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Δόξα και τιμή σε 
όσους αντιστάθηκαν 
στο φασισμό και στον 
τουρκικό Αττίλα

Χρόνο με το χρόνο η Δεξιά 
πασχίζει να ξεθωριάσει τη 
μνήμη, να μας αναγκάσει να 
λησμονήσουμε τους νεκρούς 
κάτω από τις ερπύστριες των 
τανκς της Χούντα και της 
ΕΟΚΑ Β’ που πραξικοπηματικά 
εισέβαλαν στο προεδρικό 
μέγαρο. Να ξεχάσουμε τον ρόλο 
του ιμπεριαλισμού και τους 
Κύπριους που έδωσαν τη ζωή τους σε ένα προδομένο άνισο αγώνα απέναντι στον τουρκικό Αττίλα. Το ΡΙΚ φέτος αγνόησε τα μνημόσυνα των Αντιστασιακών και δεν μπορούμε να πιστέψουμε 
ούτε για μια στιγμή πως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Ούτε μπορούμε να πιστέψουμε τον Υπουργό Παιδείας όταν επικαλείται αδιαθεσία για να εκφωνήσει επιμνημόσυνο λόγο προς τιμή 
των όσων αντιστάθηκαν στην Πάφο. Ούτε μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα του ιερέα στα Χολέτρια που αρνήθηκε να μνημονεύσει τον ήρωα Κυριάκο Παπαλαζάρου. Όλα 
τα παραπάνω αποτελούν πλήρως συνειδητές πράξεις σε μια προσπάθεια αποδόμησης της αντίστασης κατά του φασισμού αλλά και αποσιώπησης των ευθυνών όλων όσων συμμετείχαν στο 
πραξικόπημα. Άλλωστε οι του ΔΗΣΥ δεν επικαλούνται καμία αδιαθεσία, ούτε κωλύονται από τη συνείδηση τους, για να καταθέσουν προκλητικά στεφάνια μαζί με το φασιστικό ΕΛΑΜ στους 
καταδρομείς που εισέβαλαν στο προεδρικό διενεργώντας το πραξικόπημα. Ούτε, βέβαια, δίστασαν από την επαύριον του δίδυμου εγκλήματος να στεγάσουν μέχρι και σήμερα στις τάξεις 
τους, τους πραξικοπηματίες. Διανθίζουν ακόμη και τις ανακοινώσεις τους με το επίθετο άφρονες. Άφρονες οι Χουντικοί, άφρονες Εοκαβητατζήδες. Ένα τσούρμο τρελών που άνοιξαν την 
κερκόπορτα στον τουρκικό Αττίλα. Όσο μας φλομώνουν στα ψέματα και μας σερβίρουν τα βολικά τους παραμύθια δεν μπορούμε παρά να τους θυμίζουμε διαρκώς πως το έγκλημα ήταν 
οργανωμένο και ενορχηστρωμένο, πως όλοι έπαιξαν το ρόλο τους γνωρίζοντας τον καλά και επιτελώντας μια απόλυτα συνειδητή πράξη. Η ΕΟΚΑ Β’ και η Χούντα συνειδητά επιτέλεσαν 
πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974 και συνειδητά οδήγησαν στην εισβολή της Τουρκίας στις 20 Ιουλίου του 1974, πραγματώνοντας τα σχέδια που εκπονήθηκαν στα ίδια τα στρατηγεία του 
ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αλήθεια και θα τη διαδίδουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Να παλέψουμε 
απέναντι στον 
ρατσισμό

Τον Ιούλη που μας πέρασε 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι και 
με απαράδεκτα περιστατικά 
ρατσιστικής βίας. Πρώτα στη 
Λάρνακα με τον ξυλοδαρμό 
οικογένειας αφρικανικής 
καταγωγής μπροστά στα μάτια 
ενός έντρομου παιδιού και μετά 
στη Λευκωσία με άλλο ένα 
ξυλοδαρμό άνδρα πακιστανικής 
καταγωγής. Με αυτά τα 
περιστατικά βέβαια δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Ο ρατσισμός στην Κύπρο καλλιεργείται εδώ και χρόνια με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο υπουργός εσωτερικών χρησιμοποιεί 
κατά κόρον ρατσιστικό λόγο ενώ προωθεί πολιτικές που κάθε άλλο παρά τιμούν την πατρίδα μας, στοιβάζοντας ανθρώπους σαν ζώα σε χώρους όπως του Πουρνάρα, αδιαφορώντας για τη 
διαβίωσή τους. Η ρατσιστική ρητορική του «Για όλα φταίνε οι ξένοι» και η ανοχή φασιστικών οργανώσεων με έμφυτο τον ρατσισμό, όπως το ΕΛΑΜ, έχει οδηγήσει δυστυχώς σε φαινόμενα 
ξενοφοβίας και ρατσισμού. Ο ρατσισμός όμως καμία θέση δεν μπορεί να έχει σήμερα ανάμεσα στην κοινωνία μας και αποτελεί καθήκον μας να τον αντιμετωπίσουμε και να τον ξεριζώσουμε. 
Να παλέψουμε απέναντι σε όσους εκτρέφουν τέτοια μισάνθρωπα ιδεολογήματα.

Τα πρώτο debate ξεκαθαρίζει το 
τοπίο

Με τη διεξαγωγή του πρώτου debate διαφαίνεται 
πλέον ξεκάθαρα η διαφορά ήθους και πολιτικών 
θέσεων του ανεξάρτητου υποψήφιου Ανδρέα 
Μαυρογιάννη απέναντι στους δύο συναγερμικούς 
υποψήφιους, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
τεκμηριώνει με σαφήνεια μέσα από τον 
πολιτικό του λόγο ότι μπορεί να αποτελέσει την 
προοδευτική αλλαγή που τόσο ανάγκη έχει ο 
τόπος μας μετά από μια καταστροφική δεκαετία 
που στην εξουσία βρίσκεται ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός. Ξεμπρόστιασε με επιτυχία τους 
ανθυποψηφίους του, ενώ ανέπτυξε ένα 
ελπιδοφόρο όραμα με θέσεις ρεαλιστικές και 
συνάμα προοδευτικές για την απελευθέρωση κα 
την επανένωση του τόπου και του λαού μας. Μέρα με τη μέρα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δικαιώνει την επιλογή του ΑΚΕΛ να τον υποστηρίξει και αποδεικνύει ότι αποτελεί τη μόνη επιλογή 
αλλαγής για την επόμενη πενταετία. Για αυτή την αλλαγή, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες θα παλέψουμε μέχρι και τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

κόμα ένας Ιούλιος έχει περάσει φέτος από τα μαύρα γεγονότα του δίδυμου εγκλήματος, του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και της τούρκικης εισβολής της 20ης Ιουλίου 
του 1974. Κατ’ ακρίβεια 48 Ιούληδες μας βαραίνουν πλέον τις πλάτες και δεν αφήνουν με τίποτε να επουλωθούν οι πληγές της μοιρασμένης μας πατρίδας. Αντιθέτως 
χρόνο με το χρόνο μας πονάει περισσότερο, ειδικά τώρα, που η παρούσα κυβέρνηση μοιάζει να έχει παραπέμψει το κυπριακό στις ελληνικές καλένδες. Καμία πρόθεση για 
εκκίνηση των διαπραγματεύσεων, καμία, έστω, υπόνοια κίνησης για αναθέρμανση της διαδικασίας. Τα πάντα σταμάτησαν στο Κρανς Μοντάνα και κάποιοι συμπεριφέρονται 
λες και έπραξαν το καθήκον τους. «Μα εμείς προσπαθήσαμε» ξεστομίζουν κάθε φορά με διαφορετικές λέξεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. 

Να αναλύσουν βέβαια που μας οδήγησε αυτή η προσπάθειά τους το αποφεύγουν επιμελώς. Το κυπριακό βρίσκεται σήμερα σε ένα τέλμα, η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου ανοίγει 
από τον Τούρκο κατακτητή, γενικώς παραμένουμε μετέωροι ένα βήμα πριν από τη διχοτόμηση και την καταστροφή. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι το κυπριακό βρίσκεται 
σήμερα στη χειρότερη του φάση. Οι ευθύνες βέβαια βαραίνουν πρωτίστως την τουρκική πλευρά δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε τις παλινδρομήσεις της δικής μας πλευράς, τις 
αναφορές για συνομοσπονδία, την αποχώρηση από τις συνομιλίες και την εγκατάλειψη της διαδικασίας. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι η παρούσα διακυβέρνηση αφοσιώθηκε τόσο 
πολύ στο να εκδίδει διαβατήρια σε κλέφτες και εγκληματίες και όχι στην ειλικρινή προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας.

Α
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«N»: Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην Κούβα, στην εποχή μετά την 
κρίση του κορονοϊού; Δώστε μας μια γενική εικόνα.

Όπως όλες οι χώρες διεθνώς, έτσι και η Κούβα διέρχεται μια δύσκολη οικονομική 
κρίση. Στην περίπτωσή μας ,επιδεινώνεται από τις αρνητικές επιπτώσεις του 
αποκλεισμού επειδή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο τουρισμός, μια από 
τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας μας, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά του νησιού της Καραϊβικής εξακολουθεί να 
αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της Κούβας. Κανένας σοβαρός 
οικονομολόγος δεν μπορεί να αναλύσει την κατάσταση της κουβανικής 
οικονομίας χωρίς να λάβει υπόψη του τις αρνητικές επιπτώσεις του 
αποκλεισμού ως κύρια παραλλαγή. 

Η χώρα διέρχεται σήμερα μια ενεργειακή κρίση, ελλείψεις τροφίμων, 
ακόμη και ελλείψεις ορισμένων φαρμάκων στο γενικό σύστημα 
υγείας, αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να 
μιλήσουμε για τις αρνητικές επιπτώσεις του αποκλεισμού σε όλες τις 
καθημερινές μας δραστηριότητες. Όμως, κάθε μέρα εργαζόμαστε 
για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο λαός μας, 
λόγω της απεριόριστης εχθρότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η 
χώρα μας συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι μια σταθερή και 
ασφαλής χώρα, χάρη στο γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι μαζί 
με το λαό στους δρόμους αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα 
και  ο λαός στηρίζει την κυβέρνηση για να συνεχίσει το 
έργο της επανάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ο κουβανικός λαός και η Κουβανική Επανάσταση θα 
συνεχίσουν να νικούν.

«N»: Κατά την περίοδο της πανδημίας, είδαμε την Κούβα να πρωτοστατεί θετικά, 
με αποστολές ανθρώπινου δυναμικού και φαρμάκων σε χώρες που δεν μπορούσαν 

να διαχειριστούν την κατάσταση. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό; 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Κυβέρνησή μας «πόνταρε» στην κυριαρχία, στο Πρόγραμμα 
Αντιμετώπισης του Covid19 και στο να μην πάψει να βοηθά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

Αυτές είναι δύο προϋποθέσεις που αποτελούσαν πάντα τον φάρο και τον οδηγό του κοινωνικού 
μας έργου: κυριαρχία και αλληλεγγύη. 

Ευχαριστούμε τους επιστήμονές μας για τη δημιουργία 5 εμβολίων: Τα Soberana Plus, Soberana 
01, Soberana 02, Mambisa και Abdala. Εμβόλια που έσωσαν τις ζωές μας και αποτελούν ορόσημο 

για την κουβανική και τη διεθνή επιστήμη. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κουβανικά εμβόλια της 
σειράς Soberana και Abdala είναι τα πρώτα διεθνώς εγκεκριμένα για τον εμβολιασμό παιδιών άνω 

των δύο ετών. 

Στη δική μας συγκεκριμένη περίπτωση, ως γονείς, τα παιδιά μας συμμετείχαν στην Κλινική Δοκιμή 
για την αξιολόγηση των εμβολίων της σειράς Soberana σε παιδιά. Από καρδιάς ευχαριστούμε κάθε 

μέρα τους επιστήμονες του αγαπημένου μας νησιού, στους οποίους εμπιστευόμαστε τον πολυτιμότερο 
θησαυρό μας, τα παιδιά μας. Οι επιστήμονες, γνώριζαν όχι μόνο πώς να τα φροντίσουν τα παιδιά μας, 

αλλά και περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στην Κούβα και σε άλλα κράτη που ήδη εφαρμόζουν 
τα κουβανέζικα εμβόλια σε παιδιατρικές ηλικίες, χάρη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που 

έχουν αποδείξει. 

Πενήντα δύο μέλη της Πρώτης Ταξιαρχίας του Διεθνούς Κλιμακίου γιατρών «Henry Reeve» που είναι εξειδικευμένοι 
σε καταστάσεις καταστροφών και σοβαρών επιδημιών, έφτασαν στην Ιταλία για να καταπολεμήσουν τον 

COVID-19 στην κορύφωση της πανδημίας σε αυτή την αδελφική ευρωπαϊκή χώρα. Υπήρχαν περισσότερες 
από 40 ταξιαρχίες κουβανών γιατρών για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε όλες 

τις ηπείρους του πλανήτη. 

ε αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, η «Νεολαία» συναντήθηκε με το νέο Πρέσβη της Κούβας στην
Κύπρο, κ. Angel Gustavo Suarez Cordero, ο οποίος και μας χάρισε μια πολύ κατατοπιστική συνέντευξη.
Συζητήσαμε για την κατάσταση στην Κούβα, για τη διεθνιστική αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο αγωνιζόμενος
κουβανικός λαός, αλλά και για τις σχέσεις που δένουν τους λαούς μας.

Αύγουστος
2022
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«N»: Το διεθνές τοπίο μοιάζει χαοτικό και 
απρόβλεπτο. Πώς επηρεάζουν οι νέες εξελίξεις 
την Κούβα; Ποια είναι η δική σας θέση;

Φυσικά, η διεθνής κατάσταση επηρεάζει και την Κούβα. 
Ο λαός μας έχει γνώση της τρέχουσας στρατιωτικής 
σύγκρουσης στην Ευρώπη, της θλιβερής απώλειας 
ανθρώπινων ζωών, καθώς και των υλικών ζημιών  της 
γενικής απειλής για την ειρήνη, της περιφερειακής και 
διεθνούς  ανασφάλεια που έχει προκαλέσει.

Η κατάσταση αυτή ,θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί 
εάν τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας για εγγυήσεις της ασφάλειάς της 
,είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, με σοβαρότητα 
και σεβασμό.

Η χώρα μας, η οποία υποφέρει για περισσότερα από 
60 χρόνια από την τρομοκρατία και αντιμετωπίζει 
τον πιο γενοκτονικό, εγκληματικό και απάνθρωπο 
αποκλεισμό που έχει γίνει γνωστός στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται 
μια σοβαρή, εποικοδομητική και ρεαλιστική 
διπλωματική λύση στην τρέχουσα κρίση στην 
Ευρώπη, με ειρηνικά μέσα που εγγυώνται την 
ασφάλεια και την κυριαρχία όλων, καθώς και την 
ειρήνη, τη σταθερότητα και την περιφερειακή 
και διεθνή ασφάλεια. Η Κούβα υπερασπίζεται 
σταθερά και με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, τον 
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
την ανακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής ως Ζώνης Ειρήνης, που υπογράφηκε 
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 
της Λατινικής Αμερικής στην Αβάνα το 2014.

«N»: Τέλος, η ΕΔΟΝ και τα μέλη της, ανέκαθεν έτρεφαν 
αισθήματα σεβασμού και αγάπης για την Κούβα. 
Κρατάμε πάντα την Κούβα και την επανάσταση, 
όχι μόνο ως παράδειγμα αλληλεγγύης και αγώνα, 
αλλά και ως “φάρο” που μας δείχνει το δρόμο που 
πρέπει να ακολουθήσουμε! Θέλετε να στείλετε ένα 
καταληκτικό μήνυμα;

Στις 10 Ιουνίου 2022, σε μήνυμα που έστειλε ο 
πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz Canel Bermú-
dez, στους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής των 
Λαών, όταν η Κούβα αποκλείστηκε από τη Σύνοδο 
Κορυφής της Αμερικής, είπε: “Όπου υπάρχουν λαοί 
που αντιστέκονται, θα υπάρχει πάντα η Κούβα. 
Και όπου υπάρχει Κούβα, θα υπάρχουν λαοί που 
αντιστέκονται”. Οι νέοι της ΕΔΟΝ θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι ο κουβανικός λαός θα είναι πάντα 
στο πλευρό τους και ότι είναι απείρως ευγνώμων 
για την αλληλεγγύη που επιδεικνύει η κυπριακή 
νεολαία εδώ και πολλά χρόνια. 

