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ο 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ με
σύνθημα «Οργάνωση -Αντεπίθεση παντού,
με την ΕΔΟΝ για το δίκαιο του λαού», πέρασε
στην ιστορία. Καθόλου τυχαίο το σύνθημα
που επιλέχθηκε, αφού μέσα σε λίγες λέξεις
περιγράφεται η μεγαλύτερη ανάγκη της κοινωνίας
μας. Η ανάγκη οργάνωσης όλης της νεολαίας του
τόπου μας για να αντεπιτεθεί, με μπροστάρη την
πρωτοπόρα Οργάνωση νεολαίας του τόπου, στις αντίνεανικές, αντί-λαϊκές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που καθημερινά επιβάλλονται μέσω της κυβέρνησης
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ στο λαό μας.
Μέσα από το συνέδριο της Οργάνωσης μας, δόθηκε η
δυνατότητα σε όλους τους σύνεδρους να εκφράσουν
απόψεις, ανησυχίες, αλλά και να εισηγηθούν λύσεις,
μορφές δράσης και οργανωμένης πάλης, ούτως ώστε
να ενδυναμωθεί η Οργάνωση μας και να μπορεί να
ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στο κάλεσμα των
καιρών. Να ανοίξει το δρόμο της απελευθέρωσης
και επανένωσης του τόπου και του λαού μας. Να
σταθεί ανάχωμα σε ντόπιους και ξένους, που μοναδική
έγνοια έχουν την πλήρη διάλυση του κοινωνικού
κράτους, του κοινωνικού ιστού και τη μεγαλύτερη
όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ εκμεταλλευτών και
εκμεταλλευόμενων.

Επανένωση - ειρήνη
Μετά από 41 χρόνια το κόμμα μας, το ΑΚΕΛ, δικαιώνεται
για τις σταθερές του θέσεις, αλλά και την καθοριστική
παρέμβαση που είχε, έχει και θα έχει μέχρι την
επίτευξη της λύσης που θα είναι προς όφελος του
κυπριακού λαού. Το ΑΚΕΛ, αλλά και η ΕΔΟΝ, ποτέ δεν
αρκέστηκαν στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις κοινές
διακηρύξεις. Πρωτοστάτησαν στην επαναπροσέγγιση
με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, θυμίζουν
καθημερινά τους κοινούς ταξικούς αγώνες που
έδωσαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, αλλά
και τα δεινά που υπέστησαν και οι δύο κοινότητες
από τους εθνικιστές της κάθε πλευράς, με στόχο την
καλλιέργεια κουλτούρας κοινής συμβίωσης των δύο
κοινοτήτων. Στα πλαίσια της επαναπροσεγγιστικής
μας δράσης, αλλά και του αντιιμπεριαλιστικού μας
αγώνα, πραγματοποιήθηκε η Παγκύπρια εκδρομή της
ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, όπου χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι βροντοφώναξαν «Έξω όλοι οι στρατοί,
ανεξάρτητο νησί», «Η Κύπρος ανήκει στον Λαό της»,
«Έξω οι βάσεις του θανάτου» και «Κύπρος ενωμένη,
Ομοσπονδιακή».

πολιτική

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας
της ΚΕ του ΑΚΕΛ, συν. Άντρος Κυπριανού και
ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, συν. Χρίστος
Χριστόφιας.
Επίσης, διαβάστηκε κοινή διακήρυξη
υπογεγραμμένη από την Νεολαία του Κόμματος
Ενωμένη Κύπρος (BKP), τη Νεολαία του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP),
τη Νεολαία του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας
(TDP) και την ΕΔΟΝ. Επιπλέον, στην εκδήλωση
παρευρέθηκε και η ΠΟΔΝ, παρόντος του Προέδρου
της, του μέλους του ΚΣ της ΕΔΟΝ, Νικόλα
Παπαδημητρίου.

Το όχι και τόσο... «success story» της
Κυβέρνησης Αναστασιάδη
Το «success story και η απεμπλοκή μας από το
μνημόνιο» που η Κυβέρνηση διατυμπανίζει με
κάθε ευκαιρία που της δίνεται, δεν είναι παρά
μια ψευδαίσθηση που προσπαθούν οι κυβερνώντες
να καλλιεργήσουν, για να μπορέσουν να
απορροφήσουν τους κραδασμούς της κοινωνίας
από τις πολιτικές που οι ίδιοι εφαρμόζουν,
φτωχοποιώντας το λαό μας.
Τα έυσημα που παίρνει η Κυβέρνηση από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης είναι φτιαγμένα με
τον πόνο, τη δυστυχία και τις τεράστιες δυσκολίες
των πολλών μη προνομιούχων, που υποφέρουν
και καλούνται να υποφέρουν ακόμη περισσότερο,
προς όφελος των ελάχιστων προνομιούχων και
των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Ασχολίαστη
δεν μπορεί να παραμείνει και η στάση της
κυβέρνησης για την Παιδεία και την Υγεία. Από τη
μία, ο Υπουργός Παιδείας συνεχίζει να λειτουργεί
αυταρχικά και με τη διορισμένη από το Υπουργείο
«ηγεσία» της ΠΣΕΜ, επιχειρούν να μετατρέψουν
τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα, ενισχύοντας
ουσιαστικά την παραπαιδεία και διαγράφοντας
την καλλιέργεια κριτικής σκέψης στους μαθητές.
Από την άλλη, η εξαγγελία του μίνι - ΓΕΣΥ έχει
ως στόχο την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα
και το πιο εύκολο ξεπούλημα του στους ιδιώτες.
Πρόκειται για μια καθαρά ιδεολογική προσέγγιση
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ, αφού του λόγου το αληθές
αποδεικνύεται έμπρακτα με την περίπτωση των
ημικρατικών οργανισμών.
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FOCUS... στον αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης
Στην προσπάθεια της η κυβέρνηση να
καλύψει τη γύμνια των πολιτικών που
εφαρμόζει και να αποπροσανατόλισει την
κοινωνία από τα πραγματικά προβλήματα,
να εξισώσει το ιστορικότερο κόμμα της
Κύπρου με όλα τα άλλα και να καλύψει
τα ποσά που το κόμμα της ο ΔΗΣΥ έλαβε
από την FOCUS, παρακολουθούμε εδώ και
δύο χρόνια μια καλοστημένη παράσταση.
Έχει στηθεί ένα θέατρο του παραλόγου
με πρωταγωνιστές τα κατευθυνόμενα
ΜΜΕ, αφού παρόλο που το πόρισμα
ξεκαθαρίζει ότι το ΑΚΕΛ ποτέ δεν έλαβε το
οποιοδήποτε ποσό, συνεχίζουν ακόμη και
σήμερα να κατηγορούν το ΑΚΕΛ, με στόχο
τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Ξέρουν ότι αποδυναμωμένο ΑΚΕΛ στη
Βουλή σημαίνει πιο εύκολο ξεχαρβάλωμα
του κοινωνικού κράτους, αφού είναι η
μοναδική φωνή που αντιστέκεται στις
πολιτικές τους.

ΑΚΕΛ ισχυρό – Δύναμη για το λαό
Το 2016 είναι μια κρίσιμη χρονιά για
την Κύπρο και το λαό της, τόσο για το
Κυπριακό, όσο και για την οικονομία.
Μόνο με ενδυναμωμένο ΑΚΕΛ στη Βουλή
θα μπορέσει η νεολαία μας να έχει ένα
καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον. Είναι η
ώρα όλοι όσοι δε δεχόμαστε ότι το μέλλον
μας είναι η λιτότητα, η ανέχεια, η ανεργία,
οι ιδιωτικοποιήσεις να ανασκουμπωθούμε,
να αναδιοργανωθούμε και να ριχτούμε
στη μάχη, στέλνοντας το μήνυμα ότι
η νεολαία αυτού του τόπου δεν έχει
ξοφλήσει και οραματίζεται ένα μέλλον
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Μόνο με ισχυρό ΑΚΕΛ στη
βουλή και στο λαό, θα έρθουν καλύτερες
μέρες για τους εργαζόμενους, για τη
νεολαία, για τους συνταξιούχους, για
τον τόπο μας, για το λαό μας!
•Δημήτρης Ιωάννου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«Ν»: Φίλε Παναγιώτη, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω με την έκθεση που ετοίμασε η Παγκόσμια Τράπεζα με προτάσεις
και εισηγήσεις για αναδιοργάνωση του λειτουργικού μοντέλου του Ο.ΝΕ.Κ. Αν δεν κάνω λάθος, η έκθεση εισηγείται
-μεταξύ άλλων- την δραστική συρρίκνωση του τομέα των έργων υποδομής (Πολυκέντρα, Παιγνιοθήκες κλπ.) και
την παραχώρησή τους είτε στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλους φορείς. Παράλληλα, προκρίνει την επικέντρωση του
Οργανισμού σε συμβουλευτική δράση και έρευνα. Ποιες οι απόψεις σου;
Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη δομή, αλλά και για τα προγράμματα
και τα έργα υποδομής του Οργανισμού. Για την ορθολογική αξιολόγηση των εισηγήσεων της Τράπεζας, πέραν
από την ενδελεχή συζήτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη
από στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού Νεολαίας, η οποία μελετά διεξοδικά όλα τα
θέματα που εγείρονται στην έκθεση της Τράπεζας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αλλά και μέσα από τη
διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του Οργανισμού που ακολουθούμε με τη βοήθεια εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να προσδιοριστούν με ξεκάθαρη τεκμηρίωση οι εισηγήσεις που θα πρέπει να
υιοθετηθούν, όσο και αυτές που δε συστήνεται να υλοποιηθούν. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται
το ΔΣ του Οργανισμού να λάβει τελικές αποφάσεις για τη νέα δομή και τη λειτουργία του Οργανισμού, αφού
φτάνουν στο τέλος τους και οι ενέργειες εκσυγχρονισμού που έχουμε τροχοδρομήσει κατά το προηγούμενο
έτος.
«Ν»: Αναφορικά με το έργο «Πρωτοβουλίες Νέων», η πρόσφατη αναθεώρηση του Οδηγού του
έργου φαίνεται να προκαλεί μια δυσκολία στην αξιολόγηση των δράσεων και την εκταμίευση
κονδυλίων. Είναι στις σκέψεις του Οργανισμού η αναθεώρηση αυτού του Οδηγού για να καταστεί
το έργο περισσότερο προσβάσιμο για τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και τις άτυπες ομάδες νέων;
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα του
Οργανισμού, το οποίο δίνει κίνητρα για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους νέους.
Ο νέος Οδηγός του Προγράμματος επέτρεψε την πιο αξιοκρατική και δίκαιη λειτουργία
του Προγράμματος, καθιερώνοντας πιο διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης.
Είναι γεγονός ότι μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του Οδηγού, έχουν εντοπιστεί κάποιες
δυσκολίες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας η λήψη
τέτοιων μέτρων που να διευκολύνουν τη λειτουργία του Προγράμματος (τόσο τους
αιτητές, όσο και τη διαχείριση του Προγράμματος). Στόχος μας είναι η αναθεώρηση του
Οδηγού να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί εντός του τρέχοντος μήνα. Βέβαια, αφού
μου δίδεται η ευκαιρία, θα ήθελα να αναφέρω ότι η διαχείριση του Προγράμματος θα
ομαλοποιηθεί πλήρως, με την εφαρμογή ειδικού λογισμικού προγράμματος, με στόχο
όλη η διαδικασία να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται
να εφαρμοστεί μέχρι τα μέσα του έτους.

«Ν»: Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της Φοιτητικής Ταυτότητας κινείται σε
ικανοποιητικούς αριθμούς; Υπάρχει πρόθεση του ΟΝΕΚ να προχωρήσει στη διεύρυνση των
ωφελημάτων, ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στο θεσμό αυτό;;
Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των νέων που ενδιαφέρονται για την έκδοση της Κάρτας Νέων/
Φοιτητικής ταυτότητας έχει μειωθεί. Οι κύριοι λόγοι είναι δύο κατά την άποψη μου. Πρώτο:
ο τερματισμός της μαζικής έκδοσης των καρτών με στοιχεία που διαβιβάζονταν από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο/η κάθε νέος/α θα πρέπει να υποβάλει
αίτηση για την έκδοση της κάρτας. Δεύτερο: η αφαίρεση σοβαρών ωφελημάτων, όπως
είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε προσπάθεια
αναβάθμισης του θεσμού της Κάρτας Νέων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε ένα νέο πλάνο
ενεργειών, με στόχο τη συμπερίληψη όσο το δυνατό περισσότερων ωφελημάτων στο
πακέτο της κάρτας, έχοντας ως γνώμονα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις επί του θέματος,
αφού ο Οργανισμός είναι μέλος του δικτύου του ευρωπαϊκού θεσμού της κάρτας νέων.
«Ν»: Είναι ικανοποιητικός ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για τη συνέχιση της υλοποίησης των
προγραμμάτων του και την εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής που έχει να επιτελέσει
προς όφελος της νεολαίας στην Κύπρο;
Οπωσδήποτε, όσο μεγαλύτερος είναι ο προϋπολογισμός τόσο περισσότερα είναι και
τα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, πιστεύω ότι το μεγάλο στοίχημα
του Οργανισμού είναι η αποδοτική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων σε δράσεις και
προγράμματα με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο για τη νεολαία της Κύπρου.
«Ν»: Τέλος, ποια θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο
Οργανισμός τα επόμενα χρόνια και ο ρόλος του απέναντι στη νεολαία;
Από όλες τις ομάδες του πληθυσμού οι νέοι είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο
αρνητικά από την κρίση. Ταυτόχρονα, οι νέοι είναι και το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της
χώρας. Χρειάζονται ακόμα περισσότερες δράσεις τώρα για να αποτραπεί η δημιουργία
μιας γενιάς «παγιδευμένης» στην ανασφάλεια και στις στραγγαλισμένες προοπτικές. Ο
Οργανισμός έχει σοβαρό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια. Και πρέπει να τον υπηρετήσει
στο έπακρο. Βρισκόμαστε, ως Οργανισμός, ενώπιον ενός μεγάλου στοιχήματος: να
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στις σημερινές απαιτήσεις του πιο ζωντανού, του
πιο ικανού, του πιο απαιτητικού κομματιού της κοινωνίας μας, δηλαδή της νεολαίας.
Για να επιτύχουμε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να
εκσυγχρονίσουμε τον Οργανισμό, προκειμένου να ασκήσει τον ρόλο του αποτελεσματικά
και να προσφέρει ουσιώδη υπηρεσία στους νέους του τόπου μας.
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ρεπορτάζ
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Ομόφωνα ψηφίστηκε η Πολιτική Απόφαση
«[…] Το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης αποτελεί
πια σταθμό αντεπίθεσης. Μια αντεπίθεση για αναβάθμιση
του αγώνα της προοδευτικής, της αριστερής νεολαίας της
Κύπρου με στόχο την κατάκτηση και πραγμάτωση των
οραμάτων μας. Θέτουμε έτσι στην προμετωπίδα μας τον
αγώνα για επανένωση της πατρίδας μας. Δένουμε αρμονικά
με τον ευγενικό αυτό στόχο, την πάλη για βελτίωση της
ποιότητας ζωής της νέας γενιάς. Διατηρούμε ξεκάθαρη
την προοπτική της οικοδόμησης της ποιοτικά ανώτερης
κοινωνίας. Της κοινωνίας της δημοκρατίας, της ελευθερίας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης,
του σοσιαλισμού.»

