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»Συμμετοχή ΕΔΟΝ στο Φεστιβάλ Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων

Η ΕΔΟΝ συμμετείχε στο Φεστιβάλ 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ) 2014 που διοργάνωσε το 
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε 
συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης 

ΜΚΟ, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. 
Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 

στην Πλατεία Φανερωμένης με σκοπό 
την προώθηση και ενημέρωση του κοινού 

για τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 
τις δράσεις τους.

» Επισκέψου την ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ
Στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ

(www.edon.org.cy), μπορείς να βρεις 
τις ανακοινώσεις της ΕΔΟΝ, την 
αρθρογραφία και τις εκδηλώσεις 
προς τιμήν των 70χρόνων της ΑΟΝ-
ΕΔΟΝ, φωτογραφίες και βίντεο 
από τη δράση μας, τα τεύχη της 

«Ν» ένα μήνα μετά την κυκλοφορία 
τους και άλλα πολλά που αφορούν 

τους νέους.

» Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στη δικοινοτική 
αποστολή στο «Πλοίο της Ειρήνης»

Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε 
από τις 7 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 
σε δικοινοτική επαναπροσεγγιστική  
αποστολή στα πλαίσια της 
εκστρατείας «Year Of Cyprus 

2014». Την κυπριακή αποστολή 
αποτελούσαν 4 ελληνοκύπριοι 

και 2 τουρκοκύπριες. Η κυπριακή 
αποστολή επιβιβάστηκε στο πλοίο της 

ειρήνης (peace boat) στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο έχει 
ναυλωθεί από μια Μ.Κ.Ο. από την Ιαπωνία και κάνει τον 
γύρο του κόσμου προωθώντας την ειρήνη, την αλληλεγγύη 
και τον αντιμιλιταρισμό σε όλες τις χώρες του κόσμου που 
αντιμετωπίζουν συγκρουσιακά προβλήματα. Την αποστολή 
από δικής μας πλευράς αποτελούσαν οι Πέτρος Πέτρου, 
Χρύσανθος Ιωάννου και Ειρηναίος Μονογιός, στελέχη της 
ΕΔΟΝ.

Συνέντευξη 
18-19
•Τάσος Χαπέσιης, 
αθλητής σκοποβολής 
«Θα ενθάρρυνα 
οπωσδήποτε όλους να 
βρουν κάτι δημιουργικό 
ν’ ασχοληθούν ανάλογα 
με τον τομέα που τους 
ενδιαφέρει»

Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν…

Και να που ξαναβρέθηκαν. Και 
να που ξανά σέρνονται σε ένα 
πόλεμο στην περιοχή μας. Και να 
που και πάλι βρήκαν τον τρόπο 
να ξεκινήσουν τις πολεμικές 
μηχανές. Πατέρας Μπους, 
Κλίντον, υιός Μπους και τώρα 
Ομπάμα. Κρατάει τουλάχιστον 25 
χρόνια αυτή η πολεμική ιστορία 
στην περιοχή. Με άλλα λόγια, 

μια γενιά ολόκληρη ενηλικιώθηκε 
στη δίνη του πολέμου.

Τι κι αν συνεχώς δικαιολογούν 
τους πολέμους με πρόσχημα την 
τρομοκρατία; Τι κι αν συνεχώς 
βαφτίζουν ηγέτες και οργανώσεις 
τρομοκρατικές; Για εμάς είναι 
ξεκάθαρο ότι εξυπηρετούν 
τα δικά τους γεωστρατηγικά 

συμφέροντα. Γεωστρατηγικά 
συμφέροντα, πηγές ενέργειας, 
δρόμοι ενέργειας, επενδύσεις 
αμερικάνικων κολοσσών 
για ανοικοδόμηση των όσων 
κατάστρεψε ο πόλεμος τους. 
Ένας αιμοβόρος φαύλος κύκλος 
πόλεμου, ανοικοδόμησης, 
εκμετάλλευσης  χωρών και 
λαών, ξανά και ξανά. 

Ως παγκόσμιος χωροφύλακας, οι 
ΗΠΑ, εισβάλουν στις χώρες για 
να βάλουν σε «τάξη» τις διενέξεις 
Σουνιτών, Σιιτών, Αλεβίτων, 
Ισλαμιστών εναντίον Χριστιανών. 
Τίτλοι θορυβώδεις. Τίτλοι τρόμου, 
καθημερινά στα δελτία ειδήσεων 
για να δικαιολογηθεί η νέα δυτική 
πολεμική εξόρμηση στην Μέση 
Ανατολή. Παγκόσμιος σάλος από 
τους αποκεφαλισμούς υπηκόων 

δυτικών χωρών και πάει λέγοντας 
η ιστορία. 

Είμαι σίγουρος ότι θα διερωτάστε 
αν συμφωνούμε με τις πράξεις των 
τζιχαντιστών. Φυσικά και όχι. Είναι 
δυνατόν η ΕΔΟΝ να συμφωνεί με τις 
πράξεις φονταμενταλιστών; Φυσικά 
και όχι. Και γιατί στεκούμαστε 
κριτικά τότε; Γιατί ξέρουμε ποιος 
τους συντηρεί, ποιους τους γεννά 

και τους αναγεννά. Γιατί ξέρουμε 
ότι αυτοί που τους πολεμούν, αυτοί 
τους δημιουργούν. Γιατί αυτό το 
τέρας το χρηματοδότησαν και 
το στήριξαν όσο ποτέ. Γιατί στη 
δική μας πατρίδα, που αυτοί 
την οδήγησαν στην ντε φάκτο 
διχοτόμηση, σφυρίζουν αδιάφορα. 
Αυτοί που σήμερα το παίζουν οι 
θιασώτες της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας. 

Οι Η.Π.Α για άλλη μια φορά αξιοποιούν την 
κατάπτυστη πολιτική του διαίρει και βασίλευε.

»ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:
Η «Ν» προτείνει 38-39
Στρατιώτες - «Αναφορά» στη «Ν» 36

70χρονα ΑΟΝ - ΕΔΟΝ 46-47 (Μέρος 6ο)

Παραπολιτικά 6 – 9

Εκποιήσεις 12 - 15

Πολιτισμός 24 – 25
•Ποιητικές συλλογές ΕΔΟΝ

ΕΔΟΝόπουλα 26 – 27
•Σεμινάριο Καθοδηγητών ΕΔΟΝόπουλων
•Παγκύπριο κυνήγι θησαυρού 2014

Μαθητές 28 - 29
•Εκστρατεία συλλογής γραφικής ύλης ΠΕΟΜ
•Προβλήματα σχολείων

Φοιτητές 30 – 33
•Τμηματικές εκλογές Πανεπιστημίου Κύπρου και Frederick
•Θέλουν να κλείσουν το ΙΚΥΚ
•ΟΧΙ σε δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια

Νέοι Εργαζόμενοι 34 – 37
•Ημερίδα Τμήματος Νέων Εργαζομένων

Αθλητισμός 40 – 41 
•Ντόπινγκ – μάστιγα του σύγχρονου αθλητισμού

Περιβάλλον 42
•Συνομιλίες για το κλίμα: Που είναι τα λεφτά;

Διεθνή 44 – 45 
•Σύνοδος ΝΑΤΟ
•Η δραση της Τρομοκρατικής Οργάνωσης
“Ισλαμικό Κράτος”

Οργανώθου τζιαι εσού 
στην ΕΔΟΝ 

Νέοι μου οργανωθείτε 
ούλλοι σας εις την ΕΔΟΝ 
π΄ αγαπούσιν την ειρήνην 
τζι εν θέλουν τον σκοτωμόν. 

Η αγάπη τζι η ειρήνη 
τούτα φέρνουν το καλόν

τζιαι ποττέ τους εν θέλουσιν
 του αδρώπου το κακόν. 

Ο φασισμός τζι εθνικισμός 
εν τζιαι τα θκυο τους έναν 
μόνον κακά τζιαι εξόντωσην
φέρνουσιν στον καθέναν. 

Νέοι μου παραντζιέλλω σας 
ποττέ σας μεν κλουθάτε 

που μες τον νουν τζιαι την 
καρκιάν 

τον σατανάν ευκάρτε,
γιατί τζιείνος κουρτίζει σας 

τζιαι το κακόν βουράτε.
 

Έτσι έρκεται η αγάπη 
τζιαι ύστερις ειρήνην 

τζι αν θκιώξετε τον σατανάν 
έρκεται τζι η γαλήνη 

μες των αδρώπων τες καρκιές 
να φωλιαστεί, να μείνει. 

Παναγιώτης Ζήνωνος 
(Τεμπριώτης) 

Ορμήδεια, Σεπτέμβρης 2014



ον Οκτώβρη του 1931 η φτώχια, η 
καταπίεση και η δίψα για ελευθερία 
οδήγησαν τον Κυπριακό Λαό σε 
μια αυθόρμητη εξέγερση εναντίων 
του Βρετανικού αποικιοκρατικού 
καθεστώτος. Οι διαμαρτυρίες και 
οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν πολύ 
γρήγορα σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Τα γεγονότα του Οκτώβρη του 1931 έμειναν 
γνωστά στην σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου ως 
Οκτωβριανά.

Τα Οκτωβριανά ήταν μια αυθόρμητη και 
ανοργάνωτη αντιαποικιακή εξέγερση του λαού ο 
οποίος βρισκόταν κάτω από τη συνεχή καταπίεση 
των Βρετανών. Τα αίτια της εξέγερσης ήταν η 
βαριά φορολογία που επέβαλε η αποικιοκρατική 
κυβέρνηση και η μιζέρια του λαού που προήλθε 
από την οικονομική κρίση που επικρατούσε σε 
όλο τον κόσμο, της οποίας το τίμημα (ανεργία 
– πείνα), το πλήρωνε ο λαός μας όπως και οι 
άλλοι λαοί του κόσμου. Φαινόμενο αντίστοιχο 
της σημερινής κατάστασης.

Η περίοδος μετά τα Οκτωβριανά του 1931 
και μέχρι το 1941 είναι γνωστή με το όνομα 
παλμεροκρατία από το όνομα του κυβερνήτη 
Πάλμερ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του 
μετά τα γεγονότα του Οκτώβρη. Στη διάρκεια 
της παλμεροκρατίας, τέθηκαν εκτός νόμου το 
ΚΚΚ και οι οργανώσεις του. Απαγορεύτηκαν τα 
προοδευτικά βιβλία. Διαλύθηκαν οι συντεχνίες 
και έκλεισαν τα Εργατικά Κέντρα. Η μόνη 
πολιτική δύναμη που αντιστάθηκε οργανωμένα 
στην αποικιοκρατία ήταν οι κομμουνιστές. 
Μέσα από τους αγώνες των κατατρεγμένων 
κομμουνιστών τη δεκαετία του 1930 ξεπήδησε 
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ με την 
έναρξη της δεκαετίας του 1940 και το ξέσπασμα 
του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, δημιουργήθηκε μια 
νόμιμη έκφραση του ΚΚΚ, το ΑΚΕΛ. 

Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας 
την «Νεολαία»
(Τεύχος 137 – Oκτώβριος 2014)

Ο αγώνας είναι ταξικός!

Περί εκποιήσεων… ο λόγος
Δεν πρέπει να ανεχόμαστε να δουλεύουμε 
για ψευτοδεκάρες, χωρίς κοινωνικές 
ασφαλίσεις και άλλα δικαιώματα; Δεν 
ενδιαφέρει τους εργοδότες το όνομα του 
εργαζόμενου, αλλά το πώς θα κερδίσουν 
εις βάρος του; Η απάντηση είναι απλή!Να 
οργανωθούμε σε κάθε χώρο δουλειάς! Ο 
κάθε ένας με την τάξη του.

Γιατί ασχολούμαστε; Γιατί παλεύουμε; 
Μας πονοκεφαλιάζει το πως θα δώσουμε 
τη μάχη από το δικό μας μετερίζι να 
περιφρουρήσουμε τους εργαζόμενους 
και τα παιδιά από τη λυσσαλέα επίθεση 
ντόπιων και ξένων κεφαλαιοκρατών Όσο 
δεν ασχολούμαστε, τα πράγματα γίνονται 
χειρότερα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! 
Έχουμε ευθύνη να οδηγήσουμε τη νεολαία 
και τους εργαζόμενους στην ελευθερία και 
στο σπάσιμο των αλυσίδων τους. Έχουμε 

ευθύνη απέναντι στην τιμημένη 70χρονη ζωή 
και δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Έχουμε ευθύνη 
απέναντι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. 
Τον αγώνα να φτιάξουμε ένα κόσμο στο μπόι 
των ανθρώπων, στο μπόι των ονείρων μας! 
Όχι θεωρητικά αλλά με πράξεις! 

Καλή αντάμωση λοιπόν στις γραμμές της 
ΕΔΟΝ! Καλή αντάμωση στους δρόμους του 
αγώνα! Γιατί εδώ δεν ξεχωρίζει κανείς! 
Εδώ είμαστε ο κάθε ένας για όλους και 
όλοι για τον κάθε ένα! Hasta la victoria 
siempre!

•Χρίστος Μιχαήλ
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λεμεσού

Και ξεφεύγει ο άνθρωπος 
τ η ς  π α ρ ά π λ ε υ ρ η ς 
α π ώ λ ε ι α ς  κ α ι  τ ο υ 
θανάτου, μπαίνει σε ένα 
καράβι για μια καλύτερη 
ζωή κα ι  μένε ι  στο 
πέλαγος από τρικυμία και 
καλείται η δημοκρατία να 
αναλάβει την ευθύνη της 
και να τον περισυλλέξει 
να μην τον ξεβράσει 
η θάλασσα νεκρό. Η 
υποδοχή από εμάς: «Οι 
λαθραίοι, οι παράνομοι, 
οι γύφτοι έπρεπε να 
πεθάνουν».  Όχι! δεν 
είναι για ανθρώπους που 
μιλάμε, αλλά για τους 
άλλους. Τα δικά μας 
παιδιά που βρίσκονται 
κατά χιλιάδες σε όλες τις 
άκρες της γης δεν είναι 

μετανάστες; Τη ξενιτιά 
δεν την έζησε κανένας 
Κύπριος και Έλληνας. 
Διαγράψαμε τους δικούς 
μ α ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς 
μετανάστες ή μάλλον οι 
δικοί μας δεν πιάνουν τις 
δουλειές των ντόπιων. 
Οι χιλιάδες Κύπριοι και 
Έλληνες της Αγγλίας, της 
Αμερικής, της Αυστραλίας 
δ ε ν  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι , 
δ ε ν  α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν 
δικαιώματα από τα κράτη 
που τους φιλοξενούν; 
Τ ό σ η  η  κ α τ ά ν τ ι α 
ο ρ ι σ μ έ ν ω ν !  « Ε ί ν α ι 
ρατσισμός, ηλίθιε!» να 
μην συμπεριφέρεσαι 
σαν άνθρωπος, στον 
όποιο άνθρωπο είναι 
μετανάστης.

Άνοιξαν τα σχολεία! Όχι όμως όλα! Κάποια τα 
έκλεισαν. Κάποια συγχωνεύθηκαν! Τι κι αν το 
Λανίτειο Α’ και το Λανίτειο Β’ έγιναν ένα; Τι κι αν 
το Λύκειο Κύκκου στην Πάφο δεν έχει μαθητές 
στην πρώτη τάξη και πάει προς κλείσιμο; Τι κι 
αν δεν καλύπτονται όλες οι διδακτικές ώρες 
στα σχολεία λόγω έλλειψης καθηγητών; Τι κι 
αν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπήκε στο 
γύψο; Τι κι αν οι μαθητές ανά τάξη αυξάνονται; 
Τι και αν μαθητές λόγω των κομίστρων 

δυσκολεύονται να μεταβούν στο σχολείο; 
Τι και αν οι άποροι μαθητές αυξάνονται; 
Τις εκπαιδευτικές αδυναμίες του σχολείου 
θα τις αναπληρώσουν τα φροντιστήρια. 
Ας είναι καλά η παραπαιδεία και τα 
εκατομμύρια που ξοδεύονται σε αυτήν. 
Δε βαριέσαι, όσοι μπορούν οικονομικά 
να μορφώνονται. 

Άνοιξαν και τα πανεπιστήμια. Δεν 
είναι οικονομικά βιώσιμα, ιδιαίτερα 
τα ιδιωτικά. Δεν είναι βιώσιμα και γι’ 
αυτό και τα δίδακτρα είναι θεόρατα 
και το γεγονός ότι δεν έμεινε ταμπέλα 
για ταμπέλα χωρίς τη διαφήμιση 
τους, ήταν μια ευγενική προσφορά 
των κατόχων διαφημιστικών 
πινακίδων. Δεν ξοδεύτηκαν 
εκατομμύρια από τους ιδιοκτήτες. 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, έχει την απαίτηση από τους 
άπορους φοιτητές να εργάζονται στο 
Πανεπιστήμιο, για να είναι δικαιούχοι 
του ταμείου ευημερίας του πανεπιστημίου. 
Για το γεγονός ότι δεν παραχωρήθηκαν 
όλες οι θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
που είναι στη διάθεση των μαθητών, 
γιατί οι μαθητές δεν πέρασαν το όριο 
που έθεσαν οι ειδήμονες ακαδημαϊκοί, 
σιγά το πράμα θα πάνε στα ιδιωτικά να 
πληρώνουν δίδακτρα.

Η Βουλή έδωσε το πιο ισχυρό όπλο στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για να διαπραγματευτεί με την Τρόικα τις 
εκποιήσεις και να ανατρέψει τις παράλογες απαιτήσεις της. 
Η Βουλή κατά πλειοψηφία ψήφισε δίκτυ προστασίας των 
ανθρώπων του μόχθου και των ανθρώπων που δεν μπορούν 
να αντεπεξέλθουν στις δόσεις τους, επειδή τους έπληξε η 
ανεργία ή μειώθηκαν οι μισθοί τους. Η Βουλή προσπάθησε να 
προστατεύσει τους εγγυητές. Η Βουλή ψήφισε τη διαγραφή 
του υπολοίπου του δανείου σε περίπτωση πλειστηριασμού. Τι 
και αν ψηφίστηκαν αυτά και άλλα; Ο Πρόεδρος δε μασάει… 
Ο Πρόεδρος για άλλη μια φορά επιλέγει τα συμφέροντα των 
ξένων εις βάρος του λαού μας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο 
για να πειστεί και ο τελευταίος ότι ο Πρόεδρος έχει επιλέξει 
στρατόπεδο, που δεν είναι άλλο από τους επενδυτές και 
τους μετόχους των τραπεζών που συνεργάζονται με την 
Τρόικα, εις βάρος του λαού μας… 

Μετανάστες: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού…

Έναρξη νέας ακαδημαϊκής χρονιάςΝτόπιοι σύμμαχοι στα άνομα σχέδιά τους

Πόσες φορές να σφιχταγκαλιαστεί ο κ. 
Μπάιτεν με τον κ. Αναστασιάδη; Πόσες 
φορές να μας αποκαλέσουν στρατηγικό 
σύμμαχο στην περιοχή και όχι μόνο; Πως 
αλλιώς να μας το πουν οι Αμερικανοί για 
να καταλάβουμε ότι είμαστε δεμένοι στο 
άρμα του πολέμου και των συμφερόντων 
τους; Άκουσε κανείς εκείνο το περίφημο «We 
are back, we are with you» που ξεφώνισε 
με ένα πλατύ χαμόγελο ο κ. Μπαϊντεν στο 
προεδρικό, στην εδώ επίσκεψη του;

Τι εννοούσε; Εννοούσε ότι από την Κύπρο 
θα φεύγουν τα αεροπλάνα της RAF για να 
κτυπούν στο Ιράκ, στη Συρία και στη γύρω 
περιοχή. Εννοούσε ότι θα στηρίζαμε κατ’ 
εντολή τους, τη φασιστική κυβέρνηση της 
Ουκρανίας. Εννοούσε ότι η Halliburton θα 
δραστηριοποιείται στην Κύπρο  και ναι.... 
θα είναι δίπλα μας. Όπως και τότε το 74! 
Δίπλα μας δεν ήταν;









π ό  τ η 
Δευτέρα, σαν 
εκλελεγμένος 
Πρόεδρος πλέον, 
θα μπορώ να 

σηκώσω το τηλέφωνο και 
να μιλήσω με την Μέρκελ, 
όχι σαν αρχηγός της 
αντιπολίτευσης ή ένας φίλος, 
αλλά ως εντολοδόχος του 
λαού».
(Προεκλογική δήλωση 
Νίκου Αναστασιάδη, 15 
Φεβρουαρίου 2013).

 
Κρατήστε το τελευταίο: «ως 
εντολοδόχος του λαού».

Οι πρόσφατες εξελίξεις 
στο θέμα της ψήφισης του 
κυβερνητικού νομοσχεδίου 
για τις εκποιήσεις έχουν 
αναδείξει -πλέον- ξεκάθαρα, 
αφενός την απροθυμία της 
εκτελεστικής εξουσίας να 
διαπραγματευτεί με την 
Τρόικα προς όφελος της 
κοινωνίας και αφετέρου 
τους τακτικισμούς και τα 
επικοινωνιακά παίγνια από 
τα οποία ελαύνεται για να 
ασκήσει την εξουσία της 
«ως εντολοδόχος του λαού». 
Το τι έπραξε (ή μάλλον 
δεν έπραξε) ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και η 
Κυβέρνηση τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο, επιβεβαιώνει 
την ετσιθελική και αλαζονική 
προσήλωση προς το δικό τους 
«οικονομικό μανιφέστο».