Είναι εποχές ενότητας, γιατί όπως είπε ο Εθνικός 
Ήρωας της Κούβας, ο Χοσέ Μαρτί: “Ο εχθρός μας 
υπακούει σε ένα σχέδιο: να μας φουντώσει, να 
μας διασκορπίσει, να μας διχάσει, να μας πνίξει. 
Γι’ αυτό εμείς υπακούμε σε ένα άλλο σχέδιο: 
να στεκόμαστε όρθιοι, να δυναμώνουμε, να 
ενωνόμαστε, να τον ξεγελάμε... Σχέδιο εναντίον 
σχεδίου”. 

Νέοι και νέες της ΕΔΟΝ, προχωρήστε, δεν 
έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας, γιατί όπως 
είπε και ο αρχηγός Φιντέλ Κάστρο: “Το μέλλον 
ανήκει, όχι σε αυτούς που παραιτούνται, 
αλλά σε αυτούς που αγωνίζονται, σε αυτούς 
που μάχονται, σε αυτούς που είναι πρόθυμοι 
να πληρώσουν το τίμημα που το μέλλον 
απαιτεί από αυτούς”.

Οι πόρτες της Πρεσβείας της Κούβας στην 
Κύπρο θα είναι πάντα ανοιχτές για να 
συζητήσουμε ιδέες, να αγκαλιάσουμε νέα 
σχέδια και να ανταλλάξουμε απόψεις για 
την ιστορία μας. Ο Πρέσβης της Κούβας 
στην Κύπρο θα είναι πάντα διαθέσιμος για 
να ανταλλάξει ειλικρινή και συντροφικό 
διάλογο με τη νεολαία της ΕΔΟΝ.

Συνέντευξη:
•Θράσος Τηλεμάχου, Μέλος Γραφείου 
Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

«N»: Ο λαός της Κούβας ήταν πάντα αλληλέγγυος με τον 
αγώνα των Κυπρίων και ο λαός της Κύπρου (ιδιαίτερα η 
νεολαία και η εργατική τάξη) ήταν πάντα αλληλέγγυος με 
την Κούβα και την επανάσταση. Κάποια σχόλια και σκέψεις 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας; Η Κύπρος 
εδώ και χρόνια έχει οικοδομήσει σημαντικούς δεσμούς με 
την Κούβα και το λαό της. Θα πρέπει να περιμένουμε αυτό 
το γεγονός να εδραιωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια;

Παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των όμορφων νησιών 
μας, η αγάπη, ο σεβασμός και ο θαυμασμός μεταξύ των δύο λαών 
παραμένουν αναλλοίωτα. Δεδομένου ότι μοιραζόμαστε βασικές αξίες 
και αρχές, σεβόμαστε την πολυμέρεια και τους διεθνείς νόμους, που 
μας φέρνουν πιο κοντά ως έθνη. 

Τις χώρες μας ενώνουν αιώνιοι ιστορικοί δεσμοί και ιδιαίτερα η ειλικρινής 
και σταθερή φιλία που υπήρξε μεταξύ των Προέδρων Φιντέλ Κάστρο Ρουζ 
και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η Κούβα ήταν ένα από τα πρώτα έθνη που 
αναγνώρισαν την Κυπριακή Δημοκρατία και από τότε είμαστε παρόντες 
στη χώρα. Δώσαμε συνέχεια στις ιδέες και τις αρχές των ιστορικών 
ηγετών μας, οι οποίοι ήταν οι κύριοι μοχλοί της ενίσχυσης των δεσμών 
μεταξύ των δύο εθνών. 

Η Κύπρος είναι μια χώρα για την οποία εμείς οι Κουβανοί αισθανόμαστε μεγάλο 
σεβασμό και θαυμασμό, τον οποίο επεκτείνουμε σε κάθε μας συνάντηση στις 
περιοχές που επισκεπτόμαστε. Η Κούβα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της 
Κύπρου.

Η χώρα μας συνεχίζει 
και θα συνεχίσει να 

είναι μια σταθερή και 
ασφαλής χώρα, χάρη στο 

γεγονός ότι η κυβέρνηση 
είναι μαζί με το λαό στους δρόμους 
αντιμετωπίζοντας κάθε 
πρόβλημα και επειδή 
ο λαός στηρίζει την 
κυβέρνηση για να 

συνεχίσει το έργο της 
επανάστασης.

Οι νέοι της ΕΔΟΝ θα 
πρέπει να γνωρίζουν 

ότι ο κουβανικός 
λαός θα είναι πάντα 

στο πλευρό τους και ότι είναι 
απείρως ευγνώμων για 

την αλληλεγγύη 
που επιδεικνύει η 

κυπριακή νεολαία εδώ 
και πολλά χρόνια. 

Αύγουστος
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Οι εκλογές, πέραν πάσης αμφιβολίας, αποτελούν σταθμούς για την κάθε χώρα, 
αλλά και πιο συγκεκριμένα για την εργατική τάξη, παρόλο που έχει διατυπωθεί 
αμέτρητες φορές ότι δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του δρόμου. Ως μέρος 
της πολιτικής και ταξικής διαπάλης, το αποτέλεσμα της εκάστοτε εκλογικής 
αναμέτρησης (συν)διαμορφώνει τους συσχετισμούς, καθορίζει ή/και μεταβάλλει 
το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πορευτεί η κάθε χώρα και ο κάθε λαός. Σαφώς, 

θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τόσο τα όρια και τους περιορισμούς που θέτει ο καπιταλισμός 
και η αστική δημοκρατία αλλά και το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούμε, 
ψηφίζουμε, κυβερνούμε ή αντιπολιτευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, μια εκλογική μάχη δεν 
μπορεί να αφήνει αδιάφορη ούτε την εργατική τάξη ούτε το κόμμα της και μια τέτοια περίπτωση 
είναι οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο.

ΑΚΕΛ: Φυσιογνωμία και διαδικασίες
Το ΑΚΕΛ έχει διαμορφώσει διαχρονικά τη φυσιογνωμία ενός κόμματος που παρεμβαίνει και 
συμμετέχει αποφασιστικά σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη του κυπριακού λαού, σε κάθε μικρή και 
μεγάλη στροφή της ιστορίας της χώρας μας. Κομμάτι αυτής της φυσιογνωμίας είναι η σταθερή 
του θέση για συμμετοχή αλλά και διεκδίκηση 
της κυβερνητικής εξουσίας, είτε με στήριξη 
σε συγκεκριμένο υποψήφιο και πρόγραμμα 
είτε με αυτόνομη κάθοδο όπως έγινε το 
2008. Με βάση και την ιστορική του πείρα, 
τα θετικά και τα αρνητικά που προκύπτουν 
από αυτή του την τακτική, κλήθηκε και σε 
αυτή την συγκυρία να πάρει τις αποφάσεις 
του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. 
Χωρίς να επιχειρήσουμε εδώ να αναλύσουμε 
διεξοδικά όλες τις παραμέτρους θεωρούμε 
σημαντικό το εξής: Δεν υπήρξε σε καμιά 
φάση επιλογή για το ΑΚΕΛ το να καταλήξει 
σε πρόταση που κατά την κρίση του 
κομματικού συνόλου θα σήμαινε συνέχιση 
της συναγερμικής δακυβέρνησης. Αυτό, 
υπήρξε το κυρίαρχο, ανεξάρτητα από το 
ποια θέση διατύπωνε ο οποιοσδήποτε κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας. Ότι θα έπρεπε 
αφενός να απαλλαγεί ο τόπος από τον 
βραχνά της συναγερμικής διακυβέρνησης 
και αφετέρου με μια πολιτική πρόταση κατά 
το δυνατόν διαφορετική στην ουσία και την 
λογική της.

Παράλληλα με την περιρρέουσα και 
την ιστορική εμπειρία του, το ΑΚΕΛ, ως 
κόμμα νέου τύπου με τους κανονισμούς 
λειτουργίας του και το καταστατικό του, 
όφειλε να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει 
τις διαδικασίες που προνοούνται και αυτό 
έκανε. Έδωσε τον λόγο σε ολόκληρο το 
κομματικό οικοδόμημα, μέλη και φίλους, 
συναντήθηκε με κοινωνικά κινήματα, 
πολιτικά κόμματα και υποψηφίους, αλλά 
ταυτόχρονα έπραξε και η ηγεσία του αυτό 
για το οποίο εκλέγηκε πολύ πρόσφατα και 
όφειλε να κάνει. Εξέτασε, συζήτησε και 
κατέληξε σε συγκεκριμένη πρόταση προς 
τα μέλη του κόμματος και –εν τέλει- προς 
την κοινωνία. 

Αναφέρεται αυτό, έστω και αν σε ορισμένους 
φαίνεται αυτονόητο, καθώς δεν είναι λίγες 
οι φωνές που θέλουν να εμφανίζουν την 
καθοδήγηση ως ανάθεμα. Παρατηρήσαμε 
περιπτώσεις που να υιοθετούν μονομιάς και 
άκριτα την κάθε ατάκα που εμφανιζόταν 
στα ΜΚΔ και να μην έχουν τη διάθεση 
έστω να ακούσουν το σκεπτικό και την 
πρόταση της συλλογικής ηγεσίας του 
κόμματος. Επομένως, η λήψη τόσο 
κρίσιμων αποφάσεων για ένα κόμμα όπως 
το ΑΚΕΛ δεν μπορεί παρά να είναι σύνθετη 
διαδικασία. Οφείλει να ακούει, να λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικότητες και τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες δρα, τους συσχετισμούς 
δυνάμεων, τις δυναμικές και τις προοπτικές 
της κάθε επιλογής, αλλά ταυτόχρονα δεν 
μπορεί να λειτουργεί με γνώμονα το τι θέλει 
να ακούσει ο ψηφοφόρος. Τελικός κριτής 
των αποφάσεων και των πράξεων του 
κόμματος της εργατικής τάξης θα πρέπει να 
είναι το συμφέρον του τόπου και του λαού 
και αυτό το βάρος, αυτό το κόστος οφείλει 
να σηκώνει σε κάθε περίπτωση τόσο η 
ηγεσία του κόμματος όσο και συνολικά η 
πρωτοπορία της εργατικής τάξης.

Ο
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Δημοκρατία γενικά και αόριστα ή δημοκρατικός συγκεντρωτισμός
Πολύ σωστά τα στελέχη του ΑΚΕΛ περηφανεύονται για τη δημοκρατικότητα των 
διαδικασιών του κόμματος αφού δεν υπάρχει σύγκριση με το τι συμβαίνει σε 
άλλα πολιτικά κόμματα του τόπου. Παράλληλα θα πρέπει να έχουμε υπόψη 
ότι το να εστιάζει κανείς υπερβολικά σε αυτό το ζήτημα κρύβει σοβαρούς 
κινδύνους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Δημοκρατία δεν σημαίνει για όλους το 
ίδιο. Ακόμα και για το πολιτικό σύστημα υπάρχει διαφορά αντίληψης για το τι 
είναι η πραγματική Δημοκρατία.  Παράλληλα, ως κομμουνιστές οφείλουμε να 
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να αποτελεί μοναδικό κριτήριο ορθότητας η 
δημοκρατικότητα των διαδικασιών ενός κόμματος. Τι θα άλλαζε σε σχέση με 
την πολιτική του ΔΗΣΥ ή των άλλων αστικών κομμάτων αν οι διαδικασίες που 
ακολουθούσαν για την εκλογή ηγεσίας ή για την επιλογή υποψηφίου ήταν πιο 
δημοκρατικές; 

Δεν μπορεί να αναγάγεται σε μοναδική μας διαφορά. Οι διαφορές είναι χαώδεις 
και είναι –κυρίως- ταξικές. Oύτε η άποψη της πλειοψηφίας γενικά και αόριστα 
μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο πολιτικής ορθότητας. Σε τέτοια 
περίπτωση πώς θα κρίναμε (και) την επικράτηση των αστικών κομμάτων 
και πολιτικών σε παγκόσμια κλίμακα. Αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία στις 
διαδικάσιες μας ακριβώς μέσα από το πρίσμα του 
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης μελών, 
σωμάτων, καταστατικού κοκ. Κάτι τέτοιο θα 
σήμαινει εγκατάλειψη της μαρξιστικής αρχής που 
αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κόμματος της εργατικής 
τάξης ως εργαλείο για την πολιτική της αυτοτέλεια. 

Ανεξάρτητος υποψήφιος 
Γίνεται ιδιαίτερος λόγος και σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση για το κατά πόσον ο κάθε υποψήφιος 
είναι ανεξάρτητος ή όχι. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε ότι το να είναι κανείς ανεξάρτητος 
ή ακομμάτιστος δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. 
Στη δική μας αντίληψη γενικότερα, που καλούμε 
τον κόσμο να οργανωθεί στις γραμμές μας και την 
εργατική τάξη να συστρατευτεί με το κόμμα της, 
σαφώς δεν είναι από θέση αρχής θετικό το να είναι 
κανείς ακομμάτιστος. Πέραν αυτού, ωστόσο, θα 
πρέπει να κριθούν τα πάντα και μέσα στην παρούσα 
συγκυρία. 

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι έχουμε εκλογές για 
ανάδειξη ΠτΔ και όχι βουλευτικές ή άλλες εκλογές, 
όπου και με δική μας επιμονή το πρώτιστο που (πρέπει να) κρίνεται από τους πολίτες είναι η πολιτική πρόταση και το 
πρόγραμμα ενός κόμματος. Διαχρονικά και αντικειμενικά οι προεδρικές εκλογές έχουν το στοιχείο του συμβιβασμού 
και του συγκερασμού απόψεων και πολιτικών, καθώς η εκλογή απαιτεί το 50% +1 των ψήφων. Το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ 
έκανε εντατικές προσπάθειες συνεννόησης και συνεργασίας με άλλα κομματα της αντιπολίτευσης –και- με τη σύμφωνη 
γνώμη της πλειοψηφίας των μελών και φίλων του δείχνει ότι υπήρχει η διάθεση για πραγματοποίηση συμβιβασμών και 
συνεργασίας στη βάση κάποιων βασικών αρχών. Το ναυάγιο αυτών των προσπαθειών και το γεγονός ότι η πρόταση 
για υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη ήρθε τελικά από το ΑΚΕΛ, έδωσε λανθασμένα την εντύπωση της αυτόνομης 
καθόδου κάτι που είχε και ως αποτέλεσμα τις διάφορες και από διαφορετική σκοπιά κριτικές. Η υποψηφιότητα του 
Α. Μαυρογιάννη είναι πραγματικά ανεξάρτητη και ως τέτοια πρέπει να κρίνεται. Άρα δημιουργεί ερωτηματικά για το 
πώς ορισμένοι, ενώ ήταν έτοιμοι να δεκτούν –σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερους- συμβιβασμούς, ξαφνικά έχουν 
απαίτηση ένας υποψήφιος που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ να έχει και ταυτόσημες θέσεις σε όλα τα ζητήματα με το κόμμα 
της Αριστεράς. 