Αντρέας Γρηγορίου, Μέλος Κ.Γ. ΕΔΟΝ, Άνοιγμα εργασιών
«Τα Συνέδρια της Οργάνωσής μας αποτελούν το
σημείο εκτίμησης, ανανέωσης και επαναβεβαίωσης
στόχων και αγώνων μας. Ανάλυσης και συζήτησης
των νέων δεδομένων και προκλήσεων. Τα συνέδρια
μας απαιτούν αλλά και αποτελούν χώρο πολιτικής και
ιδεολογικής ζύμωσης, χώρο συναγωνιστικής κριτικής και
αυτοκριτικής, ανάθεσης στόχων και προκλήσεων.»

Άντρος Κυπριανού, Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ
«Να είστε περήφανοι γιατί η ΕΔΟΝ έχει ουσιαστική
πολιτική παρουσία όπου χτυπά η καρδιά της νεολαίας.
Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα στέκια νεολαίας.
Γιατί η ΕΔΟΝ κατέκτησε ψηλή θέση στη συνείδηση των
νέων. Πρωτοπόρα στους κοινωνικούς και πολιτικούς
αγώνες. Πρωτοπόρα στην πάλη του λαού μας για
απελευθέρωση και επανένωση. Πρωτοπόρα στην
υπόθεση της επαναπροσέγγισης Ε/κ και Τ/κ νέων.»

Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων

Χρίστος Χριστόφιας, Γ.Γ. ΕΔΟΝ
«Τώρα είναι η ώρα της αντεπίθεσης, της αφύπνισης,
της μαζικής συμμετοχής στο δρόμο του οργανωμένου
και πολιτικοποιημένου αγώνα μας. Θα απαντήσουμε και
τώρα όπως πάντα, ταξικά και οργανωμένα. Αυτή ήταν
πάντα η δύναμη της ΕΔΟΝ, που χαρίζει νέες νίκες για την
Κύπρο μας, για τους εργαζόμενους, για το Κόμμα μας.»

Δημήτρης Χριστόφιας, τέως Πρόεδρος Κ.Δ., Βετεράνος ΑΚΕΛ - ΕΔΟΝ
«Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η δουλειά και ο ρόλος της
ΕΔΟΝ για υπεράσπιση κατακτήσεων και δικαιωμάτων
της νεολαίας, γνωρίζω ότι καθίσταται πολύ δύσκολη.
Η ΕΔΟΝ όμως είναι εδώ όχι για τα εύκολα, αλλά για τα
δύσκολα. Η πεποίθηση σας πως τίποτα δεν χαρίζεται,
τα πάντα κατακτιούνται με αγώνες και θυσίες, είναι
το οξυγόνο, η βαθιά ανάσα για την υπερπήδηση των
δυσκολιών και επάνοδο στις επιτυχίες.»

Μάριος Παναγή, Μέλος Κ.Γ. ΕΔΟΝ
«Ο ρόλος των μελών της ΕΔΟΝ και η λειτουργία των
Τοπικών της Οργανώσεων»

«Υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα σας για
να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν
κόσμο χωρίς φτώχεια και εκμετάλλευση, ένα κόσμο
χωρίς διακρίσεις, χωρίς ναρκωτικά και χωρίς βία.»

Νάσος Κούκος, Μέλος Κ.Γ. ΕΔΟΝ

«Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες από όποιο πόστο και αν
δραστηριοποιούνται οφείλουν να αποτελούν παράδειγμα
στην καθημερινή τους δράση προς όλους τους νέους και
νέες στους οποίους απευθυνόμαστε. Είναι με αυτό τον
τρόπο που θα κερδίζουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη της
νέας γενιάς και θα αυξάνουμε την επιρροή μας σε αυτή.»

Βάκης Χαραλάμπους, Κ.Ο. Γραμματέας ΕΔΟΝ

«Η πάλη του λαού μας για λύση κι επανένωση»

Εισηγητική Ομιλία

«Για εμάς τους ΕΔΟΝίτες και τις ΕΔΟΝίτισσες, η λύση
του Κυπριακού είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος από την ομοσπονδιακή λύση για
απαλλαγή μας από την κατοχή, τα ξένα στρατεύματα και
τον εποικισμό. Λύση βιώσιμη και λειτουργική, ώστε να
σταθεροποιήσουμε και να μονιμοποιήσουμε την ειρήνη
στον τόπο μας.»

«Το 18ο Συνέδριο πρέπει να γραφτεί στην ιστορία ως
εκείνο το συνέδριο που θα αποτελέσει αφετηρία για
τη συνολική οργανωτική ανάκαμψη της ΕΔΟΝ. Εκείνη
την ανάκαμψη που θα δημιουργήσει στέρεες βάσεις και
προϋποθέσεις για την αντεπίθεση της νεολαίας. Ανάκαμψη
που θα καταστήσει την ΕΔΟΝ μια πραγματικά πρωτοπόρα
νεολαία σε όλα τα επίπεδα.»

Φλεβάρης 2016

Χάρης Καράμανος,Εκ μέρους των αποχωρούντων μελών Ε.Σ. ΕΔΟΝ
«Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια που είχαμε τη
δυνατότητα να συνεργαστούμε και να συμπορευθούμε
με σας και δηλώνουμε ξανά και ξανά, πως αν είχαμε
την επιλογή να αρχίσουμε τη ζωή μας από την αρχή, θα
επιλέγαμε την ίδια πορεία, τον ίδιο αγωνιστικό δρόμο,
το δρόμο της ΕΔΟΝ.»

Νίκος Αμπατιέλος, Γενικός Γραμματέας
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας
«Πολύ περισσότερο σήμερα, με τις πάρα πολύ επικίνδυνες
εξελίξεις στη γειτονιά μας, είναι αναγκαία η ανάπτυξη της
ταξικής φιλίας και αλληλεγγύης των λαών της Ελλάδας,
της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Μεσογείου. Οι νέοι των χωρών μας μπορούν να
είναι μια μαχητική δύναμη που θα δυναμώσουν τη λαϊκή
πάλη και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χύσουν το αίμα
τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ετοιμάζονται.»

Άλμα Ριβέρα, Μέλος Εθνικής Ηγεσία
Κομμουνιστικης Νεολαίας Πορτογαλίας
«Η εκλογή της ΕΔΟΝ στην προεδρία της ΠΟΔΝ,
αποτελεί για εμάς εγγύηση για τη συνέχεια όλων
των προσπαθειών που έγιναν τα προηγούμενα
χρόνια για ενδυνάμωση της ΠΟΔΝ, του χαρακτήρα
και των αρχών της.»

Ιμπραχίμ Κάν Ούστα, μέλος γραφείου διεθνών σχέσεων
Κουμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας
«Η συντροφικότητά μας και ο κοινός μας
αγώνας θα χτίσουν γέφυρα αντιιμπεριαλιστικής
ειρήνης, όχι μόνο για την επανένωση της
Κύπρου, αλλά και του κόσμου.»

ρεπορτάζ
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Νικόλας Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΠΟΔΝ
«Όσοι βιάστηκαν να θάψουν τους αγώνες των λαών,
όσοι ευελπιστούν πως θα καταπνίξουν τη λαϊκή
αντίσταση, όσοι σκοπεύουν να εφοδιάσουν την κοινωνία
με απελπισία και απαισιοδοξία, είναι οι ίδιοι που
σφάζουν λαούς και εντείνουν την εκμετάλλευση των
εργαζομένων. Ο εχθρός μας είναι γνωστός, ήταν και
παραμένει ο ιμπεριαλισμός.»

Γουεσάμ Καχέλ, Μέλος του γραφείου διεθνών σχέσεων της
Συριακής Κομμουνιστικής Νεολαίας - Νεολαία Khaled Bagdash
«Σας μεταφέρω από την Συρία τις ευχές των συντρόφων
σας από την νεολαία του Khaled Bagdash, σας μεταφέρω
αυτές τις ευχές από την καρδιά της τραυματισμένης
χώρας μας που έχει υποστεί την αφαίμαξη για περίπου
πέντε χρόνια τώρα, από την πιο διαβόητη βάρβαρη
εκστρατεία, στην οποία ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ έχει
επιστρατεύσει τις υπηρέτες χώρες της περιοχής.»

Ρανγκάνα Λακμάλ, Κεντρικός Οργανωτικός Υπέυθυνος
της Σοσιαλιστικής Ένωσης Φοιτητών Σρι Λάνκας
«Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η ΕΔΟΝ έχει συναίσθηση
των καθηκόντων και ευθυνών της, αποτελώντας
λαμπρό παράδειγμα για οργανώσεις νεολαίας και
φοιτητικές οργανώσεις παγκόσμια. Η Σοσιαλιστική
Ένωση Φοιτητών, ως νεοεκλεγείσα οργάνωση στην
αντιπροεδρία της ΠΟΔΝ, είναι έτοιμη να εργαστεί στενά
και ακούραστα με την προεδρία της ΠΟΔΝ.»

Νεϊρλέι Αδράντε, μέλος εκτελεστικού συμβουλίου της
Κουμουνιστικής Νεολαίας Βενεζουέλας
«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις ανεκτίμητες
εκδηλώσεις αλληλεγγύης της ΕΔΟΝ, ειδικά τη
συμμετοχή της στη Διεθνή Αποστολή Αλληλεγγύης
με την Μπολιβαριανή επανάσταση, που οργανώθηκε
από την ΠΟΔΝ στο Καράκας.»

Σεχάν Τομγκουσεχάν, Πρόεδρος της Τ/κ Οργάνωσης
Νεολαίας του Ρεπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP)
«Ήρθε ο καιρός να σταθούμε στα πόδια μας. Για την
αλλαγή. Την ισότητα, την ελευθερία, τη λύση, τη
δουλειά, το κοινό μας μέλλον και την κοινή μας πατρίδα.
Για την Ομοσπονδιακή Κύπρο, τη βούληση και την τιμή
μας. Έφτασε ο καιρός να σταθούμε όρθιοι, γιατί κανένας
δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Ή θα σωθούμε όλοι
μαζί, ή κανένας μας!»

Ναλάν Ερσουμέρ, Συμπρόεδρος της Τ/κ Οργάνωσης
Νεολαίας του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP)
«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την
ενδυνάμωση του διαλόγου με την ΕΔΟΝ και με άλλες
οργανώσεις νεολαίας των Ε/κ. Η σημερινή περίοδος μας
φορτώνει με περισσότερες ευθύνες.»

Αχμέτ Ασλίμ, Προέδρος της Τ/κ Oργάνωσης Νεολαία
του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (BKP)
«Εμείς οι νέοι του σοσιαλισμού που υπερασπιζόμαστε
την ακεραιότητα της πατρίδας μας ποτέ δε
σιωπήσαμε και ούτε θα το πράξουμε μπροστά
στον εθνικισμό. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε θα
αγκαλιάσουμε ξανά τον αγώνα για την κοινή
πατρίδα και θα τον ενδυναμώσουμε.»

Επιμέλεια:
•Κώστας Χαραλάμπους
•Δήμητρα Γεωργίου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Ως μέλος της επιτροπής περιβάλλοντος
της βουλής (άκουσον, άκουσον), στήριξε
με πάθος το οριστικό τζιμέντωμα του
Ακάμα, το οποίο προωθεί η Κυβέρνηση.

T

ο διάστημα που
μας πέρασε είδαμε
πράματα και θάματα!
Είδαμε μια παράσταση
χωρίς προηγούμενο,
με πρωταγωνιστές τους
βουλευτές του ΔΗΣΥ,
που βάλθηκαν να μας τρελάνουν με τα
καμώματα τους… Ούτε νόμοι υπάρχουν
για τούτους τους κυρίους, ούτε κανόνες
και ηθική, αλλά μόνο καπρίτσια. Σας
παρουσιάζουμε τους κύριους κύριους,
Ευγένιο Χαμπουλλα, Ανδρέα Κυπριανού,
Ανδρέα Θεμιστοκλέους και Ευθύμιο
Δίπλαρο. Σε μια λογική του ότι θέλω
κάνω, προσπάθησαν να κλέψουν την
παράσταση για λίγη δημοσιότητα ή γιατί
είναι πολύ βαρετοί «άνδρες», είτε γιατί
απλά είναι μέρος της διαφθοράς.
Το χορό άνοιξε ο κύριος «όλα τα
τρώγω, όλα τα μαχαιρώνω» Ευγένιος
Χαμπουλλάς, ο οποίος αποφάσισε ότι
δικαιούται να ποζάρει στο φατσοβιβλίο
με μια πιατέλα αμπελοπούλια: «σύντομα
και στα εστιατόρια μας» είπε. Βέβαια,
η βλέψεις ενός βουλευτή που η
πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας
δε γνώριζε μέχρι τότε, δεν ήταν απλά
να προκαλέσει την κοινή γνώμη. Στόχος
ήταν η διαφήμιση και οι ψήφοι από
Παραλίμνι και Κοκκινοχώρια μεριές.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά
πόσο θα αφαιρέσει τη συγκεκριμένη
φωτογραφία, η απάντηση ήταν
ακόμα πιο αποκαρδιωτική: «Εσείς θα
αποσύρατε μια φωτογραφία με τόσα
πολλά likes;». Τραγικό κι όμως αληθινό.
Να παρανομείς και να το φωνάζεις, να
λες ότι δεν το αποσύρω, γιατί με αυτό
μπορώ να πουλώ μούρη. Το ωραίο
της υπόθεσης ήταν το τρολάρισμα
που έπεσε βροχή στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ο κύριος «Χαμπελοπουλλάς»
έχει κερδίσει με το σπαθί του, τον τίτλο
του φόβητρου για κάθε σπάνιο είδος
πουλιού… Ευτυχώς του ξέφυγε το μαύρο
φλαμίνγκο! Ο βουλευτής των likes και
της δημοσιότητας, όμως, δε σταμάτησε
εκεί. Αρκετές εβδομάδες μετά, έκανε
την εμφάνιση του στην εκπομπή
«Χασαμπουλία» του Sigma, σε με ένα
βίντεο-παράσταση απείρου κάλλους:
«Τζιαί αμπελοπούλια, τζιαι καππάρι,
τζιαι τζιλίντρικα, τζιαι τζίκλες, ό,τι πετά
τζιαι ό,τι βλαστά εν να το τρώμε» είπε
και γύρω του χόρευαν καμιά δεκαριά
παθιασμένοι ιθαγενείς με συνθήματα
υπέρ του. Άνθρωπε μου τι ξεφτίλα!
Βέβαια, εκτός από το επικοινωνιακό
κομμάτι, υπάρχει και η ουσία. Ο
κύριος Χαμπουλλάς είναι η επίσημη
«οικολογική» φωνή του Συναγερμού!

