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διαμφισβήτητα οι Προεδρικές εκλογές του 2023 αποτελούν ένα κρίσιμο και κομβικό
σημείο στην ιστορία της ίδιας της πατρίδας μας. Ιδιαίτερα με την συμπλήρωση σχεδόν
μιας δεκαετίας διαχείρισης του τόπου μας από τη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη
διακυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, αυτό που επιβάλλει η ίδια η κοινωνία είναι
υιοθέτηση μας προοδευτικής αλλαγής με περιεχόμενο και πρόγραμμα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΑΚΕΛ καλείται να πράξει το καθήκον του και πάλι, έναντι της κοινωνίας
και του λαού μας, προτείνοντας και τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα περιέχει τα
χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητες να φέρει τη δημοκρατική και προοδευτική
αλλαγή στο τόπο μας. Το ΑΚΕΛ με βάση τη διαδικασία που έχει ως κόμμα, ξεκίνησε από
νωρίς τη συζήτηση αλλά και την ολοκλήρωση, του προγραμματικού πλαισίου που με αυτό
θα πορευθεί στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 όπως και με την υποψηφιότητα που αρχικά
είχε προταθεί στην Κεντρική Επιτροπή και μετέπειτα στις Κομματικές Ομάδες Βάσης σε όλη
την Κύπρο.
Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
μετά
από
βαθιά,
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή
και
παραγωγική
σ υ ζ ή τ η σ η ,
επιβεβαίωσε
πως
αμετάθετος
στόχος
για τις Προεδρικές
εκλογές
του
2023,
αποτελεί
η
προοδευτική
αλλαγή με κοινωνικό
και
προοδευτικό
πρόσημο. Με βάση
αυτό το πλαίσιο η Κ.Ε.
εισηγήθηκε την υποψηφιότητα
του Αντρέα Μαυρογιάννη ο
οποίος διαθέτει την διεθνή
εμπειρία αλλά και το πολιτικό
υπόβαθρο,
υπηρετώντας
την Κύπρο από τη θέση του
διπλωμάτη αλλά και του
διαπραγματευτή.
Ο
ίδιος
αποτελεί εξαιρετικός γνώστης του Κυπριακού προβλήματος, έχει αποδείξει την ικανότητα του να
εκπροσωπήσει την Κυπριακή δημοκρατία διεθνώς αλλά και να συντονίσει την κρατική δομή, μέσα
και από την παρουσία τους ως Υφυπουργός υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το διάστημα που μας πέρασε τα χιλιάδες μέλη αλλά και φίλοι του ΑΚΕΛ,
κλήθηκαν να τοποθετηθούν στις Κομματικές ομάδες βάσης για την πρόταση της Κ.Ε. για τις
προεδρικές εκλογές. Μετά και το πέρας του διαλόγου αυτού, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συνήλθε
και πάλι, αξιολογώντας τη συμβουλευτική ψηφοφορία αλλά και τη συζήτηση που διεξάχθηκε στις
ΚΟΒ σε σχέση με την υποψηφιότητα του Αντρέα Μαυρογίαννη, η οποία έγινε αποδεκτή με ποσοστό
78%. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη η Κ.Ε. επιτροπή επικύρωσε με τη σειρά της την υποστήριξη της
υποψηφιότητας αυτής την οποία και έθεσε ενώπιον της έκτακτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης στις 5
Ιουνίου όπου εδώ λαμβάνεται η τελική απόφαση.
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το ΑΚΕΛ καλείται, μαζί με την κοινωνία η οποία κατά πλειοψηφία
επιζητεί την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο, να πράξει το καθήκον του ώστε να τερματιστεί η διακυβέρνηση
της δεξιάς, η οποία προσέδωσε θεσμικό χαρακτήρα στην διαφθορά και στη διαπλοκή στον τόπο μας.
Μέσα από την επιδίωξη συνεργασιών με κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και ευρύτερες δυνάμεις
και σύνολα, είναι το κόμμα που πρόταξε εξαρχής και συνεχίζει να προτάσσει την επιλογή μιας
ανεξάρτητης υποψηφιότητας που προοδευτικό πρόσημο να μπορέσει να επιτευχθεί η μεγαλύτερη
δυνατή συμπόρευση προς αυτόν τον στόχο.
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Η προοδευτική αλλαγή είναι αναγκαία για να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι εργασιακές
συνθήκες των εργαζομένων, τα δικαιώματα των συνταξιούχων, για να ενισχυθεί το εισόδημα και
η κρατική στήριξη των νοικοκυριών και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Μέσω ενός κοινωνικού
προγράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας γενιάς κόντρα στις ανισότητες, την
επιθετικότητα των τραπεζών και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Με οργάνωση και αγώνα συνεχίζουμε
Μέσα στις αντίξοες
συνθήκες που θέλει να
επιβάλει το σύστημα
στις νέες γενιές, το να
εγγραφεί ένας νέος ή
μια νέα στην ΕΔΟΝ,
αποτελεί
πρώτιστα
απάντηση αντίδρασης
και
αντίστασης.
Αποτελεί
πράξη
πολιτική. Η σύνδεση
ενός νέου/νέας με
την ΕΔΟΝ, αποτελεί
το
πρώτο
βήμα
συνειδητοποίησης,
η οποία ενισχύεται
μέσα από την ενεργή
συμμετοχή
στην
καθημερινή ζωή και
δράση της οργάνωσης.
Προϋπόθεση για μια
ισχυρή ΕΔΟΝ, ικανή να
διασφαλίζει τη ζωντανή επαφή με τις μάζες της νεολαίας, ήταν και παραμένει η μαζική και ενεργός
συμμετοχή των μελών της, των χιλιάδων εθελοντών, στην καθημερινότητα της ζωής και της δράσης
της Οργάνωσης. Άλλωστε, Οργάνωση χωρίς μέλη δε γίνεται και πόσο μάλλον όταν για τους στόχους
που θέτεις, η δράση των μελών σου δεν εξαντλείται απλά στην τυπική τους ιδιότητα, αλλά στην
ουσιαστική συμβολή τους στην προσπάθεια κάλυψης αυτών.
Η σημασία της ιδιότητας του μέλους συνάδει απόλυτα με την φιλοσοφία του μαζικοπολιτικού
χαρακτήρα της ΕΔΟΝ, ενώ ήταν και παραμένει βασική αφετηρία η προσέγγιση όλων των ζητημάτων
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η επιτυχία της οργανωτικής εξόρμησης αποτελεί και τη βάση
των στόχων μας για ολόκληρη τη χρονιά. Σήμερα που η αποπολιτικοποίηση κρατά τους νέους και
τις νέες παροπλισμένους μακριά από την οργανωμένη πάλη, η ανάγκη για μια ΕΔΟΝ γερή και μαζική
είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Καλοκαίρι και Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ πάνε μαζί…
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Κύπρου πλησιάζει. Το 34ο
ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 & 8 Ιουλίου στην τάφρο της πύλης Αμμοχώστου
κάτω από το σύνθημα «Με οργάνωση και αγώνα, παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας». Ολόκληρο
το φεστιβάλ, από την αρχή ως το τέλος αποτελεί ένα δημιούργημα των ΕΔΟΝιτών & ΕΔΟΝίτισσων
και είναι διαθέσιμο προς ολόκληρη την κοινωνία. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια και η αύξηση των
τιμών μαστίζει την πλειοψηφία της κοινωνία, οι τιμές των εισιτηρίων του φεστιβάλ παραμένουν εκεί
που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Στην χαμηλότερη δυνατή τιμή, δίνουμε συνειδητά την επιλογή
στους εργαζόμενους και τη νεολαία να απολαύσει μια τριήμερη πολιτιστική πανδαισία.
Ραντεβού λοιπόν και πάλι στο μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς στον γνωστό
χώρο της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία! Καλή αντάμωση!

•Χαράλαμπος Πανταζής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«N»: Όταν τα παιδιά καταγγέλλουν ένα περιστατικό, είτε βίας είτε παρενόχλησης, πόσο
καιρό χρειάζεται να εξεταστεί ένα περιστατικό; Έρχονται σε εσάς περιστατικά βίας από
παιδιά ή/και εφήβους;
Ο Θεσμός από την αρχή της λειτουργίας του, έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα της βίας κατά
παιδιών με δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου και ενδυνάμωση των παιδιών, αλλά και με
παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου πρόληψης,
αντιμετώπισης και χειρισμού τέτοιων υποθέσεων.
Διαφορετικές μορφές κακοποίησης του παιδιού τυγχάνουν διαφορετικού χειρισμού. Η δημιουργία
του Σπιτιού του Παιδιού έχει βελτιώσει κατά πολύ τις διαδικασίες χειρισμού περιπτώσεων σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, ενώ η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας έχει μεταλλάξει τις επικρατούσες αντιλήψεις
για την αναφορά της κακοποίησης και τη στήριξη των παιδιών-θυμάτων. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό,
ότι το 2020 έγιναν 324 αναφορές για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Σημείο που χρήζει βελτίωσης είναι
η ανάγκη για επιμόρφωση των ιατροδικαστών ή/και λειτουργών άλλων ειδικοτήτων που μπορούν να διενεργούν
την εξέταση, δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, έχω ζητήσει όπως
ενημερωθώ για στατιστικά δεδομένα περιπτώσεων που δεν εκδικάζονται, είτε λόγω απουσίας μαρτυρίας του
παιδιού-θύματος, είτε λόγω απόσυρσης της αρχικής καταγγελίας.
Πιο σοβαρές ελλείψεις στο χειρισμό, αλλά και παρωχημένες αντιλήψεις που εμποδίζουν την αναφορά
περιστατικών, εντοπίζονται σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, όπως η έλλειψη διυπηρεσιακής συνεργασίας
και συντονισμού, η απουσία προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων σε θετικές γονικές δεξιότητες, αλλά και
η μη συγκατάθεση του ενός γονέα για διασύνδεση του παιδιού με υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Ιδιαίτερα
προβληματικό αποτελεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην γίνεται ορατή από τους επαγγελματίες που
συνδιαχειρίζονται καταγγελίες βίας, η άσκηση ψυχολογικής βίας και κατά συνέπεια να μην ενεργοποιούνται
οι ενδεδειγμένες διαδικασίες προστασίας και παροχής στήριξης προς τα παιδιά-θύματα.
Το Γραφείο μου λαμβάνει καταγγελίες για περιστατικά βίας από τα ίδια τα παιδιά ή/και ενήλικες. Το
2020 είχαν ληφθεί 59 καταγγελίες για περιστατικά βίας, τα οποία προώθησα προς την αρμόδια Αρχή.
Γενική διαπίστωσή μου είναι ότι, η παιδική κακοποίηση, στην Κύπρο, αντιμετωπίζεται, πρωτίστως,
ως θέμα προστασίας του παιδιού και όχι και ως θέμα υγείας, σωματικής και ψυχικής.

«N»: Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι οι μαθητές
μας έχουν κινητοποιηθεί για διάφορα ζητήματα που
τους απασχολούν. Το κυριότερο ζήτημα που θέτουν, με
τους γονείς και τους καθηγητές τους, είναι το ζήτημα των
εξετάσεων τετραμήνων. Ποια η δική σας άποψη; Πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των μαθητών από την κυβέρνηση;

Για την εισαγωγή των εξετάσεων ανά τετράμηνο έχω ήδη λάβει
ενημέρωση από την αρμόδια Αρχή και το μέτρο φαίνεται να κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η εισαγωγή κάθε νέου μέτρου ή
πολιτικής χρειάζεται στενή παρακολούθηση, αλλά κυρίως αξιολόγηση
μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμογής του.

Έχω υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι, σε όλα τα θέματα που τα αφορούν,
τα παιδιά, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να
τους δίνεται η δέουσα βαρύτητα, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 12
«N»: Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τα δικαιώματα
της Σύμβασης. Η συμμετοχή παιδιών στην ανάπτυξη μιας πρότασης ή ενός
του παιδιού. Θεωρείτε ότι το κράτος και η κοινωνία τηρούν, αυτά που προνοεί η συνθήκη;
μέτρου είναι θεμελιώδης για τη λήψη αποφάσεων στη βάση των αναγκών
τους. Πριν από την υιοθέτηση κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει
H Κύπρος έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και
να προηγείται Αξιολόγηση Αντικτύπου στα δικαιώματα του παιδιού, ενώ μετά
δεσμεύεται από τις πρόνοιες της. Αν και τα θέματα προστασίας και ευημερίας των παιδιών
την εφαρμογή της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τίθεται σε
παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητές μας, ως κοινωνία, δεν είμαστε πάντα παιδοκεντρικοί.
εφαρμογή η Αποτίμηση της Επίδρασης προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική
Έχουμε ακόμη μεγάλο δρόμο να καλύψουμε όσον αφορά το θέμα της ουσιαστικής συμμετοχής
επίδρασή της μεταρρύθμισης ή οποιασδήποτε άλλης απόφασης στα δικαιώματα
του παιδιού: την αναγνώριση του παιδιού ως ενεργού πολίτη, ενός παιδιού ενδυναμωμένου,
του παιδιού. Τόσο η Αξιολόγηση Αντικτύπου, όσο και η Αποτίμηση της Επίδρασης
που μπορεί να διαμορφώνει άποψη για τα θέματα που το αφορούν, να την εκφράζει και αυτή
δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν εάν δεν περιλαμβάνουν την άποψη των παιδιών,
να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το παιδί αντιμετωπίζεται από
συμπεριλαμβανομένων και παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Δεν τίθεται
την Κυπριακή Κοινωνία πρωτίστως ως πρόσωπο που χρήζει προστασίας.
θέμα κατά πόσο πρέπει ή όχι οι απόψεις των παιδιών να λαμβάνονται υπόψη∙
αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η οποία απορρέει από τις πρόνοιες της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ συγκεκριμένες διαδικασίες
θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να τυγχάνουν εφαρμογής.

