περιεχόμενα

Συνέντευξη | 22 & 23 & 24
•Διονύσης Τσακνής
•Λάκης Χαλκιάς
•Θύμιος Παπαδόπουλος

70χρονα ΑΟΝ - ΕΔΟΝ 46-47 (Μέρος 8ο)
Παραπολιτικά 6 – 7
Πολιτική

Η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Αναστασιάδη 8 – 9

Διεθνή 18 - 19

Η μάχη κατά του ‘Εμπολα

» Νέες κινητοποιήσεις από την πλατφόρμα
«Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί»

Η πλατφόρμα «Η κοινωνία αντιδρά
και διεκδικεί» αποφάσισε όπως στις
16 Δεκεμβρίου πραγματοποιηθεί
κινητοποίηση ενάντια στα μέτρα
λιτότητας και στα μέτρα που παίρνει
η κυβέρνηση, ενώ αποφασίστηκε
επίσης ότι στις αρχές του 2015 θα
υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα που
αναμένεται να βρίσκονται μπροστά στην
Κυπριακή κοινωνία, όπως είναι το θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, με κορύφωση μεγάλη παγκύπρια
και με Ευρωπαϊκές διαστάσεις κινητοποίηση, με την ευκαιρία της
πραγματοποίησης στην Κύπρο στις αρχές του Μάρτη, της Συνεδρίας
της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ιστορία 12 - 15

Σοβιετική Ένωση και Κυπριακό

ΕΔΟΝόπουλα 26 – 27

Κάλαντα αλληλεγγύης 2014

Μαθητές 28 - 29

Άρθρο Προέδρου ΠΣΕΜ
Προβλήματα περιφερειακών σχολείων

Φοιτητές 30 – 31

Ποιοι διασπούν το φοιτητικό κίνημα;
41ο συνέδριο ΠΟΦΕΝ

» Ευχές στον πρώην ΓΓ της ΕΔΟΝ,
Δώνη Χριστοφίνη

Τον πρώην Γ.Γ. της ΕΔΟΝ Δώνη
Χριστοφίνη (1964-1974) επισκέφθηκε
στις 26/11 ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χάρης
Καράμανος, με αφορμή τη
συμπλήρωση 86 χρόνων ζωής και
δράσης του βετεράνου της ΑΟΝΕΔΟΝ. Ο ΓΓ της ΕΔΟΝ διαβεβαίωσε
το σύντροφο Δώνη πως το δικό
του παράδειγμα, το ήθος, η ανθρωπιά και
οι αγώνες,
αποτελούν για εμάς τους νεότερους φάρο και
ισχυρό κίνητρο για να εργαστούμε με ανάλογο και καλύτερο
τρόπο, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά την τιμημένη μας Οργάνωση.

νημονίου
συνέχεια…
Τίποτα δεν
αφήνουν όρθιο!
Ακόμη μια χρονιά έρχεται στο τέλος της!
Μια χρονιά, που οι εξελίξεις γύρω από την
οικονομία δεν άφησαν ανεπηρέαστη σχεδόν
καμία κοινωνική ομάδα. Οι περικοπές σε
δημόσια βοηθήματα, συντάξεις και κοινωνικές
παροχές δίνουν και παίρνουν. Οι μνημονιακές
πολιτικές που εφαρμόζονται από την
κυβέρνηση Αναστασιάδη, έχουν οδηγήσει τους
εργαζόμενους σε εργασιακό μεσαίωνα.

Σκοπός τους είναι να καταντήσουν το
λαό μας «σύγχρονους σκλάβους» με
μισθούς πείνας.
Το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου,
οι ιδιωτικοποιήσεις την δημοσίων
οργανισμών είναι ξεκάθαρες κινήσεις
της κυβέρνησης Αναστασιάδη προς την
εξυπηρέτηση ιδιωτικών μονοπωλιακών
συμφερόντων. Οι περικοπές στο
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, με
μείωση προγραμμάτων, απολύσεις
εργαζομένων κλπ., φανερώνουν το
κύριο μέλημα των κυβερνώντων
για ξεπούλημα της Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης με τελικό σκοπό
το κλείσιμο της.

Νέοι Εργαζόμενοι 32 – 35

Οδηγός νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (Μέρος 3ο)
Γενικές συνελεύσεις Ν.Ε. σε όλη την Κύπρο
Νέοι Εργαζόμενοι στα αεροδρόμια
Ρεπορτάζ: Ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο

Στρατιώτες - «Αναφορά» στη «Ν» 36
Η «Ν» προτείνει 40-41

» Παρεμβάσεις Προοδευτικής
Κ.Φ.

Σε πολύμορφες παρεμβάσεις
προέβη η Προοδευτική Κ.Φ. μέσα
στο Νοέμβρη στα δημόσια και
ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενάντια στις
περικοπές και στις πολιτικές λιτότητας
που καταστρέφουν την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και εξαθλιώνουν τους φοιτητές.

Διεθνή 44 – 45

Διεθνής Δραστηριότητα ΕΔΟΝ
Παράθυρο στον κόσμο

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα με τη “ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη
συνέχεια με εισφορά 1 ευρώ

Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος: Αντρέας Παναγιώτου
Γιάγκος Σωκράτους, Γιώργος Κουκουμάς, Γιώργος Λιασής, Δήμητρα Γεωργίου
Ελένη Ευαγόρου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μαίρη Αντωνίου,
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου, Μιχαέλλα Κωνσταντίνου,
Παναγιώτης Πενταλιώτης, Σεβήρος Κούλας, Σοφοκλής Γεωργιάδης
Χάρης Κάρμελλος, Χάρης Πασιάς, Χατζηκαλλής Αντρέας

Σελίδωση: Άντρη Νικολαΐδου

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Αντρέα Παπακώστα 1 - Τ.Κ. 1037
Καϊμακλί - Λευκωσία Τ.Θ. 21986 Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459 | Fax: 22757161
Τηλέφωνο Τμήματος Διαφημίσεων: 22766535

Εκτύπωση: PRINTCO LTD

Το μνημόνιο βλάπτει σοβαρά
την υγεία!
Ως γνήσιοι υπερασπιστές του μεγάλου κεφαλαίου,
προσπαθούν να ξεπουλήσουν το ΓΕ.Σ.Υ., ώστε να
εξυπηρετήσουν μια χούφτα ιδιωτικών συμφερόντων στον
ασφαλιστικό τομέα. Οι πρόσφατες απεργίες νοσηλευτών
και γιατρών φανερώνουν την πολιτική αδράνεια της
κυβέρνησης Αναστασιάδη στον τομέα της υγείας. Οι αντίξοες
συνθήκες, η υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων,
οι περικοπές σε μισθούς και ωφελήματα γιατρών, οι οποίοι
εξωθούνται στον ιδιωτικό τομέα, φανερώνουν τις πολιτικές
λιτότητας σε βάρος της υγείας.

Κανένας νέος μόνος,
κανένας εργαζόμενος μόνος!
Κυπριακές Αερογραμμές:
«Ότι δεν λύνεται…
ξεπουλιέται όσα-όσα»
Οι Κυπριακές Αερογραμμές περνούν τις
κρισιμότερες στιγμές τους, μετά από την ίδρυση
τους. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, που
μπροστά μας βρίσκεται ακόμα και η καταστροφική
επιλογή του κλεισίματος της εταιρείας. Σήμερα
προέχει η στήριξη και η διάσωση των δημοσίων
αερογραμμών. Δυστυχώς, το θέμα των Κυπριακών
Αερογραμμών για τους κυβερνώντες, οι οποίοι
είναι εγκλωβισμένοι σε δογματικές ιδεοληψίες,
δεν είναι άλλο παρά το κλείσιμο των Κυπριακών
Αερογραμμών.

Η πλατφόρμα συνδικαλιστικών και κοινωνικών
οργανώσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί και έχει
οργανώσει μεγάλες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις
κάτω από το σύνθημα «Η κοινωνία αντιδρά και
διεκδικεί», διοργανώνουν μεγάλη κινητοποίηση
στις 16 Δεκεμβρίου έξω από τη Βουλή των
Αντιπρόσωπων. Ο συλλογικός αγώνας και η
οργανωμένη αντίδραση, θα πρέπει να είναι ο κύριος
γνώμονας για κάθε συνταξιούχο, εργαζόμενο,
φοιτητή και μαθητή ενάντια στο μνημόνιο και στις
πολιτικές λιτότητας.

Ψηλά η σημαία της Κύπρου! Εμπρός για της γενιά μας τα Πολυτεχνεία
Μέσω των αντικατοχικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου του
οργανωμένου μαθητικού και φοιτητικού κινήματος
(ΠΣΕΜ-ΠΟΦΕΝ) σε Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία,
στάλθηκε και φέτος μήνυμα αγωνιστικότητας.
Καταδικάζοντας την ανακήρυξη του Ψευδοκράτους,
στάλθηκε το μήνυμα ότι παραμένει άσβεστη η σπίθα
για λευτεριά - επιστροφή και αποστρατιωτικοποίηση
στον τόπο μας. Η νεολαία έδωσε το μήνυμα ότι δεν
ξεχνά το δίδυμο ΝΑΤΟϊκό έγκλημα του φασιστικού
πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής
εισβολής. Υπενθύμισε, στους ιμπεριαλιστές, ντόπιους
και ξένους, πως αποτελεί ένα τείχος πάνω στο οποίο
θα σπάσουν τα μούτρα τους.

Αντί αυτού, μετά τη παραίτηση του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου των Κ.Α., τις
τελευταίες μέρες, διαφαίνεται και η εμπλοκή του
δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αναστασιάδη
στο θέμα πώλησης των Κ.Α. σε γνωστή ιδιωτική
εταιρεία. Η κίνηση αυτή φανερώνει τις προθέσεις
των Κυβερνώντων για τις Κ.Α. και το μέλλον τους.
Οι κυβερνώντες και δη ο πρόεδρος Αναστασιάδης,
καλούνται επιτέλους να αναλογιστούν τις
τεράστιες ευθύνες τους απέναντι στην οικονομία,
τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους στις
Κυπριακές Αερογραμμές και να υπερασπιστούν με
σθένος το δημόσιο συμφέρον και όχι συγκεκριμένα
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
Η κρισιμότητα της κατάστασης
χρειάζεται υπευθυνότητα εκ μέρους
της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
Χάσαμε πολύτιμο χρόνο και η
ανάληψη πρωτοβουλιών θεωρείται
επιβεβλημένη. Η κυβέρνηση, δε
φτάνει απλά να διακηρύττει ότι
δε θα επιστρέψει στις συνομιλίες,
αλλά να ακολουθήσει το δύσκολο
δρόμο της υπευθυνότητας.
Καλούμε τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας να επιστρέψει άμεσα
στη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων
στη βάση των
συγκλίσεων
Χριστόφια-Ταλάτ.
Είναι η μόνη
απάντηση στην
γισμών…
Μήνας Δεκέμβριος… Μήνας Προϋπολο
προκλητικότητα
Μήνας Μαζικών Κινητοποιήσεων
της Άγκυρας, αφού
αν γίνει κάτι άλλο
θα είναι επιζήμιο
Το τέλος κάθε χρονιάς φέρνει στη βουλή τη συζήτηση και ψήφιση
για τον τόπο
των προϋπολογισμών για τη νέα χρονιά. Η κυβέρνηση σιγά-σιγά
μας. Διατρέχουμε
φανερώνει και τις προθέσεις της. Στη βάση των μνημονιακών
τον κίνδυνο να
περικοπών, θα προσπαθήσει να κουτσουρέψει ακόμα
βρεθούμε μπροστά
περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό και το αποτέλεσμα
είναι πλέον γνωστό: ο λαός πιο φτωχός και εξαθλιωμένος.

Σε πρόσφατες δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών
αναφορικά με τη στάση των «στρατηγικών
μας εταίρων» και όσον αφορά στις τουρκικές
προκλήσεις με το φυσικό αέριο στην ΑΟΖ, είπε
ότι «ασφαλώς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι».
Ασφαλώς και η πιο πάνω τοποθέτηση μόνο κατά
λάθος διατυπώθηκε από τον Υπ.Εξ. Αντανακλά
όμως την πραγματικότητα. Οι δογματικές εμμονές
της κυβέρνησης και η προσκόλληση μας στη Δύση,
πρέπει να αντικατασταθεί με την επαναφορά
του πολυδιάστατου χαρακτήρα της εξωτερικής
πολιτικής, η οποία αποδείχτηκε αποτελεσματική
στο παρελθόν. Μόνο έτσι θα ανατραπούν οι
τουρκικοί σχεδιασμοί.
Το διπλό παιχνίδι που παίζει το ΝΑΤΟ που,
από τη μία με το να επαινεί την Τουρκία για το
«σταθεροποιητικό της ρόλο για την ασφάλειας
στην περιοχή» και, από την άλλη, να καλεί όλες τις
δυνάμεις σε αυτοσυγκράτηση, φανερώνουν τους
ηθικούς αυτουργούς των τουρκικών παραβιάσεων
στην ΑΟΖ, αλλά και τη συνεχιζόμενης αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς. Η μονοδιάστατη πολιτική, η
πολιτική του «Yes Sir» και η πλήρως χειραγώγηση από τη Δύση, θα οδηγήσει σε ακόμα πιο δυσάρεστα
αποτελέσματα την Κύπρο και το λαό μας.

Η νέα γενιά του τόπου βροντοφώναξε ενάντια στο
ΝΑΤΟ, το φασισμό και τη Χούντα του χθες και του
σήμερα. Τα συνθήματα «Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε
γιορτή, ήτανε εξέγερση και πάλη λαϊκή», «ΝΑΤΟCIA-ΠΡΟΔΟΣΙΑ», έστειλαν το μήνυμα ότι 41 χρόνια
μετά, η νέα γενιά δεν ξεχνά και τιμά όσους έδωσαν τη
ζωή τους, για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε
ελεύθεροι. Η νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη «τίμησε»
και αυτή με τη σειρά της, μέσα από την παντελή
τους απουσία την επέτειο του Πολυτεχνείου. Χωρίς
κανένα ίχνος σεβασμού, επέλεξαν να μην τιμήσουν
τους ήρωες του Πολυτεχνείου και να μείνουν στον
καναπέ τους.

Ο ρατσισμός είναι ο πολιτισμός
των ηλιθίων

σε ένα δίλημμα, που από τη μία,
θα είναι η διαπραγματευτική
διαδικασία και από τη άλλη θα
είναι το φυσικό αέριο ως θέμα στο
τραπέζι.
Επιπρόσθετα, ερωτηματικά
σκεπάζουν την ατμόσφαιρα σχετικά
με τις προθέσεις των κυβερνώντων
όσον αφορά στη δημιουργία
τερματικού υγροποίησης
φυσικού αερίου. Η αδιέξοδη
και αλλοπρόσαλλη πολιτική
των κυβερνώντων έρχονται σε
αντίθεση με τις προσπάθειες για
να γίνει η Κύπρος ένα περιφερειακό
ενεργειακό κέντρο για μεταφορά
φυσικού αερίου. Η Κύπρος με
το τερματικό θα αναβαθμιστεί
πολιτικά και στρατηγικά και θα της
επιτραπεί να ξεπεράσει τα όρια της
περιοχής της. Ποιου τα συμφέροντα
εξυπηρετούν οι κυβερνώντες, αφού
η καθυστέρηση και η κωλυσιεργία
δίνει την ευκαιρία σε άλλες χώρες
να μπουν στις αγορές που θα
μπορούσε να μπει η Κύπρος;

Δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη χυδαία ρατσιστική
συμπεριφορά των οπαδών του Αποέλ στον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας,
Ποτέ. Πέραν από αυτήν την φασιστική νοοτροπία να πιθηκίζουν ένα
άνθρωπο γιατί είναι «μαύρος», είναι λυπηρό να βλέπουμε παράγοντες
να πατρονάρουν τον ρατσισμό. Δυστυχώς, έτσι έπραξε η ηγεσία του
Δ.Σ του Αποέλ, ενώ οι ποδοσφαιριστές της ομάδας τους καταδίκασαν
έντονα αυτές τις μισαλλόδοξες συμπεριφορές. Κύριοι της ΚΟΠ και
παράγοντες των ομάδων πάρτε το χαμπάρι ο φασισμός θα στραφεί ως
μπούμερανκ σε όσους τον ανέχονται ή τον εκτρέφουν. Πολύ εύστοχα
ο Ποτέ ανέφερε μετά το περιστατικό: «Φίλησα το χέρι μου, δείχνοντας
ότι αυτό είναι το χρώμα δέρματος μου κι αυτό αγαπώ»

…1944-2014: 70 χρόνια ΑΟΝ-ΕΔΟΝ,
70 χρόνια με αγώνες και θυσίες για τη Κύπρο και το λαό της.
Το τέλος του 2014 βρίσκει την Οργάνωσή μας εν μέσω των
εορτασμών των 70χρόνων της. Μια Οργάνωση άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και τη νέα γενιά, δε θα μπορούσε
να μην τιμήσει την 70χρονη ιστορία της με μια Μεγάλη Παγκύπρια
Συναυλία. Στις 15 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ελευθέρια-Τάσος
Παπαδόπουλος, 26 καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα για πρώτη
φορά μαζί επί σκηνής, σφίγγουν το χέρι, ενώνουν δυνάμεις και
υπόσχονται να προσφέρουν ένα μουσικό υπερθέαμα.
Για την ΕΔΟΝ, ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και γι’ αυτό το
λόγο θέσαμε συμβολική τιμή εισόδου, 10 ευρώ προπώληση και
15 ευρώ από τα ταμεία εισόδου, ενώ για τα παιδιά κάτω των 12
ετών η είσοδος θα είναι δωρεάν.
Στις 15 Δεκεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί.
Να τραγουδήσουμε «για να σμίξουμε τον κόσμο».
•Νικόλας Καλογήρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΓΟ:

Η πρωτοπόρα οργάνωση
των γυναικών
Στις 10 Δεκεμβρίου 1950, ιδρύεται
στην Κύπρο η Παγκύπρια
Οργάνωση
Δημοκρατικών
Γυναικών (ΠΟΔΓ), η οποία στην
ουσία συντονίζει τη δράση
των πρώτων «Προοδευτικών
Γυναικείων Οργανώσεων». Με
την ίδρυση της, η ΠΟΔΓ στόχο έχει
την ελευθερία, τη δημοκρατία,
την ειρήνη, την ισοτιμία των
δυο φύλων και αναπτύσσει
δράση για τη διαπαιδαγώγηση
των γυναικών στο πνεύμα των
αρχών αυτών.
Το
1955
οι
Βρετανοί
αποικιοκράτες θέτουν εκτός
νόμου την ΠΟΔΓ όπως και όλες
τις οργανώσεις του Λαϊκού
Κινήματος. Με την ανεξαρτησία
της Κύπρου και τις νέες συνθήκες
που
προκύπτουν,
ιδρύεται
η
Παγκύπρια
Ομοσπονδία
Γυναικείων
Οργανώσεων
(ΠΟΓΟ).
Οι αγώνες της ΠΟΓΟ όλα αυτά τα
χρόνια οδήγησαν σε σημαντικές
κατακτήσεις για τη γυναίκα της
Κύπρου, όπως η ψήφιση του
νόμου για ισότητα και ισομισθία,
η ίση πρόσβαση στην εργασία, η
βελτίωση της νομοθεσίας για την
προστασία της μητρότητας και
η πρόληψη της αντιμετώπισης
της βίας στην οικογένεια.
Επιπρόσθετα η ΠΟΓΟ παίρνει
πρωτοβουλίες και δημιουργεί
δικές
της
υποδομές
που
στηρίζουν τη σύγχρονη γυναίκα
όπως είναι το Συμβουλευτικό
Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας
και ο Βρεφικός Σταθμός και
Νηπιαγωγείο «Παιδομάνα». Η
ΠΟΓΟ παραμένει η ιστορικότερη,
μαζικότερη και πιο μαχητική
οργάνωση γυναικών στην Κύπρο,
με θέσεις και δράση που
αγκαλιάζονται
πλατιά
μέσα στο λαό και τις
γυναίκες της Κύπρου.