Η αρχική φιλοσοφία του 
νομοσχεδίου για μαζικές 
εκποιήσεις με ισοπεδωτικό 
και αδιάκριτο τρόπο, ήταν 
φανερό ότι οδηγούσε στη 
μεταφορά του εθνικού 
πλούτου στα χέρια των 
ολίγων. Η έννοια του 
«δημοσίου συμφέροντος» 
μετακινήθηκε από την 
ταύτισή της με τις βασικές 
ανάγκες και τα συμφέροντα 
της κοινωνίας στην ταύτιση 
με τα συμφέροντα των 
ντόπιων και ξένων ελίτ. 
Παρά τις αντιδράσεις των 
κομμάτων, εξαιρουμένου του 
κυβερνώντος Δημοκρατικού 
Συναγερμού, η Κυβέρνηση 
μετερχόμενη απειλών και 
εκβιαστικών διλημμάτων, 
απέφυγε τη συνεννόηση και 
τη συναίνεση με τα πολιτικά 
κόμματα, προτάσσοντας -ως 
συνήθως- την αδιαλλαξία της 
Τρόικα.

Η στάση του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ κατά την 
εξέταση των αναπομπών από τη Βουλή ήταν 
-δυστυχώς- απογοητευτική για άλλη μία φορά. 
Αποδεχόμενοι τα εκβιαστικά διλήμματα και 
ταυτιζόμενοι πλήρως με την κυβερνητική 
πολιτική, αποδέχτηκαν την αναπομπή του 
Προέδρου επί της πρότασης νόμου που οι 
ίδιοι ψήφισαν, τροποποιώντας παράλληλα τη 
δεύτερη πρόταση με τρόπο που να… μην ενοχλεί 
Κυβέρνηση και Τρόικα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκποίησε 
εαυτόν, εκποιώντας τις συνταγματικές του 
εξουσίες προς όφελος των δανειστών. Κι αυτό 
δε συνιστά απλά θεσμική εκτροπή. Τον θέτει 
απέναντι από την κοινωνία, ως εκπρόσωπο 
και εντολοδόχο των «φίλων και εταίρων» του.

Το ΑΚΕΛ δε θα σταματήσει τον αγώνα. 
Θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε 
προσφερόμενη συμμαχία, ώστε προτού 
εφαρμοστεί ο επικίνδυνα ετεροβαρής νόμος για 
τις εκποιήσεις, να επανέλθει η ισορροπία στο 
θεσμικό πλαίσιο. Συναίνεση στην προσπάθεια 
Κυβέρνησης και Τρόικα να ανοίξουν διάπλατα 
το δρόμο  για μαζικές, αδιάκριτες εκποιήσεις 
σε βάρος των μικρο-οφειλετών, θυμάτων της 
τραπεζικής ληστείας, δεν θα υπάρξει.

Μαζικά και οργανωμένα θα δώσουμε τη μάχη 
για την προστασία των συμφερόντων του 
λαού. Άλλωστε, έχουμε ακόμα μπροστά μας 
πολλά.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ωστόσο, η διεκδικητική και 
υπεύθυνη στάση του ΑΚΕΛ και 
της αντιπολίτευσης γενικότερα, 
επέφερε -αρχικά- ένα πιο 
ισορροπημένο και κοινωνικά 
δίκαιο θεσμικό πλαίσιο που 
αφορά στις εκποιήσεις.

Μεταξύ άλλων, η κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία στήριξε την πρόταση 
νόμου ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ για την 
προστασία της κύριας κατοικίας 
και της μικρής επαγγελματικής 
στέγης για δανεισμό μέχρι 350 
χιλιάδες ευρώ. Υπερψήφισε 
τις προτάσεις για απαλλαγή 
των εγγυητών από τις όποιες 
υποχρεώσεις σε περίπτωση 
εκποίησης ενυπόθηκης 
περιουσίας, την απαλλαγή 
των μικρο-οφειλετών και των 
εγγυητών από το υπόλοιπο 
των οφειλών σε περίπτωση 
εκποίησης της ενυπόθηκης 

περιουσίας. Πρόσθετα, έτυχε 
έγκρισης η πρόταση για την 
απαγόρευση εκποίησης ακινήτου 
ιδιοκτητών που δεν έχουν τίτλο 
ιδιοκτησίας και είναι συνεπείς με 
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και 
η διασύνδεση της έναρξης ισχύος 
του νόμου για τις εκποιήσεις, με 
την έναρξη ισχύος του πλαισίου 
αφερεγγυότητας. 

Το γεγονός και μόνο ότι κάποια 
από τα πιο πάνω έτυχαν 
αποδοχής από την Τρόικα, 
φανέρωσε το διάτρητο των 
επιχειρημάτων της Κυβέρνησης 
για την «επιτυχημένη» 
διαπραγμάτευση και την 
«επάρκειά» της. Γεννιέται, όμως, 
φυσιολογικά το ερώτημα: τι θα 
γίνει με όσα η Τρόικα δεν κάνει 
αποδεκτά; Η κινδυνολογία, 
βεβαίως, αποτέλεσε και αυτή 

τη φορά το 
όπλο των 
δαν ε ι σ τών 
και των εδώ 
εκπροσώπων 

της. Η Κυβέρνηση άρχισε να 
διαχέει στον Τύπο την ανάγκη 
λήψης σκληρότερων μέτρων 
λιτότητας λόγω εμπλοκής του 
προγράμματος χρηματοδότησης, 
ενώ οι απειλές από επίσημα 
χείλη της Κυβέρνησης έδιναν 
και έπαιρναν.

Πρώτος ο Υπουργός Εσωτερικών 
δήλωσε ότι σε περίπτωση 
καταψήφισης του νομοσχεδίου 
το κράτος θα έχει χρήματα μέχρι 
τον Νοέμβριο. «Δεν σηκώνει 
άλλες περιπέτειες η οικονομία», 
τόνισε, σημειώνοντας ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια 
παλινδρόμησης στην πορεία 
ανάκαμψης που έχει ξεκινήσει. 
Η ζημιά στην οικονομία λόγω της 
κινδυνολογίας, τεράστια.

«Α

Στο ίδιο μοτίβο και οι… 
ανεξάρτητοι Σύμβουλοι του 
Προέδρου.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος 
κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης, 
επικεφαλής του Συμβουλίου 
Εθνικής Οικονομίας (της 
ποιας;;;), ως εντεταλμένος και 
άτυπος εκπρόσωπος/φερέφωνο 
του Προέδρου Αναστασιάδη, 
απείλησε (γιατί περί απειλής 
πρόκειται) πως ο κυπριακός λαός 
θα υποστεί δεύτερο κούρεμα των 
καταθέσεών του, σε περίπτωση 
που τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
καταψηφίσουν το νομοσχέδιο 
που κατέθεσε η κυβέρνηση για 
τις εκποιήσεις! Αποτέλεσμα; 
Καταθέτες έσπευσαν να 
αποσύρουν 60 εκατομμύρια σε 
μια μέρα!

Ο δε ανεκδιήγητος Δημήτρης 
Γεωργιάδης, Πρόεδρος του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, 
εξέφρασε η θέση ότι 
αναπόφευκτα κάποιοι θα χάσουν 
τα σπίτια και τις δουλειές τους, 
καθώς και το ότι είναι λάθος να 
ρυθμιστεί νομοθετικά ο νόμος 
των εκποιήσεων, άρα λάθος και 
να τύχουν της οποιασδήποτε 
προστασίας τα θύματα της 
τραπεζικής κρίσης! 

Στο τέλος, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας όφειλε να επιλέξει πως 
θα προχωρήσει: Με την κοινωνία 
ή τους δανειστές; Και επέλεξε για 
άλλη μια φορά τους δανειστές, 
προχωρώντας σε απ’ ευθείας 
αναφορά στο Ανώτατο τεσσάρων (4) 
προτάσεων νόμου που υπερψήφισαν 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης και 
τα οποία επεδίωκαν με στοχευμένο 
τρόπο την προστασία των μικρο-
οφειλετών και των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών, καθώς και στην 
αναπομπή άλλων δύο (2) προτάσεων 
νόμου.



Αντιταχθήκαμε στη φιλοσοφία τους….
 Το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε με συνέπεια και κατήγγειλε ευθύς εξ’ αρχής τη φιλοσοφία των κυβερνώντων και της Τρόικα για  
 μαζικές εκποιήσεις περιουσιών με ισοπεδωτικό τρόπο.

Θα είχε αποτέλεσμα…
 Τη βίαιη μεταφορά εθνικού πλούτου και ακίνητης ιδιοκτησίας από τον μέσο πολίτη, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες  
 επιχειρήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο.

Προειδοποιήσαμε…
 Ότι το νομοσχέδιο θα καταψηφιζόταν, αν δεν άλλαζε ριζικά η φιλοσοφία του.

Δεν περιοριστήκαμε στην αντίδραση!
 Το ΑΚΕΛ κατέθεσε δέσμη προτάσεων-τροπολογιών που ανέτρεπαν στην πράξη τη φιλοσοφία του κυβερνητικού νομοσχεδίου.  
 Σκοπός της όλης προσπάθειας του ΑΚΕΛ δεν ήταν η προστασία των μεγαλο-οφειλετών που αρνούνται να αποπληρώσουν  
 τα χρέη τους. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα προστάτευε με στοχευμένο τρόπο   
 εκείνους τους οφειλέτες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι πλήγηκαν από την οικονομική κρίση και δεν  
 μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους. 

Ποιο το αποτέλεσμα;
 Ως αποτέλεσμα της σταθερής, υπεύθυνης και διεκδικητικής στάσης του ΑΚΕΛ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις  
 της αντιπολίτευσης, είχαμε επιτύχει ένα -υπό τις περιστάσεις- δίκαιο και ισορροπημένο θεσμικό πλαίσιο για το θέμα των  
 εκποιήσεων:

Δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να προχωρήσει με τους δανειστές. Η απ’ ευθείας αναφορά στο Ανώτατο 
τεσσάρων (4) προτάσεων νόμου που υπερψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα οποία επεδίωκαν με στοχευμένο 
τρόπο την προστασία των μικρο-οφειλετών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, καθώς και η αναπομπή άλλων δύο (2) 
προτάσεων με την ανοχή και αλλαγή της στάσης και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν συνιστά απλά θεσμική 
εκτροπή του Προέδρου και κατάχρηση των συνταγματικών του εξουσιών. Θέτει πρωτίστως τον Πρόεδρο απέναντι από την 
κοινωνία και τα συμφέροντά της, ως εντολοδόχο των δανειστών.

Επιμέλεια: •Γιάγκος Α. Σωκράτους
     Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
     Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας…

Προστασία κύριας κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης 
με δανεισμό μέχρι 350.000 ευρώ, για τα θύματα της τραπεζικής κρίσης.

Απαγόρευση εκποίησης ακινήτου ιδιοκτητών που δεν έχουν τίτλο 
ιδιοκτησίας εξ’ αιτίας αφερέγγυων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.

Απαλλαγή των μικρο-οφειλετών από το υπόλοιπο των οφειλών σε 
περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας.

Απαλλαγή εγγυητών από τις όποιες υποχρεώσεις σε περίπτωση 
εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας.

Σύνδεση της έναρξης ισχύος του νόμου για τις εκποιήσεις, με την 
έναρξη ισχύος του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Κατοχύρωση εγγυητή αντίστοιχη με τον δανειολήπτη.

Κατοχύρωση δικαιώματος δανειοληπτών να επιλέγουν την εκτίμηση του Κτηματολογίου και όχι της τράπεζας.

Μείωση του επιτοκίου υπερημερίας με οροφή το 2%.

Κατοχύρωση του δικαιώματος προσφυγής στο δικαστήριο για αναδρομική αφαίρεση τόκων υπερημερίας, εξόδων και 
άλλων καταχρηστικών χρεώσεων και μάλιστα το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται από τον οφειλέτη στην τράπεζα.

Διαδικασία αναστολής εκποίησης, κατόπιν δικαιολογημένου παραπόνου στην Κεντρική Τράπεζα.

Δωρεάν νομική αρωγή στους δανειολήπτες για τη διαδικασία των εκποιήσεων.

Απαγόρευση συμμετοχής μετόχων και αξιωματούχων των τραπεζών στους πλειστηριασμούς, με στόχο τον έλεγχο 
της διαπλοκής.

Απαγόρευση εκποίησης ακινήτου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία (κατεχόμενα).

Απαγόρευση πώλησης δανείων σε χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν είναι αδειοδοτημένα και δεν υπόκεινται στον 
έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.

Υποχρέωση ενημέρωσης της Βουλής ανά τριμηνία από την Κεντρική Τράπεζα για την πορεία των αναδιαρθρώσεων 
ανά τραπεζικό ίδρυμα και κατηγορία δανείων.



6-8 Σεπτεμβρίου
>> Φεστιβάλ «Avante» που διοργάνωσε 
η εφημερίδα Πορτογαλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, Λισαβόνα, 
Πορτογαλία

>> Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο Διεθνές Σεμινάριο που 
διοργάνωσε η ΚΝΕ με θέμα «Η πάλη ενάντια στο Φασισμό 
– Πάλη ενάντια στο σύστημα που τον γεννά».

18-20 Σεπτεμβρίου
>> 40ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, 
Ίλιον-Αθήνα, Ελλάδα

19-20 Σεπτεμβρίου 
>> Φεστιβάλ «ManiFiesta» που διοργάνωσε το Κόμμα 
Εργατών Βελγίου,  Bredene, Βέλγιο 

>> Συζήτηση με τον Πρέσβη της Κούβας, Ara-
mis Fuente Hernandez, με θέμα «Κούβα-Λατινική 
Αμερική… Hasta la Victoria Siempre», ΕΔΟΝ Λεμεσού

15 Σεπτεμβρίου 

19 Σεπτεμβρίου 



 «Ν» :  Σε ποια ηλικία άρχισες να 
ασχολείσαι με τον αθλητισμό; 

«Τάσος Χαπέσιης»: Πριν από 14 χρόνια 
συνόδευα τον πατέρα μου στο κυνήγι. 
Κάπως έτσι άρχισε και η ενασχόλησή μου 
με τη σκοποβολή.

«Ν»: Ποια ήταν τα πιο σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετώπισες; 

«Τ.Χ.»: Γενικά υπήρχαν –και υπάρχουν 
ακόμα- αρκετά προβλήματα. Λίγο-πολύ 
όλοι γνωρίζουμε την έλλειψη ευκαιριών 
που υπάρχουν για τα παιδιά της υπαίθρου 
καθώς η πρόσβαση σε πολιτιστικά δρώμενα 
είναι αρκετά περιορισμένη. Το πήγαινε-
έλα από το χωριό μου στο σκοπευτήριο 
ήταν σχετικά μεγάλη ταλαιπωρία. Θυμάμαι 
ότι και ο αδερφός μου (ο οποίος είχε 
ασχοληθεί ένα διάστημα με τη μουσική), 
είχε αντιμετωπίσει ακριβώς τα ίδια 
προβλήματα με το πήγαινε-έλα στο 
ωδείο. Όταν είχα αρχίσει προπονήσεις 
σκοποβολής είχαν αρχίσει και άλλα παιδιά 
από το χωριό μου. Σταμάτησαν, όμως, 
λίγους μήνες αργότερα. Πιστεύω ότι ο 
σημαντικότερος λόγος ήταν η έλλειψη 
μεταφορικού μέσου. Παράλληλα, δε θα 
μπορούσα να υποβαθμίσω το οικονομικό 
ζήτημα. Ειδικότερα, πριν ενταχθώ στην 
Εθνική Κύπρου, επωμιζόμουν όλα τα 
έξοδα. 

«Ν»: Ποιοι ήταν οι συμπαραστάτες 
σου; 

«Τ.Χ.»: Η οικογένεια μου ήταν δίπλα μου 
σε όλα μου τα βήματα και μου έδινε δύναμη 
να συνεχίσω. Περισσότερο με βοήθησε ο 
πατέρας μου, καθώς με συνόδευε στις 
προπονήσεις όταν ήμουν μικρότερος και 
δεν είχα ακόμα άδεια οδήγησης. Κάπως 
έτσι με βοήθησε και ο αδερφός μου τα 
καλοκαίρια που ερχόταν διακοπές στην 
Κύπρο. Γενικά η οικογένειά μου ήταν 
πολύ υποστηρικτική, όποια κι αν ήταν 
τα αποτελέσματα μετά από κάθε αγώνα. 
Θυμάμαι κάποτε μου είπε ο αδερφός μου 
«δεν καταλαβαίνω από σκοποβολή και για 
μένα δεν έχει σημασία αν θα είσαι πρώτος 
ή τελευταίος, όποια θέση κι αν πάρεις θα 
σ’ αγαπώ πάντοτε το ίδιο». 

«Ν»: Αυτή την περίοδο συμμετείχες 
σε κάποιους αγώνες ή πρόκειται να 
συμμετάσχεις στο άμεσο μέλλον; 

«Τ.Χ.»: Προς το παρόν έχουν ολοκληρωθεί 
όλοι οι αγώνες. Συμμετείχα στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Σκοποβολής που είχε διεξαχθεί 
στο Μόναχο της Γερμανίας, τον περασμένο 
Απρίλη. Για τα δεδομένα της Κύπρου, η 
παρουσία και μόνο ενός Κύπριου αθλητή είναι 
επίτευγμά. Ήρθα 6ος σε σειρά κατάταξης 
και γενικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος 
με αυτό το αποτέλεσμα. Στη συγκερκιμένη 
διοργάνωση έφτασα το ατομικό μου ρεκόρ 
που είναι οι 123 επιτυχίες στους 125 δισκους. 
Τον Μάιο, στην Ουγγαρία, συμμετείχα στους 

Πανευρωπαϊκους Αγώνες Σκοποβολής όπου η 
ομάδα της Κύπρου στη σκοποβολή κατέλαβε 
τη 2η θέση. Πρόσφατα συμμετείχα και 
στους αγώνες που έγιναν στη Γρανάδα της 
Ισπανίας, αν μου χαμογελούσε η τύχη θα 
μπορούσα να ήμουν ξανα στον τελικό και 
να διεκδικήσω μια θέση στους Ολυμπιακούς 
του Ρίο της Βραζιλίας το 2016. Παρ’ όλα 
αυτά το αποτέλεσμα με αφήνει απόλυτα 
ικανοποιημένο.   

«Ν»: Πέρα από την οικογένειά σου, ποιοι 
φορείς στάθηκαν οικονομικοί αρωγοί της 
προσπάθειάς σου αυτής;

«Τ.Χ.»: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα 
πολύ να βρω χορηγούς. Δεν το κρύβω 
όμως ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο 
οποίο φοιτούσα στο Τμήμα Επιστημών του 
Αθλητισμού, μου παραχώρησε υποτροφία.

«Νεολαία» συνομίλησε με τον αθλητή Τάσο 
Χαπέσιη για τα προβλήματα, αλλά και τις 
προοπτικές της σκοποβολής. Συζητήσαμε 
τις ευκαιρίες που έχει ένας νέος για να 
ασχοληθεί με τον αθλητισμό στην Κύπρο, 
τους δικούς τους στόχους και επιδιώξεις, 
αλλά και το πόσο κοντά είναι η Πολιτεία σε 
κάθε νέο αθλητή με ταλέντο.

Η
Θυμάμαι κάποτε μου 
είπε ο αδερφός μου «δεν 

καταλαβαίνω από σκοποβολή και 
για μένα δεν έχει σημασία αν θα 
είσαι πρώτος ή τελευταίος, όποια 
θέση κι αν πάρεις θα 
σ’ αγαπώ πάντοτε το 
ίδιο». 

«Ν»: Συγκρίνοντας με άλλα κράτη, 
θεωρείς ότι υπάρχει η σωστή 
υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται 
ένα αθλητής στην Κύπρο;

«Τ.Χ.»: Όπως είπα και πιο πάνω, στην 
Κύπρο υπάρχουν πολλά προβλήματα 
και υπογραμμίζω τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της 
υπαίθρου. Δεν πιστεύω να χρειάζεται 
να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις 
σε κάθε γωνιά του νησιού. Αν όμως 
υπήρχε ένα πιο οργανωμένο σύστημα 
δημόσιων συγκοινωνιών, θα ήταν 
ασφαλώς καλύτερη η κατάσταση. 
Οι γονείς μου χρειάστηκε αρκετές 
φορές να παριστάνουν «το ταξί» για 
να πηγαινοέρχομαι στις προπονήσεις. 
Αναρωτιέμαι πόσα παιδιά έχασαν 
ευκαιρίες επειδή δεν είχαν κάποιον να 
τους μεταφέρει από το σπίτι στο χώρο 
προπόνησης και αντίστροφα.