«N»: Ένα άλλο μέρος των αιτημάτων του μαθητικού κινήματος είναι η ανάγκη
να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν οι διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις που
έχουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Ποια είναι η άποψή σας; Υπάρχει
πραγματικά δωρεάν δημόσια παιδεία στην Κύπρο;
Όλα τα παιδιά που διαβιούν στην Κύπρο έχουν πρόσβαση στη δημόσια παιδεία. Υπάρχουν
όμως διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις απόρροια διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων,
όπως η μεταφορά των παιδιών με σχολικά λεωφορεία από και προς τις σχολικές μονάδες,
η συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις, αλλά και η αγορά μεμονωμένου αριθμού
υλικών για τις ανάγκες του σχολείου. Θέση μου είναι ότι, η Πολιτεία θα πρέπει να συμβάλλει
ώστε κανένα παιδί να μην αποκλείεται από σχολικές δραστηριότητες λόγω οικονομικών
υποχρεώσεων στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Σε περιόδους οικονομικής ευμάρειας
η κάλυψη των οικονομικών αυτών υποχρεώσεων για όλα τα παιδιά, θα πρέπει να αποτελεί
μέτρο κοινωνικής πολιτικής. Εν τούτοις, ενόψει οικονομικής ύφεσης ή έκτακτης ανάγκης η
οποία απαιτεί τη μείωση των δημοσίων δαπανών, η υποχρέωση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί με
κριτήρια που να καθιστούν την παροχή του αγαθού αυτού στοχευμένη. Γι΄ αυτό, θεωρώ ότι θα
πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος, έρευνα και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς
εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων συνόλων: γονέων και μαθητών), ώστε να
εντοπίζονται νέες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, και να υπάρχει στοχευμένη πολιτική αντιμετώπισης
τέτοιων περιστάσεων.
•Επιμέλεια:
Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Υπεύθυνος Μαθητικού Τμήματος ΕΔΟΝ Λευκωσίας

1
Ο αριθμός αφορά αναφορές που έγιναν στο «Σπίτι του Παιδιού». Οι πληροφορίες λήφθηκαν από το Σπίτι του Παιδιού
κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης για τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα που λήφθηκαν για περιορισμό της
πανδημίας Covid 19 στα δικαιώματα του παιδιού.
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ε αφορμή τις αναπάντητες επιστολές της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από μέρους του Υπουργείου
Εσωτερικών, συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ζήτημα της αναγραφής του
πατρώνυμου και μητρώνυμου στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας. Το ζήτημα αυτό απασχολεί το θεσμό της Επιτρόπου
από το 2012. Όπως αναφέρεται σε επιστολή της Επιτρόπου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα μελετούσε τις επιλογές που
υπάρχουν προς την κατεύθυνση αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από την πολιτική ταυτότητα.

Μία τέτοια πρακτική (της αναγραφής των στοιχείων), δημιουργεί προβλήματα δυσμενούς διάκρισης, συντηρεί συνθήκες στιγματισμού
και περιθωριοποίησης των παιδιών αγνώστου πατρός, αλλά και όλων αυτών των παιδιών που οι μητέρες τους έχουν επιλέξει ένα
διαφορετικό τρόπο να δημιουργήσουν οικογένεια.
Για να υπάρξει σοβαρή και υπεύθυνη τοποθέτηση στο ζήτημα θα πρέπει αρχικά το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει τεκμηριωμένη απάντηση
για το κατά πόσο η συμπερίληψη αυτών των στοιχείων έχει πρακτική χρησιμότητα για τα όργανα του κράτους και τη σχέση τους με τον
πολίτη.
Υπάρχει η εντύπωση ότι το δελτίο της πολιτικής ταυτότητας είναι μέσο για να διακηρύξει ο κάτοχος του ορισμένα αξιακά στοιχεία
της προσωπικότητάς του. Με αυτή την, λανθασμένη κατά την άποψη μας, εντύπωση ορισμένοι θεωρούν ότι το ενδεχόμενο αφαίρεσης
του πατρωνύμου και του μητρωνύμου ισοδυναμεί με υπόσκαψη του θεσμού της οικογένειας. Έχει καλλιεργηθεί τέτοια εντύπωση στην
κοινή γνώμη γύρω από το θέμα, που οι πλείστοί θεωρούν πως με την αφαίρεση ατλυτών των στοιχείων θα καταρρεύσει ο θεσμός της
οικογένειας και καταπατούνται τα ιερά και τα όσια του κράτους.
Το ίδιο συνέβη και πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα με τη διαμάχη για το αν θα αναγράφεται ή όχι το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Όμως,
δεν κρίνεται η θρησκευτική συνείδηση ενός πολίτη ή η τιμή στους γονείς μας από το αν αναγράφονται αυτά στο δελτίο ταυτότητας. Το
δελτίο ταυτότητας δεν υπηρετεί τέτοια χρησιμότητα και αποστολή. Ως δημόσιο έγγραφο, εξυπηρετεί την επικοινωνία του πολίτη με το
κράτος και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του προσώπου. Για αυτό, ούτε χρειάζεται αλλά και ούτε επιτρέπεται να περιλαμβάνει
προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για αυτό το σκοπό. Συνεπώς, εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα αν υπάρχει
ή όχι ουσιαστική πρακτική χρησιμότητα στην αναγραφή πατρωνύμου και μητρωνύμου στις πολιτικές ταυτότητες, τότε θα κριθεί αν
πρέπει να παραμείνουν ή να αφαιρεθούν. Αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση του ΑΚΕΛ.
Εν κατακλείδι, πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι τα παιδιά από οικογένειες διαφορετικής από τη συνήθισμενη μορφής, όπως οι μονήρεις
γονείς, υφίστανται συχνά στιγματισμό, περιθωριοποίηση και δυσμενή διάκριση. Για αυτό χρειάζεται να γίνει η αξιολόγηση αυτή,
όπως άλλωστε ζητά και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Χρειάζονται, πρωτίστως, μέτρα και πολιτικές που να
αλλάζουν τη στάση του κράτους και της κοινωνίας προς αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά τους.
•Σοφία Κολάνη
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

ιδεολογία

T

ο τελευταίο διάστημα και με αφορμή το άγαλμα
της ΣΕΚ για τους μεταλλωρύχους στο μεταλλείο
του Αμιάντου, επανήλθε στην επικαιρότητα και
στη δημόσια συζήτηση η λέξη απεργοσπασία.
Τι εννοούμε με αυτή την λέξη; Η απεργοσπασία
ή ο απεργοσπάστης είναι σύνθετη λέξη η
οποία προέρχεται από τις λέξεις απεργία και σπάζω.
Απεργοσπασία έχουμε όταν πραγματοποιείται μια απεργία,
όταν εργαζόμενοι αποφασίζουν να διεκδικήσουν δυναμικά
τα δικαιώματά τους, και μερίδα εργαζομένων αντί να
συνταχθούν με τους συναδέλφους τους προσέρχονται
στην εργασία, διασπώντας με αυτόν τον τρόπο το μέτωπο
διεκδίκησης των εργαζομένων. Η μη συμμετοχή στην απεργία
και η συνέχιση της εργασίας αποσυμπιέζει την εργοδοσία
καθώς αφαιρεί το μεγαλύτερο όπλο των εργαζομένων που
είναι ουσιαστικά η άρνησή τους να θέσουν την εργατική
τους δύναμη στη διάθεση της εργοδοσίας.
Όπως λέει και το σύνθημα: «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν
γυρνά». Επομένως, εάν δεν προσέλθουν στην εργασία οι
εργαζόμενοι, δεν μπορεί να τεθεί σε κίνηση μια επιχείρηση,
μια παραγωγική μονάδα, δεν μπορεί να μετατραπεί το
κεφάλαιο σε εμπόρευμα, δεν μπορεί εν τέλει να παραχθεί
κέρδος για τον καπιταλιστή. Η απεργία βραχυκυκλώνει με
λίγα λόγια την παραγωγική διαδικασία ή/και την λειτουργία
του κρατικού μηχανισμού. Πολλές φορές, αν η απεργία
έχει καθολικό χαρακτήρα και συμμετοχή, η απεργοσπασία
επιχειρειται με επιστρατευμένους εργαζόμενους ή άνεργους
(από τον εφεδρικό εργατικό στρατό όπως ο Μαρξ ονόμαζε
τον αυξανόμενο αριθμό ανέργων) των οποίων την ανάγκη
και ανέχεια προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η αστική τάξη.
Ο ρόλος της απεργοσπασίας και των απεργοσπαστών
είναι πάντα ο ίδιος. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση
της εργοδοσίας και του κεφαλαίου. Είναι αυτοί που αντί
να ταχθούν υπέρ τον συμφερόντων των ίδιων τους των
εαυτών, δηλαδή υπέρ των εργαζομένων, τάσσονται με
την εργοδοσία είτε για ιδεολογικούς σκοπούς είτε γιατί ο
εργοδότης τους, τους έχει υποσχεθεί καλύτερη μεταχείριση,
είτε το ίδιο το σύστημα τον έριξε σε τέτοια εξαθλίωση,
σωματική και πνευματική/συνειδησιακή που δεν μπορεί να
αντιληφθεί την θέση σου.
Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην Κύπρο για να δούμε
ποιοι όντως ήταν οι απεργοσπάστες και ποιοι πραγματικά
τιμούν τους αγώνες των μεταλλωρύχων.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Η προσπάθεια για ίδρυση των πρώτων συντεχνιών στην
Κύπρο ξεκινά από το 1915. Η πιο σοβαρή προσπάθεια και
σκληρή δουλειά για δημιουργία συνδικαλιστικών εργατικών
οργανώσεων γίνεται από τους πρώτους κομμουνιστές
κατά τη δεκαετία του 1920. Στη Λεμεσό και τη Λευκωσία
ιδρύονται τα πρώτα εργατικά σωματεία, εργατικές λέσχες,
συντεχνίες και πανεργατικοί σύνδεσμοι.
Την δεκαετία 1930 – 1940 έγιναν πολλοί και σκληροί αγώνες
από τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την κατάκτηση του
δικαιώματος για οργάνωση και διεκδίκηση από την εργατική
τάξη. Το 1931 ιδρύεται η πρώτη συντεχνία-η Συντεχνία
Υποδηματεργατών Λευκωσίας και αναγνωρίζεται επίσημα
το 1932 ύστερα από τη θέσπιση του περί Συντεχνιών Νόμου.

Τον Αύγουστο του 1939 πραγματοποιήθηκε η Α΄ Παγκύπρια
Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη που ήταν η πρώτη προσπάθεια
για ενιαία καθοδήγηση των συντεχνιών, η οποία όμως
απέτυχε.
Οι οργανώσεις που στήθηκαν εκείνη τη περίοδο και οι
απεργίες που έγιναν άνοιξαν τον δρόμο για την θεμελίωση
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου.

Ο ρόλος της
απεργοσπασίας
και των
απεργοσπαστών
είναι πάντα ο ίδιος. Έχει να
κάνει με την εξυπηρέτηση
της εργοδοσίας και
του κεφαλαίου

Παρά τις διώξεις της αστικής τάξης και της αστυνομίας, με
τους μαυροπινακισμούς και τις απολύσεις από τις δουλειές
μέχρι το 1941 ένα μεγάλο τμήμα των εργατών οργανώνετε
σε συντεχνίες.
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Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ

Η πρώτη μεγάλη απεργία γίνεται από τους μεταλλωρύχους
της αμερικάνικης εταιρείας ΚΜΕ. 2100 μεταλλωρύχοι
απεργούσαν για 121 ημέρες με αιτήματα την αύξηση των
μισθών, την μείωση των ωρών εργασίας, την πληρωμή των
υπερωριών και την άδεια ανάπαυσης.
Οι Άγγλοι σε αυτή την απεργία άνοιξαν πυρ εναντίον
των απεργών με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να
τραυματιστούν. 77 απεργοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση
και σε εκατοντάδες άλλους επιβλήθηκε πρόστιμο. Το πιο
σημαντικό όμως είναι η κατάκτηση από τους μεταλλωρύχους,
αυξήσεις ύψους 33% αναγκάζοντας την εταιρεία να
διαπραγματευτεί.
Στην συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες απεργίες. Η απεργία
των αμιαντορύχων, η οποία διήρκησε 29 μέρες και
φυλακίστηκαν πάνω από 60 εργάτες καθώς και η απεργία
των οικοδόμων που απαριθμούσε σε 1200 απεργούς με
διάρκεια 118 ημέρες. Τα αιτήματα των οικοδόμων ήταν η
αύξηση των μισθών και η αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς
στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Και σε αυτήν την απεργία
φυλακίστηκαν 60 απεργοί.
Οι απεργοί δεν συνάντησαν αντίδραση μόνο από την
αποικιακή αστυνομία και την εχθρική στάση της εκκλησίας
αλλά είχαν άμεσα απέναντι τους την απεργοσπαστική
στάση των λεγόμενων Νέων Συνετχνιών (ΣΕΚ) η οποίες
ιδρύθηκαν για να προσφέρουν κάλυψη στην εργοδοσία και
να διασπάσουν τις απεργίες εφαρμόζοντας το «διαίρει και
βασίλευε».

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΣΕ

Η εκκλησία με εγκύκλιο της, καλούσε τους απεργούς να
παραδοθούν ενώ η ΣΕΚ με ανακοίνωσή της παρότρυνε την
αποικιακή αστυνομία να ζητήσει τη βοήθεια του αγγλικού
στρατού προκειμένου «να παταχθεί η κομμουνιστική
αναρχία άπαξ και δια παντώς». Στελέχη της ΣΕΚ γύριζαν
τα χωριά μαζεύοντας απεργοσπάστες για την Αμερικάνικη
Εταιρεία με σύνθημα «καλύτερα 12 ώρες γαλάζιες, παρά 8
ώρες κόκκινες».

Η ΠΣΕ ήταν αυτή που άλλαξε το σκηνικό στην εργατική
τάξη. Οργάνωσε και καθοδήγησε τους πιο κρίσιμους και
αποφασιστικούς αγώνες της σε μια εποχή που ο τόπος
μας βρισκόταν σε εξαθλίωση κυρίως λόγω της στάσης
των Άγγλων που προσπάθησαν να κρατήσουν την Κύπρο
οικονομικά και κοινωνικά υποανάπτυκτη.

Αυτή είναι που σήμερα προσπάθησαν να παραχαράξουν την
ιστορία δημιουργώντας τάχατες μνημεία προς τιμήν των
αμιαντωρίχων στο μεταλλείο Αμιάντου. Ποιοι; Αυτοί που
πολεμούσαν την οποιαδήποτε απεργία για να ικανοποιήσουν
τα αφεντικά τους και τις ορέξεις τους. Θα πρέπει να
γνωρίζουν πως ο λαός μας ξέρει πολύ καλά την δράση που
αυτοί είχαν και θα έχουν κατά τη διάρκεια μεγάλων απεργιών
που σκοπό έχουν την μη εκμετάλλευση των εργαζομένων
από την εργοδοσία. Είναι χρέος μας να αναδεικνύουμε
και να τονίζουμε τη δράση των απεργοσπαστών για να
αποτρέπουμε έτσι την παραχάραξη της ιστορίας.