Τρίτη, 18
Νοεμβρίου 2014

«Θ

«Το Προεδρικό
ενημερώθηκε
με δύο
σημειώματα»

έλω να επαναλάβω πως
η δήλωση μου περί μηδενικής
ανοχής σε θέματα που μπορεί
να κριθούν ή να εκληφθούν,
ανάμεσα σε άλλα, ως παραβίαση
των Κανόνων χρηστής διοίκησης
από οποιονδήποτε ισχύει και για
την κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη».
(Γραπτή δήλωση του Προέδρου
της Δημοκρατίας, 31 Οκτωβρίου
2014).

Ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών, ο Διευθυντής του
Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης
Αντωνίου, διαψεύδει την κ.
Γιωρκάτζη ότι εστάλησαν
από την ίδια δύο συμβόλαια
στο Προεδρικό, ενώ δηλώνει
άγνοια για την διαχείριση
του συμβολαίου και της
διαδικασίας υπογραφής
του, επικαλούμενος απουσία
του στο εξωτερικό.
Κατόπιν πιέσεων των
μελών της Επιτροπής, ο κ .
Αντωνίου αποκαλύπτει ότι
το χειρισμό του συμβολαίου
ανέλαβε ο τέως ειδικός
συνεργάτης του Προέδρου
της Δημοκρατίας, Μακάριος
Δρουσιώτης.

Ο πήχης της ηθικής. Μάλιστα…
Το σίριαλ με το συμβόλαιο της
κ. Γιωρκάτζη και η εξόφθαλμη
σύγκρουση συμφερόντων που
προκύπτει από την εκπροσώπηση
του κ. Βγενόπουλου σε αγωγές
κατά της Δημοκρατίας από το
δικηγορικό γραφείο, στο οποίο
εργαζόταν -μέχρι πρότινοςη κόρη της Διοικήτριας της
Κεντρικής Τράπεζας, έχει
αναδείξει για άλλη μια φορά το
επίπεδο της ηθικής με την οποία
πολιτεύεται και λειτουργεί η
Κυβέρνηση και ο Ηγέτης της.

Αντιθέτως, η Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας
δηλώνει ότι απέστειλε δια
χειρός δύο ενημερωτικά
σημειώματα στο Προεδρικό
με τις τροποποιήσεις του
συμβολαίου της, άρα ο
Πρόεδρος ήταν ενήμερος.

Η επικοινωνιακή προσπάθεια
της Κυβέρνησης και του
Δημοκρατικού Συναγερμού να
παρουσιάσουν το θέμα που
προέκυψε ως εξαπάτηση του
Προέδρου, συνιστά μνημείο
εμπαιγμού της κοινωνίας, ενώ
διαψεύδεται από τα ίδια τα
γεγονότα.

Πέμπτη, 20
Νοεμβρίου 2014 –

Η αμνησία του
Προεδρικού

Για να δούμε τι πραγματικά
έγινε.

Τρίτη, 21
Οκτωβρίου 2014

Η προκλητική
απουσία
του Γενικού
Εισαγγελέα

Στην πρώτη ομιλία του
σαν Πρόεδρος, το βράδυ
της εκλογής του, ο Νίκος
Αναστασιάδης δήλωνε ότι
η Κύπρος θα προχωρήσει
σε αίτημα για ένταξη στον
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη
(ΣγΕ). Στην πορεία η δήλωση
αυτή εμπλουτίστηκε ακόμη
πα ρ α πά ν ω. « Θ α
κάνουμε αίτηση στον
ΣγΕ και γιατί όχι και
στο ΝΑΤΟ». Αυτή η
πολιτική τοποθέτηση

έδειξε ξεκάθαρα την πολιτική
κατεύθυνση που οδηγεί η
κυβέρνηση τις εξωτερικές μας
σχέσεις. Από τι πρώτες μέρες
της διακυβέρνησης Αναστασιάδη
γίνεται ηλίου φαεινότερο ότι η
κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο στόχο
για την εξωτερική μας πολιτική.

Επένδυσε και επενδύει τα πάντα
στην Δύση.
Σε κανένα σημείο και σε καμιά
χρονική στιγμή δεν προσπάθησε
να εμπλέξει τα υπόλοιπα μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
στο ελάχιστο. Αντιθέτως, με
τις πολιτικές αποφάσεις και
ενέργειές της επιχειρεί να
δηλητηριάσει τις μέχρι πρότινος
σχέσεις που είχαμε.

Παρασκευή, 31
Οκτωβρίου 2014

Οι αποκαλύψεις
Γιωρκάτζη
Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε
και τις αντιδράσεις των
πολιτικών κομμάτων,
η συζήτηση ενώπιον
της Επιτροπής Θεσμών
διεξάγεται στην παρουσία
του Γενικού Εισαγγελέα, ο
οποίος δηλώνει ότι ουδέποτε
ζητήθηκε γνωμάτευση
της Εισαγγελίας για το
συμβόλαιο της κ.
Γιωρκάτζη.
Κατά τη συζήτηση που
ακολουθεί, η κ. Γιωρκάτζη
αποκαλύπτει ότι τέθηκαν
ενώπιον της ιδίας και του
Προέδρου της Δημοκρατίας
δύο εκδοχές συμβολαίων και
ότι ο Πρόεδρος ήταν πλήρως
ενήμερος για την τροποποίηση
του όρου 7 στο συμβόλαιο,

που αφορούσε στο ασυμβίβαστο και τη
σύγκρουση συμφερόντων. Συγχρόνως, η κ.
Γιωρκάτζη άφησε να νοηθεί ότι ενημέρωσε
τον Πρόεδρο για την εργοδότηση της
κόρης της στο δικηγορικό γραφείο που
εκπροσωπεί τον κ. Βγενόπουλο και ότι
για να βρίσκεται στη θέση της προφανώς
ο Πρόεδρος δεν έκρινε ότι συντρέχουν
λόγοι για την απομάκρυνση της(!).
Οι αναφορές Γιωρκάτζη προκαλούν την
έντονη αντίδραση του Προέδρου, ο οποίος
με γραπτή δήλωσή του το απόγευμα της
ίδιας μέρας διαψεύδει κατηγορηματικά τα
όσα ανέφερε η Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας.

Με επιστολή του δύο
μέρες μετά τις αναφορές
Γιωρκά τζη για την
αποστολή σημειωμάτων στο
Προεδρικό, ο Διευθυντής του
Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, ενημερώνει τη
Βουλή ότι μετά από έλεγχο
κανένα τέτοιο σημείωμα δεν
έχει βρεθεί καταχωρημένο
στο Αρχείο της Προεδρίας.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Τα σημειώματα και
η υπογραφή του
συμβολαίου

Προ του κινδύνου γελοιοποίησής της
και μετά την άρνηση του Προεδρικού
για την ύπαρξη των σημειωμάτων,
η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη καταθέτει
επίσημα στην Επιτροπή Θεσμών
τα δύο ανεπίσημα σημειώματα,
ημερομηνίας 08 Απριλίου, τα οποία
απέστειλε στο Προεδρικό και με τα
οποία ενημέρωνε τον Πρόεδρο για
τις τροποποιήσεις του συμβολαίου

της. Πρόκειται για τα σημειώματα,
την ύπαρξη των οποίων «αγνοεί»
το Προεδρικό. Στη συνεδρία της
Επιτροπής, ο Διευθυντής του
Γραφείου του Προέδρου συνεχίζει
να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει για
το που βρίσκονται τα σημειώματα
και για το αν τέθηκαν ενώπιον του
Προέδρου, ούτε και για τη διαδικασία
υπογραφής του συμβολαίου, για
την οποία παραπέμπει στον -εν
Βρυξέλλες- Μακάριο Δρουσιώτη.
Η συζήτηση, όμως, έφερε στην
επιφάνεια ακόμα ένα θέμα. Πότε
τελικά υπογράφηκε το συμβόλαιο
μεταξύ της κ. Γιωρκάτζη και του
Προέδρου της Δημοκρατίας;

Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι
υπογραμμένο με ημερομηνία 10
Απριλίου 2014, η καθυστέρηση στη
δημοσίευση της Πράξης Διορισμού
(που έγινε στις 16 Μαΐου 2014),
καθώς και οι αναφορές του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας ότι η
κ. Γιωρκάτζη έλαβε αναδρομικά
τους μισθούς Απρίλη-Μάη 2014,
δείχνουν ότι το συμβόλαιο είναι
προχρονολογημένο και άρα
προκύπτει σοβαρότατο θεσμικό
ζήτημα για τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.

Αμείλικτα
ερωτήματα
Γιατί με δική της πρωτοβουλία
η κα Γιωρκάτζη διέγραψε την
πρόνοια για το ασυμβίβαστο και
τη σύγκρουση συμφερόντων;
Στο 1ο ανεπίσημο σημείωμα της κ.
Γιωρκάτζη, η ίδια αναφέρει ρητώς
ότι ο όρος 7 είναι τροποποιημένος.
Δεν ήταν η ελάχιστη υποχρέωση
να ελεγχθεί από το Προεδρικό
κατά ποίον τρόπο ο όρος αυτός
ήταν τροποποιημένος, με μια απλή
αντιπαραβολή με τον αντίστοιχο όρο
του συμβολαίου του τέως Διοικητή;
Γιατί η κα Γιωρκάτζη διεκδίκησε
αύξηση του ήδη παχυλού μισθού
της και γιατί ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αποδέχτηκε τις

απαιτήσεις της κας Γιωρκάτζη;
Γιατί Αναστασιάδης και
Συναγερμός τηρούσαν σιγή
ιχθύος για δύο σχεδόν μήνες
για την ενδεχόμενη σύγκρουση
συμφερόντων; Τελικά πόσα
συμβόλαια έδωσαν και πόσα
συμβόλαια έλαβαν από την κα
Γιωρκάτζη; Γιατί παρέδωσαν το
συμβόλαιο της κας Γιωρκάτζη ένα
και πλέον μήνα μετά στο Γενικό
Εισαγγελέα, στο Γενικό Ελεγκτή
και στη Γενικό Λογιστή;
Με ποια αρμοδιότητα
ανατέθηκε στον
κ. Δρουσιώτη η
διεκπεραίωση της
ολοκλήρωσης του
συμβολαίου;
Ποιους εννοούσε η κα
Γιωρκάτζη όταν έλεγε
δημόσια πώς κάποιοι
την εκβιάζουν και ότι
δεν εξαγοράζεται;
Γιατί αρνείται επίμονα
να τοποθετηθεί
δημόσια και με
ειλικρίνεια, για
λόγους δημοσίου
συμφέροντος,
σε σχέση με τις
παρεμβάσεις που
δέχεται στο έργο της;

Εν κατακλείδι

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
δεν δίνουν την πραγματική
εικόνα στην κοινωνία. Πέραν
από τη θεσμική και πολιτική
ανεπάρκεια, έχει αποδειχτεί ότι
πίσω από το όλο θέμα κρύβονται
ισχυρά συμφέροντα και υπάρχουν
σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας
και χρηστής διοίκησης.
Το ΑΚΕΛ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
για να γίνει γνωστή σε όλους η
πραγματική αλήθεια. Η ύποπτη
στάση του Προέδρου της
Δημοκρατίας και η προσπάθεια
συσκότισης των γεγονότων
αφήνει απόλυτα εκτεθειμένη
την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον
Πρόεδρο.
Όσο, όμως, ο πήχης της ηθικής
θα χαμηλώνει, η τάτσα θα μένει
ανεξίτηλη. Και την ευθύνη την
φέρει αποκλειστικά ο Πρόεδρος.
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου
ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Οι ασφυκτικές πιέσεις των ΗΠΑ προς την
ελληνική κυβέρνηση Παπανδρέου (και η πίεση
του Γρίβα προς το Μακάριο που ανησυχούσε
ότι η εξέλιξη αυτή θα ενίσχυε τους «εν
Ελλάδι και Κύπρω οπαδούς της Σοβιετικής
Ενώσεως»), οδήγησαν στη ματαίωση της
προμήθειας των πυραύλων.

H

άνοδος του ΔΗΣΥ στη διακυβέρνηση
σήμανε την επαναφορά του ενδεχόμενου
για ΝΑΤΟϊκή λύση του Κυπριακού και
τον ολικό αναπροσανατολισμό της
εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου υπέρ
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την
υποβάθμιση των σχέσεων ΡωσίαςΚύπρου. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση για
την κυβέρνηση. Ο κυπριακός λαός στη συντριπτική του
πλειοψηφία γνωρίζει πολύ καλά ποιος ήταν ο ρόλος
των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στη δημιουργία και διαιώνιση
του Κυπριακού, ενώ –ακόμα και ένα μεγάλο μέρος των
αστικών κομμάτων- παραδέχεται την ανιδιοτελή στήριξη
που είχε η Κύπρος από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και
τη θετική για την Κύπρο στάση της Ρωσίας σε διάφορες
περιπτώσεις.
Αφού λοιπόν η Ιστορία δε βολεύει την ελληνοκυπριακή
δεξιά και ακροδεξιά, αποφάσισαν να αλλάξουν την ιστορία.
Η επιχείρηση «τολμηρής αναθεώρησης της κυπριακής
ιστορίας» περιλαμβάνει συστηματική αρθρογραφία
στη μερίδα του Τύπου που πρόσκειται στην ηγεσία του
ΔΗΣΥ («Αλήθεια», «Πολίτης») και βέβαια το περιβόητο
βιβλίο του τέως συμβούλου του Προέδρου, Μακάριου
Δρουσιώτη, ο οποίος φθάνει στο σημείο να καταλογίζει
ευθύνες στην ΕΣΣΔ για την τουρκική εισβολή. Η λεγόμενη
φιλελεύθερη ε/κ δεξιά ανέκαθεν είχε πρόβλημα με τη
σοβιετική στάση στο Κυπριακό, όπως επίσης με την
αδέσμευτη πολιτική του Μακάριου και τις διαχρονικές
αντιιμπεριαλιστικές θέσεις του ΑΚΕΛ. Αυτό δεν οφειλόταν
μόνο στις αντικομμουνιστικές και αντιμακαριακές της
αλλεργίες. Στην πραγματικότητα, ενοχλούνται με όποιον
δεν συναινεί με τις ΝΑΤΟϊκές επιδιώξεις για την Κύπρο και
το Κυπριακό. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, οι φιλελεύθεροι
και οι εθνικιστές ταυτίζονται πλήρως. Σήμερα, θεωρούν
ότι έχουν ξεθωριάσει οι λαϊκές μνήμες και έτσι μπορούν
να διακηρύττουν αυτά που σε άλλες εποχές δεν
τολμούσαν να πουν ξεκάθαρα. Η Ιστορία, όμως,
λέει άλλα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ΝΑΤΟϊκοί
σχεδιασμοί για διαμελισμό της Κύπρου –με
τη στήριξη της Χούντας και της εοκαβήτικης
τρομοκρατίας- κορυφώθηκαν. Η ΕΣΣΔ και
ολόκληρο το σοσιαλιστικό στρατόπεδο ήταν
και πάλι στο πλευρό του λαού της Κύπρου
και του Προέδρου Μακαρίου. Μετά από
την επίσκεψη Μακαρίου στη Μόσχα, τον
Ιούνη του 1971, η κυπριακή κυβέρνηση
προμηθεύτηκε τσεχοσλοβάκικα όπλα αξίας
δύο εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου
να εξοπλιστεί το Εφεδρικό Σώμα που
δημιουργήθηκε για να εξαρθρώσει την ΕΟΚΑ
Β’ –αφού η Εθνική Φρουρά και μέρος της
αστυνομίας ελεγχόταν από τους χουντικούς.
Ήταν ακόμα –όπως τεκμηριώνεται στο
Πόρισμα της Βουλής για το Φάκελο της
Κύπρου- ο Σοβιετικός πρέσβης στη Λευκωσία
που το Δεκέμβρη του 1971 μετέφερε στο
Μακάριο τις πληροφορίες που συνέλλεξε η
ΕΣΣΔ για όσα αποφασίστηκαν στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στη Λισσαβόνα (Ιούνη 1971) και τα
σχέδια για πραξικοπηματική ανατροπή του.

Σύμμαχος στον αντιαποικιακό αγώνα
Η σοσιαλιστική κοινότητα ήταν ο πιο ισχυρός σύμμαχος των λαών
και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στις αποικίες που
πάλευαν για την ελευθερία και την αυτοδιάθεσή τους. Στη δεκαετία
του 1950, όταν γίνονταν προσπάθειες από την Ελλάδα να τεθεί
στον ΟΗΕ το αίτημα των Κυπρίων για αυτοδιάθεση και Ένωση, το
σκηνικό ήταν μονίμως το ίδιο. Από τη μια πλευρά, η Βρετανία, οι
ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ προσπαθούσαν (και συνήθως
το κατάφερναν) να εμποδίζουν τη συζήτηση θεωρώντας το ως
«εσωτερικό ζήτημα της Βρετανίας». Από την άλλη, η Σοβιετική
Ένωση, οι σοσιαλιστικές χώρες και οι απελευθερωμένες αποικίες
στήριζαν με θέρμη τις ελληνικές προσφυγές. Τα πρακτικά των
συζητήσεων και των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν στη Γενική
Επιτροπή, στην Πολιτική Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
επί των προσφυγών της Ελλάδας κατά τη δεκαετία του 1950,
μιλούν από μόνα τους.

Ασπίδα ενάντια στα
σχέδια ΝΑΤΟποίησης και διαμελισμού
Λίγο αργότερα η ΕΣΣΔ, που συνήψε διπλωματικές σχέσεις με την
Κυπριακή Δημοκρατία δύο μέρες μετά την ανακήρυξη της (18.08.1960),
πρόσφερε πολιτική αλλά και στρατιωτική στήριξη στην Κύπρο ενάντια
στα σχέδια της Τουρκίας (με τη βρετανική στήριξη βεβαίως), για να
υποσκαφθεί η υπόσταση του νεοσύστατου κυπριακού κράτους. Με το
ξέσπασμα των διακοινοτικών συγκρούσεων και την αποχώρηση των
Τουρκοκυπρίων από τα όργανα του κράτους, η Τουρκία επιχείρησε
να αμφισβητήσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη νόμιμη κυβέρνηση
ολόκληρου του πληθυσμού και ολόκληρης της επικράτειας του νησιού.
Παράλληλα, οι Αμερικανοβρετανοί κατέθεταν τα πρώτα σχέδια για
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγκατάσταση ΝΑΤΟϊκών
στρατευμάτων (Σχέδιο Σάντις-Μπολ). Με μήνυμα του τότε Σοβιετικού
ηγέτη Ν. Χρουστσόφ προς τις κυβερνήσεις ΗΠΑ, Βρετανίας, Ελλάδας
και Τουρκίας, η ΕΣΣΔ εξέφραζε την υποστήριξη της στην ανεξαρτησία
της Κύπρου και εναντιωνόταν στα σχέδια επιβολής ΝΑΤΟϊκής κατοχής,
υπογραμμίζοντας ότι «δε θα παραμείνει αδιάφορη για την κατάσταση που
δημιουργείται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου». Επιπρόσθετα, η
ΕΣΣΔ ήταν αυτή που πρωτοστάτησε το Μάρτη του 1964 στην υιοθέτηση
του Ψηφίσματος 186 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θωράκισε
την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όταν τον Αύγουστο του 1964, η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε την
Τηλλυρία και απείλησε να εισβάλει, η ΕΣΣΔ αφ’ ενός ανταποκρίθηκε
στην έκκληση του Μακάριου προειδοποιώντας την Τουρκία ότι σε
τέτοια εξέλιξη θα υπήρχε σοβιετική αντίδραση και αφ’ ετέρου ζήτησε
να φύγουν από την Κύπρο όλα τα ξένα στρατεύματα. Επιπρόσθετα,
δεδομένου ότι οι τουρκικοί βομβαρδισμοί απεκάλυψαν την ανεπάρκεια
της κυπριακής άμυνας, η ΕΣΣΔ προσφέρθηκε –μετά από παρέμβαση
του ΑΚΕΛ- να προμηθεύσει την Κύπρο με πυραυλικά συστήματα που
θα αντιμετώπιζαν μια ενδεχόμενη νέα τουρκική επίθεση. Η συμφωνία
Μόσχας-Λευκωσίας υπογράφθηκε στις 30.9.1964, ωστόσο οι πύραυλοι
δεν έφτασαν ποτέ.