«Ανθρωπάκια; Ανθρωπάκια; Ρε τσουλί
που εννά πεις για ανθρωπάκια». Αυτός
είναι ο κύριος «μη του μιλάτε το πρωί,
του άντρα του πολλά βαρύ», μίστερ
Ανδρέας Κυπριανού. Βαρύς κι ασήκωτος!
Τόσο βαρύς, που δε δίστασε να επιτεθεί
στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου γιατί τον
φωτογράφιζε την ώρα που κάπνιζε
εντός του κοινοβουλίου. Η έκθεση της
αστυνομίας που δόθηκε στη δημοσιότητα,
κατέγραψε την παρανομία και όλο το
σκηνικό. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας
δεν είδε τίποτα μεμπτό στην υπόθεση!
Μωρέ μπράβο… Δε θα μπούμε στην
διαδικασία της νομικίστικης ανάλυσης,
καθώς το θέμα είναι εξόχως πολιτικό.
Αυτό που ενοχλεί τον κυρ Ανδρέα, είναι
η κοινοβουλευτική δράση της Ειρήνης
και το ξεψάχνισμα ορατών και αοράτων
αμαρτιών του κατεστημένου. Το δεύτερο
που τον ενοχλεί, είναι ότι είναι γυναίκα…
και επειδή είμαστε στην Κύπρο… «ε δεν
θα μας καβαλικέψουν τζιόλας σιόρ! Πίσω
στην κουζίνα!»
Κανένα δύο έδρανα παρακάτω, κάθεται
ο πλέον γνωστός σε όλους μας ραλλίστας
του ΔΗΣΥ. Ο κύριος Θεμιστοκλέους, που
αποφάσισε ότι μπορεί να τρέχει με 190
χιλιόμετρα, για να απογειωθεί. Άμα
τον σταματήσει κανένας αστυνομικός,
επικαλείται την ασυλία και πουλάει
νταϊλίκι στους αστυνομικούς. Την ίδια
ώρα, πολίτες χάνουν την ζωή τους
στην άσφαλτο και οι αρμόδιες αρχές
προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να
μην τρέχει στους δρόμους. Ο Γενικός
Εισαγγελέας, βέβαια, εδώ είχε άλλη
άποψη και αποφάσισε να άρει την
ασυλία του βουλευτή. Βλέπετε, ο Φούλης
πρέπει να μπορεί να κάνει το απαραίτητο
«ξεσκαρτάρισμα» εν όψει βουλευτικών!
Τι να κάνουμε κύριε Θεμιστοκλέους;
Αφού το λένε εκεί στην Πινδάρου ότι δεν
ακολουθείς πολλές φορές, την επίσημη…
Φουλική γραμμή.

Τελευταίος και όχι έσχατος ο νεαρότερος
βουλευτής του κοινοβουλίου Ευθύμιος
Δίπλαρος. Ακολουθεί πιστά την
ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος
του. Κάνει μπίζνες από μικρός. Είπε ο
άνθρωπος να μην βοηθήσω τον θείο
μου να ενοικιάζουν οι φοιτητές του
ΤΕΠΑΚ από την πολυκατοικία του; «…
Λασπολογώντας κατάφωρα εναντίον μου
επιχειρούν να στήσουν μια σκευωρία
χωρίς προηγούμενο», είπε… και εκείνη
την στιγμή ένα δάκρυ έτρεξε από το δεξί
του μάτι. Ο άνθρωπος φαίνεται σέβεται
την τρίτη ηλικία και είπε να βοηθήσει
τον ηλικιωμένο θείο του… Όλες οι
οργανώσεις των ηλικιωμένων οφείλουν
να τον τιμήσουν!
Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο
τι πράττουν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ,
αλλά και πώς αντιδρά το κόμμα τους,
μετά από κάθε τους… ατασθαλία.
Χλιαρές, έως άοσμες οι αντιδράσεις
του ΔΗΣΥ, ο οποίος όσο κι αν μας
αυτοπλασάρεται «ευρωπαϊκό κόμμα»
(sic), είναι το πλέον συντηρητικό και
οπισθοδρομικό. Καθοδηγούμενο από τις
ψήφους που προσθέτουν στον κομματικό
κουμπαρά, ο ΔΗΣΥ μάλλον «παίζει
πελλόν να περάσουμε», εξωθώντας την
πολιτική ζωή του τόπου σε λογικές του
παραλόγου.
Κρατηθείτε γερά προσδεμένοι στις
θέσεις σας. Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, σας
υπόσχονται περισσότερη διαφθορά και
ρεζιλέματα μέχρι τις βουλευτικές που
έρχονται. Η εφημερίδα «Πολίτης» που
αποκάλυψε τα του Θεμιστοκλέους, θα
συνεχίσει να αποτελεί την εφημερίδα
εκφραστή της νεοφιλελεύθερης δεξιάς.
κάνοντας «focus» μόνο εκεί που θέλει
το κατεστημένο. Προς το παρόν…
χειροκροτήστε τους για αυτή την
ερμηνεία!
•Δημήτρης Στρατής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Χρίστος Χριστοφίδης | Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
«Οι περιβόητες αλλαγές μεταρρύθμισης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού είναι στην ουσία τους αλλαγές Αντι-μεταρρύθμισης. Εδώ και μεγάλο
χρονικό διάστημα προωθούνται αλλαγές που στοχεύουν στη δημιουργία ενός
σχολείου αυταρχικού, αντιδημοκρατικού και εξεταστοκεντρικού. Οι περισσότερες
αλλαγές που το ΥΠΠΟ προωθεί, στηρίζονται σε μια φιλοσοφία ξεπερασμένη και
αναχρονιστική, είναι πρόχειρες και βεβιασμένες.
Τελευταίο παράδειγμα αντιμεταρρύθμισης αποτελεί η προσπάθεια του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού να εισάγει ένα πλήρως εξεταστοκεντρικό σύστημα,
από την έκτη δημοτικού, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, δύο φορές το χρόνο
ανά τετράμηνο. Αν τελικά εφαρμοστεί η θέση του ΥΠΠΟ, το δημόσιο σχολείο
θα μετατραπεί σε βιομηχανία εξετάσεων. Θα εκτοξεύσει την παραπαιδεία και
το φροντιστήριο στα ύψη. Οι οικογένειες που δεν θα έχουν να πληρώσουν θα
βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες μας δεν θα αντέχουν αυτό το εντατικό πρόγραμμα με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει άμεσα
να εγκαταλείψει το νέο μέτρο αντιμεταρρύθμισης που προωθεί. Καλούμε τους
γονείς και τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία ευρύτερα
να αντιδράσουν σε αυτό το νέο πισωγύρισμα.»

Σωτήρης Χαραλάμπους | Πρόεδρος της Προοδευτικής
Κίνησης Καθηγητών
«Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά το σύγχρονο πνεύμα
μεταρρυθμίσεων στην παιδεία. Σε όλες τις προηγμένες χώρες αποφεύγουν τέτοιες
πρακτικές. Αντίθετα, σε συντηρητικά εκπαιδευτικά συστήματα πραγματοποιούν
ένα «φεστιβάλ» από εξετάσεις. Το ΥΠΠΟ, αντί να εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση
ακύρωσε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με σκοπό να αποπροσανατολίσει
την κοινή γνώμη από τις δικές του αδυναμίες. Θέλουν να μετατρέψουν το
σχολείο σε ένα μεγάλο φροντιστήριο, όπου θα φορτώνουν τους μαθητές με
περισσότερο άγχος. Αντί να κάνουμε μαθητές με κριτική σκέψη και άποψη, θα
έχουμε εκπαίδευση της αποστήθισης και της βαθμοθηρίας.»

μαθητές

Ανθή Γεωργίου | Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, Ελεύθερη
Περιοχή Αμμοχώστου
«Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της πρότασης του Υπουργείου είναι η αύξηση
της παραπαιδείας. Οι γονείς μας θα δαπανούν διπλά χρήματα, αφού ξέρουμε
πολύ καλά ότι λόγω της κατάστασης του εκπαιδευτικού συστήματος, όταν
έχουμε εξετάσεις πηγαίνουμε περισσότερα φροντιστήρια. Τι θα γίνει με τους
συμμαθητές μας που δεν μπορούν να πάνε φροντιστήρια; Από την άλλη, ήδη
με το παρόν σύστημα έχουμε συνεχόμενα διαγωνίσματα. Αρκετές φορές
χάνουμε και τον ύπνο μας για το διάβασμα, άρα ας σκεφτούμε τι μπορεί να
γίνει αν εφαρμοστούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο.»

Αθηνά Μαυρομμάτη | Μέλος ΚΜΣ Λυκείου
Αποστόλου Μάρκου, Λευκωσία
«Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου το μόνο που θα καταφέρουν
είναι να μας γεμίσουν περισσότερο άγχος με αποτέλεσμα να διαβάζουμε μόνο
για διαγωνίσματα. Αυτό το μέτρο θα μας κάνει να αγαπήσουμε το σχολείο; Ή
θα μας κάνει ανθρώπους με κριτική σκέψη και άποψη; Το Υπουργείο Παιδείας
ήδη από πέρσι άρχισε τους πειραματισμούς σε βάρος εμάς των μαθητών.
Προσωπικά, όπως και άλλοι συμμαθητές μας είμαστε σε απόγνωση, αφού για
τα απαραίτητα (βιβλία, καθηγητές, διδακτέα ύλη) έχουμε ελλείψεις.»

Ελισάβετ Κατσαρή | Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα
«Πιστεύω πως η συγκεκριμένη αλλαγή δε θα έχει κανένα όφελος προς τους
μαθητές και τα σχολεία. Θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της βαθμοθηρίας
και κατ’ επέκταση της παραπαιδείας. Εγώ προσωπικά είμαι μαθήτρια Γ’ τάξης
του Λυκείου και ήδη με τα υφιστάμενα διαγωνίσματα έρχονται τα «πάνωκάτω» στους μαθητές. Αντί να το ανατρέψουμε αυτό, το ΥΠΠΟ προχωρεί
στην αύξηση των εξετάσεων. Οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι σε συνεχεία
με προηγούμενες εξαγγελίες του Υπουργείου που θέλει μια εκπαίδευση πιο
αυστηρή, οπισθοδρομική και αυταρχική.»

Αδάμος Κωνσταντίνου | Λύκειο Αποστόλου Λουκά,
Κολόσσι, Λεμεσός
«Από την Α’ Γυμνασίου μέχρι τη Γ’ Λυκείου, με τις επιπρόσθετες εξετάσεις,
το άγχος και η προετοιμασία θα είναι σε διπλάσιο βαθμό. Θα πηγαίνουμε
σχολείο μόνο για να δίνουμε εξετάσεις. Αυτό το σχολείο θέλουμε; Ήδη ο
ελεύθερος μας χρόνος είναι μειωμένος, λόγω κύρια των φροντιστηρίων. Αν
εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόταση δε θα έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο,
αφού θα είμαστε συνεχώς σε αγώνα δρόμου για κάλυψη της διδακτέας ύλης.»

Αντρέας Αντρέου | Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, Πάφος
«Η εφαρμογή της πιο πάνω πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά
μεγαλύτερης πίεσης και άγχους σε ‘μας τους μαθητές. Το ήδη βαρυφορτωμένο
μας πρόγραμμα με τις πάρα πολλές εξετάσεις θα είναι ακόμα πιο δυσβάστακτο
για εμάς. Κατά την άποψη μου, είναι καλύτερο να αυξήσουν τα project, τις
ομαδικές παρουσιάσεις για να μπορούν να αντεπεξέλθουν και οι αδύνατοι
συμμαθητές μας. Με αυτό το μέτρο που προωθούν, θα μετατραπεί το σχολείο
για λίγους και εκλεχτούς.»

Επιμέλεια:
Νικόλας Καλογήρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Μαθητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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ευρωπαϊκά θέματα
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται σε
τελικός στάδιο όπως λέγεται, µια εµπορική συµφωνία,
η οποία λέγεται ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, «δεν θα έχει
όµοιό της στην ιστορία». Η εν λόγω συνθήκη προχωράει
τα πράγµατα πολύ περισσότερο από µια απλή εµπορική
συµφωνία. Η TTIP στη σηµερινή της µορφή, θα είχε
ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής καθώς και µη αναστρέψιµες
επιπτώσεις σε πολλές πτυχές της καθηµερινής µας ζωής,
και ειδικότερα στους τοµείς της υγείας, των τροφίµων,
της εργασίας, της ασφάλειας των προϊόντων, του
περιβάλλοντος, των κοινωνικών προτύπων καθώς και
των προτύπων που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα.
Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων
είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερων
επενδύσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο
των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΗΠΑ. Στόχος της TTIP είναι να παραμερίσει τις
«κανονιστικές ρυθμίσεις» που αποτελούν εμπόδιο στην
κερδοφορία πολυεθνικών επιχειρήσεων στις δύο μεριές
του Ατλαντικού.
Οι κανονιστικές ρυθμίσεις είναι νόμοι για την προστασία
των πολιτών από τους κινδύνους που απειλούν την υγεία,
την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη χρηματοοικονομική
τους ασφάλεια. Αυτό που σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση με τη βοήθεια της διατλαντικής εμπορικής και
επενδυτικής εταιρικής σχέσης είναι να αναζητήσει
ορθολογικούς τρόπους για να καταστούν πιο συμβατές
μεταξύ τους οι κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ και των
ΗΠΑ.
Αυτό επιδιώκεται για δύο λόγους. Γιατί η μείωση της
περιττής γραφειοκρατίας θα μειώσει το κόστος των
διατλαντικών επιχειρηματικών σχέσεων, και θα είναι
πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν
τόσο με την αμερικανική όσο και με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία και δεύτερο γιατί η στενότερη συνεργασία
με τις ΗΠΑ θα καταστήσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις
πιο αποτελεσματικές.
Τα κυριότερα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ
μιας «διατλαντικής κοινής αγοράς» είναι η αύξηση
της απασχόλησης και του ΑΕΠ, ισχυρισμοί εν πολλοίς
έωλοι. Η συμφωνία δεν αφορά το εμπόριο (οι δασμοί
είναι ήδη πολύ χαμηλοί), ούτε τα γραφειοκρατικά
εμπόδια στην πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά
περισσότερο μη δασμολογικά εμπόδια, προδιαγραφές,
εταιρικά δικαιώματα, αυξημένες εγγυήσεις επενδύσεων,
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. Από την
άλλη, γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες
αποκρύβονται, ιδιαίτερα σε εργασιακά δικαιώματα,
εθνική και λαϊκή κυριαρχία, περιβάλλον, δημόσια αγαθά
κ.ά.
Σημαντικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι το 60%
του παγκόσμιου ΑΕΠ θα ελέγχεται ουσιαστικά από τη
«διατλαντική οικονομική ελίτ», έχοντας στρατιωτικό
βραχίονα το ΝΑΤΟ και καθοδηγητή τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική, αποτελεί κίνδυνο για τις ελευθερίες και τα
δικαιώματα των λαών και των εργαζομένων σε Ε.Ε.-ΗΠΑ.
Η προσέγγιση Ε.Ε.-ΗΠΑ με τους όρους που γίνεται
λειτουργεί σε βάρος των λαών και των εργαζομένων
για αυτούς τους λόγους τοποθετούμαστε εναντίον.
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π ρ ώ τ η
εκδρομή της
ΕΔΟΝ στο
Τρόοδος
ή τ α ν
αφιερωμένη
στο
1ο
Παγκύπριο
Φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ
και στο 7ο
Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και
πραγματοποιήθηκε το 1959.
Τα συνθήματα που αντηχούσαν
τότε, απο τους χιλιάδες νέους στη
διάρκεια της εκδρομής, συγκινούν
μέχρι και σήμερα ολόκληρο τον
κυπριακό λαό. Συνθήματα ενότητας,
συνεργασίας, δημοκρατίας.
Ο ετήσιος αυτός θεσμός αποτελεί τη
στιγμή που χιλιάδες δημοκρατικοί
και προοδευτικοί νέοι απο όλη
την Κύπρο, συνδυάζουν τη
συμβολή τους στον αγώνα για
απελευθέρωση και τις τρέχουσες
πολιτικές εξελίξεις, μαζί με
την ποιοτική ψυχαγωγία, ενώ
αποτελεί μετά το 2004, ξανά
συναπάντημα Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων νέων.
Μετά την αντιιμπεριαλιστική πορεία
ενάντια στις βρεττανικές βάσεις, οι
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
νέοι συγκεντρώθηκαν στον
εκδρομικό χώρο στα Πλατάνια,
όπου πραγματοποιηθήκε πολιτικοκαλλιτεχνικό πρόγραμμα,
στέλνοντας το μήνυμα του κοινού
αγώνα χωρίς ξένες επεμβάσεις,
χωρίς βάσεις και ΝΑΤΟ.
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Άντρος
Κυπριανού, στο χαιρετισμό του
προς του Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους νέους, τόνισε
μεταξύ άλλων πως : «Επιδιώκουμε
λύση που να συνενώνει το κράτος
και το λαό μας και όχι να θεσμοθετεί
τη χωριστή διαβίωση. Λύση που να
απομονώνει τα όποια φασιστικά και
σοβινιστικά στοιχεία.Οποιαδήποτε
άλλη επιλογή,με όποιο μανδύα
και αν περιβάλλεται,θα οδηγήσει
στην οριστική διχοτόμηση.Το ΑΚΕΛ
δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί
κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται ποτέ
να συναινέσουμε σε κλείσιμο του
Κυπριακού που θα επιβάλλει στο
λαό μας να ζει πλάι-πλάι αλλά
όχι μαζί. Που θα τον αναγκάζει
να συμβιώνει με την απειλή, με
στρατεύματα, βάσεις και αβέβαιο
μέλλον».
Ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χρίστος Χριστόφιας,
απευθύνοντας χαιρετισμό στην
εκδρομή, τόνισε πως «Έχουμε την
πίστη και την πεποίθηση ότι αργά
ή γρήγορα θα έρθει εκείνη η μέρα,
που Ε/κ και Τ/κ θα βρεθούμε ξανά
μαζί στις ίδιες γειτονιές, στους
ίδιους χώρους δουλειάς για το
μεροκάματο, στα ίδια μετερίζια
της ταξικής πάλης και μαζί, πάντα
κάτω από τον ίδιο ουρανό, θα
οικοδομήσουμε το μέλλον μας και
το μέλλον των παιδιών μας σε μια
ειρηνική και ευημερούσα Κύπρο.»