Παράλληλα, προκύπτει και ζητημα με το αν έπρεπε η όχι το ΑΚΕΛ να επιλέξει την υποστήριξη μιας αριστερής 
υποψηφιότητας. Αφήνοντας πίσω αυτό που αναφέραμε, ότι δηλαδή ήταν πεποίθηση της πλειοψηφία τόσο του κομματικού 
συνολου όσο και των ψηφοφόρων η υποψηφιότητα ευρύτερης 
αποδοχής, θα θέλαμε να σταθούμε σε κάτι άλλο. Στο γεγονός 
ότι η επιλογή κεντροαριστερού, κεντροδεξιού, δεξιού, αστού 
ή όπως άλλως ονομάζεται υποψηφίου από το ΑΚΕΛ αποδίδεται 
στην εγκατάλειψη της ιδεολογίας του, σε αυταπάτες για την 
διαχείριση του καπιταλισμού και στην δεξιά του μετατόπιση. Χωρίς 
και πάλι να μπορούμε να επεκταθούμε επαρκώς, θεωρούμε ότι η 
πραγματικότητα βρίσκεται στον αντίποδα. Ενώ αναγνωρίζουμε 
ότι μια πολιτική πρόταση με προοδευτικό πρόσημο και η όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση αυτής με τις ιδεολογικές αρχές του 
κόμματος ευνοεί σαφώς την εργατική τάξη, αντιλαμβανόμαστε 
έχοντας και την ιστορική πείρα πλέον ότι το κρίσιμο δεν είναι η 
πολιτική ταυτότητα του υποψηφίου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι υπάρχει α) το ζήτημα της εκλεξιμότητας το οποίο όποιος 
υποτιμά, σημαίνει αδιαφορεί και για την επόμενη μέρα και αρκείται 
στην πολιτική αυτοϊκανοποίηση αλλά και β) τα όρια που θέτει το 
ίδιο το σύστημα στην εφαρμογή πολιτικών. 

Επομένως το ζήτημα είναι να διεμβολιστεί το πρόγραμμα 
του όποιου υποστηριζόμενου προέδρου με διαχρονικές 
αλλά και σύγχρονες πολιτικές θέσεις της Αριστεράς, αλλά 
να μην υπάρχει η αυταπάτη ότι όσο πιο αριστερό είναι ένα 
πρόγραμμα ή ένας υποψήφιος σημαίνει αυτόματα ότι είναι και 
πιο επαναστατικό και προς το συμφέρον της εργατικής τάξης. 

Έχουμε αναφέρει και προηγουμένως και επαναλαμβάνουμε, ότι τα 
ζητήματα είναι πολύ πιο σύνθετα και δεν μπορούν να περιορίζονται 
ούτε σε ευσεβοποθισμούς ούτε στη συνθηματολογία.

Το πιο κρίσιμο στη δική μας αντίληψη, που προσφέρει η επιλογή 
ανεξάρτητου υποψηφίου σε αυτή τη συγκυρία είναι το γεγονός 
ότι το ΑΚΕΛ θα πρέπει να επιδιώξει και να ξεκαθαρίσει τη δική 
του πολιτική αυτοτέλεια. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι είναι 
άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος και το πρόγραμμά του και άλλο το 
ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις του λαϊκού κινήματος. Το λαϊκό κίνημα 
του τόπου μας (θα συνεχίσει να) έχει το ρόλο και τις ευθύνες 
του απέναντι στην Κύπρο και το λαό της. Θα έχει να δώσει τις 
δικές του μάχες ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στην 
θέση του ΠτΔ. Σαφώς, επιδίωξη είναι να βρίσκεται εκεί ένας 
άνθρωπος με ανοικτά αυτιά στα αιτήματα των εργαζομένων, 
με σαφεις βλέψεις προς την επανένωση του τόπου, με έγνοια 
για τη νεολαία και τις ανησυχίες της. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ρόλος της Αριστεράς και του κινήματός μας, δεν μπορεί και 
δεν πρέπει, να εξαντλείται σε μια υποστήριξη υποψήφιου 
προέδρου ή προγράμματος διακυβέρνησης. Και αυτό είναι 
το πιο σοβαρό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Να 
μην βρεθεί η Αριστερά και κατ’ επέκταση η εργατική τάξη 
στο περιθώριο, εσωστρεφής και πληγωμένη.

Κάναμε ήδη αναφορά για την βασική αρχή του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού, βασική πτυχή του οποίου είναι η 
συστράτευση ολόκληρου του κομματικού οικοδομήματος 
και των οργανώσεων του λαϊκού κινήματος γύρω από τις 
τελικές αποφάσεις του κόμματος. Αυτή είναι και η πολιτική 
πρόταση ευρύτερα προς την κοινωνία. Γιατί, τελικά, 
οι επιλογές που υπάρχουν μπροστά μας πλέον, είναι 
συγκεκριμένες και οι αποφάσεις που θα πάρει ο καθένας 
και όλοι μαζί συνολικά τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα 
καθορίσουν και το πώς θα πορευτούμε. Επομένως, 
η δουλειά και η συστράτευση όλων στην υπόθεση 
της απαλλαγής από τη συναγερμική λαίλαπα και της 
εκλογής του Ανδρέα Μαυρογιάννη στην θέση του ΠτΔ 
είναι επιτακτική ανάγκη για τον τόπο και την κοινωνία. 
Είναι μια μάχη που θα καθορίσει μέσα σε ποιο πλαίσιο 
θα μπορέσει να δώσει τους αγώνες της η εργατική 
τάξη του τόπου μας, που διακύβευμά της είναι και 
το να κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα για επανένωση του 
τόπου και του λαού, που το αποτέλεσμά της αφορά 
το μέλλον για την νεολαία μας.

•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής ¨Ν¨

Δες περισσότερα:

1. “Αστικό κράτος και εκτελεστική εξουσία. Προοπτικές 
και όρια για την Εργατική Τάξη”
Νεολαία Ιουλίου 2022, Σελ. 6-7

2. 

“Δημοκρατία και 
Εκλογές: Αποχή, 
Συμμετοχή και Ανάθεση 
Ευθύνης”

Ως μέρος της 
πολιτικής 

και ταξικής 
διαπάλης, το 

αποτέλεσμα της εκάστοτε 
εκλογικής αναμέτρησης 
(συν)διαμορφώνει τους 

συσχετισμούς, καθορίζει 
ή/και μεταβάλλει το 
πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα πορευτεί 
η κάθε χώρα και ο 

κάθε λαός.

Η λήψη τόσο 
κρίσιμων 

αποφάσεων 
για ένα κόμμα 

όπως το ΑΚΕΛ δεν 
μπορεί παρά να 
είναι σύνθετη 

διαδικασία.

Αύγουστος
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ανθρώπινος νους είναι ένα σύστημα που επεξεργάζεται πληροφορίες. Τις πληροφορίες τις 
λαμβάνει από τις αισθήσεις του ανθρώπου, όπως η ακοή και η όραση, και τις επεξεργάζεται 
μέσω των γνωστικών λειτουργιών. Οι γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την προσοχή, τη 
μνήμη, την αντίληψη, τη γλώσσα, τη σκέψη και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες 

αλληλεπιδρούν και βοηθούν τον άνθρωπο να διεκπεραιώνει καθημερινές δραστηριότητες. Η αλληλεπίδραση 
αυτών των λειτουργιών παρέχει σημαντικές ικανότητες στον άνθρωπο, όπως να επιλύει προβλήματα, να θέτει 
προτεραιότητες, να λαμβάνει αποφάσεις, να θέτει στόχους, να έχει κοινωνική συμπεριφορά, να μαθαίνει 
από την εμπειρία, να παράγει ιδέες και γενικότερα, να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητα του. Με λίγα 
λόγια, οι γνωστικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να αλληλοεπιδράσει ο άνθρωπος 
με το περιβάλλον του. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δοθεί έμφαση σε μια από τις γνωστικές λειτουργίες, την 
προσοχή. 

Η προσοχή συμβάλει στη λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον και στην ικανότητα του ανθρώπου να 
αγνοεί πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές για τον ίδιο ή/και του αποσπούν την προσοχή. Παρόλα αυτά, 
η προσοχή δεν μπορεί να οριστεί με ένα μοναδικό τρόπο, καθώς είναι μια σύνθετη γνωστική διαδικασία 
και περιλαμβάνει υποσυστήματα, όπως η εστιασμένη προσοχή, η επιλεκτική προσοχή και η παρατεταμένη 
προσοχή. Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η προσοχή επιδρά σημαντικά στον μηχανισμό των υπολοίπων 
γνωστικών λειτουργιών και κυρίως στην εργαζόμενη μνήμη, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
κωδικοποίησης και διατήρησης πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη. Ακόμη, έρευνες έδειξαν ότι η προσοχή 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και τη μάθηση, καθώς είναι υπεύθυνη για τη γρήγορη και εύκολη 
απόκτηση πληροφοριών και τη μεταφορά τους στο γνωστικό σύστημα για επεξεργασία και διατήρηση. Από 
πολύ νωρίς, λοιπόν, η προσοχή αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής του ανθρώπου, και επηρεάζεται από 
ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Ένας παράγοντας που οδηγεί σε εξασθένιση της προσοχής είναι η φυσική γήρανση. Εκτός από τη φυσική 
γήρανση, όμως, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ο άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει ελλειμματική προσοχή 
σε νεότερη ηλικία, καθώς η ελλειμματική προσοχή αποτελεί κύρια συνέπεια διάφορων νευροαναπτυξιακών 
και ψυχολογικών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, μέσα από αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών φαίνεται 
ότι η ελλειμματική προσοχή αποτελεί κοινή δυσκολία σε άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ 
υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), κατάθλιψη, άγχος, σχιζοφρένεια και alzheimer. Υπάρχουν, όμως, και αρκετές 
περιπτώσεις ανθρώπων που παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσοχή χωρίς να έχουν κάποια διάγνωση. 
Αυτές οι περιπτώσεις είναι και οι πιο δύσκολες να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν, αφού το άτομο δεν 
αναγνωρίζει ότι η προσοχή του παρουσιάζει έκπτωση. Έτσι, παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζει τις δυσκολίες 
που βιώνει στην καθημερινή του λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα η δυσκολία ολοκλήρωσης έργων 
και το μειωμένο κίνητρο, δεν αναγνωρίζει στην ουσία ότι αυτές οι δυσκολίες αποτελούν συνέπειες πιθανής 
ελλειμματικής προσοχής. Έτσι, αρκετοί άνθρωποι, εφόσον δεν αναγνωρίζουν την έκπτωση της ικανότητας 
τους στην προσοχή και κατ’ επέκταση δεν αποτείνονται σε ειδικούς για αξιολόγηση ή/και ενίσχυση αυτής της 
γνωστικής λειτουργίας, τείνουν να παρουσιάζουν μια συνεχή μειωμένη ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επίδοση, 
αλλά και προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Η έκπτωση της ανθρώπινης λειτουργικότητας λόγω ελλειμματικής προσοχής συνήθως περιλαμβάνει δυσκολίες 
τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, δυσκολίες επίλυσης προβλημάτων, δυσκολίες συγκέντρωσης και μειωμένο 
κίνητρο για εργασία. Ακόμη, ένα άτομο με ελλειμματική προσοχή δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή 
του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να συγκεντρωθεί σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Επιπλέον, άτομο με 
ελλειμματική προσοχή συχνά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ονειροπόλο ή αφηρημένο. Ακόμη μια δυσκολία 
που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με μειωμένη ικανότητα προσοχής είναι η ολοκλήρωση έργων, 
ιδιαίτερα αν τα θεωρεί βαρετά και μονότονα. Επιπρόσθετα, μπορεί να κάνει συχνά λάθη στην εργασία του, 
καθώς δυσκολεύεται να διαβάσει ή να ακούσει όλες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει. 

Αυτές οι δυσκολίες τείνουν να δημιουργούν προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον, όπως αποτυχία στις εξετάσεις, 
καθώς και προβλήματα στον εργασιακό χώρο που μπορεί να οδηγήσουν σε συνεχείς προειδοποιήσεις και 
ακολούθως στην απόλυση. Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις ενός ατόμου με ελλειμματική προσοχή, 
μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά, αφού δεν μπορεί να ακούει όταν του μιλούν για πολλή ώρα, αποσπάται 
η προσοχή του από ήχους και οπτικά ερεθίσματα, ξεχνά να απαντήσει σε μηνύματα, αργοπορεί στα ραντεβού 
του κ.ά. Αυτές οι συμπεριφορές συνήθως ερμηνεύονται ως αδιαφορία και δημιουργούν συγκρούσεις στις 
κοινωνικές του σχέσεις. 

Δεδομένης, λοιπόν, της σημασίας της προσοχής ως γνωστικής λειτουργίας στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου 
και ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική επίδοση του, πολυάριθμες μελέτες εξετάζουν διαφορετικά 
παρεμβατικά προγράμματα για τη βελτίωση της προσοχής. Συνήθως, τα προγράμματα περιλαμβάνουν οπτικό-
ακουστικά έργα για γνωστική εκπαίδευση και γνωστική ενδυνάμωση. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι μέρος 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης για την προσοχή αποτελούν και τεχνικές Ενσυνειδητότητας (Mindfulness), οι 
οποίες εκπαιδεύουν τον άνθρωπο να φέρνει την προσοχή του στο εδώ και τώρα. Άλλοι τρόποι βελτίωσης της 
προσοχής είναι η αλλαγή καθημερινών συνηθειών, όπως η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση, η περιορισμένη 
κατανάλωση αλκοόλ, η διαχείριση του άγχους, αλλά και η υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες υγείας. 

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η γνωστοποίηση του ρόλου της προσοχής 
στην καθημερινή λειτουργικότητα του ανθρώπου και των συνεπειών που επιφέρει η 
δυσλειτουργία της, ώστε τα άτομα που βιώνουν αυτές τις συνέπειες να αποταθούν 
στου ειδικούς για αξιολόγηση. Επίσης, κρίνεται αναγκαία και η δημιουργία 
προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων για ενδυνάμωση της προσοχής και 
κατ’ επέκταση για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως εκ τούτου, οι έρευνες που 
μελετούν την προσοχή και τη σχέση της με τις υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες, 
όπως η μνήμη, έχουν ως σκοπό να εμπλουτίσουν τη γνώση γύρω από το μηχανισμό 
της προσοχής και συνάμα να συμβάλουν στην πρόληψη και παρέμβαση των 
δυσλειτουργιών της.

Ο

Άννα Παπαντώνη
Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Εργαστήριο Νευροαναπτυξιακών Ερευνών 
Μνήμης και Προσοχής
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
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α ευάλωτα νοικοκυριά, που ήδη υπόκεινται 
σε σοβαρές πιέσεις κόστους διαβίωσης, 
έχουν ουσιαστικά αγνοηθεί στην 
ανακοίνωση των σχεδίων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης.

Νέα μέτρα, που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με 
τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης, 
επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ πρόκειται να διπλασιάσει τη 
δέσμευσή της για μια αποτυχημένη αγορά ενέργειας 
ενόψει ενός δυνητικά βίαιου χειμώνα για τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειες.

Το κείμενο προτείνει τον συντονισμό των σταδίων 
συναγερμού σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ και συνιστά τη λήψη 
μέτρων στα διάφορα στάδια. Η Επιτροπή προτείνει 
να παρέμβει σε τρεις μακρο-άξονες: α) αλλαγή της 
προσφοράς – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
μετάβασης στον άνθρακα και δράση κατά παρέκκλιση 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές και της 
οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. β) μέσα που βασίζονται στην αγορά για 
την αποζημίωση των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν 
εθελοντικά λιγότερο αέριο. γ) μειώσεις κατανάλωσης 
το καλοκαίρι, ξεκινώντας με ενημερωτικές εκστρατείες 
που οδηγούν σε υποχρεωτικές περικοπές σε περίπτωση 
που τα αποθέματα ενέργειας είναι ανεπαρκή για το 
χειμώνα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει 
τα μέσα έκτακτης ανάγκης, όπως ο υποχρεωτικός 
ενεργειακός περιορισμός, αλλά αρνείται να θεωρήσει 
την ενέργεια ως δικαίωμα και να προστατεύσει τους 
ανθρώπους από αναποτελεσματικές και επικίνδυνες 
λογικές της αγοράς», υποστηρίζει η ευρωβουλευτής 
Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία). 

Οι συστάσεις δείχνουν ελάχιστη προσοχή για τον 
αντίκτυπο αυτών των μέτρων στα ευάλωτα νοικοκυριά, 
που έχουν ήδη πληγεί από τις τιμές του φετινού 
χειμώνα, πόσο μάλλον τα μέσα για την προστασία 
τους.