«Ν»: Θα ενθάρρυνες τους νέους να 
σχοληθούν με τη σκοποβολή; 

«Τ.Χ.»: Αυτή την ερώτηση θα ήθελα 
να την απαντήσω σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο. Γενικά, είναι καλό να έχεις 
κάτι να ασχολείσαι για να ξεφεύγεις 
από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. 
Αυτό το κάτι μπορεί να είναι η συμμετοχή 
σε κάποια ομάδα που ασχολείται με 
κάποιο θέμα που σ’ ενδιαφέρει, ένα 
άθλημα που σ’ αρέσει και γενικότερα 
ό,τι συμβάλλει στη σωματική και ψυχική 
υγεία. Μερικές φορές η συμμετοχή σε 
αθλητικά ή άλλα δρώμενα μπορεί να έχει 
και αποτελέσματα που δεν τα περιμένεις.

To διάστημα που ασχολήθηκα με τη 
σκοποβολή έκανα νέους φίλους, που 
έχουμε διατηρήσει επαφή μέχρι και 
σήμερα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να 
ταξιδέψω και σε αρκετές περιπτώσεις 
να πάρω ακόμα και μαθήματα ζωής. 
Στις αθλητικές διοργανώσεις που πήγα 
γνώρισα ανθρώπους από άλλες χώρες 
με διαφορετική γλώσσα, εθνικότητα, 
θρησκεία, ξέροντας ότι έχουμε τον 
αθλητισμό για να μας ενώνει.

Το αν θα ενθάρρυνα κάποιον ν’ 
ασχοληθεί με τη σκοποβολή δεν είναι 
κάτι που απαντάται με ένα ναι ή ένα 
όχι. Θα ενθάρρυνα όμως οπωσδήποτε 
όλους να βρουν κάτι δημιουργικό ν’ 
ασχοληθούν ανάλογα με τον τομέα 
που τους ενδιαφέρει. Είναι σίγουρα 
καλύτερο από το να μένεις σπίτι μέσα 
σε τέσσερις τοίχους μπροστά την οθόνη 
του FACEBOOK ή στον καναπέ μπροστά 
στην τηλεόραση με το τηλεκοντρόλ να 
κολλάει στα χέρια από τα λάδια από τα 
σουβλάκια.

•Επιμέλεια:
Παναγιώτης Πενταλιώτης
Συντακτική Επιτροπή «Ν»



ξυπηρετούν 
μια χούφτα 
μεγάλων 
ιδιωτικών 
συμφερόντων…

Εδώ και καιρό 
παρακολουθούμε  την 
Κυβέρνηση να παρακάμπτει 
θεσμούς, να αγνοεί τους 
νόμους, να αδιαφορεί για 
τον κοινωνικό διάλογο και 
να επιβάλλει συσκότιση 
στην πληροφόρηση για 
το τι  τεκταίνεται, τι 
δ ιαπραγματεύεται ,  τ ι 
προτίθεται να κάνει για το 
κορυφαίο ζήτημα της Υγείας.

Η κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη 
και  ΔΗΣΥ,  προχωρεί 
αυθαίρετα και μονομερώς 
στην  ανατροπή  του 
συμφωνημένου από καιρό 
σχεδιασμού για το ΓΕΣΥ, 
ακρωτηριάζοντας το ρόλο 
του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας. Επιπρόσθετα και 
πάλιν, σε βάρος του λαού και 

των πολιτών, εξυπηρετούν μια 
χούφτα μεγάλων ιδιωτικών 
συμφερόντων, αυτή τη φορά 
όσων βρίσκονται πίσω από 
τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, 
ότι η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ 
επιχειρεί την ανατροπή της 

φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ που 
στηρίζεται στην κοινωνική 
αλληλεγγύη, μετατρέποντας 
το σε Σύστημα Υγείας 
πολλών ταχυτήτων, με 
αποτέλεσμα το πολύτιμο 
κοινωνικό αγαθό της 
Υγείας, από δικαίωμα για 
όλους να μετατραπεί σε 
προνόμιο για τους λίγους 
και «εκλεχτούς», που έχουν 
οικονομική επιφάνεια.

Η φιλοσοφία των 
Κυβερνώντων είναι 
να προωθήσουν τις 
μεγάλες ασφαλιστικές 
εταιρείες 

Η αυτονόμηση  των 
νοσοκομείων μας όπως 
προωθείται από το ΔΗΣΥ 
κα ι  την  Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, επιδεινώνει 
περαιτέρω τις κακές 
συνθήκες  εργασ ίας, 
α π ε ι λ ε ί  ά μ ε σ α  τ ο 
εργασιακό καθεστώς και 
τη δημόσια ιδιοκτησία τους. 
Πρόθεση των σημερινών 

κυβερνώντων, είναι στην 
καλύτερη περίπτωση 
το  ξ επούλημα  των 
νοσοκομείων στις μεγάλες 
ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η αντιεπιστημονική και 
αντεργατική διευθέτηση 
των υπερωριών των 

γιατρών που οδήγησε σε 
μείωση 2 εκατομμυρίων 
ευρώ στα έξοδα του 
κράτους και πρόσθεσε 
6 εκατομμύρια ευρώ για 
παραπομπές ασθενών 
στον ιδιωτικό τομέα, είναι 
τρανταχτό παράδειγμα 
μονόπλευρης λιτότητας 
και αποδεικτικό στοιχείο 
των προθέσεων τους. 
Το Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας αντιμετωπίζει 
πρόβλημα στασιμότητας 
με τις εργασίες ανάπλασης 
του, αφού εδώ και μήνες 
η Κυβέρνηση σταμάτησε 
τις πληρωμές προς τον 
εργολάβο που το είχε 
αναλάβει και δυστυχώς και 
πάλι το υπουργείο Υγείας 
δεν αντέδρασε.

Καλούμε την Κυβέρνηση να 
τερματίσει τις μονομερείς 
αντιλαϊκές τις ενέργειες 
αναφορικά με το ΓΕΣΥ 
και να αρχίσει ένα 
ανοικτό δημόσιο διάλογο 

με όλους τους 
εμπλεκόμενους 
φορε ίς  γ ια 
υ λ ο π ο ί η σ η 
των όσων είχαν 
συμφωνηθεί. 
Δ ε ν 
πρόκειται να 
συναινέσουμε 
ο ύ τ ε  σ ε 
υποβάθμ ιση 
των κρατικών 
νοσοκομείων 
με κίνδυνο το 
κλείσιμο ή την 
ιδιωτικοποίηση 
τους, ούτε σε 
μ ε τ α τ ρ ο π ή 
της παροχής 
π ο ι ο τ ι κ ώ ν 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν 
υγείας από 
δ ι κ α ί ω μ α 
για όλους σε 
προνόμιο για 
τους λίγους 

έχοντες  ο ικονομική 
επιφάνεια, αλλά ούτε και 
σε αύξηση του κόστους 
κατά μερικές εκατοντάδες 
εκατομμύρια, ώστε να 
εξυπηρετούν μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα στον 
ασφαλιστικό τομέα. 

Επιπρόσθετα, λυπόμαστε που η 
Κυβέρνηση πετά στα σκουπίδια 
τις μελέτες που διεξήχθησαν 
για τη δημιουργία Κρατικών 
Ακτινοθεραπευτικών Κέντρων στην 
Κύπρο, ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή 
νέας μελέτης με πρόφαση -και πάλι- 
την τραγική οικονομική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.  
Να υπενθυμίσουμε  ότι η δημιουργία 
Ακτινοθεραπευτικών κέντρων, εκτός 
από τον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα τους, αποτελεί ακόμη μια 
προεκλογική δέσμευση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας που πετιέται στον 
κάλαθο των αζήτητων, μαζί με πολλές 
άλλες δεσμεύσεις που έδωσε ο κ. 
Αναστασιάδης.
 
Επίσης, το θέμα του καρκίνου πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, 
αφού υπάρχει εθνική στρατηγική 
για τον καρκίνο που ετοιμάστηκε 
από καταξιωμένους επιστήμονες και 
εισηγείται τη δημιουργία δυο κρατικών 
Ακτινοθεραπευτικών κέντρων. Η 
πολιτική απόφαση για τη δημιουργία 
Ακτινοθεραπευτικών κέντρων στη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό, βασιζόμενη 

στις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
και της Εθνικής Επιτροπής για τον 
Καρκίνο, λήφθηκε από την κυβέρνηση 
Δημήτρη Χριστόφια. Στόχος ήταν η 
ολοκλήρωση μέχρι το Φθινόπωρο του 
2013 και η λειτουργία του Τμήματος 
Ακτινοθεραπείας και Πλήρους 
Ογκολογικής Μονάδας στο νέο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας, με Κλινική 
Πόνου, μέχρι το τέλος του 2013- αρχές 
του 2014. Δηλαδή, με την έναρξη της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που ίδρυσε η κυβέρνηση 
Χριστόφια. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
δεν αξιοποίησε το κονδύλι που ήταν 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 
για τον σκοπό αυτό και δεν προχώρησε 
στη δημιουργία τους. Αυτό και αν 
είναι. Το δικαίωμα της υγείας στους 
καρκινοπαθείς είναι αδιαπραγμάτευτο 
και η ανθρώπινη ζωή έχει αξία πάνω 
από τις όποιες επιταγές τις τρόικας 
και των εγχώριων αντιπροσώπων 
της. Επιπλέον θεωρούμε απαράδεκτο 
το γεγονός ότι οι Κυβερνώντες 
προώθησαν την αύξηση του ορίου 
αφυπηρέτησης στο 68 έτος ηλικίας 
στο ευαίσθητο επάγγελμα των Ιατρών.

Η Υγεία δυστυχώς αντί 
να προστατεύεται και 
να  αναβαθμίζεται γίνεται 
υποχείριο της κυβέρνησης και 
πλήττεται συνέχεια με κάθε 
τρόπο. Απαιτούμε η δημόσια 
δωρεάν υγεία να παραμείνει 
δικαίωμα όλων και όχι για 
λίγους.

•Εμμανουέλλα Μανώλη
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
Μέλος Συγκλήτου ΤΕΠΑΚ
Φοιτήτρια Νοσηλευτικής

Ανακοίνωση Κ.Ε. 
ΑΚΕΛ για το ΓΕΣΥ 
- 20/09/2014

Το ΑΚΕΛ εκφράζει την 
έκπληξη και την δυσαρέσκεια 

του, για το ύφος αλλά και την 
ουσία της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας 
σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας των 
ακτινοθεραπευτικών κέντρων στη Λευκωσία και 
Λεμεσό. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει πρώτα να 
ξεκαθαρίσει αν πραγματικά εννοεί την αυτονομία  
των κρατικών νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή 
του ΓΕΣΥ. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στις παρούσες συνθήκες 
υπάρχει μόνο ένα ακτινοθεραπευτικό κέντρο, που 
προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες αλλά αποτελεί 
μονοπώλιο υπηρεσιών. Να υπενθυμίσουμε επίσης, 
ότι η δημιουργία ακτινοθεραπευτικών κέντρων, 
εκτός από τον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα τους, αποτελεί ακόμη μια προεκλογική 
δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
που πετιέται στον κάλαθο των αζήτητων μαζί 
με πολλές άλλες δεσμεύσεις που έδωσε ο κ. 
Αναστασιάδης. Επειδή αντιμετωπίζουμε το θέμα 
του καρκίνου με κάθε σοβαρότητα θα θέλαμε να 
σημειώσουμε ότι υπάρχει εθνική στρατηγική για 
τον καρκίνο που ετοιμάστηκε από καταξιωμένους 
επιστήμονες και εισηγείται τη δημιουργία δυο 
κρατικών ακτινοθεραπευτικών κέντρων. 

Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία 
ακτινοθεραπευτικών κέντρων στη Λευκωσία 
και τη Λεμεσό βασιζόμενη στις εισηγήσεις 
εμπειρογνωμόνων και της Εθνικής Επιτροπής για 
τον Καρκίνο, λήφθηκε από την κυβέρνηση Δημήτρη 
Χριστόφια. Στις 29/6/2012 δημοσιεύτηκε στο 
ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών/συμβάσεων 
της Δημοκρατίας (e-procurement) η προσφορά 
για το κτηριακό μέρος του Ακτινοθεραπευτικού 
Τμήματος Λευκωσίας. Στόχος ήταν η ολοκλήρωση 
μέχρι το Φθινόπωρο του 2013 και η λειτουργία 
του Τμήματος Ακτινοθεραπείας και Πλήρους 
Ογκολογικής Μονάδας στο νέο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας, με Κλινική Πόνου, μέχρι το τέλος του 
2013- αρχές του 2014. Δηλαδή, με την έναρξη της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που 
ίδρυσε η κυβέρνηση Χριστόφια. Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη δεν αξιοποίησε το κονδύλι που ήταν 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 για τον 
σκοπό αυτό και δεν προχώρησε στη δημιουργία 
τους. 

Πιστό στην τακτική που ακολουθεί τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο το Υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι 
θα ζητήσει ακόμα μια μελέτη για να τεκμηριώσει 
την απόφαση του για την μη υλοποίηση της 
δέσμευσης του κ. Αναστασιάδη, παραγνωρίζοντας 
τις υπάρχουσες μελέτες και τις ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές. Την ίδια στιγμή με 
σταθερά βήματα το Υπουργείο Υγείας οδηγεί 
την κρατική ογκολογία σε μονόδρομο και τους 
ιατρούς της σε παραιτήσεις. 

Δηλώνουμε ακόμη μια φορά ότι για το ΑΚΕΛ 
το δικαίωμα της υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο 
και η ανθρώπινη ζωή έχει αξία πάνω από τις 
όποιες επιταγές τις τρόικας και των εγχώριων 
αντιπροσώπων της. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
εντός και εκτός κοινοβουλίου για την 
υλοποίηση των ακτινοθεραπευτικών 
κέντρων, μαζί με όσους αντιπαλεύουν 
τις πολιτικές της λιτότητας στην υγεία.

E



Η περίοδος 
μ ε τ ά  τ ο ν 
απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ 
κατά της Αγγλοκρατίας 
θεωρήθηκε η πιο 

κρίσιμη, αλλά και συνάμα 
η πιο καθοριστική περίοδος 
για τη μετέπειτα εξέλιξη της 
νεοσύστατης τότε Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Αν και το ΑΚΕΛ από την 
αρχή του αγώνα της ΕΟΚΑ 
προειδοποίησε ότι η ένοπλη 
μορφή που έπαιρνε ο αγώνας 
θα οδηγούσε σε αδιέξοδο, 
δεν εισακούστηκε από την 
Δεξιά του τόπου, που είχε 
αναλάβει εξ ολοκλήρου 
την «πρωτοβουλία» για 
αγώνα, παραγνωρίζοντας 
τους μετέπειτα κινδύνους 
και το αδιέξοδο που θα 
έφτανε το νησί με ένα τέτοιο 
εγχείρημα. Ενώ, εξίσου 
σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι το ΑΚΕΛ θεώρησε τον 
αντιαποικιακό αγώνα κοινή 
υπόθεση Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, με το 
οποίο δυστυχώς η Δεξιά δε 
συμφώνησε και ενσυνείδητα 
απέκλεισε τόσο την Αριστερά 
όσο και τους Τουρκοκύπριους 
από την αντιαποικιακή πάλη, 
κάτι που μετέπειτα στοίχησε 
την ενότητα στον ίδιο τον 
κυπριακό λαό.

Με τη λήξη, λοιπόν, 
του αγώνα το 1959, ο 
Μακάριος αναγκασμένος 
υπογράφει τις συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου, με τις 
οποίες δίνεται στην Κύπρο 
μ ι α  «κου τσουρεμένη» 
ανεξαρτησία σε αντίθεση με 
την πραγματική ανεξαρτησία 
που είχε επιδιωχθεί μέσα 
από τους πολύχρονους 
αγώνες του λαού μας. Οι 
παραχωρήσεις για βάσεις 
στη Βρετανία, αποκαλούμενες 
κυρίαρχες, δέσμευαν την 
Κύπρο με το σύστημα των 
εγγυήσεων και την παρουσία 
ξένων στρατευμάτων και 
επέβαλλαν ένα δοτό, 
χωριστικό, αντιδημοκρατικό 
σύνταγμα. Οι «μητέρες 
πατρίδες» είχαν πλέον λόγο 
και άποψη και μπορούσαν 
ανά πάσα στιγμή να επέμβουν 
στο νησί. Το ΑΚΕΛ, τότε, με 
διαλεκτική αλλά και υπεύθυνη 
στάση προς το λαό, αν και 
είχε προειδοποιήσει για 
τις συμφωνίες αυτές και 
διαφώνησε, οι συμφωνίες 
είχαν ήδη υπογραφτεί. Γι’ 
αυτό το λόγο, ζήτησε από το 

λαό να προσπαθήσει και να 
επιδείξει συμφιλίωση μεταξύ 
του μακριά από σοβινισμό 
και εθνικισμό που θα έφερνα 
αλλά προβλήματα στοn τόπο. 
Πράγμα που δυστυχώς δεν 
επιτευχθηκε. 

Την στιγμή που η Κυπριακή 
Δημοκρατία έκανε τα πρώτα 
της βήματα ως νέο κράτος 
με τις δεσμεύσεις που της 
φόρτωσαν, πολλοί για ακόμα 
μια φορά ήθελαν να σπείρουν 
το μίσος μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, Ε/κ και Τ/κ. 
Με την πρόκληση λοιπόν του 
εθνικισμού - σοβινισμού και 
στις δύο κοινότητες, οι μεν 
για την Ένωση, οι δε για τη 
διχοτόμηση, προκλήθηκε ένα 
εύφλεκτο και δυσοίωνο για το 
μέλλον περιβάλλον. 

Σε συνδυασμό, άλλωστε, 
με το γεγονός ότι ο 
ιμπεριαλισμός ουδέποτε 

είχε παραιτηθεί από τα 
σχέδια ΝΑΤΟποίησης 
της Κύπρου, κάτι που 
στοίχισε τελικά πολύ 
ακριβά στο νησί μας. 
Οι κρυφές ενέργειες 
πολλών από μέσα, 
αλλά και  εκτός 

τ η ς  Κ υ π ρ ι α κ ή ς 
Δημοκρατίας, άνοιξε το 

δρόμο για την κατάλυση 
της και την ανατροπή του 

εκλεγμένου Προέδρου της∙ 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 
Σχέδιο που συνειδητά 
σχεδίασαν τα στρατηγεία του 
ιμπεριαλισμού προκειμένου 
να παραδώσουν την Κύπρο 
στην Τουρκία, και συνειδητά 
το εκτέλεσαν οι υποτακτικοί 
της Χούντας, του Γρίβα και 
της ΕΟΚΑ Β΄, με αποτέλεσμα 
να στρώσουν το χαλί για την 
τουρκική εισβολή.

Έτσι, στις 20 Ιουλίου του 
1974 πέντε μέρες μετά από 
το προδοτικό πραξικόπημα η 
Τουρκία βρίσκει το εύφορο 
έδαφος που καλλιέργησαν 
οι πραξικοπηματίες εντός 
του νησιού  και με βάση το 
σύνταγμα ως εγγυήτρια 
δύναμη της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας, να επικαλείται την 
ιδιότητα της ως προστάτρια 
και επεμβαίνει στο νησί 
σπέρνοντας τον όλεθρο. 

H
Έτσι, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
λίγα χρόνια μετά την ίδρυση 
της προδομένη από τους δήθεν 
πατριώτες, βιασμένη από την 
Τούρκικη βαναυσότητα με την 
ευχή των ξένων ΝΑΤΟϊκών 
δυνάμεων βίωσε και συνεχίζει να 
βιώνει τη μεγαλύτερη καταστροφή 
της στην σύγχρονη της ιστορία. 
Γι’ αυτό από τότε μέχρι σήμερα, 
το Λαϊκό Κίνημα με πρωτοστάτη το 
ΑΚΕΛ, παλεύει για να ανατρέψει 
τα δεδομένα της κατοχής και του 
εποικισμού, να επανενώσει τον 
λαό της Κύπρου, οικοδομώντας 
ένα ασφαλές μέλλον για όλους 
τους Κυπρίους, Ε/κύπριους, Τ/
κύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους 
και Λατίνους. 

Παλεύουμε για λύση στα πλαίσια 
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών και των συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου που να συνάδει με το 
διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Λύση δικοινοτικής, διζωνικής 

ομοσπονδ ίας ,  μ ε  πολ ι τ ι κή 
ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται 
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Λύση 
ενός κράτους με μια και μόνη 
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα 
και ιθαγένεια. Λύση που να 
αποκαθιστά και να διασφαλίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις βασικές ελευθερίες όλων των 
Κυπρίων.

Αν και οι δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες  που επ ιβαρύνουν 
το νησί μας αυτό το διάστημα 
κάνουν πολλούς να ξεχνούν και 
να παραμερίζουν το κυπριακό 
πρόβλημα, αφήνοντας μας στα 
χέρια νέων πλέον οικονομικών 
κατακτητών, εμείς ως ΕΔΟΝ 
δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στόχος 
μας είναι ένα νησί ανεξάρτητο 
από πολιτικούς και οικονομικούς 
δεσμούς. Ένα νησί που επιτέλους 
να θα καταφέρει να γευτεί την 
πραγματική ανεξαρτησία από το 
λαό, για το λαό του. 