Στις 16 Νοεμβρίου του 1941 γίνεται η ενοποίηση του
κυπριακού συνδικαλιστικού κινήματος με την ίδρυση από
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, της Παγκύπριας
Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ) στην Β’ Παγκύπρια
Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη. Η συνδιάσκεψη θέτει την ΠΣΕ
επικεφαλής του συντεχνιακού συνδικαλιστικού κινήματος,
καθοδηγητή και διαφωτιστή του.

Οι Άγγλοι βλέποντας της απήχησή που είχε η ΠΣΕ στην
εργατική τάξη δεν έμεινε άπραγη. Σε μια προσπάθεια
αντίδρασης κατηγόρησαν και φυλάκισαν τους 18 ηγέτες της
ΠΣΕ για τη συνδικαλιστική και πατριωτική τους δράση.
Μετά την καταδίκη της ΠΣΕ και την φυλάκιση της ηγεσίας
της, στις 30 και 31 Μαρτίου 1946, στο Νέο Λυρικό Θέατρο
στη Λευκωσία, η Δ’ Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ίδρυσε την
ΠΕΟ. Η δίκη της ΠΣΕ, στάθηκε σημαντικός σταθμός στην
ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος γιατί έδωσε μία
μεγάλη μάχη με την αποικιοκρατία και την πέτυχε καθώς
σήμανε την δημιουργία της ΠΕΟ.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
•Λευτέρης Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

νέοι επιστήμονες
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ερευνητικό πρόγραμμα EMPOWER προωθεί την πράσινη και ψηφιακή
ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, κάτι που αποτελεί
ένα από τους κύριους στόχους της Ευρώπης, της Κύπρου και του
ερευνητικού κέντρου ΚΟΙΟΣ. Το EMPOWER για τον σκοπό αυτό εστιάζει
στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, εφαρμόζοντας
καινοτόμες ιδέες.
Επιδιώκοντας τη πράσινη ανάπτυξη, έχει τεθεί ως στόχος να οδηγηθούμε σε
κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η κλιματική ουδετερότητα θα εξυπηρετηθεί
με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα ξεπερνά το 70-80%, ώστε
η ενεργειακή υποδομή να αποδεσμευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά
καύσιμα.
Όμως, η απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών, σε
συνδυασμό με τον απομονωμένο χαρακτήρα της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου,
δημιουργούν κρίσιμες και επικίνδυνες προκλήσεις σε ότι αφορά την ευσταθή
λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης. Για το λόγο αυτό, έξυπνες λύσεις
και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες απαιτούνται, ώστε να αναβαθμίσουμε τη
λειτουργική ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος.
Στο πλαίσιο αυτό και για τη ψηφιακή ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος,
μέσω του EMPOWER έχουν εγκατασταθεί υπερσύγχρονοι μετρητές σε επιλεγμένους
υποσταθμούς της Κύπρου, από τους οποίου λαμβάνονται μέχρι και 100 συγχρονισμένες
μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. Οι μετρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με ένα είδος υπερυπολογιστή, δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί το ‘digital twin’, δηλαδή το
ψηφιακό δίδυμο που αναπαριστά τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης
ολόκληρης της Κύπρου. Μία τέτοια προηγμένη ερευνητική υποδομή, επιτρέπει να
δημιουργηθούν ρεαλιστικές συνθήκες για τη διεξαγωγή καινοτόμου, πρωτοποριακής
και εφαρμοσμένης ερευνάς, ώστε να επιτευχθεί η αποδοτική, έξυπνη και πράσινη
λειτουργία των μελλοντικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

Στις πιο πάνω εφαρμογές τα ερευνητικά αποτελέσματά αναδεικνύουν ότι οι προηγμένοι
αλγόριθμοι διαχείρισης και ελέγχου σε συνδυασμό με τις ευέλικτες μονάδες αποθήκευσης
δύναται να επιτρέψουν την πράσινη μετάβαση των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.
Σημειώνεται ότι οι καινοτόμες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί ως προϊόντα έρευνας από τις
διεργασίες του EMPOWER, χρησιμοποιούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τους διαχειριστές
του συστήματος μεταφοράς και διανομής, ώστε να διασφαλίσουν την έρρυθμη λειτουργία
του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας.
Ο όγκος της θεωρητικής και πρακτικής έρευνας που έχει παραχθεί μέσω αυτού του
ερευνητικού προγράμματος τα τελευταία 3 χρόνια, σε συνδυασμό και με άλλα ερευνητικά
προγράμματα που συντρέχουν στο ερευνητικό κέντρο ΚΟΙΟΣ, έχει συνεισφέρει στην
ευρύτερη προσπάθεια μιας μεγάλης εθνικής ομάδας εργασίας. Η ομάδα αυτή σε
συνεργασία με το διαχειριστή μεταφοράς και διαχειριστή διανομής της Κύπρου, έχει
καθορίσει ένα δεκαετές εθνικό πλάνο και μία σειρά δράσεων για τη μετεξέλιξη του
συστήματος ηλεκτροδότησης της Κύπρου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα
διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον παράλληλο εκμοντερνισμό του δικτύου.

Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί αριθμός πιλοτικών συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας όπου μπαταρίες, flywheels και συστήματα υδρογόνου σε συνδυασμό
με έξυπνους μετατροπείς «inverters», έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν
την δυνατότητα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών. Πιο συγκεκριμένα, ένα πιλοτικό
σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργεια έχει εγκατασταθεί στον υποσταθμό
του αιολικού πάρκου της Aeolian στην Αγία Άννα και ένα δεύτερο σε κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στην πρώτη περίπτωση, το πιλοτικό σύστημα στον υποσταθμό του αιολικού πάρκου
εξυπηρετεί την υποστήριξη του τρόπου διάθεσης στο δίκτυο ηλεκτρισμού της
παραγόμενης ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες. Ένας καινοτόμος αλγόριθμος
διαχειρίζεται τη λειτουργεία του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Ο αλγόριθμος
αυτός λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις, καθώς και την παραγωγή σε πραγματικό
χρόνο της αιολικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες και αποθηκεύει ή αποδεσμεύει
ενέργεια. Σκοπός του αλγόριθμου να εξυπηρετείται η ευστάθεια στον τρόπο που το
αιολικό σύστημα τροφοδοτεί το δίκτυο με ηλεκτρικό ρεύμα και να αποφεύγεται η
ανεπιθύμητη αποκοπή ενέργειας σε περιπτώσεις που οι προβλέψεις παραγωγής δεν
επαληθεύονται. Η εφαρμογή αυτή, προτείνει μια αποδοτική λύση που αν εφαρμοστεί
σε μεγαλύτερη κλίμακα η ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια
θα είναι εφικτή χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί το σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας σε αστάθεια.
Στη δεύτερη πιλοτική εφαρμογή που το σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
έχει τοποθετηθεί σε κτηριακές εγκαταστάσεις του ΠΚ, η εφαρμογή προσπαθεί
να διαχειριστεί την αποθήκευση ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας των κτηρίων, παράλληλα με την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στα κτίρια αυτά.
Με τη διαχείριση αυτή προτείνεται και εφαρμόζεται μια μέθοδος που αυξάνει τον
βαθμό ηλεκτρικής αυτονομίας του κτιρίου. Η αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας των
κτιρίων, όταν αυτή εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών, θα δώσει τη
δυνατότητα το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να φτάσει στο επιδιωκόμενο
επίπεδο που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της απαιτούμενης πράσινης ανάπτυξης.

•Χαράλαμπος Χαραλάμπους,
MS Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Μηχανικός Έρευνας - Υπεύθυνος
Εργαστηρίου Συστημάτων Ισχύος
ΚΟΙΟΣ - Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και
Καινοτομία
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ευρωπαϊκά θέματα

M

έλη του πληρώματος του πλοίου έρευνας
και διάσωσης «Iuventa» και άτομα που
εργάζονται για τις οργανώσεις «Save
the Children» και «Médecins Sans Frontières», είναι μεταξύ των 21 ατόμων
που βρέθηκαν στο δικαστήριο αυτό το Σάββατο στη
Σικελία, κατηγορούμενοι για «βοήθεια και υποκίνηση
μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στην Ιταλία».
Αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης έως και 20
ετών και πρόστιμο 15.000 ευρώ ανά άτομο που
διασώθηκε, οι ακτιβιστές συνέβαλαν στη διάσωση
χιλιάδων ανθρώπων από πνιγμό στη Μεσόγειο. Οι
ευρωβουλευτές της ομάδας της Αριστεράς ενώνουν τις
φωνές από όλη την Ευρώπη για αλληλεγγύη με τους
κατηγορούμενους και για άρση όλων των κατηγοριών
εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
«Το πλήρωμα του Iuventa έσωσε πολλές ζωές.
Οι οργανώσεις πολιτικής έρευνας και διάσωσης
παρεμβαίνουν εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτυγχάνει ντροπιαστικά να ενεργήσει», λέει η
ευρωβουλευτής Cornelia Ernst (Die Linke, Γερμανία).
«Στη συνέχεια, ποινικοποιούνται επειδή εκπλήρωσαν
το καθήκον τους για διάσωση στη θάλασσα. Η
ποινικοποίηση πολλών ανθρώπων που ενεργούν
και αυτών που τους υποστηρίζουν εξαπλώνεται και
εντείνεται σε όλη την Ευρώπη. Η αλληλεγγύη δεν
είναι έγκλημα, ούτε η φυγή από τη χώρα σου. Όλες
οι κατηγορίες πρέπει να αποσυρθούν άμεσα».
Από τον Αύγουστο του 2017 το πλοίο Iuventa έχει
κατασχεθεί στο λιμάνι του Τράπανι της Σικελίας, ενώ
η ποινική έρευνα συνεχίζεται.
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«Η ποινικοποίηση των οργανώσεων έρευνας και διάσωσης καθώς και των μεταναστών είναι εξωφρενική. Αυτή είναι μια φρικτή
εβδομάδα για κάθε άτομο που ασχολείται με τα βασικά και ανθρώπινα δικαιώματα» (Miguel Urban, Ισπανία). Είχαμε τη δίκη
της Σάμου, με δύο μετανάστες που επέζησαν από ταξίδι με πλοίο να κατηγορούνται για λαθρεμπόριο. Και τώρα έχουμε τη δίκη
Trapani όπου θα κριθεί και το πλήρωμα της Iuventa! Απαιτούμε την άμεση αποποινικοποίηση και άρση των τελών για τους
μετανάστες και τις ΜΚΟ που τους υποστηρίζουν».
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34ο ΠΦΝΦ

Ε

πιστρέφει το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό
γεγονός του καλοκαιριού. Το Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας
και
Φοιτητών
της ΕΔΟΝ έρχεται όπως το
έχουμε συνηθίσει και αγαπήσει όλες
αυτές τις δεκαετίες. Το 34ο Παγκύπριο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της
• Αγώνας για Ισότητα & Ισοτιμία των φύλων
ΕΔΟΝ θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7
•100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ. Διδάγματα -εμπειρίες – παρακαταθήκη
και 8 του Ιούλη, στον γνωστό χώρο της
Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία.
Στο χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις. Πιο
συγκεκριμένα:
Το 34ο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί
κάτω από το σύνθημα «Με οργάνωση και
• Το πολιτικοποιημένο και στρατευμένο χιπ χοπ
αγώνα παίρνουμε το μέλλον στα χέρια
• Κυπριακή διάλεκτος στην ποίηση
μας». Το σύνθημα σκιαγραφεί το κάλεσμα
• Γυναικοκτονίες και τέχνη
που απευθύνει η οργάνωση μας προς τη
νέα γενιά. Να οργανωθεί στις γραμμές της
Τα Παγκύπρια Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ αποτελεί
Αριστεράς, να αγωνιστεί για όλα όσα έχει
μια μικρή πολιτεία του εθελοντισμού και του πολιτισμού, η οποία
ανάγκη να κατακτήσει. Να πάρει, δηλαδή, το
αποτελείται:
μέλλον της στα χέρια της.
Στο χώρο θα λειτουργήσουν τέσσερα θεματικά
κέντρα μέσα από τα οποία θα δίνεται η πολιτική
μας πρόταση. Σκοπός είναι το Φεστιβάλ να
αποτελέσεις χώρο διακίνησης ιδεών και ζύμωσης.
Τα κέντρα αυτά θα έχουν ως θέματα:
• Κυπριακό Πρόβλημα – Ο αγώνας για Επανένωση
• 10 Χρόνια διακυβέρνησης ΔΗΣΥ – Η ανάγκη για
αλλαγή

Στην μικρή μας πολιτεία θα συναντήσει κανείς:
Κεντρική σκηνή: στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ θα

φιλοξενηθούν κυπριακά και ξένα σχήματα. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν τρείς μεγάλες συναυλίες, για τις οποίες μπορείτε να
βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Λαϊκή Σκηνή: Στη Λαϊκή σκηνή θα παρελάσουν σειρά από λαϊκά

χορευτικά και μουσικά σχήματα, αναδεικνύοντας την παράδοση
και τον πολιτισμό μας.

34ο ΠΦΝΦ
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Αθλητική Γωνιά: Στην αθλητική γωνιά του Φεστιβάλ
θα δοθεί ο χώρος να παρουσιαστούν διάφορα
αθλήματα από άτομα και σχολές. Παράλληλα θα
συζητηθούν θέματα που αφορούν την επικαιρότητα
και απασχολούν την νεολαία σε σχέση με τον
αθλητισμό.

Γωνιά

Ρομποτικής: Εδώ θα παρουσιαστούν
ρομποτικά συστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους
επισκέπτες να έρθουν πιο κοντά στην τεχνολογική
ανάπτυξη.
Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης: Στη γωνιά αυτή θα
βρίσκονται τεχνίτες οι οποία θα παρουσιάζουν
παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες, ενώ θα
πωλούνται παραδοσιακά εδέσματα και προϊόντα.
Η Γωνιά αυτή φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά
στον λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση του
τόπου μας.