Μαζί με την Κύπρο,
ενάντια στο
πραξικόπημα και
τηξένη κατοχή
Όταν τον Ιούλη του 1974
εκδηλώνεται το ΝΑΤΟϊκό
σχέδιο σε βάρος της Κύπρου, η
ΕΣΣΔ με ανακοινώσεις της στις
16 και 18 Ιουλίου καταδικάζει
δριμύτατα
το

πραξικόπημα, ζητά από τη
Χούντα να τερματίσει την
επέμβαση της στα εσωτερικά
της Κύπρου και ξεκαθαρίζει ότι
η μόνη νόμιμη κυβέρνηση είναι
η κυβέρνηση Μακαρίου. Όταν,
δε, ακολουθεί η τουρκική
εισβολή, με αποφασιστική
παρέμβαση της ΕΣΣΔ εκδίδεται
την ίδια μέρα από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ το Ψήφισμα
353 που απαιτεί κατάπαυση

του πυρός, άμεσο τερματισμό
της ξένης επέμβασης
και επαναβεβαιώνεται η
αναγνώριση του Μακάριου
ως του νόμιμου Προέδρου της
Κύπρου.
Αντίθετα, οι δυνάμεις του
ΝΑΤΟ επιχειρούσαν να
εμποδίσουν τη διεθνοποίηση
του Κυπριακού στα πλαίσια
του ΟΗΕ και επιδίωκαν να
συζητηθεί ενδοΝΑΤΟϊκά
προκειμένου να αποκλειστεί
η ΕΣΣΔ και να μεθοδευτεί η
οριστική απομάκρυνση του
Μακαρίου από την Προεδρία
και από το νησί, όπως ήταν ο
διακαής πόθος του Αμερικανού
Υπ. Εξ., Χ. Κίσινγκερ.
Για αυτό και έσπρωξαν για
τη σύγκληση τον ΙούληΑύγουστο 1974 της Διάσκεψης
της Γενεύης μεταξύ των
εγγυητριών δυνάμεων και
των δύο κοινοτήτων, η οποία
όμως κατέρρευσε μετά την
ιταμή αξίωση της Τουρκίας
για ουσιαστικά κατάργηση
της Κυπριακής Δημοκρατίας
και παράδοση του 1/3 του
κυπριακού εδάφους. Η ΕΣΣΔ,
από την άλλη, υποστήριξε
ότι απαιτείται η σύγκληση
Διεθνούς Διάσκεψης του
ΟΗΕ για το Κυπριακό, στη
βάση της υπεράσπισης
της ανεξαρτησίας, της
εδαφικής ακεραιότητας,
της κυριαρχίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας
και με αντικατάσταση του
συστήματος εγγυήσεων
της Ζυρίχης.

Σήμερα, οι κύκλοι του
ιστορικού αναθεωρητισμού
κατηγορούν την ΕΣΣΔ, επειδή
κατά την άποψη τους εκείνες
τις μέρες έδινε βάρος στην
επάνοδο του Μακαρίου, αντί
στην καταδίκη της τουρκικής
εισβολής, αλλά και επειδή
ζητούσε αποχώρηση όλων των
ξένων στρατευμάτων, αντί να
εστιάζει μόνο στα τουρκικά.
Πράγματι, η ΕΣΣΔ ζητούσε
σθεναρά την επιστροφή του
Μακαρίου στην Προεδρία,
όπως άλλωστε απαιτούσε και
ο ίδιος ο κυπριακός λαός στα
μεγαλειώδη συλλαλητήρια
εκείνων των μηνών.
Η επιστροφή του Μακάριου θα
αφαιρούσε από την Τουρκία
το επιχείρημα της ανατροπής
της συνταγματικής τάξης που
«δικαιολογούσε» την εισβολή
της. Μόνο οι ΗΠΑ, η Τουρκία,
η ΕΟΚΑ Β’ και κατά βάθος
και η κυβέρνηση Καραμανλή,
δεν ήθελαν να επιστρέψει
ο δημοκρατικά εκλεγμένος
Πρόεδρος Μακάριος, διότι
τον θεωρούσαν εμπόδιο σε μια
ΝΑΤΟϊκή λύση του Κυπριακού,
στην οποία ο τότε Προεδρεύων
Γλαύκος Κληριδης προφανώς
και δε θα αντιτασσόταν.
Επιπρόσθετα, το σοσιαλιστικό
στρατόπεδο όπως και το
ΑΚΕΛ, υποστήριζαν την πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση του
νησιού, με την αποχώρηση
όλων των ξένων στρατευμάτων
αφού, πέρα από τους Τούρκους
εισβολείς, στο έγκλημα είχαν
συνεργήσει και οι χουντικοί
Ελλαδίτες αξιωματικοί,
ενώ και οι βρετανικές
βάσεις αποτελούσαν κέντρο
μηχανορραφιών σε βάρος της
Κύπρου.

Συμπαραστάτης
στον αντικατοχικό
αγώνα
Με τη συμβολή του ΑΚΕΛ,
αμέσως μετά τη β’ φάση
της εισβολής, το Σεπτέμβρη
του 1974, ο υφυπουργός
εξωτερικών της ΕΣΣΔ, Λεονίντ
Ιλιτσόφ, πραγματοποίησε
επίσκεψη στην Κύπρο
το Σεπτέμβρη του 1974,
στέλλοντας ισχυρό μήνυμα
συμπαράστασης προς τον
κυπριακό λαό, ο οποίος
του επεφύλαξε ενθουσιώδη
υποδοχή.
Στα χρόνια που ακολούθησαν
του 1974, η ΕΣΣΔ ήταν
ουσιαστικά η μόνη δύναμη που
ενίσχυε την κυπριακή άμυνα.
Ζωτική ήταν η σοβιετική
στήριξη στην κυπριακή
οικονομία με τη σύναψη

Πικρά αισθητή η
απουσία της ΕΣΣΔ
Η απουσία της ΕΣΣΔ και της
σοσιαλιστικής κοινότητας
σήμερα είναι ιδιαίτερα αισθητή
για τον κυπριακό λαό αλλά και
κάθε άλλο λαό που αγωνίζεται
ακόμα για την ελευθερία του.
Αυτή η απουσία,
δεν υποκαθίσταται
από την θετική
στάση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Όχι μόνο γιατί το

αλλεπάλληλων συμφωνιών
–συνήθως όχι συμφερουσών
για την ίδια την ΕΣΣΔ- για
μαζική αγορά αγροτικών και
βιοτεχνικών προϊόντων της
Κύπρου. Πιο σημαντική ήταν
η διπλωματική στήριξη της
σοσιαλιστικής κοινότητας στον

αγώνα της Κύπρου εντός
του ΟΗΕ και στην διεθνή
καταδίκη της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους. Αποδεικτικές
της βασισμένης σε αρχές
πολιτικής της ΕΣΣΔ στο
Κυπριακό ήταν οι Σοβιετικές
Προτάσεις για τις «Αρχές

σοσιαλιστικό στρατόπεδο είχε
αισθητά μεγαλύτερη ισχύ και
βάρος, αλλά γιατί η Σοβιετική
Ένωση ως σοσιαλιστικό κράτος
είχε εξ ορισμού ποιοτικά
διαφορετική στάση στα θέματα
ειρήνης και αλληλεγγύης με
τους αγωνιζόμενους λαούς.

Η εκτροπή του Κυπριακού
από τις αρχές λύσης του που
συντελέστηκε στη δεκαετία
του 1990, από τους G7 -με
τη συνέργεια βέβαια της τότε
κυβέρνησης ΔΗΣΥ- ήταν κι
αυτός ένας από τους πικρούς
καρπούς της νεοταξίτικης

Λύσης του Κυπριακού και οι
Τρόποι Επίτευξής της» της
21ης Ιανουαρίου 1986, που
καθόριζαν με τετραγωνική
ορθότητα το πλαίσιο λύσης της
διεθνούς και της εσωτερικής
πτυχής του Κυπριακού.

εποχής που εγκαινιάστηκε με
την ανατροπή του σοσιαλισμού
και τη διάλυση της ΕΣΣΔ.
•Γιώργος Κουκουμάς
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

«Ε

ίσαι χοντρός», «αν πεις κάτι θα σε
σπάσω στο ξύλο», «είσαι μαύρος εσύ,
μην μιλάς». Εκφράσεις και πράξεις που
ακούγονται και γίνονται καθημερινά
στις σχολικές αυλές, στην τάξη, στο
διαδίκτυο, στην παρέα. Φαίνονται
τόσο αθώες και όμως, είναι τόσο
ζημιογόνες στα ίδια τα παιδιά που
είναι θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών, κάτι που
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία, στη
κοινωνικοποίηση τους, ακόμη και στην επίδοση τους
στο σχολείο.

Ο εκφοβισμός, γνωστός διεθνώς ως bullying, είναι μια επαναλαμβανόμενη, συνειδητή
και συστηματική επίθεση, πράξη, στάση ή
χειρονομία σε βάρος ενός πιο «αδύναμου»
ή «διαφορετικού» παιδιού και επιχειρείται
από ένα ή περισσότερα άτομα. Ο σκοπός του
θύτη είναι να βλάψει το παιδί-στόχο και δε
φοβάται την αντεκδίκηση, γιατί βασίζεται
στην αδυναμία του παιδιού αυτού, αλλά
και στην αδιαφορία των θεατών ή ακόμη
και στην παρότρυνση
και υποστήριξή τους
πολλές φορές.
Ο
εκφοβισμός
αποτελεί παγκόσμιο
κοινωνικό φαινόμενο,
το οποίο εμφανίζεται
δυστυχώς,
με
αυξητική τάση,
και στην κυπριακή
κοινωνία. Χρειάζεται
να αντιμετωπίσουμε
τον εκφοβισμό ως
κοινωνικό πρόβλημα,
και όχι ως πρόβλημα
που αφορά μόνο στις σχολικές μονάδες.
Τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον
όπου πρωταρχική θέση έχει ο ανταγωνισμός
και ο ατομικισμός. Παράλληλα, στο
εκπαιδευτικό σύστημα καθοριστικός
παράγοντας

στη διαμόρφωση των παιδιών έχει ο
εξετασιοκεντρικός του χαρακτήρας και
η μοναδική ανάγκη για κάλυψη της ύλης
και επιτυχίας στα διαγωνίσματα. Αγνοείται
παντελώς η έννοια άνθρωπος, αλληλεγγύη,
συνεργασία, ανιδιοτέλεια. Έτσι, η βία
αναδεικνύεται ως η απόλυτη ιδέα για
την επιβίωση σε όλες τις εκφάνσεις της
καθημερινότητας, ιδιαίτερα στις μέρες μας
που βαθαίνει η οικονομική κρίση.

Η πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς,
χρειάζεται να πάρουν τα μηνύματα των
καιρών και να τα μετουσιώσουν σε
πολιτικές, πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμες.
Καταρχήν, χρειάζεται να γίνουν έρευνες
από κρατικούς ερευνητικούς φορείς,
όπως είναι για παράδειγμα τα δημόσια
πανεπιστήμια, έτσι ώστε να υπάρχουν
επαρκή στατιστικά δεδομένα τα οποία
θα γίνουν εργαλείο στα χέρια των
αρμοδίων.
Το πιο σοβαρό κομμάτι ως προς την
επιτυχή αντιμετώπιση μακροπρόθεσμα,
και όχι πρόσκαιρα, του προβλήματος
αυτού, είναι η πρόληψη. Χρειάζεται
να εμπλακούν όλοι όσοι σχετίζεται
άμεσα με την καθημερινότητα τους
το πρόβλημα αυτό, όπως μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικοί.

Χρειάζεται να γίνει
καταρτισμός, αλλά
και
ενημέρωση,
μέσω διαλέξεων/εγχειριδίων, στο πως
αντιμετωπίζουμε αυτές τις συμπεριφορές.
Χρειάζεται επίσης να στηριχθεί και να
ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, ο άμεσα
αρμόδιος θεσμός, ο Επίτροπος Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο οποίος
έχει τη θεσμική ευθύνη να
παρακολουθεί και να ελέγχει τις
σχετικές πολιτικές, γιατί όπως
κάθε άλλη μορφή βίας κατά των
παιδιών, ο εκφοβισμός είναι
θέμα καταπάτησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Μέρος της πρόληψης δεν μπορεί
να μην είναι μια συνολική
μεταρρύθμιση στον τομέα της
εκπαίδευσης. Στόχος μας δεν
μπορεί να είναι άλλος από την
ανθρωποκεντρική εκπαίδευση,
η οποία θα χαρακτηρίζεται από
το σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, στην ατομικότητα και την
διαφορετικότητα. Μια εκπαίδευση η οποία
θα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να
μεγαλώνουν με ασφάλεια και υγεία, και
παράλληλα θα τους δίνεται η ευκαιρία να
αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις που θα
τους καθιστούν δημοκρατικούς και κριτικά
σκεπτόμενους πολίτες.
Είναι στο χέρι μου, στο χέρι σου, στο χέρι
του καθενός μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε
παιδί θα μεγαλώνει όπως του αρμόζει, έτσι
όπως ορίζεται και από τη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, να μεγαλώνει
δηλαδή με αξιοπρέπεια και όραμα για έναν
καλύτερο κόσμο.
•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Γραμματέας της ΕΠΕΠ Λεμεσού
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Τα πιο πάνω λόγια του Κόφι Ανάν σε πρόσφατη συνέντευξη
του στο BBC, φανερώνουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται
σήμερα η θανάσιμη απειλή του Έμπολα. Η επιδημία αυτή
θερίζει ζωές εδώ και 40 χρόνια αλλά προβλημάτισε έντονα
τη διεθνή κοινότητα τους τελευταίους μήνες και αυτό
βεβαίως γιατί διαπιστώθηκε πως αποτελεί κίνδυνο για την
παγκόσμια οικονομία. Αυτό, άλλωστε, διαπιστώνει το ΔΝΤ
και η Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμώντας ότι οι «ζημιές» μέχρι
το Δεκέμβρη θα ανέλθουν στα 32,6 δις δολάρια.

Τώρα που η επιδημία εξαπλώθηκε ως αποτέλεσμα της
πολύχρονης οικονομικής αφαίμαξης και καταστροφής των
χωρών της Αφρικής από τους ιμπεριαλιστές, η Παγκόσμια
Τράπεζα οριοθετεί την αντιμετώπιση του Έμπολα ως ύψιστη
προτεραιότητα και αυτό γιατί η επιδημία είναι ικανή να
«καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία».

Το ιστορικό του Έμπολα
Το όνομα Έμπολα προέρχεται από ένα
ποτάμι στο βόρειο τμήμα του Κογκό.
Τα πρώτα κρούσματα εκδηλώθηκαν
πιθανότατα από δάγκωμα νυχτερίδας ή
από επαφή με άλλα άγρια μολυσμένα
ζώα το 1976 και από τότε έχασαν τη ζωή
τους μερικές χιλιάδες άνθρωποι, καθώς
το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από
50% έως 90%.

Η «επανεμφάνιση» του Έμπολα, προέκυψε
το Δεκέμβριο του 2013 στη Γουινέα, όταν
ένα δίχρονο αγοράκι και η οικογένεια του
έχασαν την ζωή τους. Το θέμα φυσικά δεν
πήρε διαστάσεις, ούτε όταν η επιδημία
εμφανίστηκε σε χώρες της Δυτικής
Αφρικής: τη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε
και τη Λιβερία. Ούτε ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας), αλλά ούτε και καμιά

φαρμακευτική εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε
για την αντιμετώπισης μιας επιδημίας
που πλήττει τους φτωχούς μαύρους της
Δυτικής Αφρικής. Άλλωστε, για αυτούς,
ο ιός Έμπολα ήταν μια μη κερδοφόρα
ασθένεια μέχρι πρόσφατα, μέχρι που
η έξαρση του Έμπολα δημιούργησε την
προοπτική για τεράστια κέρδη.

Η στάση της Κούβας
Σε αντίθεση με τις ιμπεριαλιστικές χώρες, η Κούβα εκφράζοντας
τη διεθνιστική της αλληλεγγύη, έστειλε ιατρικό προσωπικό 165
ατόμων (γιατρούς, νοσηλευτές, επιδημιολόγους, ειδικούς στον
έλεγχο μολυσματικών νόσων, γιατρούς της μονάδας εντατικής
θεραπείας και άλλους αξιωματούχους). Η σοσιαλιστική Κούβα
έδειξε έμπρακτα τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα όπως άλλωστε
το έκανε πολλές φορές. Από το 1990, η Κούβα έχει διαθέσει 135
χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές για αποστολές βοήθειας ανά
τον κόσμο.

H «ευαισθησία» του καπιταλισμού… 40 χρόνια μετά
Όταν ένας ισπανός ιερέας στη Μαδρίτη και
μια αμερικανίδα νοσοκόμα στο Ντάλας των
ΗΠΑ προσβάλλονται από τον «καταραμένο
ιό» και οδηγούνται στο θάνατο, το ζήτημα
ανάγεται σε πρόβλημα έκτακτης ανάγκης

για την παγκόσμια υγεία και σημάνει ο
πρώτος συναγερμός. Κανένας συναγερμός
βέβαια δεν ήχησε προηγουμένως παρά
το γεγονός ότι στις περιοχές της Δυτικής
Αφρικής, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι

τις 22 Οκτωβρίου 2014, ο θανατηφόρος
ιός στοίχισε τη ζωή σε 4881 ανθρώπους
και υπήρξαν άλλα τόσα διαπιστωμένα
κρούσματα.