•Χριστιάνα Μανώλη
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ



τα πλαίσια των 
ε ορ τασμών 
για τα 70 
χρόνια από 
την ίδρυση της 
ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, 
το Κεντρικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
της ΕΔΟΝ έχει 
προκηρύξε ι 

διαγωνισμό ποίησης. Για την 
ΕΔΟΝ, ο πολιτισμός αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα και 
με παρόμοιες προσπάθειες, 
διαχρονικά, η οργάνωση 
προωθεί κάθε κομμάτι 
πολιτισμού. Με αυτή την 
ενέργεια, δίνεται η ευκαιρία 
σε ανθρώπους που θέλουν να 
εκφράσουν το ταλέντο τους, 
την αγάπη και τον σεβασμό  
τους για την οργάνωση, την 
δίψα για επανένωση της 
πατρίδας μας και την αγωνία 
για το μέλλον των νέων του 
τόπου μας. 

Στόχος της Οργάνωσης είναι 
να ενθαρρύνει την ποιητική 
συγγραφή και να στηρίξει την 
κυπριακή ποιητική δημιουργία. 
Τα ποιήματα θα εκτιμηθούν 
από 5μελή επιτροπή που θα 
απαρτίζεται από λογοτέχνες και 
ανθρώπους του πολιτισμού. Τα 
ποιήματα που θα βραβευθούν 
θα επιδιωχθεί να μελοποιηθούν 
από κύπριους και ξένους 
καταξιωμένους μουσικούς.

Η ΕΔΟΝ είχε προκηρύξει 
στο παρελθόν πολλές 
φ ο ρ έ ς  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς 
ποίησης που σημείωσαν 
μεγάλη επιτυχία. Από τις 
πολυάριθμες συμμετοχές 
στους διαγωνισμούς αυτούς 
έχουν προκύψει αξιόλογα 
ποιητικά έργα που βρίσκονται 
στις ποιητικές συλλογές που 
έχει εκδώσει η οργάνωση. 
Ως πολιτική και πολιτιστική 
οργάνωση νεολαίας, η ΕΔΟΝ 

παραμένει αφοσιωμένη στην 
πολιτιστική της δράση έχοντας 
φάρο την ιστορία της. 

70 χρόνια τώρα, η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ 
είναι μπροστάρης σε όλους 
τους αγώνες του λαϊκού 
κινήματος, δίνοντας βήμα 
έκφρασης στους Κύπριους 
καλλιτέχνες και δημιουργούς. 
Προς τιμήν των 70 χρόνων 
από την ίδρυση της η ΕΔΟΝ 
απευθύνει θερμό κάλεσμα για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό 
ποίησης. Η προθεσμία 
υποβολής ποιημάτων λήγει 
στις 10 Ιανουαρίου 2015.

•Εύη Ανδρέου
Μέλος Πολιτιστικού 
Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ

Σ Θέματα του 
διαγωνισμού είναι:
α. Οτιδήποτε άπτεται των 
προβληματισμών ή της 
δράσης των νέων,
β. Ζητήματα πολιτισμού,
γ. Ο αγώνας για 
απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου 
και του λαού μας,
δ. Η ιστορία και δράσης 
της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 35ΧΡΟΝΩΝ ΑΟΝ- ΕΔΟΝ 
«Πέντε Κύπριοι Ποιητές»
Γ.Μολέσκης - Θ.Συμεού - Κ. Χρήστου -
Π. Αναγιωτός- Κ.Βερεσιές
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 1980 
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται 

ποιήματα των Κύπριων ποιητών που βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν 
με την ευκαιρία των τριανταπενταχρόνων της ΑΟΝ- ΕΔΟΝ. Ο Γ. 
Μολέσκης, ο Θ. Συμεού, ο Κ. Χρήστου, ο Π. Αναγιωτός και Κ. 
Βερεσιές, ανδρωμένοι μέσα στο χώρο του λαϊκού κινήματος, 
τραγουδούν και εκφράζουν τους πόνους και τα καρδιοχτύπια   
του πολύπαθου νησιού μας, έξι χρόνια μετά το προδοτικό 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. 

«Τα πέντε χαμόγελα»,
Π. Αναγιωτός
Παιδιά με ξεφωνητά απ’ το σχολείο
Στίχοι λαμπροί αγνώστων ποιητών
Το χαμόγελο σου 
Σπαθί ξεθηκάρωτο που σχίζει 
Σε φωτεινές λουρίδες τον ήλιο
Για να τις δέσει επίδεσμο
Στα ηφαίστεια των πληγών μας.

«Δεκαέξι Κύπριοι Ποιητές»
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 1982 

Η ποιητική ανθολογία είναι 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού που 
προκήρυξε η ΕΔΟΝ στα πλαίσια 
του ένατου φεστιβάλ νεολαίας 
και φοιτητών. Ο διαγωνισμός 
περιελάβανε ποίηση γραμμένη 
στην ελληνική γλώσσα και στην 
Κυπριακή διάλεκτο. Η ποίηση 
που περιλαμβάνεται στην έκδοση 
χαρακτηρίζεται από βαθιά 

ευαισθησία γύρω από τα καυτά προβλήματα του 
καιρού και του τόπου και μηνύματα προοδευτικά. 

Πρώτο βραβείο:

«Διαφάνειες», Κρίτωνα Τουμάζου
(…)Βρικολακιάζει ο μάρτυρας
Στο κοιμητήρι του υπασπιστή
Της προδομένης αγάπης.
Νομοθέτη, Άκουσε:
Η κουκουβάγια ξεριζώνει μια μια
Τες άναρθρες συλλαβές
Της μνήμης του ύπνου.(…)

«Στο ρυθμό της προόδου»
Νέοι Λογοτέχνες και Λαϊκοί Ποιητές στους 
Διαγωνισμούς των 40 Χρόνων της ΑΟΝ- ΕΔΟΝ
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 1984

Κόντρα στην απασχόληση 
της Κυπριακής Νεολαίας 
της περιόδου με τη 
«μαζική κουλτούρα» η 
οποία είχε αρχίσει τότε 
να εδραιώνεται η ΕΔΟΝ 
αποφάσισε να βγάλει 
στην επιφάνεια το έργο 
των νέων λογοτεχνών, 
χτισμένο όχι σε γυάλινους 

πύργους ούτε στο περιθώριο αλλά σε άμεση 
σύνδεση με την καθημερινή ζωή και τους αγώνες 
της νεολαίας και του λαού.

Πρώτο Βραβείο: 
Ποιητική Συλλογή: «Οι καλαμιές στην 
όχθη δεν σφυρίζουν άδικα», Ανδρέα 
Χρυσάνθου

«Κάτω απ’ τον γαλάζιο ουρανό της Αττικής»
(…)Ένας φουκαράς ένοικος για την 
ιστορία μιας γλάστρας:
Την Καθαρή Δευτέρα 
Θα μ’ εύρεις στην Καισαριανή
Να κάθομαι με ένα πευκάκι
Στον ήλιο
Την Τρίτη θα μ’ εύρεις
Σ’ ένα υπόγειο στην Αθήνα,
Να μαθαίνω
Πως ένα φύλλο 
Μπορεί να μαραίνεται 
Πριν τον καιρό του.

«Κάτω απ’ τον ίδιο ουρανό» 
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 2006

Η ποιητική 
σ υ λ λ ο γ ή 
α π ο τ ε λ ε ί 
επανέκδοση 
της πρώτης 
συλλογής 
π ο υ 
ε κδόθηκε 

το 1980 από το ΚΣ της 
ΕΔΟΝ. Περιέχει ποιήματα 
από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους ποιητές, 
μεταφρασμένα στα ελληνικά 
και στα τούρκικα. Τα 
ποιήματα είναι βγαλμένα 
μέσα από την κυπριακή 
εμπειρία και εκφράζουν 
τις ανησυχίες του απλού 
ανθρώπου, Ελληνοκύπριου 
και Τουρκοκύπριου, για το 
μέλλον της πατρίδας του. Τα 
μηνύματα των ποιημάτων 
αφορούν την ειρήνη, τη 
φιλία και αλληλοκατανόηση 
των δύο κοινοτήτων της 
πατρίδας μας.  

Ποιητική Συλλογή Αφιερωμένη στα 65 χρόνια 
ΑΟΝ- ΕΔΟΝ
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 2009

Ο  π ο ι η τ ι κ ό ς 
διαγωνισμός που 
π ρ ο κ η ρ ύ χ θ η κ ε 
στα πλαίσια των 
εορτασμών για τα 
65χρονά ζωής και 
δράσης της ΑΟΝ- ΕΔΟΝ 
είχε ως αποτέλεσμα 
του την πιο πάνω 
ποιητική συλλογή. 

Ο διαγωνισμός είχε αθρόα συμμετοχή 
από νέους, αλλά και ήδη καταξιωμένους 
λογοτέχνες και ποιητές. Μέσα από τα 
ποιήματα εκφράζονται οι αγώνες του λαού 
μας για πρόοδο και επανένωση του νησιού 
μας, η κραυγή κατά του ιμπεριαλισμού, ο 
διεθνισμός και η αγωνία για τα αδιέξοδα που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι.
2ο Βραβείο:

«Η διαθήκη», Αντώνη Κατσιαντώνη
Να ΄μια αντρόσιν στ’ αδικον έμαθα τέλεια 
πρώτα
Τζιαι να μοιράζω το ψουμίν, το κρύον τζιαι 
την βράστην
Να πολεμώ τον φασισμόν πον’ ούλα τον 
αρκάστην,
Το μίσος τζιαι τον πόλεμον τζιαι τζίεινα 
νεκατσιώ τα.

«Ο κύκλος της απομυθοποίησης»
Σάντρη Περδίου
Έκδοση ΚΣ ΕΔΟΝ, 1990

Η συλλογή ποιημάτων της 
Σάντρης Πέρδιου τιμήθηκε με 
το Α’ Βραβείο του Διαγωνισμού 
Ποίησης της ΕΔΟΝ που 
προκηρύχθηκε στα πλαίσια του 
12ου Παγκύπριου Φεστιβάλ 

Νεολαίας και Φοιτητών 1988. Η έκδοση είχε 
φιλοτεχνηθεί από τον Αντρέα Μακαρίου.

«14 Χρόνια Μετά…»
Εσείς κυκλοφορείτε στα ποιήματα μου,
Εγκυμονείτε τους στίχους μου
Τα βράδυα που δεν ησυχάζω,
Πρόσφυγες,
Αγνοούμενοι,
Μάνες που ακόμα περιμένετε…
Με τι να σας παρηγορήσω;
Λεηλατημένες οι λέξεις μου,
Στραπατσαρισμένες,
Λειψές.



Σεπτέμβριος αποτελεί 
μήνα προγραμματισμού 
και οργάνωσης, τόσο του 
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, 
όσο και ολόκληρης της 
οργάνωσής μας. Καθώς, 

λοιπόν, θεωρούμε ότι η 
βάση της δράσης των ΕΔΟΝόπουλων, είναι οι 
εβδομαδιαίες συναντήσεις που γίνονται στα 
Τοπικά Κινήματα παγκύπρια και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήσαμε 
το καθιερωμένο σεμινάριο καθοδηγητών 
του Κινήματος. 

Το παγκύπριο σεμινάριο των καθοδηγητών 
των ΕΔΟΝόπουλων πραγματοποιήθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 2014 στο σωματείο των Λαϊκών 
Οργανώσεων Κόρνου. Το σεμινάριο είχε ως 
στόχο να θέσει τις βάσεις και να προετοιμάσει 
κατάλληλα τους καθοδηγητές των Τοπικών 
Κινημάτων πάνω στο θέμα της εκστρατείας 
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2014», όπως 
αυτό καθορίστηκε από το Κεντρικό Γραφείο 
ΕΔΟΝόπουλων, έτσι ώστε να αποδώσουν 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους στις 
εβδομαδιαίες συναντήσεις. Πρώτιστος 
μας στόχος με κάθε εκστρατεία που 
πραγματοποιούμε, είναι τόσο ο ψυχαγωγικός 

της χαρακτήρας, με δημιουργικές και 
διαδραστικές δραστηριότητες, όσο και ο 
επιμορφωτικός της χαρακτήρας, με θέματα 
που αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά. 

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε αρχικά σε 
θέματα σχετικά με την λειτουργία των 
Τοπικών Κινημάτων των ΕΔΟΝόπουλων 
και τον ρόλο του καθοδηγητή. Επίσης 
παρουσιάστηκε το Πλάνο δράσης για 
την Χρονιά 2014-2015. Το σεμινάριο 
συνεχίστηκε με εισαγωγή και επεξήγηση 
του θέματος της φετινής εκστρατείας, το 
οποίο είναι αφιερωμένο στο 70 χρόνια 
δράσης της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ και του Παιδικού 
Κινήματος της Οργάνωσης.  Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν 3 εργαστήρια, μέσα 
από τα οποία έγινε επεξήγηση της δομής και 
των δραστηριοτήτων των συναντήσεων, με 
πρακτικό τρόπο για να γίνουν περισσότερο 
κατανοητές στους καθοδηγητές. Στο 
σεμινάριο συμμετείχαν καθοδηγητές, μέλη 
της ΕΔΟΝ, από διάφορα Τοπικά Κινήματα 
σε όλη την Κύπρο.

Οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθεί 
το Κίνημα στις εβδομαδιαίες συναντήσεις 
μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου είναι: 1. 

Ιστορική αναδρομή ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, Αετόπουλα-
Εδονόπουλα, 2. Επαναπροσέγγιση, 3. 
Εκφραστικά Όργανα, 4. Λαϊκό Κίνημα, 5. 
Αθλητισμός-Πολιτισμός, 6. Εθελοντισμός, 
7. Οι ήρωες του Λαϊκού Κινήματος, 8. 
Αλληλεγγύη. Όλα τα πιο πάνω θέματα 
συναποτελούν κομμάτια της 70χρονης 
δράσης της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Στόχος μας είναι 
τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με βασικές 
έννοιες, να προβληματιστούν και μέσα από 
τη συζήτηση να γνωρίσουν διάφορες πτυχές 
της Κυπριακής ιστορίας και κοινωνίας, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν κάτω από 
συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και 
επηρέασαν τη δράση και τους στόχους του 
Παιδικού Κινήματος της ΕΔΟΝ.

Καλούμε όλα τα παιδιά που είναι κοντά 
στη δράση του Παγκύπριου Κινήματος 
ΕΔΟΝόπουλων να συμμετέχουν στις 
εβδομαδιαίες μας συναντήσεις και να 
γίνουν οι μικροί μας συναγωνιστές στους 
μικρούς και μεγάλους καθημερινούς αγώνες 
που δίνουμε, για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών 
και των νέων. 

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων 

ραγματοπο ιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού που διοργανώνει το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, στον εκδρομικό χώρο Κόρνου, συμμετείχαν πέραν των 250 παιδιών και νέων από όλη την Κύπρο.

Μέσα από 10 διαφορετικά στάδια και δοκιμασίες, παιδιά από όλη την Κύπρο γνώρισαν την ιστορία του τόπου μας, μέσα από την ιστορία της ΕΔΟΝ. Διάφορες διασκεδαστικές δραστηριότητες ήταν στη διάθεση των παιδιών τα οποία έπαιξαν και έμαθαν για το Παγκύπριο Κίνημα 

Εδονόπουλων, για την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, τη διεκδίκηση, τον πολιτισμό και πολλά άλλα. 
 
Τα παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν μεταξύ τους και ομαδικά να βρουν τους γρίφους με στόχο να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που ετοιμάστηκαν για κάθε στάδιο. Στόχος ήταν τα παιδιά να περάσουν μία όμορφη και δημιουργική μέρα, μέσα από μια επιμορφωτική δραστηριότητα. 

Το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς για το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. Μετά από το Κυνήγι Θησαυρού ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλη την Κύπρο, με την εκστρατεία «Παίζουμε και 

Μαθαίνουμε 2014», η οποία είναι αφιερωμένη στα 70 χρόνια ζωής και δράσης της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. 
Την εκστρατεία αυτή ακολουθεί η καθιερωμένη εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης», της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης, τόσο προς τα παιδιά της Κύπρου, όσο και προς τα παιδιά όλου του κόσμου και η οποία ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα του 2015. Το 2015 θα συνεχίσει με πολλές δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος και θα είναι μια χρονιά γεμάτη, συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων, παιχνίδια, εκδρομές, διαγωνισμούς γνώσεων, φεστιβάλ και άλλα πολλά.

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων

Π
ΑΡΕΔΙΟΥ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ,

ΚΛΗΡΟΥ, ΓΕΡΙ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

ΕΓΚΩΜΗ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΚΑΪΜΑΚΛΙ

ΠΑΛΟΥΡΙΟΤΙΣΣΑ, ΤΣΕΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, 

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, ΟΡΟΚΛΙΝΗ*, ΠΟΛΗΣ, 

ΛΙΟΠΕΤΡΙ, ΑΥΓΟΡΟΥ

ΞΥΛΑΦΑΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ-ΠΟΛΗΣ, ΠΕΓΕΙΑ

ΧΛΩΡΑΚΑ, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ, ΑΓΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΚΑΚΙ, ΥΨΩΝΑΣ
ΚΙΤΙ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΘΗΕΝΟΥ, ΟΡΜΗΔΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα 
μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας 
Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων 

συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια από 6 μέχρι 14 χρόνων. 
Πιστεύουμε στη λευτεριά, στην 
ειρήνη, στη δημοκρατία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Συναντιόμαστε μία φορά 
κάθε βδομάδα και 
ασχολούμαστε με παιχνίδι, 
αθλητισμό, ζωγραφική, χορό, 

χειροτεχνείες, εκδρομές και πολλά άλλα. 
Συζητούμε διάφορα θέματα που δεν απασχολούν μόνο 

τους μεγάλους, αλλά και εμάς. Συζητάμε για την κατοχή 
στο νησί μας, για τις σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας, για το περιβάλλον γύρω μας, το σχολείο 
και τις απαιτήσεις μας από αυτό, τη ζωή των παιδιών σε 
άλλες χώρες και για κάθε τι που συμβαίνει στο κόσμο που 

ζούμε.

Καλούμε λοιπόν, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητές μας, για να περάσουμε όμορφα και 
δημιουργικά τον ελεύθερο μας χρόνο. Όλοι μαζί να 
παλεύουμε για την ειρήνη και την ελευθερία σε όλο 
τον κόσμο και πάνω απ’ όλα για να διεκδικούμε ένα 
καλύτερο αύριο για εμάς και τους γύρω μας.
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Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με ένα 
σοβαρότατο πρόβλημα στο σχολείο μας. Τα μακριά 
μαλλιά και γένια. Η συνολική εξωτερική εμφάνιση 
των μαθητών εξοργίζει τους καθηγητές, οι 
οποίοι μοιράζουν ανενόχλητοι και χωρίς καμιά 
προειδοποίηση αποβολές. Αλήθεια αυτή είναι η 
ουσία; Οι καθηγητές να γίνονται αστυνομικοί 
και να εξαντλούν την αυστηρότητά τους 
ενοχλημένοι από την εξωτερική μας εμφάνισή;

ΠΕΟΜ Αμμοχώστου

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο 
Παιδείας, αποφάσισε πριν από μερικούς μήνες να προχωρήσει στο σταδιακό 
κλείσιμο του Λυκείου Κύκκου. 
Ουσιαστικά η απόφαση για κλείσιμο 
του σχολείου λήφθηκε αυθαίρετα μετά 
από τις εισηγήσεις που υπέβαλλε 
η Παγκόσμια Τράπεζα και χωρίς η 
κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με τον 
οποιονδήποτε. Οι μαθητές του Λυκείου Κύκκου, από την πρώτη στιγμή, 
ξεκαθάρισαν ότι σε καμιά περίπτωση δεν συμφωνούν με το κλείσιμο του σχολείου. Η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΕΜ Πάφου και την 
ΠΣΕΜ πριν από μερικές μέρες, 
ενάντια στο κλείσιμο του σχολείου 
αποτελεί για εμάς το πρώτο μέτρο 
αντίδρασης. Στην περίπτωση που η 
κυβέρνηση δεν κάνει δεύτερες σκέψεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, 
το μαθητικό κίνημα θα επανέλθει με 
νέες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. 
Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να 
αντιληφθεί ότι η οικονομική κρίση δεν 
αντιμετωπίζεται με τις περικοπές, το 
κλείσιμο σχολείων και την αύξηση των 
μαθητών ανά τάξη, αντιθέτως με τις 
αποφάσεις αυτές δημιουργούνται ακόμη περισσότερα προβλήματα.