ρεπορτάζ
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Η «Νεολαία» βρέθηκε στο χώρο και συνομίλησε με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
νέους, σχετικά με την συμμετοχή τους στην Παγκύπρια Εκδρομή ΕΔΟΝ στο Τρόοδος.
Μαριλένα Δημητρίου, φοιτήτρια: «Το πιο σημαντικό κομμάτι της παγκύπριας εκδρομής στο Τρόοδος, είναι η
αντιϊμπεριαλιστική πορεία και η συμμετοχή των Τουρκοκύπριων νέων σε αυτή, οι οποίοι δίνουν τον δικό τους αγώνα
όπως και εμείς για να ζήσουμε όλοι μαζί σε μια επανενωμένη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα και ξένες επεμβάσεις.»

Νεφέλη Στεφάνου, μαθήτρια: «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτός ο θεσμός κάθε χρόνο να είναι και μαζικότερος
με νέους, ώστε να στείλουμε το μήνυμα πως είμαστε ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στο ΝΑΤΟ και επιθυμούμε οι
ξένες βάσεις να αποχωρήσουν από το νησί μας, αλλά και για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πως πιστεύουμε στην
επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκύπριους ως νεόι και πως εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή διχοτόμησης.»

Κωνσταντίνος Νικολάου, φοιτητής-εργαζόμενος: «Η σημερινή μας παρουσία στη εκδρομή της ΕΔΟΝ, κρίνεται
απαραίτητη για όλους τους νέους. Ενδυναμώνει τη σχέση μας με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, καθώς έχει
δικοινοτικό χαρακτήρα και παράλληλα καταδικάζει την παρουσία αγγλικών βάσεων σε σχέση και με την επικαιρότητα
σήμερα, δηλαδή με την επέμβαση τους στα συριακά εδάφη και την προσφυγοποίηση χιλιάδων συνανθρώπων μας.
Η προσπάθεια που γίνεται για επανένωση του νησιού μας κρίνεται καθοριστική μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, για
το λόγο ότι εξελίσσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ε/κ και Τ/κ νέων και ενδυναμώνουμε τη φιλία μας για ένα καλύτερο
αύριο.»

Kemal Gulercan, Πρόεδρος Νεολαίας του Κόμματος «Ενωμένη Κύπρος» (BKP): «Είναι πολύ σημαντικό η αλήθεια να
είμαστε εδώ σήμερα νέοι και από τις δύο κοινότητες. Ενώ έχουν περάσει 12 χρόνια από το 2004, που ήρθαμε ως
τουρκοκυπριακές Οργανώσεις νεολαίας, ο θεσμός αυτός εξακολουθεί να διοργανώνεται ενάντια σε κάθε μορφή
κατοχής στην Κύπρο, συνεχίζοντας τον κοινό μας αγώνα. Ως Κύπριοι όλοι μας, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σήμερα
εδώ για μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο χωρίς στρατεύματα, ενδυναμώνοντας και τη φιλία μεταξύ μας.»

Armagan Aktan, Γενικός Γραμματέας Νεολαίας του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP): «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
για τη σημερινή μας παρουσία εδώ μεταξύ άλλων νέων συναγωνιστών και βλέπουμε αυτή την εκδήλωση όχι ως
μία εκδήλωση ψυχαγωγικού χαρακτήρα και κοινωνικοποίησης μεταξύ μας, αλλά ότι στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα
στον υπόλοιπο κυπριακό λαό. Οι βρετανικές βάσεις που υπάρχουν εδώ στο Τρόοδος είναι εργαλείο κατά της Μέσης
Ανατολής και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το γεγονός, επειδή επιθυμούμε η Κύπρος να ανήκει
στο λαό της και όχι στους ξένους. Βρισκόμενοι σήμερα όλοι μας εδώ, απο διάφορες Οργανώσεις νεολαίας στέλλουμε
το μήνυμα του κοινού αγώνα σε όλη την Κύπρο και η συνεργασία μας με την ΕΔΟΝ επιθυμούμε να είναι μακρά και
διαρκείας.»

Şehan Tomgüsehan, Πρόεδρος Νεολαίας Ρεπουμπλικανού Τουρκικού Κόμματος (CTP): «Είναι πολύ καλό ότι σήμερα
είμαστε εδώ με την ΕΔΟΝ, δυναμώνοντας τους δεσμούς φιλίας και επαναπροσέγγισης μεταξύ μας, Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι νέοι σε ένα κοινό αγώνα ακόμα και εάν ζούμε σε δύο ξεχωριστές κοινότητες, στέλνουμε ένα δυνατό
μήνυμα πως επιθυμούμε επανένωση και επαναπροσέγγιση της κοινής πατρίδας μας.»
Επιμέλεια:
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

βουλευτικές εκλογές

Φλεβάρης 2016
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Στις 22 Μαΐου καλούμαστε στις κάλπες για τις Βουλευτικές Εκλογές. Οι ψηφοφόροι της
Αριστεράς και του ευρύτερου Προοδευτικού και Δημοκρατικού χώρου έχουν επιλογή.
Απαντούμε στις προκλήσεις του σήμερα. Ψηφίζουμε ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις για να
οδηγήσουμε το λαό μας μπροστά!

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΟΣ Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΑΘΩΣ) Ιατρός-Χειρούργος,

Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Πρόεδρος Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Οικονομολόγος, Πολιτικός
Επιστήμονας, Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ ΛευκωσίαςΚερύνειας
4. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ Βουλευτής, Νομικός, Μέλος Π.Γ. της
Κ.Ε. ΑΚΕΛ
5. ΔΑΝΕΖΗ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Επιστήμονας,
Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ Βουλευτής, Παιδίατρος,
Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΗ Συνδικαλίστρια, Μέλος Γ.Σ. ΠΕΟ
8. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΛΩΡΗΣ) Ιατρός
9. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής, Πολιτικός Επιστήμονας,
Μέλος Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
10. ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Συνδικαλιστής, Μέλος Κ.Ε.Ε. ΑΚΕΛ
11. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πολιτικός Επιστήμονας, Μέλος
Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λ/σιαςΚερύνειας
12. ΤΣΙΤΣΕΚΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Νομικός, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
13. ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ Πολιτικός Επιστήμονας, Γενικός
Γραμματέας ΕΚΑ, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
14. ΧΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Νομικός, Πρόεδρος Ναυτιλιακής
Εταιρείας
15. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Βουλευτής, Δημοσιογράφος
16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός,
Πρώην Υπουργός Υγείας
17. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ Δημοσιογράφος
18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτικός
Μηχανικός, Μέλος Γ.Σ. ΠΕΟ
19. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Λέκτορας Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κύπρου
20. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Πολιτικός Επιστήμονας, Μέλος
Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ

ΕΓΓΡΑΨΟΥ
ΣΤΟΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Δικαίωμα εγγραφής
στους καταλόγους
έχουν όλοι οι νέοι/νέες
οι οποίοι μέχρι και την
ημερομηνία των εκλογών
(22 Μαΐου 2016) κλείνουν
τα δεκαοχτώ τους χρόνια.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι τις 2
Απριλίου 2016.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βουλευτής, Μηχανικός Βιομηχανίας &
Επεξεργασίας Ξύλου, Μέλος Κ.Ε.ΑΚΕΛ, Επαρχιακός Γραμματέας
ΕΚΑ Αμμοχώστου
2. ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ Πολιτικός Επιστήμονας, Υπεύθυνη
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Μέλος Γ.Σ. ΠΟΓΟ
3. ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Επαγγελματικής
Αγωγής
4. ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Δημοτικός
Σύμβουλος Αμμοχώστου
5. ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Δημοσιογράφος, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
6. ΚΟΥΚΟΥΜΑ-ΚΟΥΤΡΑ ΣΚΕΥΗ Βουλευτής, Γενική Γραμματέας
ΠΟΓΟ, Μέλος Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
7. ΚΥΡΜΙΤΣΗ Μ. ΤΑΣΟΣ Νομικός
8. ΠΙΕΡΗ ΓΙΑΝΝΟΣ Οικονομολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος
Αμμοχώστου, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
9. ΤΖΙΟΒΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Βουλευτής, Επιχειρηματίας, Μέλος
Κ.Ε. ΑΚΕΛ
10. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ Νομικός- Διεθνολόγος, Μέλος Π.Γ.
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
11. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΜΠΟΣ Ευρωπαϊκές-Διεθνείς Σχέσεις,
Παιδαγωγικά, Προϊστάμενος Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
ΤΕΠΑΚ, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

1. ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ Βουλευτής, Ιατρός ΠαθολόγοςΟγκολόγος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ Δήμαρχος, Μέλος Π.Γ. της
Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΛΑ Νομικός, Μέλος
Εκτελεστικού Συμβουλίου ΠΟΓΟ, Πρόεδρος Παγκύπριου
Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΑΡΧΟΣ Οικονομολόγος, Γεν.
Διευθυντής Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού
5. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΟΣ Βουλευτής, Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
6. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ Χημικός, Πολιτικός
Επιστήμονας
7. ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ Βουλευτής, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
8. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιθεωρητής και Σύμβουλος
Πυρόσβεσης
9. ΜΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Βουλευτής, Μηχανολόγος
Μηχανικός
10. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δημοσιογράφος
11. ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Κοινωνιολόγος, Νομικός,
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
12. ΧΡΙΣΤΟΥ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Νομικός
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής,
Φιλόλογος, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
2. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΝΘΗΣ (ΑΘΩΣ)
Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός
Σύμβουλος Λάρνακας, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
3. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Νομικός
4. ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Νομικός
5. ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Νομικός, Δημοτικός
Σύμβουλος Αραδίππου
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ Διεύθυνση
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πολιτικός
Επιστήμονας, Μέλος Κ.Ε.Ε. ΑΚΕΛ

ΚΑΘΟΔΟΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Θα πραγματοποιηθεί
κάθοδος προς
την Κύπρο για
τις Βουλευτικές
Εκλογές, ΜΟΝΟ για
τους ψηφοφόρους
του ΑΚΕΛ-Αριστερά
Νέες Δυνάμεις που
σπουδάζουν και
εργάζονται στην
Κρήτη.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

1. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Παιδαγωγικά,
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ
Πάφου
2. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Δημοσιογράφος, Μέλος Γραμματείας
Ε.Ε. ΑΚΕΛ Πάφου
3. ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Βουλευτής,
Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΟ Πάφου,
Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
4. ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Ασφαλιστής,
Πρόεδρος Οργάνωσης Πενταμελούς
Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.) Πάφου

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Όσοι εγγραφούν στον
ειδικό εκλογικό κατάλογο,
θα μπορούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα στα
εκλογικά κέντρα της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του
Λονδίνου και του Μάντσεστερ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι τις 2 Απριλίου
2016.
Μετακινήσεις ψηφοφόρων
θα υπάρχουν τόσο από την
Βουλγαρία προς Θεσσαλονίκη
όσο και από το Βέλγιο προς το
Λονδίνο.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

1. ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός
Επιστήμονας, Διευθύντρια Ομίλου
Επικοινωνίας «Διάλογος», Μέλος Π.Γ.
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
2. ΜΑΥΡΟΧΑΝΝΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ
Μηχανικός Αεροπλάνων, Πρώην
Βουλευτής
3. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πλαστικ
ός Χειρούργος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΒΟΗΘΕΙΑ

EΔΟΝ
www.edon.org.cy
00357- 22766459

ΑΚΕΛ
www.akel.org.cy
00357- 22761121

ΕΔΟΝόπουλα
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ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
ολοκλήρωσε με επιτυχία την καθιερωμένη
εκστρατεία του κάτω από τον τίτλο
«Κάλαντα Αλληλεγγύης». Η εκστρατεία
ξεκίνησε από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και
ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2016. Κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας, συγκεντρώθηκε
ένα συμβολικό ποσό πέραν των 3,500 ευρώ.
Η εκστρατεία αποτελεί μια θεσμοθετημένη
εκδήλωση του Παγκύπριου Κινήματος
ΕΔΟΝοπούλων, η οποία ιστορικά ξεκίνησε ως
μια προσπάθεια ανάπτυξης του αισθήματος
της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και του
διεθνισμού στα παιδιά που συμμετέχουν στις
συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων. Ο
τρόπος με τον οποίο αγκαλιάστηκε διαχρονικά
η εκστρατεία μας, οδήγησε στην επέκταση της
προσπάθειας αυτής και μέσα στην κυπριακή
κοινωνία. Παράλληλος στόχος μας, δηλαδή, είναι
η ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης, του
ανθρωπισμού και του διεθνισμού και ευρύτερα
μέσα στην κοινωνία, μέσα από την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά,
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο.
Αυτό που διαφοροποιεί την εκστρατεία
μας από τις τόσες άλλες «φιλανθρωπικές»
δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται
από διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο κατά
την περίοδο των Χριστουγέννων, είναι ότι η
προσπάθεια του Παγκύπριου Κινήματος για
ευαισθητοποίηση τόσο των παιδιών, όσο και της
κοινωνίας ευρύτερα, δεν περιορίζεται σε χρονική
περίοδο μερικών ημερών, αλλά εκφράζεται
μέσα από την καθημερινή, πολύπλευρη και
ολόχρονη μας δράση. Για το λόγο αυτό, όλες μας
οι δραστηριότητες, πέραν από το ψυχαγωγικό
τους χαρακτήρα, παίρνουν παράλληλα μορφή
ενημερωτικής εκστρατείας, πάνω σε θέματα
που αφορούν στα παιδιά.
Η εκστρατεία Κάλαντα Αλληλεγγύης 2016
ήταν αφιερωμένη στα προσφυγόπουλα της
Συρίας. Λόγω των πολεμικών συρράξεων
στη Συρία, πολλά παιδιά μένουν άστεγα,
χωρίς φαγητό και ρουχισμό, βιώνοντας
καθημερινά τη σκληρή πραγματικότητα
και τη βαρβαρότητα του πολέμου.