1 γιατρός για κάθε 30,000 κατοίκους…
Οι τρείς χώρες, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε και
Λιβερία, βρίσκονται στη λίστα των φτωχότερων
κρατών του κόσμου, με πλούσια, όμως,
κοιτάσματα μεταλλευμάτων και διαμαντιών.
Ο φυσικός πλούτος αυτών των περιοχών δε
θα μπορούσε να μην κινήσει το ενδιαφέρον
των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που

τις τελευταίες δεκαετίες καταληστεύουν τις
πλουτοπαραγωγικές των χωρών αυτών, για
να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφερόντων.
Σε συνδυασμό με την ισοπεδωτική επέλαση
οργανισμών όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια
Τράπεζα, τα συστήματα υγείας αυτών των
χωρών έχουν καταστραφεί, μη μπορώντας

να καλύψουν τα στοιχειώδη για τους λαούς
των χωρών αυτών. Οι αριθμοί τα λένε όλα:
200 είναι διαθέσιμοι οι διαθέσιμοι γιατροί
από το δημόσιο σύστημα υγείας στη Σιέρα
Λεόνε, για έξι εκατομμύρια κατοίκους, 50
ιατροί στη Λιβερία για τέσσερα εκατομμύρια
κατοίκους.

Η στάση της Κούβας

Οι χώρες αυτές συνεχίζουν να ρημάζονται από τη συνεχή
εκμετάλλευση των μονοπωλίων, οι κάτοικοι ζουν σε απάνθρωπες
συνθήκες ζωής και αποδυναμωμένα συστήματα υγείας, χωρίς να
έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο
ιός Έμπολα θερίζει την ήδη ρημαγμένη Αφρική. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι τα στρατεύματα των ΗΠΑ και των άλλων χωρών, σε
αντίθεση με την Κούβα, δεν επιδιώκουν τη «διάσωση» των λαών
της περιοχής, αλλά επιδεικνύοντας την στρατιωτική τους δύναμη
τα μονοπώλια προσπαθούν προστατεύσουν τα συμφέροντα
τους στις περιοχές αυτές και ετοιμάζονται για ένα καινούργιο
κονταροχτύπημα για το ξαναμοίρασμα της πίτας σε βάρος των λαών
της Δυτικής Αφρικής. Διότι αν ο καπιταλισμός είχε κοινωνικές
ευαισθησίες δε θα ήταν καπιταλισμός.

…στέλλουν στρατεύματα για να «καταπολεμήσουν» τον Έμπολα
Ο ιός Έμπολα πήρε τεράστιες διαστάσεις
προκαλώντας την αντίδραση και αρκετών
άλλων χωρών. Κάποιες χώρες έστειλαν
γιατρούς και φάρμακα και κάποιες άλλες…
στρατεύματα. Οι ΗΠΑ έστειλαν 4.000
στρατιώτες, η Βρετανία έστειλε 750 στρατιώτες
και η Ολλανδία έστειλε δεκάδες πεζοναύτες
και μια φρεγάτα.
Οι ΗΠΑ μας διαβεβαιώνουν ότι τα στρατεύματα
πρόκειται να «επιβλέπουν» την κατασκευή των

κέντρων θεραπείας και να δημιουργήσουν ένα
στρατιωτικό κέντρο έλεγχου για συντονισμό
και παροχή διοικητικών γνώσεων για να
ελέγξουν το ξέσπασμα του ιού στη Δυτική
Αφρική. Καθόλου τυχαία, οι ΗΠΑ βρίσκουν
την ευκαιρία που περίμεναν για να στείλουν
στρατεύματα στις περιοχές αυτές και αυτό όχι
για να δώσουν χέρι βοηθείας στους κατοίκους
των χωρών αυτών. Ο Έμπολα δίνει το έναυσμα
που τόσο καιρό ανέμεναν στις ΗΠΑ και στα

άλλα μονοπώλια, για να προελάσουν πάλι στις
περιοχές χωρίς τον κίνδυνο να φανερωθούν
οι πραγματικές τους προθέσεις, που δεν είναι
άλλες από τον επανέλεγχο των περιοχών.
Και ενώ οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
συνεχίζονται για τον έλεγχο της περιοχής,
το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών παραμένουν εγκλωβισμένοι
στη φτώχεια, χωρίς να απολαμβάνουν τον
πλούτο που παράγεται στη χώρα τους.

Ο καπιταλισμός θερίζει τη
ρημαγμένη Αφρική

Η αντιμετώπιση των ΗΠΑ

•Αγγέλικα Θεοφάνους
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ

Πάνω σε τούτη
την πεσμένη πόρτα
δώσαμε ξανά τον όρκο
όρκο της νιότης
της ζωής, της λευτεριάς,
όρκο του ονείρου
και της πράξης
Γιάννης Ρίτσος

Λογαριάσατε λάθος
με το νου σας εμπόροι
δε μετριέται πατρίδα λευτεριά
με τον πήχη
κι αν μικρός είναι ο τόπος
και το θέλει και μπορεί
τον ασήκωτο βράχο να τον φάει
με το νύχι
Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη
η μάχη δε παύει
χίλια χρόνια αν περάσουν
δεν πεθαίνουμε σκλάβοι
Θοδόσης Πιερίδης

Η «Νεολαία» βρέθηκε και συνομίλησε μαζί με τους
τραγουδιστές Διονύση Τσακνή και Λάκη Χαλκιά, ενόψει
και της παρουσίας τους στη μεγάλη συναυλία που
διοργανώνεται προς τιμήν των 70χρόνων
της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.
«Ν»: Ποια είναι η άποψη
σας για την σημερινή
κρίση στην οποία βρίσκεται
ολόκληρη η Ευρώπη και όχι
μόνο;
«Δ.Τ.»: Η κρίση είναι παγκόσμια.
Μέσω αυτής της κρίσης και με
πρόσχημα την κρίση επιχειρείται
μια αναδιανομή του πλούτου
σε πα γ κ ό σμ ια κ λί μ α κ α ,
καταργούνται τα εργασιακά
δικαιώματα, μειώνονται οι μισθοί,
οι συντάξεις, υποβαθμίζεται το
επίπεδο διαβίωσης. Το κεφάλαιο
βρήκε μια ευκαιρία να αντεπιτεθεί
και να πάρει πίσω όσα είχε
αναγκαστεί να παραχωρήσει
τα προηγούμενα χρόνια στους
εργαζόμενους. Κεκτημένα,
φυσικά, τα οποία κατέκτησαν οι
εργαζόμενοι με τους αγώνες τους.
Πρέπει, λοιπόν, κάτω από τις
σημερινές συνθήκες, ο λαός
πρώτιστα να μην εφησυχάζει.
Πρέπει να πάρει την τύχη του στα
χέρια του, πρέπει να αγωνιστεί
για να μπει φραγμός σε αυτή την
κατηφόρα. Γιατί δυστυχώς αν δεν
κουνηθούμε ένα είναι σίγουρο,
ότι οι αρπαχτικές διαθέσεις του
κεφαλαίου δεν πρόκειται να
σταματήσουν πουθενά.
«Ν»: Σε αυτό τον ξεσηκωμό
και τον αγώνα του λαού, ο
πολιτισμός και οι άνθρωποί του
τι ρόλο έχουν να παίξουν;
«Δ.Τ.»: Βοηθητικό ρόλο πάντα.
Εάν οι εργαζόμενοι δεν πάρουν
τις τύχες τους στα χέρια τους όσα
τραγούδια και αν γραφτούνε,
όσες συναυλίες και να γίνουνε,
δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Αυτά είναι υπόθεση των
εργαζομένων και οι καλλιτέχνες
ως εργαζόμενοι και αυτοί, ως
άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστικά
πρέπει να στρατεύονται στην
υπόθεση των εργαζομένων,
πρέπει να παίξουν και αυτοί το
ρόλο που τους αναλογεί.

Αλλά δεν είναι ρόλος
καθοδηγητικός. Ο καθοδηγητικός
ρόλος είναι πάντα της εργατικής
τάξης.
«Ν»: «Γυρίζω τις πλάτες μου στο
μέλλον»... ένα τραγούδι που
από το 1989 που το γράψατε
μέχρι και σήμερα συντροφεύει
τους νέους σε κάθε αγώνα
κοινωνικό και πολιτικό. Σήμερα
ποια μηνύματα θεωρείτε ότι δίνει
στους νέους;
«Δ.Τ.»: Το μήνυμα που πρέπει
να φτάνει στους νέους είναι να
εξακολουθούν να αρνούνται ένα
μέλλον που τους ετοιμάζουνε
παρόμοιο με τις μέρες που ζούμε.
Οι μέρες που ζούμε είναι μέλλον;
Σε ένα τέτοιο μέλλον ο καθένας
οφείλει να γυρίζει την πλάτη του.
Και γι’ αυτό το τραγούδι είναι και
πάλι επίκαιρο όσο ποτέ θα έλεγα.
Μακάρι να γίνει ένα φωτεινό
μέλλον και τότε όλοι θα τρέξουμε
μαζί του και δεν θα του γυρίσουμε
ποτέ την πλάτη.
«Ν»: Στις 15 Δεκεμβρίου
διοργανώνεται η μεγάλη
συναυλία για τα 70 χρόνια
ζωής της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Γιατί
αποφασίσατε να συμμετάσχετε
σε αυτή τη γιορτή της ΕΔΟΝ;
«Δ.Τ.»: Τα τελευταία 20 χρόνια
είμαι κοντά στην ΕΔΟΝ. Όποτε
με καλεί είτε για συναυλίες, είτε
για ομιλίες είτε για οτιδήποτε
χρειαστεί είμαι δίπλα της. Δε θα
μπορούσα να λείψω λοιπόν από
αυτή τη γιορτινή βραδιά.
«Ν»: Ένα μήνυμα προς τους
νέους της ΕΔΟΝ, και τον κόσμο
γενικότερα, που θα κατακλύσει
το στάδιο σε μια ιδιαίτερα
σημαντική βραδιά για την ΕΔΟΝ.
«Δ.Τ.»: Να γινόμαστε κάθε χρόνο
και πιο πολλοί. Αυτό.

«Ν»: Ποια είναι η άποψη σας
για τη σημερινή κοινωνική και
οικονομική κρίση στην οποία
βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη;

«Ν»: Πώς θεωρείτε ότι μπορεί ο
πολιτισμός και οι καλλιτέχνες να
συμβάλουν στην ανατροπή της
δεδομένης κατάστασης;

«Λ. Χ.»: Η Ελλάδα, η Κύπρος
αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη –
κυρίως ο Νότος – ζουν πραγματικά
πρωτόγνωρες συνθήκες. Θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για
έναν οικονομικό πόλεμο. Το κακό
όμως είναι ότι η κρίση μαζί με την
ανέχεια φέρνει την κοινωνική,
πολιτιστική, ηθική και πολιτική
κατάπτωση. Για να μιλήσω για την
Ελλάδα, όσοι κυβέρνησαν μέχρι
σήμερα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι
όλων των δεινών που σήμερα
περνάμε. Αυτοί μας έδεσαν στο
άρμα της Ευρωπαϊκής ένωσης,
αυτοί στο ΔΝΤ, της Τρόϊκα, αυτοί
μας έδωσαν στους τοκογλύγφους
των τραπεζών και των επενδυτικών
οίκων, αυτοί δέσμευσαν το λαό στα
δάνεια, του δημιουργήσανε πλαστές
ανάγκες και τον έκαναν να ζει μία
εικονική πραγματικότητα. Αυτή η
εικονική πραγματικότητα είχε σαν
ένα στόχο και τον πέτυχε: Έδεσε το
λαό. Προσπάθησαν να τον κάνουν
σκλάβο, ραγιά και για να ξεσηκωθεί
πρέπει να σπάσει τις αλυσίδες του,
να ματώσει. Σήμερα κανείς δεν είναι
ελεύθερος.

«Λ. Χ.»: Οι καλλιτέχνες και ο
πολιτισμός έχουν πρωταρχικό ρόλο
στην αντίσταση του λαού. Μέσα
από την τέχνη και τον πολιτισμό
ο άνθρωπος αποκτά ταυτότητα,
«Παιδεύεται». Η τέχνη και ο
πολιτισμός μπορεί να αποτελέσουν
πηγή δύναμης και ξεσηκωμού.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα,
οι λογοτέχνες, το θέατρο, οι
μεγάλοι ποιητές και οι μεγάλοι
συνθέτες έδωσαν το στίγμα σε
κάθε επαναστατική στιγμή του
λαού Ρίτσος, Βάρναλης, Σεφέρης,
Ελύτης, Παλαμάς, Ελευθερίου,
Καμπανέλης, Θεοδωράκης,
Μαρκόπουλος, Τόκας, είναι
ελάχιστα από τα φωτεινά
παραδείγματα αντίστασης που έχει
να παρουσιάσει ο ελληνικός λαός.

Αντίστοιχη απ’ ότι ξέρω είναι
η κατάσταση και στην Κύπρο.
Εδώ υπάρχει και το πρόβλημα
της κατοχής που οξύνει ακόμα
περισσότερο τον εκβιασμό. Η ελπίδα
δεν σβήνει όμως. Όπως έλεγε ο Γ.
Ρίτσος: «Τούτος ο λαός αφέντη
μου δεν ξέρει πολλά λόγια, ακούει
σωπαίνει κι όσα του λες, τα δένει
κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ
πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι
κι αστράφτουνε τα μάτια του κι
αστράφτει ο νους του πάλι». Κι όταν
αστράψουνε τα μάτια του θα γράψει
ξανά την ιστορία του...
Εάν οι λαοί της Ευρώπης
συνειδητοποιήσουν
και
αποφασίσουν ότι πρέπει να
παλέψουν για τα συμφέροντα τους,
ενωμένοι, το ποτάμι της οργής θα
αφανίσει όσους τους έφεραν σ’ αυτή
την κατάσταση, γιατί θα είναι τόσο
μεγάλο και τόσο ορμητικό, που
κανένα φράγμα δε θα το σταματά.

Η τέχνη έχει χρέος να αφυπνίζει
το λαό. Είναι η κινητήριος
δύναμη του. Δεν είναι τυχαίο που
προσπαθούν να κάνουν συνήθεια
στη νεολαία την υποκουλτούρα,
να αντικαταστήσουν τη μουσική με
«σκυλλάδικα» άνευ ουσίας. Αυτό
δεν είναι τόσο αθώο όσο θέλουν
να το παρουσιάσουν. Είναι τρόπος
ζωής, που οδηγεί στην υποταγή
και την ύπνωση. Ο καλλιτέχνης
λοιπόν έχει ευθύνη απέναντι τόσο
στο κοινό του όσο και στον ίδιο
του τον εαυτό. Αλλά ο καθένας
μας επιλέγει μία στάση ζωής και
ένα μετερίζι να δώσει τον αγώνα
του. Αν θέλει να αφήσει ένα ίχνος
στην ιστορία και να μπορεί να
κοιτάζεται στον καθρέφτη του.
Να αντιμετωπίζει τη συνείδηση
του. Και όλα αυτά πάντα με
συνοδοιπόρο το εργατικό κίνημα
που πρέπει να είναι κοντά στις
δημιουργικές προσπάθειες αυτών
των καλλιτεχνών και να τις στηρίζει
με κάθε τρόπο. Εγώ τουλάχιστον
δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό
μου μακριά από τον χώρο στήριξης
της πραγματικής κουλτούρας και
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
το θεωρώ πολιτική στάση.

«Ν»: Πόσο επίκαιρα είναι
σήμερα τα μηνύματα της
Φάμπρικας ενός τραγουδιού
που τραγουδήσατε πριν από
40 χρόνια;
«Λ. Χ.»: Η Φάμπρικα
είναι μέρος του έργου
«Μετανάστες» του Γιάννη
Μαρκόπουλου σε στίχους
του Γιώργου Σκούρτη. 40
χρόνια μετά το μήνυμα από
το τραγούδι αυτό το έχουν
καταλάβει πολλοί λίγοι
δυστυχώς. Σήμερα καθόμαστε
και κλαίμε τη μοίρα μας
πάνω στα ερείπια αυτής της
φάμπρικας, της εργατικής
δύναμης αυτού του λαού,
που την έχουν καταστρέψει.
Έτσι άνεργοι, κακοποιημένοι,
με τσαλακωμένη την
αξιοπρέπειά, την περηφάνια
και το ηθικό μας να μην
μπορούμε ούτε να σκεφτούμε
πως να αντιδράσουμε σε
όλα αυτά τα τραγικά που
βιώνουμε.
«Ν»: Ποιο μήνυμα θέλετε
να στείλετε στους νέους
της ΕΔΟΝ και της Κύπρου
που βιώνει σήμερα πολύ
δύσκολες συνθήκες;
«Λ. Χ.»: Με το λαό της Κύπρου
με δένουν δεσμοί αδελφικοί.
Οι αγώνες του με πρωτεργάτη
το ΑΚΕΛ και μπροστάρη την
ΕΔΟΝ φωτίζουν την ιστορία
του πολύπαθου νησιού. Και
σήμερα τα ίδια συμφέροντα,
όπως και το 1974, εκβιάζουν
την Κύπρο, μέσα από
την οικονομική κρίση και
επιβάλλουν την όξυνση της
έντασης στο Κυπριακό. Ο
αγώνας των ελληνοκύπριων
και των τουρκοκύπριων είναι
κοινός και μόνο μέσα από την
ομοψυχία.

«Ν»: Γιατί αποφασίσατε να
συμμετάσχετε στη συναυλία
για τα 70 χρόνια ΑΟΝ –
ΕΔΟΝ;
«Λ. Χ.»: Στην πορεία μου σαν
άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης
δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή
που να μη δίνω το παρών,
όποτε μου το ζητούσε το ΑΚΕΛ
ή η ΕΔΟΝ. Το θεωρούσα πάντα
τιμή και χρέος μου. Μετά το
΄74 στις συναυλίες που κάναμε
με τον Γιάννη Μαρκόπουλο
στην Κύπρο, συνάντησα το
Μακάριο, το σύντροφο Εζεκία
Παπαϊωάννου, το σύντροφο
Χριστόφια. Ήμουνα πάντα
κοντά στους αγώνες του
κυπριακού λαού και με δένουν
μαζί του μεγάλες φιλίες,
δυνατές και άρρηκτες.
Δε θα μπορούσα ποτέ να πω
όχι σε ένα κάλεσμα της ΕΔΟΝ,
με ό,τι αυτό σηματοδοτεί,
ιδιαίτερα στις σημερινές
συνθήκες, που ο κυπριακός
λαός δοκιμάζεται τόσο από την
οικονομική κρίση, αλλά και από
τις συνεχιζόμενες προκλήσεις
της Τουρκίας. Η Κύπρος ήταν
πάντα το μήλον της έριδος
για τους ιμπεριαλιστές, πόσο
μάλλον τώρα που έχουν
σαν δέλεαρ εκτός από τη
γεωστρατηγική της θέση
και τους υδρογονάνθρακες.
Σήμερα ο ρόλος της ΕΔΟΝ, της
νεολαίας του Κομμουνιστικού
Κόμματος Κύπρου, του ΑΚΕΛ,
είναι πιο σημαντικός από ποτέ
και η παρουσία όλων μας στο
πλευρό σας επιβεβλημένη.
•Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Μέλος Συνατκτικής
Επιτροπής «Ν»

Σ

τις 15 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 8:30μ.μ.,  όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Στάδιο Ελευθερία
– Τάσσος Παπαδόπουλος στη Λευκωσία.Βρισκόμενοι στην κορύφωση των εορτασμών
των 70 χρόνων της Οργάνωσης και αφού η πολιτιστική δράση της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ ήταν πάντα
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τη δράση της νεολαίας και του λαού μας, δε θα
μπορούσαμε να μην πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη Παγκύπρια συναυλία προς τιμή των 70 χρόνων
της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ. Μια συναυλία – σταθμό στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Για πρώτη φορά 26
καλλιτέχνες, που σφραγίζουν με την παρουσία τους τα πολιτιστικά δρώμενα σε Ελλάδα και Κύπρο,
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα μουσικό υπερθέαμα.