ΠΕΟΜ Πάφου

Ξεκίνησε ακόμα μια σχολική 
χρονιά με τα προβλήματα στην 
Τεχνική Αγίου Λαζάρου, 
όπως και σε πολλά άλλα 
σχολεία να παραμένουν. Τα 
κτίρια είναι έτοιμα να πέσουν 
πάνω μας. Υπάρχει σοβαρή 
φθορά σε τοίχους σε όλο το 
σχολείο, σε μπαλκόνια κλπ. Ο 
χειμώνας πλησιάζει και από 
ότι δείχνουν τα πράγματα θα 
συνεχίσει η βροχή να μπαίνει 
στις τάξεις και το κρύο επίσης 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να γίνουν κανονικά μαθήματα.  
Ελπίζουμε ότι θα εισακούσουν 
οι αρμόδιοι τις εκκλήσεις 
και τις προειδοποιήσεις των 
μαθητών, των γονιών και των 
καθηγητών και θα ληφθούν 
μέτρα επιτέλους για τη ομαλή 
λειτουργία του σχολείου.

ΠΕΟΜ Λάρνακας
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ΠΕΟΜ Λευκωσίας - Κερύνειας



α πολλά προβλήματα που ταλανίζουν 
τους φοιτητές στην εποχή που ζούμε δεν 
είναι μόνο κοινωνικά, αλλά δυστυχώς και 
οικονομικά. Το σημαντικότερο πρόβλημα για 
τους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, 
δεν είναι άλλο από τα υπέρογκα δίδακτρα. 

Είναι αδιανόητο στις σημερινές συνθήκες, οι 
φοιτητές να πληρώνουν πέραν των 8000 ευρώ 
σε δίδακτρα, την ίδια ώρα που οι μισθοί και τα 
επιδόματα μειώνονται δραματικά, μέσα σε μια 
γενικότερη επίθεση από την κυβέρνηση και την 
Τρόικα.  

Η Προοδευτική Κ.Φ., πρωτοστάτησε στους 
αγώνες των φοιτητών για μείωση των διδάκτρων. 
Μετά από αγώνες της Προοδευτικής το 2010-
2011, πέρασε από τη Βουλή με πρόταση της 
προηγούμενης κυβέρνησης, το πλαφόν στην 
αύξηση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. 
Επιπλέον, οι αγώνες της Προοδευτικής εντός των 
ιδιωτικών πανεπιστημίων απέτρεψαν πολλές 
φορές αυξήσεις που είχαν κατά νου οι ιδιοκτήτες, 
ενώ σε μερικές άλλες περιπτώσεις επέφεραν και 
μειώσεις. Όμως, παρόλο 
που έγιναν κάποιες μειώσεις 
από τα Πανεπιστήμια την 
προηγούμενη χρονιά, δεν 
ήταν αρκετές και ουσιαστικά 
δε βελτίωσαν σχεδόν 
καθόλου το πρόβλημα με το 
υψηλό ποσό των διδάκτρων. 

Μέσα από τις τμηματικές 
εκλογές, οι φοιτητές 
μπορούν να εκλέξουν τους 
εκπροσώπους τους, όπου 
αντιπροσωπεύοντας τους 
θα μπορούν να αναδείξουν 
και να επιλύσουν μικρά και 
μεγάλα προβλήματα που ήδη 
υπάρχουν.

Μερικά από τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τους φοιτητές στα τμήματα 
που ως Προοδευτική στοχεύουμε στην 
ουσιαστική επίλυση τους

•Στην σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και συγκεκριμένα στο τμήμα της Αρχιτεκτονικής, οι 
φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποθηκευτικού 
χώρου. Οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής σχεδιάζουν 
και υλοποιούν κατασκευές μεγάλων διαστάσεων, 
τις οποίες αναγκάζονται να μεταφέρουν με κίνδυνο 
είτε να σπάσουν είτε να φθαρούν. Ταυτόχρονα, 
η έλλειψη από πλευράς του πανεπιστημίου σε 
ειδικούς εκτυπωτές, αναγκάζει τους φοιτητές να 
στραφούν αλλού, με μεγάλο οικονομικό κόστος.

•Στην σχολή Επιστημών Υγείας στο Τμήμα της 
Νοσηλευτικής, οι φοιτητές δεν έχουν το κατάλληλο 
εξοπλισμό για να εξοικειωθούν με τον κλάδο τους, 
(π.χ. το στηθοσκόπιο, που είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά αντικείμενα ενός νοσηλευτή) και επειδή 
το Πανεπιστήμιο δε διαθέτει αρκετά,  οι φοιτητές 
αναγκάζονται να τα αγοράσουν.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΖΥΓΟ

Οι φετινές  Τμηματικές εκλογές έχουν ξεχωριστή 
σημασία για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, 
αφού αποτελούν τις πρώτες Τμηματικές εκλογές 
κάτω από  τα Μνημονιακά  μέτρα λιτότητας τα 
οποία επηρεάζουν και υποβαθμίζουν καθημερινά 
την Παιδεία του τόπου και κυρίως τα Κρατικά 
Πανεπιστήμια.

Γινόμαστε καθημερινά, εδώ και 15 μήνες , 
μάρτυρες της μεγαλύτερης επίθεσης που δέχτηκε 
ο κυπριακός λαός τα τελευταία πολλά χρόνια. Με 
επικεφαλής την Κυβέρνηση και την Τρόικα, γίνεται 
έντονη προσπάθεια προώθησης των Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων, αντί της ενίσχυσης των δημοσίων, 
με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές 
να μην έχουν την δυνατότητα 
λόγο οικονομικών δυσκολιών 
να σπουδάσουν. 

Μέσα στους χώρους σπουδών, 
μετά από τις μειώσεις των 
προϋπολογισμών των τμημάτων 
και τις αποκοπές των κονδυλίων, 
δεκάδες είναι  τα τμήματα που 
έχουν έντονες δυσκολίες στο να 
λειτουργήσουν, ενώ το μέλλον 
και η ποιότητα των πτυχίων 
μας επηρεάζονται άμεσα με τις 
εξελίξεις στην οικονομία. 

Πώς  θα ανοιχτούν ακροατήρια 
για τους φοιτητές; Πως το 
τμήμα θα είναι σε θέση να δεχτεί περισσότερους 
φοιτητές για να δοθεί η ευκαιρία σε όλο και 
περισσότερους  να σπουδάσουν στο μεγαλύτερο 
Δημόσιο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα του τόπου; Πώς θα 
προσληφθούν νέοι καθηγητές, αφού η Κυβέρνηση 
έχει παγοποιήσει τις θέσεις στο Δημόσιο; 

Ερωτήματα που δυστυχώς υπάρχουν και μας 
προβληματίζουν για το μέλλον των Τμημάτων μας.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η ΠΙΟ 
ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μοναδικός τρόπος για να υπάρχει μια διεκδικητική 
και μάχιμη φωνή για τους φοιτητές στα Τμήματα 
και στις Σχολές , που θα  αγωνίζεται και θα 
υπερασπίζεται το δίκαιο των φοιτητών και των 
Δημοσίων Πανεπιστημίων, είναι να υπάρχει ΙΣΧΥΡΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ. 
Εκπρόσωποι οι οποίοι θα διεκδικούν ΜΕ ΤΟ 
ΦΟΙΤΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΣ.

•Απόστολος Τσακιστός
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου 
Κύπρου

τις 23 Οκτωβρίου, θα 
πραγματοποιηθούν 

για άλλη μια φορά οι 
Τμηματικές εκλογές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.ΠΑΝ 
που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, 
θα δώσει την κατεύθυνση και 
τους πολιτικούς στόχους του 

οργανωμένου φοιτητικού κινήματος 
του Πανεπιστημίου Κύπρου , 

καθώς και  τις θέσεις που πρέπει 
να προωθήσουν οι εκπρόσωποι 

φοιτητές  στα σώματα τα οποία θα 
εκλεγούν. 

Οι Τμηματικές εκλογές 
πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια, 
με σκοπό  οι σχεδόν 7.500 φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου  να 
εκλέξουν τους φοιτητές, που 
θα τους εκπροσωπούν και θα 
διεκδικούν για αυτούς  για τα 

επόμενα δύο χρόνια στα Τμήματα 
και τις Σχολές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 
Οι Τμηματικές εκλογές, αποτελούν 

ένα μεγάλο γεγονός για το 
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. 
Λόγω της  επιρροής που έχουν 

οι φοιτητές στις αποφάσεις των 
Τμημάτων και των Σχολών για 

το ακαδημαϊκό τους μέλλον , οι 
Τμηματικές εκλογές αποτελούν 

μια μεγάλη κατάκτηση των 
οργανωμένων  φοιτητών , εξού 

και ο λόγος που επιβάλλεται όλοι 
οι φοιτητές να προσέλθουν στις 

κάλπες. Στόχος των εκπροσώπων 
μας;  Το δίκιο των φοιτητών και 

μόνο. 

•Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τους 
φοιτητές. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα που δεν 
μπορούν να αναφερθούν σε μερικές γραμμές. 

Η Προοδευτική Κ.Φ ήταν είναι και θα είναι δίπλα στον φοιτητή , 
σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε μαζί, όχι μόνο για τη μείωση των 
διδάκτρων, αλλά και σε άλλα πολλά προβλήματα, είτε μικρά είτε 
μεγάλα, που ταλανίζουν τον κάθε φοιτητή. Η απάντηση στα μικρά 
και μεγάλα προβλήματα των φοιτητών, είναι ισχυρή Προοδευτική 
στα τμήματα και τις σχολές!

•Κύπρος Πέτρου 
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Frederick 
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ίναι με μεγάλη ανησυχία 
που παρακολουθούμε 
τις εξελίξεις γύρω από 
το θέμα του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥΚ). Το συγκεκριμένο 
ίδρυμα, το οποίο είναι 

αρωγός και συμπαραστάτης πολλών 
φοιτητών παραμένει ακέφαλο 
εδώ και 3 μήνες, χωρίς Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και Δ.Σ. Εκφράζουμε 
τη δυσαρέσκεια μας προς τον 
τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση 
και ο ΠτΔ κ. Νίκος Αναστασιάδης 
αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο 
ίδρυμα και γενικότερα του φοιτητές.

Η μη στελέχωση του ιδρύματος 
έγκειται στο γεγονός, ότι η 
κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε 
αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ. τα 
οποία εξέτισαν την θητεία τους πριν 
3 μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
το ίδρυμα να αδυνατεί να εξετάσει 
και να εγκρίνει τις αιτήσεις για 
υποτροφίες, αφήνωντας στον 
αέρα πολλές οικογένειες που 
υπολογίζουν στην κρατική ενίσχυση, 
για τις σπουδές των παιδιών 
τους. Επίσης, το ίδρυμα αδυνατεί 
να ετοιμάσει και να καταθέσει 
τον ετήσιο προϋπολογισμό στο 

Υπ. Οικονομικών, κάτι που αν δεν 
ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα θέσει την ίδια 
την ύπαρξη του ιδρύματος εν αμφιβόλω. 

Η καθυστέρηση που άσκοπα προκαλείται 
τόσο στη στελέχωση του Ιδρύματος, 
όσο και στην μη έγκαιρη προκήρυξη 
των αιτήσεων, δεν μπορεί παρά να μας 
προβληματίσει, αλλά και παράλληλα 
να μας θέσει και σε εγρήγορση. Είναι 
μετά λύπης μας που βλέπουμε πως 
η προκήρυξη για τις υποτροφίες  
καθυστέρησε πέραν του κανονικού, 
καθώς κάθε χρόνο οι υποτροφίες 
του ΙΚΥΚ προκηρύσσονται από τον 
Ιούνιο, ενώ φέτος προκηρύχθηκαν και 
ανακοινώθηκαν τη δεύτερη εβδομάδα 
του Σεπτέμβρη και με προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων τα τέλη του 
Οκτώβρη. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι προθέσεις 
των κυβερνώντων δεν είναι οι πιο αγνές 
προς τους φοιτητές, καθώς η αμέλεια 
και η απραξία τους στα φοιτητικά 
θέματα είναι τεράστια. Κεκτημένα των 
φοιτητών έχουν καταπατηθεί με τη 

μεγαλύτερη ευκολία και δυστυχώς οι 
ιθύνοντες δε δείχνουν κανένα σεβασμό 
τόσο στους φοιτητές, τόσο και στους 
αγώνες τους. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
προχωρεί ακάθεκτη στο κουτσούρεμα 

του Πακέτου Φοιτητικής Μέριμνας, 
της κρατικής χορηγίας, αλλά 
και στην περαιτέρω μείωση του 
κονδυλιού του Ιδρύματος Κρατικών 
υποτροφιών.

Καλούμε άμεσα τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και όλους τους 
αρμοδίους να κινήσουν όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες για 
να διορίσουν άμεσα Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και μέλος στο Δ.Σ., 
για να μπορεί να λειτουργήσει το 
Ίδρυμα κανονικά. Τους καλούμε 
επίσης να δώσουν την απαραίτητη 
σημασία και έγνοια στην παιδεία 
του τόπου μας. Να δουν επιτέλους 
τη νεολαία αυτού του τόπου σαν 
προτεραιότητα και όχι ως τον 
τελευταίο τροχό της αμάξης. Εμείς 
σαν φοιτητές, δηλώνουμε για ακόμα 
μια φορά ότι θα βρεθούμε δυναμικά 
απέναντι σε μια ενδεχόμενη νέα 
προσπάθεια κουτσουρέματος της 
δημόσιας και δωρεάν παιδείας 
του τόπου μας, αλλά και των 
κεκτημένων των φοιτητών.

•Χρίστος Χαραλάμπους
Μέλος Γενικής Γραμματείας 
ΠΟΦΕΝ

Τα ερωτήματα που 
γεννά αυτή η 
ενέργεια είναι 
πολλά.

•Παραμένει, 
όντως, δωρεάν η 
δημόσια τριτοβάθμια 
εκπαίδευση; 

•Θα ακολουθήσει η κυβέρνηση την 
πιο πάνω πολιτική σε όλα τα δημοσία 
Πανεπιστήμια της Κύπρου; 

•Μήπως με αυτή την απόφαση 
προμηνύουν την εισαγωγή διδάκτρων 
σε όλα τα δημόσια ιδρύματα  του τόπου 
μας;

Ως Προοδευτική, καλούμε ολόκληρο 
το φοιτητικό κίνημα, φοιτητές και 
Φοιτητικές ενώσεις να αντιδράσουν 
άμεσα και συλλογικά στην οποιαδήποτε 
προσπάθεια επιβολής αντιδραστικών 
και αντιφοιτητικών μέτρων. Χθες ήταν 
η συγχώνευση των Πολυτεχνικών 
Σχολών και τα τριετή πτυχία, αύριο 
θα είναι η δική σου σχολή, θα 
είναι τα δίδακτρα στα δύο δημόσια 
πανεπιστήμια του τόπου μας. Δεν 
πρόκειται να σταματήσουν την επίθεση 
αυτή, εκτός και αν συναντήσουν τη 
μαζική και οργανωμένη πάλη μας. 
Πιστοί στο δίκιο των επιχειρημάτων 
μας και οπλισμένοι με την εμπειρία των 
πολύχρονων αγώνων του φοιτητικού 
κινήματος, θα δώσουμε και αυτή 
τη μάχη, για να υπερασπιστούμε 
το αυτονόητο: το δικαίωμα μας στη 
μόρφωση.

Είναι αδιανόητο σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, το κράτος να μην 
επενδύει στην παιδεία και συνάμα στο 
μέλλον του τόπου μας. Τον τελευταίο 
χρόνο είναι αμέτρητες οι περικοπές που 

πραγματοποιήθηκαν 
στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Δε θα 
μας ξενίσει καθόλου 
αν στο επόμενο 

«επικαιροποιημένο» 
μνημόνιο με το 
«πιστόλι στον 
κρόταφο», η 

κυβέρνηση σε 
μια νύκτα επιβάλει 

δίδακτρα σε όλα τα 
δημόσια ακαδημαϊκά 

ιδρύματα του τόπου μας.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. 
εκφράζουμε την έντονη 

διαφωνία μας με την πιο πάνω 
απόφαση και ξεκαθαρίζουμε στους 
κυβερνώντες ότι δε θα κάνουμε ούτε 
βήμα πίσω και δε θα επιτρέψουμε το 
κουτσούρεμα της δημόσιας δωρεάν 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλούμε 
την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα 
τα δίδακτρα που εισήχθηκαν στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και παράλληλα  
να αποσύρει οποιεσδήποτε προτάσεις 
αφορούν το κουτσούρεμα των 
φοιτητικών κατακτήσεων που 
κερδήθηκαν με αγώνες. Θέλουμε να 
ξεκαθαρίσουμε ότι για μας η παιδεία 
είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δικαίωμα 
για κάθε νέο και νέα, είναι κοινωνική 
ανάγκη και εφόδιο για την ίδια την 
κοινωνία μας και για το μέλλον αυτού 
του τόπου. Πλάι και μαζί με τους 
φοιτητές λοιπόν, αυτό το δικαίωμα θα 
το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους.

•Στέφανος Μανώλη
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού 
Τμήματος ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ 
ΤΕ.ΠΑ.Κ.

νέα ακαδημαϊκή χρονιά μόλις άρχισε και δυστυχώς όλα τα σημάδια της 
είναι δυσοίωνα. Παρόλο που ένα πάγιο αίτημα μας σαν Προοδευτική Κ.Φ. 
ικανοποιήθηκε,  δηλαδή το να δίνεται το δικαίωμα στους στρατιώτες 
να φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εντούτοις η Κυβέρνηση 

φρόντισε κουτσουρεύοντας αυτή την προσπάθεια εν τη γενέσει της, να μας βρει 
απέναντι της. Ο λόγος είναι ότι για πρώτη φορά θεσμοθέτησε δίδακτρα στο 

ύψος των €300 ανά μάθημα. Εν ολίγοις, η ίδια η έννοια δημόσια δωρεάν 
τριτοβάθμια εκπαίδευση πλέον χάνει την ουσία της και δέχεται ένα 

σοβαρό πλήγμα. 
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Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο 
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, 
Χρίστος Χριστόφιας. Η εισήγηση έγινε από τον 
επικεφαλή του Τμήματος Νέων Εργαζομένων, 
Βάκη Χαραλάμπους και ακολούθησε συζήτηση 
για όλα όσα αφορούν στους εργαζόμενους και 
άνεργους νέους του τόπου μας. 

Σκοπός της 2ης Παγκύπριας Οργανωτικής 
Ημερίδας του Τμήματος Νέων Εργαζομένων, 
ήταν η επεξεργασία των κατευθύνσεων που 
καλείται να ακολουθήσει το Τμήμα Νέων 
Εργαζομένων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω 
πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του 
Τμήματος και της Οργάνωσης.

Επαναδιατυπώθηκε η θέση της Οργάνωσης 
μας για την ορθότητα της απόφασης του 16ου 
συνεδρίου της ΕΔΟΝ για τη δημιουργία του 
τμήματος Νέων Εργαζομένων, αλλά και η ήδη 
θετική παρέμβαση του στα τέσσερα χρόνια 
παρουσίας του στην κυπριακή κοινωνία γενικά 
και ειδικότερα μέσα στους νέους εργαζόμενους 
της πατρίδας μας.

Μπροστά στις σημερινές συνθήκες που βιώνει 
η κυπριακή κοινωνία ελέω της καπιταλιστικής 
οικονομικής κρίσης και των πολιτικών ΤΡΟΙΚΑΣ-
ΔΗΣΥ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ που εφαρμόζονται στην 
πατρίδα μας, η ενίσχυση του Τμήματος Νέων 
Εργαζομένων αποτελεί αναγκαίο αντίβαρο. Η 
ανεργία οργιάζει, φτάνοντας σε ποσοστό 43,2% 
στους νέους κάτω των 25 ετών, ενώ οι άνεργοι 
στην πατρίδα μας επί της ουσίας ξεπερνούν 
κατά πολύ τις 80 χιλιάδες.

Παράλληλα, με τις ευλογίες τις κυβέρνησης, τα 
εργασιακά δικαιώματα συρρικνώνονται και τα 
ωράρια εργασίας θυμίζουν κάτι από Μεσαίωνα, 
ενώ οι μισθοί πείνας αποτελούν μονόδρομο για 
τους  νέους εργαζόμενους. 

ραγματοποιήθηκε  στις 13 
Σεπτεμβρίου 2014, η 2η 
Παγκύπρια Οργανωτική 
Ημερίδα του Τμήματος 

Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, 
με το σύνθημα «Η νέα γενιά στο 
επίκεντρο της λιτότητας και του 
μνημονίου - Αγώνας για δουλειά, 
στέγη, δουλειά με δικαιώματα». Στην 
ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 80 
Εδονίτισσων και ΕΔΟΝιτών.

Δεσμεύτηκαν ότι θα εντείνουν τις προσπάθειες 
για περεταίρω οργάνωση και μαζικοποίηση 
του αγώνα των νέων εργαζομένων ενάντια στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σακατεύουν τα 
όνειρα της νέας γενιάς. Τέθηκε ως άμεσος στόχος 
η εντονότερη προβολή των θέσεων της οργάνωσης 
για αντιμετώπιση και μείωση της ανεργίας και η 
παράλληλη ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  προς την 
εξομάλυνση των συνεπειών της καπιταλιστικής 
κρίσης στην νέα γενιά. Στην ημερίδα παρευρέθηκε 

και ο επικεφαλής της 
Εργατικής Νεολαίας 
της ΠΕΟ, Σταύρος 
Αντρέου, ο οποίος 
διαβεβαίωσε τους 
νέους και τις νέες 
της ΕΔΟΝ πως η 
συνεργασία των δύο 
κομματιών του Λαϊκού 
Κινήματος θα ενταθεί.