Πολλά παιδιά αναγκάζονται να μεταναστεύσουν
και αλλά μένουν σε καταυλισμούς, μέσα σε
αντίξοες συνθήκες διαβίωσης. Εκατομμύρια
οδηγούνται στην προσφυγιά. Αναγνωρίζοντας
ότι η κατάσταση αυτή δεν υπάρχει μόνο στη
Συρία, ούτε είναι μόνο φαινόμενο των ημερών
μας, επιδίωξη μας μέσα από αυτή την εκστρατεία
ήταν, παράλληλα, να θίξουμε γενικότερα το
προσφυγικό ζήτημα, καθώς πρόσφυγες
υπάρχουν επίσης από την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το
Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, την Ερυθραία και τόσες
άλλες χώρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι πίσω
από αυτά τα κύματα μεταναστών υπάρχει
κάτι κοινό. Όλοι είναι θύματα ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων στη χώρα τους. Επεμβάσεις, οι
οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δυνατών
και αδιαφορούν για τη μοίρα των λαών. Εναντίον
αυτών των επεμβάσεων αγωνιζόμαστε κι εμείς
ως παιδικό κίνημα, για ένα καλύτερο κόσμο. Τον
κόσμο της δικαιοσύνης και της ειρήνης.
Βλέπουμε την ανθρωπότητα να πτωχεύει, τόσο
υλικά, όσο και πνευματικά. Μέσα σε αυτές τις
συνθήκες τα μικρά μας ΕΔΟΝόπουλα έστειλαν
ηχηρά μηνύματα συμπαράστασης, αλληλεγγύης
και ανθρωπισμού. Μέσα από τις εκδηλώσεις
μας, τα παιδιά ανάπτυξαν το αίσθημα του
εθελοντισμού και αντιλήφθηκαν την προσφορά
χωρίς ανταλλάγματα. Τα ΕΔΟΝόπουλα είχαν
πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εκστρατεία
αλληλεγγύης από τα παιδιά, για τα παιδία.
Μια εκστρατεία που με όλες της δυνάμεις της
Οργάνωσής μας στηρίζει τους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη, σε αυτούς του δύσκολους
καιρούς. Εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη ήταν
και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
Βασικό συστατικό της διαχρονικής δράσης της
Οργάνωσης μας είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη,
κάτι που αποδείξαμε έμπρακτα και με τη φετινή
μας εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης». Η
ολοκλήρωση της εκστρατείας θα γίνει με την
αποστολή αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ στο Λίβανο,
όπου με τα καθαρά έσοδα της εκστρατείας θα
εξασφαλίσουμε βασικά
αγαθά, για παιδιά από τη
Συρία που διαμένουν σε
προσφυγικούς καταυλισμούς.
•Μαρία Αγαπίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Επαρχιακή Υπεύθυνη
ΕΔΟΝόπουλων Λεμεσού
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«Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν μαθητές των Τεχνικών Σχολών είναι το ψηλό κόστος
με το οποίο επιβαρυνόμαστε για να αγοράσουμε διάφορα υλικά, αλλά και εξοπλισμό για τα μαθήματα μας. Αρκετοί
συμμαθητές μου βρίσκονται στον κλάδο των καλλιτεχνικών σπουδών και επιβαρυνόμαστε με την αγορά εξοπλισμού
και υλικών. Τα υλικά αυτά δυστυχώς δεν παρέχονται από το σχολείο και αναγκαζόμαστε να τα προμηθευόμαστε από
διάφορα καταστήματα. Μέχρι στιγμής, αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε σαν μαθητές πέραν των 50 ευρώ σε ιδιώτες. Το
ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλοι συμμαθητές από τον κλάδο των Ξενοδοχειακών, αλλά και της Μηχανολογίας.»
Μιχάλης Σιοπαχάς, Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου

«Το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι
εξαιτίας της μοριοδότησης και του περιορισμού των θέσεων, φοιτούμε
σε κλάδους που δεν επιθυμούμε, με αποτέλεσμα κάποιοι συμμαθητές
μας να εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα. Αρκετές φορές έρχονται
περιπτώσεις συμμαθητών μας που για παράδειγμα ήθελαν να φοιτήσουν
Ξενοδοχειακά και τελικά καταλήγουν Μηχανολογία, επειδή δεν υπήρχαν
θέσεις. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τον
έγκαιρο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με την
πρόσληψη επιπλέον καθηγητών.»
«Αποτέλεσμα των αποκοπών στην παιδεία είναι οι ελλείψεις
σε εξοπλισμό των εργαστηρίων, ενώ υπάρχει σοβαρή
έλλειψη εργαλείων σε πολλές κατευθύνσεις. Από τα πλείστα
εργαστήρια, λείπουν αρκετά εργαλεία και υλικά συγκόλλησης
που είναι απαραίτητα για το μάθημα. Φυσιολογικά οι καθηγητές
προσπαθούν να εξοικονομήσουν υλικά για να μπορούν να
βγάλουν τη χρονιά με τα υλικά που υπάρχουν, εξέλιξη που
δυσκολεύει τόσο τους ίδιους όσο και εμάς τους μαθητές. Το
Υπουργείο Παιδείας πρέπει να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα
τις Τεχνικές Σχολές, επιλύοντας πολλά από τα καθημερινά μας
προβλήματα.»
Στέφανος Τούμπας, Α΄ Τεχνική, Λευκωσία

Χρίστος Ηροδότου, Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού

«Αρκετοί συμμαθητές μας στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς επιθυμούν όπως
ανοίξουν και άλλες κατευθύνσεις στην Τεχνική Σχολή που λειτουργεί στην περιοχή.
Σήμερα, δεκάδες μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν σε συγκεκριμένους κλάδους,
εκτός από τα Δομικά και τα Ξενοδοχειακά, αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται
καθημερινά στην Πάφο, επιβαρύνοντας έτσι οικονομικά τις οικογένειες τους. Τα
πιο πάνω προβλήματα πρέπει να επιλυθούν άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας
για να σταματήσει η Τεχνική Εκπαίδευση να είναι ο «φτωχός συγγενής» της
Παιδείας μας.»
Σωκράτης Αρκαδίου, Τεχνική Σχολή Πάφου

«Η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, στεγάζεται σε πάρα πολύ παλιά κτήρια, που δεν συντηρούνται
κατάλληλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένα σημεία φαίνονται τα σίδερα μέσα από τους τοίχους,
ένδειξη πως το σχολείο χρειάζεται άμεσα ανακαίνιση.
Το χειμώνα, οι θερμάνσεις δεν λειτουργούν από το πρωί, με αποτέλεσμα να είναι κρύες οι αίθουσες και να
μην μπορούν οι μαθητές να αντεπεξέλθουν στο μάθημα.Επίσης, αρκετές φορές λόγω της έλλειψης σχολικών
βιβλίων τα μαθήματα παραδίδονται από φυλλάδια.»
Ανδριανός Αντωνιάδης, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα
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Π

ραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2015,
το 42ο ετήσιο συνέδριο της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκατοντάδες
αντιπροσώποι φοιτητών από όλες τις Φοιτητικές
Ενώσεις Κυπρίων φοιτητών, από σπουδαστικά κέντρα
της Κύπρου, της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Φλεβάρης 2016

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νέας Τάξης Πραγμάτων
σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα, στάλθηκε και
μήνυμα συμπαράταξης προς την ΤουρκοΚυπριακή
Νεολαία.

Μέσα από την πλειοψηφία των θέσεων που εκφράζουν
πλέον την ΠΟΦΕΝ, με το πέρας του 42ου συνεδρίου,
πρέπει να θεωρείται ότι η ΠΟΦΕΝ μπαίνει πλέον σε μία
νέα χρονιά διεκδίκησης
και υπεράσπισης των
δικαιωμάτων των
φοιτητών, αλλά και
των κεκτημένων
τους, σπάζοντας
•Πρόεδρος: Χρίστος Στρόππος (Αναγέννηση)
την αδράνεια που
την χαρακτήριζε τα
•Αντιπρόεδρος: Αντρέας Σόλωνος (Προοδευτική Κ.Φ.)
τελευταία τρία χρόνια.
•Γενικός Γραμματέας: Σεβήρος Κούλας (Προοδευτική Κ.Φ.)
Ενδυναμώνεται η
θέληση και ο αγώνας
•Οργανωτικός Γραμματέας: Μυριάνθη Πέτρου (Προοδευτική Κ.Φ.)
των φοιτητών για
•Γενικός Ταμίας: Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου (Προοδευτική Κ.Φ.)
λύση του Κυπριακού,
•Γραμματέας Εκδηλώσεων και Πολιτισμού: Φρόσω Στέλιου (Προοδευτική Κ.Φ.)
στο πλευρό του λαού
μας, ενώ στέλνεται
•Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Αντρέας Ελευθερίου (Πρωτοπορία)
ξεκάθαρο μήνυμα ότι
•Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Στυλιανός Γεωργίου (Πρωτοπορία)
οι Τ/Κ δεν είναι εχθροί
μας, αλλά, αντίθετα,
•Γραμματέας Φοιτητών Εξωτερικού: Γεώργιος Κόρτας (Πρωτοπορία)
μαζί θα οικοδομήσουμε
•Γραμματέας Φοιτητών Εσωτερικού: Κωνσταντίνος Γεωργίου (Πρωτοπορία)
το κοινό μας μέλλον
•Γραμματέας Διεθνών Φοιτητών: Κυριάκος Χατζηνικολάου (Πρωτοπορία)
στην κοινή μας
πατρίδα.

Καταρτισμός Γενικής Γραμματείας ΠΟΦΕΝ

Μέσα από τις διεργασίες του συνεδρίου, η Προοδευτική
Κ.Φ. καταθέσε τις απόψεις της για όλα τα θέματα που
αφορούν τη νεολαία και τους φοιτητές, τόσο μέσα
από τις ομιλίες των εκπροσώπων της, όσο και μέσα
από τα ψηφίσματα που καταθέσε. Τα ψηφισμάτα που
εκγκρίθηκαν στο συνέδριο, καθορίσαν τις θέσεις και
τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες καλείτε να
υπερασπιστεί και να υλοποιήσει η Ομοσπονδία για
τον επόμενο ένα χρόνο στα ζητήματα του Κυπριακού,
των φοιτητικών ζητημάτων, της οικονομίας, της

Χαρακτηριστικό
είναι ότι για πρώτη
φορά η φοιτητική
παράταξη του ΔΗΣΥ,
ΦΠΚ Πρωτοπορία, στήριξε το περιεχόμενο του
μηνύματος προς την Τουρκοκυπριακή νεολαία που
εμπεριέχει συνθήματα όπως «οι Τουρκοκύπριοι
δεν είναι εχθροί μας, αλλά αδερφοί μας» αλλά
και καταδίκης ακροδεξιών επιθέσεων κατά Τ/Κ,
αφήνοντας πίσω –έστω στα χαρτιά- το δηλητήριο
του εθνικισμού-σοβινισμού που χαρακτήριζε τη
δράση και τις θέσεις της των περασμένων χρόνων,
που μόνο ζημιά προκαλούσαν στις προσπάθειες της
Ομοσπονδίας και για ενδυνάμωση του αγώνα για λύση

και επαναπροσέγγιση. Μια στάση, που ελπίζουμε
να είναι ειλικρινής, μακριά από τα μικροπολιτικά
συμφέροντα που μας έχει συνηθίσει η παράταξη
του Συναγερμού και που δικαιώνει ταυτόχρονα τις
διαχρονικές και συνεπείς θέσεις της Προοδευτικής
για το κυπριακό πρόβλημα.
Επίσης, είναι γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία της
ΠΟΦΕΝ, μετά από ένα χρόνο ακατάρτιστου, έχει
καταρτιστεί στην πρώτη της συνεδρία μετά το 42ο
Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου
2016. Οι εξελίξεις γύρω από τα φοιτητικά ζητήματα με
τις συνεχείς επιθέσεις της κυβέρνησης στα δικαιώματα
των φοιτητών, όπως το πρόσφατο νομοσχέδιο που
αποτελεί λαιμητόμο για τους δικαιούχους της χορηγίας
και το φοιτητικού πάκέτου, αλλά και η κατάσταση
που οι πολιτικές λιτότητας έχουν επιφέρει στην
οικονομίας καθώς και οι προσπάθειες για επίλυση του
Κυπριακού, καθιστούν αναγκαίο όπως το φοιτητικό
κίνημα αναλάβει ενεργό ρόλο.
Μέσα από τις θέσεις του 42ου συνεδρίου της ΠΟΦΕΝ,
που κατευθύνουν την δράση της Ομοσπονδίας, η
Προοδευτική θα δώσει, όπως έπραττε διαχρονικά,
τη μάχη ώστε η Ομοσπονδία να αποκτήσει ενεργό και
καθοριστικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα. Πρώτιστος
στόχος η ανάπτυξη του διεκδικητικού και μαζικού
χαρακτήρα της ΠΟΦΕΝ και η εδραίωση της στην
κοινωνία και ειδικότερα στους χώρους σπουδών.
Ραντεβού, λοιπόν, στον αγώνα που μας καλεί η
ιστορία της παράταξής μας, μαζί με όλους τους
φοιτητές σε όλους τους χώρους σπουδών, κόντρα
στις πολιτικές που προσπαθούν να μετατρέψουν το
δικαίωμα στη μόρφωση, σε προϊόν και μάλιστα για
τους λίγους. Εμπρός λοιπόν για μια ΠΟΦΕΝ μαζική
και διεκδικητική, για μένα για ‘σενα, για μας!
•Αντρέας Σόλωνος
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Αντιπρόεδρος ΠΟΦΕΝ
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Τ

ην απόφαση
του Υπουργικού
Συμβουλίου για
τον Ακάμα έθεσαν
ενώπιον της Κομισιόν
οι Ευρωβουλευτές
του
ΑΚΕΛ,
Ν.
Συλικιώτης και Τ.
Χατζηγεωργίου.
Συγκεκριμένα,
τόνισαν πως η εν
λόγω απόφαση
θα προωθήσει τα
συμφέροντα λίγων
μεγαλοϊδιοκτητών
εις βάρος των
συμφερόντων της κοινωνίας και
θα αποβεί καταστροφική για την προστατευόμενη
περιοχή.

