα της 
ιστιοπλοΐας   

Π.Ι: Η ιστιοπλοΐα γυμνάζει το μυαλό και το σώμα σου. Έχουμε 
την τύχη να γεννηθούμε και να μεγαλώσουμε σε ένα νησί με τις 
καταλληλότερες συνθήκες για προπόνηση και προετοιμασία. 
Το επίπεδο μας άρχισε να ανεβαίνει, όμως χρειάζεται πολύ 
δουλειά ακόμη. Αυτό που θα συμβούλευα τα νέα παιδιά που 
ξεκινούν τώρα είναι ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με την 
ιστιοπλοΐα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζεται πολύ δουλειά 
και αφοσίωση, όμως αξίζει τον κόπο! 

*Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Real Sports 
στις 7 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Παναγιώτης Ιορδάνους είναι ο Κύπριος αθλητής ιστιοπλοΐας ο οποίος συζητήθηκε το προηγούμενο διάστημα αφού παραχώρησε το σκάφος του στον Τούρκο αθλητή 
Αλικάν Καϊνάρ, όταν το σκάφος του δεύτερου παρουσίασε πρόβλημα στον διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας «2018 WINTER SERIES» που διεξήχθη στο Athens International Sailing 
Center, στην Αθήνα. Η πράξη του Παναγιώτη ήταν μια πράξη ανθρώπινη, μια πράξη η οποία στέλνει ένα δυνατό μήνυμα. Ότι οι άνθρωποι δεν χωρίζονται στη βάση της φυλής 
και του χρώματος και ότι όπως ο ρατσισμός και ο εθνικισμός δεν χωρούν στον αθλητισμό, δεν έχουν θέση ούτε στην ίδια την κοινωνία. 
Η αθλητική εφημερίδα Real Sports και ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιασής είχαν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον αθλητή, την οποία αναδημοσιεύουμε.  

Γενάρης
2019



21η «Ν» προτείνει

Μπάμπης Στόκας & Μελίνα 
Κανά
Τραγούδια από το πλούσιο προσωπικό τους ρεπερτόριο που έχουν 
αφήσει τα σημάδια τους στον χάρτη της ελληνικής δισκογραφίας 
αλλά και σπουδαία τραγούδια μεγάλων δημιουργών που μας 
συσπειρώνουν γύρω από ένα κοινό αίσθημα. Με ενωτική διάθεση, ο 
Μπάμπης Στόκας και η Μελίνα Κανά μας καλούν να θυμηθούμε τις 
αναφορές μας και να τραγουδήσουμε λόγια και μελωδίες από όλο 
σχεδόν το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού. Ηλεκτρικές μπαλάντες 
εναλλάσσονται με διαχρονικά λαϊκά τραγούδια, ορισμένα από τα 
οποία θα τραγουδήσουν για πρώτη φορά, σε ένα πρόγραμμα, που 
μέσα από τα ξαφνιάσματα και τις εκπλήξεις του, θα ανακαλύψουμε 
ξανά τα τραγούδια της ζωής μας.

Πότε: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στις 21:00 

Πού: Downtown Live

Η φαλακρή τραγουδίστρια
Το εμβληματικό έργο 
του 1948, είναι σήμερα 
πιο επίκαιρο από ποτέ, 
μια άγρια σάτιρα που 
χλευάζει το παράλογο 
στην επικοινωνία μεταξύ 
των ανθρώπων, σατιρίζει 
θέματα όπως η ισοπέδωση 
της ταυτότητας του 
ατόμου, η αποδοχή των 
σλόγκαν από τις μάζες, 
καθώς και τις συνταγές 
ιδεών που τροφοδοτούν 
και μεταμορφώνουν τις 
κοινωνίες σε συλλογικά 
αυτόματα.

Με τη «Φαλακρή 
Τραγουδίστρια» ο Ιονέσκο θεωρούσε ότι είχε γράψει την απόλυτη τραγωδία. Κι όμως, όπου 
παιζόταν το έργο, το κοινό έπεφτε κάτω από τα γέλια. Ο Ιονέσκο αρχικά αντέδρασε, αλλά τελικά 
συναίνεσε λέγοντας:  «Από τη στιγμή που το κωμικό είναι η διαίσθηση του παραλόγου, τότε, κατ’ 
εμένα, το κωμικό είναι πολύ πιο κοντά στην απελπισία παρά το τραγικό».