•Ανδρεάτος Γεράσιμος
•Αντωνοπούλου Ρίτα
•Γεωργιάδης Γιώργος
•Γλυκερία
•Δημοσθένους Δώρος
•Θαλασσινός Παντελής
•Θεοδώρου Κούλλης
•Θωμαΐδης Κώστας

Με αφορμή τη συναυλία, ζητήσαμε από τον ενορχηστρωτή της συναυλίας,
Θύμιο Παπαδόπουλο, να μας πει δυό λόγια για το μεγάλο αυτό μουσικό
συναπάντημα.

•Κωνσταντίνου Βούλα
•Κωνσταντίνου Μάριος
•Λάρδου Γεωργία,
•Μαχαιρίτσας Λαυρέντης
•Μουζουράκης Πάνος
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•Μπάσης Δημήτρης
•Νταγάκη Γεωργία
•Νταλάρας Γιώργος
•Παπάζογλου Σοφία
•Παπακωνσταντίνου Βασίλης
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•Πασχαλίδης Μιλτιάδης
•ΣτόκαςΜπάμπης
•Τσακνής Διονύσης
•Φανής Δημήτρης
•Φιλίτας Νικόλας
•Χαλκιάς Λάκης
•Χουλιαράς Θανάσης
•ALBAYRAK Umut

Τα φετινά Κάλαντα Αλληλεγγύης 2015
θα είναι αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.
πως κάθε χρόνο, το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
διοργανώνει την ετήσια εκστρατεία, «Κάλαντα
Αλληλεγγύης».
Ο θεσμός των «Καλάντων Αλληλεγγύης» έχει καθιερωθεί ως
μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης του Κινήματος μας
γιατί προσφέρουμε βοήθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε παιδιά που την
έχουν ανάγκη, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Παράλληλα δίνουμε στα
Εδονόπουλα την ευκαιρία να συμβάλουν έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας μας
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους (ηθική και υλική) και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις,
αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα του ανθρωπισμού, της προσφοράς, του εθελοντισμού
και της αλληλεγγύης.
Τα φετινά Κάλαντα Αλληλεγγύης 2015 θα είναι αφιερωμένα στα παιδιά της Παλαιστίνης.

Το Παλαιστινιακό πρόβλημα έχει τις ρίζες του στην
περίοδο που ακολούθησε το τέλος του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Βρετανία και η Γαλλία,
μέσα από τη «διακήρυξη του Μπαλφούρ» δίνει
στους Εβραίους μια «εθνική εστία» στην Παλαιστίνη.
Έκτοτε, μέσα από σειρά ιστορικών γεγονότων και
ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων, οι Παλαιστίνιοι
βλέπουν τα εδάφη τους να χάνονται μπροστά στην
Ισραηλινή κατοχή και τον ανεμπόδιστο εποικισμό.
Το Ισραήλ καταπατά κάθε διεθνή συμφωνία, μαζί με
τα ανθρώπινα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού,
τον οποίο εκτόπισε από την ίδια του την πατρίδα και
τον μετέτρεψε σε πρόσφυγα και εγκλωβισμένο.

Τα περίπου 5,5 εκατομμύρια προσφύγων, το χτίσιμο
του τείχους, ο αποκλεισμός της λωρίδας
της Γάζας, ο αυξανόμενος εποικισμός στη Δυτική
Όχθη, είναι μόνο μερικές από τις ενέργειες του
Ισραήλ που καταδεικνύουν την επεκτατική πολιτική
του Ισραήλ, η οποία στηρίζεται από τα Αμερικανόιμπεριαλιστικά συμφέρονται
και πολιτικούς κύκλους εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ιστορία του Παλαιστινιακού προβλήματος
πολλές ήταν οι επιθέσεις εκ μέρους του Ισραήλ
και η προσπάθεια του Παλαιστινιακού λαού
να υπερασπιστεί τα εναπομείναντα εδάφη. Πιο
πρόσφατο παράδειγμα είναι και η όξυνσης της
επιθετικότητας του Ισραήλ και των βομβαρδισμών
στη Λωρίδα της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι. Με
εκατοντάδες άμαχους θύματα της επιθετικότητας
αυτής, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά.

Ο τραγικός απολογισμός της τελευταίας επίθεσης
καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που
συνεχίζεται εδώ και τόσα χρόνια:
•Από τους 1990 νεκρούς οι 470 ήταν παιδιά,
340 γυναίκες και 80 άτομα της 3η ηλικίας.
•Από τους 9600 τραυματίες, οι 2877 ήταν παιδιά και
1927 γυναίκες.
•500,000 εκτοπισμένοι.
•10,604 σπίτια, 132 τζαμιά, μια εκκλησία
και 11 κοιμητήρια έχουν καταστραφεί, είτε μερικώς,
είτε ολοκληρωτικά.
•188 σχολεία όπου φοιτούν 152,000 μαθητές
και 6 πανεπιστήμιου όπου φοιτούν 100,000 φοιτητές,
έχουν υποστεί ζημιές.
•Ζημιές έχουν υποστεί επίσης νοσοκομεία, κέντρα
υγείας, ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, υδραγωγεία,
βιομηχανίες και άλλα.

Η ιστορία αυτή είναι γνώριμη στο λαό και τα
παιδιά της Κύπρου. Θύματα και τα ίδια του βίαιου
διαχωρισμού της πατρίδας μας, με τη συνεχιζόμενη
κατοχή των εδαφών μας από Τουρκικά κατοχικά
στρατεύματα, με πρόσφυγες και εγκλωβισμένους
και με τη συνεχή προκλητική στάση της Τουρκίας και
την απαθή στάση των ιμπεριαλιστών συμμάχων της
μπροστά στα όσα συμβαίνουν μέχρι και σήμερα.
Ως ΕΔΟΝ και ως Παιδικό Κίνημα δεν θα
μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στην
τόσο κατάφορη καταπάτηση των δικαίων ενός
λαού, τα πάθη του οποίου ταυτίζονται τόσο με τα

δικά μας. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια
μπροστά στην θυματοποίηση παιδιών για την
εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων στην
περιοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε
την εκστρατεία στα παιδιά της Παλαιστίνης,
αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα της διεθνιστικής
αλληλεγγύης. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που
βιώνει ο λαός μας, μέσα από τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, καλούμε τον κάθε προοδευτικά
σκεπτόμενο άνθρωπο να στηρίξει την προσπάθειά
μας και να δείξει μαζί μας αλληλεγγύη στον αγώνα
που δίνει ο παλαιστινιακός λαός.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
για την 20η Νοεμβρίου - Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
«Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, στις 20 Νοεμβρίου 1989. Κάθε χρόνο η ημερομηνία αυτή προσφέρεται για εορτασμούς προς τιμή της θεσμοθέτησης των
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με δραστηριότητες, ομιλίες και άλλες παιδικές εκδηλώσεις για τη θέση που πρέπει να έχει το παιδί σε μία δίκαιη κοινωνία.
Παράλληλα και πάνω από όλα, η ημέρα αυτή πρέπει να προσφέρεται για αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό…»
Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ: www.edon.org.cy

Εκδηλώσεις Αλληλεγγύης
σε όλη την Κύπρο:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
19.12.2014 ώρα: 3:00 και
20.12.2014 ώρα: 11:00, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και παζαράκι
στην Πλατεία Φανερωμένης

ΛΑΡΝΑΚΑ

13.12.2014 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και
παζαράκι στην Πλατεία HOBOS στις Φοινικούδες

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

07.12.2014 Περίπτερο στην Χριστουγεννιάτικη
Λεωφόρο του Δήμου Δερύνειας
14.12.2014 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και
παζαράκι στην Πλατεία HOBOS στις Φοινικούδες

ΛΕΜΕΣΟΣ

13.12.2014 Περίπτερο έξω από το Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Λεμεσού
20.12.2014 Περίπτερο στο Mall Λεμεσού
28.12.2014 Περίπτερο στον Χριστουγεννιάτικος
Πεζόδρομος στην Λεωφόρο Ανεξαρτησίας

ΠΑΦΟΣ

7.12.2014 ώρα 10:00, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και
παζαράκι στην Πλατεία Γεροσκήπου.
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον αγώνα μας
αυτό για αλληλεγγύη από τα παιδιά, προς τα παιδιά.

Το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων θα πραγματοποιήσει διάφορες
δραστηριότητες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συγκεκριμένα θα στηθούν
περίπτερα σε κεντρικά σημεία της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,
Αμμοχώστου και Πάφου όπου θα διατίθενται προς πώληση ημερολόγια για το
2015, και άλλα προϊόντα, τα οποία έχουν ετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό και τα
οποία θα φέρουν το έμβλημα της εκστρατείας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν
και άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο για τον σκοπό της εκστρατείας, είτε σε
τοπικό, είτε σε επαρχιακό επίπεδο με παρουσίαση χορευτικών, θεατρικών και
χορωδιακών γιορτινών τραγουδιών.
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον αγώνα μας αυτό για αλληλεγγύη
από τα παιδιά, προς τα παιδιά.

Εξατάξιο Γυμνάσιο Πολεμίου

Εξατάξιο Γυμνάσιο Λεμύθου

Τα προβλήματα είναι πολλά…
«Ένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σαν μαθητές της
υπαίθρου είναι αυτό της μετακίνησης μας.
Καθημερινά αξιοποιούμε τα λεωφορεία για
την μεταφορά μας προς το σχολείο αλλά
και κατά τις απογευματινές ώρες για την
μεταφορά μας στα φροντιστήρια. λόγω της
επιβολής κομίστρων , αναγκαζόμαστε να
ξοδεύουμε αρκετά χρήματα κάθε μήνα για
τις μετακινήσεις μας. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι συμμαθητές μας πηγαινοέρχονται
στη Πάφο καθημερινά ή κινούνται προς την
Πόλη Χρυσοχούς για να παρακολουθούν
φροντιστήρια».

Να σεβαστούν τα δικαιώματα μας…
«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν μαθητές του εξατάξιου
γυμνασίου της Λεμυθου είναι το γεγονος
της μη συμμετοχής στις εκδηλώσεις του
οργανωμένου μαθητικούς κινήματος. Αυτό
δε γίνεται γιατί το επιλέγουν οι ίδιοι οι
μαθητές, αλλά γιατί δεν μας το επιτρέπει ο
διευθυντής του σχολείου. Είναι απαράδεκτο
οι ίδιοι οι φορείς του Υπουργείου Παιδείας
να μην αναγνωρίζουν και να μη σέβονται
τα δικαιώματα των μαθητών, τα οποία είναι
μάλιστα κατοχυρωμένα μέσα απο την ίδια τη
βουλή. Καλούμε, λοιπόν, τη διεύθυνση του
σχολείου και του κάθε σχολείου να σέβεται τα
δικαιώματα των μαθητών με τον ίδιο ζήλο που
απαιτεί απο τους μαθητές να σέβονται τους
ίδιους και τους κανονισμούς του σχολειου».

«Είναι φανερό ότι η επιβολή κομίστρων
μας εξοντώνει οικονομικά. Το πρόβλημα θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί επίσης με την
επέκταση της λειτουργίας των ΚΙΕ στο
σχολείο μας κατά τις απογευματινές ώρες,
εξέλιξη που θα διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό
αρκετούς συμμαθητές μας, αφού με αυτό
τον τρόπο θα αποφεύγουν την καθημερινή
ταλαιπωρία».
«Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες είναι
αυτό της λειτουργίας των θερμάνσεων. Σε
αρκετές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια
παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι κεντρικές
θερμάνσεις να μην λειτουργούν ή να ξεκινούν
στα μέσα του χειμώνα. Το γεγονός αυτό μας
προκαλεί πολλά προβλήματα, ενώ επηρεάζει σε
κάποιο βαθμό ακόμα και την συμμετοχή μας
στα μαθήματα. Συνεπώς η Σχολική Εφορία
και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει έγκαιρα να
μεριμνήσει για τη λειτουργία των θερμάνσεων
στο Λύκειο Πολεμίου , συνυπολογίζοντας το
υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο και
τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή από το φθινόπωρο και μετά».

ΠΕΟΜ Πάφου

ΠΕΟΜ Λεμεσού
Λύκειο Σολέας
Είμαστε μακριά αλλά γνωρίζουμε τι γίνεται..
«Η απόσταση μεταξύ του σχολείου μας και
των υπολοίπων λυκείων (το πιο κοντινό είναι
σε απόσταση 45 λεπτών) δίνει τη ευκαιρία να
γράφονται νέοι κανονισμοί που οι μαθητές
να είναι υποχρεωμένοι να τους εφαρμόσουν.
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αρκετά
παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το πιο πάνω.
Για παράδειγμα στο χώρο της τουαλέτας δεν
τοποθετείται χαρτί υγείας αλλά σε χώρο έξω
από τη τουαλέτα και να παίρνουμε από εκεί!
Δεν νομίζω ότι όλα αυτά να εφαρμόζονται
και στα υπόλοιπα σχολεία. Είμαστε μακριά
αλλά γνωρίζουμε τι γίνεται.. γνωρίζουμε τις
υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα μας».

ΠΕΟΜ Λευκωσίας
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έτος όπως και
κάθε χρόνο, ως
Προοδευτική
Κ .Φ. δώσαμε
μαζικά
το
παρών μας στις
αντικατοχικές
εκδηλώσεις των ΠΟΦΕΝ - ΠΣΕΜ. Η
μαζική και αγωνιστική παρουσία της
νεολαίας στις εκδηλώσεις δείχνει
πως η νεολαία αυτού του τόπου δε
συμβιβάζεται με την κατοχή και τη
διχοτόμηση της πατρίδας μας.
Οι νέοι καταδίκασαν για 31η χρονιά
την παράνομη ανακήρυξη του
ψευδοκράτους και έδειξαν τη θέληση
τους για λύση και επανένωση του τόπου
και του λαού μας στα πλαίσια της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας
που θα διασφαλίζει τη μία Κυριαρχία,
τη μια Ιθαγένεια και τη μια Διεθνή
Προσωπικότητα.
Πέραν των όσων σωστών μηνυμάτων
στάλθηκαν στις εκδηλώσεις, λύπη
προκάλεσε η στάση της παράταξης
του ΔΗΣΥ. Η παράταξη της ΦΠΚ
Πρωτοπορία και της ΜΑΚΙ, με μια
διασπαστική στάση, ξεχώρισαν
ουσιαστικά τους εαυτούς τους,
από τις εκδηλώσεις των ΠΟΦΕΝΠΣΕΜ. Στη Λευκωσία προτίμησαν
να παρουσιαστούν στην εκδήλωση
λίγο πριν το τέλος της, φωνάζοντας
μάλιστα συνθήματα τα οποία δεν ήταν
μέσα στα καθορισμένα πλαίσια που

αποφάσισαν η ΠΟΦΕΝ και η ΠΣΕΜ,
όπως το «Η Κύπρος είναι Ελληνική».
Την ίδια στιγμή, στη Λεμεσό, δεν
έδωσαν καν το παρών τους σε καμία
από τις εκδηλώσεις.
Ως Προοδευτική Κ.Φ., τιμούμε και
φέτος την μεγάλη εξέγερση των
φοιτητών του Πολυτεχνείου ενάντια
στη φασιστική Χούντα. Στις τρεις
το πρωί, ξημερώματα Σαββάτου 17
Νοεμβρίου 1973, δίνεται εντολή και
τα τανκς γκρεμίζουν την είσοδο
του Πολυτεχνείου ισοπεδώνοντας
ότι εμπόδιο είχαν στήσει οι
φοιτητές. Στρατιώτες, αστυνομικοί,
μυστικοί πράκτορες και οπλισμένοι
παρακρατικοί εισβάλουν στο
Πολυτεχνείο. Εκατοντάδες άνθρωποι
συνελήφθησαν και βασανίστηκαν, μα
το μήνυμα είχε περάσει: οι μέρες της
Χούντας ήταν μετρημένες.
Η 17η Νοεμβρίου 1973 ήταν ένα
κομβικό σημείο για τη δικτατορία
στην Ελλάδα. Μολονότι το πολυτεχνείο
δεν έριξε τη δικτατορία, η έντονη και
επίμονη αντίδραση, η διαφορετική
φωνή που ακούστηκε μέσα από το
Πολυτεχνείο, και νωρίτερα μέσα από
την κατάληψη της Νομικής (γιατί
υπήρχαν και πολλοί φοιτητές της
Νομικής) και η συστράτευση όλου
του λαού στων αγώνα των φοιτητών
ταρακούνησε την Χούντα συθέμελα,
ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση.