Ακόμη, τέθηκε ως 
στόχος ο συνεχής 

εμπλουτισμός της πολιτιστικής δράσης του τμήματος 
με πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, 
καθώς και η θεσμοθέτηση μπουάτ σε επαρχιακό ή 
τοπικό επίπεδο.

Τέλος, οι νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι ΕΔΟΝίτες, 
έδωσαν υπόσχεση ενδυνάμωσης και μαζικοποίησης  
του Τμήματος Ν.Ε., ούτως ώστε να αποτελέσει 
τη δύναμη εκείνη που θα αντιπαλέψει μέσω της 
οργανωμένης πάλης την εκμετάλλευση και τις 
ανισότητες που παράγει το ίδιο το καπιταλιστικό 
σύστημα. Μιας δύναμης, που ως ειδικότερο κομμάτι 
του Λαϊκού κινήματος  θα διεκδικεί και θα παλεύει 
μέχρι να γίνει πράξη το σύνθημα για  δουλειά με 

δικαιώματα. Μέχρις ότου οι νέοι και οι νέες  του τόπου μας, δε θα 
βλέπουν το μέλλον τους να περιορίζεται σε  6μηνα συμβόλαια εργασίας 
με μισθούς των 500 ευρώ, ή στην άλλη άκρη της γης μακριά από την 
πατρίδα και την οικογένεια τους.

•Σάββας Παρμάτζιας
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Λατσιών

Την ίδια ώρα, παρουσιάζεται ξανά μετά από δεκαετίες το 
φαινόμενο της μετανάστευσης, αφού δυστυχώς δεν είναι 
λίγοι οι νέοι και οι νέες του τόπου μας που με βαλίτσες 
γεμάτες ελπίδες και όνειρα μεταναστεύουν στο εξωτερικό. 
Αν σε αυτά προσθέσει κάποιος το 
ποσοστό των νέων εργαζομένων 
που αναγκάζεται να μένει με 
τους γονείς του, χωρίς να έχει 
την οικονομική δυνατότητα 
εξεύρεσης δικής του στέγης, 
κατανοεί το σε πόσο δύσκολο 
περιβάλλον καλούνται οι νέοι 
εργαζόμενοι και άνεργοι της 
πατρίδας μας να ζήσουν.

Η εκμετάλλευση στην οποία 
υπόκειται η νέα γενιά, καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη για 
περεταίρω ενδυνάμωση του 
τμήματος Νέων Εργαζομένων, 
σαν το μόνο κομμάτι του 
νεολαιίστικου κινήματος 
του τόπου μας, το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή  με τις 
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.

Μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε, οι νέοι και νέες της 
ΕΔΟΝ δεν έμειναν μόνο στην επισήμανση και ανάλυση της 
τραγικής κατάστασης που βρίσκεται ο τόπος και τις αντιλαϊκές 
και αντινεανικές πολιτικές της  κυβέρνησης και της Τρόικα. 
Έθεσαν παράλληλα αρκετούς προβληματισμούς, απόψεις και 
προτάσεις, καθώς επίσης και τους στόχους του τμήματος για 
την επερχόμενη χρονιά. Π



Π ολλές φορές 
έ χ ο υ μ ε 
γράψει για τα 
προβλήματα 
π ο υ 
αντιμετωπίζουν 
οι στρατιώτες 
μα ς ,  αλλά 
δυστυχώς για 
ακόμα  μ ι α 

χρονιά τα περισσότερα από 
αυτά παραμένουν άλυτα και 
μάλιστα κάποια σε πολλές 
περιπτώσεις οξύνονται. 
Στρατιώτες από όλη την 
Κύπρο, μας έστειλαν τα 
δικά τους βιώματα από τη 
στρατιωτική τους θητεία, 
όπως τα ζουν τώρα.

Φαινόμενα 
ευνοιοκρατίας
Κάποιοι φεύγουν από τις 
μονάδες τους με αποσπάσεις, 
ά λ λ ο ι  δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι 
περισσότερες εξόδους από 
κάποιους άλλους και, ακόμα 
χειρότερα, κάποιοι υπηρετούν 
τη θητεία τους… από το 
σπίτι τους. Eπίσης, κάποιοι 
παίρνουν αναρρωτικές άδειες 
χωρίς εύλογη αιτία, ενώ 
ακόμα και στις υπηρεσίες 
κάποιοι ευνοούνται αναλόγως 
των συγκυριών, γνωριμιών ή 
ακόμα και… ανάλογα με την 
ομάδα που υποστηρίζουν. 

Εθνικιστικός 
παροξυσμός
Κατά τη διάρκεια της 
γυμναστικής μας υποχρεώνουν 
να φωνάζουμε συνθήματα 
για το Γρίβα, για την Ένωση 
με την Ελλάδα, ακόμα και 
για τη Μακεδονία... Ευνοούν 
φασιστικές νοοτροπίες και 
ακόμα και φωτογραφίες του 
ολετήρα της Κύπρου, Γρίβα, 
βάζουν στα Κ.Ψ.Μ. Όλα αυτά 
βέβαια, βάζουν πιο μεγάλους 
στρατιώτες να τα κάνουν για να 
είναι καλυμμένοι, αλλά ξέρουμε 
ότι γίνονται με την κάλυψη των 
στελεχών της Ε.Φ.

Αισχροκέρδεια
Ο έλεγχος που γίνεται στον 
υπεύθυνο του Κ.Ψ.Μ. είναι είτε 
μηδαμινός, είτε ανύπαρκτος, 
με αποτέλεσμα ο ίδιος να 
επωφελείται από τις τιμές των 
προϊόντων με τη δικαιολογία 
ότι ο λόγος που αυξάνει τις 
τιμές του είναι για να καλύψει 
το ενδεχόμενο ζημιάς χωρίς να 
αναγκαστεί να πληρώσει από 
την τσέπη του. Δεν γίνεται να 
αισχροκερδούν εις βάρος μας... 
Αντί τα προϊόντα να πωλούνται 
σε τιμές κόστους, πωλούνται σε 
τιμές οι οποίες θα αποφέρουν 
προσωπικό κέρδος στον 
διαχειριστή της καντίνας. 

Απόσταση
Έ ν α  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ 
αντιμετωπίζω και εγώ αλλά και 
άλλοι στρατιώτες από Πάφο, 
Λεμεσό και Λάρνακα σε πολλές 
περιπτώσεις είναι το πρόβλημα 
των μεγάλων αποστάσεων που 

έχουμε να διανύσουμε πριν και 
μετά την έξοδό μας. Πολλοί 
στρατιώτες που αντιμετωπίζουν 
αυτό το πρόβλημα είναι 
υποχρεωμένοι όπως κι εγώ να 
ξυπνούμε πολύ νωρίς το πρωί 
για να προλάβουμε να φτάσουμε 
έγκαιρα στη μονάδα μας. Ενώ 
πολλές φορές ζητήσαμε να γίνει 
μια διευκόλυνση ή να μας δίνουν 
λίγη παράταση, εντούτοις αυτό 
γίνεται μεμονωμένα και μόνο 
όταν κάποιος τα έχει καλά με 
το διοικητή του. Μου έτυχε 
φορά που για να προλάβω το 
λεωφορείο ζήτησα να φύγω ένα 
εικοσάλεπτο πιο νωρίς και δε 
μου το επέτρεψαν…

Φαγητό, κακή 
κατάσταση 
στρατοπέδων, 
υποστελέχωση
Τι να πρωτοπώ; Λόγω και των 
περικοπών που έχουν γίνει 
έτυχε περίπτωση να τρώμε το 
ίδιο φαΐ  για ολόκληρη βδομάδα. 
Άσε που η ποιότητα είναι χάλια 
έχουμε και αυτό τώρα. Επίσης 
στη μονάδα μου έχουμε πολύ 
κακές εγκαταστάσεις και επειδή 
δεν είμαστε από τα φυλάκια που 
θέλουν πολλοί να πηγαίνουν 
παρατηρείται υποστελέχωση, 
η οποία εντείνεται ακόμη 
περισσότερο μετά τις απολύσεις 
των παλιών στρατιωτών. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από 
εμάς να βγάζουμε διπλές και 
τριπλές βάρδιες.

•Επιμέλεια:
Μαίρη Αντωνίου
Συντακτική Επιτροπή “Ν”
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

ντιπροσωπεία της 
Συνομοσπονδιακής 
Ο μ ά δ α ς  τ η ς 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
Ε ν ω τ ι κ ή ς 

Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς πραγματοποίησε επίσημη 
επίσκεψη στην Παλαιστίνη μεταξύ 4 και 7 
Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη είχε σαν στόχο να 
εκφράσει την αλληλεγγύη της Ομάδας της 
Αριστεράς, στον αγώνα του Παλαιστινικού 
λαού, να καταγράψει επί του εδάφους την 
ανθρωπιστική καταστροφή και να στηρίξει την 
αναγκαιότητα έναρξης διαλόγου για λύση του 
Παλαιστινιακού προβλήματος.

Κατά την επίσκεψη οι ευρωβουλευτές της 
Ομάδας μας στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, GUE/
NGL, πραγματοποίησαν σημαντικές συναντήσεις 
τόσο με ισραηλινές, όσο και με παλαιστινιακές 
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρήνης. 
Πραγματοποίησαν επαφές με μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, παλαιστίνιους αξιωματούχους και με 
τον κυβερνήτη της Ιερουσαλήμ.   

Μετά το πέρας της επίσκεψης ευρωβουλευτές της GUE/
NGL που έλαβαν μέρος στην αποστολή προέβηκαν σε 
δηλώσεις. Πιο κάτω παραθέτουμε αυτούσιες τις δηλώσεις 
του Αντιπροέδρου της Ομάδας Νεοκλή Συλικιώτη και της Ιρλανδής 
ευρωβουλευτή Martina Anter-
son. 

Δηλώσεις Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής 
Ενωτικής Αριστεράς- 
Βόρειας Πράσινης 
Αριστεράς, Νεοκλή 
Συλικιώτη

«Επαναλαμβάνω την 
υποστήριξή μας για τη 
δημιουργία ενός βιώσιμου, 
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με 
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ που να  μπορούν να λειτουργεί 
ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ. Είναι, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι όσο το Ισραήλ αρνείται την αναγνώριση της 
Παλαιστίνης ως ανεξάρτητο κράτος, δε θα επικρατήσει ειρήνη στη 
Μέση Ανατολή. 

Ως ΕΕΑ/ΒΠΑ, καλωσορίζουμε τις προσπάθειες για ενίσχυση της 
ενότητας μεταξύ του παλαιστινιακού και του ισραηλινού λαού. 
Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των ισραηλινών κομμάτων, κινημάτων 
και προσώπων που αντιτάσσονται στην ισραηλινή επιθετικότητα 
και καλούν για μια ειρηνική επίλυση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας στον παλαιστινιακό λαό που υποφέρει από την κατοχή και το 
συνεχόμενο εποικισμό της κατεχόμενης παλαιστινιακής περιοχής. 
Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση να λάβει 
μέτρα για να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, να τερματίσει την επιθετική 
στρατιωτική εισβολή στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή. Θέλουμε 
ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό, τον ισραηλινό λαό και όλους τους 
λαούς της ταραγμένης Μέσης Ανατολής. Για να γίνει αυτό εφικτό 
πρέπει να σταματήσει η ατιμωρησία και η πολιτική του εποικισμού.
 Πρέπει να τερματιστεί η κατοχή στην Παλαιστίνη.
 Ειρήνη σημαίνει λευτεριά στην Παλαιστίνη.» 

Δηλώσεις Ιρλανδής 
ευρωβουλευτή Martina 
Anterson

«Κατά την άφιξη μας 
στην Παλαιστίνη, ο Υπ. 
Εξωτερικών του Ισραήλ 
απαγόρευσε την είσοδο 13 
ευρωβουλευτών, της Ομάδας 
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, στη Γάζα με πρόσχημα ότι δεν 
παρείχαμε βοήθεια.

Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας κλήθηκα να υπενθυμίσω στην Ισραηλινή 
Κυβέρνηση την οικονομική βοήθεια που η ΕΕ παρέχει στην περιοχή και 
πως θα ήταν ωφέλιμο εάν οι ευρωβουλευτές ήταν σε θέση να μπορούν 
να αξιολογήσουν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία την οικονομική 
βοήθεια που απαιτείται και να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο για τη 
κλίμακα των προσπαθειών ανοικοδόμησης που χρειάζεται. 

Οι ευρωβουλευτές της ΕΕΑ/ΒΠΑ κάνουμε έκκληση προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές 
από όλα τα κόμματα να διαδραματίσουν ένα εποικοδομητικό πολιτικό ρόλο 
στη Μέση Ανατολή και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο τερματισμό της 
κατοχής της Παλαιστίνης εντός ενός συμφωνημένου χρονικού πλαισίου.

Οι Παλαιστίνιοι απαιτούν τον τερματισμό της κατοχής και αναζητούν διεθνή 
στήριξη για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ως ανεξάρτητου 
κράτους στα σύνορα του 1967. Πρέπει όλοι οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές 
να υποστηρίξουν το αίτημα του Παλαιστινιακού λαού. Οι Παλαιστίνιοι έχουν 
δικαίωμα στην κυριαρχία, την ελευθερία και δικαίωμα σε μια ζωή με 
αξιοπρέπεια και σεβασμό».



Ο Βασίλης Λέκκας μαζί με τον 
πιανίστα Γιώργο Σαλτάρη μας 

ταξιδεύουν στον έρωτα και την 
ομορφιά, μέσα από τραγούδια 

κορυφαίων συνθετών που 
«παντρεύτηκαν»  αρμονικά με 

στίχους Ελλήνων ποιητών. Μια 
διαδρομή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα 

και μουσική. 

Που; Ριάλτο,  Λεμεσός
Πότε; Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 8:30 μμ

Είσοδος: €15 / €10

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ριάλτο με το  
Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών  του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, προβάλλεται η βραβευμένη ταινία του 
Τουρκοκύπριου σκηνοθέτη Dervis Zaim. Η ιστορία 
αναφέρεται στην δικοινοτική σύγκρουση του 1963, 
που έχει ως αποτέλεσμα τον χωρισμό ενός νεαρού 
κοριτσιού από τον Καραγκιοζοπαίχτη πατέρα του. 
Μέσα από τα δικά του μάτια βλέπουμε γεγονότα και 
ταμπού που αφορούν και τις δύο πλευρές. Με το 
τέλος της ταινίας θ’ ακολουθήσει συζήτηση με τον 
σκηνοθέτη της και τον Κοσμήτορα της σχολής Niyazi 
Kizilyurek. Η ταινία προβάλλεται στα Τούρκικα με 

ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Που; Ριάλτο, Λεμεσός
Πότε; Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ
Είσοδος: €8 / €6

Ο ραδιοσταθμός Άστρα 92,8 και η εφημερίδα 
«Χαραυγή», διοργανώνουν χορό με αφορμή τα 20 χρόνια 
του ραδιοσταθμού Άστρα 92,8, με ζωντανή μουσική και 
τραγούδι από το σχήμα του Σάββα Δημητρίου και το 
χορευτικό εργαστήριο «Χορόκραμα».
Που;Στο «Mare», περιοχή Μακένζυ
Πότε; Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 
στις 20:30 μ.μ.
Είσοδος: €15/άτομο, €5/παιδιά 
κατω των 12 ετών
Προκατήσεις: 22864502

Γιάννος Κατσουρίδης, «Η ιστορία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κύπρο. 
Αποικιοκρατία, Τάξεις και η Κυπριακή Αριστερά».  
Η κυπριακή πολιτική αποτελεί μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στην 
Ευρώπη, και συχνά προσελκύει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας. 
Στο βιβλίο του, ο Γιάννος Κατσουρίδης ανιχνεύει την ιστορική εξέλιξη 
του κομματικού συστήματος της Κύπρου, και ιδιαίτερα την  ανάπτυξη του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, που αργότερα μετονομάζεται σε ΑΚΕΛ – το 
πρώτο επίσημα οργανωμένο πολιτικό κόμμα στο νησί.

Με βάση τη νέα αυτή αρχειακή έρευνα, ο Γιάννος Κατσουρίδης 
παρουσιάζει το κοινωνικό, θρησκευτικό, οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον στο οποίο η κομμουνιστική πολιτική καθώς και η πολιτική της 
εργατικής τάξης λειτουργούσαν στο νησί, στο πλαίσιο μιας χώρας που συνδέεται άρρηκτα με την 
Τουρκία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα. 
Ένα σημαντικό βιβλίο για την ιστορία της Κύπρου, για τα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κινήματα, τη 
βρετανική αποικιοκρατία και τη διπλωματία της Μεσογείου. 
«... Μια εξαιρετικά λεπτομερής, καινοτόμος και πειστική εξέταση του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Κύπρου από την ίδρυσή του το 1926 μέχρι το 1940. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια 
σημαντική συμβολή στη σύγχρονη κυπριακή ιστοριογραφία». Robert Holland, του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών του King ‘s College του Λονδίνου.

Μια διαδραστική, μουσική, εκπαιδευτική παράσταση 
για παιδιά κάθε ηλικίας. Οι Burger Project, γεμάτοι 
χιούμορ και ενέργεια προσπαθούν να μπολιάσουν τους 
μικρούς μας φίλους με τον ιό της μουσικής, να τους 
μεταδώσουν τη μαγεία του ρυθμού και της μελωδίας 
και να τους διασκεδάσουν!
Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, είτε 

επαναλαμβάνοντας ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα είτε τραγουδώντας όλα μαζί. Στο 
τέλος, τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και η ζωντανή μουσική και ο χορός ξεσηκώνουν τη 
διάθεση μικρών και μεγάλων!

Που; Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κεντρικά κτήρια, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, 
Λευκωσία, Λευκωσία Κύπρος
Πότε; Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ
Είσοδος: 5 ευρώ
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Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ Ban Ki-
moon κάλεσε τους 
ηγέτες του κόσμου, 
τις κυβερνήσεις, τη 
χρηματοδότηση, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία 
των πολιτών σε διάσκεψη για 
το κλίμα στις 23 Σεπτεμβρίου. 
Βασικό ζήτημα σε σχέση με 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
παράλληλα με το βασικό θέμα 
της μείωσης των εκπομπών, 
αποτελεί η χρηματοδότηση 
και η παροχή οικονομικής 
βοήθειας προς αυτές για 
να ανταπεξέλθουν στις  
κλιματικές αλλαγές.

Αν και  ο ι  πλούσιες 
βιομηχανικές χώρες είναι 
σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες 
για την αλλαγή του κλίματος, 
είναι οι  φτωχότερες χώρες 
του κόσμου, οι οποίες 

εκπέμπουν πολύ μικρές 
ποσότητες διοξειδίου του 
άνθρακα που θα  επηρεαστούν  
περισσότερο από την αλλαγή 
του κλίματος.

Αυτό επιβεβαιώθηκε ακόμη 
και από την Παγκόσμια 
Τράπεζα στα τέλη του 
προηγούμενου μήνα. Η 
έκθεση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, «χαμηλώστε 
τη θέρμανση- Turn down 
the heat» υπογραμμίζει τις 
καταστροφικές συνέπειες 
ενός κόσμου θερμότερoυ κατά 
4C έως το τέλος του αιώνα, 
τονίζοντας ότι οι φτωχότερες 
χώρες του κόσμου  θα 
πληγούν περισσότερο από την 

α ν ά π τ υ ξ η 
α θ λ η τ ι κ ή ς 
δραστηριότητας 
στους νέους, 
συμβάλει στην 
ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη προσωπικότητας, 
στη σωματική και πνευματική 
υγεία και στην καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων τους μέσα 
από την ανάπτυξη της ευγενής 
άμιλλας. Ο αθλητισμός, στη 
δική μας αντίληψη, είναι ένα 
ανθρώπινο δικαίωμα, που 
οφείλει το κράτος να παρέχει 
στις λαϊκές μάζες. 

Η εμπορευματοποίηση του 
αθλητισμού και η επιδίωξη 
επίτευξης του μέγιστου 
κέρδους από τις πολυεθνικές 
που έχουν εμπλακεί σε 
αυτόν, έχει αναιρέσει όλα 
τα ιδανικά και τις αξίες 
που έπρεπε να υπηρετεί ο 
αθλητισμός.  Μέρα με τη 
μέρα, ο αθλητισμός γίνεται 
προνόμιο στα χέρια των 
λίγων και των εκλεκτών, η 
διαπλοκή στους αθλητικούς 
αγώνες γίνεται ολοένα 
και πιο συχνό φαινόμενο 
και ταυτόχρονα η χρήση 
αναβολικών ουσιών παίρνει 
μεγαλύτερες διαστάσεις στην 
προσπάθεια επίτευξης των 
στόχων αυτών που ελέγχουν 
όλες τις ηγετικές θέσεις στην 
αθλητική πυραμίδα.