Πότε; 09, 10, 16, 17, 23,24 Ιανουαρίου στις 20:30 

Που; Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού - Κοραή 1, Αδαμάντιου Κοραή 1, Λευκωσία

Γράμμα σε ένα Παιδί
Η παράσταση 
βασίζεται στη 
διασκευή του 
βιβλίου Γράμμα σε 
ένα παιδί που δεν 
γεννήθηκε ποτέ 
της φεμινίστριας 
δημοσιογράφου 
και συντρόφου 
του Αλέξανδρου 
Παναγούλη, 
Οριάννα Φαλάτσι. 
Ένας σπαρακτικός 
μονόλογος, ένα 
ημερολόγιο ή 
γράμμα - μιας μάνας 
προς το έμβρυο 
που φέρει στην 
κοιλιά της. Ένα 
κείμενο - φωτιά, 
ένα εκρηκτικό ντοκουμέντο που συνταράσσει με τον ωμό ρεαλισμό του, αλλά και σχολιάζει 
μοιραίως, όλα αυτά που συμβαίνουν και στις μέρες μας. Η Ζέτα Δούκα σε μια κατάδυση ψυχής, 
δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας.

Πότε 25 Ιανουαρίου στις 20:30

Που: Θεάτρο Ριάλτο 

Φωτεινή Βελεσιώτου
Η Φωτεινή Βελεσιώτου με ανανεωμένο πρόγραμμα και νέες μουσικές 
αναζητήσεις περιόδευσε όλο το καλοκαίρι σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας, συντροφιά με τον Σωτήρη Μπαλλά. Αυτό το χειμώνα, έρχεται 
στην Κύπρο, και η συντροφιά μεγαλώνει. Ο Δημήτρης Φανής μαζί τους, 
σε μια φιλική συμμετοχή!!

Εκτός από τα αγαπημένα «Μέλισσες», τα «Διόδια», τη «Στάχτη» τα 
«Παραμύθια» και πολλά άλλα, η Φωτεινή Βελεσιώτου φέρνει στο 
προσκήνιο τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας και δίνει 
έμφαση στο λαϊκό ρεπερτόριο με τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων 
συνθετών.

Που; DownTownLive, Λευκωσία

Πότε; Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, ώρα 21:00 - 00:00

Μικρές Νοθείες
Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων του «9:05», που σημείωσε τεράστια επιτυχία για τρία χρόνια και 270 
παραστάσεις, συγκεντρώνοντας 130.000 θεατές, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συναντάει ξανά τον Οδυσσέα Ιωάννου επί 
σκηνής. Δύο καλλιτέχνες που μας έχουν χαρίσει μια σειρά από σπουδαίες στιγμές τα τελευταία χρόνια, σε μία παράσταση 
με αγαπημένα τραγούδια και μικρές ιστορίες για την ελπίδα, την ομορφιά, την μοίρα, την επιθυμία, τον ήλιο και το όνειρο.

Πότε και πού: 10 -11 Ιανουαρίου στις 20:30, Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός 
12 ,13,14 Ιανουαρίου στις 20:30, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών  

Συναυλία Μουσικής Δωματίου - Φλάουτο, Όμποε, 
Πιάνο
Κύπρος : Συναυλία Μουσικής Δωματίου - Φλάουτο, Όμποε, Πιάνο
Οι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Virginie Bove (φλάουτο) και Simeon Spasov (όμποε), μαζί με τον πιανίστα Borislav Alexan-
drov, καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σας προσκαλούν σε μια συναυλία μουσικής δωματίου. Το τρίο ενώθηκε αποκλειστικά για αυτή 
την μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με έργα των Telemann, Gaubert, Saint-Saëns Mendelssohn, Rachmaninov, 
Baton και Chopin.

Πού; Τεχνόπολις 20, Πάφος

Πότε: Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019, ώρα 8:30μμ.
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κατεύθυνση. Είναι δεδομένο 
πάντως, ήδη από την 
ώρα που γράφεται αυτό 
το κείμενο ότι υπήρξε μια 
ξεκάθαρη αλλά και άγαρμπη 
προσπάθεια ακροδεξιών 
κομμάτων και κινημάτων να 
ελέγξουν και να καπελώσουν 
το κίνημα των «κίτρινων 
γιλέκων», η πλειοψηφία του 
κόσμου που συμμετείχε στις 
κινητοποιήσεις, επέδειξε 
αντιφασιστικά αντανακλαστικά 
διαχωρίζοντας το κίνημα από 
ρητορικές ακροδεξιών που 
το στήριξαν αλλά και από 
φασίστες που συμμετείχαν 
σε κινητοποιήσεις.

Αντί επιλόγου
1. Η ανάλυση ενός ολόκληρου 
κοινωνικού κινήματος 
προφανώς και δεν μπορεί να 
καλυφθεί ούτε σε 500 ούτε 
σε 1000 λέξεις. Μια τέτοια 
προσπάθεια θα ήταν εκτός 
από ημιτελής και άστοχη. 