Τ

ελικά, δεν κληρονομήσαμε το περιβάλλον από τα παιδιά μας, αυτά που θα κληρονομήσουν όμως από μας
θα είναι τσιμέντο και άχαρη ετσιθελική «ανάπτυξη». Δεν εξηγείται διαφορετικά η στάση της παρούσας
Κυβέρνησης και της διυπουργικής επιτροπής που προσπαθούν με κάθε τρόπο να παραδώσουν τον Ακάμα
–ένα μοναδικό μέρος φυσικού πλούτου σε ολόκληρη την Ευρώπη- στα χέρια λίγων επιχειρηματιών. Η
κοινωνία και οι πολίτες δεν πρέπει να πατήσουν την μπανανόφλουδα της «ανάπτυξης» και τη δικαιολογία
ότι η ευρύτερη περιοχή του Ακάμα θα «πάρει τα πάνω» της.

Η διυπουργική επιτροπή με απόφαση της, ουσιαστικά εξαιρεί την ιδιωτική γη από το εθνικό πάρκο Ακάμα και με τις
ευλογίες του Υπουργικού Συμβουλίου θα καταρτιστεί ένα νέο Τοπικό Σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον ιδιώτη
να αναπτύξει όπως θέλει τη γη του.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: ο Ακάμας είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 και σε περιοχές Natura δεν
ενδείκνυται να γίνονται αναπτύξεις. Επίσης, τέτοιες ενέργειες το μόνο που πετυχαίνουν είναι να συρρικνώνουν και να
κατακερματίζουν το περιβάλλον, πόσο μάλλον μια ήδη προστατευόμενη περιοχή και όλα αυτά, για τα λεφτά που θα
επωφεληθούν οι λίγοι με τις οικοδομικές και τουριστικές επιχειρήσεις τους.
Η θέση μας ως ΕΔΟΝ, αλλά και του ΑΚΕΛ, είναι ξεκάθαρη. Ότι δηλαδή θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας να
προστατεύσουμε όλες τις περιοχές φυσικού πλούτου, αποτρέποντας πρώτα και κύρια τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Ήδη, οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου, κατέθεσαν ερώτηση προς την Κομισιόν
και την καλούν να απαντήσει «σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατεύσει τον Ακάμα, ο οποίος αποτελεί
μοναδικό οικότοπο με ύψιστη περιβαλλοντική σημασία, τόσο για την Κύπρο όσο και για την ΕΕ».
Επιπρόσθετα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της αρμόδιας για το θέμα, κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλοντος,
Δρ. Αδάμος Αδάμου, με δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ζήτημα και στα γεγονότα, διερωτόμενος αν η κυβέρνηση προσπαθεί
να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα και αν η λύση στο πρόβλημα είναι οι άναρχες αναπτύξεις. Παράλληλα, το
ΑΚΕΛ ζητά, όπως είπε, από την κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο και την διυπουργική επιτροπή να τοποθετηθούν
ξεκάθαρα ως προς το τι προτίθενται να πράξουν στην περιοχή του Ακάμα.
Τέλος, ένα σημαντικό κατά την άποψη μας γεγονός είναι η στήριξη του ΑΚΕΛ στις προσπάθειες των περιβαλλοντικών
κινημάτων της περιοχής και ότι το κόμμα μας τοποθετείται υπέρ της δημιουργίας ενός Εθνικού Πάρκου, αφού
η δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου μόνο θετικά θα επιφέρει στην περιοχή και θα αναπτυχθούν παράλληλα και
οι γύρω κοινότητες.
Η πολιτεία οφείλει να προστατέψει τον Ακάμα και τον κάθε Ακάμα, οφείλει να βρει λύση στο πρόβλημα, οφείλει
να διασφαλίσει το μέλλον μιας τέτοιας μοναδικής περιοχής, οφείλει, τέλος, να διασφαλίσει το περιβάλλον που
θα κληρονομήσουν τα παιδιά μας!
•Χρίστος Χριστοδούλου
Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος ΚΣ ΕΔΟΝ

Στην γραπτή ερώτηση που απέστειλαν οι δύο
Ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να απαντήσει
σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατεύσει
τον Ακάμα, ο οποίος αποτελεί μοναδικό οικότοπο
με ύψιστη περιβαλλοντική σημασία, τόσο για την
Κύπρο όσο και για την ΕΕ.
Οι Ευρωβουλευτές ενημέρωσαν την Κομισιόν πως
στις 11 Ιανουαρίου 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, προτού να υπάρξει τελικό
Διαχειριστικό Σχέδιο για τον Ακάμα, αποφάσισε να
υιοθετήσει τις προτάσεις Διυπουργικής Επιτροπής,
οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για οικοδομική
ανάπτυξη εντός της προστατευόμενης περιοχής
Ακάμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην απόφαση
να εξαιρεθούν οι ιδιωτικές περιουσίες από το
«Εθνικό Δασικό Πάρκο», καθώς και στην απόφαση
να εκπονηθεί νέο πολεοδομικό Σχέδιο για την
προστατευόμενη περιοχή του Ακάμα που μένει εκτός
Πάρκου.
Υπενθυμίζεται πως οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ είχαν
αναδείξει το θέμα στην Κομισιόν από το Νοέμβριο
του 2015, προειδοποιώντας για τις προτάσεις της
Διϋπουργικής Επιτροπής και τους κινδύνους που
εγκυμονούσαν.
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1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1992 - Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπογράφουν
επίσημα τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1933 - Ο Αδόλφος Χίτλερ διαλύει το γερμανικό Κοινοβούλιο.
•1943 - Παραδίδεται στον Κόκκινο Στρατό το τελευταίο οχυρό
των Γερμανών στο Στάλινγκραντ, στην ΕΣΣΔ, τερματίζοντας
μία από τις πιο καθοριστικές μάχες του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1962 - Ο αμερικανός Πρόεδρος Κένεντι επιβάλλει εμπάργκο
στην Κούβα

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1945 - Αρχίζει η Διάσκεψη της Γιάλτας, όπου οι ηγέτες της
ΕΣΣΔ, της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ συζήτησαν για τους
όρους συνθηκολόγησης της Γερμανίας

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1925 - Η Κύπρος ανακηρύσσεται αποικία του αγγλικού
στέμματος.

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1919 - Τα πρώτα ελληνικά τμήματα αποβιβάζονται στην
Οδησσό της Ρωσίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις
επιχειρήσεις των Συμμάχων κατά των Μπολσεβίκων.

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Π

αρατηρούμε τον τελευταίο
καιρό,με αισθήματα ντροπής, όχι
όμως έκπληξης, την προσπάθεια
της κυβέρνησης Αναστασιάδη
για διαγραφή της δημοκρατικής
αντίστασης και την ιστορικής αλήθειας για το
δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της
εισβολής του 1974. Αυτός είναι ο στόχος με
τις προγραμματισμένες επισκέψεις μαθητών
στο κρησφύγετο του Γρίβα, με πρόφαση τη
δράση του στα χρόνια 1955-59, ως αρχηγός της
ΕΟΚΑ, αφήνοντας στο σκοτάδι την υπόλοιπη
δράση του που μόνο δημοκρατική δεν ήταν και
καθόλου συμφέρουσα για το λαό μας.
Δυστυχώς, στα σχολεία μας δίνεται έμφαση στη
δράση του κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και μάλιστα
με ύφος υμνητικό και καθόλου αντικειμενικό.
Καμιά αναφορά στο ότι ο Γρίβας ήταν ιδρυτής
και αρχηγός της φιλοβασιλικής και φασιστικής
οργάνωσης «Χ»,η οποία συνεργάστηκε με τους
Γερμανούς Ναζί στην Ελλάδα. Εξάλλου, ο ίδιος
δήλωνε πως δημιούργησε την Οργάνωση αυτή,
όχι για να αντισταθεί στους Γερμανούς, αλλά
για να εμποδίσει την κατάληψη της εξουσίας
από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ως γνωστός αντικομουνιστής
και «κομμουνιστοφάγος» που ήταν.
Κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας στην
Κύπρο, ο Γρίβας παρουσίασε στον Μακάριο
τις απόψεις του για ένοπλο αγώνα. Αρχικά,
ο Μακάριος είχε τις αμφιβολίες του, αλλά
τελικά αποδέχτηκε με τον όρο να γίνονται
μόνο πράξεις δολιοφθοράς κατά των Βρετανών
χωρίς θύματα. Έτσι, αρχίζει η δράση της
ΕΟΚΑ. Το ΑΚΕΛ, προειδοποιούσε ότι ένας
ένοπλος αγώνας θα οδηγήσει την Κύπρο σε
επικίνδυνες περιπέτειες που θα δίχαζαν το λαό
και ότι μόνο πολιτικός αγώνας με μπροστάρη
το σύνολο του λαού μας, θα οδηγούσε στη
λύτρωση, εκτίμηση για την οποία βέβαια και
δικαιώθηκε από την ίδια την ιστορία. Παρ’ όλα
αυτά, σε σύντομο χρονικό διάστημα φάνηκε
ότι στόχος του Γρίβα ήταν η εξόντωση των
Κύπριων κομμουνιστών, ως η πιο οργανωμένη
αντίπαλη πολιτική δύναμη που αγκαλιάστηκε
από το λαό μας και που έθεσε το στόχο για
απαλλαγή από το Βρετανικό ζυγό. Έτσι, ξεκινά
τη διάδοση ψεμάτων περί προδοσίας από την
Αριστερά, ξεσπώντας σε άγριες δολοφονίες
και κακοποιήσεις αριστερών, μαζί με τους
γνωστούς-αγνώστους μασκοφόρους του Γρίβα.

•1973 - Ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προέδρου
για 3η φορά χωρίς ανθυποψήφιο.
•1980 - «Φεύγει» από τη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης

Ο ίδιος στα απομνημονεύματα του έγραψε
«Οι κομμουνιστές είναι αντίπαλοι μας είτε
το θέλουμε είτε όχι, ενδείκνυται να τους
εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα, ώστε
να μην επηρεάσει το εθνικό ζήτημα…». Προς
τιμήν του ΑΚΕΛ, δεν απάντησε με το ίδιο
νόμισμα, κάτι που θα σήμαινε εμφύλιο πόλεμο,
αλλά απάντησε με πολιτικές διαμαρτυρίες,
παραμένοντας η μόνη πραγματική συνεπής
και πατριωτική δύναμη.
Μετά το τέλος του αγώνα και την ανακήρυξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γρίβας συνέχιζε
να αποτελεί αρνητικό παράγοντα εξελίξεων.
Ακολούθησε η άνοδος της Χούντας στην
Ελλάδα το 1967 και η συνεργασία μαζί τους
για ανατροπή του Μακαρίου, μιας και ο Γρίβας
τον θεωρούσε υπεύθυνο για την αποτυχία του
ένοπλου αγώνα και για τις συμφωνίες Ζυρίχης
– Λονδίνου. Έτσι, δημιουργεί την ΕΟΚΑ Β το
1971, μια φασιστική – εθνικιστική παράνομη
Οργάνωση, για να υποσκάψει την ανεξαρτησία
της Κύπρου με στόχο την Ένωση, με βομβιστικές
επιθέσεις σε αστυνομικούς σταθμούς και
στυγνές εκτελέσεις δεκάδων δημοκρατικών
οπαδών του Μακαρίου και ΑΚΕΛιστών. Το
αποκορύφωμα ήταν το πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου, αφού είχαν προηγηθεί πολλά σχέδια
για ανατροπή του Μακαρίου, όπως «Απόλλων»,
«Ερμής» κ.α. που ο ίδιος εμπνεύστηκε. Όλα
αυτά, οδήγησαν στη βάρβαρη τουρκική εισβολή
του 1974.
Ο λαός μας ακόμη πληρώνει τη φασιστική και
προδοτική δράση του Γρίβα στον τόπο μας. Η
κατοχή εξακολουθεί να παραμένει. Ως νεολαία,
έχουμε καθήκον και χρέος να αντισταθούμε σε
όποιον προσπαθεί να παραχαράξει την ιστορία
του τόπου μας, δηλητηριάζοντας τους νέους με
τον εθνικισμό-σοβινισμό. Οι κυβερνώντες δεν
μπορούν να επιδιώκουν επαναπροσέγγιση με
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας από
τη μια και από την άλλη να υμνούν το σύμβολο
του εθνικισμού-σοβινισμού που δίχασε το λαό
μας. Δε γίνεται να επιδιώκουν λύση και να
ονειρεύονται ακόμα ένωση με την Ελλάδα. Ο
λαός μας δε χρειάζονται μνημεία και μνημόσυνα
για να μας θυμίζουν τον Γρίβα! Μας τον θυμίζει
καθημερινά ο κατεχόμενος Πενταδάκτυλος μας!
•Στυλιάνα Τέγγερη
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1898 - Γεννιέται ο Γερμανός Μπέρτολτ Μπρεχτ κομμουνιστής
συγγραφέας, ποιητής θεατρικός συγγραφέας
•1975 - Πεθαίνει ο Νίκος Καββαδίας, ποιητής και
πεζογράφος

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1809 - Γεννιέται ο Κάρολος Δαρβίνος
•1945 - Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας ανάμεσα στο
ΕΑΜ και στην κυβέρνηση.
•1977 - Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Ραούφ Ντενκτάς,
συμφώνησαν σε τέσσερις κατευθυντήριεςγραμμές για την
•επίλυση του Κυπριακού.

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1945 - Ο σοβιετικός στρατός απελευθερώνει τη Βουδαπέστη.

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1884 - Γεννιέται στον Πύργο (Μπουργκάς) της Βουλγαρίας ο
κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1999 - Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παραδίδει στην Τουρκία
τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν.
•2003 - Πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε πάνω από
600 πόλεις παγκοσμίως ενάντια στην επίθεση στο Ιράκ των
ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Η συμμετοχή υπολογίζεται σε
παραπάνω από 8,5 εκατομμύρια.

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1979 - Αποφασίζεται να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη 305
άτομα, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στο πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου 1974 για ανατροπή του προέδρου Μακαρίου.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1883 - Γεννιέται ο μεγάλος λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης.
•1914 – Γεννιέται ο Κώστας Μόντης.
•1956 - Εκδίδεται η εφημερίδα «Χαραυγή».

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1848 - Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύουν το
«Κομμουνιστικό Μανιφέστο»

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1943 - Ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων
(ΕΠΟΝ). 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
•2008 - Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκλέγεται ο
Δημήτρης Χριστόφιας με ποσοστό 53,36%,

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1964 - Αποφασίζεται η δημιουργία Εθνικής Φρουράς για την
αντιμετώπιση της έκρυθμης κατάστασης στην Κύπρο, μετά
τις διακοινοτικές ταραχές και τις απειλές της Τουρκίας για
εισβολή.