Γωνιά Τεχνών: Εδώ όπου νέοι δημιουργοί, Ε/Κ
και Τ/Κ , που ασχολούνται με διάφορες μορφές
τέχνης, θα παρουσιάζουν και θα πωλούν τα
έργα τους. Για

Συζητήσεις: Στον χώρο του Φεστιβάλ, όπως

κάθε φορά, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις
με διάφορες θεματικές που αγγίζουν ζητήματα
που απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία και
ειδικότερα την νέα γενιά.
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κτός από την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
που έχει καθιερωθεί στις 20 Νοεμβρίου, η 1η και 12η
Ιουνίου έχουν ορισθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού
και ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας,
αντίστοιχα.
Οι μέρες αυτές έχουν καθιερωθεί για να θυμίζουν σε όλους μας
ότι η ασφάλεια, η προστασία και ευημερία των παιδιών, πρέπει
να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε πτυχή της ζωής. Να
μας θυμίζουν ότι όσο υπάρχουν παιδιά που καταπατούνται τα
δικαιώματα τους, που δεν έχουν φαγητό στο πιάτο τους, στέγη
πάνω από το κεφάλι τους και ρούχα για να φορέσουν, οι μέρες
αυτές δεν μπορούν παρά να αποτελούν μια ακόμη υπενθύμιση της
αποτυχίας του καπιταλιστικού συστήματος στο να διασφαλίσει τα
δικαιώματα των παιδιών.
Πρέπει να μας θυμίζουν τα εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Εκείνα τα παιδιά που στερούνται στοιχειώδους εκπαίδευσης, που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα θρανία και τα όνειρα τους για
να ριχτούν με τα μούτρα στη δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί.
Τα εκατομμύρια παιδιά που αυτή τη στιγμή υφίστανται τις τραγικές
συνέπειες του ιμπεριαλισμού που έφερε πολεμικές συρράξεις στις
χώρες τους. Εκείνα τα παιδιά που τα βάζουν οι γονείς τους σε
μια βάρκα με προορισμό το άγνωστο και με την ελπίδα απλώς να
σωθούν. Τα παιδιά που δεν κατάφεραν ποτέ να πατήσουν στεριά
και εκείνα που βίωσαν στο πετσί τους της ψυχρότητα του κόσμου
στις νέες τους πατρίδες.
Τα εκατομμύρια παιδιά που καθημερινά κακοποιούνται σωματικά
και ψυχικά, που δέχονται ρατσισμό και bullying. Εκείνα τα παιδιά
που βρέθηκαν από μικρά αντιμέτωπα με το πιο σκληρό πρόσωπο
της ανθρωπότητας. Τα παιδιά που το σύστημα τα απογοήτευσε, τα
παιδιά που δεν κατάφεραν ποτέ να βγουν ζωντανά από τα χέρια
του.
Όλα αυτά αποτελούν καταπέλτη στον εφησυχασμό της συνείδησης
και πρέπει να μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η Παγκόσμια
Ημέρα του Παιδιού και η Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, πρέπει
να μας θυμίζουν όλα αυτά τα παιδιά και τους αγώνες που τους
χρωστάμε.
Ως ΕΔΟΝ αντιλαμβανόμαστε ότι το καθήκον μας προς τα παιδιά δεν
σταματά σε μια μέρα, ούτε στα στενά πλαίσια της κοινωνίας μας.
Η πολυεπίπεδη και ολόχρονη μας δράση μέσα από τις συναντήσεις
των Τοπικών μας Κινημάτων, τις εκδηλώσεις, τις εκδρομές, τις
δραστηριότητες και την εκστρατεία ”Κάλαντα Αλληλεγγύης“ όπου
τα ΕΔΟΝόπουλα δείχνουν την αλληλεγγύη τους έμπρακτα, είναι
ένα δείγμα απο αυτά που μας βοηθούν να είμαστε εκεί δίπλα στις
ανάγκες των παιδιών και να αγωνιζόμαστε για αυτές, για ένα
καλύτερο κόσμο όπου θα ζούν ελεύθερα και ευτυχισμένα στη
χώρα μας αλλά και σε όλο το κόσμο. Ένα Παιδικό Κίνημα το οποίο
με τη λειτουργία του αγγίζει καθημερινά θέματα που αφορούν το
παιδί, τις συνθήκες διαβίωσης του και την ποιότητα ζωής του.
Διαχρονική θέση μας είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του και
η απαλλαγή του από κάθε μορφής εκμετάλλευση. Αγκαλιάζουμε
όλα τα παιδιά του κόσμου και στηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα
τους να ζουν ελεύθερα στη χώρα τους, να μορφώνονται και
να είναι ελεύθεροι άνθρωποι με ίσα δικαιώματα. Ο Παύλος
Σιδηρόπουλος τραγούδησε τους στίχους: «Υπερασπίσου το παιδί,
γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα…» και ο στίχος αυτός
κρύβει όλη την αλήθεια.

ΕΔΟΝόπουλα

Τα ΕΔΟΝόπουλα πήγαν ξανά
εκδρομή!
Μετά από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, με περιορισμούς και στερήσεις,
το Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων κατάφερε να διοργανώσει ξανά την καθιερωμένη του
Παγκύπρια Εκδρομή, με τη συμμετοχή ΕΔΟΝοπούλων από ολόκληρη την Κύπρο.
Έτσι, στις 8 Μαΐου, πιστά στο ραντεβού τους, τα ΕΔΟΝόπουλα επισκέφθηκαν το Golden Donkeys Farm στην Σκαρίνου,
όπου είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο, να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και να δουν από
κοντά τα γαϊδουράκια όπως και τα άλλα ζώα που ζουν εκεί.
Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το μουσείο του Γαϊδουριού που βρίσκεται στον χώρο,
μαθαίνοντας για την ιστορία των τετράποδων ζώων και την κυπριακή παράδοση.
Τα ΕΔΟΝόπουλα δίνουν το ραντεβού τους για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας για μια εβδομάδα γεμάτη διασκέδαση!
•Σοφία Λαζαρή
Επαρχιακή υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Αμμοχώστου

μαθητές

Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί τις
μαθητικές κατασκηνώσεις της στα Περβόλια. Ένας θεσμός
που καθιερώθηκε εδώ και χρόνια, προσφέροντας σε νέους
και νέες τα εφόδια για μια ολόκληρη ζωή.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι η κατασκήνωση θα περιμένει τους μαθητές του
Λυκείου για να απολαύσουν μία βδομάδα γεμάτη γνώση και ψυχαγωγία.
Μία βδομάδα που οι μαθητές και μαθήτριες θα κοινωνικοποιηθούν,
θα μάθουν, θα αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες. Μέσα από τις
κατασκηνώσεις καλλιεργείται η κριτική σκέψη, η ελεύθερη έκφραση
απόψεων, καθώς αναπτύσσεται και το πνεύμα του μαθητή. Ακόμη, μέσα
από διαλέξεις και σεμινάρια, μεταλαμπαδεύεται η θέληση για μάθηση
και από άλλα μέσα, πέραν του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια των διάφορων δραστηριοτήτων, οι μαθητές δεν
περνούν απλά ευχάριστα τον χρόνο τους, αλλά απορροφούν τα
κατάλληλα ερεθίσματα έτσι ώστε να αυτοβελτιωθούν και να γίνουν
άτομα με συνείδηση. Το αίσθημα της ευθύνης και της συλλογικότητας
αναπτύσσεται, όπως και το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας
μεταξύ τους. Προάγονται ακόμη οι αξίες της αλληλεγγύης και της
ισότητας μεταξύ των ανθρώπων όπως και τα πανανθρώπινα ιδανικά
της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του
σοσιαλισμού αλλά και του σεβασμού απέναντι στο διαφορετικό.
Μέσα από μια γεμάτη εβδομάδα μαθητές και μαθήτριες μαθητές
και μαθήτριες από όλες τις επαρχίες γνωρίζονται μεταξύ τους,
ανταλλάσσουν απόψεις και αναπτύσσουν τους πνευματικούς τους
ορίζοντες. Συνάπτουν φιλίες και σχέσεις που κρατούν μια ζωή.
Δραστηριότητες ψυχαγωγίας όπως θάλασσα, μουσικές βραδιές,
ταινίες και πολλά άλλα δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ
των κατασκηνωτών. Το πνεύμα της συντροφικότητας και της
αλληλεγγύης, τους συντροφεύει για μια ζωή.
Η ΕΔΟΝ πάντα ως στόχο της είχε τη δημιουργία ατόμων με πολύπλευρη
προσωπικότητα, άτομα που να αμφισβητούν, που να διεκδικούν και
να μην συμβιβάζονται. Ανθρώπους με όνειρα και φιλοδοξίες, που να
επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα κόσμο καλύτερο, έναν κόσμο που
το δίκαιο και η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους να θεωρείται
δεδομένη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επιδιώκει να προσφέρει η
κατασκήνωση της ΕΔΟΝ.
Δηλώστε έγκαιρα τις συμμετοχές σας, γιατί το καλοκαίρι είναι…
κατασκήνωση της ΕΔΟΝ!
•Άννα Λοίζου
Τ.O. Πέρα Χωρίου-Νήσου

Mάης
2022

15

16

M

φοιτητές

Ιούνης
2022

ε την ολοκλήρωση των φοιτητικών εκλογών
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 29 Μάϊου,
ολοκληρώθηκε για φέτος η διαδικασία
ανάδειξης νέων Δ.Σ. σε 16 από τις 18 ενεργές
Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).
Δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος εκλογές σε αυτές του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και της Μόσχας, λόγω
αντικειμενικών παραγόντων.

Με δεδομένα τα πιο
πάνω, η ΠΚΦ στις
φετινές φοιτητικές
εκλογές έθεσε αποφασιστικά
τον στόχο απαλλαγής του
οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος από την
πλειοψηφία της
ΦΠΚ Πρωτοπορίας.

Οι τελευταίες φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν το 2019,
ένεκα των πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας. Η μη
διεξαγωγή τους για δύο χρόνια, επηρέασε αρνητικά τη
λειτουργία του κυπριακού φοιτητικού κινήματος, μάλιστα
σε πολύ δύσκολες και αρνητικές συνθήκες για τους
φοιτητές και τις οικογένειες τους. Από τότε, η κυβερνητική
παράταξη της ΦΠΚ Πρωτοπορίας κατείχε την πλειοψηφία
στη Γενική Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ, μετατρέποντας την
για σχεδόν 3 χρόνια σε «σύμμαχο» της Κυβέρνησης στην
εφαρμογή των αντιφοιτητικών πολιτικών της. Παραδείγματα έχουμε πολλά όπως η
συγκεκαλυμμένη στήριξη στις πολιτικές που καθιστούν ανεπαρκή τη Κρατική Φοιτητική
Μέριμνα σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες, η στήριξη στη δημιουργία προπτυχιακών
προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια με δίδακτρα, η ανοχή στη κακή διαχείριση
της κυβέρνησης απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας που άφησαν χιλιάδες
κύπριους φοιτητές εκτεθειμένους σε αυτές κ.ο.κ..
Την ίδια ώρα, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (ΠΚΦ) προχώρησε όλο το προηγούμενο
διάστημα στην ανάδειξη και διεκδίκηση
σωρείας ζητημάτων, όπως στην
ανάγκη αύξηση των προϋπολογισμών
της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας
για στήριξη περισσότερων φοιτητών,
στη δημιουργία νέων στοχευμένων
επιδομάτων που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των σπουδών τους,
σε ολοκληρωμένα πακέτα προτάσεων
για αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών και
οικονομικών προβλημάτων που έφερε
η πανδημία, στην στοχευμένη μείωση
του κόστους φοίτησης στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια,
στην
αντιμετώπιση
της απλήρωτης πρακτικής άσκησης,
ενάντια στις προσπάθειες αλλοίωσης
του υφιστάμενου δωρεάν χαρακτήρα
στα δημόσια πανεπιστήμια κ.ο.κ.

Εκεί και όπου η καθημερινή δράση μας ήταν ζωντανή, άμεση και ξεκάθαρη, διαφάνηκε
ότι μεγάλη μερίδα των φοιτητών μας στήριξε συνειδητά και συμπορεύθηκε μαζί μας.
Είναι αυτή η δράση που βοηθά στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της μαζικής και
οργανωμένης πάλης των φοιτητών μέσα από τα πρωτοβάθμια και το δευτεροβάθμιο
όργανα εκπροσώπησης τους.
Εν κατακλείδι, η διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών μετά από δύο χρόνια, μας έδωσαν
σοβαρές εμπειρίες σε κάθε χώρο σπουδών. Είναι λοιπόν στοίχημα της παράταξης μας,
η αξιοποίηση αυτών, για να τεθούν στόχοι εφικτοί σε κάθε
χώρο σπουδών, που θα οδηγήσουν έστω και ένα μικρό βήμα
μπροστά προς την ισχυροποίηση της Προοδευτικής την επόμενη
χρονιά. Οι θέσεις της παράταξης μας επιβεβαιώθηκαν από την
ίδια τη ζωή ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα της συντριπτικής
πλειοψηφίας των φοιτητών, ότι είναι εφικτές και ότι πρέπει να
πρωταγωνιστήσουν μέχρι να γίνουν ζωή και πράξη, μέσα από
την καθοριστική συμμετοχή της ίδιας της φοιτητιώσας νεολαίας,
μαζικά και οργανωμένα.

Ο αγώνας που δίνει
η παράταξη μας, δεν
είναι μόνο ενάντια στη
Δεξιά συντηρητική πολιτική,
αλλά και ενάντια στη στάση
ζωής της απάθειας και της
αδράνειας, που οδηγεί
στην αποπολιτικοποίηση
και στη συντήρηση των
κατεστημένων.