2. Την ώρα που γράφονται 
αυτές  ο ι  γραμμές , 
συνεχίζεται η κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων και 
των ζυμώσεων που έφεραν 
οι γενικές συνελεύσεις, 
ενώ συνεχώς διευρύνονται 
τα αρχικά αιτήματα του 
κινήματος και με αγωνία 
περιμένουμε να δούμε 
μέχρι που θα φτάσει αυτή η 
προσπάθεια. 

3. Θετικό στοιχείο θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί 
το γεγονός, ότι ενώ ζούμε 
σε μια περίοδο όπου σχεδόν, 
κατά κανόνα η λαϊκή 
αγανάκτηση μετατρέπεται 
σε στήριξη στην ακροδεξιά, 
στη Γαλλία υπάρχει μια έστω 
σχετική ριζοσπαστικοποίηση 
των αιτημάτων αλλά και 
των μορφών αντίδρασης 
στρωμάτων του λαού.
και…

4. Το κίνημα των «κίτρινων 
γιλέκων» είναι άλλη μια 
απόδειξη πως η λεγόμενη 
οικονομική σταθεροποίηση 
της Ευρώπης και το 
ξεπέρασμα της κρίσης, 
αποτελεί ένα παραμύθι 
της αστικής τάξης και των 
κυρίαρχων κύκλων της 
Ε.Ε. το οποίο διαψεύδεται, 
τραγικά, από την ίδια την 
καθημερινότητα όχι μόνο 
στη Γαλλία αλλά και σε 
πολλές άλλες χώρες με 
μικρούς ή μεγάλους αγώνες 
καθημερινά.

•Σεβήρος Κούλας
Υπεύθυνος Γραφείου 
Διεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
Μέλος Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Το πρώτο «Σοκ»
Το κίνημα των κίτρινων γιλέκων έχει, χωρίς υπερβολή, σοκάρει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Την στιγμή που γράφονται βέβαια, αυτές οι 
γραμμές, το κίνημα των κίτρινων γιλέκων βρίσκεται σε ανοικτό, «πόλεμο» ή πόλεμο, με την κυβέρνηση Μακρόν, με το μέλλον της αντιπαράθεσης 
να είναι ακόμα αβέβαιο.

Για να είμαστε βέβαια εντελώς ειλικρινείς μεταξύ μας, η Ευρώπη που σοκάρεται με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, είναι η ίδια Ευρώπη που πάντα 
σοκάρεται όταν λαοί του κόσμου ή τμήματα τους, αντιδρούν στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού.

Για σκοπούς ξεσκονίσματος της μνήμης καλό θα ήταν απλά να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση Μακρόν έχει «επιτύχει» και στο παρελθόν, να 
κινητοποιήσει το Γαλλικό λαό εναντίον της. Μόλις τον Σεπτέμβρη του 2107, ένα χρόνο και κάτι πριν δηλαδή, παρατηρήθηκαν συγκρούσεις με 
την αστυνομία σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας. Τις συγκρούσεις  ακολούθησαν εκατοντάδες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις αντιλαϊκές 
εργασιακές μεταρρυθμίσεις που προωθούσε τότε ο Εμανουέλ Μακρόν. 

Συσσώρευση αγανάκτησης και ξέσπασμα
Έχοντας υπόψη μας αυτό το σύντομο ιστορικό της κυβέρνησης Μακρόν, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι, τόσο η εμφάνιση του κινήματος των 
κίτρινων γιλέκων, όσο και ο θυμός και η ένταση με την οποία εξεγείρεται ο Γαλλικός λαός τον τελευταίο μήνα, αποτελούν συσσωρευμένη 
αγανάκτηση. Πρόκειται για την αυθόρμητη αντίδραση απέναντι στην ταξική βία που το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης του Εμανουέλ 
Μακρόν, ασκεί επί της πλειοψηφίας του Γαλλικού λαού. Από το 2007 και έπειτα οι πολιτικές λιτότητας στην Γαλλία εφαρμόστηκαν με κλιμακούμενο 
τρόπο, αυξήθηκε η ανισομερής κατανομή των φορολογιών, υπερφορολογήθηκαν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, οι μισθοί στο δημόσιο είναι 
παγωμένοι από το 2000 ενώ στον ιδιωτικό τομέα έχουν φθίνουσα πορεία με το κόστος ζωής να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Βασικό αίτημα και αφορμή της έναρξης του κινήματος, αποτέλεσε η  σταθερή αύξηση της τιμής των καυσίμων που παρατηρείται από τον 
περασμένο Γενάρη η οποία για μεγάλα τμήματα του Γαλλικού λαού καθιστά τη μετακίνηση απαγορευτική, αφού δενμπορεί να ανταπεξέλθει 
στο κόστος. Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ξεκίνησε από μια πρώτη –ακολούθησαν και άλλες– ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας. Ήταν ένα 
κείμενο υπογραφών με αίτημα τη μείωση της τιμής των καυσίμων, που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα τέλη Μάη 2018. Το κείμενο υπογραφών 
είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο κόσμο. Από τα 400 άτομα που το υπέγραψαν το περασμένο Οκτώβρη ξεπέρασε τις 800.000. Ακολούθησαν κι 
άλλες διαδικτυακές πρωτοβουλίες, όπως ένα διαδικτυακό βίντεο που κυκλοφόρησε με το ίδιο πάντα αίτημα στις 18 Οκτώβρη  το οποίο είδαν 
πάνω από έξι εκατομμύρια άτομα.