«Είμαστε αντιμέτωποι με την πιθανότητα ότι μια 
βιομηχανία που επιλέγει να στραφεί στην κατανάλωση 
άνθρακα θα λάβει κίνητρο από το δημόσιο ταμείο, 
ενώ τα φτωχά ενεργειακά νοικοκυριά θα συνεχίσουν 

να παλεύουν μόνα τους σε μια αγορά με τιμές στα ύψη και θα κατηγορηθούν για το ότι δεν κάνουν αρκετές θυσίες για να 
αντιμετωπισθεί η διεθνής κρίση» σχολιάζει η ευρωβουλευτής Sira Rego (Unidas Podemos, Ισπανία). «Γιατί μένει ακόμα το φυσικό 
αέριο για τον καθορισμό της τιμής της υπόλοιπης ενέργειας; Γιατί δεν υπάρχει ανώτατο όριο στις τιμές; Γιατί δεν εφαρμόζεται 
η φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών σε όλη την Ευρώπη;»

Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε την εκστρατεία «Power to the People» το περασμένο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας 
ένα δίκαιο ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπό δημόσιο έλεγχο. Απαιτεί βραχυπρόθεσμα 
μέτρα για τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως η απαγόρευση των αποσυνδέσεων και τα ανώτατα όρια τιμών, καθώς 
και μια ριζική αλλαγή στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι βαθύτερες αιτίες της αστάθειας των τιμών.

«Είναι παράλογο ότι η ενέργεια είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Το να το αντιμετωπίζουμε 
σαν εμπόρευμα δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε να εκθέτουμε την Ευρώπη σε εκβιασμό φυσικού αερίου. 
Χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή, όχι κενά συνθήματα καθησυχασμού. Η ΕΕ έχει δίκιο που θέλει να τερματίσει την εξάρτησή της 
από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι που θα έπρεπε να είχε κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά η αντικατάστασή της με εξάρτηση από 
ορυκτά καύσιμα από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν και η Σαουδική Αραβία θα μας κρατήσει εγκλωβισμένους στο φυσικό αέριο για 
δεκαετίες, εξαρτημένους για αναξιόπιστα αυταρχικά καθεστώτα», δήλωσε η ευρωβουλευτής Cornelia Ernst (Die Linke, Γερμανία).

Η Αριστερά απαιτεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η ατζέντα της ΕΕ δεν 
πρέπει να διαμορφώνεται από μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας που ανταποκρίνονται μόνο στη λογική των κερδών τους αντίς 
στις ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης.

Τ
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ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 8 
Ιουλίου 2022 το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών ΕΔΟΝ. Το φετινό Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε κάτω από το σύνθημα «Με 

οργάνωση και αγώνα παίρνουμε το μέλλον στα χέρια 
μας», δίνοντας το μήνυμα πως η ΕΔΟΝ θα παραμείνει 
μπροστάρης στους αγώνες της νεολαίας για ένα καλύτερο 
μέλλον. 

Το κορυφαίο πολιτιστικό και νεολαιίστικο γεγονός 
του καλοκαιριού άνοιξε τις πύλες τους στις 6 Ιουλίου 
και υποδέχθηκε τις χιλιάδες κόσμου που κατέκλεισαν 
κάθε γωνιά της Πύλης Αμμοχώστου. Το πλούσιο και 
αναβαθμισμένο περιεχόμενο του Φεστιβάλ, όπως κάθε 
χρόνο, δεν περιορίστηκε στις συναυλίες, αλλά ήταν η 
καρδιά της αριστεράς και της νεολαίας της Κύπρου. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Φεστιβάλ αποτέλεσε 
σημείο συνάντησης φίλων από όλη την Κύπρο, καθώς 
το καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους επέστρεψε στη 
κανονική του μορφή. 

Στο χώρο του Φεστιβάλ λειτούργησαν 4 σκηνές. Η σκηνή 
του παιδότοπου με ξεχωριστό πρόγραμμα για τους 
μικρούς μας φίλους, η λαϊκή σκηνή με δεκάδες Κύπριους 
καλλιτέχνες και συγκροτήματα, η σκηνή της μπουάτ που 
λειτουργεί μετά από τις κεντρικές συναυλίες, και φυσικά η 
κεντρική σκηνή που μας χάρισε 3 μοναδικές συναυλίες. Ο 
κόσμος που συγκεντρώθηκε παρακολούθησε το πλούσιο 
μουσικοκαλλιτεχνικό πρόγραμμα και την πολιτιστική 
πρόταση της ΕΔΟΝ για την κοινωνία μας. 

Πέραν από τις σκηνές στη μικρή πολιτεία που φτιάχτηκε, 
ο κόσμος μπόρεσε να δει συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, να 
συναντήσει τεχνίτες της κυπριακής παράδοσης, να 
παρακολουθήσει επιδείξεις στη αθλητική γωνιά, να 
περιηγηθεί στη γωνιά τεχνών και να γνωρίσει έργα νέων 
καλλιτεχνών. Είχε την ευκαιρία να απολαύσει το μαθητικό 
και φοιτητικό στέκι, το στέκι νέων εργαζομένων, το 
δικοινοτικό στέκι, και να γνωρίσει αντιπροσώπους 
αδελφών οργανώσεων του εξωτερικού στη διεθνούπολη. 
Κατάφερε επίσης να γνωρίσει και τις θέσεις της ΕΔΟΝ 
μέσα από τις διάφορες θεματικές γωνιές που υπήρχαν 
σε διάφορα σημεία του χώρου. 

Επιτέλους επιστρέψαμε στην κανονικότητα!

Το 34ο ΠΦΝΦ ΕΔΟΝ γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην 
ιστορία των νεολαιίστικων φεστιβάλ καθώς ήταν ένα από 
τα πιο πετυχημένα των τελευταίων χρόνων από πλευράς 
μαζικότητας αλλά και περιεχομένου. Η μαζικότητα, ο 
παλμός του κόσμου και η γεμάτη ενθουσιασμό πολιτεία 
αποτέλεσε την ώθηση για την συνέχεια του αγώνα για 
να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Μετά από τρία 
χρόνια η τάφρος της Πύλης Αμμοχώστου γέμισε ξανά 
κόσμο, παράδοση και πολιτισμό. Γέμισε με ελπίδα τη 
φαρέτρα του αγώνα μας. 

Φεστιβάλ σημαίνει εθελοντισμός

Το Φεστιβάλ την νεολαίας του αριστεράς απέδειξε 
για ακόμα μια φορά το μεγαλείο του εθελοντισμού. 
Εκατοντάδες εθελοντές, όλων των ηλικιών, ξεκίνησαν 
την οργάνωση και το στήσιμο του φεστιβάλ εβδομάδες 
πριν, ενώ ο καθένας από το δικό του πόστο βοήθησε να 
λειτουργήσει μια ολόκληρη πολιτεία για τρεις υπέροχες 
νύχτες. Εκατοντάδες ΕΔΟνίτες και ΕΔΟΝίτισσες έδωσαν με 
ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση τον καλύτερο τους εαυτό 
για να γραφτεί το 34ο φεστιβάλ στην ιστορία. Θυσίασαν 
χρόνο και διασκέδαση για να μπορούν οι επισκέπτες 
να απολαύσουν το φεστιβάλ με ευχαρίστηση. Με 
συλλογικότητα, όραμα και δύναμη, μαθητές, φοιτητές και 
εργαζόμενοι κατάφεραν ακόμη μια φορά το ακατόρθωτο. 

Η ΕΔΟΝ εκφράζει για ακόμη μια χρονιά τις ευχαριστίες 
της σε όλους όσοι επισκέφτηκαν το Φεστιβάλ. Ραντεβού 
στο 35ο Φεστιβάλ. 

M
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ε μια κοινωνία οπού δυστυχώς 
το παιδί δεν είναι προτεραιότητα 
και αρκετοί τα παραμελούν, για 
την ΕΔΟΝ τα παιδία είναι το ποιο 
σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. 
Διαχρονικά δίνει έμφαση στα 
ενδιαφέροντα και στην απασχόληση 

τους, κάτι που προβάλετε καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου μέσα από την δράση του Παιδικού 
Κινήματος αλλά και μέσα από τον παιδότοπο μας 
στα ετήσια Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Για αυτό για εμάς 
δεν θα μπορούσε ποτέ να απουσιάζει η παιδική γωνία 
από μια διοργάνωση σαν το Παγκύπριο Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Στο 34ο Φεστιβάλ 
ο παιδότοπος αποτέλεσε μοχλός έλξεις και χώρος 
διασκέδασης για εκατοντάδες παιδία διαφόρων 
ηλικιών.

Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ στον παιδότοπο 
λειτούργησαν διάφορες γωνίες που κάλυπταν ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων με σκοπό να υποδεχτούν 
και να απασχολήσουν όλους τους μικρούς μας 
φίλους. Γωνίες χειροτεχνίας, ζωγραφικής, face 
painting, δημιουργίας χαρακτήρων από το θέατρο 
σκιών, γωνία κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά 
φουσκωτό και χώρος με διάφορα μορφωτικά 
επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια.

Όλο αυτά λειτούργησαν σε αρμονία με το πρόγραμμα 
της παιδικής σκηνής του Φεστιβάλ που βρισκόταν 
στον χώρο του παιδότοπου, ένα πρόγραμμα γεμάτο 
με πολλές και διάφορες ενδιαφέρον καλλιτεχνικές 
παρεμβάσεις που η κάθε μια άφηνε τα δικά της 
μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Την πρώτη νύχτα 
του Φεστιβάλ στην παιδική σκηνή είχαμε μαζί μας το 
Olariu Dance Academy οι οποίοι μας παρουσίασαν 
ένα υπέροχο πρόγραμμα με αθλητικούς χορούς σε 
Ballroom και Latin χορούς. Η βραδιά συνεχίστηκε 
με Θέατρο σκιών από τους Χαράλαμπο, Έλενα 
και Αντρέα Χαραλάμπους που μας παρουσίασαν 

μια παράσταση με τον πολυαγαπημένο σε όλους 
Καραγκιόζη, «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο 
δέντρο». Μια παράσταση που πρόσφερε σε όλους 
μας άφθονο γέλιο, έδωσε στους μεγάλους την 
ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά και στους μικρούς 
την δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολυαγαπημένο 
σε όλους Καραγκιόζη. Την  δεύτερη βραδιά του 
Φεστιβάλ ο παιδότοπος είχε μια εντελώς διαφορετική 
νότα. Μαζί μας είχαμε την μπάντα το «Χάρισμα», 
μια ομάδα «χαρισματικών καλλιτεχνών με ειδικές 
ικανότητες» που μας ταξίδεψαν με τις φωνές και 
τα έντεχνα και ελαφρολαϊκά τους τραγούδια σε 
ένα πιο όμορφο και μουσικό κόσμο. Την τελευταία 
βραδιά το πρόγραμμα του παιδότοπου έκλισε με ένα 
πιο παιχνιδιάρικο αλλά ταυτόχρονα εκπαιδευτικό 
δρώμενο. Μαζί μας είχαμε τις «Κουκλο-ιστορίες» 
που μας παρουσίασαν το κουκλοθέατρο «Ο σπόρος 
της Ειρήνης». Μια παράσταση που μέσα από το 
παράδειγμα τον μυρμηγκιών πρόβαλε το ζήτημα 
της Ειρήνης μεταξύ δυο ομάδων και πως μέσα από 
συζήτηση και την επιθυμία του λαού όλα μπορούν 
να αλλάξουν. 

Ως Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝοπούλων θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες που 
πέρασαν από την Παιδική σκηνή του 34ου  Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ΕΔΟΝ και που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους στο χώρο μας. 
Τους ευχαριστούμαι επίσης και για τα μηνύματα 
που κατάφεραν να διαπεράσουν σε όλους τους 
επισκέπτες του Παιδότοπου, μικρούς και μεγάλους, 
ο καθένας μέσα από το δικό του κομμάτι και έργο. 
Επιπλέων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
μικρούς και μεγάλους μας φίλους που μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και να κλείσουμε μαζί τους 
ραντεβού για το 35ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ!

•Μολέσκη Χαραλαμπία 
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λάρνακας

Σ
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ας είχε λείψει πολύ αλλά το φεστιβάλ 
επέστρεψε ακριβώς όπως το θυμόμασταν 
και όπως το θελουμε! Για ακόμα μία φορά 
στο γνωστό μέρος όλοι οι εθελοντες 
κτίσαμε μία μικρή πολιτεία. Με διάφορες 
σκηνές, γωνιές και στέκια.

Οι μαθητές, όπως σε κάθε φεστιβάλ, έδωσαν και φέτος 
το παρόν τους. Και ‘μεις με τη σειρά μας οργανώσαμε 
το δικό μας στέκι, το μαθητικό.

Καθήσαμε λοιπόν με τους συμμαθητές/τριες μας και 
συζητήσαμε για την δράση της ΠΕΟΜ στα λύκεια και 
στις τεχνικές σχολές. Αναφερθήκαμε και στη δράση της 
ΠΣΕΜ, μέσω της οποίας καταφέραμε αυτή η σχολική 
χρονιά, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω του ιού, 
να διεκδικήσουμε πολλά, μέσα από αγώνα, πορείες, 
διαδηλώσεις και αποχές.

Ακόμα, οι μαθητές κάθισαν και συζήτησαν μαζί μας για τα 
διαφορά θέματα που ταλανίζουν την παιδεία μας. Θέματα 
όπως την εφαρμογή του αντιπαιδαγωγικού μέτρου των 
εξετάσεων ανά τετράμηνο, που καθιστούν το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα ακόμη πιο δυσλειτουργικό. Για τα πολλαπλά 
διαγωνίσματα που δεν έλειψαν από τη φετινή χρονιά, 
που μας φόρτωναν συνεχώς με στρες. Τα προβλήματα 
που δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού, που για ακόμα 
μια χρόνια δεν είχαν αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε 
δημιουργώντας περισσότερο άγχος στους μαθητές/
τριες. Ακόμα, οι μαθητές/τριες των τεχνικών σχολών 
συζήτησαν μαζί μας για την πρακτική και τα διάφορα 
θέματα που αντιμετωπίζουν (ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
οικονομικά). Επίσης οι τελειόφοιτοι συμμαθητές/τριες 
μας μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους με τις 
εξετασεις απόλυσης και πρόσβασης, μας μίλησαν για 
την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το ανυπόφορο άγχος 
που τους προκάλεσε και τα προβλήματα που είχαν 
με τη διαχείρισή του. Στη συνέχεια μιλήσαμε με τους 

συμμαθητές/τριες μας για το σχολείο στο οποίο ιδανικά 
θα θέλαμε να φοιτούμε. Σε ένα δημοκρατικό σχολείο, 
το οποίο θα έχει στο επίκεντρο του τον μαθητή και τις 
ανάγκες του. Με ένα σύστημα που δεν θα προωθεί τη 
βαθμοθηρία και οι μαθητές δεν θα χρειάζεται να κυνηγάνε 
συνεχώς τους βαθμούς.

Κλείνοντας, το μαθητικό στέκι ήταν ένα εφαλτήριο νέων 
αγώνων. Γι΄ αυτο φέτος όπως και κάθε άλλη χρονιά 
καλούμε τους συμμαθητές μας να σταθούν δίπλα στην 
ΠΕΟΜ για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και 
την υπεράσπιση του δημοσίου σχολείου, αφού μόνο με 
μαζικό αγώνα μπορούμε να σταματήσουμε τις αντιλαϊκές 
πολιτικές του υπουργείου Παιδείας. Έτσι, πολλοί μαθητές 
οργανώθηκαν στην ΕΔΟΝ και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 
τους αγώνες που θα έρθουν μαζί με τη νέα σχολική 
χρόνια..

•Μαριγιάννα Κανελλή
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λάρνακας
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τις 29 Ιουλίου & 30 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 29η Συνδιάσκεψη του 
Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, η συνδιάσκεψη έλαβε χώρο στα αναπαυτήρια της 
ΠΕΟ στα Περβόλια. Η ετήσια Φοιτητική Συνδιάσκεψη είναι το  ανώτατο καθοδηγητικό 
σώμα του Φοιτητικού Τμήματος. Στη συνδιάσκεψη γίνεται μια γενική αποτίμηση 
της προηγούμενης χρονιά και επίσης καθορίζονται οι γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές οι οποίες διέπουν το φοιτητικό τμήμα μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψη.