Με δεδομένα τα πιο πάνω, η ΠΚΦ στις
φετινές φοιτητικές εκλογές έθεσε
αποφασιστικά τον στόχο απαλλαγής του
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος από
την πλειοψηφία της ΦΠΚ Πρωτοπορία,
ώστε η ΠΟΦΕΝ και οι Φοιτητικές Ενώσεις
να θέσουν ξεκάθαρο προσανατολισμό τον αγώνα για κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
των κυπρίων φοιτητών και για πανεπιστήμια που θα προσφέρουν ολόπλευρη και ποιοτική
μόρφωση για κάθε νέα και νέο. Παράλληλα για την δημιουργία ενιαίου μετώπου ενάντια
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ που διεύρυναν τις
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και οδήγησαν στην φτωχοποίηση του λαού μας
για τα συμφέροντα των λίγων και οικονομικά ισχυρών, βάζοντας στο στόχαστρο και το
δικαίωμα στη μόρφωση για χιλιάδες νέες και νέους. Όπως και για να τεθεί επιτακτικά η
ανάγκη δημιουργίας ενός κοινωνικού κράτους, που ανάμεσα στα άλλα θα διασφαλίζει το
δικαίωμα όλων των νέων σε ποιοτικές σπουδές.
Στις φετινές εκλογές η ΠΚΦ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη ή αυτοδύναμη στις φοιτητικές
ενώσεις του ΤΕΠΑΚ, Frederick, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Βουλγαρίας, ενώ βγήκε πιο
ισχυρή στις φοιτητικές ενώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημίου Λευκωσίας και
Θεσσαλονίκης. Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα η ΠΚΦ εξασφάλισε 3589 ψήφους και
ποσοστό 35,49%. Την ίδια ώρα όμως η παράταξη της ΦΠΚ Πρωτοπορίας εξασφάλισε 4855
ψήφους και ποσοστό 48%, που σε συνδυασμό με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και των
υπόλοιπων φοιτητικών παρατάξεων, διατηρεί την πλειοψηφία της στη Γενική Γραμματεία
της ΠΟΦΕΝ και στην πλειοψηφία των φοιτητικών ενώσεων.
Είναι ξεκάθαρο ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Στην φετινή εκλογική μάχη,
πέραν από τις σοβαρές αδυναμίες της παράταξης μας που δεν είναι ομοιόμορφες σε όλους

τους χώρους σπουδών, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και το
γεγονός ότι για δύο σχεδόν χρόνια δεν υπήρχε η δυνατότητα
της καθημερινής ζωντανής επαφής με την πλειοψηφία των
φοιτητών, της πάλης των ιδεών και θέσεων μέσα στους χώρους
σπουδών, της μαζικής τριβής με τη πολιτική και συνδικαλιστική
μας δράση. Ο αγώνας που δίνει η παράταξη μας, δεν είναι μόνο
ενάντια στη Δεξιά συντηρητική πολιτική, αλλά και ενάντια στη
στάση ζωής της απάθειας και της αδράνειας, που οδηγεί στην
αποπολιτικοποίηση και στη συντήρηση των κατεστημένων,
που ομολογουμένως έχει αλώσει τη φοιτητιώσα νεολαία.
Αυτή η σύνθετη παράμετρος βοηθά την ΦΠΚ Πρωτοπορία
να διαμορφώνει και να στερεώνει πελατειακές σχέσεις που
εξαγοράζουν τη συνείδηση και τη ψήφο των φοιτητών,
αποπροσανατολίζοντας τους από την ουσία των φοιτητικών
εκλογών, που είναι η συνειδητή -και εκλογική- συμπόρευση
με τη δύναμη που διαχρονικά θέτει τις άμεσες και σύγχρονες
ανάγκες των φοιτητών στο επίκεντρο των συλλογικών οργάνων
των κυπρίων φοιτητών, δηλαδή την παράταξη μας.

Η Προοδευτική Κ.Φ., παρά τα όποια εκλογικά αποτελέσματα,
θετικά ή αρνητικά, που προφανώς και είναι καθοριστικής
σημασίας, θα συνεχίσει να είναι ο οργανωμένος πολιτικός
φορέας εντός τους κυπριακού φοιτητικού κινήματος που θέτει
ως προτεραιότητα το δικαίωμα στη μόρφωση για όλες και όλους.
Αυτό δεν μπορεί κανένας να το ακυρώσει! Χρειάζεται υπομονή,
επιμονή, ακόμα περισσότερη δουλειά, γνώση και αγώνας!
Πάντα μπροστά με πείσμα θα προχωράμε, μάχες καινούργιες θα
δώσουμε ξανά!
•Αντρέας Σόλωνος
Επικεφαλής Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών
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Χάρη Πολυκάρπου, και με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ
Στέφανο Κουρσάρη.

ραγματοποιήθηκε
για ακόμα μια χρονιά η εκστρατεία του
Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ με τίτλο “Παραφουσκωμένες τιμές |
Ξεφούσκωτοι μισθοί | Στήριξη των νέων εργαζομένων τώρα”. Η εκστρατεία άρχισε στις 27 Απριλίου και
τελείωσε στις 15 Μαΐου είχε ως βάση τρεις κύριους πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε την εντεινόμενη ακρίβεια που καθημερινά τσακίζει τους νέους και τις
νέες καθημερινά, με τα έξοδα σε βασικά αγαθά όπως ρεύμα, καύσιμα, ψωμί, κρέας γάλα κ.λπ. να
εκτοξεύονται. Παρά τις προειδοποιήσεις, η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ δεν έκανε όσα μπορούσε
να κάνει, και βρήκε αφορμή το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία για να κρυφτεί από πίσω.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε τα εργασιακά δικαιώματα που καταπατούνται αυθαίρετα από την
εργοδοσία σε βάρος κύρια των νέων εργαζομένων, εξευτελιστικοί μισθοί, ευέλικτα ωράρια, μη
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, εργασία τις Κυριακές κ.α. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται
στην επικαιρότητα η συζήτηση για τη διασφάλιση κατώτατου μισθού, καταθέσαμε την πρόταση
μας που αφορά στην προστασία των συλλογικών συμβάσεων αλλά και τη σύνδεση του με
τον πληθωρισμό. Δηλαδή να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν επικρατούν συνθήκες
ακρίβειας.
Και ο τρίτος πυλώνας αφορούσε το στεγαστικό πρόβλημα. Σε συνδυασμό με τους δύο
πρώτους πυλώνες και την έλλειψη ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, η εξεύρεση στέγης για ιδιοκατοίκηση μοιάζει με απατηλό όνειρο. Οι
απρόσιτες τιμές στον χώρο των ακινήτων δεν αφήνουν -κυρίως- τους νέους να κάνουν το
ξεκίνημα τους. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει καταντήσει ένα από τα χειρότερα ερωτήματα
που καλείται να απαντήσει ένας νέος. Γιατί πραγματικά διερωτόμαστε πώς μπορεί να
απαντήσει κάποιος στο ερώτημα, τί να διαλέξω οικογένεια ή σπίτι; Γιατί πλέον βλέπουμε την
πραγματικότητα. Η απάντηση είναι ούτε η οικογένεια ούτε σπίτι.
Στα πλαίσια της εκστρατείας συζητήσαμε με νέους και νέες στους χώρους εργασίας
τους παραδίδοντας ένα ενημερωτικό έντυπο με κάποιες από τις θέσεις της ΕΔΟΝ για
αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κάποιες από τις θέσεις που προτείνουμε είναι οι εξής:
● Μείωση του Φ.Π.Α στον ηλεκτρισμό από το 19% στο 9%
● Τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
● Μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
● Επιβολή πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης
● Διεύρυνση των κριτηρίων της ΑΗΚ για να ενταχθούν περισσότεροι καταναλωτές στη
μειωμένη διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος
● Επαναλειτουργία των σιλό της Επιτροπής Σιτηρών ώστε να δημιουργηθούν στρατηγικά
αποθέματα.
● Πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ και επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους
● Αναπροσαρμογή κοινωνικών επιδομάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο
αυξημένο κόστος διαβίωσης.
● Αναθεώρηση τρόπου υπολογισμού των κριτηρίων και ένταξη περισσότερων
πολιτών στο έκτακτο επίδομα στήριξης των κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών
περιοχών.
Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με νέους εργαζόμενους σε διάφορες πόλεις.
Στη Λευκωσία συζητήσαμε με το μέλος του Τομέα Οικονομίας ΑΚΕΛ, Βάκη
Χαραλάμπους. Στη Λεμεσό συζητήσαμε με τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ και Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Άντρο Καυκαλιά και με τον
επικεφαλής του Γραφείου Στεγαστικής Πολιτικής του ΑΚΕΛ Πάμπο Ιακώβου.
Στην Λάρνακα συζητήσαμε με τον επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ,
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Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς. Στις συναντήσεις ενημερώναμε για την εκστρατεία
που πραγματοποιήσαμε, και ακούαμε τις απόψεις που είχαν.
Πιο κάτω αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια πράγματα που
αξίζουν αναφοράς από την κάθε συνάντηση.
Συνάντηση με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών
Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι θα συνεχιστούν οι αυξανόμενες
πληθωριστικές τάσεις το επόμενο διάστημα και ότι θα αυξηθούν τα
επιτόκια. Έκαναν αναφορά στην αισχροκέρδεια και στις ευθύνες
της κυβέρνησης κυρίως στα καύσιμα. Το επόμενο διάστημα θα
βοηθήσουμε στην ενημέρωση των νεών για να συμμετέχουν στα
σεμινάρια που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος σχετικά με τα δικαιώματα
των καταναλωτών.
Συνάντηση με το Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας
Έγινε ειδική αναφορά στο θέμα της αγοράς υπηρεσιών και
ενημερωθήκαμε για προτάσεις νόμου και νομοσχέδια που πέρασαν το
τελευταίο διάστημά είτε εκκρεμούν είτε συζητούνται.

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις για το θέμα του Κατώτατου Μισθού
και συζητήσαμε για τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Επίσης μεταφέραμε
στην Υπουργό τη θέση μας για την πρακτική άσκηση. Είναι απαράδεκτο και
συνιστά στυγνή εκμετάλλευση, η απλήρωτη εργασία και η μη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
(ΟΝΕΚ)
Τονίσαμε την ανάγκη για σωστή λειτουργία της Συνδικαλιστικής Επιτροπής
καθώς και τον διεκδικητικό ρόλο που πρέπει να έχει ο Οργανισμός.
Συνάντηση με την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)
Συμφωνήσαμε στην εκπόνηση ενός κοινού οργανωτικού και πολιτικού πλάνου
τόσο για την ενδυνάμωση της συντεχνίας όσο και για την ενδυνάμωση του
Τμήματος.
Συνάντηση με το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ)
Ενημερωθήκαμε για τις πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ για αντιμετώπιση της
ακρίβειας.

Συνάντηση με το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ)
Ενημερωθήκαμε για τα συμπεράσματα της έρευνας για την Οικονομία και την
Απασχόληση που αφορούν κύρια τους νέους.
Μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας μπορούμε να εξάγουμε ένα βασικό
συμπέρασμα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει άμεση ανάγκη
να στηριχθούν οι νέοι εργαζόμενοι. Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια.
•Ζαχαρίας Κάβελη
Υπεύθυνος Τμήματος Ν.Ε. Αμμοχώστου
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εθελοντισμός για οργανώσεις του δικού μας τύπου είναι ένα
από τα σημαντικότερα συστατικά. Ο εθελοντισμός είναι το
οξυγόνο της ζωή και της δράση της οργάνωσης μας. Στις μέρες
μας, με τις δύσκολες συνθήκες που ζουν οι μαθητές με το
σχολείο και τη παραπαιδεία, οι φοιτητές που σπουδάζουν και
δουλεύουν ταυτόχρονα και οι νέοι εργαζόμενοι που εργάζονται χωρίς
ωράρια, ο εθελοντισμός έχει γίνει ακόμη πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό
για τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε ΕΔΟΝίτη.
Η εθελοντική προσφορά ενός ΕΔΟΝίτη αφορά την κίνηση της οργάνωσης
μέσα στην κοινωνία, την εξέλιξη της μέσα στην ιστορία. Αποτελείται από
δεντροφυτεύσεις, καθαριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα,
φεστιβάλ, εκστρατείες, κατασκηνώσεις, ανθρωπιστική βοήθεια και
αλληλεγγύη, πολιτικές δράσεις, διαμαρτυρίες και πολλά άλλα.
Το γεγονός το οποίο αναδεικνύει την ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά
των ΕΔΟΝιτών είναι η διοργάνωση του Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Κύπρου.
Η οργάνωση του Φεστιβάλ δεν είναι απλή υπόθεση. Οι προετοιμασίες
αρχίζουν μήνες πριν, με τον χωρισμό των επιτροπών για κάθε ξεχωριστό
κομμάτι του φεστιβάλ με δεκάδες εθελοντές να εμπλέκονται σε μια
ζύμωση ιδεών, στη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και
τον πρακτικό σχεδιασμό της υλοποίησης του.
Της πορείας για το Φεστιβάλ προηγείται η Προφεστιβαλική περίοδος. Η
περίοδος αυτή σηματοδοτείται από τοπικά φεστιβάλ σε δεκάδες χωριά
της Κύπρου σε όλες τις επαρχίες αλλά και σε αστικές περιοχές, όπου
τα τοπικά μέλη έχουν υπό την ευθύνη τους το στήσιμο, τη λειτουργεία
και το ξεστήσιμο των φεστιβάλ. Τα τοπικά Φεστιβάλ έχουν πλούσιο
πρόγραμμα: καλλιτεχνικό, ζωντανή μουσική, παιδική γωνία, φαγητό,
ποτό, θεματικά κέντρα κα. Εκτός από τα τοπικά φεστιβάλ, διοργανώνονται
καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις, αθλητικές δραστηριότητες μέσα από τις
οποίες προβάλλεται ο πολιτισμός, η πολιτική και η κοινωνική αντίληψη
της οργάνωσης μας στα πλαίσια του Φεστιβάλ. Ένα μεγάλο μέρος της
προφεστιβαλικής περιόδου είναι και η προπαγάνδιση του Φεστιβάλ με
αφισοκολλήσεις και πανό που καλύπτουν τους κεντρικούς δρόμους όλων
των Επαρχιών.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες το Φεστιβάλ ταξιδεύει σε όλη τη Κύπρο.
Όλη αυτή η προετοιμασία, η σκληρή δουλειά, γίνεται αποκλειστικά μέσα
από την εθελοντική προσφορά των ΕΔΟΝιτών σε κάθε πόλη σε κάθε χωριό.
Ένα μήνα πριν την έναρξη του φεστιβάλ ξεκινά η εμπλοκή εκατοντάδων
εθελοντών που μεταμορφώνουν την Πύλη Αμμοχώστου σε μια μικρή πολιτεία.
Το στήσιμο του φεστιβάλ περιλαμβάνει την ετοιμασία της κεντρικής σκηνής,
της λαϊκής σκηνής, το χώρο του καφενείου – μπουάτ, τα θεματικά κέντρα,
το χώρο της διεθνούπολης με τα περίπτερα κάθε αδελφής οργάνωσης, το
δικοινοτικό στέκι, το φοιτητικό στέκι, το μαθητικό στέκι, το στέκι νέων
εργαζομένων, το περίπτερο εφημερίδας «νεολαία», το χώρο του παιδότοπου
με φουσκωτό, τους χώρους των βιβλιοπωλείων, το παζαράκι με τα προϊόντα
μας, το περίπτερο Οργανώσου στην ΕΔΟΝ, την Γωνιά Λαϊκής παράδοσης
με περίπτερα από όλο το μήκος και πλάτος της παράδοσης, την Αθλητική
γωνιά, την Καλλιτεχνική γωνιά, τον χώρο Ρομποτικής και τα περίπτερα
εθελοντικών οργανώσεων ενώ ο χώρος της Πύλης Αμμοχώστου ντύνεται
με γιγαντιαία πανό που στέλνουν μηνύματα οργάνωσης και αγώνα (για το
περιεχόμενο του φεστιβάλ δες περισσότερα στην σελ 12-13).
Για να γίνουν όλα αυτά δημιουργούνται επιτροπές. Επιτροπή θεματικών
κέντρων, πολιτιστική επιτροπή, τεχνική επιτροπή, επιτροπή τεχνολογικής
αναβάθμισης, μαθητικό κέντρο, καφενείο, Μπουάτ, Καλλιτεχνική Γωνιά, Χώρος
Ψησίματος Λαϊκής Ταβέρνας, επιτροπή καθαριότητας, ομάδα νοσηλευτών.
Ακόμη και η φύλαξη και η ασφάλεια του φεστιβάλ βρίσκεται στα χέρια των
εθελοντών. Οι επιτροπές είναι στελεχωμένες από δεκάδες εθελοντές.