Πως συγκροτούνται τα «κίτρινα γιλέκα»;
Σύμφωνα με τον Bernard Vivier, διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της Γαλλίας «το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων είναι ένα άτακτο κίνημα 
βάσης που αναπτύχθηκε έξω από τις οργανωμένες δομές των συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων. Εξαιτίας της απουσίας ισχυρών 
συνδικάτων, η βάση εκφράζεται μέσα από προσωπικότητες που εμφανίζονται συγκυριακά».  

Είναι κύριο χαρακτηριστικό του κινήματος των κίτρινων γιλέκων ότι αυτοπροσδιορίζεται από την πρώτη στιγμή ως απολιτικό και ακομμάτιστο. 
Αυτό βέβαια δημιουργεί από μόνο του προβληματισμό για τον αγώνα του.

• Μέχρι που μπορείς να φτάσεις, όταν σε ένα ξεκάθαρα πολιτικό και ταξικό αγώνα, αποποιείσαι τα βασικά του χαρακτηριστικά; 
• Πόσο ευάλωτος γίνεσαι απέναντι σε τυχάρπαστες, οπορτουνιστικές πολιτικές δυνάμεις από την σοσιαλδημοκρατία μέχρι την άκρα δεξιά, 
όταν είσαι ανοικτός για όλους και για όλα;

Με βάση τον Λουί Μοράν, διευθυντή του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ανισότητα, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων είναι «μια αυθόρμητη 
ετερόκλητη συμμαχία δυσαρεστημένων πολιτών διαφορετικών έως και αντίθετων πολιτικών αντιλήψεων, που προέρχονται από τα λαϊκά 
και τα μεσαία στρώματα χωρίς καμία παράδοση συμμετοχής σε κινήματα. Δεν είναι κίνημα των πιο φτωχών στρωμάτων, αυτή η κοινωνική 
κατηγορία δεν έχει καν αυτοκίνητο ώστε να υποφέρει από την αύξηση της βενζίνης. Είναι κίνημα χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων που 
μετακινούνται πολύ συχνά με το αυτοκίνητό τους, διανύουν μεγάλες αποστάσεις, και ταυτόχρονα αισθάνονται ότι αποκλείονται από κάθε 
κοινωνική πολιτική».

Αυτή η ετερόκλητη συμμαχία τμημάτων του Γαλλικού λαού συνθέτει μια, ομολογούμενος ενδιαφέρουσα κατάσταση, η οποία όμως δεν 
προσφέρεται για εικασίες ως προς την τελική της κατάληξη. Η στάση των πιο δυναμικών συνδικάτων της Αριστεράς απέναντι στα Κίτρινα 
Γιλέκα ήταν, ειδικά στην αρχή, διστακτική. Η ανοιχτή υποστήριξη του κινήματος από την άκρα Δεξιά δημιούργησε ένα κλίμα καχυποψίας και 
δεν βοήθησε στη δημιουργία σχέσεων τέτοιων που να οδηγήσουν στη διατύπωση κοινών θέσεων και κοινού πλαισίου δράσης σε προοδευτική 

Εκδήλωση Αλληλεγγύης στον αγώνα των Γάλλων Εργαζομένων 

Γενάρης
2019



23διεθνή

5ο Συνέδριο της Νοτιοαφρικανικής 
Οργάνωσης Νεολαίας – YCLSA

Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 
το 5ο Συνέδριο της Νοτιοαφρικανικής 
Οργάνωσης Νεολαίας – YCLSA, της νεολαίας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Νοτίου 
Αφρικής. Στο συνέδριο καλέστηκε και 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Νεολαιών, η οποία έδωσε το παρών της 
δια του Προέδρου της σ. Ιάκωβου Τοφαρή.