Στην Επαρχιακή μας Συνδιάσκεψη παρευρίσκονται τα άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων και την ίδια ώρα μπορούν να είναι 
παρατηρητές και άλλα μέλη των Τ.Ο , τα οποία όμως δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.  Στην 
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συνέδρων, με βάση των αριθμό των 
ΕΔΟΝιτών σε κάθε Τοπική Οργάνωση.

Να σημειώσουμε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δυο Συνδιασκέψεων, λειτουργεί 
το Φοιτητικό Συμβούλιο το οποίο στη βάση των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης, δίνει τις 
κατευθύνσεις για τη δράση των Τοπικών μας Οργανώσεων. Το Φοιτητικό Συμβούλιο εκλέγεται 
από το σύνολο των αντιπροσώπων που συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη.

Η φετινή Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Με την καρδιά μας άγρυπνο 
φρουρό με πείσμα και οργάνωση παντού. Μέχρι να έρθουν τα πάνω κάτω». Το σύνθημα 
έχει τη δική του πολιτική σημασία αφού η φετινή χρονιά κλείνει με ένα πισωγύρισμα για 
το φοιτητικό κίνημα, μια χρονιά με αυτοδύναμη την παράταξη του ΔΗ.ΣΥ  στην Π.Ο.Φ.Ε.Ν 

(Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων). Μια χρονιά όπου το δευτεροβάθμιο όργανό 
εκπροσώπησης των φοιτητών θα παραμείνει στην αδράνεια συμβιβασμένο με τις αντιλαϊκές 
και αντιφοιτητικές πολιτικές της κυβέρνησης. Οφείλουμε με την νέα χρονιά έχοντας φάρο την 
ιδεολογία μας και όπλο το δίκαιο του φοιτητή να αντισταθούμε, να βάλουμε τα θεμέλια και 
να κτίσουμε βάσεις έτσι ώστε να φέρουμε τα πάνω κάτω.

Η συζήτηση στη 29η συνδιάσκεψη κινήθηκε γύρω από τις 3 βασικούς πυλώνες:

1. Την κατάσταση που επικρατεί στο φοιτητικό κίνημα, δηλαδή τις ιδιαιτερότητες που 
αντιμετωπίζει ο κάθε χώρος σπουδών (π.χ. την αύξηση του κόστους ζωής για τους φοιτητές, 
την αντιμετώπιση φασιστικών μορφωμάτων στους χώρους σπουδών κλπ.)
2. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, δηλαδή την κατάσταση στην Π.Ο.Φ.Ε.Ν και στις 
Φοιτητικές Ενώσεις.
3. Την οργανωτική μας συγκρότηση, δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές 
μας Οργανώσεις.
Οργανώσεις του δικού μας χαρακτήρα δεν βολεύονται στην στείρα αναπαραγωγή των 
εκλογικών αποτελεσμάτων και στο συμβιβασμό με αυτά, αντιθέτως τα αναλύουν εις βάθος, 
εξάγουν συμπεράσματα και ασκούν κριτική εντός των Σωμάτων εκεί και όπου πρέπει. 
Κάνοντας την αυτοκριτική μας βγαίνουμε πιο δυνατοί μέσα από κάθε εκλογική και πολιτική 
μάχη, ατσαλωνόμαστε ιδεολογικοπολιτικά έτσι ώστε ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ.

Για ακόμα μια χρονιά εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες, 
συμμετείχαν μαζικά ως αντιπρόσωποι και παρατηρητές από 
όλες τις φοιτητικές ενώσεις, μέλη της ΠΟΦΕΝ, από όλα τα 
σπουδαστικά κέντρα της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ευρώπης 
στο 47ο Συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών 
Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Μέσα από τις διεργασίες του 47ου συνεδρίου ως Προοδευτική 
Κίνηση Φοιτητών, διατυπώσαμε τις απόψεις μας, για όλα τα 
θέματα που αφορούν την νεολαία και τους φοιτητές σε όλους 
του χώρους σπουδών, μέσα από τις ομιλίες των εκπροσώπων 
μας και τα ψηφίσματα που καταθέσαμε. Όπως και κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος κατατέθηκαν ψηφίσματα για την Οικονομία, 
το Κυπριακό, τα Φοιτητικά ζητήματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και ψήφισμα συμπαράταξης και 
αλληλεγγύης προς την τουρκοκυπριακή νεολαία. 

Δυστυχώς, το 47ο Συνέδριο, έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα 
λέγαμε από 2019, πως με την ανάληψη της ηγεσίας της Γ.Γ από 
την Πρωτοπορία, η ομοσπονδία έχασε την αγωνιστικότητα και 
διεκδικητικότητα της, αφού σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που 
τέθηκαν ενώπιον των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια, εν μέσω 
ακόμα και της πανδημίας, ήταν απών. Η τραγική εικόνα που 
εκπέμπει η Γ.Γ της ΠΟΦΕΝ, επισφραγίστηκε από την παρουσία 
της νεολαίας του νεοναζιστικού κόμματος, παράρτημα της ΧΑ 
στη Κύπρο, του ΕΛΑΜ.   Το 47Ο  συνέδριο και η απερχόμενη 
ηγεσία  της ΠΟΦΕΝ, αποτελούν την μαύρη σελίδα στα 49 χρόνια ιστορίας της ΠΟΦΝΕ-ΠΟΦΕΝ.

Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, δεν τρέφουμε αυταπάτες πως με την νέα σύνθεση που 
θα έχει η Ομοσπονδία θα καταφέρει να μπει σε τροχιά διεκδίκησης των κεκτημένων των 
φοιτητριών και των φοιτητών. Όμως με την παρουσία μας στην Γ.Γ θα δώσουμε όλες μας 

τις δυνάμεις ούτως ώστε να αντισταθούμε στον εκφυλισμό του οργανωμένου φοιτητικού 
κινήματος και του δευτεροβάθμιου οργάνου του και μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
των φοιτητών, να εντείνουμε τις προσπάθειες μας ενάντια σε κάθε αντιλαϊκή επίθεση προς 
τη νεολαία.

Αύγουστος
2022
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Γι’ αυτό και ως 
ΕΔΟΝ πιστεύουμε 

ότι η δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σωστή 
και πολύπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας 
του κάθε νέου και 

νέας.

χετε 
αναρωτηθεί 
πότε γιατί υπάρχουν και 

γιατί δημιουργήθηκε ο θεσμός των διακοπών; Ποιο 
σκοπό εξυπηρετεί και ποιους θα έπρεπε να εξυπηρετεί? Αν οι 
διακοπές είναι με τέτοιο τρόπο διασφαλισμένες στη χώρα μας για να εξυπηρετούν 
τους πολλούς ή αν είναι πολυτέλεια για τους λίγους;

Όλα τα πιο πάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλούς προβληματισμούς που 
μαστίζουν τον σύγχρονο μέσο άνθρωπο στο σαθρό σύστημα που ζούμε. 

Για την οργάνωση μας, το ζήτημα των διακοπών και γενικότερα το θέμα της σωστής αξιοποίησης 
του ελεύθερου χρόνου κυρίως των εργαζομένων, αποτελεί πρώτα και κύρια ζήτημα πολιτικό 
και ταξικό, το οποίο απασχόλησε τους ίδιους τους φιλοσόφους της ιδεολογία μας κατά τους δυο 
προηγούμενους αιώνες. 

Γι’ αυτό και ως ΕΔΟΝ πιστεύουμε ότι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σωστή και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε νέου και 
νέας. H περίοδος διακοπών είναι αναγκαία για να μπορούν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, 
σωματικά και ψυχικά, από τους εξαντλητικούς ρυθμούς ζωής που επιβάλλει η καπιταλιστική 
κοινωνία και να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ρουτίνα της εργασίας, του σκληρού 
ανταγωνισμού και των διαφόρων υποχρεώσεων. 

‘’Το δικαίωμα στην αναψυχή είναι ανάγκη της λαϊκής οικογένειας’’

Η ανάπαυση, η αναψυχή, οι διακοπές είναι ανάγκη και δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας 
και δεν πρέπει να μετατρέπεται όπως γίνεται σήμερα στον καπιταλισμό, σε εμπόρευμα. 
Εμπόρευμα εξόχως προσοδοφόρο, λαμβάνοντας υπόψη μια πραγματικότητα που σήμερα 
θέλει στον κλάδο να κυριαρχούν μονοπώλια και τεράστιες ατομικές ιδιοκτησίες. 

Δυστυχώς όμως, η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στο 
φόντο της τεράστιας ακρίβειας. Με δεδομένο πλέον ότι ο μισθός για ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων εργαζομένων κυμαίνεται 
από τον κατώτατο μέχρι και τα €1.000 - €1.200, 
την ίδια ώρα που η τιμή και το κόστος για 
τα πάντα γύρω μας έχει πολλαπλασιαστεί 
στα ύψη.

Αυτή είναι η πραγματικότητα όταν ένα 
κράτος δεν έχει διασφαλίσει πολυδύναμους 
ξενώνες με χαμηλά κόστη που να μπορούν 
να αξιοποιηθούν την περίοδο των διακοπών. 
Που δεν παρέχει ουσιαστικά κίνητρα 
και διευκολύνσεις στην ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού καθώς και του εσωτερικού 
τουρισμού. Που να μην έχει διασφαλίσει την 
Δωρεάν πρόσβαση σε παραλίες. Που να μην 
έχει καθιερώσει και εμπλουτίσει προγράμματα 
(και μέσω του Ο.Ν.Ε.Κ.) στα πλαίσια του 
κοινωνικού τουρισμού που να απευθύνονται 
ειδικά στους νέους με χαμηλά εισοδήματα. Που 
να μην συμπεριλαμβάνει ευκολότερη πρόσβαση 
στον ουσιαστικό πολιτισμό κατά την περίοδο 
των διακοπών. 

Ποιοι τελικά έχουν όφελος κατά την 
περίοδο των διακοπών;

Με εξαίρεση το 2021 όπου ο Τουρισμός στην 
Κύπρο ήταν σαφέστατα μειωμένος λόγω της 
Πανδημίας του Κορωνοϊού, αλλά και το 2022 που οι 
ενδείξεις επίσης λένε ότι θα είναι αισθητά μειωμένος λόγω 
του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μέχρι το 2019 η 
Κύπρος κατέγραφε συνεχώς ρεκόρ αφίξεως Τουριστών στο 
νησί. Ο συνεχείς αυξημένος αριθμός τουριστών στο νησί και 
η αυξημένη ζήτηση για διαμονή και εστίαση, επέφερε με την 
σειρά του και την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων 
και την επέκταση των αλυσίδων- ομίλων των ξενοδοχείων.

Η όλη ́ ΄αναβάθμιση΄΄ της Κύπρου στον τομέα αυτό, μπορεί 
όντως να καλύψει και τον κόσμο που θέλει να κάνει εγχώριο 
Τουρισμό;

Η συμπερίληψη της Κύπρου στον κατάλογο με τους καλύτερους 
καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, έχει 
επιφέρει και αντίστοιχες αισθητές αυξήσεις στις τιμές των δωματίων, 
στις αυξήσεις στις χρεώσεις στις παραλίες, στα παραλιακά parking, 

στα τρόφιμα και στις τιμές στα εστιατόρια. Η δήθεν ανάπτυξη που υπάρχει, οδηγεί 
ελάχιστες εργατικές και λαϊκές οικογένειες που να μπορούν να κάνουν πολυήμερες 
διακοπές σε ποιοτικά καταλύματα. 

Για ποιον λοιπόν είναι φτιαγμένα τα τεράστια τουριστικά θέρετρα και τα 5στερα 
ξενοδοχεία;

Για ποιον φτιάχνονται οι προβλήτες και οι μαρίνες;

Όταν οι διακοπές ήταν λαϊκό δικαίωμα και όχι πολυτέλεια

Μπορεί τώρα οι διακοπές να είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά μέχρι πριν από περίπου 3 
δεκαετίες, οι διακοπές σε κάποια σημεία του πλανήτη ήταν λαϊκό δικαίωμα. 

Ο ίδιος ο Λένιν από την ίδρυσή της Σοβιετικής Ένωσης έθεσε ως προτεραιότητα την 
δημιουργία θέρετρων που αρχικά οι εργάτες της πρώτης γραμμής της παραγωγικής 
διαδικασίας να μπορούν να τα επισκέπτονται με πολύ χαμηλό κόστος. Στη 

συνέχεια, το άρθρο 119 του Συντάγματος της ΕΣΣΔ διασφάλιζε 
το δικαίωμα στη ξεκούραση, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 
γεγονός ότι τα τουριστικά θέρετρα των εργατών στην ΕΣΣΔ 
έφτασαν μέχρι και τις 14,000 με δυνατότητα φιλοξενίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. 

Κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80, υπολογίζεται ότι οι 
εργαζόμενοι ξόδευαν μόλις το 20% με 25% ενός μηνιάτικου 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, χωρίς τον κίνδυνο 
της «ακρίβειας» η της «αισχροκέρδειας», ενώ μια 
σειρά προϊόντα προσφέρονταν σε εξαιρετικά χαμηλές 
τιμές: Τρόφιμα, εισιτήρια για τον κινηματογράφο 
και το θέατρο, βενζίνη για την ατομική μετακίνηση 
ή τα μεταφορικά έξοδα με τα δημόσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Το δικαίωμα του εργαζόμενου λαού, της 
λαϊκής οικογένειας, των νέων στις διακοπές, τον 
τουρισμό, την αναψυχή ήταν αδιαπραγμάτευτο. 
Ακόμα και για τους μαθητές, η ΕΣΣΔ δημιούργησε 
κατασκηνώσεις με συγκεκριμένο πολιτιστικό 
πρόγραμμα, ούτως ώστε να καλλιεργήσει 
την προσωπικότητα τους. Είναι εμφανείς η 
ποιοτική ανωτερότητα του Σοσιαλισμού έναντι 
του Καπιταλισμό, ακόμα και στον τομέα των 
διακοπών!

•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος Γραφείου Νέων Εργαζομένων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μπορεί τώρα οι 
διακοπές να είναι 

πολυτέλεια για λίγους, 
αλλά μέχρι πριν από 
περίπου 3 δεκαετίες, 

οι διακοπές σε κάποια 
σημεία του πλανήτη 

ήταν λαϊκό 
δικαίωμα.

Αύγουστος
2022
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δράση της ΕΔΟΝ ήταν πάντα συνυφασμένη με τους αγώνες της κυπριακής νεολαίας και του κυπριακού λαού για 
την υπόθεση της Κύπρου. Σ’ όλους τους σταθμούς εξέλιξης του Κυπριακού, εκατοντάδες μέλη της Οργάνωσης, 
στρατευμένοι στο Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας την πατρίδα στον αγώνα 
για ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία. Βρέθηκαν στην πρωτοπορία των αγώνων του λαού μας ενάντια στις 
ιμπεριαλιστικές επιβουλές, την τουρκική εισβολή, δίνοντας ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή.

Νιώθοντας χρέος, τιμή και ευθύνη προς τους συναγωνιστές μας, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ, σε συνεργασία με την 
οικογένεια των ηρώων Κυριάκου και Σωτήρη Παπαλαζάρου, προχωρήσαμε στην επανέκδοση της συλλογής «ΣΩΤΗΡΗ 
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ, ποιήματα – διηγήματα – ταξιδιωτικά». Η επανέκδοση αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής στον ήρωα ΕΔΟΝίτη 
Σωτήρη Παπαλαζάρου. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλει η ΕΔΟΝ ανάμεσα στη νέα γενιά, όχι απλά για να 
μάθει, αλλά για να αντλήσει διδάγματα για τη θυσία των ηρώων αυτού του τόπου, για του αγώνες του σήμερα και του 
αύριο.