Όταν όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του φεστιβάλ οι εθελοντές παίρνουν τα
πόστα τους και η πόρτα του Φεστιβάλ ανοίγει για δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες.
Το φεστιβάλ διαρκεί 3 νύχτες. Κάθε νύχτα οι εθελοντές μένουν μέχρι το τέλος
για να ετοιμάσουν και να προσφέρουν το φαγητό και το πότο, να συζητήσουν
με τους παρευρισκόμενους τα βασικά προστάγματα της οργάνωσης αλλά και
τον τρόπο που προσεγγίζει την κοινωνία και την κίνηση της, να εξηγήσουν τα
διάφορα τμήματα του χώρου, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στο χώρο, να
τρέξουν τις διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί και μια σειρά από
άλλα πράγματα, θεατά και αθέατα στους παρευρισκόμενους.
Οι εθελοντές μετά το τέλος της κάθε νύχτας παραμένουν για να προετοιμάσουν
την επόμενη μέρα. Για να τρέξει κάθε νύχτα ομαλά χρειάζεται πολλή δουλειά,
αφοσίωση, συγκέντρωση, πειθαρχεία. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του Φεστιβάλ
είναι το τελευταίο, το ξεστήσιμο. Με το πέρας της
τελευταίας νύχτας εκατοντάδες εθελοντές
αρχίζουν να ξεστήνουν την πολιτεία που
χρειάστηκε βδομάδες για να χτιστεί.
Η διαδικασία αυτή τελειώνει με το
κάθε αντικείμενο να βρίσκεται
στο τόπο του και με την Πύλη
Αμμοχώστου να είναι άδεια
σαν να μην πέρασε κανείς
από αυτή. Για να γίνει όμως
αυτό μέσα σε μια νύχτα,
προφανώς και μας βρίσκει
το πρωινό. Είναι δύσκολο
να το πιστέψει κανείς χωρίς
να το ζήσει.
Πέρα από τη κούραση, τις
αμέτρητες ώρες, τις αυπνίες
που περνά ο κάθε εθελοντής,
η προσφορά, η εξυπηρέτηση
προς τους επισκέπτες είναι
μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι
διαφορετικό το αίσθημα ενός
επισκέπτη που ψυχαγωγείται,
ενημερώνεται, μορφώνεται και
διαφορετικό το αίσθημα όταν
εσύ δημιουργείς. Η περηφάνεια του
εθελοντή ΕΔΟΝίτη που βλέπει αυτό το
μεγαλειώδες φεστιβάλ πολιτισμού και
πολιτικής πρόταξης να παίρνει σάρκα και
οστά είναι απέραντη. Η όλη εθελοντική
εργασία για το Φεστιβάλ είναι ένα
σχολείο που καλλιεργεί ανθρώπους
με αξίες όπως η αλληλεγγύη, η
ομαδικότητα, η συντροφικότητα, η
αλληλοβοήθεια.
Για τον ΕΔΟΝίτη η εθελοντική εργασία
δεν ήταν ούτε αγγαρεία ούτε κάτι
που προσφέρει υλικό αντάλλαγμα.
Η εθελοντική εργασία είναι αίσθημα
προσφοράς προς την κοινωνία, είναι το
κομμάτι που δίνει ο κάθε ΕΔΟΝίτης από τη
ζωή του για ένα κόσμο αλλιώτικο. Ο ΕΔΟΝίτης
αντιλαμβάνεται πως ο εθελοντισμός δίνει
νόημα στη ζωή του αφού η εθελοντική του
εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία του
κόσμου της ειρήνης, της αλληλεγγύης, του
σοσιαλισμού.
•Μηνάς Δημητρίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μορφωτικό Γραφείο

Α

πό την ίδρυση της η ΕΔΟΝ, έχει ως προτεραιότητα
της «τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας με τα ιδανικά
της αριστεράς και του σοσιαλισμού - τα ιδανικά της
ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής προόδου,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, του
ανθρωπισμού και του διεθνισμού.»1 Αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινής της δράσης, είναι και η
μορφωτική δουλειά. Η κατάκτηση της γνώσης σε συλλογικό και
ατομικό επίπεδο. Γιατί μέσα από τη γνώση η νεολαία θα αποκτήσει
τα απαραίτητα εφόδια για τον καθημερινό αγώνα για το δικαίωμα
της στη μόρφωση και τη δουλειά. Για την ανάγκη της οργανωμένης
πάλης και της συλλογικής διεκδίκησης.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Οργάνωση, πραγματοποιούσε τους
Παγκύπριους Διαγωνισμούς Αυτομόρφωσης, ένας θεσμός που
γινόταν επί σειρά ετών και μέσα από αυτόν, εκατοντάδες
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μία
σειρά από ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα.
Ιδιαίτερα μέχρι τη δεκαετία του ’90 όπου στην Κύπρο δεν υπήρχαν
δημόσια πανεπιστήμια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η πρόσβαση
αποτελούσε προνόμιο για τους λίγους, πολλοί συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα και τη μοναδική ευκαιρία για σπουδές σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Εδώ και μερικά χρόνια η Οργάνωση αποφάσισε όπως επαναφέρει
αυτό τον θεσμό. Μέσα από την επαναφορά των Παγκύπριων
Διαγωνισμών Αυτομόρφωσης, στόχος είναι η περαιτέρω παρότρυνση
των συμμετεχόντων για αυτομόρφωση. Να αποκτήσουν καινούργια
εφόδια. Να αποκτήσουν γνώση για να γνωρίζουν την αλήθεια για
την κοινωνία που ζούμε και για τα προβλήματα που απασχολούν
την ανθρωπότητα. Γιατί η γνώση αποτελεί όπλο απέναντι στην
παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, ενισχύει τις αντιστάσεις τους
μπροστά σε φαινόμενα όπως ο παραγοντισμός και ο εγωισμός.
Σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι το υλικό όφελος. Αποτελεί ένα
ακόμη μέσο στο να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή αλλά και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρο από τις ιδέες και τα ιδανικά
του Μαρξισμού – Λενινισμού, πάνω σε θέματα όπως οι διεθνείς
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου,
οι αγώνες του λαϊκού κινήματος – στην Κύπρο και Διεθνώς –, το
προοδευτικό λογοτεχνικό βιβλίο κ.α.. Να καλλιεργήσουν περεταίρω
την κριτική τους σκέψη και να ενισχύσουν την αγωνιστική στάση
ζωή τους.
Η πραγματοποίηση του διαγωνισμού κατά τη φετινή χρονιά
γνωρίζαμε ότι θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. Γνωρίζοντας πλέον τις
αδυναμίες που προέκυψαν και προσπαθώντας συλλογικά να τις
διορθώσουμε, στόχο για την ΕΔΟΝ αποτελεί η θεσμοθέτηση του
Παγκύπριου Διαγωνισμού Αυτομόρφωσης και η διεξαγωγή του σε
τακτική βάση.
•Χρίστος Μακρής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
1
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Αποτελέσματα για τους τρεις πρώτους νικητές
ανά κατηγορία:

Κατηγορία Μαθητών:

Γρηγόρης Γρηγορίου – Υποτροφία Πανεπιστημίου
Σταύρος Νικολάου – Συνδρομή ενός χρόνου σε βιβλιοπωλείο
Αλέξανδρος Τουλούπης - Συνδρομή ενός χρόνου σε βιβλιοπωλείο

Κατηγορία Φοιτητών – Εργαζομένων:

Χρυσόστομος Μωυσέως – Υποτροφία Πανεπιστημίου
Μηνάς Δημητρίου – Υποτροφία Πανεπιστημίου
Αναστάσης Θεοφάνους – Υποτροφία Πανεπιστημίου
Στους νικητές δόθηκαν επίσης βραβεία, όπως επιχορηγημένη συμμετοχή σε φεστιβάλ
αδελφών οργανώσεων του εξωτερικού, επιχορηγημένη συμμετοχή στην κατασκήνωση
της ΕΔΟΝ, δωρεάν συνδρομή ενός χρόνου στην εφημερίδα Νεολαία» και συνδρομή ενός
χρόνου για τις παραστάσεις του Θεάτρου «ΑντίΛογος.»
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Δηλώσεις Συμμετεχόντων:
Η συμμετοχή μου στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Αυτομόρφωσης που διοργάνωσε η ΕΔΟΝ
μετά από αρκετές δεκαετίες συνοδεύτηκε από πολλές καινούριες γνώσεις. Ήταν μια
πολύ παραγωγική διαδικασία όπου καλεστήκαμε να μελετήσουμε, να μάθουμε και να
παρουσιάσουμε διάφορες πτυχές της Κυπριακής Ιστορίας και της ιδεολογίας μας. Μέσα
από αυτή τη διαδικασία αναπτύξαμε νέες δεξιότητες και αποκτήσαμε γνώσεις που θα
μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την ιστορία, την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία μας.
Γρηγόρης Γρηγορίου
Μαθητής Β’ Λυκείου
1ος νικητής – Κατηγορίας Μαθητών
Η επαναφορά των Παγκύπριων Διαγωνισμών Αυτομόρφωσης αποτελεί ένα εν εξελίξει
στοίχημα για την Οργάνωσή μας. Η φετινή πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, με όλες
τις αδυναμίες, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα τόσο για την καθιέρωση του
Διαγωνισμού όσο και συνολικότερα στην μορφωτική μας δουλειά. Το σημαντικότερο
που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η σύνδεση της μορφωτικής μας δουλειάς και της
αυτομόρφωσης με όλη την υπόλοιπη ζωή και δράση της Οργάνωσής μας συνολικά αλλά
και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Η μόρφωση δεν είναι και δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο
κάποιων λίγων, ούτε αποτελεί δουλειά συγκεκριμένων μελών και στελεχών. Ούτε οι όποιες
πρωτοβουλίες όπως ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Αυτομόρφωσης γίνονται με αυτοσκοπό
το διαγωνιστικό κομμάτι ή το όποιο έπαθλο, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
ακόμα μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε την ανάλυσή μας, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις
μας, να προβληματιστούμε, για να δυναμώσουμε την παρέμβασή μας. Να μπορούμε να
ανταποκρινόμαστε από καλύτερη θέση στις ανάγκες των αγώνων μας.
Χρυσόστομος Μωυσέως
Εργαζόμενος
1ος νικητής – Κατηγορίας Εργαζομένων
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Στο σανίδι
«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες»
Ο ΘΟΚ μας έχει καλομάθει πλέον… αυτή τη φορά βγάζει στο σανίδι το έργο «Μακρυκωσταίοι
και Κοντογιώργηδες» από την πένα του αξεπέραστου συγγραφικού δίδυμου Αλέκου
Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Με αυτή τη δροσερή και μεστή από γέλιο
κωμωδία ο ΘΟΚ εγκαινιάζει τη φετινή καλοκαιρινή θεατρική περίοδο. Δύο απλοί
άνθρωποι που δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους περικυκλώνονται από μια παλιά
οικογενειακή βεντέτα. Μετά από μια πρόσφατη αναζωπύρωση δέχονται πιέσεις να
πάρουν επιτέλους την εκδίκηση που δικαιούνται. Η τύχη φέρνει τους δύο σε ένα σε
ξενοδοχείο στην Αθήνα. Πως θα διαχειριστούν αυτή την αλλοφροσύνη; Ποιος χάνει;
Ποιος κερδίζει; Ποιος νικά;

Πότε και Που: 8 Ιουνίου, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας | 10 Ιουνίου, Δημοτικό
Αμφιθέατρο Δερύνειας | 17 και 18 Ιουνίου, Κηποθέατρο Λεμεσού | στις 21:00
Πληροφορίες: 77772717 | www.thoc.org.cy |

«Άγγελε μου»
Το «Άγγελέ μου» είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος, διάρκειας μιας ώρας, με
πρωταγωνιστικό πρόσωπο ένα νεαρό κορίτσι από το Κουρδιστάν. Τη λένε Ρεχάνα,
αλλά οι γονείς της τη φωνάζουν «Άγγελέ μου» και μεγαλώνει σε ένα αγρόκτημα με
φυστικόδεντρα σε ένα χωριουδάκι κοντά στο Κομπάνι στη Βόρεια Συρία.
Το σφικτό, υπέροχα δομημένο, ποιητικό κείμενο του Χένρι Νέιλορ βασίζεται πάνω
στην πραγματική ιστορία της θρυλικής αγωνίστριας Ρεχάνα και περιγράφει με ένταση,
χιούμορ, ανθρωπιά και συγκίνηση την ιστορία της μικρής αυτής κοπέλας, ενώ παράλληλα
σε κάνει να σκέφτεσαι τι δρόμο θα μπορούσε να είχε πάρει η ζωή της κάτω από άλλες
συνθήκες.