Ο σ. Ιάκωβος Τοφαρή, έδωσε στον Γ.Γ. 
της YCLSA εκ μέρους του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, γλυπτό που 
απεικονίζει τους αγώνες του κυπριακού 
λαού και της ΕΔΟΝ. Παράλληλα ανέγνωσε 
χαιρετιστήριο μήνυμα της Ομοσπονδίας 
προς την YCLSA και επαναβεβαίωσε την 
αναγκαιότητα της διατήρησης των στενών 
σχέσεων μεταξύ της οργάνωσης και της 
ομοσπονδίας.

Χαιρετισμός Κ.Σ. ΕΔΟΝ προς το 8ο Συνέδριο της KSM – Τσεχίας
Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα προς την αδερφή οργάνωση 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας – KSM, για το 13ο συνέδριο της οργάνωσης 
που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2018 στη Πράγα. Η οργάνωση της 
KSM αγωνίζεται, όχι μόνο μέσα στο γενικότερο αντιδραστικό περιβάλλον του 
συστήματος και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται σε όλη 
της Ε.Ε., αλλά επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται σε μια χώρα στην οποία οι 
κομμουνιστές διώκονται και ο αντικομουνισμός είναι επίσημη κρατική πολιτική. 
Ως ΕΔΟΝ επαναβεβαιώσαμε την στήριξη μας προς τον αγώνα της νεολαίας και του 
λαού της Τσεχίας, για τα δίκαια και τα δικαιώματα του. Καταδικάζουμε για ακόμα 
μια φορά, τον αντικομουνισμό ως ένα από τα εργαλεία του συστήματος στην 
προσπάθεια αποπροσανατολισμού του λαού και της νεολαίας από την πραγματική 
αιτία των προβλημάτων του, το ίδιο το σύστημα. Το διεθνιστικό μας καθήκον 
επιβάλλει, την ακόμα πιο στενή επαφή και δράση μεταξύ των οργανώσεων μας, 
για να νικήσουν οι αγώνες μας. 

Νέο Τεύχος CENA Bulletin

Η περιφέρεια του CENA (Central Europe and North America), η περιφέρεια μας στην ΠΟΔΝ,  
εξέδωσε νέο Bulletin μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Σε συνέχεια του προηγούμενου τεύχους που 
δημοσιεύθηκε τον μήνα Νοέμβριο, συνεχίζεται η προσπάθεια για τακτική δημοσίευση του 
Bulletin της περιφέρειας. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει, στην πλατιά ενημέρωση για τις τρέχουσες 
εξελίξεις σε διάφορες χώρες όπως επίσης και στο να δοθεί βήμα έκφρασης σε διάφορες 
απόψεις της περιφέρειας.

Η ΕΔΟΝ συμμετείχε στη συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Γαλλική Πρεσβεία που διοργάνωσε η ΠΕΟ, μετά το κάλεσμα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), για έμπρακτη αλληλεγγύη στους Γάλλους εργαζόμενους. Η ΕΔΟΝ έδωσε το παρών της στέλνοντας μηνύματα αλληλεγγύης στον αγώνα της γαλλικής 
νεολαίας η οποία πρωταγωνιστεί σε μεγάλο βαθμό στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Η αδερφή οργάνωση της  Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας 
– MJCF αναμετάδωσε στα γαλλικά το μήνυμα αλληλεγγύης, που αποστείλαμε ως Κεντρικό Συμβούλιο, όπως και τις φωτογραφίες της εκδήλωσης.

5ο Συνέδριο της Νοτιοαφρικανικής 
Οργάνωσης Νεολαίας – YCLSA
Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου το 5ο Συνέδριο της 
Νοτιοαφρικανικής Οργάνωσης Νεολαίας – YCLSA, της νεολαίας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Νοτίου Αφρικής. Στο συνέδριο καλέστηκε 
και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών, η οποία 
έδωσε το παρών της δια του Προέδρου της σ. Ιάκωβου Τοφαρή.

Ο σ. Ιάκωβος Τοφαρή, έδωσε στον Γ.Γ. της YCLSA εκ μέρους του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, γλυπτό που απεικονίζει τους αγώνες 
του κυπριακού λαού και της ΕΔΟΝ. Παράλληλα ανέγνωσε χαιρετιστήριο 
μήνυμα της Ομοσπονδίας προς την YCLSA και επαναβεβαίωσε την 
αναγκαιότητα της διατήρησης των στενών σχέσεων μεταξύ της 
οργάνωσης και της ομοσπονδίας.
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