Στα πλαίσια της επανέκδοσης, η ΕΔΟΝ και η οικογένεια των ηρώων, πραγματοποίησαν παρουσία της συλλογής το Σάββατο 
16 Ιουλίου στη γενέτειρα του Σωτήρη, τα Χολέτρια της Πάφου. Ακολουθούν αποσπάσματα από τους χαιρετισμούς του Γ.Γ. 
της ΕΔΟΝ Σεβήρου Κούλα, του αδελφού των ηρώων και κοινοτάρχη Χολετριών Κυριάκου Παπαλαζάρου καθώς και της 
παρέμβασης του λογοτέχνη και κριτικού λογοτεχνίας Γιώργου Φράγκου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράσταση 
«Άγγελου μου» από το θέατρο ΑντίΛογος.

•Χρίστος Μακρής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Απόσπασμα από το χαιρετισμό του Γ.Γ. της ΕΔΟΝ:
«Ως ΕΔΟΝ προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση, με δέος και περηφάνια.

Με δέος γιατί ο Σωτήρης Παπαλάζαρου, μαζί με εκατοντάδες άλλους, είναι κομμάτι της 
πραγματικής ηρωικής ιστορίας τούτου του τόπου. Εκείνης της ιστορίας, που εν πολλοίς 
παραμένει άγραφη, παραμένει αποσιωπημένη από την επίσημη καταγραφή της ιστορίας. 
Με δέος γιατί ο Σωτήρης Παπαλάζαρου, όπως και ο αδελφός του Κυριάκος, έδωσαν ότι 

πολυτιμότερο είχαν στην υπεράσπιση της Κύπρου, για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και 
της Νομιμότητας, τα μαύρα εκείνα χρόνια. Την ίδια τους τη ζωή.

Προχωρώντας όμως σε αυτή την επανέκδοση, νοιώσαμε και γεμίσαμε για ακόμα μια φορά, με 
απέραντη περηφάνια. Περηφάνια για την Αριστερά της Κύπρου, για την ιδεολογική μας ταυτότητα, 

για την ταξική μας καταγωγή. Νοιώσαμε περηφάνεια για την οργάνωση μας. Την πρωτοπόρα, ιστορική και μαχητική 
οργάνωση νεολαίας τούτου του τόπου, την ΕΔΟΝ.

Είμαστε περήφανοι που η δική μας γενιά, οι σημερινοί ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες, πήραμε την σκυτάλη στον στίβο της 
ταξικής πάλης από ανθρώπους όπως τον Σωτήρη Παπαλαζάρου. Από τον Κυριάκο Παπαλαζάρου, από τον  Γεώργιο 
Χρυσάνθου Κλεάνθους και τόσους άλλους. Από, τότε νέους ανθρώπους, που έτρεξαν στο καθήκον της υπεράσπισης της 
πατρίδας χωρίς να σκεφτούν μήτε για μια στιγμή τη θυσία που ερχόταν. Χωρίς ποτέ να θελήσουν ή να φανταστούν πως 
θα γίνουν ήρωες.»

Aπόσπασμα από την παρουσίαση της συλλογής: 
«Σωτήρης Παπαλαζάρου: Μια λογοτεχνική υπόσταση που δεν 
έμελλε να ολοκληρωθεί

Ένας νεαρός με έφεση στη λογοτεχνική δημιουργία, με ευαισθησίες, οράματα, 
επαρκή γνωσιολογικά και ιδεολογικά εφόδια, αλλά και με αρκούντως 
υποσχόμενα δείγματα γραφής. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Παπαλαζάρου λίγο 

προτού συμπληρώσει το 21ο έτος της ζωής του, λίγο προτού πέσει μαχόμενος, 
υπερασπιζόμενος την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. 

Κι αφού, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, πρόλαβε  να υπερασπιστεί ενόπλως τη 
δημοκρατία και τη νομιμότητα που δέχονταν μοιραία πλήγματα από τη χούντα της 

Αθήνας και την ΕΟΚΑ Β’. 

Τα ολιγάριθμα ποιήματα και τα ακόμη πιο λιγοστά 
πεζογραφήματα, που μας άφησε ως κληροδότημα έμπνευσης, 
οράματος και υψηλών ιδανικών, προϊδεάζουν για έναν εν 
δυνάμει πολλά υποσχόμενο λογοτέχνη. Προϊδεάζουν για ένα 
συγγραφέα με αποκρυσταλλωμένες αισθητικές αντιλήψεις 
και σαφώς προδιαγεγραμμένες προοδευτικά θεματικές 
παραμέτρους. Η ιδιοσυγκρασιακή και ψυχοσυνθετική 
υπόσταση του λογοτέχνη Σωτήρη Παπαλαζάρου δεν πρόλαβε 
να ολοκληρωθεί, να διαμορφωθεί με πληρότητα και στην 
ολότητά της. Έχουμε μόνο κάποια ιχνοστοιχεία, κάποια 
πρώιμα δείγματα αυτής της υπόστασης, αλλά δεν μπορούμε 
να πούμε με βεβαιότητα ποια θα ήταν η εξέλιξή της. Το 
βέβαιο όμως είναι ότι εξέλιξη θα υπήρχε και θα ήταν πέρα 
για πέρα θετική.»

Απόσπασμα από το χαιρετισμό του αδελφού των ηρώων:
«Με την εφημερίδα ανοιχτή στο τραπέζι την ώρα που τρώει,  με το ένα μάτι να την μετροφυλλά  
και να διαβάζει τα νέα της Κύπρου και του κόσμου…

…Με το βιβλίο κάτω από το μαξιλάρι να περιμένει την ώρα του ησυχαστηρίου και με το 
φανάρι να διαβάζει Καζαντζάκη, Λουντέμη, Ρίτσο, Γκόρκι, αδιαφορώντας για τις συνθήκες 
που επικρατούσαν στον στρατό και την Κύπρο τα ταραγμένα χρόνια του 1971- 1973 και τις 
τυχόν συνέπειες για τον ίδιο…

Πότε με μια λευκή κόλλα κι ένα μολύβι να γράφει ποιήματα, να γράφει διηγήματα… Να 
υμνεί την Ειρήνη και να ονειρεύεται ένα κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι δεν θα 

υποφέρουν αλλά θα οικοδομούν ένα μέλλον με ασφάλεια…

Και πότε με τα αθλητικά του ρούχα να αγωνίζεται στον στίβο, κατακτώντας έπαθλα και διακρίσεις ή να 
αλωνίζει τα γήπεδα με τη φανέλα με το νούμερο 15 και να ξεχωρίζει για το τίμιο παιγνίδι του…»

Αύγουστος
2022

«ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ, ποιήματα – διηγήματα – 
ταξιδιωτικά»

Τιμή πώλησης για τους αναγνώστες της 
εφημερίδας «Νεολαία»: 8€
Πληροφορίες: 99785555
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συλλογική συνείδηση των λαών δεν είναι κάτι που παραμένει σταθερό. Αυτή μεταβάλλεται, 
καλλιεργείται και διαμορφώνεται μέσα στις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούν. Για αυτό τον λόγο, στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, η κυρίαρχη 
τάξη για να διασφαλίσει την εξουσία της και να θέσει όλα εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που 
εκμεταλλεύεται σε συμβιβασμό με αυτή, αξιοποιεί όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει. Επιχειρεί 

να χειραγωγήσει και να καλλιεργήσει την αντίληψη ότι το παρόν σύστημα και οι αξίες που προβάλλει είναι 
μοναδικές και δεν υπάρχει κάτι έξω από αυτό. Βασικοί μηχανισμοί που αξιοποιεί είναι η εκπαίδευση και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού μέσω αυτών, από μικρές ηλικίες, δημιουργούν συνειδήσεις ραμμένες 
και κομμένες στα μέτρα της.

Από την άλλη, η επίτευξη της κοινωνικής προόδου για τους λαούς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
διαδικασία άντλησης εμπειριών και διδαγμάτων που προκύπτουν από την ιστορική αλήθεια. Μέσα από 
αυτά  καλλιεργείται η ταξική συνείδηση, η αποκάλυψη του ρόλου της κυρίαρχης τάξης, η αμφισβήτηση 
της εξουσίας της, προϋποθέσεις δηλαδή για την οργάνωση και μαζικοποίηση των αγώνων των λαών, 
ειδικά της εργατικής τάξης, για διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών ζωής, για διαπαιδαγώγηση της με τα 
ιδανικά της ειρήνης, της ταξικής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ιδεολογία

Ο ρόλος της ΕΔΟΝ
Είναι για αυτό που η ΕΔΟΝ θέτει την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας ψηλά στις προτεραιότητες της και είναι 
συνεπής με την καταπολέμηση της παραχάραξης και της διαστρέβλωσης της ιστορικής πραγματικότητας, 
τις αποσπασματικές και αντεπιστημονικές μεθόδους παρουσίασης της. Γιατί ακριβώς, εάν η ανάδειξη της 
αντικειμενικής ιστορικής πραγματικότητας γίνει συλλογική συνείδηση, τότε γίνεται σημαντική συνεισφορά 
στη δημιουργία προοπτικών, ώστε οι λαοί να δώσουν πιο αποφασιστικά και με ξεκάθαρο προσανατολισμό, 
οργανωμένα και μαζικά, αγώνες που θα αλλάξουν την καθημερινότητα τους προς το καλύτερο.

Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας όμως, πέραν από τη βασική προϋπόθεση της κατάκτησης της γνώσης που 
είναι κάτι επίπονο, προϋποθέτει πριν και πάνω από όλα την αντιπαράθεση – καθημερινή αν χρειαστεί – με τις 
προσπάθειες παραχάραξης της και φυσικά με τους απολογητές του συστήματος που το επιχειρούν.

Η Κυπριακή πραγματικότητα και η παρανόηση της
Στην Κύπρο, οι κύριοι εκφραστές των προσπαθειών παραχάραξης της ιστορίας δεν μας είναι άγνωστοι και δεν 
θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους πολιτικούς εκπροσώπους της αστικής τάξης, του σάπιου κατεστημένου 
και των μεγάλων συμφερόντων, δηλαδή την ίδια την κυβέρνηση Αναστασιάδη και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 
Βέβαια, στην Κύπρο δεν χρειάζεται κάποιος να ψάξει πολύ για να διαπιστώσει ότι η παράταξη της Δεξιάς έχει 
ουκ ολίγες φορές προχωρήσει σε ενέργειες που παραχαράσσουν την ιστορία συνειδητά, για να επιβάλει 
προφανώς τη δική της ιδεολογία και αντίληψη στον κυπριακό λαό.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν ότι για πρώτη φορά, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν εκφώνησαν 
επιμνημόσυνους λόγους στα μνημόσυνα των ηρώων της Δημοκρατικής Αντίστασης, ενώ στην Πάφο ο Υπουργός 
Παιδείας δεν παρέστη καν για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα μάλιστα, το κρατικό κανάλι, το 
ΡΙΚ, δεν έδειξε ούτε ένα πλάνο από τα μνημόσυνα των ηρώων της Αντίστασης στο πραξικόπημα. Εξάλλου το 
ΡΙΚ, ειδικά επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης, επανειλημμένως έχει αποδείξει ότι βρίσκεται στο άρμα της 
παραχάραξης και αποσιώπησης της ιστορικής αλήθειας. 

Προφανώς δεν ήταν παράλειψη των κυβερνώντων να λειτουργήσουν εις βάρος της ιστορίας του τόπου μας, 
των ηρώων και του ίδιου του λαού μας. Ήταν μέρος της συνειδητής και διαχρονικής προσπάθειας της ηγεσίας 
του Συναγερμού για να υποβαθμίσει την Αντίσταση στο πραξικόπημα, για να σβήσει το μέγεθος της προδοσίας 
σε βάρος του λαού μας, με την ελπίδα ότι θα ξεχάσουν οι επόμενες γενιές του λαού  μας ποιοι είναι οι 
προδότες, ποιος ήταν ο ρόλος της Δεξιάς και ακροδεξιάς, αλλά και του νατοϊκού ιμπεριαλισμού στο δίδυμο 
έγκλημα του 1974.

Πώς αλλιώς ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα καταφέρει να πείσει το λαό μας για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου 
στο ΝΑΤΟ, αν πρώτα δεν ξεριζώσουν από τη συνείδηση του λαού μας ότι το ΝΑΤΟ φέρει τη σφραγίδα του 
στα γεγονότα του 1974, όπως φέρει την σφραγίδα του στους πολέμους, τον θάνατο και την προσφυγιά, τις 
δικτατορίες, την φτώχεια και της εξαθλίωση όλων των δοκιμαζόμενων λαών που έχει επέμβει, για τα μεγάλα 
οικονομικά συμφέροντα των διεθνών μονοπωλίων. 

Βέβαια δεν είναι λίγα και τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει τα 
σχολεία μας για να πετύχει την παραχάραξη της κυπριακής ιστορίας και την αποσιώπηση ιστορικών γεγονότων. 
Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τις εγκύκλιους του Υπουργού Παιδείας που συμπεριλαμβάνουν το κρησφύγετο – 
μουσείο του Γρίβα στους μνημειακούς χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις σχολικές εκδρομές, 
μάλιστα όταν ο τίτλος του πλαισίου τότε ήταν «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για 
Ελευθερία»; Ή μήπως την περικοπή του σχετικού μηνύματος για την 7η Δεκεμβρίου, δηλαδή την μέρα μνήμης 
και τιμής των μαχητών της Αντίστασης; Βέβαια όλα αυτά με τις ευλογίες της κυπριακής εκκλησίας.

Η κοινωνική αντανάκλαση 
Δυστυχώς όμως οι ενέργειες τους αυτές έχουν αποτελέσματα. Καθόλου τυχαία  πληθαίνουν τα 
περιστατικά εθνικισμού, φασισμού και ρατσισμού στα σχολεία αλλά και έξω στην ίδια την κοινωνία. 

Δεν είναι τυχαίο που ακροδεξιές και νεοφασιστικές οργανώσεις 
γνωρίζουν άνοδο ανάμεσα στη νεολαία. Δεν είναι τυχαίο που 
σύμμαχος του ΔΗΣΥ σε όλες αυτές τις ενέργειες στην εκπαίδευση 
είναι το νεοναζιστικό ΕΛΑΜ, που γίνεται πολλές φορές το μακρύ 
χέρι της Δεξιάς στις προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας και 
που μοιράζεται τις ίδιες «εθνικές» αξίες. Δεν είναι τυχαίο που η 
νεολαία σήμερα έχει αλλοιωθεί από την αποπολιτικοποίηση, την 
αποϊδεολογικοποίηση, την αδράνεια, την αποδοχή της υπάρχουσας 
κατάστασης, την απόρριψη της δύναμης που έχουν οι οργανωμένοι 
αγώνες, τον ατομικισμό, στοιχεία που οδηγούν και στην αποδοχή 
ή ακόμη χειρότερα στην ταύτιση με τις συντηρητικές πολιτικές και 
ιδεολογήματα που η Δεξιά επιβάλλει και εφαρμόζει στον τόπο μας, 
που πρώτα και κύρια στοχοποιούν τη νέα γενιά ρίχνοντας την στην 
εξαθλίωση και στη βίωση της διεύρυνσης των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων, την ανασφάλεια ως προς την εργασία, τη 
στέγη, την ίδια την αξιοπρέπεια στη ζωή. 

Εν κατακλείδι
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι και στη δική μας πατρίδα, η κυρίαρχη 
τάξη, θέλοντας να κρατηθεί μακριά από τις περιπέτειες που θα 
έχει αν ο λαός αντιληφθεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τη δική της 
εκμετάλλευση, παίρνοντας την εξουσία στα χέρια του, θα ενισχύσει 
τις προσπάθειες αποπροσανατολισμού του ίδιου του λαού, θα 
προχωρεί χωρίς ντροπή και χωρίς δισταγμό στην παραχάραξη της 
ιστορίας μας. Είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι στα πλαίσια του εφικτού, 
ακόμη και μέσα στα πλαίσια του συστήματος, η απαλλαγή του τόπου 

από την δική τους διακυβέρνηση, 
μέσα από τις επερχόμενες προεδρικές 
εκλογές, μπορεί να σταθεί ανάχωμα 
και στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Ειδικά στην Παιδεία του τόπου. 
Μέσα από τις προσπάθειες μιας 
προοδευτικής διακυβέρνησης, που θα 
επιδιώξει την ανάδειξη της ιστορικής 
πραγματικότητας και της καλλιέργειας 
επιστημονικών και αντικειμενικών 
μεθόδων ανάλυσης της μέσα στα 
σχολεία, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. 
Είναι ένα ακόμη σημαντικό πεδίο μάχης 
που έχουμε καθήκον να δηλώσουμε 
μαχητικά παρών.