Πότε: κάθε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι 13 Ιουνίου
Που: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 251331 / 70007721

Βάλε μουσική
ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Από την καρδιά
στη μνήμη
Λένε ότι πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 στην Μόσχα. Δεν είναι αλήθεια. Ο Μάνος
Λοΐζος κατάφερε με μόλις δέκα (10) δίσκους που εκδόθηκαν όσο ζούσε μαζί μας και
ακόμα δύο (2) που κυκλοφόρησαν όσο ζούσε μακριά μας να αφήσει στη μνήμη και
στην καρδιά μας ένα από τα πιο ισχυρά αποτυπώματα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, στενός φίλος και συνεργάτης του Μάνου, έχει στιγματιστεί ο ίδιος
και έχει στιγματίσει με τη φωνή του κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του
Μάνου Λοΐζου. Επιλέγει σε αυτήν την μοναδική βραδιά να έχει στο πλευρό του την Μαρία
Παπαγεωργίου, το αερικό της ελληνικής μουσικής, και να παρουσιάσουν με το δικό τους
καθηλωτικό τρόπο τραγούδια - σταθμούς της καλλιτεχνικής πορείας του μεγάλου δημιουργού.
Ποτε: 8/6, 9/6, 10/6
Που: Κηποθέατρο Λεμεσού, Σκαλή Αγλατζιάς Λευκωσία, Δημ. Στ. Γεροσκηπου Παφος
Πληροφορίες: Tickethour

Ενδιαφέρουν
Φεστιβάλ Κερασιού
Δεν ξέρουμε για σας, αλλά εμείς
θέλουμε το καλοκαίρι μας με λίγη
φύση περισσότερη συνήθως… γι’ αυτό
και συχνά παίρνουμε τα βουνά! Το 4ο
Φεστιβάλ Κερασιού είναι γεγονός και έχει
ήδη ανοίξει η όρεξη μας μόνο στη σκέψη για
μουσική, χορό, τραγούδι, φαγητό, ποτό… θα έχει
και
έκθεση παραδοσιακών προϊόντων. Θα έχεις την ευκαιρία για διάφορες
δραστηριότητες όπως εργαστήρια παραδοσιακών επαγγελμάτων,
περιήγηση στο μονοπάτι της φύσης με τις κερασοφυτείες, επιτόπου
παρασκευή εδεσμάτων και άλλα πολλά.

Πότε: 18 και 19 Ιουνίου
Που: στο χωριό Πεδουλάς, Επ. Λευκωσίας
Πληροφορίες: 22 952629

Φεστιβάλ Μελιού
και Μελισσοκομίας
Και να που οι ελπίδες μας για ένα
γλυκό και όμορφο καλοκαίρι θα γίνουν
πραγματικότητα. Στο φεστιβάλ θα
λαμβάνουν μέρος πέραν των 30 εκθετών
με μέλι και προϊόντα μελιού, από όλη την
Κύπρο ενώ θα υπάρχει μια τεράστια γκάμα
προϊόντων γαστρονομίας, ομορφιάς και ευεξίας με
μέλι. Μιας και θα πάτε μέχρι εκεί σας συστήνουμε να κάνετε
και μια βόλτα στο πανέμορφο χωριό της Οδούς.
Πότε: 26 Ιουνίου
Που: στο χωριό Οδού, Επ. Λάρνακας
Πληροφορίες: 25 622140

Γιάννης Αγγελάκας και 100°C

Εντάξει ακόμη δεν έχουμε κτυπήσει τους 100°C στην Κύπρο, αλλά ο Γιάννης Αγγελάκας
και οι μύστες του έβαλα στοίχημα να μας ψήσουν λίγο περισσότερο για το φετινό
καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι είμασταν τυχερ@ και τους ζήσαμε σε ζωντανή συναυλία
πρόσφατα και… απλά θέλουμε να ξανά πάμε! Υποσχόμαστε ότι θα είναι λίγο καλύτερο από
αυτό που ήδη φαντάζεστε.
Πότε: 10 Ιουνίου
Που: Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, Λευκωσία.
Πληροφορίες: SoldOut Tickets | 99 810011 |

Φοίβος Δεληβοριάς, Νεφέλη Φασούλη και
Δημήτρης Μεντζέλος
Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη Νεφέλη Φασούλη και τον Δημήτρη Μεντζέλο έρχονται Κύπρο
και μας υπόσχονται ένα αυτοσχέδιο πάρτι που καλά θα κάναμε να ζήσουμε. Έπειτα από
μία σειρά επιτυχημένων παραστάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταφέρουν αυτό το
καλοκαίρι τη νέα τους παράσταση σε διαλεκτά μέρη. Έχουμε ήδη φτιάξει διάθεση για να
δραπετεύσει το μυαλό μας έστω και λίγο από την καθημερινότητα μας και να ταξιδέψει σε
άλλα μέρη, σε άλλες ιστορίες με εμάς -και όχι μόνο- πρωταγωνιστές.
Πότε: 16 Ιουνίου
Που: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 059257 (RED.) | www.tickethour.com.cy | ACS courier (77777040)

Ελένη Βιτάλη

Δεν είναι καθόλου υπερβολή το ότι την χαρακτηρίζουν ως μια από τις πιο σπουδαίες
φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Ελένη Βιτάλη σημειώνει περισσότερα από
πενήντα χρόνια ιστορίας στο ελληνικό τραγούδι, δημιουργός διαχρονικών τραγουδιών
και εξαιρετική ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας. Έρχεται
στην Κύπρο για να μας χαρίσει μια μοναδική μουσική εμπειρία μεστή από έρωτα και
ζωή. Μαζί της έχει κλείσει θέση για το ταξίδι και ο καινούριος της δίσκος σε μουσική
του Τάκη Σούκα και στίχους της Ελένης Φωτάκη και με νέα τραγούδια με τον Σταμάτη
Κραουνάκη.
Πότε: 10 Ιουνίου
Που: Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, Λευκωσία.
Πληροφορίες: SoldOut Tickets | 99 810011 |

Μεταξύ έθνους και τάξης.
Αριστερές και Κυπριακό,
1920-1974
Συγγραφέας: Συλλογικό
Εκδόσεις: Ψηφίδες
Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθεια καταγραφής
των περιπετειών της πολιτικής ταυτότητας που γέννησε η
έννοια
της «κοινωνικής τάξης» – «λαού» στο πλαίσιο της Αριστεράς σε αυτές τις
τρεις χώρες, καθώς προσπαθούσαν να προσαρμοστούν, και στο μέτρο του
δυνατού να μεταμορφώσουν, τον μεταβαλλόμενο νεωτερικό κόσμο των
εθνών-κρατών. Η αριστερά βέβαια είναι διεθνιστική, ιδεολογικά, αλλά πέρα
από την ιδεολογία υπάρχει και η ηγεμονική πρακτική στο εσωτερικό των
κοινωνιών οι οποίες, στη συγκεκριμένη περίοδο της κρίσης-παρακμής των
αποικιακών αυτοκρατοριών και της συγκρότησης των μετα-αποικιακών
εθνών-κρατών, είχαν αναγάγει το έθνος σε ηγεμονική ιδεολογία.

Μαρξισμός, Πολιτική και
Ψυχική Δυσφορία
Συγγραφέας: Iain Ferguson
Εκδόσεις: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Η κρίση στη ψυχική υγεία έχει αναδειχθεί σε
ένα από τα κύρια «δημόσια ζητήματα» (public
issues) του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάθλιψη αυτή τη στιγμή
επηρεάζει 350 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αυτό το
βιβλίο εξετάζει τη σύνδεση ανάμεσα στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα
στο οποίο ζούμε –τον καπιταλισμό– και τα υπερβολικά ψηλά επίπεδα
ψυχικής δυσφορίας (mental distress) που βλέπουμε στον κόσμο σήμερα.

πολιτισμός

O

Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πέτσκοφ, όπως είναι
το πραγματικό όνομα του Μαξίμ Γκόρκι,
γεννήθηκε στο χωριό Νίζνι Νόβγκοροντ το 1868.
Προτού καν μπει στην εφηβεία μένει ορφανός, και
κατ’ επέκταση φτωχός, και αναγκάζεται να αναζητήσει
εργασία. Δουλεύοντας σε διάφορα επαγγέλματα
γνώρισε κόσμο από όλο το φάσμα της κοινωνίας, αλλά
κυρίως τους φτωχούς εργάτες γνωρίζοντας έτσι, από
κοντά, την αθλιότητα και την ανέχεια τους. Αυτή η
επαφή του με τον ανθρώπινο πόνο είχε ως αποτέλεσμα
τη ζύμωση του και τον εμπλουτισμό του με εμπειρίες
τις οποίες θα χρησιμοποιήσει στα πρώτα του κείμενα.
Οι ιδεολογικές και κοινωνικές αναζητήσεις στα τέλη
του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα οδηγούν τον Γκόρκι
στον μαρξισμό και δη στο λενινιστικό ρεύμα, όπου
και υπηρέτησε ως το θάνατό του, τόσο μέσα από
το έργο του όσο και μέσα από την ίδια του τη ζωή.
Αυτό ήταν μια φυσική πορεία για τον ίδιο αφού, από
πολύ νέος, συνειδητοποιεί μέσα από τα βιώματα του
την περίπλοκη φύση της εργασίας. Της εργασίας –
αφενός - ως αναγκαιότητα επιβίωσης και – αφετέρου
- ως μέσο δημιουργίας, που μπορεί να εξανθρωπίσει
σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο τον άνθρωπο.
Χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο ως επαναστατικό όπλο
για τη χειραφέτηση των εργαζομένων. Αποκαλύπτει
την άθλια εικόνα των προλεταρίων της εποχής του
και την ίδια ώρα σκιαγραφεί τη διέξοδο μέσα από
τον οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα, για την
ανατροπή της ξεπερασμένης κοινωνίας στην οποία
ζουν και την οικοδόμηση μιας άλλης, απαλλαγμένης
από αφέντες και δούλους.
Το 1905, ο Γκόρκι αναλαμβάνει τη διεύθυνση του
περιοδικού «Νέα Ζωή», το οποίο ίδρυσε με τον
Λένιν κι αγωνίζεται για την επανάσταση. Την ίδια
χρονιά συλλαμβάνεται από τις αρχές, γεγονός που
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από τον λαό αλλά και
από λογοτέχνες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ζητούν
την απελευθέρωση του. Η τεράστια αυτή αντίδραση
ανάγκασε το καθεστώς να τον αποφυλακίσει ένα
χρόνο μετά.
Λόγω αυτών των γεγονότων, ο Γκόρκι αναγκάζεται να
φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί τις ΗΠΑ, όπου
έγραψε το σπουδαίο του μυθιστόρημα «Η Μάνα». Στη
«Μάνα» απεικονίζεται για πρώτη φορά στη λογοτεχνία
ο αγώνας που δίνει το επαναστατημένο προλεταριάτο
για να σπάσει τα δεσμά της σκλαβιάς του και να
προχωρήσει στην οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής
κοινωνίας, με την καθοδήγηση του κόμματος της
εργατικής τάξης. Παρουσιάζεται επίσης με τον πιο
λαμπρό τρόπο η γέννηση του νέου ανθρώπου, μέσα
από αυτόν τον αγώνα.
Την «ηθική των αφεντικών» την αντιπάθησα όσο και
την «ηθική των δούλων». Μια τρίτη ηθική έβλεπα
να διαμορφώνεται μέσα μου: «Δίνε το χέρι σου σε
όποιον σηκώνεται».