Από τη στιγμή που ο αθλητισμός από μέσο εξυπηρέτησης 
των ανθρωπίνων αναγκών, έγινε μέσο προβολής και 
πλουτισμού και η νίκη αναγορεύεται σε αυτοσκοπό, άρχισαν 
να φαίνονται και τα πρώτα κρούσματα ντόπινγκ. Σήμερα 
έχουμε ένα στημένο θέαμα, όπου ουσιαστικά ο αθλητής έχει 
μόνο ένα ρόλο: Να κερδίζει για να αυξάνονται τα κέρδη 
του χορηγού.

Ο καπιταλισμός ως σύστημα αναπτύσσεται και στον 
αθλητισμό και καθορίζει τον ανταγωνισμό χωρίς αρχές, με 
μοναδικό κριτήριο και σκοπό την αύξηση των κερδών των 
πολυεθνικών. Ο ευγενής ανταγωνισμός κι ο συναγωνισμός 
στον αθλητισμό όπως εμείς τον ονειρευόμαστε, έχει 
μετατραπεί σε ένα σκληρό ανταγωνισμό, μετατρέποντας 
τον αθλητισμό σε μια βαριά βιομηχανία.

Κάπως έτσι, πολλοί αθλητές, στο όνομα του πρωταθλητισμού, 
καταλήγουν να παίρνουν παράνομα αναβολικά, (φυσικά 
πάντα με τις ευλογίες των πολυεθνικών φαρμακευτικών 

εταιρειών), βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη 
ζωή τους.  Τα κρούσματα ντόπινγκ έχουν αυξηθεί 
αφάνταστα τα τελευταία χρόνια, μαζί και οι 
θάνατοι αθλητών που μερικοί εξ αυτών άφησαν 
την τελευταία τους πνοή εν ώρα αγωνιστικής 
δράσης και στους αθλητικούς χώρους.

Ταυτόχρονα, το ντόπινγκ, εκτός από πρόβλημα 
του αθλητισμού, πρέπει να θεωρείται και 
κοινωνικό πρόβλημα. Η χρήση αναβολικών 
ουσιών παίρνει άλλες διαστάσεις, καθώς πλέον 
αναβολικά παίρνουν ακόμα και στα ιδιωτικά  
γυμναστήρια, με φόντο φυσικά τα γρήγορα 
«μαγικά» αποτελέσματα και γραμμωμένα 
σώματα.

Δεν περνά απαρατήρητο, βέβαια, πως η μάστιγα 
του ντόπινγκ έχει κάνει την εμφάνιση της και στον 
κυπριακό αθλητισμό.  Ποιος μπορεί να ξεχάσει 
το περιστατικό που έγινε πριν μερικά χρόνια, 
όταν έγινε απρόοπτος έλεγχος για ντόπινγκ σε 
ποδοσφαιριστές συγκεκριμένου σωματείου και 
το ίδιο βράδυ παραβιάστηκε ο χώρος του αντι-
ντόπινγκ κοντρόλ και καταστράφηκαν όλα τα 
στοιχεία που θα έδειχναν αν έγινε ή όχι χρήση 
παράνομων ουσιών στους συγκεκριμένους 
αθλητές; Επίσης, ερωτηματικό αποτελεί το ότι 
κάποιοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο 
κυπριακό ποδόσφαιρο, έβαλαν άδοξα τέλος 
στην καριέρα τους λόγω προβλημάτων υγείας 
και αφού είχαν πραγματοποιήσει μια εξαιρετική 
χρονιά, παίζοντας σε πολλούς αγώνες.

Το ντόπινγκ είναι ένα πρόβλημα που μαστίζει 
την κοινωνία και τον αθλητισμό και πρέπει 
να αντιμετωπιστεί άμεσα.  Μερικά μέτρα 
αντιμετώπισης του ντόπινγκ είναι ο μαζικός 
λαϊκός αθλητισμός και η κατάργηση του 
αθλητισμού-επιχείρηση, η αναβάθμιση 
του σχολικού αθλητισμού, η επέκταση του 
προγράμματος «Αθλητισμός για όλους» και η 
αξιοποίηση των σχολικών αθλητικών χώρων στις 
ώρες που δε χρησιμοποιούνται για τις σχολικές 
δραστηριότητες.

Σίγουρα η αντιμετώπιση του φαινομένου του 
ντόπινγκ δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά όταν 
πλέον έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο ανάμεσα 
στους αθλητές η χρήση πολλών σκευασμάτων 
για καλυτέρευση των επιδόσεων τους.  Ο στόχος 
μας όμως πρέπει να είναι η διαφώτιση σε όλη 
τη νεολαία, ξεκινώντας από τα σχολεία, για 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε 
ξεκινήσει τη χρήση τέτοιων προϊόντων. 

Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο όπου ο καθένας 
θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδος 
αθλητισμού, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 
εμπορική του εκμετάλλευση, υπάρχει ακόμα 
πολύς δρόμος. 

Βήμα – βήμα, θα φτάσουμε και στο τέρμα.

•Αντώνης Κάκκουρας
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 
Αμμοχώστου 

έλλειψη τροφίμων, την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας, τους 
κυκλώνες και την ξηρασία.

Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό; 
Στο Μπαγκλαντές οι κατά 
κεφαλήν εκπομπές είναι 0,3 
μετρικοί τόνοι, μόλις 3,5 % των 
αντίστοιχων του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Αλλά είναι το 
Μπαγκλαντές, που θα μπορούσε 
μελλοντικά να δει το 17 τοις 
εκατό των εδαφών του κάτω 
από τη θάλλασα, ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής. Ή για 
να το θέσουμε διαφορετικά αν το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχανε το 17 % 
των εδαφών του, θα έχανε μια 
περιοχή διπλάσια της Ουαλίας. 

Χώρες όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι οποίες έγιναν 
πλούσιες από την καύση 
ορυκτών καυσίμων, οφείλουν 
ένα «κλιματικό χρέος» προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Σύμφωνα με την παγκόσμια 
Οικονομική και Κοινωνική Έρευνα 
του ΟΗΕ, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες χρειάζονται 500-600 
δισεκατομμύρια δολάρια το 
χρόνο για τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος. 
Στις συνομιλίες για το κλίμα 
στην Κοπεγχάγη το 2009, 
οι ανεπτυγμένες χώρες 
δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν 
30 δισεκατομμύρια δολάρια  
για το λεγόμενο «ταχείας 

εκκίνησης»  χρονικό διάστημα 
2010 - 2012. Τα περισσότερα 
από αυτά υπολογίζεται ότι είναι 
υφιστάμενη ξένη βοήθεια και όχι 
νέα χρήματα, ενώ μέχρι σήμερα 
από τα 30 δισεκατομμύρια 
δολάρια έχουν δοθεί τα 23,6 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην περίπτωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου δε , τα περισσότερα 
από τα χρήματα που δόθηκαν  
μέχρι τώρα ήταν με τη μορφή 
δανείων από την Παγκόσμια 
Τράπεζα, παρά επιχορηγήσεις, 
σπρώχνοντας έτσι τις φτωχές 
χώρες βαθύτερα στη φτώχεια, 
δεδομένου ότι θα πρέπει να 
αποπληρώσουν τα δάνεια.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση 
της προσαρμογής, εννοώντας 
χρήματα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί ότι οι κοινότητες 
μπορούν να προσαρμοστούν 
στις ζημίες που προκαλούνται 
από την κλιματική αλλαγή, και 
προσέξτε όχι να προφυλαχθούν 
ή για την πρόληψη,  δεν 
υπάρχει κάποιο σημάδι 
προόδου. Μέχρι στιγμής, 
μόνο το 21%  της παγκόσμιας 
χρηματοδότησης για το κλίμα 
έχει πάει στην προσαρμογή, 
εκ των οποίων το μεγαλύτερο 
μέρος έχει τη μορφή δανείων 
από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Στις συνομιλίες για το κλίμα 
στο Ντέρπαν της Ν. Αφρικής, 
επιτεύχθηκε συμφωνία για την 
ίδρυση του Πράσινου Ταμείου 
για το Κλίμα και συγκεκριμένα 
για τη διαχείριση της μεταφοράς 
χρηματοδότησης για το κλίμα 
από τις ανεπτυγμένες προς 
τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Όμως, παρά τη δέσμευση του 
δημόσιου χρήματος σε αυτό 
το ταμείο, οι  κυβερνήσεις 
των ανεπτυγμένων- πλούσιων 
χωρών, με επικεφαλής το 
Ηνωμένο Βασίλειο, πιέζουν 
για να επικεντρωθεί το ταμείο 
στην «μόχλευση» ιδιωτικής 
χρηματοδότησης. 

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα 
από το ταμείο μπορούν 
να καταλήξουν άμεσα σε 
μεγάλες εταιρείες για τα 

έργα που θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν 
ούτως ή άλλως, αντί 
να συμβάλλουν στην 
προστασία των πιο 
ευάλωτων ανθρώπων 
από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, παρά τις 
α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς  τ ω ν 
αναπτυσσόμενων χωρών, 
η Παγκόσμια Τράπεζα έχει 
εξασφαλίσει το ρόλο του 
προσωρινού διαχειριστή 
του Πράσινου Ταμείου για 
το Κλίμα. Με τον εντελώς 
αντιδημοκρατικό τρόπο 
λειτουργίας της αλλά και 
το ιστορικό της για πιέσεις 
σε επενδύσεις σε υψηλής 
έντασης προγράμματα 
ορυκτών καυσίμων , η 
τράπεζα θεωρείται από 
πολλούς ως ένα εντελώς 
ακατάλληλο φορέα που θα 
εποπτεύει το ταμείο.

Το ερωτηματικό κατά πόσο 
θα σημειωθεί πρόοδος στις 
επερχόμενες συνομιλίες 
παραμένει. Οι κλιματικές 
αλλαγές επηρεάζουν χωρίς 
διακρίσεις όλες τις χώρες 
και τους λαούς τους, 
εντείνοντας ζητήματα 
που αφορούν στην 
κοινωνική δικαιοσύνη, την 
ισότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η συμφωνία, 
που θα προκύψει στη Ντόχα 
θα πρέπει να αποτελεί 
έκφραση παγκόσμιας 
πολιτικής και οικονομικής 
συναίνεσης, βασισμένη 
στην αρχή της κοινής 
αλλά διαφοροποιημένης 
ευθύνης. Πρέπει να 
τεθούν αυστηροί στόχοι  
εκπομπών για τη δεύτερη 
περίοδο δεσμεύσεων του 
πρωτοκόλλου του Κιότο και 
σταθερές δεσμεύσεις για  
μακροπρόθεσμη, μεγάλης 
κλίμακας χρηματοδότηση 
για το κλίμα. 

•Χριστίνα Νικολάου
Υπεύθυνη Γραφείου 
Περιβάλλοντος ΚΣ ΕΔΟΝ



 Όπως έχει εύστοχα επισημάνει η ιστορικός Οντέτ Βαρών - Βασάρ, 
«ποτέ μια γενιά δεν υπήρξε τόσο ταυτισμένη με μια οργάνωση όσο η 

νεολαία της Κατοχής με την ΕΠΟΝ».

Στις 23 Φλεβάρη του 
1943, στην κατεχόμενη 
από τους Γερμανούς 
Αθήνα, στην οδό 
Δουκίσσης Πλακεντίας 
3 στους Αμπελοκήπους, 

στο σπίτι του δάσκαλου 
Δημητράτου, ιδρύεται η Ενιαία 
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η 
χιλιοτραγουδισμένη ΕΠΟΝ.

Είχε προηγηθεί απόφαση της 
Κεντρικής Επιτροπής του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου 
Νέων (ΕΑΜΝ). Πρόκειται για το 
τμήμα νεολαίας του ΕΑΜ που 
είχε ιδρυθεί στις 5 Φλεβάρη 1942 
στην Αθήνα με πρωτοβουλία της 
ΟΚΝΕ. Με την ίδρυση της ΕΠΟΝ 
οι δέκα οργανώσεις που την 
συνίδρυσαν αυτοδιαλύθηκαν και 
συγχωνεύτηκαν στις γραμμές της.

Πέρα από το γεγονός ότι αναδείχθηκε 
στη σημαντικότερη και μεγαλύτερη 
οργάνωση νεολαίας που έδρασε 
στη διάρκεια της κατοχής, η ΕΠΟΝ 
αποτελεί ιστορικά και τη μαζικότερη 
οργάνωση νεολαίας στην Ελλάδα, με 
το μεγαλύτερο δίκτυο οργανώσεων 
στις μεγάλες πόλεις και την ύπαιθρο 
και με σημαντική συμμετοχή στην 
ένοπλη αντίσταση του ελληνικού λαού, 
μέσα από τις γραμμές του Ελληνικού 
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, 
του ΕΛΑΣ. 

Πρόκειται για ένα προοδευτικό κίνημα 
που αγκάλιασε πολλές χιλιάδες νέους 
και νέες και που όμοιο του δεν υπήρξε 
ποτέ άλλοτε στην ελληνική ιστορία. 
Υπήρξε η κινητήριος δύναμη της 
νεολαίας που ήθελε να αντισταθεί στα 
άνομα σχέδια του χιτλεροφασισμού. 
Υπήρξε το αγνό παιδί της Εθνικής 

Αντίστασης και του ΕΑΜ, ίσως 
το πιο αγωνιστικό κομμάτι, ο πιο 
δραστήριος και αποφασιστικός 
μέτοχος και τροφοδότης του ΕΛΑΣ.

Αυτοπροσδιορισμός και 
στόχοι

Στο ιδρυτικό κείμενο, η ΕΠΟΝ 
αυτοπροσδ ι ορ ίσ τηκε  ως 
οργάνωση εθνικοαπελευθερωτική, 
αντιφασιστική – προοδευτική, 
αντιπολεμική – φιλειρηνική, ενώ 
σαν στόχοι της αναφέρονταν 
η εθνική απελευθέρωση, η 
εξόντωση του φασισμού και 
η αποκατάσταση της λαϊκής 
κυριαρχίας, η καταπολέμηση των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων και 
η υπεράσπιση της ειρήνης και η 
υπεράσπιση των οικονομικών, 
πολιτικών, πολιτιστικών και 
μορφωτικών δικαιωμάτων και 
επιδιώξεων της νέας γενιάς.

Η ΕΠΟΝ όριζε σαφώς πως είναι 
μια οργάνωση που θέλει να δράσει 
και μετά την απελευθέρωση, που 
ο σκοπός της ήταν ευρύτερα 
αναμορφωτικός, που στόχευε 
στην επίτευξη ευρύτερων αλλαγών 
στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό 
και προσπαθούσε με τη δράση να 
δίνει στα μέλη της, και όχι μόνο, 
την ευκαιρία να γευτούν μία 
προεικόνιση του νέου κόσμου που 
ήθελε να φέρει, να πραγματοποιεί 
ήδη την αλλαγή.

Ο κύριος τροφοδότης της 
εθνικής αντίστασης

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις τάξεις 
της ΕΠΟΝ είχαν ενταχθεί πέραν 
των 600.000 νέων και από αυτούς 
περισσότεροι από 30.000 είχαν 
εισρεύσει στον ΕΛΑΣ. Μεταξύ των 
νέων που εντάχθηκαν στην ΕΠΟΝ 
υπήρξαν οι Μίκης Θεοδωράκης, 
Μάνος Χατζιδάκις και Μανώλης 
Γλέζος. Σε 1.300 υπολογίζονται 
οι ΕΠΟΝίτες-ίτισσες αντάρτες που 
έπεσαν στα πεδία των μαχών, 
ενώ άγνωστος παραμένει ο 
αριθμός αυτών που έπεσαν στις 
διαδηλώσεις των πόλεων, που 
εκτελέστηκαν, που πέθαναν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης ή που 
πιάστηκαν και βασανίστηκαν από 
τις αρχές κατοχής και τα όργανά 
τους. Η ΕΠΟΝ έγραψε απαράμιλλες 
σελίδες ηρωισμού στα χρόνια της 
Εθνικής Αντίστασης, αλλά και μετά. 
Χιλιάδες ανταρτόπαιδα - αετόπουλα 
έγιναν φωτεινά παραδείγματα για 

το λαό και τη νεολαία, φωτίζοντας 
με τα ιδανικά τους το δρόμο της 
ανειρήνευτης πάλης. 

Η ΕΠΟΝ ήταν ο μεγάλος τροφοδότης 
του αγώνα. Στις πόλεις, στα 
πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα 
εργοστάσια, στις γειτονιές οι ΕΠΟΝίτες 
κι οι ΕΠΟΝίτισσες πάλεψαν για το ψωμί 
και τη λευτεριά, οργάνωσαν λέσχες 
μάθησης πολιτικής - πολιτιστικής. 
Έδωσαν από την πρώτη στιγμή 
τη μάχη κατά της επιστράτευσης, 
συνέβαλαν στη μάχη κατά της πείνας, 
πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις στις 

πόλεις, στις απεργίες και σε σαμποτάζ κατά 
του εχθρού, βοήθησαν καθοριστικά στις 
εκλογές της ΠΕΕΑ (μυστικά τον Απρίλη του 
1944), έδωσαν μάχη ενάντια στα ναρκωτικά, 
που οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές προσέφεραν 
«απλόχερα» στην επαναστατημένη νεολαία 
μετά την απελευθέρωση. 

Η ΕΠΟΝ τέθηκε εκτός νόμου με τον περιβόητο 
νόμο Ν.509 του 1947. Έκτοτε συνέχισε να 
διατηρείται ως ο δεύτερος παράνομος 
μηχανισμός του ΚΚΕ, ενώ διαλύθηκε με 
απόφαση της 8ης Ολομέλειας του ΚΚΕ 
που διεξήχθη το Γενάρη του 1958, η 
οποία αποφάσισε επίσης τη διάλυση των 

Κομματικών Οργανώσεων Βάσης του 
ΚΚΕ και την αναστολή έκδοσης του 
παράνομου Ριζοσπάστη, διαχέοντας 
το ΚΚΕ στην ΕΔΑ.

Μηνύματα διαχρονικά και 
επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε

71 χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΠΟΝ, 
τα ιδανικά των προοδευτικών νέων 
τότε, παραμένουν αναλλοίωτα 
για τον καθένα μας ξεχωριστά: Ο 
αγώνας για λευτεριά, για παγκόσμια 

ειρήνη, η αλληλεγγύη 
στους αγωνιζόμενους 
λαούς. Ο αγώνας 
για το δικαίωμα 
στη μόρφωση, στον 
πολιτισμό, ενάντια 
στην  ξενόφερτη 
υποκουλτούρα που 
αποβλακώνει και 
καθηλώνε ι  τους 
νέους στον καναπέ 
τους. Ο αγώνας για 
κοινωνική δικαιοσύνη, 
δεν θα μπορούσαν να 
μην αποτελούν την 
προμετωπίδα της 
πιο αγωνιστικής και 
πρωτοπόρας νεολαίας 
του τόπου, της ΕΔΟΝ.

Γιατί όπως λέχθηκε και 
για τους πρωτοπόρους 
ΕΠΟΝ-ίτες: «κι αν 
άσπρισαν τα μαλλιά 
τους και τα χρόνια 
βαραίνουν, η ψυχή 
τους, φλόγα που καίει 
σαν σε νεολαίους που 
ξεκινάνε από την αρχή 
τη μεγάλη αγωνιστική 
τους πορεία», έτσι 
και για μας: η ιστορία 
της ΕΠΟΝ, η οποία 
σφύζει από ιδανικά και 
οράματα διαχρονικά 
και πανανθρώπινα, 
δεν μπορεί παρά 
να αποτελεί φάρο 
στους αγώνες μας. 
Φάρο στους αγώνες 
μας για λευτεριά, 
για αντίσταση στη 
νέα ιμπεριαλιστική 
τάξη πραγμάτων, για 
αντίσταση σε ό,τι μας 
θέλει υποταγμένους.

•Μαίρη Αντωνίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακού 
Μορφωτικού 
Γραφείου Λάρνακας

Σ



Η σύνοδος του ΝΑΤΟ που φιλοξενήθηκε φέτος στην 

Ουαλία (4-5 Σεπτεμβρίου), πραγματοποιήθηκε 

μέσα σε ένα πλαίσιο βαθιάς όξυνσης των 

ενδοιμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το 

ξαναμοίρασμα της γης.

Η Σύνοδος κινήθηκε σε 5 βασικούς άξονες με πρώτο και 

βασικότερο την κρίση στην Ουκρανία και την σχέση του 

ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Το Αφγανιστάν και το μέλλον της χώρας, 

οι «νέες απειλές» και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων 

των κρατών-μελών, ήταν τα άλλα θέματα που απασχόλησαν 

την σύνοδο των ιμπεριαλιστών.