•Αντρέας Σόλωνος 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ

Αύγουστος
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Ωσπολλάτε Αρκοντήναμεν
Tο Σατιρικό Θέατρο, παρουσιάζει την κυπριακή κωμωδία 

του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, Ωσπολλάτε Αρκοντήναμεν, σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Μιχαήλ. Μάστορας στη χρήση 
της κυπριακής διαλέκτου και του πλούτου της, ο 
Μιχάλης Πιτσιλλίδης μας δίνει ένα γλαφυρό και άκρως 
διασκεδαστικό κείμενο με χυμώδεις σκηνές και 
γνήσιους χαρακτήρες. Στο Ωσπολλάτε Αρκοντήναμεν, 
αντλεί τα θέματα του από την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων της υπαίθρου και την ανάγκη τους να 

δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους. Μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας, 

θίγει την ευκολία με την οποία ο απελπισμένος καταφεύγει 
στο ψέμα και στην εξαπάτηση και καυτηριάζει τη μεγαλομανία, 

την πλεονεξία, την πονηριά και την καχυποψία, καθώς και τις 
λαϊκές προλήψεις και την κοινωνική απόρριψη.

Πότε και Που: 07/08 Μουτουλλάς, Κάτω Βρύση | 09/08 - Καννάβια, Θέατρο 
ΣΕΚ, 10/08 Κίτι, Πλατεία Αγγελόκτιστης | 11/08 Αμίαντος, Αυλή Πολυδύναμου | 
12/08 Δύμες, Αυλή Δημοτικού Σχολείου | 13/08 Αμφιθέατρο Βουνιού | 14/08 - 
Συκόπετρα, Πάρκο Κοινότητας | 16/08 Φαρμακάς, Πλατεία 
Πληροφορίες: 22 312940

Latin Jazz με τους Macumba
Οι Macumba, ένα πρωτότυπο σχήμα που κινείται σε 

λάτιν, τζαζ και world music κατευθύνσεις και δρόμους, 
παρουσιάζουν τη ξέφρενη χορευτική τους τζαζ σε 
διάφορα φεστιβάλ και συναυλιακά spots με μεγάλη 
επιτυχία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Μας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά, ξέφρενης 
χορευτικής λάτιν - τζαζ για να απολαύσουμε μια 
διαφορετική προσέγγιση της λάτιν μουσικής, ένα 

εκρηκτικό μείγμα βραζιλιάνικης funk, σάμπα, ρούμπα, 
guaguanco, afro-cuban, μέσα από μία σύγχρονη τζαζ 

αισθητική. Το γνωστό συγκρότημα Macumba, υπόσχεται 
ένα δυναμικό ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πρωτότυπα 

τραγούδια και διασκευές της λάτιν-τζαζ μουσικής. 

Πότε: 12 Αυγούστου
Που: Κήπος του Τεχνόπολις 20, Πάφος
Πληροφορίες: 7000 2420

Αλκίνοος Ιωαννίδης «Εκτός 
τόπου και χρόνου»
Πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια. Ο ζωντανός δίσκος 
που ηχογραφήθηκε εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττό, 
εξακολουθεί να μας ταξιδεύει και μας δίνει μια 
ευκαιρία να απολαύσουμε τη σύνθεση του από κοντά.
Πότε και Που: 26 Αυγούστου, Δημοτικό 

Αμφιθέατρο Λακατάμιας, Λευκωσία | 27 Αυγούστου, 
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός 

Πληροφορίες: www.soldoutticketbox.com

Που κρύβεται η Άννα Φρανκ;
Τι πιο όμορφο και πιο δροσερή ψυχαγωγία το καλοκαίρι από 

το θερινό σινεμά; Μια τέτοια εμπειρία, έχει φροντίσει 
να μας χαρίσει η κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας-

Αμμοχώστου. Θα προβάλει μια υπέροχη ταινία 
που αγαπήθηκε από τους κριτικούς μετά από την 
Παγκόσμια Πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών. 

Η Κίτι, η φανταστική φίλη της Άννας Φρανκ στην 
οποία απευθύνεται στο ημερολόγιο της, ζωντανεύει 
στο παρόν και αναζητά την τύχη της Εβραίας 

φιλενάδας της. Με ένα εντυπωσιακό, ολοζώντανο 
κινούμενο σχέδιο, ο Άρι Φόλμαν («Βαλς με τον 

Μπασίρ») προσαρμόζει ευφάνταστα την εξομολόγηση 
της έγκλειστης Άννας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα.
Πότε: 24 Αυγούστου

Που: Μουσείο Πιερίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λάρνακα 

Οι Πολιτικές Δολοφονίες του 1958 
Ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές 

διαστάσεις
Εκδόσεις: ΙΝΕΠ
Συγγραφέας: Συλλογικό 
Η έκδοση αυτή, αποτελεί το σύνολο των εισηγήσεων που είχαν παρουσιαστεί 
στο ομώνυμο Επιστημονικό Συμπόσιο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το Θέατρο Αντίλογος τον Σεπτέμβριο του 2021.
Εστιάζει στις πολιτικές δολοφονίες του 1958, την εμφάνιση, εξέλιξη και έξαρση της 

ακροδεξιάς βίας κατά τις δεκαετίες 1940-50. Καλύπτει διάφορες πτυχές του ζητήματος 
τόσο στην Ελληνοκυπριακή όσο και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές και 
μέχρι τώρα αδιερεύνητες πτυχές της κυπριακής ιστορίας.
Το τελευταίο μέρος της έκδοσης, περιλαμβάνει κείμενα που επιχειρούν να διασυνδέσουν την πολιτιστική 
πράξη με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και να καταδείξουν τον ρόλο της τέχνης ως πεδίου και εργαλείου 
ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας.

Επιστήμη και Θρησκεία 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔ

Συγγραφέας: Συλλογικό 
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή

Η παρούσα έκδοση, περιλαμβάνει δύο σοβιετικές μονογραφίες που 
αναφέρονται στο φαινόμενο της θρησκείας. Η πρώτη, έχει τον τίτλο 
«Η εποχή πριν εμφανιστεί η θρησκεία» και σε αυτήν ο Β. Φ. Ζίπκοβετς 
τεκμηριώνει, με υλιστικό τρόπο, την απουσία της θρησκείας σε όλη 
τη λεγόμενη «πρώιμη» ιστορία της ανθρωπότητας. Αρχικά, γίνεται 

«τοποθέτηση του ζητήματος και επισκόπηση της φιλολογίας» σε σχέση 
με τις δογματικές θέσεις της θεολογίας και στη συνέχεια, παρουσιάζεται «η 

εργασία, η νόηση και η συνείδηση του αρχαιοπαλαιολιθικού ανθρώπου». 
Ακολουθούν, τα κεφάλαια για «το Είναι και τη συνείδηση των Τασμανών» και για τους 

«ονομαζόμενους “νεαντερντάλειους τάφους”».

Τα βιβλία αυτά, γράφτηκαν λίγο μετά από το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ, με την επιλογή των γνωστών 
κατευθύνσεων ανάπτυξης που, μετά από μια γενιά περίπου, οδήγησαν στα επίσης γνωστά αποτελέσματα των 
ανατροπών. Επρόκειτο για μια εποχή έντονης πολιτικής, ιδεολογικής, επιστημονικής διαπάλης στη σοβιετική 
κοινωνία, με πολλά γόνιμα, αλλά και άγονα αποτελέσματα και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζει ο 
αναγνώστης.

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, συγκεντρώνει και φέτος μερικά 
από τα πιο πολυβραβευμένα δημιουργικά ντοκιμαντέρ της χρονιάς και τα 
παρουσιάζει στο πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, την πρώτη εβδομάδα 
του Αυγούστου, στη 17η έκδοσή του. 
*Οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς τους διαλόγους με 
Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.

* Για άτομα άνω των 18 ετών.
Πότε: 07 και 08 Αυγούστου

Που: Χαρουπόμυλος Λανίτη, δίπλα από το Μεσαιωνικό Κάστρο, Λεμεσός.
Πληροφορίες: lemesosdocs@gmail.com

4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων
Ο Δήμος Αγίας Νάπας, διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Γεύσεων στο οποίο θα υπάρχει έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και 
παρουσίαση κυπριακής χειροτεχνίας. Θα υπάρχει έκθεση στην οποία θα 
παρουσιάζονται προϊόντα από την παράδοση του τόπου μας. Οι επισκέπτες 
θα μπορούν να δοκιμάσουν τα εδέσματα που θα είναι διαθέσιμα, αλλά και 
να παρακολουθήσουν πώς γίνονται οι κυπριακές χειροτεχνίες.

Πότε: 12 μέχρι τις 14 Αυγούστου
Που: Κεντρική Πλατεία της Αγίας Νάπας, Ελ. Αμμόχωστος

Ενδιαφέρουν

Στο σανίδι

Βάλε μουσική

Ταξίδι με ένα βιβλίο

Θερινό Σινεμά

Αύγουστος
2022
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Σε μια κοινωνία που μόνος σκοπός είναι το κέρδος, είναι επιτακτική η ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος 
να έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει κάθε μορφή τέχνης και να λαμβάνει τα μηνύματα που μεταφέρει 
ο κάθε καλλιτέχνης μέσα από το έργο του. Στη σύγχρονη εποχή όπου η υποκουλτούρα έχει απλώσει 
βαθιά της ρίζες της παντού, η ΕΔΟΝ συνεχίζει να έχει κύριο στόχο την στήριξη και την προώθηση του 
πολιτισμού και της τέχνης. 

Το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία σε δεκάδες καλλιτέχνες να 
προβάλουν το έργο τους, τις ανησυχίες και τις σκέψεις τους. Από το 2016 μέχρι και σήμερα, στο Φεστιβάλ 
έχει καθιερωθεί η Γωνιά Τεχνών η οποία φιλοξενεί καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο, δίνοντας τους το βήμα να 
εκφραστούν μέσα από το έργο και το ταλέντο τους. Στόχος, κάθε χρόνο αυτή η γωνιά να βελτιώνεται και να 
εμπλουτίζεται, αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους καλλιτέχνες. Φέτος, καταφέραμε να φιλοξενήσουμε στη 
γωνιά μας 20 καλλιτέχνες, ζωγράφους, γλύπτες, φωτογράφους, δημιουργούς κοσμημάτων και χειροτεχνιών, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους στους χιλιάδες επισκέπτες του Φεστιβάλ. 

Η Γωνιά Τεχνών, κατάφερε και φέτος να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ χρόνο με τον χρόνο 
γνωρίζει μεγαλύτερη επιτυχία και αναβάθμιση, δείχνοντας στην πράξη ότι η ΕΔΟΝ είχε, έχει και θα έχει πάντοτε 
στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό, κόντρα στις δύσκολες 
καταστάσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. 

Παρακάτω, θα γνωρίσουμε μέσα από τα λόγια τους, τρεις από τους καλλιτέχνες που φιλοξενήθηκαν στην Γωνιά 
Τεχνών φέτος. 

Μαρία Θεοδοσίου 
Έχοντας ως επαγγελματική βάση το  Maria Theodosiou Art Studio στην Λάρνακα, 

προσανατολίζομαι πρωτίστως στις καλές τέχνες και χειροτεχνίες. Όσον αφορά την 
ζωγραφική, η δουλειά μου εστιάζεται κυρίως στα πορτραίτα και σε αναπαραστάσεις 
της ανθρώπινης μορφής. Αποσκοπώ στην προβολή σύγχρονης αισθητικής με γνώμονα 
παραδοσιακών τεχνικών. Τα έργα μου, συνεπώς, κυμαίνονται στο φάσμα ρεαλισμού 
και αποδόμησης. Όσον αφορά τις χειροτεχνίες, αποσκοπώ στην δημιουργία ιδιαίτερων 
διακοσμητικών αντικειμένων, δια της χρήσης τσιμέντου, γύψου και ρητίνης. Για δείγματα 
δουλειάς, αποταθείτε στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικών δικτύωσης που παραθέτω πιο 

κάτω.
Η εμπειρία του φεστιβάλ της ΕΔΟΝ ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Συμπεριλάμβανε συμμετοχή 

διάφορων συναδέλφων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνών, στο πλαίσιο μίας αποτελεσματικής 
συνεργασίας. Δόθηκε έτσι, η ευκαιρία σε καλλιτέχνες να προβάλουν την δουλειά τους και να 

γνωριστούν μεταξύ τους, οικοδομώντας πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Όλα αυτά, φυσικά, εμπίπτουν και στο όραμα 
της ΕΔΟΝ, με την διαχρονική της υποστήριξη στους καλλιτέχνες και, ευρύτερα, στους πολιτιστικούς τομείς της κοινωνίας.
 Οι λογαριασμοί της Μαρίας στα ΜΚΔ:
Instagram: mariatheodosiouartstudio
Facebook: Maria Theodosiou Art Studio
Etsy: mariatartstudio.etsy.com
 

Σωτήρης Ιωάννου 
Γεννήθηκα στη Δερύνεια Αμμοχώστου το 1952. Τέλη της δεκαετίας του ‘50, μετανάστευσα μαζί με 

την οικογένειά μου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο Γυμνάσιο,  οι τοπικές 
δημοτικές αρχές μου απένειμαν διάφορα βραβεία για εργασίες μου στην τέχνη. Σπούδασα 
Κεραμική στο Camberwell School of Art & Crafts στο Λονδίνο. Αμέσως μετά την αποφοίτησή 
μου, δημιούργησα το δικό μου εργαστήρι κεραμικής μαζί με άλλους κεραμιστές στο Νότιο 
Λονδίνο, όπου συνέχισα να εργάζομαι  εμπνεόμενος από την προκλασική κυπριακή κεραμική. 
Στα αρχικά στάδια της δημιουργικής μου πορείας, διαπίστωσα ότι η επίδραση που είχε η προκλασική 
κυπριακή τέχνη καθώς και η  πρωτόγονη κεραμική της Εγγύς και Μέσης Ανατολής,  λειτουργούσε 
πάνω μου κάπως ανασταλτικά και  δεν μου επέτρεπε να εκφραστώ πλήρως ελεύθερα. Προσπάθησα να 

πειραματιστώ με άλλα υλικά όπως το Perspex και το γυαλί, όμως σε αρκετές περιπτώσεις  δεν ήταν  τόσο 
εύπλαστα όσο ο πηλός λόγω της στερεής τους  σύστασης, ενώ δεν ήταν πάντοτε δυνατό να  δείξω  τις 

χρωματικές μορφές στο περιβάλλον με τον  τρόπο που η ζωγραφική μπορεί. 

Με δεδομένες τις πιο πάνω διαπιστώσεις μου, η ζωγραφική άρχισε σταδιακά να  με κερδίζει και αρχίζω αποκλειστικά να χρησιμοποιώ 
την μπογιά για τη δημιουργία των έργων μου. Στις δεκαετίες του ‘70 και ‘80  διοργάνωσα διάφορες εκθέσεις στο Λονδίνο  και 
άλλες πόλεις της Βρετανίας, εκθέτοντας έργα κεραμικής και  ζωγραφικής. Εκθέτω επίσης, κάποια από τα έργα μου σε μόνιμες 
ιδιωτικές εκθέσεις μοντέρνας τέχνης στην Αγγλία. Στα μέσα του 2000, αποφάσισα να επαναπατριστώ στην  Κύπρο, επιστρέφοντας 
στις ρίζες μου. Με την επιστροφή μου, άνοιξα ιδιωτική σχολή, όπου διδάσκω τέχνη και  ζωγραφίζω.

Αυτή τη χρονιά, η Γωνιά Τεχνών ήταν κατά την γνώμη μου καλύτερα οργανωμένη και τοποθετημένη στον χώρο από άλλες 
χρονιές και ήταν χαρά μου που έκθεσα τα έργα μου. Τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για την γωνιά, ήταν πολύ ευγενικά 
με τους εκθέτες ενώ ήταν επίσης επαγγελματίες όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ήταν επίσης, πάντα 
έτοιμοι να ακούσουν τις ανάγκες των καλλιτεχνών που φιλοξενούσαν, αλλά και πρόθυμοι να ακούσουν προτάσεις για τη 
βελτίωση της γωνιάς σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Είμαι σίγουρος, ότι αν η γωνιά των καλλιτεχνών παραμείνει σταθερή 
στη θέση της, θα γίνει σταθερά αγαπημένη για πολλούς επισκέπτες του Φεστιβάλ.

Φώτος Δημητρίου 
Γεννήθηκα στην Αμμόχωστο το 1955. Αφού αποφοίτησα από τον κλάδο Διακοσμητικής – 

Κεραμικής της Τεχνικής Σχολής Αμμοχώστου και μετά από την παρότρυνση και την πολύτιμη 
βοήθεια των καθηγητών μου, σπούδασα στην Πράγα στον κλάδο Πορσελάνης και Κεραμικής 
λαμβάνοντας τον τίτλο του Ακαδημαϊκού Γλύπτη. Το 1983, επέστρεψα στην Κύπρο, και 
συγκεκριμένα στη Λάρνακα, όπου διατηρώ έκτοτε το στούντιο μου, ένα χώρο στον οποίο 
δημιουργώ και δέχομαι επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας μου, έχω 
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές αλλά και ατομικές εκθέσεις, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Η προσωπική μου φιλοσοφία, βρήκε καταφύγιο στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του κινήματος 
και έτσι η σχέση μου και η εμπλοκή μου ήταν πάντα στενή και ουσιαστική. Τα τελευταία 5 χρόνια, 

στελεχώνω ως «οικοδεσπότης» το περίπτερο κεραμικής στην Καλλιτεχνική Γωνιά του Φεστιβάλ 
της ΕΔΟΝ. Η όλη ιδέα αλλά και διοργάνωση είναι εξαιρετική και έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους επισκέπτες. Η γωνιά 
προσφέρει μια εναλλακτική και δημιουργική δραστηριότητα, δίνει ένα βήμα στους επισκέπτες να γνωρίσουν μορφές τέχνης, 
να εκφραστούν και να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους! Είναι πολύ σημαντικό το κίνημα να φέρνει τον άνθρωπο κοντά στην 
τέχνη, καθώς η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία αποτελεί κινητήριο δύναμη για κοινωνικές ανατροπές, αποδοχή, 
ανεκτικότητα, αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

•Στέφανη Λόντου
Υπεύθυνη Επαρχιακού Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας 
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Tα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα 
αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα για την 
ποιότητα της ζωής των γυναικών σε κάθε 
χώρα. Η πρακτική κατοχύρωση αυτών των 
δικαιωμάτων αλληλεπιδρά με μια σειρά από 
ζητήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα στη 

καθημερινότητα της και αφορούν τις διακρίσεις, την 
έμφυλη βία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Ο τρόπος κατοχύρωσης των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, η σύνδεση τους 
με το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, αλλά και το 
περιεχόμενο που προσδίδεται σε αυτά αντανακλά την 
θεσμική αντίληψη και προσήλωση των κυβερνήσεων 
προς τα δικαιώματα της γυναίκας. 

Πριν από το 2018, η Κύπρος περιλαμβανόταν ανάμεσα 
στις χώρες με τις πιο αναχρονιστικές νομοθεσίες 
που ρύθμιζαν τον τερματισμό της κύησης. Πέραν 
των κινδύνων που αντιμετώπιζε η γυναίκα από την 
ξεπερασμένη νομοθεσία, η κορύφωση ήρθε με τη 
σύλληψη και προφυλάκιση γυναίκας και γυναικολόγου 
γιατί προχώρησαν σε άμβλωση. 

Ήταν τότε που με πρωτοβουλία της ΠΟΓΟ και του 
ΑΚΕΛ, η οποία βρήκε στήριξη και ανταπόκριση και 
από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, ψηφίστηκε 
ο εκσυγχρονισμός της πρόνοιας που αφορούσε 
τις αμβλώσεις, δίνοντας στη γυναίκα το δικαίωμα 
να προχωρεί σε τερματισμό της κύησης μέχρι τις 
12 εβδομάδες κύησης. Με αυτή την πρόταση δεν 
παρεχόταν απλά το δικαίωμα σε τερματισμό της 
κύησης, αλλά αναγνωριζόταν επιτέλους το δικαίωμα 
της γυναίκας να αποφασίζει πότε θα αποκτούσε παιδί. 

Πρόσφατα, με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, συζητήθηκε 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων το ζήτημα των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας μέσα 
από το ΓεΣΥ. Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν από 
τους βουλευτές του ΑΚΕΛ περιλαμβανόταν το δικαίωμα 
στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση, την πρόσβαση στην 
αντισύλληψη, τα ζητήματα της συμβουλευτικής για 
τον οικογενειακό προγραμματισμό και η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση. Η συζήτηση έγινε σε μια περίοδο που 
διεθνώς συντελείται ένα συντηρητικό πισωγύρισμα 
στο δικαίωμα της άμβλωσης, μετά και την απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ[να αναφερθεί η 
απόφαση ή η υπόθεση], αλλά και όσων συντελούνται 
σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά τη συζήτηση, εκπρόσωπος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημέρωσε 
ότι οι αμβλώσεις έχουν προστεθεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά θα καλύπτονται 
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) βιασμός/αιμομιξία/κακοποίηση (κύηση μέχρι 19 εβδομάδων), με την προϋπόθεση 
ότι τεκμηριώνεται ιατρικά, 
(β) εάν υπάρχει ανωμαλία στο έμβρυο και
(γ) εάν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της γυναίκας είτε σωματικά, είτε ψυχικά. 

Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει την άμβλωση εάν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι και προς το 
παρόν δεν είναι στα σχέδια του ΟΑΥ να προχωρήσει στην κάλυψη των αμβλώσεων, 
αφού κρίνεται ότι δεν είναι ιατρικά απαραίτητη πράξη. 

Το ζήτημα στην άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από την πολιτεία. Το γεγονός ότι δεν καλύπτει το ΓεΣΥ όλες τις νόμιμες αμβλώσεις 
δεν σημαίνει ότι αυτές θα μειωθούν, αλλά γυναίκες οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο 

επιθυμούν να προχωρήσουν σε άμβλωση, θα βρίσκουν άλλους τρόπους (σκευάσματα, χάπια κ.α), που πιθανόν να είναι και επιβλαβείς 
για τη ζωή τους. 

Υπάρχει ταυτόχρονα και η κοινωνική διάσταση στο θέμα της πρόσβασης σε δωρεάν άμβλωση. 
Οι γυναίκες που έχουν την οικονομική δυνατότητα μπορούν να προσφύγουν και σε άλλη χώρα 
ή στον ιδιωτικό τομέα, σε αντίθεση με τις γυναίκες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών 
στρωμάτων.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το ΓεΣΥ δεν καλύπτει τρόπους αντισύλληψης (π.χ. σπιράλ) είναι 
ακόμη ένας λόγος που οδηγεί στις αμβλώσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξει πλήρης παροχή 
των υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε κάθε γυναίκα να έχει κατάλληλη και ασφαλή πρόσβαση 
σε ιατρικές υπηρεσίες όταν επιθυμεί  να προχωρήσει σε άμβλωση. 

Καταληκτικά, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ έθεσαν:

Πρώτο, την ανάγκη να καλύπτονται πλήρως από το σύστημα υγείας όλες οι νόμιμες 
αμβλώσεις, αναγνωρίζοντας ως νόμιμες το πλαίσιο που καθόρισε η Βουλή το 2018. Μόνο 
αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος 
της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της και θα το κατοχύρωνε θεσμικά. 

Δεύτερο, την επεξεργασία από τον ΟΑΥ για την πρόσβαση των γυναικών σε μεθόδους αντισύλληψης. Δεν μπορεί ο ΟΑΥ αλλά και το 
Υπουργείο Υγείας από την μια να μην κατοχυρώνουν πλήρως μέσα από το σύστημα υγείας το δικαίωμα σε τερματισμό της κύησης 
και από την άλλη να μην προσφέρουν ούτε καν προγράμματα αντισύλληψης για τις γυναίκες. 

Τρίτο, τη δημιουργία πρωτοκόλλων μέσα από το ΓεΣΥ, αλλά και τον ΟΚΥπΥ για την αντιμετώπιση των αιτημάτων άμβλωσης. Κατανοητό 
το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας να έχουν τις προσωπικές τους απόψεις στο ζήτημα, αλλά όταν η γυναίκα απευθύνεται σε 
γιατρούς γιατί θέλει να τερματίσει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, έχει ήδη διαβεί βουνά αναστολών, ενστάσεων και στερεοτύπων 
και το τελευταίο που χρειάζεται είναι νουθεσίες, τύψεις και ψυχολογική πίεση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται αιτήματα για τέτοιες υπηρεσίες και σε ποιους θα απευθύνονται οι γυναίκες που ζητούν αυτές 
τις υπηρεσίες. 

Εν κατακλείδι, το θεμιτό θα ήταν να υπάρξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά 
προσαρμοσμένη σε κάθε ηλικία,  να υπάρξει οικογενειακός προσανατολισμός και εκμάθηση σε θέματα αντισύλληψης, ούτως ώστε 
καμία γυναίκα να μην βρεθεί στη θέση να χρειαστεί να προχωρήσει σε άμβλωση. 

•Σοφία Κολάνη 
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα 
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Στα θέματα που τέθηκαν 
από τους βουλευτές του 
ΑΚΕΛ περιλαμβανόταν 

το δικαίωμα στη νόμιμη 
και ασφαλή άμβλωση, 

την πρόσβαση στην αντισύλληψη, 
τα ζητήματα της 

συμβουλευτικής για 
τον οικογενειακό 
προγραμματισμό 
και η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση.

Να υπάρξει σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών, επιστημονικά 
θεμελιωμένη 

και παιδαγωγικά 
προσαρμοσμένη για κάθε 

ηλικία,  να υπάρξει οικογενειακός 
προσανατολισμός και εκμάθηση σε 

θέματα αντισύλληψης, ούτως 
ώστε καμία γυναίκα να 

μην βρεθεί στη θέση να 
χρειαστεί να προχωρήσει 

σε άμβλωση.
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Αποστολή ΕΔΟΝ στην παιδική κατασκήνωση των 
“Pioneiros de Portugal”
Μετά από πρόσκληση των “Pioneiros de Portugal”, του παιδικού 
κινήματος του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, η 
ΕΔΟΝ συμμετείχε στην ετήσια παιδική τους κατασκήνωση, με 
την αποστολή ενός καθοδηγητή – ομαδάρχη. Η κατασκήνωση 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Seixal από τις 17 μέχρι τις 23 Ιουλίου 
και συμμετείχαν δεκάδες παιδιά. Την Οργάνωση εκπροσώπησε ο 
συναγωνιστής Μηνάς Δημητρίου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της ΕΔΟΝ και μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες από την 
Πορτογαλία, συμμετέχουν ανελλιπώς κάθε χρόνο στη Διεθνή 
Κατασκήνωση της ΕΔΟΝ, με αποστολή που αποτελείτε από 
υπεύθυνους και κατασκηνωτές.
Η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των Οργανώσεών 
μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση και αναβάθμιση 
τόσο των κατασκηνώσεών μας, όσο και των παιδικών μας 
κινημάτων.

8η Κατασκήνωση “Colectivos de Jóvenes Comu-
nistas”
Από τις 18 μέχρι τις 21 Αυγούστου 2022, θα πραγματοποιηθεί 
στη Μαδρίτη η 8η Κατασκήνωση της Οργάνωσης «Κολεκτίβων 
Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας», με θέμα «Οι σύγχρονη εργασιακή 
πραγματικότητα για τους νέους και οι προκλήσεις για τους 
κομμουνιστές».
Με ιδιαίτερη χαρά, ως ΕΔΟΝ αποδεχθήκαμε την πρόσκληση 
των συναγωνιστών από την Ισπανία για τη συμμετοχή μας 
στην Κατασκήνωση για πρώτη φορά. Την Οργάνωση θα 
εκπροσωπήσουν μέλη της ηγεσίας της ΕΔΟΝ.
Η αποστολή της ΕΔΟΝ στην Ισπανία, θα έχει αφενός την ευκαιρία 
να αντλήσει από την εμπειρία των συντρόφων στην Ισπανία, 
και αφετέρου να μεταφέρει τις δικές μας θέσεις, αναλύσεις και 
πρακτικές σε διεθνές επίπεδο.

Διεθνές Σεμινάριο ΕΔΟΝ
Με την ευκαιρία της παρουσίας των ξένων αντιπροσώπων που 
φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο κατά τις ημέρες του 34ου Παγκύπριου 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, και λαμβάνοντας υπόψιν τη διεθνή 
επικαιρότητα, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πραγματοποίησε στις 
7 Ιουλίου Διεθνές Σεμινάριο με θέμα «Η στρατιωτικοποίηση των 
Διεθνών Σχέσεων – Οι αυξήσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς 

για στρατιωτικές δαπάνες και ο ρόλος της αντιιμπεριαλιστικής 
νεολαίας».

Κύρια ομιλήτρια στο σεμινάριο ήταν η σ. Βέρα Πολυκάρπου, 
επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ. Στην εισηγητική της ομιλία ανέλυσε το πως η ραγδαία 
στρατιωτικοποίηση των Διεθνών Σχέσεων κατά το τελευταίο 
διάστημα επηρεάζει και καθορίζει το διεθνές σκηνικό. Η αύξηση 
στις στρατιωτικές δαπάνες με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ, φέρουν τις διεθνείς σχέσεις σε μια συνεχή κούρσα 
στρατιωτικών εξοπλισμών, η οποία ταλανίζει ιδιαίτερα την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 
Από την εισήγηση, εννοείται πως δεν απουσίαζαν οι αναφορές 
στις διεργασίες στην Ουκρανία και το σκηνικό που διαμορφώνεται 
μετά την εισβολή της Ρωσίας, αλλά και η πρόσφατη Σύνοδος 
του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια αντιπρόσωποι της κάθε Οργάνωσης πήραν το λόγο, 
παραθέτοντας τα δεδομένα που διαδραματίζονται στη χώρα τους, 
αλλά και τη δική τους θέση και ανάλυση. Συγκεκριμένα, στη 
συζήτηση συμμετείχαν αντιπρόσωποι από: ΕΔΟΝ (Κύπρος), RYU 
(Συρία), CYM (Ιρλανδία), UJCE (Ισπανία), JCP (Πορτογαλία), ULDY 
(Λίβανος), YFN και ANNFSU (Νεπάλ), FGC (Ιταλία), YCLI (Ισραήλ), 
PYO (Παλαιστίνη), SYU και SSU (Σρι Λάνκα), KNE (Ελλάδα), καθώς 
και ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών (ΠΟΔΝ).

Ξεκάθαρο συμπέρασμα που πηγάζει από τις παρεμβάσεις των 
συντρόφων και συντρόφισσών από κάθε γωνιά του πλανήτη, 
είναι το γεγονός ότι η ανάγκη για οργανωμένο και μαζικό 
Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Νεολαιίστικο Κίνημα, κρίνεται ως 
πιο επιτακτική από ποτέ.

Απόσπασμα από την παρέμβαση της ΕΔΟΝ στο 
Διεθνές Σεμινάριο:
«Η εργατική τάξη και η νεολαία αντιτάσσεται με συνέπεια και 
αποφασιστικότητα στα πολεμικά πλάνα των ιμπεριαλιστών. Οι 
εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τους πολέμους 
παρά μόνο νεκρούς, αγνοούμενους, φτώχια και εξαθλίωση. 
Καθήκον του Διεθνούς Αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος Νεολαίας 
είναι η αποφασιστική πάλη υπέρ της ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα 
και η ανάδειξη των αιτιών και το αναπόφευκτο του πολέμου. Η 
πάλη για ειρήνη και απεμπλοκή της εκάστοτε χώρας και λαού 
από τους πολέμους, πρέπει να συνδέεται και να καταλήγει στην 
πάλη ενάντια στο σύστημα που τους γεννά.»
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