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

•1933 - Τη νύχτα της 26ης προς 27 Φλεβάρη, οι ναζί
προχωρούν στην προβοκάτσια κατά των κομμουνιστών με τον
εμπρησμό του γερμανικού κοινοβουλίου (Ράιχσταγκ).
•1943 - Πεθαίνει ο μεγάλος Ελληνας ποιητής Κωστής
Παλαμάς.
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συνέντευξη

Φλεβάρης 2016

«Ν»: Υπάρχει μουσική παράδοση στην
οικογένεια και πήρες το «μικρόβιο»; Πότε και
πώς μπήκε το τραγούδι στη ζωή σου;

Η Μιρέλα Πάχου γεννήθηκε
το 1986 στη Ρόδο, όπου και
μεγάλωσε. Η σχέση της με
τη μουσική ξεκίνησε όπως
λέει και η ίδια, από τότε που
θυμάται τον εαυτό της. Η
μουσική υπήρχε για αυτήν
παντού και πάντα, στο σπίτι,
στο σχολείο, στο ωδείο.
Καθοριστικό παράγοντα στην
ενασχόληση της αυτή, έπαιξε
ο πατέρας της Αγαπητός
Πάχος, ο οποίος είναι και
αυτός μουσικός. Πέρα από
τη μουσική που δεδομένα
αποτελεί τρόπο ζωής για
τη Μιρέλα, έχει επιπλέον
σπουδάσει Νομική και έχει
διδακτορικό στο Δημόσιο
Δίκαιο.
Στο μουσικό κομμάτι, η
Μιρέλα έχει συνεργαστεί
μεταξύ άλλων με τους:
Καζούλη, Μαχαιρίτσα,
Σαββόπουλο,Ζουγανέλης,
Μπουλά, Κίτρινα
Ποδήλατα, Θηβαίο,
Παπίου, Μάργαρη, Κούτρα,
Γραμμένο,Παπακωνσταντίνου,
Νταλάρα, Μαυρουδή. Τα
τελευταία χρόνια παίζει με
τον Μίλτο Πασχαλίδη, ενώ,
πλέον, έχει πολλές διακρίσεις
ως σολίστ στο ακορντεόν
συμμετέχοντας σε μεγάλες
συναυλίες, όπως «Οι Άγγελοι
ζουν ακόμη στη Μεσόγειο»
του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
και στο μουσικό αφιέρωμα
του Διονύση Σαββόπουλου
«Μάνος Χατζιδάκις τώρα»
στο Ηρώδειο.

Πήρα το «μικρόβιο» από τον πατέρα
μου, που είναι σπουδαίος λαϊκός
τραγουδιστής. Μάλιστα, στο δίσκο
μου που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο
τραγουδάμε μαζί τα «Γράμματα»,
σε στίχους και μουσική του Βασίλη
Καζούλη. Γενικά μεγάλωσα σε ένα
σπίτι γεμάτο μουσικές και κάπου στα
πέντε μου άρχισα να εκφράζομαι
παίζοντας πιάνο.
«Ν»: Τι σημαίνει για σένα το τραγούδι και τι
μηνύματα στέλνεις μέσα από τα τραγούδια
σου;

Το τραγούδι είναι για μένα μία
διαρκής έκφραση όλης της παλέτας
των συναισθημάτων που βιώνει ένας
άνθρωπος, από τη μεγαλύτερη χαρά
ως την απόλυτη λύπη. Χαίρομαι πολύ
να τα μοιράζομαι.
«Ν»: Πότε ήταν η πρώτη σου δισκογραφική
δουλεία;

Κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο
περίπου. Μουσική για αυτό το
δίσκο έχουν γράψει ο Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας, ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, ο Βασίλης
Καζούλλης, τα Κίτρινα Ποδήλατα,
ο Σπύρος Γραμμένος, ο Θοδωρής
Παυλάκος (το «Σαν τραγουδάκι»
σε επανεκτέλεση), ο Θάνος
Παπανικολάου κι εγώ. Οι στίχοι
είναι των παραπάνω και δικοί μου
σε πέντε τραγούδια. Τραγουδούν
ο Γιώργος Παντελιάς, ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος
Πασχαλίδης, ο Χρήστος Θηβαίος και
ο μπαμπάς μου, Αγαπητός Πάχος.
Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του
Ηλία Μπενέτου και παραγωγός είναι ο
Μίλτος Πασχαλίδης.
«Ν»: Ποιος ήταν ο μέντορας που σε ώθησε
να ασχοληθείς με το τραγούδι; Ποια ήταν η
πρώτη σου επαγγελματική συνεργασία;

Η πρώτη μου επαγγελματική
συνεργασία ήταν με το μέντορά
μου! Ο σπουδαίος τραγουδοποιός
και συμπατριώτης μου, Βασίλης
Καζούλης, μου πρότεινε να παίξω
πιάνο και ακορντεόν στις παραστάσεις
του το χειμώνα του 2009. Στη
διάρκεια της συνεργασίας αυτής
πρόεκυψε και το τραγούδι, εντελώς
αναπάντεχα.
«Ν»: Υπηρετείς ένα ξεχωριστό είδος
μουσικής. Ακολουθούσες πάντα αυτό το ύφος;

Ανέκαθεν κινούμαι σε αυτόν το χώρο
του «έντεχνου» τραγουδιού –αν και
ο όρος σηκώνει συζήτηση-, τόσο ως
ακροάτρια, όσο και ως μουσικός και
δημιουργός τραγουδιών.

«Ν»: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον
κοινωνικό μας περίγυρο επηρεάζει αρνητικά
εμάς αλλά και το μέλλον των επόμενων
γενεών. Μια δική σου εκτίμηση για τα
πράγματα;

Οπωσδήποτε μας επηρεάζει. Εύχομαι
και ελπίζω να έρθουν σύντομα
καλύτερες μέρες.
«Ν»:Κλείνοντας μια ευχή για όλο τον κόσμο
που σε ακολουθεί μέσα από τη μουσική σου.

«Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά»,
όπως λέει και το ομώνυμο τραγούδι
των Κίτρινων Ποδηλάτων από το
δίσκο!
Συνέντευξη στη:
Φάνη Φιλοθέου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου
ΚΣ ΕΔΟΝ

Φλεβάρης 2016

Η «Ν» προτείνει
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Ο γάτος ντύθηκε! Μπότες φόρεσε και καπέλο στο κεφάλι! Στάθηκε στα
δυο του πόδια και ξεκίνησε για μια άκρως ανατρεπτική, μυστηριώδη,
σαγηνευτική, παραπλανητική σούπερ περιπέτεια! Τι γίνεται όταν ένας
γάτος που μιλά εισβάλει στον κόσμο των ανθρώπων;
Οι άθλοι και τα κατορθώματα του γνωστού σε όλους μας «Παπουτσωμένου
γάτου» του Σαρλ Περω, γίνονται πραγματικότητα σε μια μαγική παράσταση
με ήρωες πάνω από το ανθρώπινο μέτρο, όπου οι υπερφυσικές
δυνάμεις βρίσκονται στην υπηρεσία των αδύναμων, των ευάλωτων
και των τρυφερών. Μια γοητευτική ιστορία που εξυμνεί την έννοια της
πραγματικής φιλίας! Η αλήθεια και το ψέμα, το Δίκαιο και το άδικο. η
αιώνια πάλη του καλού και του κακού.

Πότε; Από Κυριακή, 17 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου, 2016
Που; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Η Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη
υποδέχεται το έτος 2016 με το θεατρικό
έργο «Ο Νικολάκης και η Πριγκίπισσα
Φρόουζεν».

Το αγαπημένο ροκ
συγκρότημα, μετά
την κυκλοφορία
του νέου του album
«Κίτρινα Ποδήλατα the acoustic project», συνεχίζει την
πετυχημένη ακουστική
του περιοδεία «Με δυο
κιθάρες...».

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Δώρος
Κυριακίδης, Κώστας Σχοινιού, Ελισάβετ
Μπλάκη, Μύρια Χώπλαρου, Κωνστάντια
Παύλου και Μαρία Σάββα. Όλοι μαζί,
ενώνοντας τις δυνάμεις τους προσφέρουν
στις αθώες παιδικές ψυχές γέλιο, αλλά
ταυτόχρονα και διδαχή.
Η νέα παιδική θεατρική παράσταση
διανθίζεται από εκπληκτική μουσική,
συναρπαστική χορογραφία και έξυπνους
διαλόγους. Ένα ταξίδι γεμάτο θέαμα,
μεταμφιέσεις και ψυχαγωγία.

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 10.45 το
πρωί.

Πού: Θέατρο Ανεμώνα, Λατσιά.

Οι δύο δημιουργοί, Αλέξανδρος και Γιώργος Παντελιάς, «μεταφράζουν»
μουσικά τις μελωδίες και τα δυνατά μηνύματα των τραγουδιών τους, σε
έναν αμιγώς ακουστικό κιθαριστικό ήχο και καλούν τους φίλους τους, σε
μια μοναδική-ξεχωριστή συναυλία! Με έντονη διάθεση να αποδείξουν άλλη
μια φορά, πως η εσωτερική δύναμη και το νόημα των τραγουδιών μπορεί να
αποκτήσει ιδιαίτερη αξία πάνω στις χορδές από δυο κιθάρες...

Που και πότε; Λεμεσός, Πολιτιστικός Όμιλος
«Το στέκι» στις 11 Φεβρουαρίου
Λευκωσία, Μουσική Σκηνή «Αυλαία»,
στις 12 Φεβρουαρίου

Με δύο εμβληματικά έργα της αντιναζιστικής δραματουργίας την «Εβραία» και «Τα
ντουφέκια της κυρίας Καρράρ» του Μπέρτολντ Μπρεχτ μπαίνει σε τροχιά το νέο θέατρο
«ΑντίΛογος» υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Νεοκλή Νεοκλέους και με μια ομάδα
ταλαντούχων παλαιότερων και νέων ηθοποιών.
Και στα δύο αυτά έργα του Μπρεχτ ο εχθρός είναι ο επελαύνων φασισμός. Η
διαχρονικότητά τους είναι ανατριχιαστική. Ο παραλληλισμός με τη σύγχρονη παγκόσμια
πραγματικότητα είναι αναπόφευκτος. Η εξαθλίωση του βιοτικού επιπέδου, η επικράτηση
των τραπεζών, οι πόλεμοι και οι βίαιες «μετακινήσεις» πληθυσμών, η υποκρισία και το
ψέμα αναμφιβόλως συνέβαλαν στην άνοδο του ρατσισμού και του εθνικισμού και στις
μέρες μας.

Που; Θέατρο ΠΕΟ, Λευκωσία Διεύθυνση: Αρχέμου 29, 1514, Άγιος Αντώνιος,
Παλλουριώτισσα

Πότε; Όλα τα Σαββατοκύριακα του Φλεβάρη στις 20:30
Εισιτήρια: 7 ευρώ κανονικό,

5 ευρώ μειωμένο / φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι
(με την επίδειξη φοιτητικής κάρτας, κάρτας ανεργίας και ταυτότητας)

Συνεχίζοντας τη δράση του στον εικαστικό
χώρο και θέλοντας να δώσει βήμα σε
νέους καλλιτέχνες, το Θέατρο Ριάλτο
διοργανώνει μαζί με το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου Φωτογραφική
Έκθεση των Φοιτητών του Τμήματος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στο
σύνολο των χώρων του Θεάτρου.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι
τις 29 Φεβρουαρίου. Στα εγκαίνια οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
ανέβουν στη σκηνή του Ριάλτο για να
εξερευνήσουν 30 και πλέον φωτογραφικά
βιβλία που δημιουργήθηκαν από τη νέα
γενιά φωτογράφων μας.
*Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό
μία ώρα πριν και μέχρι το τέλος της κάθε
παράστασης.

Που; Θέατρο Ριάλτο
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έσα από μια δίκη που
εξελίχθηκε μέσα στη σιωπή,
καθώς η ηγεσία του ΚΚ
Ουκρανίας είχε παραγραφεί,
όπως επίσης και οι νόμιμοι
αντιπρόσωποι του, το Κουμουνιστικό
Κόμμα Ουκρανίας τέθηκε εκτός νόμου.
Μια δίκη, σε συνέχεια της προηγούμενης
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο
του 2015, αφού οι προεδρεύοντες
δικαστές είχαν παραιτηθεί ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για τα πολιτικά κίνητρα
και τον χαρακτήρα που είχε πάρει αυτή
η δική. Η όλη ιστορία της συγκεκριμένης
δίκης και το αποτέλεσμα, από μόνα τους
αποτελούν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα
κομμάτια του πάζλ που στήνεται στην
Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Ένα
πάζλ σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
στα μέτρα των ιμπεριαλιστών για
να εξυπηρετηθούν τα δικά τους
συμφέροντα.
Ο αντικομμουνισμός στην Ουκρανία
αρχικά προωθήθηκε από τον
πρωθυπουργό Arseniy Yatsenyuk, πρώην
αρχηγό του «Πατριωτικού Κόμματος»,
που τιμά τη μνήμη του αρχηγού της
Ουκρανικής Εθνικιστικής Οργάνωσης,
Στέπαν Μπαντέρα. Ο εν λόγω,
συμμετείχε ενεργά στις ετοιμασίες του
πραξικοπήματος της 22ης Φεβρουαρίου
2014, απολαμβάνοντας τη στήριξη και
τις ευλογίες των ΗΠΑ. Η προώθηση
του αντικομμουνισμού ενισχύθηκε και
από την Ε.Ε., παίρνοντας όμως την
ευθύνη εφαρμογής του οι φασίστες
στην Ουκρανία. Είναι γεγονός, ότι
ακόμα και πριν τη σχετική απόφαση
του δικαστηρίου, η προώθηση του
κουμμουνισμού και Μαρξισμού, ή ακόμα
και η παρουσία σχετικών συμβόλων,
είχαν καθοριστεί ως ποινικά αδικήματα.
Αποτέλεσμα της προώθησης του
αντικομμουνισμού είναι και η εισαγωγή
στην Ουκρανία νόμου που προνοεί
μέχρι και ποινή 5 έτη φυλάκισης σε
όποιον εμπορεύεται και/ή κατέχει
κουμμουνιστικά σύμβολα ή ακόμα και
χρησιμοποιεί γραφόμενα του Μαρξ.
Το θέατρο του αντικομμουνιστικού
παραλόγου έχει πάρει μεγαλύτερη
έκταση καθώς σχετικό διάταγμα αυτή τη
στιγμή στην Ουκρανία απαιτεί από όλους
τους Ουκρανούς πολίτες να σέβονται
και να τιμούν αυτούς που πολέμησαν
στο πλευρό των Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο και αυτούς που συμμετείχαν
στην τότε Εθνικιστική Ουκρανική
Οργάνωση. Έτσι, λοιπόν, οι αστικοί
και εθνικιστικοί κύκλοι στην Ουκρανία
ξεπέρασαν την προσπάθεια για εξίσωση
του κουμμουνισμού με το ναζισμό με
κορωνίδα τη «θεωρία των 2 άκρων»,
αφού προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα.
Από την εξίσωση, στην υποβάθμιση.