Ο Μαξίμ Γκόρκι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο
πλευρό του καταπιεσμένου λαού της Ρωσίας και
συγκρούστηκε με την άρχουσα και μικροαστική τάξη
της χώρας του, μετά τις μεγάλες κοινωνικό-πολιτικές
αλλαγές που έφερε η Οκτωβριανή Επανάσταση.
Παράλληλα, καθιερώθηκε στις συνειδήσεις του κόσμου,
ως ο πρωτεργάτης και πρωτοστάτης της νέας σοβιετικής
λογοτεχνίας αλλά και ως ένας από τους δημιουργούς
του ρεύματος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Μέσα
από τα έργα του βλέπουμε να προβάλλεται το
εκμεταλλευόμενο προλεταριάτο, να απανθρωπίζεται
και να ευτελίζεται ως οντότητα ο δούλος, ενώ την
ίδια στιγμή να εκβαρβαρίζεται ο αφέντης. Οι σκέψεις
του αφορούσαν κυρίως τον εθνικό πολιτισμό και αλλά
και το πως αντλούσε δύναμη η σοβιετική λογοτεχνία
μέσα από την λαϊκότητα του ίδιου της του πληθυσμού.
Υποστήριζε την ρομαντική τάση στην σοβιετική τέχνη,
χωρίς περιορισμούς και ταυτόχρονα θεωρούσε ως
κύριο καθήκον των σοβιετικών συγγραφέων, τη
διαπαιδαγώγηση του καινούριου ανθρώπου της εποχής
του σοσιαλισμού.
«Τα παιδιά μας, τα πολυτιμότερα κομμάτια της καρδιάς
μας δίνουν τη λευτεριά και τη ζωή τους, χάνονται χωρίς
λύπηση για τα νιάτα τους, τι θες, λοιπόν, να κάνω
εγώ, η μάνα;»
Η σημασία του έργου του Γκόρκι βρίσκεται στο γεγονός
ότι εξέφρασε τις ιδέες και τους πόθους του ρωσικού
επαναστατικού προλεταριάτου και συντέλεσε στην
ίδρυση της σοσιαλιστικής κοινωνίας και του καινούργιου
σοβιετικού πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε τον
αγώνα των κομμουνιστών σε όλες του τις πτυχές: στη
δράση στα εργοστάσια, στον αγώνα για τη μαρξιστική
μόρφωση, στη σύγκρουση με τους μηχανισμούς του
τσαρικού κράτους.
«Η μάνα», «Ένα καλοκαίρι», Η ζωή του Κλιμ Σαμγκίν»,
είναι μόνο μερικά από τα πιο αγαπημένα μυθιστορήματά
του, ενώ οι «Οι Μικροαστοί», «Στο βυθό» και «Τα παιδιά
του ήλιου», ανήκουν στα γνωστότερα θεατρικά του
έργα, τα οποία έχουν ανέβει σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με το έργο του ο Μαξίμ Γκόρκι αποτέλεσε μια γέφυρα
ανάμεσα στην παλιά και νέα Ρωσία, ενώ η επιτυχία των
διηγημάτων του τον έκανε γνωστό σε όλη την Ευρώπη
και η διεθνής απήχηση ενισχύθηκε από τα θεατρικά
έργα που ακολούθησαν.
«Νέοι, γέροι, δίνουν την ακατανίκητη δύναμή τους όλοι
για ένα σκοπό, για το δίκιο! Προχωράν για να νικήσουν
όλα τα καλά της ανθρωπότητας, για να καθαρίσουν τις
αδικίες όλης της γης ξεσηκώθηκαν. Ορμάν να νικήσουν
καθετί το αδιάντροπο και θα το νικήσουν! Θ’ ανάψουμε
καινούριο ήλιο, μου ‘λεγε ένας τους, και σίγουρα θα τον
ανάψουν! Θα ενώσουμε τις κομματιασμένες καρδιές,
μου ‘λεγε, και θα τις ενώσουν όλες μαζί σε μία καρδιά»!
•Γιώργος Στεφάνου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ε αφορμή τις πρόσφατες και τις συνεχείς εξελίξεις στην
Παλαιστίνη, με την επιθετικότητα του δολοφονικού κράτους
τους Ισραήλ να εντείνεται, παραθέτουμε πιο κάτω ένα σύντομο
ιστορικό σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, αναδεικνύοντας
παράλληλα και την επιλεκτική ευαισθησία που διακατέχει
τη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, αναδεικνύουμε το ζήτημα της
πρόσφατης δολοφονίας της δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh.
Σε ένα κόσμο όπου επικρατούν τα δυο μέτρα και δυο σταθμά,
αναγνωρίζονται η αντίσταση του ενός και καταδικάζεται η αντίσταση
του αλλού. Είναι ξεκάθαρο πια, ότι για τη Δύση παίζει μεγάλο ρολό το
από που προέρχεσαι και το ποιος είναι ο εχθρός που αντιμετωπίζεις.
Ο καταπιεστής του ενός μπορεί να είναι ο σύμμαχος του αλλού
σε αυτόν το κόσμο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια υποκρισία
των «μεγάλων» της γης σε ζητήματα δημοκρατίας, ελευθέριας και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα παράδειγμα αυτής της υποκριτικής
στάσης είναι από τη μια η στήριξη προς τον Ουκρανικό λαό ενάντια
στη Ρωσική εισβολή, ενώ από την άλλη τα δεινά που υπόκεινται για
χρόνια άλλοι λαοί, όπως της Υεμένης, της Συρίας και της Παλαιστίνης,
μένουν στο περιθώριο. Δυστυχώς σε αυτήν τη γραμμή κινείται και η
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, με «στρατηγικές συμμαχίες» στον
τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ εις βάρος
του Παλαιστινιακού λαού, αγνοώντας την
ιστορία και τις στενές σχέσεις Κύπρου –
Ο καταπιεστής του
Παλαιστίνης.

ενός μπορεί να είναι

ο σύμμαχος του
Το Παλαιστινιακό ζήτημα υφίσταται εδώ και
αλλού σε αυτόν το
πάρα πολλά χρονιά, και συγκεκριμένα από
κόσμο, με αποτέλεσμα
την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
μέχρι τη Βρετανική Αυτοκρατορία, περίοδοι
να βλέπουμε μια υποκρισία
που κατέληξαν στην προέκταση που έχει
των «μεγάλων» της γης σε
μέχρι και σήμερα. Η Ίδρυση του κράτους του
ζητήματα δημοκρατίας,
Ισραήλ με τη βοήθεια τον ιμπεριαλιστικών
ελευθέριας και
δυνάμεων μετά τον πρώτο Άραβο–Ισραηλινό
ανθρωπίνων
πόλεμο το 1948, σήμαινε το ξεκίνημα των
δικαιωμάτων
δινών του Παλαιστινιακού λαού. Η 15η
του Μάη 1948 έχει μείνει στην ιστορία του
Παλαιστινιακού, ως η ημέρα της «Νάκμπα»,
δηλαδή η ημέρα της καταστροφής, οπού
χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από την
χωρά τους και έγιναν προσφυγές. Αρκετοί Παλαιστίνιοι συνέχισαν
να αγωνίζονται για ελευθέρια και δημιουργήσαν την Οργάνωση για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), με ηγέτη τον Γιασέρ
Αραφάτ, με σκοπό την ελευθέρια της Παλαιστίνης και την Ίδρυση
Παλαιστινιακού κράτους με πρώτευσα τα Ιεροσόλυμα. Από τότε ο
αγώνας τον Παλαιστινίων για διεθνή αναγνώριση πέραν του Αραβικού
Κόσμου, είχε ξεκινήσει με αρκετά αντιιμπεριαλιστικά κινήματα ανά
τον κόσμο να στέκονται στο πλευρό τον Παλαιστινίων.
Η σημερινή κατάσταση βρίσκει τον Παλαιστινιακό λαό να έχει να
αντιμετωπίσει καθημερινές προκλήσεις από τις κατοχικές δυνάμεις
του Ισραήλ που προσπαθούν να επεκταθούν στην Δυτική Όχθη μέσω
του προγράμματος εποικισμού που προσφέρει το Ισραήλ σε Εβραίους
του εξωτερικού. Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης σε συνδυασμό
τον αποκλεισμό της Γάζας αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι σήμερα. Αρκετοί Παλαιστίνιοι
λόγω του εποικισμού, δεν έχουν άλλη επιλογή πάρα να έρθουν σε
σύγκρουση με τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής με αποτέλεσμα να
δολοφονούνται προσπαθώντας να υπερασπίσουν το σπίτι τους.
Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται χάριν της
ετήσιας οικονομικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτείων προς το
Ισραήλ (ύψους 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων) που αξιοποιείται
για αγορά και παραγωγή οπλών που χρησιμοποιούνται εις βάρος
του Παλαιστινιακού λαού.
Ενώ στη Δύση και συγκεκριμένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβάλλεται ο χαρακτήρας του αγώνα για ανθρωπινά δικαιώματα και

η ανάγκη της προβολής της αλήθειας, αρκετοί δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη ρισκάρουν
την ζωή τους καθημερινά για να προβάλουν το τι πραγματικά συμβαίνει και τα εγκλήματα
του Ισραηλινού στρατού. Τα τελευταία χρονιά στην Παλαιστίνη έχουν σκοτωθεί περίπου
35 δημοσιογράφοι προσπαθώντας να καλύψουν τα γεγονότα στην χωρά, όπως ο Ahmed
Abu Hussein, Yasser Mortaja και πρόσφατα η Shireen Abu Akleh.
Η Shireen Abu Akleh υπηρέτησε την δημοσιογραφία στο κανάλι του Al-Jazeera για 25
χρονιά και ήταν η «φωνή» του Παλαιστινιακού αγώνα κατά της Ισραηλινής κατοχής. Η
Shireen είχε καταγωγή από την Παλαιστίνη, από μια ορθόδοξη χριστιανή οικογένεια και
είχε μεγαλώσει στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Επίσης, ήταν κάτοικος του New Jersey και
κατείχε Αμερικανική υπηκοότητα. H Shireen ήταν γνωστή ως η «κόρη της Παλαιστίνης»,
λόγω τον εντυπωσιακών ρεπορτάζ της δεύτερης Intifada. Το μόνο που την ενδιέφερε ήταν
να μεταφέρει την αλήθεια της κατοχής σε κάθε γωνιά του κόσμου και να προβάλει το
πρόβλημα του Παλαιστινιακού Λαού.

Η δολοφονία της
Sheerin έκλεψε για
λίγο τον χρόνο της
διεθνούς κοινότητας
για να υπενθυμίσει τις
βάρβαρες συνθήκες
που περνάει ο

Παλαιστινιακός λαός
στη χωρά του.

Μετά την εν ψυχρό δολοφονία της στις 11 Μάϊου 2022,
φαίνεται ότι οι κατοχικές δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού
τη φοβούνται ακόμα και νεκρή. Έξω από τον χώρο οπού θα
γινόταν η κηδεία της, στρατιωτικές δυνάμεις του δολοφονικού
κράτους είχαν επιτεθεί ακόμα και στον κόσμο που κρατούσε
το φέρετρο της δολοφονημένης Sheerin. Μετα τον θάνατο
της Sheerin οι κυβέρνηση του Ισραήλ ξεκίνησε μια καμπανιά
παραπληροφόρησης του κοινού λόγω της διεθνούς κατακραυγής
που πηρέ το ζήτημα.
Η δολοφονία της Sheerin έκλεψε για λίγο τον χρόνο της διεθνούς
κοινότητας για να υπενθυμίσει τις βάρβαρες συνθήκες που
περνάει ο Παλαιστινιακός λαός στη χωρά του. Δυστυχώς όμως
αρκετά ΜΜΕ ακόμα και στην Κύπρο προσπάθησαν να αποφύγουν
να χρησιμοποιήσουν τον ορό «δολοφονία», σε μια προσπάθεια
να συγκαλύψουν την ευθηνή που έχει το Ισραήλ.

Δυστυχώς για αυτούς, ο αγώνας των Παλαιστινίων για ελευθέρια
συνεχίζεται και καμία κατοχική/ιμπεριαλιστική δύναμη δεν
μπορεί να τον σταματήσει. Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού στον αγώνα
τους να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή. Τονίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα και η Ε.Ε. οφείλουν να θέσουν τέρμα
στην ατιμωρησία του Ισραήλ που παραβιάζει τα ανθρωπινά δικαιώματα των Παλαιστίνιων. Τέλος, στεκόμαστε διπλά
στον Παλαιστινιακό λαό που ζητάει αυτονόητο, την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους
στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα.
•Χρίστος Ελ Χαττάπ
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λοιποί Εξωτερικού
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Η νίκη της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα
ότι οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος μπορεί και πρέπει
να είναι νικηφόρος!
Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές που διεξάχθηκαν στις 18 Μαΐου 2022 στα ελληνικά
πανεπιστήμια, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή στο Κ.Σ. της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, για τη μεγάλη εκλογική νίκη
της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας. Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή:

Συγχαρητήρια επιστολή Κ.Σ. ΕΔΟΝ προς το Κ.Σ. της ΚΝΕ
για τα αποτελέσματα των ελληνικών φοιτητικών εκλογών
19 Μάϊου 2022
“Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και των χιλιάδων μελών της Οργάνωσης,
σας μεταφέρουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για τη μεγάλη εκλογική επιτυχία της
Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας στις ελληνικές φοιτητικές εκλογές.
Η ανάδειξη της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. σε πρώτη δύναμη, μετά από 4 δεκαετίες,
αποτελεί ιστορική στιγμή στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα. Η επιτυχία της
Πανσπουδαστικής Κ.Σ. δείχνει στην πράξη ότι, το φοιτητικό κίνημα δε
συμβιβάζεται με πανεπιστήμια ανοιχτά στην καταστολή και την υποβάθμιση
και καταδικάζει τις επιθέσεις και τις πολιτικές της Ελληνικής Κυβέρνησης
στη δημόσια παιδεία. Το φοιτητικό κίνημα μαζικό, μαχητικό και με ξεκάθαρο
προσανατολισμό, αγωνίζεται για πανεπιστήμια που να προάγουν την ολόπλευρη
μόρφωση και θέτει σε προτεραιότητα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
των φοιτητών.
Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στα μέλη και τα στελέχη
της ΚΝΕ, που συλλογικά και οργανωμένα έδωσαν τη μάχη με την Πανσπουδαστική
Κ.Σ. Η εκλογική αυτή επιτυχία, μας δημιουργεί αισθήματα περηφάνειας και σε
ότι αφορά τη συμβολή των μελών και στελεχών της ΕΔΟΝ και της Προοδευτικής
Κ.Φ., τα οποία, όπως πάντα, έδωσαν πλάι και μαζί με την Πανσπουδαστική Κ.Σ.
τη μάχη, μέσα από τα ψηφοδέλτια της Π.Κ.Σ., μέσα στους Κύπριους φοιτητές και
φοιτήτριες, στα ιδρύματα και στους συλλόγους.
Σε Ελλάδα και Κύπρο, ο αγώνας για υπεράσπιση της δημόσιας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ο αγώνας για αντίσταση στις αντινεανικές πολιτικές των κυβερνήσεων
των δύο χωρών, είναι κοινός. Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, στέλνει δυνατό
μήνυμα ότι ο αγώνας αυτός, μπορεί και πρέπει, να είναι νικηφόρος!
Συντροφικά,
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ”

O

Ιούνιος σηματοδοτείται από δύο σημαντικά γεγονότα σε επίπεδο διεθνών σχέσεων
της Οργάνωσης, αλλά και σε επίπεδο της αντιιμπεριαλιστικής μας δράσης. Κατά
την τελευταία εβδομάδα του μήνα, στη Μαδρίτη, θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ. Την ίδια περίοδο στη Μαδρίτη, η Περιφέρεια Κεντρικής Ευρώπης και
Βορείου Αμερικής (CENA) της ΠΟΔΝ, θα διοργανώσει το CENA Camp.

Το camp της Περιφέρειάς μας, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες δράσεις της περιφέρειας της Ευρώπης στα πλαίσια της ΠΟΔΝ και περιέχει
ποικίλα σεμινάρια και συζητήσεις μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν. Παράλληλα,
αποτελεί μοναδική ευκαιρία σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας από
διάφορες χώρες και κουλτούρες, και συμβάλλει στην πιο ενεργή και συλλογική δράση μεταξύ
των οργανώσεων της περιφέρειας.
Το φετινό camp, θα κορυφώσει τις δραστηριότητές του με κινητοποιήσεις και δράσεις κατά
τη διάρκεια που θα διεξάγεται η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ΠΟΔΝ, συμμετέχοντας με δικό της
μπλοκ στις μαζικές κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται, θα καταδικάσει τις ιμπεριαλιστικές
ενέργειες του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη θέση της για διάλυση της ιμπεριαλιστικής
συμμαχίας και υπεράσπιση του αγώνα κάθε λαού για απεμπλοκή της χώρας του από αυτή.
Η ΕΔΟΝ θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία από την ηγεσία της στο CENA Camp και στις
αντιΝΑΤΟϊκές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη.