Δυστυχώς, αν και το φοιτητικό
και μαθητικό κίνημα τίμησαν όπως
αρμόζει τον αγώνα του Πολυτεχνείου,
για ακόμα μια φορά η δεξιά και η
ακροδεξιά, επέλεξαν να απέχουν από
τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του
Πολυτεχνείου. Σε αρκετές περιπτώσεις
δεν δίστασαν να αμφισβητήσουν τη
σημασία, αλλά και τον ίδιο τον αγώνα
του Πολυτεχνείου, ενώ προσπάθησαν
μέσα από τοποθετήσεις σε Φ.Ε., να
αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση
για το ποιος είναι ο πραγματικός
ένοχος τόσο για τη Χούντα, όσο
και για το έγκλημα σε βάρος της
Κύπρου, αθωώνοντας στην ουσία τον
ιμπεριαλισμό και τα όργανα του.
Ως Προοδευτική Κ.Φ., θα παραμείνουμε
συνεπείς στην πρώτη γραμμή του
αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
μαζί με τους συμπατριώτες μας
Τουρκοκύπριους, για να άρουμε τα
τετελεσμένα των εγκλημάτων του
ιμπεριαλισμού και των οργάνων του.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για
απελευθέρωση και επανένωση του
τόπου και του λαού μας.
Μυριάνθη Πέτρου
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου
Frederick

H

Π α γ κ ύ π ρ ι α
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α
Φοιτητικών ΕνώσεωνΠΟΦΕΝ, αποτελεί
το δευτεροβάθμιο
όργανο εκπροσώπησης των
Κύπριων φοιτητών όλων των
χώρων σπουδών. Ιδρύθηκε τον
Ιούλιο του 1973 μέσα σε πολύ
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες
και γιγαντώθηκε στο πέρασμα
των χρόνων στις συνειδήσεις
των φοιτητών, μέσα από την
πολύπλευρη και αγωνιστική
δράση αναδεικνύοντας την
σε αγωνιστική έπαλξη του
μαζικού φοιτητικού κινήματος.
Στα 41 χρόνια ιστορίας της,
πρωτοστάτησε σε όλους τους
αγώνες για την παιδεία και
τη νεολαία του τόπου μας, με
πολλές κατακτήσεις έχοντας ως
γνώμονα το καλό ολόκληρου του
φοιτητικού κινήματος. Η ΠΟΦΕΝ
είναι πλέον αναγνωρισμένη σαν
ισότιμος κοινωνικός εταίρος σε
όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων,
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
τους φοιτητές. Αυτό, ήταν
αποτέλεσμα των σκληρών και
διαρκών αγώνων του φοιτητικού
κινήματος με πρωτοστάτη την
Προοδευτική Κ.Φ.
Στις 28 Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί το ετήσιο
συνέδριο στο οποίο θα

συμμετέχουν αντιπρόσωποι από
όλες τις παρατάξεις του φοιτητικού
κινήματος, αναλογικά με τα εκλογικά
αποτελέσματα ανά χώρο σπουδών.
Εκεί θα γίνει ο απολογισμός για την
περασμένη χρονιά και τα ψηφίσματα
που θα υιοθετηθούν θα καθοδηγούν
την Παγκύπρια Ομοσπονδία
Φοιτητικών Ενώσεων τον επόμενο
ένα χρόνο, θα θέτουν στόχους και
θα εκφράζουν τις θέσεις τόσο στο
Κυπριακό, όσο και στα φοιτητικά και
οικονομικά ζητήματα.
Η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η
πατρίδα μας τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή καταστούν το επερχόμενο
συνέδριο πολύ κρίσιμο. Τόσο για
το κυπριακό πρόβλημα, αφού
βρισκόμαστε σε μια από τις χειρότερες
στιγμές του χωρίς να διεξάγονται
καν συνομιλίες, ενώ οι τουρκικές
προκλήσεις δίνουν και παίρνουν, όσο
και για το οικονομικό κομμάτι, με την
παγκόσμια οικονομική κρίση να έχει
για τα καλά πλήξει τον κυπριακό λαό,
προκαλώντας οδυνηρές συνέπειες
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών
θα κατέλθουμε σε αυτό το συνέδριο
αντιλαμβανόμενοι ότι σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει
η κυπριακή κοινωνία, πρέπει να
βρει ενωμένους τους φοιτητές, να

αντιμετωπίζουμε συλλογικά τα όποια
προβλήματα προκύπτουν. Είναι
αναγκαίο η νέα γενιά αυτού του
τόπου να βγει στους δρόμους για να
υπερασπιστεί όλα αυτά τα κεκτημένα
που έχουν κλαπεί από τους φοιτητές,
αλλά και για να διεκδικήσει νέες
κατακτήσεις. Όλα αυτά πάντα με
φάρο την Παγκύπρια Ομοσπονδία
Φοιτητικών Ενώσεων, η οποία
πρέπει να αποτελέσει μπροστάρη
των διεκδικήσεων και παράλληλα
τον εμπνευστή, καθοδηγώντας όλους
ανεξαιρέτως τους φοιτητές σε νέες
κατακτήσεις.
Γιατί το δικαίωμα στη μόρφωση
πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτο
για όλους τους νέους. Η παιδεία δεν
πρέπει και δεν μπορεί να είναι υπό
εκμετάλλευση και να συνεχίσουμε,
όπως το επιβάλλει η ιστορία της
ΠΟΦΕΝ, να αγωνιζόμαστε για ένα
καλύτερο αύριο και έναν καλύτερο
κόσμο.
•Τρυφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Γ.Γ. Γραμματείας ΠΟΦΕΝ
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου
Κύπρου

Αναφέρεται στην ισότητα των
αμοιβών μεταξύ των εργαζομένων
ανδρών και γυναικών. Κάθε
εργοδότης έχει υποχρέωση να
παρέχει σε άνδρες και γυναίκες
εργοδοτούμενους ίση αμοιβή για ίδια
εργασία και ίσης αξίας, ανεξάρτητα
από το φύλο του εργοδοτούμενου.
Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης
νομοθεσίας, ο Υπουργός Εργασίας
διορίζει επιθεωρητές με κατάλληλα
προσόντα οι οποία κατά τον έλεγχο
λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που
αφορούν το πεδίο σύγκρισης όπως
η φύση των καθηκόντων, ο βαθμός
ευθύνης, τα προσόντα, δεξιότητες
και αρχαιότητα, οι συνθήκες υπό τις
οποίες διεξάγεται η εργασία και οι
απαιτήσεις που έχουν σχέση με φυσικά
ή πνευματικά προσόντα.

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει σκοπό τη διασφάλιση
του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση
και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας
επιχειρήσεις και ομίλους που απασχολούν
τουλάχιστο 1000 εργαζομένους στα κράτη μέλη
και τουλάχιστον 150 εργαζομένους σε καθένα από
δύο τουλάχιστο διαφορετικά κράτη μέλη. Σκοπός
του παρόντος Νόμου είναι να διασφαλιστεί και
να βελτιωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων για
ενημέρωση και για διαβούλευση σε κοινοτικής
κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.
Η ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης δικαιούται να
συνέρχεται μία φορά το χρόνο με την κεντρική
διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνεται και να
ζητείται η γνώμη της, με βάση έκθεση της κεντρικής
διεύθυνσης, για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και
τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας
ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.
Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά με
τα αποτελέσματα της συνάντησης και ακολούθως
ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται κατόπιν
διατάγματος του Υπουργικού
Συμβουλίου και αφορά πωλητές,
γραφείς, νοσηλευτικούς βοηθούς,
βοηθούς παιδοκόμους, βοηθούς
βρεφοκόμους, σχολικούς βοηθούς,
φρουρούς ασφαλείας, φροντιστές
και καθαριστές. Ο κατώτατος
μηνιαίος μισθός για τις πιο πάνω
κατηγορίες έχει καθοριστεί από
1/04/2012 σε εννιακόσια είκοσι
τέσσερα ευρώ (€924), νοουμένου ότι
έχει συμπληρώσει έξι μήνες στον ίδιο
εργοδότη.

Ο κώδικας Βιομηχανικών
Σχέσεων υπογράφηκε τον
Απρίλιο του 1977 από το
Υπουργείο Εργασίας, την
ΟΕΒ, την ΣΕΚ και την ΠΕΟ και
αποτελεί την σημαντικότερη
συμφωνία κυρίων που ρυθμίζει
τις εργασιακές σχέσεις στην
Κύπρο μέχρι σήμερα. Ο
κώδικας αναφέρεται στο
δικαίωμα της οργάνωσης, τη
συλλογικής διαπραγμάτευσης
και τις Συλλογικές Συμβάσεις,
σε διεθνής συμβάσεις και
συστάσεις του ILO, στη
διαδικασία επίλυσης διαφορών
μεταξύ των δύο πλευρών, στη
μεσολάβηση και στη διαιτησία
σε περίπτωση αδιεξόδου των
απευθείας διαπραγματεύσεων.

Ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρεται
στο δικαίωμα ίων εργαζομένων να
οργανωθούν στις εγγεγραμμένες
Συντεχνίες της αρεσκείας τους και οι
οποίες στη συνέχεια θα επιδιώξουν την
αναγνώριση τους από τον εργοδότη
με σκοπό τη διαπραγμάτευση για
σύναψη Συλλογικής Σύμβασης. Σε
περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί
την αναγνώριση, οι Συντεχνίες
μπορούν να υποβάλουν προς τον
Έφορο Συντεχνιών αίτηση για έκδοση
διατάγματος αναγνώρισης τους. Ο
Έφορος διενεργεί στο πλαίσιο του
νόμου έτσι ώστε να διαπιστώσει
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για αναγνώριση ή όχι και στη συνέχεια
εάν πληρούνται εκδίδει διάταγμα
αναγνώρισης.

Πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, οι Γενικές Συνελεύσεις
του Τμήματος Νέων Εργαζομένων σε όλη την Κύπρο. Στο επίκεντρο
της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση που επικρατεί σήμερα για
τους νέους εργαζόμενους, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που
στερούν το δικαίωμα στην δουλειά με δικαιώματα, καταργούν
το δικαίωμα στη στέγη και δημιουργούν συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα.
Όπως τονίστηκε στις Γενικές Συνελεύσεις, μόνο με μαζική και
οργανωμένη πάλη μπορούν να ανατραπούν οι λόγοι που οδηγούν
στην ανεργία και στον εργασιακό μεσαίωνα. Με αυτό τον τρόπο, οι
νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι θα πρέπει να σηκώσουν το ανάστημα
τους στις πολιτικές που προωθούν την φτώχεια και την εξαθλίωση
του λαού μας.
Οι Γενικές Συνελεύσεις, καθόρισαν πλάνο δράσης και
δραστηριότητες και εξέλεξαν στο τέλος Τοπικές Επιτροπές.

Πρωταθλητές στην Ανεργία
Η Κύπρος, παραμένει στις πρώτες θέσεις
του πίνακα με τις χώρες που καταγράφουν
την υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ, με βάση
τα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, η
χώρα μας βρίσκεται στην 6η θέση με ποσοστό
ανεργίας 35% στους νέους μέχρι 25 κάτω από
την Ισπανία (53,7%), την Ελλάδα (49,3%), την
Ιταλία (42,9%), την Κροατία (41,8%) και την
Πορτογαλία (35,2) .
Την ίδια στιγμή η ανεργία στις γυναίκες φτάνει
στο 14% (6η θέση) όταν ο μέσος όρος για τις
χώρες της ΕΕ είναι 10,2%.

Πηγή: Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου (www.cyc.org.cy)
Σημείωση: Βασικές πρόνοιες
των πιο πάνω νόμων έχουν
ακυρωθεί η αναθεωρηθεί από
την κυβέρνηση στα πλαίσια των
πολιτικών της Τρόικα και των
μνημονιακών κατευθύνσεων που
βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την
εκμετάλλευση των εργαζομένων

Παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης για
«οικονομική άνοιξη», τα ποσοστά ανεργίας
καταμαρτυρούν το βαθύ χειμώνα που φέρνουν
οι αποφάσεις της Τρόικας και της Κυβέρνησης
εξωθώντας μεγάλο μέρος της νεολαίας στην
μετανάστευση.
Όσο η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην Τρόικα για
να περάσει τις καταστροφικές της αποφάσεις
και όσο συμπεριφέρεται ως τροικανότερη της
Τρόικα, η κατάσταση θα χειροτερεύει.

A

πό το
ξέσπασμα της
καπιταλιστικής
κρίσης και
εντεύθεν, έχουν
ενισχυθεί οι διάφορες
κινδυνολογίες γύρω
από τα ζητήματα
των τουριστικών
υπηρεσιών
(ξενοδοχειακές
μονάδες, υπηρεσίες
αεροδρομίου,
Κυπριακές
Αερογραμμές κ.α).
Με πρόσχημα το
ότι τουριστικός
τομέας είναι τομέας
στρατηγικής σημασίας
για την ανάκαμψη
της οικονομίας,
κυβέρνηση
και εργοδότες
δικαιολογούν τις
αμέτρητες θυσίες
που δέχονται οι
εργαζόμενοι στον
τομέα του τουρισμού.
Η θωράκιση και
ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικότητας
και της
καπιταλιστικής
ανάπτυξης θέτουν
ως όρο βέβαια το
«τσάκισμα» μισθών
και δικαιωμάτων.

Οι διάφορες εταιρείες
που εργοδοτούν κόσμο
στο τομέα της επίγειας
εξυπηρέτησης
(βλ.
πολυεθνικές καφετέριες,
εστιατόρια
κ.α.),
προφασίζονται τη μείωση
του τουρισμού και των
κερδών τους για να
επιβάλουν συρρίκνωση
των
εργασιακών
δικαιωμάτων, την ίδια
στιγμή που από το 201113, εν καιρώ κρίσης, η
επιβατική κίνηση αυξήθηκε
στα 21.619.000 άτομα από
τα 21.043.350 της περιόδου
2006-2008 (Ιστοσελίδα
Hermes Airport). Ανάλογο
σκηνικό, επικρατεί και στα
διάφορα άλλα τμήματα του
αεροδρομίου και όλα αυτά,
παρά τις εξασφαλίσεις που
πέτυχαν οι συντεχνίες
ως προς τις συλλογικές
συμβάσεις και τις συνθήκες
εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες
από εργαζόμενους στα δύο
αεροδρόμια της Κύπρου,
οι συλλογικές συμβάσεις
δεν τηρούνται σε αρκετές
περιπτώσεις, αφού όλο κα
περισσότεροι εργαζόμενοι
προσλαμβάνονται με
συμβόλαια 6 μηνών,
δοκιμαστικά και υπό το

στάτους του φοιτητή
ή μαθητή (εποχιακού)
εργαζόμενου. Οι μισθοί σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι
μειωμένοι σε σχέση με αυτό
που προνοεί η σύμβαση
ή ακόμα και το ίδιο το
συμβόλαιο (660 αντί 725
ευρώ). Όλα αυτά έρχονται
να προστεθούν στις
μειώσεις και τις περικοπές
που σημειώθηκαν και στο
μόνιμο προσωπικό με
τις αποκοπές μισθών να
ανέρχονται μέχρι και 35%.
Το ωράριο εργασίας
παραβιάζεται
με
περισσότερες ώρες
δουλειάς από αυτές
που προβλέπονται, ενώ
οι υπερωρίες αντί να
πληρώνονται κανονικά,
δίνονται υπό μορφή
άδειας σε περιόδους που
δεν παρατηρείται υψηλή
επιβατική κίνηση. Σε
κάποιες περιπτώσεις,
οι
εργαζόμενοι
συμπληρώνουν 24ωρα με
«αντάλλαγμα» την άδεια
της επόμενη ημέρας.
Η εργασιακή σχέση των
εργαζομένων αυτών όχι
μόνο δεν είναι σταθερή
και ρυθμισμένη, αλλά είναι
και με ημερομηνία λήξης,

ραμμές
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αφού αρκετοί εργαζόμενοι
προσλαμβάνονται σε
περιόδους επιβατικής
αιχμής (βλ. Καλοκαίρι)
και με την πάροδο των
έξι μηνών, μένουν στον
δρόμο.
Όλα αυτά καταμαρτυρούν
την επικίνδυνη συρρίκνωση
των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, οι οποίοι
επωμίζονται τις συνέπειες
της κρίσης τη στιγμή που
οι πολυεθνικές εταιρείες
σημειώνουν κέρδη. Οι
εκβιασμοί των απολύσεων
που εντείνονται και η
υψηλή ανεργία, στρώνουν
το έδαφος για μειώσεις
μισθών και δικαιωμάτων.

Οι ενέργειες αλλά και οι παραλείψεις της κυβέρνησης
οδηγούν τις Κυπριακές Αερογραμμές με μαθηματική
ακρίβεια είτε στο κλείσιμο, είτε σ’ ένα ξεπούλημα σε τιμές
όσα- όσα. Πιθανό κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών
θα οδηγήσει στο δρόμο 550 εργαζόμενους.
Μπροστά σε αυτά τα
αδιέξοδα, αυτό που
απαιτείται είναι η οργάνωση
σε κάθε χώρο δουλειάς
και η αντίσταση στην
καπιταλιστική αυθαιρεσία
της εργοδοσίας, γιατί το
δικαίωμα στη δουλειά με
δικαιώματα είναι για εμάς
αδιαπραγμάτευτο.
•Ερμούλλα Γεωργίου
Μέλος Επαρχιακής
Γραμματείας ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου
Υπεύθυνη Τμήματος
Νέων Εργαζομένων
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Δήλωση Αντώνη Νεοφύτου, Γ.Γ. ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
για το θέμα των Κ.Α.
«Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση από
την ημέρα ανάληψης της εξουσίας
τροχοδρόμησε και υλοποίησε τις
θέσεις του ΔΗΣΥ , που επιθυμούσαν
τις Κ.Α. να κλείσουν λόγω του ότι τις
θεωρούσαν κρατικό βάρος που δεν
έπρεπε η κυβέρνηση να ασχολείται.
Γι’ αυτούς ήταν θέμα τακτικής
που στόχο είχε να περιορίσει το
οικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά,
έγινε προσπάθεια από την εταιρεία με
την εκπόνηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης
που θα τις καταστούσε βιώσιμες και το οποίο υποβλήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αντί να ασχοληθεί όμως η κυβέρνηση με την εφαρμογή
του σχεδίου και την ικανοποίηση των κριτηρίων για την
έγκριση του, σκόπιμα και προμελετημένα ακολούθησε άλλη
διαδικασία εξευρέσεως στρατηγικού επενδυτή, η οποία
στόχευε στο ξεπούλημα της εταιρείας του κρατικού μας
αερομεταφορέα και τελικά στο κλείσιμο του, προβάλλοντας
τη δικαιολογία ότι η αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή θα
απόρριπτε το σχέδιο. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν και
αντιδρούν δυναμικά, κάτι το οποίο προκάλεσε την
ευαισθητοποίηση της πλειοψηφίας των πολιτικών
κομμάτων.
Ο αγώνας αυτός θα συνεχισθεί γιατί αυτό επιβάλλει το
εθνικό μας συμφέρον, η κυπριακή οικονομία, ο τουρισμός
αλλά και οι απλοί άνθρωποι και εργαζόμενοι».

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Σε συνέχεια των δηλώσεων περί «νοικοκυρέματος» τους ΡΙΚ, ήρθαν
να προστεθούν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Εσωτερικών
Σωκράτη Χάσικου για απόλυση 100 εργαζομένων στο ΡΙΚ.

Δήλωση Κώστα Κώστα, Γραμματέα Κλαδικής Επιτροπής
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΡΙΚ
«Ως μέρος του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, το ΡΙΚ
αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες, αλλά
και όλους όσοι έχουν ως απόλυτο δόγμα το
«νεοφιλελευθερισμό», ως μια εχθρική υπηρεσία
η οποία αν δεν μπορεί να καταργηθεί πλήρως,
όπως έγινε και στην περίπτωση της ΕΡΤ, να
συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό έτσι που να
είναι πολιτικά πλήρως ελεγχόμενο.
Υπάρχει και μια άλλη πτυχή, ίσως η πιο
σημαντική, που παρουσιάζει τη Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση ως ανταγωνιστική των Ιδιωτικών
ΜΜΕ, για αυτό και πρέπει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο
αυτά που «ενοχλούν» τους μεγαλοϊδιοκτήτες των ΜΜΕ.
Ο πλήρης έλεγχος του ΡΙΚ αλλά και η βίαιη συρρίκνωση του περνά
μέσα από την στοχοποίηση και την απαξίωση των εργαζομένων σε
αυτό. Στόχος δεν είναι τα «κακώς έχοντα» του ΡΙΚ που ασφαλώς
παρά υπάρχουν και πρέπει να κτυπηθούν, αλλά στόχος είναι τα
«καλώς έχοντα». Στις όποιες ενέργειες για μείωση των μισθών και
των ωφελημάτων των εργαζομένων, αλλά και στις επιχειρούμενες
απολύσεις ο κύριος στόχος είναι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι- οι
πλέον ευάλωτοι.
Ο Προϋπολογισμός του ΡΙΚ τα τελευταία χρόνια μειώθηκε από τα 48 εκ.
στα 24εκ, δηλαδή στο 50%. Αυτοί που πλήρωσαν αυτή την τρομαχτική
μείωση είναι οι εργαζόμενοι. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση και ιδιαίτερα
ο Υπουργός Εσωτερικών συνεχώς αναφέρουν ότι «εκεί πάνω στο ΡΙΚ
συνεχίζουν να λειτουργούν ως να μην τους άγγιξε η κρίση».
Οι εργαζόμενοι στο ΡΙΚ δεν έχουν άλλη επιλογή. Είτε θα αντισταθούν
στις ξεκάθαρες πλέον επιδιώξεις των κυβερνώντων, είτε θα αναμένουν
αργά ή γρήγορα την απόλυση τους. Δυστυχώς ο φόβος της απόλυσης
είτε οδηγεί αρκετούς εργαζόμενους στη αδράνεια, είτε μετατρέπει
μερικούς άλλους στο να υποταχτούν πλήρως στα κελεύσματα των
κυβερνώντων.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ ΡΙΚ εδώ και αρκετό καιρό επέλεξε τον αγώνα.
Αυτό θα συνεχίσει μέχρι τέλους».
•Ρεπορτάζ-Συντακτική Επιμέλεια:
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Υγιεινή υπό
εξαφάνιση…

Στρατιωτικό
σύστημα μηδενικής
ανθρωπιάς…
«Τα προβλήματα που μπορεί να
έχει κάποιος στρατιώτης μπορεί
να είναι πολλά. Από το
φαγητό, μέχρι την απόσταση,
τις μεταθέσεις και άλλα που
διάβασα στα προηγούμενα τεύχη
της «Ν». Θεωρώ, όμως, ότι ένα
πρόβλημα, που μπορεί να είναι
και το πιο σημαντικό από όλα,
είναι αυτό που αντιμετωπίζω
εγώ. Όχι επειδή είμαι εγωιστής ή
επειδή δεν θέλω να υπηρετήσω
κανονικά τη θητεία μου, αλλά
επειδή πραγματικά η οικογένειά
μου αντιμετωπίζει σοβαρό
πρόβλημα. Τι εννοώ; Για να
καταλάβετε, εγώ θεωρούμαι
προστάτης της οικογένειάς
μου, λόγω ηλικίας και επειδή
ο πατέρας μου έχει πεθάνει.
Έχω μητέρα άνεργη και δύο
μικρότερες αδερφές και ενώ
είχα την ευκαιρία να μην
το πράξω, εγώ επέλεξα να
υπηρετήσω κανονικά τη θητεία
μου. Το μόνο που ζήτησα
είναι να μπορώ να βγαίνω με
υπηρεσιακά τις ημέρες που έχω
βάρδια στη δουλειά μου, για να
μπορώ να δουλεύω, ώστε να
συντηρούμαστε.