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί και μια
τεράστια αντίφαση που δημιουργείται
στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία και την
Ασφάλεια στην Ευρώπη είχε εκδώσει
σχετική ανακοίνωση τον περασμένο
Δεκέμβριο χαρακτηρίζοντας τις
απαγορεύσεις πολιτικών οργανώσεων
ως προβληματικές σε σχέση με
την «προσωπική ελευθερία» και
πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την
«ομαλή και κανονική λειτουργία της
δημοκρατίας». Αυτός ο οργανισμός
εκπροσωπεί όλες τις χώρες της Ευρώπης
εντός και εκτός της Ε.Ε.
Η Ε.Ε., όμως, παραμένει σιωπηλή και
βρίσκεται σε αντίφαση με οργανισμούς
τους οποίους συνδέεται, για να πιστώσει
ακόμα μια φορά την αντικομμουνιστική
της πολιτική. Μια άλλη αντίφαση
αποτελεί και το επιχείρημα, αλλά
και οι διακηρύξεις από διάφορους
κύκλους εντός Ε.Ε., περί δημοκρατίας
και ελευθερίας του λόγου μέσα στην
Ε.Ε., την ίδια όμως στιγμή που ένα
κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει κηρύξει
σε παρανομία ένα κόμμα που υπήρξε
η 3η πολιτική δύναμη της χώρας στις
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το
2012, στηρίχθηκε με την ψήφο 2.6
εκατομμυρίων Ουκρανών πολιτών και
κατά την συγκεκριμένη περίοδο είχε
πάνω από 100,000 μέλη.
Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπεται
ότι η επίθεση προς το ΚΚ Ουκρανίας
πλαισιώνεται μέσα στο γενικά
αυξανόμενο αντικομμουνιστικό κύμα που
εξαπλώνεται στην Ε.Ε., και ειδικότερα
στα κράτη μέλη της που βρίσκονται
γεωγραφικά στην Ανατολική Ευρώπη,
βρίσκοντας τη στήριξη και την προώθηση
από αυταρχικές δεξιές δυνάμεις, αλλά
και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Στην
Ουκρανία, αυτό το κύμα εξελίξεων
έχει πάρει τεράστια δυναμική και θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άκρως
επικίνδυνο.
Η απαγόρευση του
ΚΚ στην Ουκρανία,
είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη
σημερινή κατάσταση
μέσα στην ίδια
την Ουκρανία,
ταυτόχρονα πάντα
με την παγκόσμια
κρίση του
καπιταλισμού και τις
άγριες διαθέσεις του
ιμπεριαλισμού.
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Η Ουκρανία σήμερα είναι μια χώρα
μοιρασμένη από τον εμφύλιο πόλεμο
που προέκυψε με το πραξικόπημα
της 22ης Φεβρουαρίου 2014, με
αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και με τη
δημιουργία αστάθειας και ενός κλίματος
ανασφάλειας στο εσωτερικό της
χώρας. Η αντικομμουνιστική πολιτική
που τώρα έγινε και νόμος, εμποδίζει
την ειρήνη στην χώρα, αλλά και την
υλοποίηση των διαφόρων συμφωνιών
που είχαν επιτευχθεί. Ταυτόχρονα, το
κόμμα το οποίο χαίρει της στήριξης του
1/3 του Ρωσσόφωνου πληθυσμού της
χώρας είναι πλέον παράνομο, ενώ έχει
καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την
καταστροφή και απομάκρυνση όλων
των Σοβιετικών μνημείων. Πολίτες που
διαμένουν στο Donbass, στην ανατολική
Ουκρανία, είναι τώρα υποχρεωμένοι
να υμνούν αυτούς που δολοφόνησαν
ντόπιους αντάρτες κατά την διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, να υμνούν
δηλαδή αυτούς που συμμετείχαν
στο ναζιστικό έγκλημα των μαζικών
δολοφονιών του Εβραϊκού πληθυσμού.
Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία βρίσκεται
αντιμέτωπη με το οικονομικό χάος.
Ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 40%,
ο μέσος όρος μισθού για όσους είναι
«τυχεροί» να εργάζονται φτάνει μόλις
στα €30 την εβδομάδα. Περισσότερος
από το μισό πληθυσμό της χώρας ζει
κάτω από το όριο της φτώχιας, όπως
αυτό καθορίζεται απο τον ΟΗΕ και μέσα
σε αυτές τις συνθήκες οι οποιεσδήποτε
επιδοτήσεις σε σχέση με τα καύσιμα, την
στέγαση και την κοινόχρηστη θέρμανση
έχουν αποκοπεί μετά από τις απαιτήσεις
που προνοούσε η ενταξιακή συμφωνία
με την Ε.Ε. που υπογράφηκε τον
περασμένο χρόνο.
Η απαγόρευση, λοιπόν, του ΚΚ
Ουκρανίας έχει ιδιαίτερη σημασία και
συγκεκριμένο στόχο, αφού σημαίνει και
την απαγόρευση ενός κινήματος που
διαχρονικά υπερασπιζόταν την εργατική
τάξη και τη νεολαία, και στόχο έχει την

αποδυνάμωση της οργανωμένης πάλης
έτσι ώστε οι βάρβαρες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές να μπορούν να βρίσκουν
έδαφος χωρίς αντίσταση για να
εξυπηρετούν το κεφάλαιο και τα κέρδη
των μονοπωλίων.
Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, η
διεθνής κοινότητα παραμένει σιωπηλή,
χωρίς να καταδικάσει και αποφεύγοντας
να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην
απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας. Για
του λόγου το αληθές όμως, όπως και
σε κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας,
οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις θα
επέτρεπαν αυτή την καταδίκη έχοντας
τη φιλοσοφία ότι «οι εχθροί των
εχθρών μου είναι φίλοι μου», για να
συμπληρώσουμε πως τα πιόνια τους,
οι φασίστες και οι ναζιστές δηλαδή,
αποτελούν αναντίλεκτα το μακρύ χέρι
του συστήματος.
Ας μην ξεχνούμε, λοιπόν, αυτό που
Μπρεχτ είπε: «Όταν ήρθαν να πάρουν
τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα.
Δεν ήμουν τσιγγάνος. Όταν ήρθαν
να πάρουν τους κομμουνιστές δεν
αντέδρασα. Δεν ήμουν κομμουνιστής.
Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους
δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Εβραίος.
Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, Δεν είχε
απομείνει κανείς για να αντιδράσει…»
Ο κάθε προοδευτικός άνθρωπος
κουμμουνιστής ή μη, ο κάθε άνθρωπος
που νοιάζεται για το μέλλον της ειρήνης,
αυτός που θέλει να υπερασπίζεται
τη δημοκρατία και την ελευθερία,
έχει χρέος να αντιταχθεί αυτών των
επιθέσεων. Έχει χρέος να γίνει μαζί
με τον κάθε κομμουνιστή, μαζί με τον
κάθε προοδευτικό αυτού του κόσμου
ένα ποτάμι φουσκωμένο οργή, που στο
πέρας του θα παρασύρει όλη τη βρωμιά
του συστήματος και μαζί και αυτό!
•Νικόλας Παπαδημητρίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Πρόεδρος ΠΟΔΝ
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Στα πλαίσια του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ, πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο με θέμα «70 χρόνια ΠΟΔΝ. Οι προκλήσεις για τη νεολαία
και την Ομοσπονδία σήμερα.» Στο σεμινάριο μίλησαν το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χρίστος Χριστόφιας,
ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ, Νικόλας Παπαδημητρίου, καθώς και ξένες Οργανώσεις νεολαίας που παρευρέθηκαν στο Συνέδριο.

Χρίστος Χριστοφίδης, μέλος του
Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ
«Η κρίση του συστήματος, η
φτώχεια που προκαλεί, οι πόλεμοι
και η αστάθεια που δημιουργεί,
επιβεβαιώνουν το πόσο επίκαιρος
και αναγκαίος είναι για την
ανθρωπότητα ο σοσιαλισμός. Αυτό
θα πρέπει να αποτελεί πάντοτε
τον προσανατολισμό μας στους
αγώνες και τις πολιτικές γραμμές
που ακολουθούμε. Την ίδια στιγμή,
πρέπει να προτείνουμε εναλλακτικές
λύσεις στα καθημερινά προβλήματα
και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
η ανθρωπότητα και οι λαοί των
χωρών μας. Χρειάζεται να κάνουμε
ό,τι περισσότερο μπορούμε για να
αποτρέψουμε τους νεοφιλελεύθερους
και ιμπεριαλιστικούς στόχους να
επικρατήσουν σε όλα τα επίπεδα της
πολιτικής ζωής.»

Χρίστος Χριστόφιας, Γενικός Γραμματέας
της ΕΔΟΝ

Νικόλας Παπαδημητρίου,
Πρόεδρος της ΠΟΔΝ

Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας
Ιορδανίας - JDYU

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να
στηρίζουμε την ΠΟΔΝ, να προωθούμε
τις αρχές της και να διαφυλάξουμε το
χαρακτήρα της. Πιστεύουμε επίσης ότι
η ενίσχυση της οργανωτικής δομής της
Ομοσπονδίας είναι πολύ σημαντική. Όσο
αφορά αυτό το θέμα, θα πρέπει να κάνουμε
προσπάθειες για να αποκαταστήσουμε την
επικοινωνία με όλες τις οργανώσεις-μέλη
που έχουν απομακρυνθεί από τη δράση της
ΠΟΔΝ και να αξιολογήσουμε τους λόγους
για τους οποίους έχει συμβεί αυτό. Θα
πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να
εμπλακούν ακόμη περισσότερες οργανώσεις
στις δράσεις της Ομοσπονδίας, εφόσον
έχουμε κοινές αντιλήψεις όσο αφορά τις
προτεραιότητες και τη φιλοσοφία του
αγώνα μας. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε
χώρο σε όλες τις επιτροπές της ΠΟΔΝ για
να αναπτύξουν ακόμη περισσότερες κοινές
δράσεις.»

«Η ιστορία της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών αποτελεί ένα σπουδαίο
μάθημα για τη νεολαία, ένα
εργαλείο, το οποίο πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα μας
διεθνώς, είναι ένα εργαλείο που
θα βοηθήσει τα κινήματα μας και
τις δράσεις που βασίζονται στην
ιδέα του διεθνισμού. Χρειάζεται
όχι μόνο να διαφυλάξουμε την
Ομοσπονδία, αλλά και να την
ενισχύσουμε, κυρίως σήμερα που
η βαθιά καπιταλιστική οικονομική
κρίση έχει οξύνει τις διαμάχες
μεταξύ των ιμπεριαλιστών και
αυτό προκαλεί νέους πολέμους,
με την πιθανότητα ενός νέου
παγκόσμιου πολέμου να γίνεται
όλο και πιο εμφανής.»

«Είμαστε αντιμέτωποι με πάρα
πολλές προκλήσεις στο πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα
της Ιορδανίας, παρόλα αυτά είμαστε
δεσμευμένοι με τους συντρόφους και
την ΠΟΔΝ να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας, καθώς επίσης να στηρίξουμε
και να εκφράσουμε αλληλεγγύη με
τους διαφορετικούς αγώνες που δίνει
η νεολαία και οι λαοί σε όλο τον
κόσμο.»

Κομμουνιστική Νεολαία Αυστρίας KJO

Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας - KNE
«Ιδιαίτερα οι ΚΝ μέσα στην ΠΟΔΝ, κατά τη
γνώμη μας έχουν ιδιαίτερα καθήκοντα να
αναδεικνύουν ότι οι ανταγωνισμοί μεταξύ
των καπιταλιστικών κρατών, όπως και
ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου, δεν
έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των λαών
και της νεολαίας αλλά με την υπεράσπιση
των συμφερόντων των μονοπωλίων σε
κάθε χώρα. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, δεν
μπορούν να παλεύουν κάτω από ξένη σημαία,
να διαλέγουν ιμπεριαλιστές, αλλά αντίθετα
πρέπει να οργανώνουν και να κλιμακώνουν
την πάλη τους ενάντια στους καπιταλιστές
σε κάθε χώρα και διεθνώς. Χρειάζεται να
αναδεικνύουμε την ανάγκη ετοιμότητας
και επαγρύπνησης για το ενδεχόμενο
γενικευμένων ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων
και την στάση μας απέναντί τους. Κατά
τη γνώμη μας όλες οι αντιιμπεριαλιστικές
δυνάμεις της ΠΟΔΝ και ειδικά η Κ.Ν πρέπει
ρίξουν όλες τους τις δυνάμεις στη ενημέρωση
και διαφώτιση του λαού και της νεολαίας, να
ορθώσουν τείχος ενάντια στην συμμετοχή της
κάθε χώρας στην νέα ιμπεριαλιστική σφαγή
που ετοιμάζουν.»

Κομμουνιστική Νεολαία
Πορτογαλίας - JCP

Σοσιαλιστική Ενωση Νεολαίας
Σρι Λάνκα – SSU

«Πρέπει να ξανακτίσουμε ένα
παγκόσμιο κίνημα ειρήνης.
Πρέπει να ξανακτίσουμε ένα
κίνημα οργανωμένο γύρω
από τις αξίες του αντιιμπεριαλισμού, που είναι
οι μοναδικές που μπορούν
να φέρουν μια δίκαιη και
διαρκή ειρήνη. Πρέπει να
ξανακτίσουμε ένα κίνημα που
θα αποτελεί σημείο αναφοράς
για τη νεολαία ολόκληρου
του κόσμου που θέλει να
δράσει ενάντια στις αδικίες
του ιμπεριαλισμού. Ένα
Κίνημα που θα συγκεντρώνει
όλη την αντι-ιμπεριαλιστική
νεολαία του κόσμου, πέρα από
πολιτικούς, θρησκευτικούς και
γεωγραφικούς διαχωρισμούς.
Είναι ζήτημα επιβίωσης για όλο
τον κόσμο που δεν ανήκει στην
κυρίαρχη κοινωνική τάξη.»

«Για την ΠΟΔΝ αποτελεί πρόκληση
το να αντισταθεί στις μοχθηρές
κινήσεις των καπιταλιστών που
θέλουν να αποπροσανατολίσουν τη
νεολαία και τους φοιτητές από την
πραγματική πάλη και προσπαθούν
να τους φυλακίσουν στο κελί του
εγωισμού τους. Θα πρέπει να
αναζητήσουμε νέες στρατηγικές
για να απευθυνθούμε στη νεολαία
όλου του κόσμου. Ταυτόχρονα
χρειάζεται να εργαστούμε σκληρά
έτσι ώστε να επιμορφώσουμε
σωστά την εργατική τάξη για
να μην παρασύρεται από τους
μύθους που έχουν δημιουργηθεί
από το καπιταλιστικό σύστημα με
σκοπό την επιβίωση του. Έχουμε
μπροστά μας μια πρόκληση: να
τους κάνουμε να αντιληφθούν τον
πραγματικό αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και να τους κάνουμε
να κατανοήσουν την αναγκαιότητα
του Σοσιαλισμού.»

«Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, εμείς ως Κομμουνιστική
Νεολαία της Αυστρίας για ακόμη
μια φορά θέλουμε να τονίσουμε τη
σημασία της κοινής μας δράσης στην
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών και επίσης να αναφέρουμε
κάποια ζητήματα που χρειάζεται να
δώσουμε έμφαση τους επόμενους
μήνες και χρόνια, κατά τη δική μας
άποψη:
• Ενίσχυση της πρακτικής πολιτικής
ανταλλαγής μεταξύ των οργανώσεωνμελών της ΠΟΔΝ
• Ενίσχυση του πολιτικού και
ιδεολογικού αγώνα ενάντια σε όλες τις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και συμπαγής
ανάλυση των ενδοιμπεριαλιστικών
αντιφάσεων
• Ενίσχυση του κινήματος ειρήνης
σε όλο τον κόσμο ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
επεμβάσεις, στην εξαγωγή οπλισμού
και στη νέο-αποικιακή εκμετάλλευση
και λεηλασία
• Κοινός αγώνας ενάντια στο ΤΤΙΡ και
άλλες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
που αποδυναμώνουν τις συνθήκες
μέσα στις οποίες δρουν οι συντεχνίες
και το κίνημα της εργατικής τάξης,
προς όφελος των μονοπωλίων.»
Επιμέλεια:
•Χρυσόστομος Πασιαρδής
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
ΚΣ ΕΔΟΝ

παραπολιτικά