Ουκρανία… ενεργός και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ

Με την κρίση στην Ουκρανία και τη διακυβέρνηση της χώρας 

να έχει παραδοθεί στα χέρια των ακροδεξιών, οι ΝΑΤΟϊκοί 

βρήκαν γόνιμο και ζωτικό έδαφος για τα συμφέροντα 

τους, κάτι που άλλωστε επεδίωκαν. Με την εξέλιξη αυτή, 

θεσπίζεται η «μόνιμη παρουσία» του ΝΑΤΟ στη χώρα και 

στην ευρύτερη περιοχή και επαναφέρεται, με άλλους όρους 

βέβαια, ένα επικίνδυνο ψυχροπολεμικό κλίμα για το λαούς 

της περιοχής. 

Αύξηση Δαπανών και Εξοπλισμού

Πέραν από την πολιτική επιρροή του ΝΑΤΟ, στο προσκήνιο 

βρέθηκε και το ζήτημα της στρατιωτικής ενίσχυσης. Σε αυτά 

τα πλαίσια, αποφασίστηκε η τοποθέτηση εξοπλισμού στην 

περιοχή, η υλοποίηση του σχεδίου για δημιουργία ΝΑΤΟικής 

δύναμης ταχείας αντίδρασης με έδρα τη Βαλτική και η 

αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ΝΑΤΟικών εταίρων.

Πιο ορατή παρουσία στη Μέση Ανατολή

Η διακηρυγμένη λήξη της αποστολής των δυτικών 

στρατευμάτων στο Αφγανιστάν με το τέλος τους 2014, 

δε σηματοδοτεί το τέλος των ΝΑΤΟικών αποστολών στην 

χώρα, αλλά ούτε και αναιρεί το στρατηγικό στόχο του 

ΝΑΤΟ για την δημιουργία μιας «Μεγάλης Μέσης Ανατολής». Σε 

αυτή τη γραμμή, η Σύνοδος ενέκρινε «σχέδιο ετοιμότητας» για 

περισσότερη ευελιξία ως προς την αντιμετώπιση των όποιων 

«απειλών» και «προκλήσεων» και χαιρέτισε την στρατιωτική 

δράση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ ενάντιων των ισλαμιστών στο Ιράκ.

«Διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας»

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διεργασίες στέφθηκαν με 

απόλυτη επιτυχία ως προς τη «διασφάλιση της ειρήνης και της 

σταθερότητας». Όχι βέβαια της ειρήνης και της σταθερότητας 

ανάμεσα στους λαούς του κόσμου, αλλά της «ειρήνης» και της 

«σταθερότητας» των καπιταλιστών που θέλουν να διαφυλάξουν 

για αυτούς τα κέρδη και για τους λαούς τον πόλεμο και την 

καταστροφή.

Το ΝΑΤΟ και στην Κύπρο…

Το ΝΑΤΟ, χτυπάει την πόρτα και στη δική μας πατρίδα. Εδώ 

που κάποτε ο μόνος τρόπος που μπορούσε να μπει ήταν με τη 

στρατιωτική αρβύλα, τώρα μπαίνει με κουστούμι και γραβάτα. 

Αυτό μόνο και μόνο γιατί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε 

να εντάξει την πατρίδα μας στο ΝΑΤΟ και στο παρακλάδι του, 

τον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».

Ντόπιοι και ξένοι όμως οφείλουν να γνωρίζουν μόνο τούτο. 

Όσο υπάρχει το ΑΚΕΛ, η ΕΔΟΝ και το Λαϊκό Κίνημα, οι πόρτες 

θα είναι κλειστές. Το ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του δεν έχουν 

θέση στην Κύπρο, όπως δεν έχουν θέση πουθενά.

•Μάριος Σιαμμάς

Μέλος Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ

Η

Τ ο Ιράκ 11 χρόνια μετά 
την εισβολή των ΗΠΑ, 
βρίσκεται στη δίνη 
μιας συνεχιζόμενης 
πολιτικής διαμάχης. 
Ο πόλεμος και τα 9 
χρόνια κατοχής έχουν 
αφήσει πίσω τους, 

καταρχάς, σε επίπεδο ανθρώπινων 
απωλειών, 1 εκατομμύριο 
ιρακινούς νεκρούς και εκατοντάδες 
χιλιάδες τραυματίες. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια 
Ιρακινοί πρόσφυγες, από τους 
οποίους το 1,5 εκατομμύριο είναι 
εσωτερικοί πρόσφυγες. Παρόλο 
που τα αμερικανικά στρατεύματα 
των ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει 
από το Ιράκ, οι ΗΠΑ διατηρούν 
τη μεγαλύτερη Πρεσβεία στον 
κόσμο στη Βαγδάτη με 16,000 
«διπλωματικό προσωπικό», η οποία 
προφανώς παίζει ευρύτερο ρόλο 
εξυπηρέτησης της αμερικανικής 
κατασκοπίας στην ευρύτερη 
περιοχή.

Η εμφύλια σύρραξη

Το Ιράκ αποτελεί μια τριχοτομημένη 
χώρα, η οποία ταλανίζεται κύρια 
από τη διαμάχη σουνιτών – 
σιιτών, ενώ οι Κούρδοι ενισχύουν 
την αυτονομία του ομόσπονδου 
κράτους του Β. Ιράκ. Οι λόγοι της 
δράσης των σουνιτικών δυνάμεων 
είχαν να κάνουν με το γεγονός του 
ότι η κυβέρνηση των σιιτών δρούσε 
με ένα βίαιο και σεκταριστικό 
τρόπο ενάντια στη μειονότητα 
των σουνιτών. Παράλληλα, οι 
αμερικανικές και ΝΑΤΟϊκές ένοπλες 
δυνάμεις προσπαθούσαν να θέσουν 
σε έλεγχο την ασταθή πολιτική 
κατάσταση, στηρίζοντας κύρια τη 
σιιτική κυβέρνηση, ενώ η Αλ Κάϊντα 
κατάφερε να διεισδύσει περαιτέρω 
στο Ιράκ μέσω της οργάνωσης 
«Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και 
Λεβάντε». 

Η κατάσταση σήμερα
 
Η ανεμπόδιστη προέλαση των 
ακραίων ισλαμιστών, που έχουν 
φτάσει μέχρι στιγμής έξω από τη 
Βαγδάτη, δημιουργεί νέα δεδομένα 
στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, 
όμως, με αυτό, δίνεται μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για νέα επέμβαση 
στο Ιράκ, από τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις. Οι ισλαμιστές (σουνίτες 
ως επί το πλείστον) εξτρεμιστές του 
ΙΚΙΛ, έχουν ως στόχο την κατάληψη 
της Βαγδάτης και τη δημιουργία 
ενός ισλαμικού χαλιφάτου με 
ένωση εδαφών της Συρίας και 
του Ιράκ. 

Ο ρόλος των ιμπεριαλιστών

Μετά από τον 
αποκεφαλισμό 
των αμερικανών 
δημοσιογράφων 
Τζέιμς Φόλεϊ και 
Στίβεν Σότλοφ, οι ΗΠΑ 
δια στόματος Μπάρακ 
Ομπάμα δεν απέκλεισαν 
τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς 
επέμβασης και στη 
Συρία. Η βόρεια 
επαρχία Ράκα, αλλά 
και οι ανατολικές 
περιοχές της Συρίας 
είναι οι κεντρικοί 
στόχοι των ΗΠΑ, οι οποίες δε 
θα επιχειρήσουν στην περιοχή 
μόνες τους, αλλά σε συνεργασία 
με μέτωπο συμμάχων τους στην 
περιοχή. Μια νέα ιμπεριαλιστική 
επίθεση με τη συμμετοχή των 
ΗΠΑ και χωρών της ΕΕ, που 
αιματοκύλισαν τη χώρα με την 
επέμβαση το 2003, ευνοεί όσους 
αδικήθηκαν από το μοίρασμα 
της «πίτας» με τα πετρέλαια και 
τα κατασκευαστικά έργα στο 
βομβαρδισμένο Ιράκ, μετά την 
επέμβαση του 2003. 

Έκθεση ΟΗΕ εξισώνει 
τη Συρία με το Ισλαμικό 
Κράτος

Η έκθεση ερευνητικής επιτροπής 
του ΟΗΕ, επιχείρησε να εξισώσει 
την κυβέρνηση και το στρατό της 
Συρίας με τους μισθοφόρους του ΙΚ, 
κατηγορώντας και τις δύο πλευρές 
για εγκλήματα πολέμου και 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
στον μεταξύ τους πόλεμο, όπως 
οι δημόσιες εκτελέσεις αμάχων 
τις στις ζώνες της Συρίας που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
Ισλαμικού Κράτους. Όλα αυτά είναι 
αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής 
επέμβασης που έγινε στη Συρία, 
με αξιοποίηση των διαφόρων 
αντικαθεστωτικών ομάδων και 
μισθοφόρων, που ενισχύθηκαν 

και εξοπλίστηκαν από 
τις ΗΠΑ και τις 

πετρελαιομοναρχίες 
του Κόλπου.

Τρομοκρατική δράση με τη 
στήριξη των ΗΠΑ

«Στη Συρία ήμασταν σύμμαχοι των 
τρομοκρατών του ΙΚΙΛ», ανέφερε 
ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής 
Rand Paul και παραδέχτηκε 
ότι οι ΗΠΑ υποστήριζαν την 
ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση 
διαθέτοντας για αυτή χρήματα 
και οπλισμό για να πολεμήσει τον 
Άσσαντ, στον συμμοριτοπόλεμο της 
Συρίας.

Είναι πλέον φανερό πως οι 
λαοί θυσιάζονται στο βωμό της 
επίτευξης των ιμπεριαλιστικών 
γεωστρατηγικών συμφερόντων και 
πιο συγκεκριμένα, με τον έλεγχο 
της Ενέργειας και των δρόμων 
μεταφοράς της. 

•Παναγιώτης Παττίχης
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων



ο 2014, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το προοδευτικό κίνημα νεολαίας στον τόπο μας, αφού 
συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ) που 
αργότερα, 55 χρόνια πριν, εξελίχθηκε στην Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας, την ΕΔΟΝ. 
Μέσα  σε αυτά τα πλαίσια, η εφημερίδα «Νεολαία» και το Μορφωτικό Γραφείο προχωρούν στην 
δημοσίευση σειράς άρθρων με την ιστορία και την δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

Η έκδοση εκφραστικού οργάνου για ένα 
μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα και κατ’ επέκταση 
για μια μαρξιστική-λενινιστική νεολαία, είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τη διάδοση των 
θέσεων του κόμματος και την καλλιέργεια ταξικής 
συνείδησης στο λαό μέσω του περιεχομένου του 
οργάνου. Το προοδευτικό κίνημα νεολαίας της 

Η Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου(«ΚΝΚ»), 
εξέδωσε το πρώτο της έντυπο, την εφημερίδα 
«Νέος Μπολσεβίκος», η οποία κυκλοφόρησε 
μονοσέλιδη μόνο δύο φορές ως παράρτημα της 
εφημερίδας «Νέος Άνθρωπος», εκφραστικού 
οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. 
Ο «Νέος Μπολσεβίκος», κυκλοφόρησε πρώτη 
φορά στις 25 Απριλίου 1928 σε ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες αποικιοκρατίας. Πολύ γρήγορα, στις 
10 Μαΐου 1928, σε μια προσπάθεια να σιγήσει 

Με την δραστηριοποίησή της Ανορθωτικής 
Οργάνωσης Νεολαίας («ΑΟΝ»), η τελευταία ήρθε σε 
συνεννόηση με το περιοδικό «Πρωτοπόροι» ,το οποίο 
εκδιδόταν από το Λαϊκό Κίνημα της Αμμοχώστου και 

το έκανε δικό της εκφραστικό όργανο. Το περιοδικό 
μετονομάστηκε σε «Πρωτοπόροι της Νέας Γενιάς» 
και κυκλοφορούσε κάθε 15 ημέρες. 

Τον Απρίλιο του 1951, η ΑΟΝ εξέδωσε το μηνιαίο περιοδικό «Νέα Πολιτεία», 
το οποίο κράτησε μέχρι το 1955. Τα ιδανικά της παγκόσμιας ειρήνης, της 
ελευθερίας της Κύπρου και η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της νεολαίας 
ήταν οι βασικοί πυλώνες της δράσης της σύνταξης της «Νέας Πολιτείας». Η 
«Νέα Πολιτεία», κατόρθωσε τελικά να γίνει όπλο οργάνωσης και διαφώτισης 
της νεολαίας προβάλλοντας μαχητικά τα προβλήματά της και παλεύοντας για 
ειρήνη και ελευθερία με σημαία της, τα ιδανικά του σοσιαλισμού.

Παρά το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 1955 η ΑΟΝ, μαζί με το ΑΚΕΛ, κηρύχθηκε 
παράνομη, εντούτοις, συνέχισε πεισματικά να εκδίδει εκφραστικό όργανο με 
την κυκλοφορία της τετρασέλιδης «ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ» δίδοντας διαχρονικό παράδειγμα 

αγωνιστικότητας.   

Η ΕΔΟΝ, από τους πρώτους μήνες ίδρυσής της 
κυκλοφόρησε το εκφραστικό της όργανο μέσα 
από συμφωνία με την καθημερινή απογευματινή 

εφημερίδα «Τηλεγράφος», η οποία εκδιδόταν 
από το 1958. Ο «Τηλεγράφος», εκδιδόταν 
εβδομαδιαίως από τις 3 Οκτωβρίου 1959 μέχρι 

και τις 23 Απριλίου 1960. 

Μέσα από συνεχείς αλλαγές στην 
εμφάνιση της εδονίτικης εφημερίδας, 
η μετεξέλιξη ολοκληρώθηκε με την 
αλλαγή ονομασίας και τη γέννηση 
της «Νεολαίας». Η «Νεολαία» μέχρι 
τις 7 Μαΐου 1965 κυκλοφορούσε 
ως εβδομαδιαία εφημερίδα και από 
τον Ιούνιο του 1966, ξεκίνησε να 
εκδίδεται ως μηνιαίο περιοδικό με 
έμφαση στη έρευνα χωρίς όμως 
παραχωρήσεις στους ενημερωτικούς 
και οργανωτικούς στόχους. Δυστυχώς, 
λόγω διάφορων προβλημάτων η 
Νεολαία αναγκάστηκε να κλείσει το 
Δεκέμβριο του 1968. 

Μετά από απουσία 8 χρόνων, η 
«Νεολαία» επιστρέφει τον Απρίλιο 
του 1976 ως εβδομαδιαία εφημερίδα 
με κύριο στόχο τον αντικατοχικό 
και αντιιμπεριαλιστικό αγώνα της 
Κυπριακής νεολαίας ενάντια στα 
αποτελέσματα του προδοτικού 
φασιστικού πραξικοπήματος και του 
φυσικού αποτελέσματός της, της 
Τουρκικής εισβολής. Μέσα από τη 
«Νεολαία», η ΕΔΟΝ προσανατολίζει τη 
νεολαία στην ενότητα των πατριωτικών 
δυνάμεων, στην επαναπροσέγγιση και 
στην καταπολέμηση του εθνικισμού-
σωβινισμού.  

Με την επανέκδοση της «Νεολαίας» 
καθιερώθηκε η ετήσια γιορτή της με 
στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας 
της και η οποία συνεχίστηκε ανελλιπώς 
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 
1980. Ως η διαλεκτική προστάζει, η 
«Νεολαία» με την πάροδο του χρόνου 
και τις αλλαγές των συνθηκών κάθε 
εποχής, προσαρμόζεται και προσφέρει 
στη νεολαία ένα μαχητικό έντυπο. 
Ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας 
είναι ο εθελοντικός μηχανισμός της 
ΕΔΟΝ, ο οποίος αποτελούμενος από 
στελέχη και μέλη εξορμούσε στις 
γειτονιές της Κύπρου πουλώντας τη 
«Νεολαία». Η μειωμένη εθελοντική 

προσφορά στην ΕΔΟΝ περί τα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 έφερε ως 
φυσικό επακόλουθο την αντίστοιχη 
μείωση στις πωλήσεις της «Νεολαίας». 
Η έκδοση της «Νεολαίας» , ως ένθετο 
της Κυριακάτικης «Χαραυγής» από τον 
Οκτώβρη του 1997 μέχρι τον Απρίλη 
του 1999, ήρθε ως λύση στο πρόβλημα 
των μειωμένων πωλήσεων. 

Τον Οκτώβριο του 1999, η «Νεολαία» 
κυκλοφορεί με τη μορφή του περιοδικού 
σε μηνιαία βάση, όμως δυστυχώς 
οικονομικά προβλήματα ώθησαν 
ξανά στην προσωρινή αναστολή 
έκδοσης της, τον Μάη του 2001. 
Μέσα από έντονο προβληματισμό, 
βρέθηκε τρόπος επανεμφάνισης του 
εκφραστικού μας οργάνου ως μηνιαία 
εφημερίδα με δωρεάν διανομή από τον 
Ιανουάριο του 2003. 

Σήμερα, η μηνιαία «Νεολαία» 
κυκλοφορεί και πάλι αυτόνομα με τη 
μορφή περιοδικού έναντι της ελάχιστης 
προσφοράς €1 ενώ με €20 μπορεί 
κάποιος να γίνει ετήσιος συνδρομητής. 
Επίσης, κυκλοφορεί παράλληλα και ως 
ένθετο της κυριακάτικης «Χαραυγής» 
την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα χωρίς 
οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση. 

Η «Νεολαία» απευθύνεται σε 
μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, 
νέους εργαζόμενους και άνεργους, 
καλύπτοντας τους προβληματισμούς, 
τις ανησυχίες και τα οράματα της νέας 
γενιάς. 

Στη σύγχρονη «Νεολαία» υπάρχουν 
ουσιαστικές αναλύσεις για 
κοινωνικοπολιτικά, οργανωτικά, 
ιδεολογικά και διεθνή ζητήματα, ακόμη και 
παραπολιτικά. Επίσης ζητήματα δράσης, 
παιδείας, επιστήμης ενώ εξέχουσα 
θέση επίσης κατέχει ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, η αυτομόρφωση και όπως 
πάντα η ψυχαγωγία. 

Τόσο το περιεχόμενο της 
σημερινής «Νεολαίας», όσο 
και η ελκυστική εμφάνισή 
της, αντανακλούν το ότι η 
ΕΔΟΝ βαδίζει στο μέλλον 
αφουγκραζόμενη τις 
ανάγκες των καιρών 
και ότι προσαρμόζεται, 
διατηρώντας επίμονα 
τις διαχρονικές 
αξίες που διαχέουν 
το νεολαιίστικο 
προοδευτικό κίνημά 
μας. Σήμερα, 
η «Νεολαία» 
αποτελεί μια από 
τις ελάχιστες φωνές που 
αντιπαρατάσσουν στα 
διαβρωμένα ΜΜΕ του 
σήμερα τις δικές της 
ποιοτικές προτάσεις, 
θέσεις και δράσεις. 
Για την ΕΔΟΝ, έχει 
τεράστια πολιτική 
σημασία η «Νεολαία» 
να καταλήγει στα 
χέρια όσο το δυνατό 
περισσότερων νέων. 
Όντας αφομοιωμένοι 
οι νέοι στις σημερινές 
κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ έ ς 
σχέσεις παραγωγής 
έχουν ανάγκη, σε 
αυτούς τους καιρούς 
με τις σαπισμένες αξίες, 
να διαβάζουν και να 
καταλαβαίνουν την 
αντικειμενική αλήθεια 
που δόλια τα αστικά ΜΜΕ 
παραποιούν συστηματικά 
και εναρμονισμένα, 
καταπιασμένα σε ένα 
αιμοσταγή αγώνα ζωής 
ή θανάτου ενάντια στο 
λαϊκό κίνημα της Κύπρου. 

Κύπρου από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι 
και σήμερα, εξέδιδε τα κατά καιρούς εκφραστικά 
έντυπά του με στόχο τη διαπαιδαγώγηση της 
νεολαίας με τα ιδανικά του σοσιαλισμού και της 
ελευθερίας των λαών μα κυρίως, την ανάδειξη των 
ιδιαίτερων προβλημάτων της νεολαίας με στόχο την 
κοινωνική πρόοδο και την προκοπή του λαού μας. 

η φωνή της επαναστατημένης νέας γενιάς της 
Κύπρου, η αποικιοκρατική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
την απαγόρευση του «Νέου Μπολσεβίκου». Η ΚΝΚ 
συνέχισε τη διαφώτιση και ενημέρωση της νεολαίας 
μέσω εφημερίδων τοίχου στα Εργατικά Κέντρα και 
τους Αγροτικούς Συλλόγους. Αυτό το μέτρο και η 
διακίνηση προκηρύξεων ήταν κρίσιμοι παράγοντες 
στη διατήρηση της προοδευτικής νεολαίας σε επαφή 
με την εργαζόμενη νεολαία μέσα στις ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες που προαναφέραμε.  

Τ
Ε κ φ ρ α σ τ ι κ ά  ό ρ γ α ν α

« Ν Ε Ο Σ  Μ Π Ο Λ Σ Ε Β Ι Κ Ο Σ »

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»

« Ν Ε Α  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α »  κ α ι  « Λ Ε Β Ε Ν Τ Ι Α »

« Τ Η Λ Ε Γ ΡΑ Φ Ο Σ »

« Ν Ε Ο Λ Α Ι Α »