Και ενώ βλέπω ότι ο κάθε
ένας για τους δικούς του
λόγους μπορεί να αιτηθεί
υπηρεσιακό, πολλές
φορές προβάλλοντας
ψεύτικες δικαιολογίες, εγώ
αιτούμαι εξηγώντας τους
πραγματικούς λόγους.
Η δυσπιστία όμως του
διοικητή μας, τον κάνει
να πιστεύει ότι όλοι λέμε
ψέματα και ψάχνουμε
απλά δικαιολογίες για
να βγαίνουμε. Κόβει και
ράβει μόνος του χωρίς να
ενδιαφέρεται να διερευνήσει
ποιοι λένε αλήθεια και
ποιοι όχι. Πώς μπορεί όμως
ο αρμόδιος να μας βάζει
όλους στην ίδια μοίρα και
μάλιστα να κάνει εξαιρέσεις
μόνο για τους «παλιούς» και
κάποιους που γνωρίζει την
οικογένειά τους, οι οποίοι
μάλιστα πολλές φορές είναι
εκείνοι που προβάλλουν
ψεύτικες δικαιολογίες;
Χωρίς να το ψάξει κάποιος,
πώς μπορεί να ισχυρίζεται
ότι λέω ψέματα για να
βγω; Θεωρώ ότι πρέπει να
γίνεται καλύτερος έλεγχος,
ώστε να βοηθούνται αυτοί
που πραγματικά έχουν την
ανάγκη…»

«Το ζήτημα της υγιεινής των
μονάδων είναι ένα εξίσου
σημαντικό ζήτημα με τα
άλλα. Μπορεί κάποιοι να μην
του δίνουν την απαραίτητη
έμφαση επειδή τους νοιάζουν
περισσότερο οι έξοδοί τους
κλπ, αλλά εγώ στη μονάδα
μου στην επαρχία Λάρνακας
βλέπω ότι η υγιεινή είναι
μηδενική. Θα μου πείτε εσείς
μόνοι σας καθαρίζετε, γιατί
δεν καθαρίζετε καλά; Έλα
όμως που εδώ έγκειται το
πρόβλημα. Χωρίς να θέλω να
κατηγορήσω κανένα, όσο και
να θέλει κάποιος να καθαρίσει
καλά, σχεδόν ποτέ δεν έχει
καθαριστικά στη μονάδα. Σε
λίγους μήνες απολύομαι και για
όσο καιρό ήμουν στρατιώτης
είναι μετρημένες στο ένα χέρι οι
φορές που είχαμε καθαριστικά
για να καθαρίσουμε. Και από
την άλλη είναι και οι κουζίνες.
Δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό
έχει να καθαριστούν αυτοί οι
πάγκοι. Αλλά, κατά τα άλλα
κατηγορούν τους στρατιώτες
ότι φέρνουν φαΐ από έξω. Πώς
να φάμε όταν από τη μία το
κρέας -αν έχει κρέας- είναι αυτό
που θέλουν να πετάξουν και
μας το μαγειρεύουν, και από
την άλλη μέσα στην κουζίνα
περπατούν οι κατσαρίδες δίπλα
από τα φαγητά μας;»
•Επιμέλεια:
Μαίρη Αντωνίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή “Ν”

Σ

τις
11/11/2014,
πραγματοποιήθηκε στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ψηφοφορία
σχετικά
με
την καλλιέργεια
Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών (ΓΤΟ). Η ευρωβουλευτής
της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς
(GUE/NGL), Lynn Βoylan, ανέδειξε τη
σημασία της προστασίας του δικαιώματος
ενός κράτους μέλους να απαγορεύει την
καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά του.
Η Ιρλανδή ευρωβουλευτής δήλωσε
ότι: «Η Επιτροπή Περιβάλλοντος
ενέκρινε μια έκθεση που κατά κάποιο
τρόπο τοποθετεί τα δικαιώματα των
δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων
πάνω από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας.
Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και
οι
περιφέρειες
που
επιθυμούν
να παρακάμψουν
τις άδειες για
καλλιέργεια ΓΤΟ,
που εκδίδει η ΕΕ,
να μπορούν να το
πράξουν. Ως GUE/
NGL δεν μπορούμε
να αποδεχτούμε
να προσδίδονται
νομικά προνόμια στη
βιομηχανία και δη
για την καλλιέργεια
ΓΤΟ.
Μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί αρκετά, αλλά η σκληρή δουλειά
αρχίζει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο
και την Επιτροπή. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το Συμβούλιο,
προτείνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ ένα σύστημα
που θα απαιτεί από τα ίδια τα κράτη μέλη να ζητούν άδεια από
τις βιοτεχνολογικές εταιρείες να μην συμπεριλαμβάνουν τα εδάφη
τους σε αιτήσεις αδειοδότησης καλλιέργειας ΓΤΟ.»

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΛ με
αφορμή την 9η Νοεμβρίου, Παγκόσμια
ημέρα κατά του φασισμού

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ στα πλαίσια των 70χρόνων της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, με σύνθημα
« Ένα δέντρο ζωής, ανάσα για τη γη μας»

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ:
•ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (δεξιά)
•ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ για το Πολυτεχνείο,
με ομιλητή των Τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια (αριστερά)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ για τις
εξελίξεις στην περιοχή, με ομιλητές τα μέλη
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Τουμάζο Τσιελεπή και
Νίκο Μούδουρο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ από ΑΚΕΛ-ΕΔΟΝ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ.
στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 70ΧΡΟΝΩΝ ΑΟΝ-ΕΔΟΝ σε όλη την Κύπρο

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ του ΑΚΕΛ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ
στην ομάδα της ΕΕΑ/ΒΠΑ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μαζί με το Ινστιτούτο Ερευνών
Προμηθέας, με τίτλο: «Η άνοδος αντιδραστικών και
φασιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη»

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΟΝ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ» (BKP)
με αφορμή τη 17η Νοεμβρίου, Διεθνή μέρα
φοιτητών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΛ για τη Μεγάλη
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση,
με ομιλητή το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του
ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκαίδη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΔΟΝ στο ετήσιο
Τουρνουά φούτσαλ της νεολαίας
του BKP, αφιερωμένο στον
αριστερό ηγέτη Οζγκέρ Οζγκιούρ

Μια παρέα από πέντε άντρες συναντούνται το 1998, κάθε Σαββάτο, για να παίξουν
πιλόττα. Εκεί κουβεντιάζουν για γυναίκες, πολιτική, χρηματιστήριο και φυσικά για λεφτά:
«Δαμέσα δα μόνο άμαν έσ̌εις λεφτά υπολογίζουν σε». Επίκεντρο της παρέας ο Στέλιος:
«Ούλλος ο κόσμος εν δικός σου, καρτερά σε αλλά πρέπει να δώσεις μέσα». Την ίδια
παρέα συναντούμε ξανά το 2010. Πάλι γύρω από ένα τραπέζι, για ακόμα ένα παιχνίδι
πιλόττας. Όλα έχουν αλλάξει όμως, «αγριέψασιν τα πράματα, εν το βλέπετε;». Το LA
BELOTE είναι ένα έργο στην καθομιλουμένη κυπριακή, το οποίο προσπαθεί να διαγνώσει
στο παρελθόν συμπτώματα του παρόντος, παρακολουθεί πώς όλοι παγιδευόμαστε σε
δοτά όνειρα και πώς καταλήγουμε να μετράμε απώλειες, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Και ένα από τα πρόσωπα του έργου διερωτάται: «Ήμασταν πάντα έτσι, ρε; Έτσι σκατά;».

Πότε;

Όλα τα Σαββατα και Κυριακές από 22 Νοεμβρίου μέχρι 4 Ιανουαρίου και τις
Παρασκευες 26 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, στις 20:30
Πού; Λευκωσία: Wherehaus 6/12

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Jean Poiret.
Η ζωή δύο γκέι χορευτών στο καμπαρέ ανατρέπεται όταν ο γιος του ενός, ανακοινώνει
ότι θα παντρευτεί την κόρη του αντιγκέι και συντηρητικού γερουσιαστή. Τα προβλήματα
και οι απανωτές κωμικές καταστάσεις αρχίζουν, όταν οι γονείς της μέλλουσας γυναίκας
καταφθάνουν να γνωρίσουν τα πεθερικά τους. Το ζευγάρι των πρωταγωνιστών έχουν επί
σκηνής, διάφορες απολαυστικές ξεκαρδιστικές στιγμές από την καθημερινότητα τους,
καθώς το κωμικό και το τραγικό συνθέτουν ένα έργο γεμάτο χρώμα, λάμψη, χορό, φρου
φρου, φτερά και πολύ πολύ πολύ γέλιο....!

Πότε; πό: Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου μέχρι: Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, 2014, στις 20:30
Πού; Θέατρο Ένα, Λευκωσία
H εικαστικός Αντρεάνα
Καμπανέλλα παρουσιάζει
τη νέα εικαστική της
δουλειά με τίτλο «Πορτραίτα
σωμάτων». Η φιγούρα
μονοπωλεί το ενδιαφέρον
της ζωγράφου και αποτελεί
την αφετηρία της εικαστικής της αναζήτησης. Και ενώ οι
φιγούρες είναι συνήθως ακέφαλες στα πιο πρόσφατα έργα,
τα πορτραίτα αρχίζουν να απαιτούν όλο και συχνότερα την
παρουσία του προσώπου, που έρχεται να συμπληρώσει
την εκφραστικότητα των σωμάτων. Μολύβι, κάρβουνο,
μελανάκια και ακουαρέλες, είναι τα υλικά με τα οποία
δουλεύει η ζωγράφος και η γραφή του κάθε μέσου
,επιβάλλεται ταυτόχρονα σαν μια οπτική.

Πότε; Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου
Πού; Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος

Που και πότε;
Λευκωσία: Wherehaus 612

Ταραμπούσκα, θες μια θέση στη καρδιά μου;
Η ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη χώρα του με
προορισμό του τη παραδεισένια χώρα, ψάχνοντας την αληθινή
αγάπη. Μια παράσταση για την αποδοχή, τη φιλία και την αγάπη,
για την επίτευξη των στόχων με υπομονή και επιμονή! Μια
παράσταση για παιδιά και οικογένεια, κατάλληλη για όλες τις
ηλικίες με μια νότα αισιοδοξίας για μικρούς κα μεγάλους!Μια
μοναδική και πρωτότυπη παράσταση παντομίμας σε σκηνοθεσία
του γνωστού Δανού σκηνοθέτη Torkild Lindebjerg.Μια
συναρπαστική περιπέτεια με στόχο την πραγματική φιλία και
αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Μια παράσταση με μηνύματα για
όλη την οικογένεια.

Όλα τα Σαββατα και Κυριακές από 22 Νοεμβρίου μέχρι 4 Ιανουαρίου και τις
Παρασκευες 26 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου. Ώρα παραστασεων: 20:30
Λεμεσός: Τεχνοχώρος της Ε.Θ.Α.Λ.:
Γενάρης 2015: Πέμπτη 15 και 22 και ώρα 20:30 / Κυριακή 18 και 25 και ώρα 18:30

Η

Καλλιόπη
Σπύρου δεν
είναι μόνο ένας
άνθρωπος της τέχνης,
της παραδοσιακής και
έντεχνης κυπριακής
μουσικής, αλλά είναι
μία συνειδητοποιημένη
και διαχρονικά μάχιμη
καλλιτέχνης που εξέφρασε
με την τέχνη της, τις
αρχές, τις αξίες και τις
θέσεις που υποστηρίζει.
Σε μια εποχή που πολλοί
προσπαθούν να μας
πείσουν ότι οι καλλιτέχνες
πρέπει να υπάρχουν και
να εκφράζουν μόνο τον
εαυτό τους, το παράδειγμα
της Καλλιόπης Σπύρου και
τόσων άλλων καλλιτεχνών
που έχουν σφραγίσει την
εποχή τους, φαντάζει
σήμερα πιο επίκαιρο από
ποτέ. Η Καλλιόπη Σπύρου
φυλακίστηκε από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες
το 1952 για τη συμμετοχή
της σε μαχητικές
διαδηλώσεις κατά της
εκτέλεσης του Νίκου
Μπελογιάννη. Μάλιστα,
όπως η ίδια δήλωσε,
το ΑΚΕΛ πρότεινε όπως
καλύψει το ίδιο το ποσό
των 35 λιρών, τότε, για την
αποφυλάκιση της

«Ν»: Πώς ξεκίνησες το
τραγούδι;

«Ν»: Ποια τραγούδια τραγουδούσε η Χορωδία των Λαϊκών
Οργανώσεων Λευκωσίας και που;

«Ν»: Πες μας λίγα λόγια για την
καλλιτεχνική σου πορεία.

«Κ.Σ.»:
Το
1945-46
ιδρύθηκε η χορωδία των
Λαϊκών
Οργανώσεων
Λευκωσίας. Η ίδρυση της
υπήρξε πρωτοβουλία των
οργανώσεων του τότε ταξικού
Αριστερού Κινήματος της
Κύπρου, ΠΕΟ, ΑΟΝ, ΠΟΔΓ,
και ΑΚΕΛ. Η Χορωδία έχαιρε
βαθιάς εκτίμηση όχι μόνο από
τα μέλη του Λαϊκού Κινήματος
και το κόσμο της Αριστεράς,
αλλά και από αρκετούς
παράγοντες από όλα τα άλλα
στρώματα του κυπριακού
λαού. Η προσφορά της
χορωδίας μας στα πολιτιστικά
δρώμενα της Κύπρου ήταν
ανεκτίμητη. Εγώ έγινα μέλος
της χορωδίας γύρω στο 19489. Η χορωδία ήταν τετράφωνη
και είχε 45 μέλη. Ο μαέστρος,
ο Ζαχαρίας Χαβάς, όταν με
άκουσε εντυπωσιάστηκε. Με
τοποθέτησε και σολίστ στη
χορωδία. Το 1960 γράφτηκα
στην ελληνική μουσική
ακαδημία υπό την διεύθυνση
του Γεώργιου Αρβανιτάκη.

«Κ.Σ.»: Μπορεί να ακούγεται
απίστευτο, αλλά είχαμε πολύ
πλούσιο ρεπερτόριο. Εκτός από
τα εργατικά και τα πολιτικά
τραγούδια, τραγουδούσαμε
λαϊκά, ερωτικά, κυπριακά
δημοτικά, και έντεχνα
κυπριακά τραγούδια, μέχρι
και Σούμπερτ, πολλά ρωσικά
και άλλα. Τα τραγουδούσαμε
ανάλογα με τις περιπτώσεις.
Από τα εργατικά και πολιτικά
τραγουδούσαμε συχνά τον
ύμνο της Πρωτομαγιάς, το
«Όλοι το τραγούδι ας πούμε»,
την «Κόκκινη Σημαία», το
«Αβάντι Πόπολο», το «Επέσετε
θύμα αδέρφια εσείς», τη
«Διεθνή», και πάρα πολλά
άλλα. Με τη Διεθνή κλείναμε
πάντοτε τις εκδηλώσεις του
Λαϊκού κινήματος. Όταν η ΠΕΟ
γιόρταζε την Πρωτομαγιά, που
ήταν κατ’ εξοχήν γιορτή της, η
χορωδία μας προετοιμαζόταν
για να εμφανιστεί, όχι μόνο

«Κ.Σ.»: Σε μία επίδειξη του
ωδείου που φοιτούσα, ο Αχιλλέας
Λυμπουρίδης εντυπωσιάστηκε
από την ερμηνεία μου και μου
ζήτησε να τραγουδήσω κάποια
από τα τραγούδια του. Το 1960
καλεστήκαμε από την κυπριακή
τηλεόραση να κάνουμε για
πρώτη φορά ένα ζωντανό
μουσικό πρόγραμμα. Οι πρώτοι
που τραγούδησαν ζωντανά στην
κυπριακή τηλεόραση είμασταν
εμείς. Τους αρέσαμε τόσο πολύ
που κατακλείσαν την τηλεόραση οι
επιστολές και τα τηλεφωνήματα για
να μας ξαναπάρουν. Το πρόγραμμα
εκείνο με έκανε πασίγνωστη. Από
εκείνη την εμφάνιση μας ζητούσαν
συνέχεια. Στο τέλος της δεκαετίας
του 1960 συνεργάστηκα επίσης
με τον Αρμάνδο Τζοσεφέν. Μαζί
σχηματίσαμε μια μικρή ορχήστρα
και πήραμε μέρος στον πρώτο
διαγωνισμό Κυπριακού τραγουδιού
του ΡΙΚ το 1969, όπου κερδίσαμε
το Α’ Βραβείο με το γνωστό
κυπριακό τραγούδι «Ο Ππαράς».
Αργότερα συνεργάστηκα με τον
μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη
στην δισκογραφική του δουλειά
«Τρίλιες στο Φως».

Η Καλλιόπη Σπύρου και οι συνεργάτες της

στις συγκεντρώσεις για την
πρωτομαγιά, αλλά και στις
παρελάσεις. Και επειδή δεν
υπήρχε φιλαρμονική η χορωδία
ήταν πάντοτε μπροστά, για να
δίνει τον τόνο. Τραγουδούμε
σ’ όλη τη διαδρομή χωρίς να
σταματούμε δευτερόλεπτο,
χωρίς ανάσα γιατί και η
ηγεσία μας και ο κόσμος
μας έλεγαν συνέχεια «μη
σταματάτε, μη σταματάτε».
Άλλες εκδηλώσεις ήταν τα
συνέδρια. Η χορωδία άνοιγε
και έκλεινε κάθε συνέδριο
των λαϊκών οργανώσεων.
Τα τραγούδια ήταν ανάλογα
με ποια οργάνωση οργάνωνε
το συνέδριο. Συμμετείχαμε
πολλές φορές σε συνέδρια και
εκδηλώσεις της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.
Στα συνέδρια του κόμματος
τραγουδούσαμε τον ύμνο του
ΑΚΕΛ, τη Διεθνή κ.τ.λ.

