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Καλό και αγωνιστικό 2020
Χρόνος βγαίνει, χρόνος μπαίνει αλλά πάντοτε με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα. Για την ΕΔΟΝ η νέα χρονιά δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζεται σαν ακόμα μια σοβαρή πρόκληση για
να προωθήσει και να υλοποιήσει το χρονιάτικο πλάνο της. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο μέσα στις σημερινές συνθήκες. Το 2020 μας βρίσκει για ακόμα μια χρονιά με την
πατρίδα μας μοιρασμένη, το λαό και δη τη νεολαία να προσπαθεί να επιβιώσει σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Μας βρίσκει να αντιμετωπίζουμε κυβερνητικές πολιτικές που
ευνοούν τη συσσώρευση του πλούτου στους λίγους και εκλεκτούς. Την ίδια ώρα η διαπλοκή και η διαφθορά καλπάζουν, με τη χώρα μας να διασύρεται διεθνώς. Αυτές οι δυσμενείς
συνθήκες όμως δεν μπορεί να λυγίσουν το φρόνημα και την αποφασιστικότητα μας. Αντιθέτως με ακόμα περισσότερο πείσμα καλωσορίζουμε το 2020 έτοιμοι να αγωνιστούμε και
να παλέψουμε.

Χόρεψε πάνω
στο φτερό του
καρχαρία
Με
τον
πιο
άσχημο τρόπο μας
ξεπροβόδισε
το
2019, καθώς μας
στέρησε τον τεράστιο
Θάνο Μικρούτσικο.
Ο Θάνος υπήρξε
συνοδοιπόρος
στη
ζωή
και
στους
αγώνες μας, αφού
με το έργο του
κατάφερνε να μας
εμψυχώνει, να μας
δυναμώνει, να μας
συγκινεί.
Επέλεξε
να σταθεί απέναντι
από το σύστημα, να
δημιουργήσει τέχνη που να είναι ασυμβίβαστη και ριζοσπαστική αλλά και
συνάμα εξαίσιας καλλιτεχνικής ομορφιάς. Ο Θάνος όμως δεν διέπρεψε μόνο
στη μουσική, στη ζωή του επέλεξε να ονειρεύεται και να αγωνίζεται. Υπήρξε,
λοιπόν, ένας λαμπρός αγωνιστής και ένας σπουδαίος σύντροφος που θα
συνεχίζει να ζει και να φωτίζει τις καρδιές μας στους αγώνες που έρχονται.
Ειδικότερα για την ΕΔΟΝ η ζωή και το έργο του θα παραμείνουν ανεξίτηλα
στο χρόνο.

East Med – Διθύραμβοι κενού περιεχομένου
Το
2020
μπήκε με τις
υπογραφές
για
το
περιβόητο
East
Med,
το
οποίο
καθορίζει
το
νομικό
πλαίσιο για
τη δημιουργία
α γ ω γ ο ύ
φ υ σ ι κ ο ύ
αερίου
που
θα συνδέει το
Ισραήλ, την
Κύπρο,
την
Ελλάδα και
την
Ιταλία.
Σαφέστατα
και
η
Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες
σε σχέση με το φυσικό αέριο, την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε να μην
αιθεροβατούμε. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν προνοεί την οποιαδήποτε
έναρξη εργασιών για την κατασκευή του αγωγού. Εργασίες κατασκευής θα
εκκινήσουν μόνο αν το όλο έργο κριθεί βιώσιμο και κινηθεί το ενδιαφέρον
εταιρειών αφού θα διασφαλίζεται το καπιταλιστικό τους κέρδος. Με τις
υφιστάμενες συνθήκες η βιωσιμότητα ενός τέτοιου μεγαλεπήβολου έργου
είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί. Είναι με αυτά τα δεδομένα που δεν
δικαιολογείται το πανηγυρικό κλίμα που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση
και τα συνεπικουρούμενα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα. Το φυσικό αέριο
άλλωστε δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν ένα ζήτημα ξεκομμένο από τις
προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού. Αντιθέτως το φυσικό αέριο μπορεί και
πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της επανένωσης του τόπου και του λαού
μας. Όσο αυτό δεν συμβαίνει τότε όλο και περισσότερο θα πληθαίνουν οι
εντάσεις και τα εμπόδια που θα θέτει ενώπιον μας η Τουρκία.

Το 2020 ας ξαναφουντώσει η ελπίδα για απελευθέρωση και επανένωση
Πάει καιρός που το κυπριακό πρόβλημα
παραμένει στη στασιμότητα. Όσο παγιώνεται
αυτή η κατάσταση, τόσο πιο επικίνδυνες
είναι οι εξελίξεις για τον κυπριακό λαό.
Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα εντείνει
ολοένα και περισσότερο την επιθετικότητα
και τις προκλήσεις σε βάρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η συνεχιζόμενη αμφισβήτηση
της κυπριακής ΑΟΖ υφίσταται ακριβώς
γιατί η Τουρκία αξιοποιεί στο μέγιστο αυτή
τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις. Ο
στόχος της παραμένει η νομιμοποίηση των
τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής,
η οριστική διχοτόμηση. Το ίδιο ακριβώς
σενάριο διαδραματίζεται κάθε φορά που
δεν υπάρχουν εξελίξεις που να ευνοούν
τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού.
Είναι προς αυτή την κατεύθυνση που πρέπει
να κινηθεί σθεναρά και αποφασιστικά η δική μας πλευρά, κάτι που δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Την
επανέναρξη, δηλαδή, των διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες με ξεκάθαρο στόχο μια
λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μια ιθαγένεια, μια κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα.
Το 2020 ο πρόεδρος Αναστασιάδης ας αφήσει στην πάντα τους ακροβατισμούς μεταξύ συνομοσπονδίας και
ομοσπονδίας και ας δείξει πραγματική βούληση για επίτευξη λύσης. Μόνο έτσι θα εκτεθεί η τούρκικη πλευρά
και θα αντιμετωπιστούν οι τουρκικές προκλήσεις. Και το κυριότερο μόνο έτσι θα ξαναφουντώσει η ελπίδα της
απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου και του λαού μας.

Οι ψευδεπίγραφοι αναπτυξιακοί προϋπολογισμοί
Υπερψηφίστηκε και φέτος ο κρατικός προϋπολογισμός με
τις ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της Αλληλεγγύης. Ακόμα
ένας προϋπολογισμός που πλασάρεται ως «αναπτυξιακός» και
που παρουσιάζεται ως δείγμα «ανάκαμψης» της κυπριακής
οικονομίας. Όσο όμως και αν ευημερούν οι αριθμοί, η σκληρή
κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Οι
αναπτυξιακές δαπάνες εξακολουθούν να είναι καθηλωμένες,
δεν υπάρχει τίποτα στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των
εισοδημάτων για τα νοικοκυριά που έχουν να αντιμετωπίσουν το
δυσβάστακτο κόστος ζωής, οι κοινωνικές παροχές ολοένα είτε
μειώνονται είτε παραμένουν καθηλωμένες και ανεπαρκείς. Στην
Κύπρο του 2020 το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται
ολοένα και περισσότερο με τα κέρδη που παράγονται σε ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό να καρπώνονται
από την οικονομική ελίτ. Έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με μια ψευδεπίγραφη ανάπτυξη βασισμένη στην
αρπαχτή και στη διαφορά, που συντελείται στις πλάτες του κυπριακού λαού που επ’ ουδενί δεν βελτιώνεται
η καθημερινότητά του.

Ραντεβού στην εκδρομή της ΕΔΟΝ στο
Τρόοδος
Το δικό μας καθήκον μέσα σε αυτές τις συνθήκες
είναι να κρατήσουμε άσβεστο το αγωνιστικό
πνεύμα. Η εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος
αποστέλλει κάθε χρόνο πολλαπλά και αγωνιστικά
μηνύματα. Μηνύματα ενάντια στην κατοχή, ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, μηνύματα επαναπροσέγγισης,
μηνύματα
ειρήνης,
απελευθέρωσης
και
επανένωσης. Έτσι και φέτος δίνουμε ραντεβού
στις 26 του Γενάρη στην πλατεία Τροόδους για να
πορευτούμε προς τις αγγλικές βάσεις κόντρα στον
ιμπεριαλισμό και έπειτα στον εκδρομικό χώρο στα
Πλατάνια Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να
σμίξουμε τις φωνές και τις ψυχές μας ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι οι νέοι της Κύπρου δεν
πρόκειται ποτέ να επιδείξουν κανένα συμβιβασμό με τη διχοτόμηση!
•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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ΠΟΦΝΕ - ΠΟΦΕΝ, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης
των Κύπριων φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών. Από την
ημέρα ίδρυσης της, η Προοδευτική νιώθει δικαιωμένη, αφού ήταν και
παραμένει η κύρια δύναμη που με συνέπεια στηρίζει και αγωνίζεται
στο πλευρό της ΠΟΦΕΝ. Ακόμα και όταν άλλοι στέκονταν εμπόδιο στην
ενότητα του φοιτητικού κινήματος, η Προοδευτική ήταν ο υπερασπιστής
της Ομοσπονδίας. Ότι κερδήθηκε για τους κύπριους φοιτητές, είναι απόλυτα
συνδεδεμένο με την ΠΟΦΝΕ - ΠΟΦΕΝ και οι κατακτήσεις της Ομοσπονδίας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με την παράταξή μας.
Η αγωνιστική πορεία της ΠΟΦΕΝ που την καθιέρωσε στην ίδια την κυπριακή
πολιτεία αυτή που είναι σήμερα, δεν εμπόδισε στο παρελθόν την παράταξη της
Πρωτοπορίας να εξαπολύσει επιθέσεις ενάντια στην Ομοσπονδία, υπονομεύοντας
τη δράση της ενώ ταυτόχρονα κρατούσε φοιτητικούς συλλόγους μακριά από
την ΠΟΦΕΝ. Η Πρωτοπορία, αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών, να
αναγνωρίσει τις δομές και την Ιστορία της ΠΟΦΕΝ και να ενταχθεί τελικά
στην ΠΟΦΝΕ. Έτσι, ο στόχος που είχε η Προοδευτική για χρόνια, δηλαδή της
ενοποίησης του φοιτητικού κίνηματος, επιτεύχθηκε το 2004 με την ένταξη
στην Ομοσπονδία όσων φοιτητικών συλλόγων οι
δυνάμεις της ακροδεξιάς κρατούσαν μακριά από
το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.
Δυστυχώς, από το 2013 και έπειτα, η παιδεία δέχεται
μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Η κυβέρνηση
Αναστασιάδη εφαρμόζει τις νεοφιλελεύθερες
τις πολιτικές και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
έχοντας την στήριξη της φοιτητικής παράταξη του
Συναγερμού, που πλέον έχουν βάλει στόχο να
συντρίψουν το κάθε κεκτημένο του φοιτητικού
κινήματος.
Τα πανεπιστήμια προχωρούν όλο και περισσότερο
στη διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις,
υποτάσσοντας την έρευνα και το επιστημονικό
πεδίο στις ανάγκες τους με την ανοχή και
στήριξη των κυβερνώντων. Οι φοιτητές,
αναγκάζονται να ακολουθούν πρακτική άσκηση
χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα και γίνονται
θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης χωρίς την
προστασία του κράτους. Υπάρχουν προσπάθειες
τα τελευταία χρόνια προώθησης προπτυχιακών
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ.

Η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές, μετά από πρωτοβουλία της ΠΟΦΕΝ, στις
οποίες ενώ κατατέθηκαν επανειλημμένα τα αιτήματα της ΠΟΦΕΝ, δυστυχώς
το ΥΠΠΑΝ έμεινε στις υποσχέσεις για εξέταση των αιτημάτων.
Όσον αφορά το θέμα της Φοιτητικής Χορηγίας, φέτος με απόφαση του ΥΠΠΑΝ
να δοθεί έξτρα κονδύλι για τα αεροπορικά ναύλα, έρχεται να επιβεβαιώσει
επί της ουσίας τα όσα ως παράταξη λέγαμε εδώ και καιρό. Το γεγονός
δηλαδή ότι υπάρχει η δυνατότητα, περαιτέρω κάλυψης των σύγχρονων
αναγκών των φοιτητών, μέσα από την εξάντληση των όποιων αδιανέμητων
ποσών προκύπτουν μετά την καταβολή
της φοιτητικής χορηγίας κάθε χρόνο, στα
φοιτητικά επιδόματα.

Ενώ κάποιοι
πανηγυρίζουν
για την ανάπτυξη των
λίγων και των εκλεκτών
σε κάθε τομέα της
κυπριακής κοινωνίας,
εμείς με περισσότερο
πείσμα συνεχίζουμε
το δίκαιο μας
αγώνα

Τα οικονομικά ζητήματα για τους φοιτητές
όλο και αυξάνονται, συνεχιζόμενη αύξηση των
ενοικίων σε απαγορευτικά επίπεδα, πανάκριβο
ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, αγορές βιβλίων
και υλικών μαθημάτων για τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, ψηλά
δίδακτρα για όσους σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Η Φοιτητική Μέριμνα (φοιτητική χορηγία & φοιτητικό πακέτο),
δόθηκε το 2019 όπως και τις προηγούμενες χρονιές, με τον νέο
νόμο που κουτσούρευε δικαιούχους, αποκλείοντας φοιτητές που τις
προηγούμενες χρονιές ήταν δικαιούχοι. Ο προϋπολογισμός για το 2020,
σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά παρουσιάζεται αυξημένος κατά
800 χιλιάδες αλλά παραμένει μειωμένος σχεδόν 24 εκ. σε διάστημα
έξι ετών. Η πιο πάνω αύξηση δεν μας ικανοποιεί καθόλου, αφού
το 2013 ήταν στα 73 εκ. και το 2020 θα είναι 50.800.000 ευρώ, με
αποτέλεσμα αρκετοί φοιτητές να στερούνται το φοιτητικό επίδομα.
Πέρσι μετά τις κινητοποιήσεις της ΠΟΦΕΝ τον περασμένο Φεβρουάριο,
συστάθηκε από το ΥΠΠΑΝ (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού
,Αθλητισμού και Νεολαίας) μια επιτροπή με σκοπό να εξετάζει τα
αιτήματα και τις ανησυχίες της ΠΟΦΕΝ.

Είναι επιεικώς απαράδεχτο να χάνονται
προκλητικά δισεκατομμύρια ευρώ από τους
κόπους του λαού μας για τα συμφέροντα
ιδιωτών και παράλληλα η κυβέρνηση
για «εξ ορθολογισμό» των κρατικών
προϋπολογισμών, να αποκόπτει λεφτά από
την Παιδεία.
Ως Προοδευτική Κ.Φ. βλέποντας τα πιο πάνω
θεωρούμε πως είναι σημαντική η συνεχής
ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση
του δημόσιου χαρακτήρα Δημοσίων
Πανεπιστημίων της Κύπρου, με νέες σχολές
και άλλα μέτρα. Την άμεση μείωση των
διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων
σε όλα τα προγράμματα σπουδών.

Θα συνεχίσουμε, πιστοί στην τιμημένη
ιστορία της παράταξής μας αλλά και της
ίδιας της ομοσπονδίας, στέλνοντας ηχηρό
μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να
έχουμε ένα φοιτητικό κίνημα σε τροχιά
διεκδίκησης το οποίο μέσω της παράταξης
μας θα είναι ο μπροστάρης σε όλους τους
αγώνες του λαού μας! Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την κάθε κατάκτηση
του φοιτητικού κινήματος αλλά και ταυτόχρονα να αγωνιστούμε για ακόμα
περισσότερες με απώτερο στόχο την προστασία του δικαιώματος του κάθε
φοιτητή για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενώ κάποιοι πανηγυρίζουν για την ανάπτυξη των λίγων και των εκλεκτών
σε κάθε τομέα της κυπριακής κοινωνίας, εμείς με περισσότερο πείσμα
συνεχίζουμε το δίκαιο μας αγώνα κρατώντας ψηλά το λάβαρο του ανθρώπου.
Τασσόμαστε δίπλα στο φοιτητικό κίνημα και στεκόμαστε ανάχωμα σε
οποιοδήποτε αντιλαϊκό μέτρο πλήττει τον τόπο μας, όπως άλλωστε κάναμε
κάθε φορά, όπως το προστάζει η ιστορία μας.
•Μαρίνα Παναγιώτου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
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ευρωπαϊκά θέματα

έκα χρόνια πριν και παρά τη λαϊκή αντίδραση, εφαρμόστηκε η συνθήκη της
Λισαβόνας στην ΕΕ. Την 1η Δεκεμβρίου 2019 οι αρχηγοί της ΕΕ γιόρτασαν
την επέτειο. Στην τελετή, ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η Συνθήκη της
Λισαβόντας «είναι τόσο επίκαιρη και σχετική όσο ήταν δέκα χρόνια πριν και
μας δίνει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις.»

Η Αριστερά εναντιώθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας πριν μια δεκαετία και γιατί
συνεχίζουμε να πιστεύουμε οτι είναι επιζήμια για τους ανθρώπους.

1. Πλήγμα στη Δημοκρατία
Αποσπάσματα του κειμένου της Συμφωνίας είχαν απορριφθεί δημοκρατικά
μέσω δημοψηφισμάτων στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία, η
Συνθήκη της Λισαβόνας επιβλήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι
φάνηκαν πολύ πρόθυμοι να αγνοήσουν τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά
με τη μετατόπιση της πολιτικής εξουσίας ακόμη πιο μακριά από αυτούς.
Μη δημοφιλής και μη δημοκρατική, η Συνθήκη της Λισαβόνας ήταν μια
τεράστια χαμένη ευκαιρία για επανασύνδεση της ΕΕ με τους πολίτες
μετά την απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Την εποχή εκείνη, η
Συνθήκη θεωρήθηκε ως μια «νέα εποχή» για την Ευρώπη από τους ιδρυτές
της. Ωστόσο, με ελάχιστη υποστήριξη στα κοινοβούλια των κρατών μελών και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Συνθήκη της Λισαβόνας έπεσε πολύ κάτω από τα
δηλωμένα δημοκρατικά ιδανικά της ΕΕ. Αυτή ήταν μια χαμένη ευκαιρία να ενισχυθεί το
μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ.

2. Προδοσία των εργαζομένων
Η Συνθήκη της Λισαβόνας ήταν κακή είδηση για τους εργαζομένους. Ένα άλλο ορόσημο σε μια
δεκαετία μακρά νεοφιλελεύθερη η οποία ήρθε για να μειώσει τους μισθούς σε ολόκληρη την ήπειρο.
Μια σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - από το Vaxholm / Laval,
όταν το κοινωνικό ντάμπινγκ δικαιώθηκε έναντι της συλλογικής διαπραγμάτευσης στη Σουηδία, στην
απόφαση Viking Line, όταν το δικαίωμα των συνδικάτων να αναλάβουν συλλογική δράση θεωρήθηκε
λιγότερο σημαντικό από το δικαίωμα των εργοδοτών στην ελευθερία εγκατάστασης - διατράνωσε την
κυριαρχία των δικαιωμάτων του κεφαλαίου έναντι εκείνων της εργασίας εντός της ΕΕ κατά τα πρώτα
χρόνια αυτού του αιώνα.
Ωστόσο, το πρωτόκολλο της Λισαβόνας για την Εσωτερική Αγορά και τον Ανταγωνισμό παρείχε τόσο
στην Επιτροπή όσο και στο Δικαστήριο ακόμη εντονότερη εντολή να υπονομεύσει τις αμοιβές και τις
συνθήκες των εργαζομένων.
Ως εκ τούτου, η Συνθήκη αποτέλεσε πρωταρχικό μέσο για την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης
των μισθών, μεταφέροντας περαιτέρω τις ευρωπαϊκες πολιτικές σε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση
της ελεύθερης αγοράς.

3. Οι Δημόσιες υπηρεσίες στην αιχμή του δόρατος
Η απομάκρυνση από το κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη υπήρξε κορυφαία προτεραιότητα για τους
νεοφιλελεύθερους εδώ και δεκαετίες. Η Λισαβόνα ήταν μια ακόμη σημαντική πρόοδος στις προσπάθειές
τους να προωθήσουν την απορρύθμιση και την ιδιωτικοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες.
Για παράδειγμα, η συνθήκη θέτει νέους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους στην παροχή
υπηρεσιών κρατικής φροντίδας. Οι όροι αυτοί συνεπάγονται ότι οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού.
Εν τω μεταξύ, η Λισαβόνα ανέθεσε στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι «ο ανταγωνισμός δεν στρεβλώνεται».
Τέτοιες «στρεβλώσεις» θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, δημόσια
χρηματοδότηση, υγεία, περιβαλλοντικούς και εργασιακούς κανονισμούς.
Μια ακόμη νίκη για τους εχθρούς του κοινωνικού κράτους.

4. Αύξηση στρατιωτικών δαπανών
Ξεκινώντας από την καταστροφική σύγκρουση στη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990 και τον λεγόμενο «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας» κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, η Συνθήκη της Λισαβόνας είχε μια εξαιρετικά στρατιωτική τάση που έπληξε τις προσπάθειες
για ειρήνη.
Αγνοώντας τις πραγματικές απαιτήσεις των πολιτών της ΕΕ, οι σχεδιαστές της Συνθήκης της
Λισαβόνας περιελάμβαναν την υποχρέωση «όλα τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις στρατιωτικές
δαπάνες ώστε να αναλάβουν σταδιακά τη βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους».
Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν τη Συνθήκη ως έναν τρόπο να προωθήσουν την οικοδόμηση
της ειρήνης στην ΕΕ, στην πραγματικότητα, σηματοδότησαν την έναρξη μιας αναδιοργάνωσης
στην αγορά όπλων - η οποία εξακολουθεί να συμβάλλει σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο και ενώ η
βιομηχανία όπλων καρπούται τα δισεκατομμύρια των φορολογουμένων πολιτών.

5. Η παγκόσμια δικαιοσύνη πλήγηκε
Οι νεοφιλελεύθερες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου αποτελούν θεμελιώδη προτεραιότητα για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευτυχώς, για τα μέλη του οργάνου αυτού, το οποίο απαρτίζεται από
πολιτικά πρόσωπα, η Λισαβόνα τους έδωσε περισσότερες εξουσίες από ποτέ για να ξεκινήσουν
και να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.
Με μια Επιτροπή που διαθέτει πρωτοφανείς αρμοδιότητες στις παγκόσμιες εμπορικές συνομιλίες
που επιδιώκουν την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ΕΕ παραμένει συνδεδεμένη με μια
ατζέντα για την οικονομία με τεράστιες επιπτώσεις στους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου.

6. Κλιματική κρίση
Πόσο μεγάλη προσοχή δόθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας στη μεγαλύτερη κρίση που
αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα τον αιώνα αυτό, την κλιματική;
Το σχετικό άρθρο απλώς μιλά για «μέτρα σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση
περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και, ειδικότερα, για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».
Πριν από μια δεκαετία, αυτές οι λέξεις δεν ήταν αρκετές - και σίγουρα δεν είναι ούτε
σήμερα. Η ΕΕ δεν ήταν υποχρεωμένη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας να κάνει
τίποτα για μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής μας και ναι, γνωρίζαμε πολύ
καλά τον επείγοντα χαρακτήρα της κρίσης της κλιματικής αλλαγής στη δεκαετία του
2000.
Αυτή η τεράστια παράλειψη είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Συνθήκη ήταν
και παραμένει επιζήμια. Για την Αριστερά, δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα
αναμόρφωσης της ΕΕ, ανασυγκρότησης στενότερων δεσμών με τους πολίτες, χωρίς να
παραβιάζονται οι συνθήκες που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτοί οι ξεπερασμένοι κανόνες
πρέπει να αναπροσαρμοστούν με ένα νέο πλαίσιο που θα είναι κατάλληλο για τον 21ο
αιώνα.
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1. Έχετε μόλις εκλεγεί στην Προεδρία της ΠΟΔΝ. Τι οδήγησε
την UJCE σε αυτήν την απόφαση, ποιος ήταν ο ρόλος σας στην
ΠΟΔΝ πριν από αυτή τη συνέλευση;
Η αλληλεγγύη και ο διεθνισμός υπήρξαν πάντα θεμελιώδεις αξίες για τους
Κομουνιστές στην Ισπανία. Θυμόμαστε με υπερηφάνεια το παράδειγμα των
Διεθνών Ταξιαρχιών και πως η UJCE αποτελεί μια από τις ιδρυτικές οργανώσεις
της ΠΟΔΝ. Θυμόμαστε συντρόφους όπως την Dolores Ibarruri “Pasionaria”, μια
σπουδαία ηγέτιδα του Κ.Κ. Ισπανίας που ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, για το μεγάλο
διεθνιστικό της έργο.
Τα τελευταία χρόνια, η UJCE εργάστηκε για να τιμήσει αυτή την ιστορική
κληρονομιά, αναπτύσσοντας μεγάλη διεθνιστική δράση. Πραγματοποιώντας
μπριγάδες αλληλεγγύης σε περιοχές
όπου ο ιμπεριαλισμός χτυπάει πιο
άγρια, οργανώνοντας την διεθνιστική
Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία,
απάντηση μέσα στην ίδια μας τη χώρα
και αναπτύσσοντας πλούσια δράση εντός
μαζί με τις οργανώσεις μέλη μας
της ΠΟΔΝ.
Όταν
οι
σύντροφοι
της
ΕΔΟΝ
μας ανακοίνωσαν πως δεν θα
επαναδιεκδικούσαν την προεδρία της
ΠΟΔΝ η UJCE αποφάσισε να θέσει εαυτόν
στη διάθεση του αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος νεολαίας, προκειμένου να
συνεχίσει να συνεισφέρει σε αυτό το
όμορφο και δύσκολο έργο από αυτό το
μετερίζι.

και όλη την αντιιμπεριαλιστική
νεολαία του κόσμου, θα πετύχει την ενδυνάμωση
της ΠΟΔΝ και θα προχωρήσει
μπροστά, για να χτίσουμε τον

κόσμο που ονειρευόμαστε και για τον
οποίο παλεύουμε

Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία, μαζί με
τις οργανώσεις μέλη μας και όλη την αντιιμπεριαλιστική νεολαία του κόσμου, θα
πετύχει την ενδυνάμωση της ΠΟΔΝ και θα προχωρήσει μπροστά, για να χτίσουμε τον
κόσμο που ονειρευόμαστε και για τον οποίο παλεύουμε.

2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα νεολαίας;
Σήμερα, οι νέοι του κόσμου αντιμετωπίζουν μια πολύ περίπλοκη κατάσταση.
H επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού οξύνεται με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι
προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Λατινικής Αμερικής για να την υποτάξουν
στον ιμπεριαλισμό, η συνεχιζόμενη επιθετικότητα στη Μέση Ανατολή, η κατοχή της
Παλαιστίνης, η δύσκολη κατάσταση σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού με την
άνοδο του φονταμενταλισμού, η καταστολή σε χώρες της Αφρικής όπως το Σουδάν,
η Σουαζιλάνδη, η Ζιμπάμπουε, η κατοχή στη Σαχάρα, η δυστυχία των νέων που
ζουν στην καρδιά του ιμπεριαλισμού, δηλαδή στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική,
η κατοχή της μισής Κύπρου, συνδιαμορφώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον
πλανήτη .
Μας εκμεταλλεύονται, λεηλατούν τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, διεξάγουν
ιμπεριαλιστικούς πολέμους για να διευρύνουν τη δύναμή τους. Όλα αυτά χωρίς την
παραμικρή ανησυχία για την καταστροφή που προκαλούν και χωρίς να διστάζουν να
εκμεταλλευτούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να διαιωνίσουν την
εξουσία τους και να μας κρατούν διχασμένους.
Αλλά όχι, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν! Η νεολαία του κόσμου θα μείνει ενωμένη!
Ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό για μια αξιοπρεπή ζωή θα μας κρατήσει
ενωμένους. Με το παράδειγμα που μας δίνουν πολλοί νέοι σε όλο τον κόσμο, όπως
στη Χιλή, το Εκουαδόρ, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Ιράκ, τη Σαχάρα, το Σουδάν,
την Ινδία κ.λπ., οι νεολαία θα δυναμώσει και θα συνεχίσει να βαδίζει με κατεύθυνση
την τελική νίκη.

3. Η 20η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ φιλοξενήθηκε τον
περασμένο μήνα στην Κύπρο. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες
αποφάσεις αυτής της συνέλευσης και πώς σκοπεύετε να
εργαστείτε για την υλοποίησή τους;
Η συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 20ης Συνέλευσης της ΠΟΔΝ
ήταν πραγματικά εποικοδομητική. Εκατοντάδες παρεμβάσεις μας επέτρεψαν να
ολοκληρώσουμε τη Συνέλευση με πραγματικά πλούσια έγγραφα.
Ο χαρακτηρισμός του κόσμου στον οποίο ζούμε, η μορφή που παίρνει ο ιμπεριαλισμός
στις μέρες μας, το πώς τον αντιμετωπίζουμε, τόσο ως ΠΟΔΝ όσο και από τις χώρες
μας, ήταν κεντρικά θέματα στη συζήτηση. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με μια καλή
ανάλυση που θα μας επιτρέψει να δουλέψουμε με ενότητα ενάντια στον κοινό εχθρό
μας: τον ιμπεριαλισμό.

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα
διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ιμπεριαλισμός
και οι άρχουσες τάξεις για να διατηρήσουν τη θέση
τους στην εξουσία. Εν ολίγοις, κατά τη διάρκεια αυτής
της 20ης Συνέλευσης καταφέραμε να έχουμε μια
οικουμενική εικόνα για τα διαφορετικά πρόσωπα αυτού του σκληρού συστήματος
που μας εκμεταλλεύεται, που μας καταδικάζει σε ζωές μιζέριας, που δεν διστάζει
εκδηλώσει την επιθετικότητα του παρά το ότι αυτό συνεπάγεται νεκρούς, λεηλασία
φυσικών πόρων ή την καταστροφή του πλανήτη.
Αυτή θα είναι η προτεραιότητα της νέας ηγεσίας, η δουλειά ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και όλα τα εργαλεία του, η εμβάθυνση της ενότητας της αντιιμπεριαλιστικής νεολαίας
του κόσμου και η δουλειά, πολλή δουλειά, διότι οι καιροί που διανύουμε, το απαιτούν.
Είμαστε βέβαιοι ότι, με ενότητα και σκληρή δουλειά, θα επιτύχουμε τους στόχους
μας.

4. Τέλος, ποια είναι η ΠΟΔΝ για εσάς; Πώς
καταλαβαίνετε τον ρόλο της ΠΟΔΝ στον κόσμο;
Η ΠΟΔΝ ήταν, είναι και θα είναι το πολυτιμότερο εργαλείο που
διαθέτει η νεολαία στον αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού. Από τη
δημιουργία της στις 10 Νοεμβρίου 1945, η ΠΟΔΝ αγωνίστηκε
για διαρκή ειρήνη και αξιοπρεπή ζωή για τους νέους και τους
εργαζόμενους. Ήταν πάντα στο πλευρό της νεολαίας και
των λαών του κόσμου, στηρίζοντάς τους αγώνες τους και
προτάσσοντας τη διεθνή αλληλεγγύη δίπλα στα αιτήματα
της νεολαίας παγκοσμίως.
Τώρα, εν όψει της ενδυνάμωσης του ιμπεριαλισμού,
ήρθε η ώρα η αντιιμπεριαλιστική νεολαία να
προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Ο αγώνας για
την ειρήνη και για μια αξιοπρεπή ζωή το απαιτεί.
Πρέπει να παραμείνουμε πιο ενωμένοι από ποτέ,
εμβαθύνοντας τους δεσμούς και την αλληλεγγύη
μεταξύ των νέων και των λαών. Πρέπει η
δουλειά μας να είναι πολλαπλάσια τόσο σε
επίπεδο ΠΟΔΝ, όσο και των οργανώσεων
μελών στις χώρες τους, ώστε η αλληλεγγύη
μας να φτάσει σε κάθε γειτονιά, κάθε πόλη,
κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο και κάθε χώρο
εργασίας.
Η πρόκληση του να κάνουμε την ΠΟΔΝ
πρωταγωνίστρια στους αγώνες και στην
αλληλεγγύη με αυτούς που αγωνίζονται είναι
μια μεγάλη, αλλά μια απαραίτητη πρόκληση
που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε. Ο κόσμος
τον οποίο έχουμε ονειρευτεί και για τον οποίο
έχουμε αγωνιστεί είναι σήμερα πιο κοντά από
ποτέ!
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Σ

ε μια εποχή όπου οι αντιφάσεις του ιμπεριαλισμού εξελίσσονται μέρα με
τη μέρα και ακόμη και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα
παραβιάζονται, οι αγωνιζόμενες νεολαίες του κόσμου δηλώνουν
ενωμένες και έτοιμες να υπερασπιστουν το μέλλον τους, παρά το πόσο
ισχυροί είναι οι εχθροί των λαων . Ο ιμπεριαλισμός δείχνει το χειρότερο
πρόσωπο του, αν σκεφτόυμε τις συνεχείς επεμβάσεις που συμβαίνουν
εδώ και δεκαετίες στη σύγκρουση για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του
πλανήτη ή αν στρέψουμε την προσοχή μας στις πιο πρόσφατες παρεμβάσεις που μπορεί
να μην εχουν η μορφή
του ένοπλου πολέμου,
αλλά
εξακολουθούν
να αποτελούν όργανα
της
κυριαρχίας
των
ιμπεριαλιστών
ενάντια
στους λαούς.

οι αγωνιζόμενες
νεολαίες του
κόσμου δηλώνουν
ενωμένες και έτοιμες να
υπερασπιστούν
το μέλλον τους

• Στη Λατινική Αμερική
εντείνεται η ενίσχυση
των ακροδεξιών και
των
νεοφασιστικών
δυνάμεων,
ο
πόλεμος φθοράς και
ταπραξικοπήματα κατά
των
δημοκρατικών
κυβερνήσεων.
Αυτές
οι
προσπάθειες
δεν
είναι παρά μια άλλη
έκφραση της κλιμάκωσης
της επιθετικότητας των τοπικών αντιδραστικών και φασιστικών δυνάμεων που
υποστηρίζονται, ως συνήθως, από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.
• Καταδικάζουμε τον εγκληματικό οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλουν οι ΗΠΑ
κατά της Κουβανικής Επανάστασης και κάθε προσπάθεια παρέμβασης στις χώρες
της Λατινικής Αμερικής. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη
προς την Κούβα και το λαό της που, παρά τις δυσκολίες, αντιστέκονται στις
κλιμακούμενες επιθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης διατηρώντας και προάγοντας
την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό, τα ιδανικά της
ειρήνης και του σοσιαλισμού.
• Η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού εντείνεται κατά της Βολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και του λαού της. Καταγγέλλουμε
τις απειλές, τον οικονομικό και διπλωματικό αποκλεισμό, τις
απόπειρες παραβιάσεων κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας
και τις προσπάθειες πραξικοπήματος, καθώς και την άρνηση
αναγνώρισης του νόμιμου πρόεδρου Νικολάς Μαδούρο Μόρος
και επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της
Βενεζουέλας.
• Στηριζουμε τις προσπάθειες του λαού της Κολομβίας
για την ειρηνευτική διαδικασία και καταγγέλλουμε κάθε
παραβίαση της συμφωνίας ειρήνης από την αντιδραστική
κυβέρνηση της χώρας.
• Καταγγέλλουμε όλες τις αντιδραστικές πολιτικές της
κυβέρνησης της Βραζιλίας, οι οποίες μετά την εκλογή του
Μπολσονάρο ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του λαού
της Βραζιλίας ως μαριονέτα των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.
Καταγγέλλουμε τη διαδικασία πραξικοπήματος που οδήγησε
στην παράνομη ανατροπή της Προέδρου Ντίλμα Ρούσεφ και την
άδικη σύλληψη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.
• Απαιτούμε την διάλυση των περισσότερων από 80 στρατιωτικών
βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής, όπως το Γκουαντάναμο, και ζητάμε την ανάκτηση των
κυρίαρχων εδαφών και των θαλασσών των χωρών της Λατινικής Αμερικής και
της Καραϊβικής.
• Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των λαών της Χιλής και
της Βολιβίας, οι οποίοι κατά την τελευταία περίοδο αντιμετώπιζαν την επιθετικότητα
του ιμπεριαλισμού, με διαφορετικά μέσα σε κάθε περίπτωση. Με τον ιδιο τροπο
εκφραζουμε την αλληλεγγύη μας με όλους τους λαούς της περιοχής που δίνουν τους
δικούς τους αγώνες.

• Στην Αφρική, η συνεχιζόμενη κατοχή της Δυτικής Σαχάρας από τις μαροκινές αρχές
εμποδίζει το λαό της Σαχάρας να ασκήσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, κάτι που
είναι αντίθετο με όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής
Σαχάρας είναι ανησυχητική. Η κατάσταση των Σαχαραουι προσφύγων είναι επίσης
επισφαλής και η ανθρωπιστική βοήθεια που τους δίδεται πολιτικοποιείται από
ορισμένες χώρες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την βοήθεια ως πολιτικό
όπλο για να πιέσουν τις αποφάσεις και τις θέσεις του Μετώπου του Πολισάριο. Η
WFDY επαναβεβαιώνει τη σταθερή της θέση στο πλευρό της νεολαίας της Σαχάρας
και το δικαίωμά της σε ένα ελεύθερο κυρίαρχο κράτος. Ομοίως, καταδικάζει τη
συνέργεια και την αμέλεια της ΕΕ και, ιδιαίτερα, της Ισπανίας και της Γαλλίας, οι
οποίες εκμεταλλεύονται την αλιεία της Σαχάρας και άλλους φυσικούς πόρους υπό
τον έλεγχο των μαροκινών αρχών. Υποστηρίζουμε το μποϊκοτάζ σε κάθε προϊόν που
προέρχεται από τη λεηλασία της κατεχόμενης γης της Δυτικής Σαχάρας.
• Η ΠΟΔΝ ζητεί την άνευ όρων άρση των παράνομων και άδικων οικονομικών
κυρώσεων
που
επιβλήθηκαν
στη
Ζιμπάμπουε από τις ΗΠΑ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
κυρώσεις έχουν προκαλέσει
αδικαιολόγητη ταλαιπωρία
στους απλούς ανθρώπους
της Ζιμπάμπουε.
• Είμαστε αλληλέγγυοι
με τον ιρακινό λαό
και ιδιαίτερα με
τους νέους που
αντιμετωπίζουν
το καθεστώς που
υποστηρίζεται
από
τον
ιμπεριαλισμό.

Το σεκταριστικό
καθεστώς και η πολιτοφυλακή
του που απαγάγει και έχει
προκαλέσει
εκατοντάδες
νεκρούς
και
χιλιάδες
τραυματισμούς που απαιτουν
κοινωνική δικαιοσύνη.
• Η ΠΟΔΝ επαναβεβαιώνει την
αλληλεγγύη της προς τον λαό
της Σουαζιλάνδης που δίνει τον
δικό του αγώνα, καθημερινά,
διακινδυνεύοντας τη ζωή του
σε ένα καθεστώς που δρα με
διώξεις,
βασανιστήρια
και
δολοφονίες.
Χαιρετίζουμε τους αγώνες
του λαού του Σουδάν που
προσπαθεί να απαλλαγεί
από
την
καταπίεση
πολλών δεκαετιών μέσω της
ειρηνικής επανάστασής, η οποία
απαντήθηκε με ακραία βία και
καταπίεση και είμαστε ενάντια στις πιέσεις
που δέχονται κατά τη διάρκεια της «μεταβατικής περιόδου».
• Στη Μέση Ανατολή, μια συνεχιζόμενη σφαγή συμβαίνει σε
καθημερινή βάση.
Η Υεμένη εξακολουθει να βρίσκεται σε κατάσταση χάους
λόγω των ξένων στρατιωτικών επεμβάσεων και των
θρησκευτικών και σεκταριστικών συγκρούσεων που
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συνεχώς προάγονται και ενισχύονται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Η
Λιβύη διαιρείται ανάμεσα σε ένοπλες παρατάξεις και ο συνεχιζόμενος πόλεμος
εκεί αντικατοπτρίζει τις αντιφάσεις μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κρατών.
Το Ιράκ, μετά από χρόνια αμερικανικής κατοχής, εχει αποδιοργανωθή, ενώ
στη γειτονική Συρία και τον Λίβανο εξακολουθεί να επικρατεί η αστάθεια και η
συνεχιζόμενη ισραηλινή επιθετικότητα. Ο λαός της Συρίας έχει αντιμετωπίσει εδώ
και χρόνια τις ξένες παρεμβάσεις. Καταδικάζουμε τις πράξεις επιθετικότητας και
κατοχής του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των μελών του ΝΑΤΟ καθώς και την
κατοχή των υψωμάτων του Γκολάν από το σιωνιστικό Ισραήλ και δηλώνουμε την
αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα του συριακού λαού για την απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών του και τη διατήρηση την ανεξαρτησία και την πλήρη εθνική
κυριαρχία. Απαιτούμε την άμεση παύση των ξένων στρατιωτικών βάσεων σε όλες
αυτές τις χώρες και την απόσυρση από στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
• Καταδικάζουμε την άμεση και έμμεση στήριξη του φασισμού, του θρησκευτικού
φονταμενταλισμού, των υπερ-αντιδραστικών και εγκληματικών δυνάμεων και των
καταπιεστικών καθεστώτων. Καταδικάζουμε τις πράξεις επιθετικότητας, ιδίως από τις
ΗΠΑ.
• Απαιτούμε την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών, όπως οι λόφοι του Λίβανου
KafrShuba, οι Shebaa Farms και τα Συριακά υψώματα Γκολάν και απορρίπτουμε τις
αμερικανικές ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις με την αναγνώριση των υψωμάτων Γκολάν
ως «σιωνιστική επικράτεια».
• Είμαστε αλληλέγγυοι με τον λαό του Λιβάνου ο οποίος από το κίνημα της 17ης
Οκτωβρίου (2019) ξεκίνησε μαζικές διαδηλώσεις που απαιτούσαν την αλλαγή του
οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αντιμετωπίστηκε με βία και
καταστολή από το σεχταριστικό καθεστώς.
• Είμαστε αλληλέγγυοι με τον ιρακινό λαό που αντιμετωπίζει το καθεστώς
που υποστηρίζεται από τον ιμπεριαλισμό. Είμαστε ιδιαίτερα αλληλέγγυοι με
τις γυναίκες, τη νεολαία και τους εργάτες του Ιράκ που εκστρατεύονται για τα
βασικά ανθρώπινα και δημοκρατικά τους δικαιώματα κατά της διαφθοράς και
των διακρίσεων. Το καθεστώς που έχει προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και
χιλιάδες τραυματισμούς ως απάντηση στο λαό που απαιτούσε κοινωνική πρόοδο,
όπως συνέβη το Νοέμβριο του 2019 όταν ο λαός διαμαρτύρονταν ειρηνικά και
δέχτηκε επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας και πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν,
τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Ζητάμε την απελευθέρωση όσων κρατούνται
για την ειρηνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
• Καταδικάζουμε την σιωνιστική κατοχή της Παλαιστίνης, η οποία
καθοδηγείται από την ισραηλινή επιθετικότητα, το εργαλείο του
ιμπεριαλισμού, το οποίο είναι σήμερα χειρότερο από ποτέ, καθώς και την
πολιτική εξολόθρευσης των Παλαιστινίων μέσω κατοχής, εποικισμών,
εξαναγκαστικών εξώσεων και της απομόνωσης των Παλαιστινίων, τα
οικονομικά εμπόδια, το τείχος του απαρτχάιντ και τη συνεχή φυλάκιση
των χιλιάδων Παλαιστινίων. Η τωρινή κατάσταση ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο, καθώς οι επιθέσεις και οι δολοφονίες έχουν γίνει μέρος
της “καθημερινής ζωής” των Παλαιστινίων. Η ΠΟΔΝ επιβεβαιώνει
με σθένος τη στήριξή της στο δικαίωμα όλων των προσφύγων να
επιστρέψουν στη βάση του ψηφίσματος 194 των ΗΕ, βρίσκεται δίπλα
στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και υποστηρίζει την αντίσταση του
μέχρι να επιτύχει το πλήρες δικαίωμά του να έχει ανεξάρτητο κράτος με
βάση τα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ και την
εφαρμογή όλων των νόμιμων διεθνών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένων
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για το Παλαιστινιακό ζήτημα.
Υποστηρίζουμε τη συνέχιση του έργου της UNRWA ως διεθνούς μάρτυρα για
την υπόθεση των προσφύγων του παλαιστινιακού λαού. Τονίζουμε τη σημασία
της παλαιστινιακής εθνικής ενότητας προκειμένου να ενώσουμε όλα τα ζητήματα για
τα οποία ο παλαιστινιακός λαός αγωνίζεται. Υποστηρίζουμε τον αγώνα της νεολαίας
και το κίνημα μποϊκοτάζ. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξη του δικαιώματος του
παλαιστινιακού λαού για ελευθερία, απελευθέρωση, απελευθέρωση κρατουμένων και
κρατουμένων σε φυλακές και άρση της πολιορκίας από τη Γάζα και τις κατεχόμενες
περιοχές. Εναντιωνόμαστε στην εφαρμογή της λεγόμενης “Συμφωνίας του αιώνα”.
• Τονίζουμε την αναγκαιότητα για το τέλος του πολέμου στην Υεμένη. Ειδικά τώρα
που η επιλογή του πολέμου εξακολουθεί να βρίσκει υποστηρικτική στάση σε πολλές
χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ, που εμπλέκονται
άμεσα με διεθνή υποστήριξη. Καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων στις
καταπιεστικές μοναρχίες της περιοχής από τις δυτικές χώρες. Καταγγέλλουμε επίσης
το κλείσιμο αρκετών ανθρωπιστικών προγραμμάτων του ΟΗΕ στην Υεμένη.
• Καταγγέλλουμε την κλιμάκωση της επιθετικότητας του τουρκικού κράτους η
οποία προκαλείται από τις παράνομες «παραβιάσεις» μεγάλων περιοχών της
νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και την εισβολή και κατοχή του συριακού εδάφους
και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.
• Η ΠΟΔΝ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Κύπρου και το αίτημά του
για ελευθερία και επανένωση με την λύση ενός δικοινοτικού, διζωνικού, ομοσπονδιακού
κράτους με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια, με πολιτική
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ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων όπως έχει διατυπωθεί σε πολυάριθμα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις. Η ολοκληρωμένη
λύση θα περιλαμβάνει: την πλήρη αποστρατικοποίηση της Κύπρου, την απόσυρση των
τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και των εποίκων, την αποκατάσταση της ενότητας,
της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον
σεβασμό της ανεξαρτησίας της Κύπρου, το σεβασμό και την αποκατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες
τους.
• Εναντιωνόμαστε στη συνεχιζόμενη εχθρική πολιτική έναντι στο λαό της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Βορείου Κορέας και στην επιθετική στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ
και της Νότιας Κορέας που εμποδίζουν την ειρήνη και την επανένωση της χερσονήσου
δίνοντάς μας ένα άλλο παράδειγμα του πώς ο ιμπεριαλισμός απειλεί την ειρήνη
διαιρώντας τους λαούς . Στεκόμαστε απέναντι στην ιδιοποίηση εδαφών και πόρων των
χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού από τις ΗΠΑ για ιμπεριαλιστικούς στρατιωτικούς
σκοπούς ή για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των φυσικών πόρων και των οδών
μεταφοράς. Καταδικάζουμε τις προσπάθειες παρέμβασης και επηρεασμού χωρών
προκειμένου να συνάψουν στρατιωτικές συμφωνίες που θέτουν σε κίνδυνο και
απειλούν την ειρήνη και την αρμονία.
• Στο Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την καθιέρωση της στρατιωτικής
τους παρουσίας. Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό όλων των στρατιωτικών
βάσεων και την αποχώρηση από το Αφγανιστάν.
• Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό του Ιράν στον αγώνα τους
για ειρήνη, κυριαρχία, ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα και κοινωνική
δικαιοσύνη. Το μέλλον του Ιράν και του πολιτικού του συστήματος είναι ένα
ζήτημα που θα πρέπει να καθορίζεται από τον ιρανικό λαό και μόνο από αυτούς.
Απορρίπτουμε την ξένη παρέμβαση στο Ιράν με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Καταδικάζουμε έντονα την καταστολή και τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων από την
ιρανική κυβέρνηση ενάντια στο λαό.
• Στεκόμαστε ενάντια στην αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ
στην Ασία και τον Ειρηνικό, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για την
ειρήνη και την κυριαρχία των χωρών της περιοχής.
• Καταδικάζουμε τη συνεχιζόμενη αύξηση των στρατιωτικών
δαπανών αρκετών κρατών. Συγκεκριμένα, καταδικάζουμε το
στόχο του 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές
δαπάνες ως πράξη επιθετικότητας και στρατιωτικοποίησης.
• Καταγγέλλουμε την πρόθεση των ΗΠΑ να δημιουργήσουν
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ευρείας τάσης
και συγκρούσεων, τη δυνατότητα επικίνδυνων εξελίξεων
και απρόβλεπτων συνεπειών. Η απόφαση των ΗΠΑ
να αποχωρήσουν από τη συνθήκη απαγόρευσης
πυραύλων μεσαίας εμβέλειας ή η πρόθεση
δημιουργίας διαστημικής δύναμης αποτελούν
ανησυχητικά παραδείγματα.
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Πολιτική Διακήρυξη που εγκρίνει η κάθε Συνέλευση της ΠΟΔΝ αποτελεί το σημαντικότερο έγγραφο της Ομοσπονδίας καθώς είναι αυτή που θέτει τα πλαίσια
εντός των οποίων κινούνται όλες οι αποφάσεις της μέχρι και την επόμενη συνέλευση. Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά το περιεχόμενο της
τελευταίας διακήρυξης.

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε

το 2017 στο Σότσι της Ρωσίας, ακριβώς 100 χρόνια μετά την Μεγάλη Οκτωβριανή
επανάσταση.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κατάσταση για την νεολαία παγκοσμίως συνέχισε να
επιδεινώνεται αποδεικνύοντας την εκτίμηση μας πως ιμπεριαλισμός και ευημερία για
τους λαούς είναι πράγματα ασύμβατα μεταξύ τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
είναι αυτό της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας η οποία
όξυνε περαιτέρω την εκμετάλλευση, την φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, τις
επεμβάσεις, την καταπίεση, τις κατοχές και την παρουσία του φασισμού. Η φτώχεια
που επηρεάζει σήμερα περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους μαζί με την
στέρηση πρόσβασης σε ηλεκτρισμό, πόσιμο νερό και τροφή συνεχίζουν να αποτελούν
μάστιγα για τον πλανήτη.

Η ΠΟΔΝ μαζί με τους στενότερους συνεργάτες της συνέχισαν και τα προηγούμενα
χρόνια να πραγματοποιούν μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και συναντήσεις όπως αυτή
της αποστολής αλληλεγγύης στη Συρία και στη Βενεζουέλα.

Την ίδια ώρα, η πρόσβαση στην παιδεία συνεχίζει να είναι για ένα αυξανόμενο αριθμό νέων,
άπιαστο όνειρο. Ο ιμπεριαλισμός, που χτυπά τον πλανήτη σαν ένα παγκόσμιο σύστημα,
μας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά πως η ανισότητα μεταξύ των δυο φύλων είναι μια
συνέπεια του. Τα πιο πάνω δεδομένα μαζί με τα τετελεσμένα των πολέμων οδήγησαν τον
αριθμό προσφύγων και μεταναστών σε αύξηση κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ενώ
οι ίδιοι που προκαλούν τους πολέμους είναι συνήθως αυτοί που
εφαρμόζουν
ξενοφοβικές πολιτικές και αναπτύσσουν ρητορική
κατά
των προσφύγων.

Ανάμεσα στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων ήταν και η ανάπτυξη διάφορων
κινημάτων «μονοθεματικού» χαρακτήρα που προσπαθούν να αποσυνδεθούν από
το ζήτημα της διεκδίκησης της εξουσίας χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους πολλές
φορές ως απολίτικα. Ο ρόλος μας ως προοδευτικές δυνάμεις είναι να καταφέρουμε
να διοχετεύσουμε την απογοήτευση και τις επιδιώξεις τους με τρόπο αποτελεσματικό
συνδέοντας τις με τη ρίζα του προβλήματος. Τρανταχτά παραδείγματα τέτοιων
κινημάτων είναι αυτά του περιβαλλοντικού και του φοιτητικού κινήματος.
Την ίδια ώρα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο πως οι κατακτήσεις που επιτυγχάνονται
μέσω των αγώνων αυτών δεν είναι το τέλος. Να εξηγούμε τα όρια που υπάρχουν στο
δοσμένο σύστημα, κρατώντας τις επιτυχίες ως παραδείγματα του μέχρι που μπορούμε
να φτάσουμε όταν οι λαοί πάρουν τις μοίρες τους στα χέρια τους. Ο
αγώνας για την υπέρβαση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης με

επαναστατικά μέσα παραμένει μια από τις βασικές επιδιώξεις της αντιιμπεριαλιστικής
νεολαίας του πλανήτη.

Ενισχύουμε την ΠΟΝΔ, δυναμώνουμε τον
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, για τον κόσμο της
ειρήνης, της αλληλεγγύης και της επαναστατικής
κοινωνικής αλλαγής

Ιμπεριαλισμός:
Ο νούμερο ένα εχθρός της νεολαίας και των λαών
Ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας και η αλληλεγγύη αποτελούν πρώτες προτεραιότητας
για την ΠΟΔΝ. Ο αγώνας αυτός δίνεται στην βάση της κατανόησης του ιμπεριαλισμού
ως ενός παγκόσμιου συστήματος που εντείνει την όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, κυρίως μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και στο οποίο όλες οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις διατηρούν τη θέση τους στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα στην
βάση της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής τους ισχύος. Μέσω της θέσης αυτής
επιδιώκουν τα καλύτερα μερίδια για τα μονοπώλια τους ανεβοκατεβαίνοντας την
πυραμίδα στην βάση των αλλαγών στους συσχετισμούς δύναμης.
Ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και συμμαχίες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα
πρέπει να είναι στο στόχαστρο του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα καθώς μέσω αυτών η
άρχουσα τάξη θέτει τα σχέδια της σε εφαρμογή.
Επαναβεβαιώνουμε την στήριξη μας σε όλα τα θύματα του ιμπεριαλισμού και στηρίζουμε
το δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέξει μόνος του τον δρόμο ανάπτυξης του. Παράλληλα
καλούμε την νεολαία του κόσμου να ενδυναμώσει των αγώνα κατά της κούρσας
των στρατιωτικών εξοπλισμών και της περαιτέρω ανάπτυξης Νατοϊκών σχεδίων και
προγραμμάτων όπως είναι ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη. Μια διαδικασία στην οποία
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ είναι βασικοί παίχτες εντείνοντας την ταχεία κλιμάκωση.
Πλάι με τα πιο πάνω παρατηρούμε την αξιοποίηση από τους καπιταλιστές, της
φασιστικής ιδεολογίας και την προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας μέσω της θεωρίας
των δύο άκρων και του αντικομουνισμού. Σε αυτή την προσπάθεια παρατάσσονται
και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης χειραγωγώντας και αναπαράγοντας τις αξίες του
συστήματος.

Να ηττηθεί ο ιμπεριαλισμός,
για τον κόσμο της ειρήνης,
της αλληλεγγύης και του
κοινωνικού μετασχηματισμού
Παρά την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης
που δημιουργεί ο ιμπεριαλισμός η ήττα του είναι
αναπόφευκτή λόγω της ίδιας του της φύσης. Παράλληλα
με τα αδιέξοδα που εμφανίζονται, παρατηρούμε και
την εξέλιξη διαφόρων επαναστατικών, προοδευτικών,
αντιιμπεριαλιστικών και φιλειρηνικών δυνάμεων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διοργανώθηκε και το 19ο
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών (ΠΦΝΦ)

Ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας απαιτεί ικανότερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα με
την διεθνιστική αλληλεγγύη και των συντονισμό να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση.
Είναι απαραίτητο η κάθε μια από τις οργανώσεις μέλη μας να έχει συνεχή παρέμβαση
συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες της ΠΟΔΝ, είτε αυτές απαιτούν φυσική
παρουσία σε κάποια άλλη χώρα είτε ανάπτυξη δράσης στην ίδια τους την πατρίδα.
Τα καθοδηγητικά σώματα της Ομοσπονδίας, Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή
πρέπει να έχουν τακτικές συναντήσεις ενώ παράλληλα να ενδυναμωθεί και η ανταλλαγή
με άλλες αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις εκτός της ομοσπονδίας.
Χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 19ου ΠΦΝΦ και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μετα
από αυτό οφείλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας για να διασφαλίσουμε την συνέχιση του
φεστιβαλικού κινήματος. Παράλληλα δεν πρέπει να παραμελούμε διαχρονικές μορφές
δράσεων τις ομοσπονδίας όπως θεματικές συναντήσεις, αποστολές αλληλεγγύης και
μπριγάδες.
Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί και η διεξαγωγή θεματικών εκστρατειών γύρω από
φλέγοντα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, το θέμα της ισότητας των δύο φύλων, το
θέμα της παιδείας και του περιβάλλοντος.
Οι καιροί που διανύουμε απαιτούν να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο
κανένα μέσω που μπορούμε να θέσουμε στην υπηρεσία του
αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, είτε αυτό αφορά εσωτερικά εργαλεία όπως
την Επιτροπή Γυναικών της ΠΟΔΝ είτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή
την παρέμβαση μας σε φορείς όπως η UNESCO και η ECOSOC.
Τιμώντας την πλούσια παρακαταθήκη που μας άφησαν οι
προηγούμενες γενιές, η ΠΟΔΝ και τα μέλη της δεν πρόκειται ποτέ
να εγκαταλείψουν τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης
επιβολής, διάκρισης, κατοχής, παρέμβασης, εκμετάλλευσης,
ρατσισμού, φασισμού και κάθε λογής καταστροφής της ζωής
από τον ιμπεριαλισμό και τα δεκανίκια του. Θα παραμείνουμε
μπροστάρηδες τον αγώνα για τον κόσμος της ειρήνης, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της προόδου και του
επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού.

Ο αγώνας για την υπέρβαση
της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης με
επαναστατικά μέσα παραμένει μια από
τις βασικές επιδιώξεις
της αντιιμπεριαλιστικής
νεολαίας του πλανήτη

Γενάρης
2020

1. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης και της όξυνσης των αντιφάσεών της βλέπουμε ότι στη διεθνή σκηνή, οι
εχθροπραξίες και η αιματοχυσία εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλές χώρες
και περιοχές λόγω της εξωφρενικής επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού. Αυτά τα
εγκλήματα που διαπράχθηκαν από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (όπως το ΝΑΤΟ,
οι ΗΠΑ, η ΕΕ και οι σύμμαχοί τους) στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τις
θέσεις τους στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, αποτελούν σοβαρή απειλή
για τη διεθνή ειρήνη και ταυτόχρονα, την ελευθερία, την
κυριαρχία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2.
Οι
ιμπεριαλιστές
προσπαθούν
επίσης να συντονίσουν
και
να
ρυθμίσουν
τις
πολιτικές τους και την οικονομία
για τα δικά τους οφέλη,
χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Παγκόσμια Τράπεζα, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
3. Από την άλλη πλευρά, γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου του
2001 οδήγησαν σε πράξεις που συγκαλύπτονται ως υποτιθέμενος
«πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» που προωθούνται από τις ΗΠΑ
και τους συμμάχους τους, και χαρακτηρίζονται από μόνιμες αντιφάσεις
και συμμαχίες μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων και έχουν οδηγήσει
σε πολέμους και κατακτήσεις. Επιπλέον, τα γεγονότα αυτά εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και τον
περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας, σε μια άλλη προσπάθεια του συστήματος να
ελέγχει και να καταστέλλει όλες τις μορφές οργάνωσης και αντίστασης εναντίον του.
4. Η επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαία και προέρχεται
από τη φύση του καπιταλιστικού συστήματος και τις άγριες συγκρούσεις μεταξύ των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των συμμάχων τους για το μονοπώλιο στην εκμετάλλευση
των πόρων, των αγορών και των δρόμων μεταφοράς με σκοπό μια νέα ανακατανομή
τους. Στη μάχη αυτή για νέα μερίδια του πλούτου βλέπουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν
ολοένα και περισσότερο.
5. Στην Αμερική κυρίως, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην Αυστραλία και η
Νέα Ζηλανδία, οι αυτόχθονες είναι από τους πιο καταπιεσμένους καθώς αντιμετωπίζουν
την εθνική καταπίεση και, σε πολλές περιπτώσεις, υποφέρουν από πολιτικές γενοκτονίας
που εφαρμόζουν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Εκτοπίζονται από τη γη τους και τους
στερούνται τα εθνικά τους δικαιώματα. Σήμερα αντιμετωπίζουν ρατσισμό και είναι θύματα
βίας και αστυνομικής κτηνωδίας. Είναι επίσης από τα πρώτα θύματα της περιβαλλοντικής
καταστροφής, που ενισχύεται από την ανάγκη του ιμπεριαλισμού να έχει πρόσβαση και
να ελέγχει νέους πόρους. Είμαστε αλληλέγγυοι στη συνεχιζόμενή τους αντίσταση κατά
της ισχύς των μονοπωλίων που ξεκίνησαν πριν από 500 χρόνια και απαιτούμε την άμεση
εφαρμογή της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών ».
6. Ο ιμπεριαλισμός χρησιμοποιεί όλα τα στρατιωτικά και πολιτικά του εργαλεία για τον
έλεγχο της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και πολλών άλλων περιοχών του
πλανήτη και τις οδηγεί σε ολοκληρωτικό χάος, κλέβοντας τον πλούτο της κάθε χώρας
από τα χέρια των λαών της. Σ’ αυτές τις χώρες δεν υπάρχει χώρος για διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα και το διεθνές δίκαιο χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο
από τους ιμπεριαλιστές για υλοποίηση των δικών τους σχεδίων. Σε πολλές περιπτώσεις
καταφέρνουν να χειραγωγούν τις πράξεις των Ηνωμένων Εθνών και να παραβιάζουν
το σύνολο του Χάρτη τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι κατευθυντήριες γραμμές κάθε
σοβαρού ιδρύματος μπορούν να γίνουν σκουπίδια από τον ιμπεριαλισμό, αν αυτές
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
7. Σήμερα οι νέοι και οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα από τα πιο
βίαια και επιθετικά εγκλήματα κατά της ελευθερίας του, της οργάνωσης, της σκέψης
και της έκφρασης. Για την άρχουσα τάξη είναι ζωτικής σημασίας η εργατική τάξη να
μην οργανώνεται, να τίθεται καθημερινά σε αμφισβήτηση, να μην διεκδικεί ούτε να
αγωνίζεται για τα δικαιώματά της και για μια νέα κοινωνία που δε θα βασίζεται στην
καταπίεση και την εκμετάλλευση. Αλλά σε αντίθεση να γίνει ενεργός υποστηρικτής του
καπιταλισμού και των ιμπεριαλιστών σχεδίων του.
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8. Οι επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των λαών έχουν πολλές διαστάσεις και
χαρακτηριστικά. Από την πολιτική πλευρά, υποστηρίζονται από πολιτικές που
εξουδετερώνουν ή περιορίζουν τις οργανώσεις κατηγορώντας τις ότι δεν ενεργούν
σύμφωνα με τους νόμους κάθε χώρας ή, σε πιο ακραίες περιπτώσεις, απάγουν και
δολοφονούν τους εκπροσώπους τους για να διαδώσουν φόβο στους νέους και τους
εργαζόμενους. Από την ιδεολογική πλευρά, οι επιθέσεις αυτές υποστηρίζονται από
εκστρατείες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που εξυπηρετούν το κεφάλαιο, καθώς και
από εκπαιδευτικά συστήματα, μέσω της παραχάραξης της ιστορίας
(π.χ. εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και τον
φασισμό, διαγράφοντας τον ρόλο των σοσιαλιστικών
χωρών και κυρίως της ΕΣΣΔ για την ήττα του
ναζιστικού φασισμού κλπ.) ή αποκρύβοντας τις
συνέπειες του ιμπεριαλισμού και προωθώντας
τις “αξίες” του, με έμφαση στις οργανώσεις
που υποστηρίζουν τον ιμπεριαλισμό. Από
την άλλη πλευρά, ειδικά στην εκπαίδευση
υπάρχει μαζική απόπειρα γελοιοποίησης
ή απόκρυψης των προοδευτικών και
επαναστατικών αξιών και των αγώνων
των εργαζομένων και της νεολαίας.
9. Σε αυτή την προσπάθεια, οι
άρχουσες τάξεις προσπαθούν να
στρεβλώσουν και να ελαχιστοποιήσουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα, μειώνοντάς
τα σε μια ελάχιστη και ανόητη αντίληψη.

Ενώ τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα
χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να δικαιολογούν τις
επιθέσεις εναντίον των εχθρών τους, οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις παραβλέπουν τα κοινωνικά και οικονομικά
δικαιώματα που παραβιάζονται για την πλειοψηφία των
ανθρώπων του κόσμου, όπως η πρόσβαση στο νερό, στην
υγεία, στην εκπαίδευση.
10. Η ΠΟΔΝ και οι οργανώσεις της αναγνωρίζουν ότι όλες αυτές οι
επιθέσεις και εκστρατείες έχουν ως κύριο στόχο την απομόνωση των
κομμουνιστών και την παραπλάνηση άλλων δημοκρατικών, προοδευτικών,
αντιιμπεριαλιστικών οργανώσεων και την εμπέδωσης στις μάζες της ιδέας ότι δεν μπορεί
να υπάρξει εναλλακτική λύση από τον καπιταλισμό. Ο παγκόσμιος και μαζικός αγώνας
εναντίον των ιμπεριαλιστικών σχεδίων είναι απαραίτητο να βαδίζει χέρι με χέρι με την
οργάνωση του αγώνα για την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τους πολέμους, το
φασισμό και τα αντιλαϊκά μέτρα. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον παρατηρήσαμε επίσης
μια αυξημένη κινητοποίηση του νεανικού και λαϊκού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και
πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις της βούλησης του λαού να ανατρέψει τον ιμπεριαλισμό
σε όλες τις πτυχές του, τους πολέμους, την εκμετάλλευση και τα αδιέξοδα του.
11. Όσο υπάρχει αδικία, φτώχεια, εκμετάλλευση των πόρων και των ανθρώπων, πόλεμοι,
κατοχή και καταπιεσμένοι, θα υπάρχει αντίσταση, αν και ο δρόμος θα είναι σκληρός και
μακρύς. Η αυξανόμενη ενότητα και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αντιιμπεριαλιστικές
δυνάμεις παγκοσμίως, ειδικά μεταξύ των νέων, με την ενεργό συμβολή
της ΠΟΔΝ, μας δίνουν πίστη στην πως ο ιμπεριαλισμός θα ηττηθεί.
12. Η ΠΟΔΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε όλες τις
ιμπεριαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις και συμμαχίες με ακόμα
μεγαλύτερη ένταση. Καταδικάζουμε κάθε πρόσχημα για
ιμπεριαλιστική παρέμβαση και καλούμε σε ξεσήκωμα ενός κύματος
αγώνα για απελευθέρωση, ανεξαρτησία και κυριαρχία με την
απόσυρση στρατών κατοχής, ξένων στρατιωτικών βάσεων
και οικισμών, για ειρήνη και αφοπλισμό, ένα κύμα πλήρους
υποστήριξης στον αγωνιζόμενους λαούς όλου του κόσμου
προκειμένου να υλοποιήσουμε τον ελεύθερο και ειρηνικό
κόσμο που όλοι επιδιώκουμε.
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20η Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου στην
Κύπρο. Η ΕΔΟΝ φιλοξένησε επάξια την συνέλευση, τη μαζικότερη των
τελευταίων 30 χρόνων, όπου 150 αντιπρόσωποι 97 οργανώσεων από
61 χώρες του κόσμου έδωσαν το παρών τους. Συγκεκριμένα στην
συνέλευση συμμετείχαν 3 Διεθνείς Οργανώσεις, 8 από την Αφρική, 20 από Ασία &
Ειρηνικό, 34 από Ευρώπη & Βόρειο Αμερική, 13 από Λατινική Αμερική και Καραϊβική
και 19 από Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Οι συμμετέχοντες συζητώντας,
ανταλλάσσοντας απόψεις και διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητά τους για
διαρκή αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ενέκριναν ομόφωνα όλα τα ψηφίσματα
στο τέλος της συνέλευσης.
Η πραγματοποίηση της συνέλευσης στην Κύπρο αποτελεί μεγάλη τιμή για την
ΕΔΟΝ που τη φιλοξένησε, αλλά και για τον τόπο μας. Τα σχόλια που αποκομίσαμε
για τη γενική διοργάνωση ήταν τα καλύτερα δυνατά, αφού φροντίσαμε να κυλήσει
το πρόγραμμα ομαλά και δώσουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο στους σύνεδρους
για να έρθουν σε επαφή, να συζητήσουν, να πάρουν αποφάσεις, αλλά και να
ψυχαγωγηθούν.
Η εκτίμηση της οποίας χαίρει η ΕΔΟΝ στο
διεθνές
αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα
διαφάνηκε για ακόμα μια φορά
μέσα από την εκτίμηση των
αντιπροσώπων για την
άρτια
διοργάνωση,
αλλά και την τιμή
να
εκλέξουν
την ΕΔΟΝ για
ακόμη μια
φορά

Η δεύτερη μέρα συνέχισε με γεύμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιστροφή στο
κτίριο της ΠΟΕΔ. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με παρουσίαση της δράσης της ΠΟΔΝ
από την 19η Συνέλευση μέχρι και σήμερα, καθώς και παρουσίαση της οικονομικής
κατάστασης και της έκθεσης της επιτροπής ελέγχου. Ακολούθως οι σύνεδροι
αναχώρησαν για την οδό Λήδρας, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αλληλεγγύης
με τον λαό της Κύπρου η οποία περιλάμβανε πορεία προς το οδόφραγμα και
αντικατοχικά τραγούδια από τον σύντροφο Χρυσόστομο Μωυσέως, εργαζόμενο.
Η δεύτερη μέρα έκλεισε με δείπνο στην ΠΕΟ και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με
ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά τραγούδια από τον Ιωάννη Μελέκκη, μαθητή.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
Η τρίτη μέρα της συνέλευσης, άνοιξε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο
περιλάμβανε απαγγελία από την συντρόφισσα Χρύσω Σωτηρίου, διδακτορική
φοιτήτρια και σύγχρονο χορό από την συντρόφισσα Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου,
φοιτήτρια. Ακολούθησε συζήτηση και έγκριση της Πολιτικής Διακήρυξης, στην
οποία επιβεβαιώθηκε η θέση της ΠΟΔΝ για
προώθηση της ενότητας,
της συνεργασίας,
της

σ
τ
ο
35μελές Γενικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας. Οι εργασίες
της Συνέλευσης έλαβαν χώρα
στα κεντρικά γραφεία της ΠΟΕΔ
στη Λευκωσία,
ενώ οι φιλοξενούμενες
οργανώσεις διέμεναν στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα
Περβόλια Λάρνακας.

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου
Την πρώτη μέρα της Συνέλευσης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΔΝ (General Council) συνεδρίασε και ενέκρινε την ατζέντα, το πρόγραμμα και τους κανονισμούς
της όλης διαδικασίας της 20ης Συνέλευσης, τη σύσταση του προεδρείου καθώς
και τις διάφορες δραστηριότητες που θα λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των 4
επόμενων ημερών. Ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση
της Ομοσπονδίας, βάση της Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η συνάντηση του
Γενικού Συμβουλίου έληξε με την Οργανωτική Έκθεση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη της
ΠΟΔΝ επισκέφθηκαν και επέδωσαν τιμές στο μνημείο των τεσσάρων ηρώων του
Άη Γιάννη στη Λάρνακα, όπου τους έγινε ξενάγηση και περιγραφή της ιστορίας
των τεσσάρων ηρώων, ενώ το απόγευμα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την
παραλία των Φοινικούδων στην Λάρνακα. Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολούθησε
το πάρτι καλωσορίσματος όλων των ξένων αντιπροσωπειών με δείπνο και μουσική
βραδιά στο σωματείο Ερμής στην Αραδίππου. Στο δείπνο παρευρέθηκαν και
χαιρέτισαν τους ξένους αντιπρόσωπους ο δήμαρχος Λάρνακας σύντροφος Ανδρέας
Βύρας και η επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας συντρόφισσα Χρυστάλλα
Αντωνίου.

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
Η δεύτερη μέρα της Συνέλευσης, άνοιξε με την τελετή
έναρξης, η οποία περιλάμβανε τραγούδια στην κυπριακή
διάλεκτο αλλά και αγγλικά ταξικά τραγούδια, από τον
σύντροφο Βασίλη Μαυρόγιαννο, φοιτητή. Ακολούθησε βίντεο
σχετικά με τη δράση της ΠΟΔΝ και ομιλία του προέδρου της
Ομοσπονδίας, Ιάκωβου Τοφαρή. Χαιρετισμούς απεύθυναν
ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας, ο
Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
οι εκπρόσωποι από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
(WPC), την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU)
και την Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών
(WIDF). Ακολούθησε επαλήθευση των συμμετεχόντων και
έγκριση του Προεδρείου, του προγράμματος καθώς και
των κανονισμών της διαδικασίας της συνέλευσης, ενώ στη
συνέχεια απευθύναν χαιρετισμό οργανώσεις – μέλη της
ΠΟΔΝ.

οργανωμένης δράσης, της αλληλεγγύης και της ανταλλαγής πληροφοριών
και εμπειριών δουλειάς και αγώνα μεταξύ μεταξύ των προοδευτικών,
αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων της νεολαίας σε
διάφορες χώρες, οι οποίες επιθυμούν να συντονίσουν τις προσπάθειές
τους προς ικανοποίηση των συμφερόντων των νέων και να συμβάλουν
στη διεθνή αλληλεγγύη και αγώνα για ειρήνη. Επιβεβαιώθηκε επίσης η
σημασία του ρόλου της ΠΟΔΝ στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό
αλλά και στην ενίσχυση του νεανικού κινήματος, τόσο όσο αφορά τη
δυναμική του οργανωμένου και μαζικού αγώνα, αλλά και την πολιτική
και κοινωνική συνείδηση των νέων, στην οποία η συλλογική σύσταση
γνώμης, δράσης και εμπλοκής της Ομοσπονδίας
και των οργανώσεων - μελών της παίζουν
καθοριστικό ρόλο.

Η ΕΔΟΝ φιλοξένησε
επάξια την συνέλευση, τη
μαζικότερη των τελευταίων
30 χρόνων, όπου 150 αντιπρόσωποι
97 οργανώσεων από 61
χώρες του κόσμου
έδωσαν το παρών τους
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Μετά το γεύμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σύνεδροι αναχώρησαν για την τα
αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα περβόλια, όπου πραγματοποιήθηκαν οι περιφερειακές
συναντήσεις στις οποίες συζητήθηκαν θέματα όπως οργανωτικά ζητήματα, πλάνο
δράσης, δηλώσεις αλληλεγγύης ανά περιοχή και καθορισμός αντιπροσώπων για
τις διάφορες επιτροπές. Το βράδυ οι ξένοι αντιπρόσωποι και οι συνοδοί τους
παρακάθισαν σε δείπνο στην Λάρνακα, το οποίο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής
και το οποίο συνόδευσε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κυπριακούς χορούς και
τραγούδια από τον Πολιτιστικό Όμιλο ‘Βασιλιτζιά’.

Τελετή λήξης – Συναυλία αφιερωμένη στα 75χρονα
της ΑΟΝ - ΕΔΟΝ
Η τελευταία μέρα της Συνέλευσης έκλεισε με συναυλία στο θέατρο της Παγκύπριας
Εργατικής Ομοσπονδίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 75 χρόνια ΑΟΝ – ΕΔΟΝ. Της
συναυλίας προηγήθηκε ομιλία του νέου προέδρου της ομοσπονδίας, ο οποίος διατράνωσε
την θέση της οργάνωσης του για ενίσχυση του ρόλου της ΠΟΔΝ έτσι ώστε να σταθεί δίπλα
από τους αγωνιζόμενους λαούς, τους αγωνιζόμενους νέους.
Ακολούθησε
χαιρετισμός
α π ό
τον

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Το πρωί της τέταρτης μέρας της συνέλευσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των
συναντήσεων ανά περιφέρεια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την περασμένη μέρα.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με οργανωτικά θέματα η οποία επικύρωσε όλες
τις οργανωτικές αποφάσεις που πάρθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Με την επικύρωση των προηγούμενων και τη λήψη ορισμένων νέων
αποφάσεων η ΠΟΔΝ αριθμεί 153 οργανώσεις μέλη από 96 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Στη συνέχει συζητήθηκε και το πλάνο δράσης, ενώ μετά το γεύμα στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου ξεκίνησαν οι συζητήσεις και η υιοθέτηση των θεματικών ψηφισμάτων. Στο
απογευματινό διάλειμμά των συζητήσεων παρουσιάστηκε βίντεο σχετικά με το
Κυπριακό πρόβλημα. Τα θεματικά ψηφίσματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
«Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις», «Φασισμός, ακροδεξιά και φονταμενταλισμός»,
«Ειρήνη, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα», «Εργασία και Εκπαίδευση»,
«Διακρίσεις και Κοινωνική ανισότητα» και «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή».
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα ψηφίσματα υιοθετήθηκαν ομόφωνα, ενώ οι συζητήσεις
που προηγήθηκαν διεξήχθησαν πάνω σε πνεύμα συνεργασίας και συντροφικότητας
και ήταν πλούσιες και ουσιαστικές. Στο ενδιάμεσο των συζητήσεων, την συνέλευση
τίμησαν με την παρουσία τους και παιδιά από το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων,
τα οποία οι ξένοι αντιπρόσωποι υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Μετά το πέρας
των συζητήσεων οι σύνεδροι αναχώρησαν για το υπουργείο Εξωτερικών, όπου
παραχωρήθηκε δείπνο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
Η τελευταία μέρα της Συνέλευσης ξεκίνησε με την εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής
και την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Ακολούθως, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου παρακάθισαν σε
συνεδρία στην οποία εξέλεξαν τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σύντροφο Aritz
Rodriguez της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Ισπανίας (UJCE). Ακολούθησε η
εκλογή των μελών του αρχηγείου το οποίο αποτελείται από τις οργανώσεις UJCE,
Κομμουνιστική Νεολάια Κούβας (UJC), Ένωση Δημοκρατικής
Νεολαίας Λιβάνου (ULDY), Ομοσπονδία Νεολαίας Νεπάλ
(YFN) και Οργάνωση Νεολαίας Κόμματος SWAPO (SPYL)
και στη συνέχεια η εκλογή του Συντονιστικού Συμβουλίου,
το οποίο αποτελείται από τις οργανώσεις του αρχηγείου
και ακόμη πέντε οργανώσεις. Την Κομμουνιστική Νεολαία
Ελλάδας (ΚΝΕ), την Κομμουνιστική Νεολαία Κολομβίας
(JUCO), την Οργάνωση Νεολαίας της Παλαιστίνης (PYO), την
Κιμιλσουνγκική – Κιμγιονγκιλιστική Οργάνωση Νεολαίας της
Βορείου Κορέας (KKYL) και την Νεολαία του Μετώπου Polisario από τη Δυτική Σαχάρα (UJSARIO). Τέλος ακολούθησε η
εκλογή της επιτροπής γυναικών της η οποία αποτελείται από
την Κομμουνιστική Νεολαία Νοτίου Αφρικής (YCL SA), την
Κομμουνιστική Νεολαία Χο Τσι Μίν από το Βιετνάμ (HCMCYU),
την Σοσιαλιστική Εργατική Νεολαία Γερμανίας (SDAJ), την
Ομοσπονδία της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Αργεντινής
(La Fede) και την Κομμουνιστική Νεολαίας Ισραήλ (YCLI). Με
το πέρας των εκλογών, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
στους υπόλοιπους συνέδρους και ακολούθησε το κλείσιμο
της συνόδου από τον νέο πρόεδρο της ομοσπονδίας Aritz
Rodriguez.

Γενικό
Γραμματέα
της
Κεντρικής
Επιτροπής
του
ΑΚΕΛ, σύντροφο Άντρο
Κυπριανού και ακολούθως ομιλία
από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ
συναγωνιστή Χρίστο Χριστόφια, οι οποίοι
μίλησαν
για τη σημασία και τον ουσιαστικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η ΠΟΔΝ στον αγώνα για
αλληλεγγύη και στήριξη των λαών που υποφέρουν από τις συνέπειες του καπιταλισμού
και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Τη συναυλία που ακολούθησε, επιμελήθηκε ο Χρίστος Φιλίππου, ο οποίος και τραγούδησε
μαζί με τους Ανδρέα Ελεσνίτσαλη, Φρειδερίκη Τομπάζου
και Πέτρο Κουλουμή. Ακούστηκαν τραγούδια τα οποία συνδέθηκαν με τους αγώνες και τις
ίδιες τις συναυλίες της ΕΔΟΝ και της ΑΟΝ και οι δημιουργοί πολλών από αυτά υπήρξαν και
οι ίδιοι μπροστάρηδες και συνοδοιπόροι στους αγώνες του εργατικού και νεολαιίστικου
κινήματος σε Κύπρο και Ελλάδα. Τη συναυλία συνόδεψε επίσης βίντεο στο οποίο έγινε
αναδρομή στην 75χρονη ιστορία της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ με πολλούς σημαντικούς σταθμούς του
χθες αλλά και του σήμερα. Οι σύνεδροι απόλαυσαν τη συναυλία και συμμετείχαν σε αυτή,
κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την 20η Συνέλευση της ΠΟΔΝ.
Η 20η Συνέλευση έχει γραφτεί στην ιστορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών ως μια από τις πιο επιτυχημένες συνελεύσεις καθώς, δεν ήταν μόνο μαζική
αλλά και ουσιαστική. Συζητήθηκαν επί της ουσίας όσα θέματα απασχολούν το νεολαιίστικο
κίνημα ανά το παγκόσμιο και μπήκαν οι σωστές βάσεις για οργανωμένη και μαζική δράση
της ομοσπονδίας μέχρι την επόμενη συνέλευση. Τέλος, τέθηκαν οι στόχοι, τους οποίους όλα
τα μέλη της καλούνται να εργαστούν μαζί για να πετύχουν, έτσι ώστε να διατηρήσει αλλά
και να ενισχύσει η ΠΟΔΝ το ρόλο της ως πρότυπο για το αντιιμπεριαλιστικό νεολαιίστικο
κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες προκλήσεις σε διάφορες
χώρες και περιφέρειες, συγκεντρώνοντας κοντά της τις ευρύτερες δυνάμεις της νεολαίας,
μαζί με τις οργανώσεις-μέλη της στις αντίστοιχες χώρες, προκειμένου να εκπληρώσουν τις
προσδοκίες των νέων για ένα νέο, διαφορετικό και πιο ελπιδοφόρο αύριο.
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φασισμός είναι μια έκφραση του καπιταλισμού. Φαίνεται ευρέως σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, όπου οι αντιφάσεις του συστήματος
γίνονται πιο εμφανείς και η ταξική πάλη εντείνεται. Επιπλέον,
επισημαίνει ότι η άρχουσα τάξη δεν μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο
μέσα από τους υφιστάμενους κοινοβουλευτικούς τρόπους και για
αυτό και βασίζεται σε αυτές τις δυνάμεις -οι οποίες είναι εγκληματικές ή ακόμη και
στρατιωτικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις – για να πολεμήσουν τους λαϊκούς,
εργατικούς και νεολαιίστικους αγώνες. Δεν πρέπει να αγνοηθεί το ότι αυτές οι
δυνάμεις προωθούνται άμεσα ή έμμεσα και χρηματοδοτούνται από καπιταλιστικές
εταιρείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από άλλους αντιδραστικούς θεσμούς,
όπως τα θρησκευτικά ιδρύματα.
Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε το 2008, ακροδεξιές ,
εθνικιστικές, σοβινιστικές, ρατσιστικές, νεοναζιστικές, ακόμη και θρησκευτικά
φονταμενταλιστικές δυνάμεις βρίσκονται σε άνοδο. Υιοθετώντας μια λαϊκιστική
ρητορική, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την εργατική τάξη από το να
επικεντρωθεί στον ταξικό της αντίπαλο και αντ’ αυτού να επικεντρωθεί σε τεχνητές
διαιρέσεις όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Με την εφαρμογή αυτών των
διαχωρισμών, ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας του ιμπεριαλισμού αγνοείται
και οι άνθρωποι αντιδρούν με ανώδυνους τρόπους για ιμπεριαλισμό. Επιπλέον,
είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών
συγκρούσεων για τους πόρους, τον έλεγχο των δρόμων εμπορίου
και μεταφορών, η εθνικιστική ρητορική και ο προστατευτισμός
χρησιμεύουν ως ιδεολογική κάλυψη για την ενίσχυση
και την προώθηση των συμφερόντων ορισμένων
μονοπωλίων.
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει
και θεσμοθετήσει τον φασισμό και
ξέπλυνε τα στυγνά εγκλήματα του.
Το πιο πρόσφατο ξεκάθαρο του
παράδειγμα, είναι η υιοθέτηση
από
την
πλειοψηφία
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
ενός
απαράδεκτου
ψηφίσματος που
εξισώνει τον
κομμουνισμό
και τον φασισμό.
Μια
ανιστόρητη προσέγγιση που είναι
επικίνδυνη όχι μόνο για τις κομμουνιστικές και
αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη όλων
των λαών. Το ψήφισμα αυτό αποτελεί συνέχεια του παραπλανητικού δόγματος
των “δύο άκρων” που αναφέρεται στον κομμουνισμό και τον φασισμό/ ναζισμό.
Καταδικάζουμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν την επιθετικότητα και τη βία που προήλθε από το πραξικόπημα που
υποστηρίχθηκε ανοικτά από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, Ευρωπαίοι ηγέτες
όπως ο Σαλβίνι στην Ιταλία, η Λε Πεν στη Γαλλία, ο Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο
Βασίλειο και άλλοι έκαναν ανοικτά ρατσιστικές δηλώσεις για τους μετανάστες, τους
πρόσφυγες και τις μειονότητες. Το Ισλάμ έχει επίσης χαρακτηριστεί ως θρησκεία
ασυμβίβαστη με τις χώρες τους και οι μουσουλμάνοι ως “εχθροί εκ των έσω”.
Ορισμένα Bαλκανικά κράτη έχουν υψώσει χιλιόμετρα τειχών για να εμποδίσουν
πρόσφυγες να εισέλθουν στις χώρες τους με αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους.
Χιλιάδες ακόμη έχουν σκοτωθεί στη Μεσόγειο, ενώ δισεκατομμύρια χρήματα
δαπανώνται για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών όπως η Frontex.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομων και μονομερών επιθέσεων σε μια σειρά
χωρών που κυμαίνονται από το Ιράκ μέχρι την πιο πρόσφατη Συρία και τη λεηλασία
οικονομιών και φυσικών πόρων ιδιαίτερα στην Αφρική.
2. Στις ίδιες γραμμές κινείται ρητορική που ακολουθείται από τον Ντόναλντ
Τράμπ στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν γίνει μια περιοχή αυξημένων
κοινωνικών διαιρέσεων και εντάσεων. Μέλη εθνικών μειονοτήτων, άτομα με
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, διαφορετική θρησκεία κ. λπ. έχουν γίνει
ο καθημερινός στόχος της διαχείρισης τού Τράμπ. Ο αυταρχικός τρόπος διαχείρισης
τού έχει επίσης εφαρμογή στην εξωτερική της πολιτική, με τον εγκληματικό
αποκλεισμό κατά της Βενεζουέλας και της Κούβας να αποτελεί εξέχον παράδειγμα.

3. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί η ρατσιστική ρητορική που περιβάλλει την
προθυμία του να χτιστεί ένα νέο τείχος στα νότια σύνορα της χώρας. Οι ΗΠΑ ήταν
άμεσα υπεύθυνες για τη φτωχοποίηση του μεξικανικού λαού μέσω της υπογραφής
της NAFTΑ, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων,
εμποδίζοντας και διώκοντας ανθρώπους που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα
αναζητώντας ένα νέο μέλλον.
4. Στη Λατινική Αμερική, η ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων και
η αντικατάστασή τους με δικτατορίες και οι απόπειρες δολοφονίας του ηγέτη τους
είναι μια ακόμη μορφή ιμπεριαλιστικής επέμβασης η οποία ακυρώνει τη βούληση
των Λαών. Ταυτόχρονα, δεξιοί αρχηγοί, όπως ο Bolsonaro στη Βραζιλία, που
έχουν κάνει μια σειρά ρατσιστικών δηλώσεων και υποστηρίζουν ακόμη και την
εκκαθάριση περιοχών στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, όχι μόνο δεν επικρίνονται
αλλά απολαμβάνουν την υποστήριξη της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεων
της.
5. Παρατηρούμε με ανησυχία την απόσυρση του άρθρου 370 από το Ινδικό σύνταγμα
από την Ινδική κυβέρνηση που ώθησε τους ανθρώπους του Κασμίρ σε μια κρίση
απειλητική για τη ζωή τους.
6. Επιβεβαιώνουμε επίσης το αίτημά μας για
επιστροφή των 1.300.000 προσφύγων
Ροχχίχια στην πατρίδα τους από το
Μπαγκλαντές και μια ειρηνική
λύση της κρίσης των Ροχχόλ.
Καταδικάζουμε τη γενοκτονία
που συνέβη στη Μυανμάρ από
τη στρατιωτική χούντα.
7.
Ο
θρησκευτικός
φονταμενταλισμός
τροφοδοτείται
από
τις
ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και ενισχύθηκε
περαιτέρω μετά από
ξένες
στρατιωτικές
παρεμβάσεις.
Οι
φονταμενταλιστικές
δυνάμεις
επιδιώκουν
την
πλήρη
υποταγή
των
κοινωνιών
στην
φονταμενταλιστική
θρησκεία και τον περιορισμό
της
ελευθερείας
των
ανθρώπων, είναι ένας ακόμα
τρόπος καταπολέμησης και διάλυσης
τ ω ν
προοδευτικών και εργατικών κινημάτων
και, ως εκ τούτου, πρέπει να σταθούμε απέναντι.
8. Η ιστορία μας έδειξε πώς ο ιμπεριαλισμός έχει χρησιμοποιήσει τη θρησκεία
σε πολλές περιπτώσεις ως εργαλείο για να διαιρέσει τους λαούς και να τους
αντιμετωπίσει σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Η Συρία είναι ένα θλιβερό
παράδειγμα αυτών των πρακτικών, όπου τόσο η Τουρκία όσο και οι HΠΑ στηρίζουν
φονταμενταλιστικές ομάδες προκειμένου να συνεχίσουν τον πόλεμο και να
συνεχίσουν να εξαντλούν τον συριακό λαό.
9. Ως ΠΟΔΝ είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους λαούς που βρίσκονται
υπό φασιστικές, ακροδεξιές φονταμενταλιστικές πιέσεις ή απειλές
και αγωνίζονται να τις ξεφορτωθούν. Η παρούσα κατάσταση απαιτεί
επείγουσα δράση και θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο τους αγώνες μας. Υπάρχει αδιαμφισβήτητα ένα
αντιδραστικό πισωγύρισμα, που εκφράζεται από τη ρητορική και
τις ενέργειες των δεξιων λαϊκιστικών ηγετών που πλαισιώνονται
στην υπεράσπιση ενός πιο προστατευτικού μοντέλου διαχείρισης
του καπιταλισμού. Οι ομιλίες και οι πολιτικές τους ανοίγουν
το δρόμο για την ανάπτυξη του φασισμού ως μαζικό κίνημα,
προωθούν και αποτελούν καταφύγιο στην αντιδραστική
και αντιλαϊκή δράση τους. Ο φασισμός, η ακραίοδεξιά
και ο φονταμενταλισμός, μπορεί να καταπολεμηθούν
αποτελεσματικά μόνο μέσω του μαζικού και οργανωμένου
αγώνα των νέων και των λαών ενάντια στο άδικο σύστημα
που τον γεννά.

Γενάρης
2020

H

Συνέλευση μας πραγματοποιείται μετά την μεγαλύτερη, σε βάθος και
έκταση, καπιταλιστική οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών,
τα αποτελέσματα της οποίας εξακολουθούν να είναι εμφανή στους
λαούς του κόσμου.

Η κρίση οδήγησε στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την κατανομή
των ζωνών επιρροής και τον έλεγχο των δρόμων της ενέργειας σε όλο τον κόσμο,
κάτι που οδήγησε σε νέες εκρήξεις πολέμου. Την ίδια στιγμή, η ταξική αντίφαση
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας έχει ενταθεί σε διεθνές επίπεδο.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η καπιταλιστική οικονομική κρίση πλήττει ριζικά την
απασχόληση και την εκπαίδευση παγκοσμίως. Η νέα οικονομική κατάσταση, αυξάνει
την ανεργία, μειώνει τα εργασιακά δικαιώματα και εντείνει τις εκμεταλλευτικές
συνθήκες εργασίας σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει τις μικρές
τοπικές επιχειρήσεις υπό την πίεση των μονοπωλίων. Επιπλέον, από το 2008 το
συνολικό ποσό που οι κυβερνήσεις δαπανούν για τη δημόσια εκπαίδευση μειώθηκε.
Λαμβάνοντας υπόψη το αντίκτυπο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στην
απασχόληση και την εκπαίδευση ιδιαίτερα στις νέες γενιές, η Γενική Συνέλευση της
ΠΟΔΝ υπογραμμίζει τα εξής:
1. Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
στις περισσότερες χώρες, οι νέοι, οι οποίοι
αποτελούν μια ζωτική ομάδα της κοινωνίας,
αφού οι περισσότεροι είναι η εργατική
τάξη του αύριο, αποτυγχάνουν να έχουν
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και
πολλοί από αυτούς έχουν κολλήσει
στην ανεργία. Ακόμη και τώρα, με
τα πρωτοφανή επιτεύγματα και
την πρόοδο της επιστήμης, της
τεχνολογίας και της παραγωγικής
ικανότητας, η νεολαία εξακολουθεί
να στερείται των σύγχρονων
αναγκών και προσδοκιών. Ως
εκ τούτου, η μάζα των νέων
ανθρώπων που σήμερα στερείται
την πρόσβαση στην εκπαίδευση
αυξάνεται. Ο αριθμός των νέων,
ανδρών και γυναικών που είναι
αναλφάβητοι ανά το παγκόσμιο
είναι ανησυχητικός. Επομένως, ο
αποκλεισμός από την εκπαίδευση
είναι θέμα κοινωνικού πολιτικού και
οικονομικού χαρακτήρα.
2. Αν και οι ιμπεριαλιστές λένε ότι η
«παγκοσμιοποίηση» του καπιταλισμού θα
έφερνε «ευκαιρίες» και «ευημερία»,
το γεγονός ότι η διεθνοποίηση του
κεφαλαίου οδηγεί μόνο σε σκληρότερους
ενδοιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς,
οδηγεί στην επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης. Η πλειοψηφία της μάζας
και οι νέοι άνθρωποι ζουν μέσα στη
δυστυχία και στον πόνο. Ταυτόχρονα,
κάθε κέρδος ανάπτυξης πηγαίνει στους
λίγους και πλούσιους. Τώρα εκατομμύρια
νέοι εργάζονται σε ανασφαλείς συνθήκες
εργασίας.
3. Στο πλαίσιο αυτού του Νόμου της
Ζούγκλας που δημιουργήθηκε από την
«παγκοσμιοποίηση» του καπιταλισμού,
ο κίνδυνος απασχόλησης, η έλλειψη
τροφίμων και ενέργειας διπλασιάστηκε
με την παγκόσμια οικονομική κρίση,
προκαλώντας πείνα σε εκατομμύρια

ανέργους αλλά και σε πολλούς
εργαζόμενους οι οποίοι, αν
και έχουν ένα μισθό ζουν σε
συνθήκες φτώχειας και απειλής
χωρίς προηγούμενο σε σχέση
με τα δικαιώματα τους και την
ανάπτυξη των λαών.
4. Η εκπαίδευση είναι ένα
στρατηγικό θέμα για τους
λαούς που αγωνίζονται να
απελευθερωθούν
από
το
εκμεταλλευτικό σύστημα.
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Τέλος, στεκόμαστε στο
πλάι των οργανώσεων
μελών μας στον αγώνα
τους για το δικαίωμα στην
εργασία, εργασία με δικαιώματα
και την ελεύθερη και
δημόσια εκπαίδευση
για όλους.

5. Απορρίπτουμε την πολιτική
που επιδιώκει να περιορίσει
με αποκλειστικό τρόπο την
πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Κριτήρια αυτού του χαρακτήρα
ενισχύουν έναν ελιτιστικό και
συντηρητικό χαρακτήρα
που θεωρεί την εκπαίδευση ως προνόμιο και όχι ως δικαίωμα των
λαών μας. Επίσης, απορρίπτουμε την ιδιωτικοποίηση και την
εμπορευματοποίηση σχολείων και πανεπιστημίων, τη
συλλογή τελών, μηνιαίων πληρωμών ή τιμολογίων
σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης,
επειδή ενισχύουν μια επιχειρησιακή
προσέγγιση στην εκπαίδευση και
δημιουργούν φραγμούς στην τάξη
για την ελεύθερη πρόσβαση των
νέων.
6.

η

Η

παρουσία και
εισβολή
των
πολυεθνικών
εταιρειών
στην
εκπαίδευση
αυξάνεται. Οι
τομείς της

εκπαίδευσης και
της έρευνας είτε σε δημόσια
ή ιδιωτικά πανεπιστήμια συνδέονται με
την ανάγκη της αγοράς και με την προτεραιότητα της
χρηματοδότησης των πολυεθνικών, με αποτέλεσμα την τεράστια
απώλεια ποιότητας υπέρ του κεφαλαίου. Τέλος, στεκόμαστε στο πλάι των
οργανώσεων μελών μας στον αγώνα τους για το δικαίωμα στην
εργασία, εργασία με δικαιώματα και την ελεύθερη και δημόσια
εκπαίδευση για όλους.

Επομένως, ο
αποκλεισμός από
την εκπαίδευση
είναι θέμα κοινωνικού
πολιτικού και
οικονομικού
χαρακτήρα.

7. Η ΠΟΔΝ θα αγωνιστεί για να μπορέσουν οι νέοι να
συνειδητοποιήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και
τις απαιτήσεις τους. Επίσης, στηρίζουμε με ενθουσιασμό
και
παροτρύνουμε τις παγκόσμιες εργατικές μάζες που
αγωνίζονται για την ενότητα της τάξης, τις καλές θέσεις και
συνθήκες εργασίας όπως και τις σύγχρονες ανάγκες
κ α ι
προσδοκίες τους.
8. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία όπου
η εκπαίδευση, η επιστήμη, η τεχνολογία
και η καινοτομία νοούνται ως μέρος της
καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων
και της ανθρώπινης ανάπτυξης, ως πεδίο
που θα έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει
πλούτο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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Γενάρης
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1. Υπάρχουν διάφορες μορφές κοινωνικής ανισότητας
στον κόσμο, οι οποίες προέρχονται από τον καπιταλισμό,
το οικονομικό σύστημα το όποιο βασίζεται στην
εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, το οποίο
χρησιμοποιεί διάφορα μέσα που του επιτρέπουν να αυξήσει
το κέρδος του. Στην ΠΟΔΝ αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε
είδους κοινωνικής διάκρισης, καθώς αυτού του είδους η
καταπίεση αποτελεί τον λόγο και την αιτία για τη δύσκολη
οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια
άνθρωποι στο κόσμο.

Δυστυχώς, για
τις γυναίκες του
κόσμου, καθημερινές
πράξεις, όπως το να περπατούν
μόνες, εξακολουθούν να είναι
γεμάτες απειλές
για τη σεξουαλική
ακεραιότητά τους

2. Οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών
εξακολουθούν να είναι σοβαρά προβλήματα σε όλο
τον κόσμο. Οι περιπτώσεις τραγικών δολοφονιών των
γυναικών από τους άνδρες είναι σήμερα πιο ορατές,
αλλά στη πραγματικότητα υπάρχει μια ολόκληρη δομή
κοινωνικής ανισότητας με διάφορες μορφές βίας, όπως το
trafficking , γυναίκες που εκπορνεύονται, εργασιακή και
σεξουαλική εκμετάλλευση υπό καθεστώς βίας, ανισότητα
στους μισθούς και στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας,
δικαιώματα στην υγεία, στην εκπαίδευση , γυναικοκτονίες
και εξαφανίσεις. Ο τερματισμός της λεκτικής και ψυχολογικής βίας ή της
εκμετάλλευσης που βιώνουν οι γυναίκες στην καθημερινότητα τους,
ο αγώνας για ίσα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία και στη
ζωή πρέπει να αποτελεί το στόχο των αγώνων της νεολαίας του
κόσμου.

3. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει η συνεχής κανονικοποιήση
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα
στην βία ενάντια των γυναικών. Δυστυχώς, για τις
γυναίκες του κόσμου, καθημερινές πράξεις, όπως
το να περπατούν μόνες, εξακολουθούν να είναι
γεμάτες απειλές για τη σεξουαλική ακεραιότητά
τους. Η παρενόχληση, η εμπορευματοποίηση και η
σεξουαλική επίθεση αποτελούν μάστιγα που διώκει
πολλές γυναίκες καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Επιπλέον, καταγγέλλουμε τη χρήση της σεξουαλικής
βίας ως όπλο πολέμου.
4. Μια από τις πιο κραυγαλέες μορφές διάκρισης
στον κόσμο είναι η διάκριση λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
διώκονται και ακόμη και καταδικάζονται σε θάνατο για
αυτόν τον λόγο. Ως ΠΟΔΝ καταγγέλλουμε την ομοφοβία
και απαιτούμε το δικαίωμα του ελεύθερου σεξουαλικού
προσανατολισμού για κάθε άνθρωπο.
5. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και ο σεξισμός ως χαρακτηριστικά του
άδικου συστήματος στο οποίο ζούμε, έχουν την οικονομική τους έκφραση. Οι
γυναίκες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν χαμηλότερους μισθούς και υψηλότερα
επίπεδα εκμετάλλευσης προς όφελος
του συστήματος.
6. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους
αγώνες των ατόμων με αναπηρίες
για την πλήρη και αποτελεσματική
εφαρμογή της Συμβάσης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία και
την Ισότιμη Ένταξη των Ατόμων με
Αναπηρίες στην εργασία. Συγκεκριμένα,
προτείνουμε την εφαρμογή όλων
των σχεδίων κοινωνικής στήριξης για
άτομα με αναπηρίες, τον τερματισμό
της εργασιακής εκμετάλλευσης που
ασκείται σήμερα από πολλούς μεγάλοεργοδότες, την περαιτέρω ενίσχυση και
φροντίδα αυτών των ανθρώπων , την
άρση των εμποδίων και την ενίσχυση
της προσβασιμότητας.

Ο ρατσισμός,
ο σεξισμός και
διακρίσεις που
βασίζονται στον σεξουαλικό
προσανατολισμό είναι
κοινωνικές αντιλήψεις σε
μια κοινωνία που ζει
κάτω από απάνθρωπες
συνθήκες

7. Ο ρατσισμός είναι ο διαχωρισμός εναντίον,
χρώματος, φυλή ή θρησκείας. Το φαινόμενο αυτό
εντοπίζεται σε όλο τον κόσμο , αλλά οι διαστάσεις
του διαφέρουν από ήπειρο σε ήπειρο.
8. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η εκμετάλλευση
των τελευταίων χρόνων
έχουν αναγκάσει
εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους αναζητώντας ένα αξιοπρεπές
μέλλον. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά κράτη
σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ως απλά προϊόντα.
Καταγγέλλουμε την υποκρισία πολλών χωρών οι
οποίες, ενώ διαμαρτύρονται για την κατάσταση
των προσφύγων, ξεκινούν ή υποστηρίζουν
πολέμους που οδηγούν τους ανθρώπους έξω
από τα σπίτια τους. Καταγγέλλουμε επίσης
τις απάνθρωπες συνθήκες και τη συστηματική
καταστολή που εφαρμόζουν πολλές χώρες
κατά των μεταναστών. Οι επιθέσεις κατά του
δικαιώματος ασύλου και οι διακρίσεις εις βάρος
των μεταναστών δρουν υπέρ της περαιτέρω
εκμετάλλευσης τους.

9. Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει
άνοδος των ακροδεξιών και
των νεοφασιστικών δυνάμεων
που
απειλούν
διάφορες
συλλογικότητες και εστιάζουν
το μίσος τους στις γυναίκες,
τους ΛΟΑΤ , ανθρώπους
άλλου
χρώματος, τους
μετανάστες και θρησκευτικές
ή
εθνικές
μειονότητες.
Πρέπει
να
αγωνιστούμε
για να διατηρήσουμε και να
αποκτήσουμε
δικαιώματα
μπροστά
στις
επιθέσεις,
προκειμένου να τις εξαλείψουμε
και να αποτρέψουμε ξενοφοβικές
και άλλου είδους ρητορικές από το
να διαχωρίζουν τους εργάτες.
10.
Ως
Παγκόσμια
Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαιών, θα καταδικάζουμε
συνεχώς αυτές τις βάρβαρες πράξεις για να
διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υφίστανται
διακρίσεις, ώστε να μπορούν να ζουν μαζί και να
μοιράζονται τους πόρους μαζί. Ο ρατσισμός, ο σεξισμός και
διακρίσεις που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό
είναι κοινωνικές αντιλήψεις σε μια κοινωνία που ζει κάτω από
απάνθρωπες συνθήκες οι οποίες συντηρούνται από
τ ο ν
ιμπεριαλισμό.
11. Ο αγώνας μας ενάντια στα αίτια των κοινωνικών
διακρίσεων είναι αγώνας για ένα κόσμο που
μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να
δημιουργήσουν, να ζήσουν και να προοδεύσουν.
Η ΠΟΔΝ καλεί την διεθνή αντιιμπεριαλιστική
νεολαία να σταθεί απέναντι από κάθε είδους
κοινωνική ανισότητα και διακρίσεις και
να εστιάσει στους πραγματικούς λόγους
που οδηγούν τους ανθρώπους σε τέτοιες
αντιλήψεις και συμπεριφορές, παλεύοντας
για την εξάλειψη κάθε εκμετάλλευσης και
κάθε μορφής με την οποία εκδηλώνεται.

Γενάρης
2020

1. Η φύση απειλείται όχι λόγω της ανάπτυξης και της κάλυψης των αναγκών των
λαών, αλλά λόγω της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η ανεύθυνη χρήση της Γης, η
αδιάκριτη χρήση και η κατάχρηση της φύσης και η καταστροφή του περιβάλλοντος
είναι συνέπειες αυτού του τρόπου παραγωγής, της αδιάκοπης ζήτησης για κέρδος,
της επιβολής των επιταγών της αγοράς και της αρπακτικής φύσης του καπιταλισμού.
2. Η παγκόσμια απερίσκεπτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ειδικά η
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στοχεύει στη συσσώρευση
ολοένα και περισσότερου πλούτου στα χέρια όλο και λιγότερων ανθρώπων, υπό τη
λογική του άμεσου κέρδους.
3. Το περιβάλλον θυσιάζεται στο βωμό της “ανάπτυξης”, για την αύξηση των κερδών
των λίγων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν διογκωθεί ως αποτέλεσμα της
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, της άνισης ανάπτυξης και των πολιτικών λιτότητας
που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις πάνω σε κονδύλια πολιτικών προστασίας του
περιβάλλοντος.
4. Η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλο τον κόσμο
είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού
προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη νεολαία. Η αλλαγή
του κλίματος ορίζεται ως μεταβολή που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι μετεωρολογικές
και περιβαλλοντικές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κλιματική αλλαγή
οδηγεί σε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν την ανθρωπότητα,
όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάγων, τα ακραία
καιρικά φαινόμενα, οι αλλαγές στο οικοσύστημα και πολλά άλλα.

9. Οι βόμβες και όλα τα είδη πολεμικών όπλων αφήνουν τα τοξικά τους κατάλοιπα
στο έδαφος, έτσι οι βλαβερές ουσίες επιδεινώνουν την ποιότητά του. Εξίσου σοβαρό
είναι το φαινόμενο της ρύπανσης των υδάτινων πόρων, καθιστώντας το νερό
σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλο για χρήση. Ταυτόχρονα, με την κατασκευή
πυρηνικών και ατομικών όπλων μαζικής καταστροφής, ο πλανήτης μας έχει γίνει
ένα “γιγάντιο σφαιρικό ναρκοπέδιο”.
10. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους προς όφελος του
λαού. Η ευημερία των λαών του κόσμου θα είναι δυνατή μόνο μέσα σε ένα καθαρό
και υγιές περιβάλλον, στο οποίο όλοι θα έχουν τις απαραίτητες υλικές συνθήκες για
μια σταθερή ζωή, με υγιεινή διατροφή, απαλλαγμένη από ασθένειες που μπορούν
να αποφευχθούν, έναν κόσμο στον οποίο όλοι θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό και
πόσιμο νερό και όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν καθαρό αέρα και ενέργεια για
θέρμανση ή ψύξη.
11. Χαιρετίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις που εγείρουν αιτήματα κατά της
περιβαλλοντικής εκμετάλλευσης και επαναβεβαιώνουμε ότι ο αγώνας για την
προστασία του περιβάλλοντος και υπέρ των λαών, δεν μπορεί να διαχωριστεί από
τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον καταστροφικό χαρακτήρα του που
στοχεύει στο να βγάλει κέρδος ακόμα και από το περιβάλλον. Προειδοποιούμε
επίσης, ότι οι αγώνες αυτοί δεν μπορούν να δοθούν ατομικά ούτε πρέπει να
τοποθετούν στο επίκεντρο τη ατομική ευθύνη των μεμονωμένων ανθρώπων,
αποπροσανατολίζοντας έτσι από την αληθινή ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι
άλλη από την προσπάθεια των μονοπωλίων για να συλλέξουν όσα περισσότερα
κέρδη μπορούν.

5. Η αλλαγή του κλίματος όπως και οι πόλεμοι και η μετανάστευση αποτελούν μια
υπαρξιακή απειλή για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο
αγνοούν τις συμβουλές επιστημόνων ώστε να εξυπηρετήσουν τα ιμπεριαλιστικά
τους συμφέροντα(βλ. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Emanuel Macron κ.α.). Στον
ανταγωνισμό των κρατών για τη μετατόπιση των συνεπειών σε άλλους, οι λαοί θα
υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Εκτός από αυτό, υποτιθέμενες «φιλικές προς
το περιβάλλον» ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, προσπαθούν να ελέγξουν σημαντικούς
φυσικούς πόρους στις εξαρτημένες χώρες με ψευδο-οικολογικές δικαιολογίες,
απειλώντας την κυριαρχία των τελευταίων.

12. Πρέπει να φτάσουμε σε όλη τη νεολαία του κόσμου και να επιδιώξουμε να
ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε. Καταγγέλλοντας τις ψευδείς λύσεις που
το καπιταλιστικό σύστημα παρουσιάζει ως αδιαμφισβήτητες, να κινητοποιηθούμε
για τον επακόλουθο αγώνα για την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και της
οικολογικής ισορροπίας, για το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον, για έναν κόσμο
ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των λαών, των δικαιωμάτων και της κοινωνικής
προόδου. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν ολιστικά,
εκτός αν η κοινωνία αναλάβει συλλογικά τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

6. Οι πολιτικές που αποσκοπούν στη ρύθμιση του προβλήματος με τους μηχανισμούς
της αγοράς, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Παρισιού, δεν
μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, όπως δεν μπορούν
να λύσουν τόσα άλλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί
του κόσμου. Η εμπορευματοποίηση της φύσης, θέτοντας στα χέρια των
υπευθύνων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα να
πληρώνουν για να συνεχίσουν να μολύνουν, δεν είναι η λύση!

13. Ο αγώνας για την ανατροπή του
ιμπεριαλισμού είναι μονόδρομος.
Για εμάς, ο αγώνας ενάντια στον
ιμπεριαλισμό δεν είναι μια
εμμονή. Είναι ένας αγώνας
για την προστασία της
ανθρωπότητας.

7. Δεκάδες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στην Αφρική και
τη Μέση Ανατολή, υποφέρουν από την έλλειψη πρόσβασης στο
νερό. Το δικαίωμα πρόσβασης στα ύδατα και την αποχέτευση
αναγνωρίζεται διεθνώς ως ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο μια
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι περισσότερα
από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται αυτών των
αγαθών. Επίσης, η ιδιωτικοποίηση του νερού εξαπλώνεται,
ιδιαίτερα στις λεγόμενες “ανεπτυγμένες χώρες”, και πρέπει να
καταπολεμηθεί.
8. Φέτος, η πυρκαγιά στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ως
παράδειγμα πολλαπλών περιπτώσεων, κατέδειξε τις σοβαρές
συνέπειες των επεκτάσεων των διακρατικών συμφερόντων
στην περιοχή, οδηγώντας όχι μόνο στην καταστροφή φυσικών
πόρων και βιοποικιλότητας αλλά θέτοντας και σε κίνδυνο την
ζωή ιθαγενών Αμαζόνιων λαών. Οι αληθινοί υπεύθυνοι για τη
φωτιά στο Αμαζόνιο είναι οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, που βασίζονται
όχι μόνο στην κυβέρνηση Bolsonaro αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για να διατηρήσουν την παραγωγή και τα κέρδη τους από την
εκμετάλλευση της εργασίας, την πείνα και τη δυστυχία.
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ΕΔΟΝόπουλα

T

ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων και φέτος διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο
την εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2020». Τα φετινά «Κάλαντα Αλληλεγγύης»
είναι αφιερωμένα στα παιδιά που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και
Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στη Κοφίνου. Τα παιδιά αυτά είναι η
πιο ευαίσθητη από τις κατηγορίες ατόμων που γίνονται δέκτες της κατάστασης
αβεβαιότητας που ζουν όλα τα άτομα που διαμένουν στο Κέντρο, αφού η παιδική τους
ηλικία σημαδεύεται τις πλείστες φορές από τα βιώματα του πολέμου και τον ξεριζωμό,
ενώ πρέπει να ζήσουν σε μια νέα πατρίδα και να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα με
ελάχιστες ευκαιρίες να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Λόγω αυτών των δυσκολιών
η παιδική ταυτότητα των παιδιών αυτών, πολλές φορές κλονίζεται σημαντικά αφού
αδυνατούν να καλύψουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας τους.
Η απόφαση για την αφιέρωση της φετινής εκστρατείας στα παιδιά του Κέντρου, στοχεύει
πρώτιστα στην ενημέρωση της κυπριακής κοινωνίας για τους λόγους που ωθούν τους
ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους προς αναζήτηση μιας καλύτερης
ζωής. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις εμπόλεμες ζώνες στον κόσμο και ιδιαίτερα
στην περιοχή μας, δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία έκπληξη η αύξηση σε άτομα που
αιτούνται ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, θέλουμε να ενημερώσουμε
και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία για τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων
αυτών, κατά την μετεγκατάσταση τους είτε πρόκειται για πρόσφυγες είτε για μετανάστες.

Γενάρης
2020
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Το Κέντρο στη Κοφίνου λειτουργεί από το 2004 και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας
μέχρι 400 περίπου ατόμων. Στο Κέντρο φιλοξενούνται τα άτομα που υποβάλλουν
γραπτή αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας όπως επίσης φιλοξενούνται άτομα και
οικογένειες μέχρι τη διεκπεραίωση των διαδικασιών του αιτήματος διεθνούς προστασίας.
Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που επικρατούν, το Κέντρο λειτουργεί υπό
συνθήκες πληρότητας αφού σε αυτό διαμένουν και άτομα που έχουν εξασφαλίσει το
καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, αλλά αδυνατούν
να ενοικιάσουν κατοικία ή βρίσκονται εν αναμονή της έγκρισης της αίτησης τους για
παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Επιδίωξη του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, είναι να προσφέρουμε έμπρακτα
την αλληλεγγύη μας στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, είτε βρίσκονται στην Κύπρο, είτε σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Προς αυτή την κατεύθυνση επιθυμούμε να διαθέσουμε τους
πόρους που θα μαζευτούν από την εκστρατεία, για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των παιδιών που διαμένουν στο Κέντρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά θα
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και να αναπτυχθούν σε
ένα ασφαλές περιβάλλον με πρόσβαση μεταξύ άλλων, στην υγεία στη μόρφωση και
στο παιχνίδι.
•Μελίνα Μελετίου,
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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Χριστουγεννιατικη εκδήλωση του Δήμου
Πάφου
Περίπτερο της ΕΔΟΝ Λάρνακας στη
Χριστουγεννιατικη εκδήλωση του Δήμου
Λάρνακας

Χριστουγεννιατικη εκδήλωση της ΕΔΟΝ
Λευκωσίας - Κερύνειας στη Φανερωμενη

H

προσέγγιση που υιοθετεί η Cyta στον τομέα της ΕΚΕ είναι ολιστική. Αγκαλιάζει όλους
τους τομείς της κοινωνίας, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που έχει προς τους
πελάτες, το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της, την ευρύτερη
κοινωνία, το κράτος και το περιβάλλον. Στη βάση αυτής της προσέγγισης, το 2004
υπέγραψε τον «Χάρτη Αειφορίας» (Sustainability Charter) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών ΕΤΝΟ, με τη δέσμευση η Cyta να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες
τα οποία να προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Το περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Cyta. Η πολιτική
που ακολουθεί βασίζεται στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην
αειφόρο ανάπτυξη και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
τους στο περιβάλλον.
Η πιστή τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και
η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που λειτουργεί ο Οργανισμός. Έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων,
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων, με στόχο να μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα
από τη δράση της, σεβόμενη το περιβάλλον που τη φιλοξενεί. Έτσι, σε συνεργασία με τον
Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τη πρωτοβουλία ‘Πρασινίζουμε την Κύπρο’, πραγματοποιεί
δενδροφυτεύσεις, σε διάφορες κοινότητες, δασικές περιοχές και δήμους, αντίστοιχες με το 10%
των νέων συνδέσεων της Υπηρεσίας Cytavision. Δηλαδή για κάθε δέκα νέες συνδέσεις Cytavision
φυτεύει ένα δέντρο.
Οι οργανωμένες δενδροφυτεύσεις που ξεκίνησαν από το 2016 με το Πάρκο Ακαδημίας στην
Αγλαντζιά και στο Δήμο Έγκωμης, συνεχίστηκαν το 2017 στις κοινότητες Ορμήδειας και στο
Δήμο Πάφου, ενώ το 2018 έχουν δενδροφυτευθεί οι ημιορεινές κοινότητες Οράς και Αγίου
Αμβροσίου Λεμεσού οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Το
2019 δενδροφυτεύτηκε η κοινότητα Χανδριών στην ορεινή επαρχία Λεμεσού ενώ δενδρύλλια

Περίπτερο της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
στη Χριστουγεννιατικη λεωφόρο
του Δήμου Δερύνειας

φυτεύτηκαν και στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία και ταυτόχρονα μελετούνται
αντίστοιχες δράσεις Παγκύπρια.
Παράλληλα, με τις πρωτοβουλίες της αυτές, η Cyta συμβάλλει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης και συμβάλλει εποικοδομητικά, με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα από τις καθημερινές της
λειτουργίες, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας.

μαθητές
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ώρα που τέθηκαν σε εφαρμογή οι εξετάσεις ανά τετράμηνο και εμείς με την σειρά μας ρωτήσαμε 5 μαθητές της Α’ Λυκείου κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις εξετάσεις.
Από τις απαντήσεις μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το Υπουργείο εφάρμοσε τις εξετάσεις αυταρχικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εναντίωση μαθητών και καθηγητών.
Οι συμμαθητές μας θεωρούν ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα έχει επιπτώσεις τόσο στους ίδιους όσο και στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Θεωρείς ότι υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος διδασκαλίας με βάση την υφιστάμενη ύλη;
Προσωπικά πιστεύω πως ο χρόνος διδασκαλίας δεν είναι αρκετός. Ακόμα και οι καθηγητές μας το επαναλαμβάνουν
συνεχώς. Για παράδειγμα ενώ είχαμε διδαχτεί μόνο μερικά πράγματα από την ύλη μας, εξεταστήκαμε σε
ολόκληρη την ύλη. Το μάθημα παραδίδεται βιαστικά και αυτό προκαλεί άγχος τόσο σε εμάς τους μαθητές όσο
και στους καθηγητές μας. Καταλήγω στο ότι το νέο σύστημα δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο εμάς τους μαθητές
που δεν προλαβαίνουμε να διδαχτούμε όλη την ύλη αλλά επηρεάζει και τους καθηγητές. Το αποτέλεσμα είναι
το μάθημα να μην παραδίδεται όσο ομαλά θα παραδιδόταν αν δεν είχαμε τις εξετάσεις τετράμηνων.
Γιώργος Αρέστη, Α΄ τάξη
Λύκειο Αραδίππου
Πιστεύεις ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη την άποψη των μαθητών και των καθηγητών;
Πιστεύω πως το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη την άποψη των μαθητών και των καθηγητών αφού είναι
προφανές πως αν το έκανε δεν θα υπήρχαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Υπουργείου και μαθητών, καθηγητών
σήμερα. Το Υπουργείο προσπαθεί κατ’ εμένα να δοκιμάσει καινούρια πράγματα χωρίς ιδιαίτερη έρευνα.
Πρέπει να αρχίσει να προβληματίζεται εφόσον το ήδη βαρυφορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών έγινε πλέον
ανυπόφορο με αποτέλεσμα την ακαριαία πτώση του ηθικού των μαθητών και την περισσότερη αδιαφορία τους
για το σχολείο. Οι καθηγητές επίσης δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση αφού η ύλη είναι ακατόρθωτο
να καλυφθεί στο χρονικό διάστημα που τους παρέχεται. Μαθητές και καθηγητές αναμένουν τη στιγμή που θα
υπάρξει ουσιαστική συζήτηση με το Υπουργείο έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση.
Χαρά Χηράτου, Α΄τάξη
Λύκειο Αγίας Φύλας
Πιστεύεις ότι με τις κεντρικές εξετάσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι μαθητές και ειδικά
αυτοί των Τεχνικών Σχολών;
Είναι φανερό ότι οι εξετάσεις ανά τετράμηνο έχουν προκαλέσει αναστάτωση και αυξημένο άγχος στους μαθητές
της Α’ Λυκείου αφού είναι το μόνο που κατάφεραν μέχρι στιγμής. Να αναφέρω ότι οι μαθητές των Τεχνικών
Σχολών δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους μαθητές των Λυκείων διότι διδάσκονται διαφορετικές
περιόδους αλλά εξετάζονται την ίδια εξέταση. Επομένως οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών έχουν χαμηλότερα
αποτελέσματα γιατί δεν έχουν καλύψει την απαραίτητη ύλη ώστε να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα για την
εξέταση. Αξίζει να τονιστεί η αδικία που φαίνεται στο γεγονός ότι, σε μια τάξη Τεχνικών Σχολών ο αριθμός
των μαθητών συνήθως δεν υπερβαίνει το δέκα, σε αντίθεση με τάξεις Λυκείων που φτάνουν τους είκοσι πέντε
μαθητές. Συμπερασματικά δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο.
Ξένια Χατζηστεφάνου, Α΄ τάξη
Τεχνική Α΄ Λευκωσίας
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Ποια η άποψη σου για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο τώρα που τέθηκαν
σε εφαρμογή;
Ως μαθήτρια της Α’ λυκείου επιθυμώ να εκφράσω την αγανάκτηση μου για όλα
αυτά που έζησα κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου. Πραγματικά μου
ήταν πολύ δύσκολο να διαβάζω για τα καθημερινά διαγωνίσματα, 45λεπτα και
20λεπτα, και παράλληλα να έχω χρόνο να ασχοληθώ και λίγο με τον εαυτό
μου. Δεν είχα χρόνο για τις δραστηριότητές μου. Το άγχος, το στρες και η
πίεση αυξάνονταν όσο πλησίαζε ο καιρός των εξετάσεων. Το καθημερινό μου
πρόγραμμα ήταν γεμάτο από φροντιστήρια για να προλάβουμε να καλύψουμε
την ύλη. Λυπάμαι πραγματικά μου σπατάλησα όλα μου τα απογεύματα στα
φροντιστήρια την στιγμή που μπορούσα να πάω για ένα καφέ με τους φίλους
μου, να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ. Μέχρι 29 Νοεμβρίου τρέχαμε να
προλάβουμε την ύλη. Ο χρόνος που μας έδωσαν για να κάνουμε επανάληψη
και να διαβάσουμε για τις εξετάσεις ήταν ελάχιστος. Δεν υπήρχε ουσιαστική
κατανόηση του μαθήματος, απλά συνεχής προσπάθεια για αποστήθιση
ολόκληρων σελίδων. Οι καθηγητές γίνονταν όλο και πιο πιεστικοί μαζί μας.
Νιώθω εξάντληση, θυμό και ανάγκη για βοήθεια ώστε να μην χρειαστεί να
ξαναζήσω όλα αυτά που πέρασα καθημερινά στο σχολείο.
Χρυσάνθη Χριστοδούλου Α΄ τάξη
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος
Θεωρείς ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι καλύτερo από το
προηγούμενο;
Δυστυχώς το καινούργιο σύστημα με τον τρόπο που εφαρμόστηκε και τις έννοιες
που το θεσμοποιούν, υπήρξαν παράγοντες για να δημιουργηθεί διχόνοια και
αντιπαράθεση μεταξύ του μαθητικού κινήματος, των καθηγητών αλλά και
των φορέων της παιδείας με το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να αντισταθούμε
ενάντια σε αυτούς που οδηγούν την δημόσια παιδεία προς την διάλυση,
να μην τους αφήσουμε να αφαιρέσουν την έννοια του ανθρωποκεντρικού
σχολείου και να σταματήσουν να ενισχύσουν την εξετασιοκεντρικό σχολείο
κάνοντας εμάς τους μαθητές πειραματόζωα και “στρατιωτάκια”. Θέλουμε
ένα σχολείο που να προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση και να μην εξοντώνει!
Αντρέας Παναγίδης, Α΄ τάξη
Τεχνική Σχολή Λάρνακας
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Σταμάτης Κραουνάκης
και Σπείρα Σπείρα
Στην Κύπρο φτάνουν με τον νέο χρόνο
ο Σταμάτης Κραουνάκης και οι Σπείρα
Σπείρα. Μαζί θα παρουσιάσουν το
πετυχημένο μουσικό πρόγραμμά τους
που εντυπωσίασε το κοινό στην Ελλάδα.

Πότε:
Σάββατο 25 Ιανουαρίου
και Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 20:30
Που:
Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός
και Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
Πληροφορίες: 22797979

Βασίλης
Παπακωνσταντίνου
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο αιώνιος έφηβος, αυθεντικός,

συναισθηματικός, εκρηκτικός, μετράει «κοντά μισό αιώνα»
πορείας, αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές
συναυλίες.

Μανώλη
Η Μήδεια Χάννα παρουσιάζει
το εμβληματικό μονόπρακτο
του Γιώργου Νεοφύτου
«Μανώλη..!» σε μια νέα,
διαφορετική προσέγγιση.
Το έργο αναφέρεται σε μια
γυναίκα που σκότωσαν το γιο
της μπροστά στα μάτια της «
εκείνη την ημέρα που γέμισεν
ο τόπος φονιάδες». Μιλά στο
μοναδικό πλάσμα που της
έχει απομείνει, το γάτο της, τον Μανώλη.

Πότε: Από Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου μέχρι Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου στις 20:30
Που: Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού - Κοραή 1, Λευκωσία

Πότε: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου στις 21:00
Που: Downtown Live, Λευκωσία

Πληροφορίες: 99361887

Πληροφορίες: 99810011

Πράγματα δικά μου, αληθινά

Παντελής Θαλασσινός
Ο Παντελής Θαλασσινός για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια,
έρχεται στην Κύπρο με το δικό του σχήμα. Στη συναυλία θα
συμμετέχει και η Amalgamation Choir. Τα έσοδα από την πώληση
εισιτηρίων θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της νέας
«Αροδαφνούσας». Στη συναυλία θα συμμετέχει και η Amalgamation Choir.

Πότε: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου στις 20:30
Που: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
Πληροφορίες: 22797979

Το έργο Πράγματα δικά μου, αληθινά του Άντριου Μπόβελ, παρουσιάζεται σε παγκύπρια πρώτη
σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Μια μητέρα. Η δική μου μητέρα. Ούτε καταλάβαινα ούτε είχα
το θάρρος να τη ρωτήσω. Τώρα που είμαι κι εγώ γυναίκα, παντρεμένη με παιδιά, δεν χρειάζεται
να ρωτήσω: ξέρω πολύ καλά γιατί κοπανάει μια γυναίκα το κεφάλι της πάνω στον κορμό
του δέντρου. O Αυστραλός συγγραφέας Άντριου Μπόβελ
συνθέτει ένα οικείο σύμπαν, φέρνοντας στο προσκήνιο
τους οικογενειακούς δεσμούς και την ανθεκτικότητά τους.

Πότε:
Παραστάσεις από 17 Ιανουαρίου και κάθε
Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30 και Κυριακή στις 18.00
Που: Θέατρο ΘΟΚ, Λευκωσία
Πληροφορίες: 77772717

νέοι εργαζόμενοι

Μ

ετά την ανάπαυλα των διακοπών των
Χριστουγέννων, για όσους είχαν
αυτή την «πολυτέλεια», οι ρυθμοί
επιστρέφουν σιγά σιγά και η
κυπριακή κοινωνία επιστρέφει
στην ρουτίνα της. Πάντα το τέλος μιας
χρονιάς και η αρχή μιας άλλης, είναι
καλές ευκαιρίες να αναλογιστούμε,
να ανασκοπήσουμε, να κάνουμε
απολογισμούς για το παρελθόν και
σχέδια για το μέλλον.
Το 2019, όπως και κάθε χρονιά, μας
άφησε πολλά να θυμόμαστε, λόγους να
ελπίζουμε, επιτυχίες πάνω στις οποίες
πρέπει να χτίσουμε αλλά και λάθη από
τα οποία οφείλουμε να αντλήσουμε
πείρα και να εξάγουμε συμπεράσματα. Τα
πιο πάνω ισχύουν τόσο σε ατομικό αλλά
και σε συλλογικό επίπεδο. Το τμήμα Ν.Ε.
της ΕΔΟΝ έδωσε την μάχη και την χρονιά που
μας πέρασε, για να πρωτοστατήσει και να είναι
παρών σε όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα
του νέου εργαζόμενου στην Κύπρο, ο οποίος
προσπαθεί μέσα στην εργασιακή ζούγκλα να τα
βγάλει πέρα και να σχεδιάσει το μέλλον του.
Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας
αποτελεί και η παρούσα στήλη η οποία
σε κάθε τεύχος καταπιάνεται με ένα
ζήτημα αυτού του ενδιαφέροντος.
Ενώ σε πολλές περιπτώσεις το
περιεχόμενο της στήλης μας ήταν
περισσότερο «ειδησεογραφικό»,
συχνά καταπιανόταν και με πάγια
ζητήματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους, τις διεκδικήσεις
τους αλλά και με ευρύτερα
ζητήματα.
Συγκεκριμένα, εντός του 2019
αρθρογραφήσαμε για ζητήματα
όπως τον ρόλο της απεργίας και
την ανάγκη για τους εργαζομένους
να κρατάνε αυτό το μέσω πάλης
παρά πόδας, ακόμα και σε περιόδους
«ηρεμίας» καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που
η
εργοδοσία δεν παίρνει από λόγια και η απάντηση
σ τ ι ς
πιέσεις της πρέπει να είναι μαζική, δυναμική και οργανωμένη. Ταυτόχρονα
αναδείξαμε την αναγκαιότητα του δικαιώματος στον συνδικαλισμό, το οποίο
τις τελευταίες προσπάθειες πλήγηκε διαδοχικά, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό.
Σε μια οικονομία όπως η κυπριακή, φυσιολογικά μας απασχόλησε έντονα και
το ζήτημα του τουρισμού. Ενώ σε συγκεκριμένο τεύχος καταπιαστήκαμε με
τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό και το πως η κυβέρνηση
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επιτίθεται αδιάκοπα και σε αυτή την επαγγελματική ομάδα,
σε άλλο χρόνο εξετάσαμε πιο συγκεκριμένα το ζήτημα των
εποχιακών εργατών. Είναι γεγονός πως μεγάλος αριθμός
νέων, ειδικότερα από την επαρχία Αμμοχώστου, εργάζονται
κατά την διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού, «σεζόν»,
γνωρίζοντας όμως πως θα πρέπει να διανύσουν το
υπόλοιπο της χρονιάς στην αβεβαιότητα.
Και ενώ συζητήσαμε για τα δικαιώματα όλων όσων
εργάζονται για να προσφέρουν στους υπόλοιπους
πρόσβαση στην αναψυχή και τις διακοπές, δεν
παραλείψαμε να εξετάσουμε και το σε πιο βαθμό οι
νέοι στην Κύπρο σήμερα έχουν πραγματικά πρόσβαση
σε «διακοπές». Όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα,
ασχοληθήκαμε ακόμα με το θέμα του κατώτατου μισθού
αλλά και με αφορμή τα, ούτε φέτος λίγα, εργατικά
ατυχήματα ανοίξαμε την συζήτηση της ασφάλειας στο
χώρο εργασίας.
Επίσης, ένα ακόμα ζήτημα το οποίο αφορά μια κάπως
πιο εξιδεικευμένη ομάδα των εργαζομένων είναι αυτό της
έρευνας. Είναι γεγονός πως νέοι επιστήμονες που επιθυμούν
να εργαστούν στην Κύπρο, συναντούν μια κάθε άλλο πάρα
φιλική κατάσταση η οποία τους ωθεί πολλές φορές μέχρι και στην
αναζήτηση δουλειάς στο εξωτερικό. Σε άρθρο γύρω από το ζήτημα
αυτό, παραθέσαμε τις πραγματικότητες που συναντά ένας νέος επιστήμονας
στην Κύπρο όπως επίσης και τις προτάσεις της ΕΔΟΝ.
Δεν αμελήσαμε φυσικά να μιλήσουμε και για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν
άμεσα με την απασχόληση, αποτελούν όμως βασικές έγνοιες του νέου εργαζόμενου.
Τέτοια ήταν αυτό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το θέμα του κόστους
των αεροπορικών ναύλων και σε πάνω από μία
φορά το
θέμα της στέγασης των νέων.
Μέσα από την στήλη του τμήματος
προσπαθήσαμε να προσφέρουμε
στους αναγνώστες της «ν»
ολοκληρωμένη και εναλλακτική
ενημέρωση για τα όσα
συμβαίνουν καθημερινά
γύρω μας και σκοπίμως
αποσιωπούνε από τα
φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.
Στην ίδια κατεύθυνση θα
συνεχίσουμε και το 2020
προσπαθώντας πάντα
να κάνουμε καλύτερη και
να αναβαθμίσουμε την
ποιότητα της δουλειάς μας.