Η Καλλιόπη Σπύρου τραγουδά σε εκδήλωση της ΕΔΟΝ

Έχω βραβευτεί πάνω από 17
φορές, 2 φορές από το κράτος,
από Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου, από σχολεία, από την
κοινότητα των Μαρωνιτών κ.α
«Ν»: Ποια ήταν η πρώτη σου
παρουσίαση στο εξωτερικό;
«Κ.Σ.»: Το πρώτο μου
ταξίδι ήταν στην Φιλανδία
στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας το 1962, όπου η
ΕΔΟΝ εκπροσωπήθηκε με
το μουσικοχορευτικό της
συγκρότημα στο οποίο εγώ,
ως ΕΔΟΝίτισσα, τραγουδούσα.
Εκείνη η πρώτη μου εμφάνιση
στο εξωτερικό, θα μου μείνει
αξέχαστη. Βγαίνοντας στη
σκηνή να τραγουδήσω,
βλέπω μπροστά μου χιλιάδες
κόσμο. Σκέφτηκα εκείνη την
ώρα «παναγία μου τζιαι να
πετύχουμε». Μόλις αρχίσαμε
το τραγούδι «Βρύση»,
χειροκρότησε ο κόσμος. Μετά
πήγαμε και στη Σοβιετική
Ένωση για συναυλίες. Η ΕΔΟΝ
συνεργαζόταν με τις νεολαίες
των σοσιαλιστικών χωρών.

Η αποστολή της ΕΔΟΝ στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών, Φιλλανδία 1962

«Ν»: Ποια ήταν η κυριότερη σου
συνεισφορά στο λαϊκό κίνημα;
«Κ.Σ.»: Από το 1965 και μετά δεν
έμεινε γωνιά της Κύπρου που να
μην πάμε να τραγουδήσουμε. Το
συγκρότημα μου ήταν πάντα στις
υπηρεσίες του λαϊκού κινήματος.
Ποτέ μου δεν πληρώθηκα.
Ήμουν πάντοτε στέλεχος του Λαϊκού
Κινήματος. Το συγκρότημα μας ήταν
για όλους. Όποιος είχε μια γιορτή
ήμασταν τα «πρόσαυκα».

Δεν ξεχωρίζαμε εμείς. Έπρεπε να
πάμε να εξυπηρετήσουμε το λαϊκό
κίνημα στον τομέα εκείνο που
υπηρετούσαμε, τον πολιτισμό. Από
μουσικής πλευράς, για χρόνια και
το έχω καμάρι υπηρέτησα σε όλο
του το μεγαλείο το λαϊκό κίνημα.
Μια ζωή. Μπήκα στο κίνημα στα 15
μου χρόνια. Η πρόσφορά μου στο
λαϊκό κίνημα είναι στον τομέα του
πολιτισμού.
•Αναστασία Χάσικου
Υπεύθυνη Κεντρικού Πολιτιστικού
Γραφείου ΕΔΟΝ

Μουσικοχορευτικό Σχήμα ΕΔΟΝ στην Σοβιετική Ενωση, 1962

στην Κίνα,
Επίσκεψη μελών Αρχηγείου ΠΟΔΝ
ΠΟΔΝ,
με επικεφαλής τον Πρόεδρο της
ό επίσημη
Νικόλα Παπαδημητρίου, μετά απ
οσπονδίας
πρόσκληση της Πανκινεζικής Ομ
ration).
Νεολαίας (All China Youth Fede

Σε ανακοίνωση της, η ΠΟΔΝ, προς τιμήν των
69 χρόνων από την ίδρυση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, εξαγγέλλει
την έναρξη της διεθνούς αντιιμπεριαλιστικής
καμπάνιας για τα 70χρόνια της ΠΟΔΝ, τα 70χρόνια
από την Αντιφασιστική Νίκη και τα 70χρόνια
από τον πυρηνικό όλεθρο στην Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι.

Βέλγιο

»Μαζικότατες
Κινητοποιήσεις ενάντια
στα μέτρα λιτότητας
Στις 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες η μαζικότερη
απεργιακή κινητοποίηση των
τελευταίων 20 χρόνων με τη
συμμετοχή 120.000 εργαζομένων
ενάντια στα μέτρα λιτότητας των
Δεξιών και Εθνικιστικών κομμάτων. Η
θύελλα αντιδράσεων ταρακούνησε τη
Βελγική κοινωνία που προβαλλόταν
μέχρι πρόσφατα ως το μοντέλο μιας
κοινωνικής Ευρώπης.

Εκουαδόρ

»16η Διεθνής Συνάντηση
Κομμουνιστικών και Εργατικών
Κομμάτων
Με κοινή διακήρυξη για την
17η Νοεμβρίου, Παγκόσμια
Ημέρα Φοιτητών, εγκαινιάστηκε η
«Εβδομάδα Δράσης για τους Αγώνες
των Φοιτητών» που διοργάνωση
η Επιτροπή της Ευρώπης και της
Βόρειας Αμερικής της ΠΟΔΝ.

κόσμιας Ομοσπονδίας
Συνάντηση στα γραφεία της Παγ
) στη Βουδαπέστη, με τον
Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ
υ και τον Γενικό Γραμματέα
Πρόεδρο Νικόλα Παπαδημητρίο
Gonzalez. Την Οργάνωση
της ΠΟΔΝ, Jesus Rafael Mora
μπους, μέλος της Κεντρικής
εκπροσώπησαν οι Βάκης Χαραλά
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και
Γραμματείας και υπεύθυνος του
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.
Δημήτρης Παλμύρης, μέλος του

Ολοκλήρωσε τις εργασίες της το
Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στο Γουαγιακίλ
του Ισημερινού η 16η Διεθνής Συνάντηση
Κομμουνιστικών και Εργατικών
Κομμάτων. Το ΑΚΕΛ εκπροσωπήθηκε από
τον επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Κώστα Χριστοδουλίδη και το μέλος της
Κ.Ε. ΑΚΕΛ και του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων Βέρα Πολυκάρπου.

»Κινητοποιήσεις ενάντια στην
αύξηση των διδάκτρων
Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν έξω από το
Βρετανικό Κοινοβούλιο την Τετάρτη σε μια από τις
μεγαλύτερες φοιτητικές δράσεις στη χώρα ενάντια
στην αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια και τις
περικοπές στην παιδεία, ζητώντας δωρεάν παιδεία.

Μεξικό

»Οργή για τη δολοφονία των 43 φοιτητών
Μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας διαδέχονται η μία μετά την άλλη για τη
φρικτή δολοφονία 43 φοιτητών από την πόλη Ιγουάλα της πολιτείας Γκερέρο του
Μεξικού. Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν όταν με ανακοίνωση του το Υπ. Δικαιοσύνης
ανακοίνωσε την εξαφάνιση στις 26 Σεπτεμβρίου και την πιθανή εκτέλεσή τους
από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος.
Οι 43 φοιτητές, ηλικίας από 15 – 25 ετών, ταξίδευαν στις 26 Σεπτεμβρίου με
λεωφορεία, όταν αστυνομικοί τους σταμάτησαν και τους απήγαγαν στην
περιοχή Ιγκουάλα, ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί παρέδωσαν τους φοιτητές
σε μέλη της συμμορίας Γκερέρος Γιουνίντος.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της
Παλαιστινιακής Δημοκρατικής Ένωσης
Νεολαίας (PDYU). Τη συνάντηση
απασχόλησαν οι εξελίξεις στην
περιοχή μας και η ένταση της
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και
των ανταγωνισμών στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Μεγάλη Βρετανία

Ελλάδα

»41η επέτειος της λαϊκής εξέγερσης του
Πολυτεχνείου
Μεγαλειώδη πορεία πραγματοποίησαν χιλιάδες φοιτητές,
εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι προς την αμερικάνικη
πρεσβεία και σε όλες τις πόλεις τη 17η Νοεμβρίου, για
τη 41η επέτειο της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Όπως κάθε χρόνο τα μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδωσαν
τον μαχητικό, αντιιμπεριαλιστικό παλμό της πορείας. Το
παρών της έδωσαν και οι κύπριοι φοιτητές με το μπλοκ
της Προοδευτικής Κ.Φ σε όλες τις πόλεις.

Τ

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.

Πολιτισμός και Αθλητισμός - Σύντροφοι στον αγώνα της πρωτοπόρας νεολαίας
Η ΚΝΚ φυτεύει το σπόρο

Η ΑΟΝ γίνεται σπίτι πολιτισμού και αθλητισμού
για τη νεολαία….

Από την εποχή της Κομμουνιστικής Νεολαίας Κύπρου, πρώτιστο μέλημα της
προοδευτικής νεολαίας ήταν η προώθηση του υγιούς πολιτισμού, ως αντίβαρο στον
εθνικιστικό και θρησκευτικό σκοταδισμό, στην εξαθλίωση και την αμορφωσιά στα
οποία κρατούσαν οι αποικιοκράτες τον κυπριακό λαό. Η ΚΝΚ ίδρυσε μάλιστα θεατρικό
όμιλο που ανέβαζε «εργατικά» έργα στη Λεμεσό και στη Λευκωσία, ενώ αναλάμβανε
και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στις εορταστικές εκδηλώσεις του ΚΚΚ για την
Πρωτομαγιά και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έδωσε έμφαση στο λαϊκό αθλητισμό,
σε αντιδιαστολή με τα σπορ και τα χόμπι της τότε ελίτ, διοργανώνοντας τα «κόκκινα
σπορ» τον Αύγουστο του 1926, ενώ ίδρυσε το Κόκκινο Αθλητικό Σωματείο στη Λεμεσό,
το οποίο διατηρούσε Εργατικό Ποδοσφαιρικό Όμιλό και Εργατικό Πεζοπορικό Όμιλο.
Ο λαϊκός αθλητισμός που γεννιόταν στα σπλάχνα του νεαρού κομμουνιστικού
κινήματος, ήταν αθλητισμός πραγματικά για όλους, αφού δε γνώριζε
φυλετικούς διαχωρισμούς και οι αθλητικές ομάδες αποτελούνταν από Έλληνες
και Τούρκους νέους.

Αργότερα, όταν το ΚΚΚ και η ΚΝΚ έδωσαν τη σκυτάλη στο ΑΚΕΛ και στην
ΑΟΝ αντίστοιχα, η πολιτιστική δράση της πρωτοπόρας νεολαίας της
Κύπρου πλάτειασε θεαματικά. Το ίδιο το καταστατικό της ΑΟΝ, μιλούσε
για το δικαίωμα των νέων «να ασχολούνται με τα αθλητικά και άλλες
ιδιαίτερες ασχολίες, το δικαίωμα να γνωρίσουν την τέχνη και την επιστήμη
και ο καθένας ανάλογα με την κλίση του το δικαίωμα της συμμετοχής στην
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου». Η ΑΟΝ «έσπειρε» σε κάθε χωριό
και συνοικία της Κύπρου θεατρικούς ομίλους, χορευτικά και μουσικά
σχήματα. Παράλληλα, οι τοπικές οργανώσεις της ΑΟΝ δημιουργούσαν
δεκάδες αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, πετόσφαιρας,
κολύμβησης, κωπηλασίας και στίβου. Μάλιστα, οι αθλητικές ομάδες της
ΑΟΝ εντάχθηκαν στην Αθλητική Ένωση Λαϊκών Οργανώσεων (ΑΕΛΟ)
που ήταν η πρώτη αθλητική οργάνωση του Λαϊκού Κινήματος. Αυτή
ήταν και η περίοδος που οι Μορφωτικοί, Αθλητικοί και Πολιτιστικοί
Σύλλογοι του Λαϊκού Κινήματος γίνονταν μελίσσια δημιουργίας, δράσης,
αγωνιστικότητας για την εργατιά και τη νεολαία.

Αυτή η περίοδος, επίσης, σημαδεύτηκε από την
απαίτηση της ηγεσίας των αθλητικών σωματείων
από τους αθλητές τους να καταδικάσουν τις
κομμουνιστικές και δημοκρατικές δυνάμεις που
μάχονταν στον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα και να
πάρουν το μέρος της ελλαδικής μοναρχοφασιστικής
δεξιάς και των Αμερικανοβρετανών. Ήταν αυτή
η απαίτηση που προκάλεσε την εκδίωξη όσων
αθλητών αρνήθηκαν τον εκβιασμό, τη διάσπαση
του κυπριακού αθλητισμού και την ίδρυση των νέων
σωματείων σε όλες τις πόλεις και τα χωριά (Ομόνοια,
Νέα Σαλαμίνα, Αλκή). Η ΑΟΝ, έδωσε στέγη και
στους αθλητές στίβου που ένεκα της ιδεολογίας τους
εκδιώχθηκαν από τους γυμναστικούς συλλόγους,
διοργανώνοντας η ίδια παγκύπριους αγώνες στίβου
από το 1949 μέχρι το 1952. Στα Φεστιβάλ της ΑΟΝ
του 1951, 1953 και 1955, δόθηκε μεγάλη έμφαση στις
αθλητικές δραστηριότητες.

ΕΔΟΝίτικο κίνημα πολιτισμού…
Η ίδρυση της ΕΔΟΝ το 1959 έδωσε νέα ώθηση και
μαζικότητα στο πολιτιστικό κίνημα της νέας γενιάς,
ιδιαίτερα στην προώθηση του λαϊκού πολιτισμού
στην πόλη και στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερα την περίοδο
1967-1974, η ΕΔΟΝίτικη πολιτιστική δημιουργία
γράφτηκε με χρυσά γράμματα, ενώ εμφανίστηκαν
μέσα από την ΕΔΟΝ και οι πρώτες μπουάτ στο νησί.
Με καθοδήγηση τη ΕΔΟΝ, 200 σύλλογοι εντάχθηκαν
στις λαϊκές επαρχιακές ομοσπονδίες αγροτικού
ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα η ΕΔΟΝ οργανώνει
εκστρατείες για την αθλητοπρέπεια και πρωτοστατεί
στην επίλυση τοπικών προβλημάτων όπως η
ανέγερση κοινοτικών σταδίων.

Μετά το δίδυμο έγκλημα του 1974 και
την προσφυγιά, η ΕΔΟΝ δίνει βάρος στο
δέσιμο του πολιτισμού με το αντικατοχικόαντιμπεριαλιστικό αγώνα του κυπριακού
λαού και την πάλη για την ελληνοτουρκική
φιλία. Προωθεί το λαϊκό πολιτισμό, την
επαναπροσέγγιση
Ελληνοκυπρίων
και
Τουρκοκυπρίων μέσα από την καλλιτεχνική
δημιουργία,
οργανώνει
αμέτρητες
παραστάσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ και
αναλαμβάνει καλλιτεχνικές εκδόσεις. Γίνεται
ταυτόχρονα, πρεσβευτής της Κύπρου, του
πολιτισμού και του αγώνα της σε κάθε γωνιά
της γης, όπου συμμετέχει με αποστολές
και πολιτιστικά σχήματα σε εκδηλώσεις
και φεστιβάλ αδελφών κομμουνιστικών
οργανώσεων, μα πρωτίστως στα Παγκόσμια
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Τα
ΕΔΟΝίτικα Φεστιβάλ γίνονται και παραμένουν
μέχρι σήμερα ένα μοναδικό συναπάντημα
της κυπριακής νεολαίας, μια πανδαισία
δημιουργίας, πολιτισμού και αγώνα, που
κανένας άλλος οργανισμός στο νησί δεν
μπόρεσε μέχρι σήμερα να συναγωνιστεί με
κάτι εφάμιλλο.
Παράλληλα, η ΕΔΟΝ δίνει την ευκαιρία στη
νεολαία του τόπου μας να γνωρίσει τους
πολιτισμούς άλλων χωρών, μέσα από τα
πολιτιστικά σχήματα από τις σοσιαλιστικές
χώρες, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τη
Λατινική Αμερική που παρουσιάζονται στην
Κύπρο, με προσκλήσεις της ΕΔΟΝ. Στα μέσα
μάλιστα της δεκαετίας του 1980 εισήγαγε τα
«Αθλητικά Πολυθεάματα» για να γνωρίσει η
κυπριακή νεολαία αθλήματα όπως η ενόργανη
και η ρυθμική γυμναστική, όπου πέρα από
τους Κύπριους αθλητές, συμμετείχαν και
αθλητές από τις σοσιαλιστικές χώρες οι οποίες
κρατούσαν παγκοσμίως τα ηνία σε αυτά τα
αθλήματα.
Η ΕΔΟΝ στάθηκε στο πλευρό των προσφυγικών
λαϊκών συλλόγων που δραστηριοποιούνταν
στους προσφυγικούς συνοικισμούς και στις
τουρκοκυπριακές συνοικίες όπου στεγάζονταν
πλέον οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες. Αυτοί οι
σύλλογοι πρόσφεραν αθλητική ενασχόληση
για τη νέα γενιά και παράλληλα γίνονταν
επάλξεις αντικατοχικής μνήμης και αγώνα.
Το 1978 ευοδώθηκε και το πολύχρονο αίτημα
της ΕΔΟΝ για ενοποίηση του αγροτικού
ποδοσφαίρου υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, ενώ
μέχρι και τα μέσα του 1980 η ΕΔΟΝ δίνει
τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
Μακάριου Σταδίου.

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός
στην πάλη των ιδεών..
Ενώ όλη αυτή η δράση δεν έπαψε να
συνεχίζεται και να αναβαθμίζεται διαρκώς,
η ΕΔΟΝ –ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίεςδίνει βάρος σε δύο άξονες. Αφ’ ενός επιδιώκει
να δίνει βήμα στους νέους καλλιτέχνες της
Κύπρου και πράγματι μέσα από το ΕΔΟΝίτικο
πολιτιστικό κίνημα αναδείχθηκαν καλλιτέχνες
που διακρίθηκαν στο θέατρο, τη μουσική,
το χορό, τις εικαστικές τέχνες. Αφ’ ετέρου,
η ΕΔΟΝ εμβαθύνει διαρκώς στο ιδεολογικό
περιεχόμενο της δικής μας αντίληψης για τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό, σε αντιδιαστολή
με όσα σερβίρονται από το σύστημα.
Οργανώνει
δράσεις,
συζητήσεις
και
εκδηλώσεις για την εμπορευματοποίηση
του πολιτισμού και του αθλητισμού, για
την υποκουλτούρα, για τη διείσδυση του
νεοφασισμού στις κερκίδες, για την κρατική
καταστολή και το φακέλωμα των οπαδών.
Καταθέτει πολιτικές προτάσεις για την
αναβάθμιση του πολιτισμού και του μαζικού
αθλητισμού, για την καταπολέμηση της βίας
στα γήπεδα. Καταφέρνει με τον κόπο και
την εθελοντική δουλειά των στελεχών της
να κρατά τις τιμές για όλες τις εκδηλώσεις
της προσιτές για τους νέους των λαϊκών
στρωμάτων, τους άνεργους, τους νέους
εργαζόμενους, τους στρατιώτες, τους
φοιτητές και τους μαθητές. Πραγματοποιεί
δικοινοτικά επαναπροσεγγιστικά φεστιβάλ
νεολαίας ως απάντηση στον εθνικισμό που
αναπαράγει το δεξιό κατεστημένο αλλά και το
εκπαιδευτικό σύστημα.
Και στη θεωρία και στην πράξη λοιπόν, ο
πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν για
την ΕΔΟΝ συντρόφους στον αγώνα μας για τη
λευτεριά, για την ευημερία των νέων, για τον
κόσμο που ονειρευόμαστε.
•Λένος Μάστρου
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου

