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Κάθε Απρίλη εδώ
και 51 χρόνια
αποτίουμε φόρο
τιμής. Φόρο τιμής
σε δύο άξια τέκνα
της Κύπρου, οι
οποίοι πλήρωσαν
με τη ζωή τους
την πίστη τους
σε μια πατρίδα
ενωμένη, μητέρα
όλων των
παιδιών της,
Ελληνοκυπρίων
και
Τουρκοκυπρίων.
Σε δύο
συντρόφους, που
μετέφεραν μαζί
σε όλη την Κύπρο
το μήνυμα της
αδελφοσύνης Ε/κ
και Τ/κ, κόντρα
στον εθνικισμόσοβινισμό,
ο οποίος
εκτρεφόταν
από ξένες
ιμπεριαλιστικές
και ντόπιες
αντιδραστικές
δυνάμεις. Ήταν
11 Απριλίου 1965,
όταν ο Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου
και ο Κώστας
Μισιαούλης,
έπεφταν
νεκροί από τις
σφαίρες των
φασιστών της
Τουρκοκυπριακής
τρομοκρατικής
οργάνωσης ΤΜΤ.
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χρόνια μετά, η θυσία τους παραμένει
άσβεστος φάρος κοινού αγώνα Ε/κ
και Τ/κ για την απελευθέρωση και
επανένωση του τόπου και του λαού
μας, μακριά από ιμπεριαλιστικές
επιβουλές, ξένα συμφέροντα και
εθνικιστικές ρητορείες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει
βιώσιμη λύση του Κυπριακού, εάν ο ιμπεριαλισμός έχει
χέρι στην εγγύηση της λύσης. Δεν μπορούμε να μιλούμε
για καλύτερες μέρες, εάν η επίλυση του Κυπριακού
θα στηριχτεί σε συμφωνίες που θα διαιωνίζουν την
παρουσία του ΝΑΤΟ στον τόπο μας. Δεν μπορεί να
αντέξει σε βάθος χρόνου η ειρήνη, εάν ακόμα βρίσκουν
εύφορο έδαφος φωνές που μιλούν για «διχοτόμηση»,
«δύο κράτη», «ένωση» κ.ο.κ.
Είναι χιλιοειπωμένο, αλλά φαίνεται ότι κάποια κόμματα
και πολιτικοί είτε αγνοούν το κακό που προκαλούν
στην υπόθεση επίλυσης του Κυπριακού, είτε συνειδητά
θέλουν να ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Η λύση ΔΔΟ
κατέστη η μόνη εφικτή μορφή λύσης, λόγω των
τετελεσμένων που προκάλεσε ο βίαιος διαχωρισμός
του κυπριακού λαού, μετά το πραξικόπημα και
την εισβολή. Επελέχθη ως η μόνη δίκαιη -υπό τις
περιστάσεις- μορφή λύσης από τον αείμνηστο Πρόεδρο
Μακάριο κατά τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου του
1977, επαναβεβαιώθηκε από τον αείμνηστο Πρόεδρο
Σπύρο Κυπριανού το 1979, καταγράφηκε στις ομόφωνες
αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 και είναι
η μορφή λύσης που ΟΛΟΙ οι εκλελεγμένοι Προέδροι της
Δημοκρατίας διαπραγματεύονταν. Την ίδια ώρα, όμως,
καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων, να αφήσει τα τεχνάσματα
και τις παλινδρομήσεις και να πατήσει πάνω στις
συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ ακόμα πιο γερά, για να
μπορέσουν οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν.
Και φέτος, λοιπόν, δίνουμε μαζικά το παρών μας στην
πορεία μνήμης και τιμής Καβάζογλου-Μισιαούλη, στις
10 Απριλίου, με προσυγκέντρωση στο Πέρα Χωριό
Νήσου.

Όποιος δεν είναι μαζί τους, είναι εχθρός τους
Ενώ η Κυβέρνηση επιδιώκει την ενότητα μεταξύ των
πολιτικών δυνάμεων και του λαού στο Κυπριακό,
την ίδια ώρα δε χάνει ευκαιρία να μας αποδεικνύει
την αυταρχικότητα την οποία τη διακατέχει, αφού
λειτουργεί με το δόγμα «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι
εχθρός μας». Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα,
αφού οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του
κυβερνώντος ΔΗΣΥ, αναφερόμενος στην απεργία
των νοσηλευτών, λέγοντας τους λίγο πολύ «να πάνε
αλλού να βρουν αλλού δουλειά εάν δεν τους αρέσει
στο δημόσιο», καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο
ασκεί πολιτική η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

πολιτική

Πρώτα ήταν οι εργαζόμενοι στη «ΖΗΝΩΝ» οι οποίοι
διεκδικώντας χρήματα, τα οποία οι ίδιοι είχαν
παραχωρήσει μέσω συμβιβασμού με την εταιρεία, 2
χρόνια πριν, αντιμετωπίστηκαν από κυβέρνηση και
ΔΗΣΥ ως οι καταστροφείς της οικονομίας, για ποσό…
47,000 ευρώ. Στη συνέχεια οι μαθητές αποκαλέστηκαν
«καθοδηγούμενοι» από τον Υπουργό Παιδείας, επειδή
δεν κτυπούσαν παλαμάκια στις αλλαγές που προωθεί,
εισάγοντας ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση
και μετατρέποντας τους μαθητές σε πειραματόζωα.
Την ίδια ώρα, οι φοιτητές που αντιδρούσαν στο
κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας, δε λήφθηκαν
καν υπόψη από τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος με
μονόλογο έκανε «διάλογο», στερώντας σε πολλούς
φοιτητές το στήριγμα της φοιτητικής χορηγίας.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των νοσηλευτών
Τελευταίος στόχος της κυβέρνησης; Οι νοσηλευτές
και ο αγώνας τους για πανεπιστημιακή αναγνώριση
του πτυχίου τους από την Πολιτεία. Τόλμησαν οι
«βολεμένοι» νοσηλευτές να διεκδικήσουν; Τόλμησαν
οι «προνομιούχοι» νοσηλευτές του δημοσίου να
αγωνιστούν για τα αυτονόητα; Αυτό δεν πρόκειται να
περάσει, σκέφτηκε ο κ. Αβέρωφ και ξεκίνησε μια άνευ
προηγουμένου επίθεση και λασπολογία ενάντια σε μια
ομάδα ανθρώπων, που δίνουν καθημερινά όλη τους
την ψυχή για να φροντίσουν τους συγγενείς μας που
είναι άρρωστοι, να σώσουν το παιδί που κτύπησε με
το αυτοκίνητο, να κάνουν παρέα στους παππούδες μας
που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Τους νοσηλευτές
που «κτυπούν» 12ώρα, 14ώρα συνεχούς υπηρεσίας,
την ώρα που ο κ. Αβέρωφ οδηγεί τρακτέρ και μαζεύει
λαχανικά, πάντα με τη συνοδεία καμερών.
Οι νοσηλευτές δε ζητούν λεφτά κύριοι κυβερνώντες.
Ζητούν ίση μεταχείριση και αναγνώριση της
πανεπιστημιακής τους μόρφωσης, την οποία απέκτησαν
με χιλιάδες ώρες διάβασμα και ώρες πρακτικής
εξάσκησης. Οδηγήθηκαν στην απεργία λόγω των δικών
σας δηλώσεων και ενεργειών. Συνεχίζουν την απεργία,
μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, λόγω
της δικής σας αδιαλλαξίας και αυταρχικότητας, αν
και προηγήθηκε μετά από πολλή πίεση συνάντηση
μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν είναι δυνατόν να λέτε
ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 40 εκατομμύρια το χρόνο
για επαγγελματίες οπλίτες, βλέποντας ψηφοθηρικά
το θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, ενώ
την ίδια ώρα επιτίθεστε στους νοσηλευτές, οι οποίοι
δεν ζητούν λεφτά, αλλά αναγνώριση. Για εμάς είναι
ξεκάθαρο το θέμα: οι κυβερνώντες δε θέλουν κανένα
να αντιδρά, να διεκδικεί και να αγωνίζεται για τα
δικαιώματα και το μέλλον του. Φοβούνται μια επιτυχή
κατάληξη του αγώνα των νοσηλευτών, γιατί αυτό θα
στείλει το μήνυμα στην κοινωνία πως ο μόνος δρόμος
είναι ο αγώνας και η διεκδίκηση και όχι η μεμψιμοιρία
και η παραίτηση.
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Οι φοιτητές στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα μέσα
από τις φοιτητικές εκλογές
Αυτό το μήνυμα ήδη το στέλνουν οι φοιτητές, μέσα
από τις φοιτητικές εκλογές σε Κύπρο και εξωτερικό.
Οι συνεχόμενες νίκες της Προοδευτικής, με πρωτιές,
αυτοδυναμίες, αλλαγές του συσχετισμού δυνάμεων σε
φοιτητικές ενώσεις και γενικά της καθημερινής πάλης
τους για τα δικαιώματα τους, στέλνουν το μήνυμα
πώς η νεολαία δε σκύβει το κεφάλι και πως με την
Αριστερά υπάρχει ελπίδα. Οι εκλογές ποτέ δεν ήταν
αυτοσκοπός για εμάς, αλλά σταθμός στη δράση μας
και εφαλτήριο νέων αγώνων. Με τα συνεχόμενα θετικά
αποτελέσματα της Προοδευτικής Κ.Φ., μπορούμε να
είμαστε βέβαιοι πως αυτός ο τόπος έχει μέλλον!

Μπορείς να κάνεις τη διαφορά
Παλινδρομήσεις στο Κυπριακό για εσωτερική
κατανάλωση από την κυβέρνηση, επικίνδυνες θέσεις
από κόμματα της αντιπολίτευσης για τη μορφή της λύσης,
επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και εκτόξευση
λάσπης σε όποιες ομάδες εργαζομένων αντιδρούν και
διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον, αυταρχικότητα,
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος της
κοινωνίας, παραχάραξη της ιστορίας, ρουσφετολογία,
διορισμοί ημετέρων, είναι μόνο μερικά από αυτά που
συνθέτουν την κατάσταση της κυπριακής κοινωνίας
τα τελευταία τρία χρόνια, με τη νεοφιλελεύθερη
διακυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.
Αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αυτοί είναι! Το
ζήτημα είναι να αντιληφθούμε ως νεολαία, πώς δεν
μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον μας στα χέρια τους
και να παραιτηθούμε. Η αποχή δεν είναι επιλογή, δεν
είναι άποψη. Είναι ακόμα ένα όπλο στα χέρια εκείνων
που παίζουν μαζί μας λες και είμαστε αριθμοί σε ένα
χαρτί. Είναι επιβράβευση των αντιλαϊκών πολιτικών
που ακολουθεί η διακυβέρνηση ΔΗΣΥ τα τελευταία τρία
χρόνια.
Στις 22 του Μάη μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Μπορούμε
να κάνουμε τη διαφορά. Με την ψήφο σου στο ΑΚΕΛΑριστερά Νέες Δυνάμεις, μπορείς να δώσεις ελπίδα στα
όνειρά σου. Μπορείς να στείλεις το μήνυμα πως δεν
πρόκειται να αφήσουμε τη γενιά μας να χαθεί για τα
κέρδη του Κεφαλαίου.
Μην τους αφήσεις να αποφασίζουν για σένα. Έχεις
άποψη! Κατάθεσέ την!
Στις 22 του Μάη, ψηφίζουμε ΑΚΕΛ για το μέλλον μας,
τη ζωή μας, την αξιοπρέπεια μας.
Μπορείς να κάνεις τη διαφορά!
•Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

παραπολιτικά
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Βομβιστική επίθεση στ
ις Βρυξέλλες με
δεκάδες νεκρούς. Δράστης
και πάλι το made
in USA Ισλαμικό Κράτος.
Ναι made in USA!
Η Χίλαρυ Κλίντον το είπ
ε αυτολεξεί «Εμείς
τους ιδρύσαμε!». Όπως
και παλαιότερα με
τους Ταλιμπάν, όταν έγρ
αφαν οι Αμερικάνοι
για τον Μπιν Λαντεν «Ο
Αντι-Σοβιετικός
πολεμιστής οδηγεί το στρ
ατό του στο δρόμο
της ειρήνης».
#stop_imperialism

Εκεί στην ΚΟΠ ακούγεται πως τα βλέπουν
σκούρα τα πράματα. Έπεσαν βλέπετε
πρόσφατα κατά ριπάς τηλεφωνήματα εκ
δεξιών. Άκου εκεί και η Αναγέννηση και η
Καρμιώτισσα και η ΑΕΖ στην Α’Κατηγορία.
Τόσα προοδευτικά σωματεία που να τα
χωρέσει η βρωμιά της ομοσπονδίας. Λέτε
να κάνουν 16 τώρα τις ομάδες μην χαθεί
η πλειοψηφία;
#kop_paragka_dhsy
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Καταζητούνται από τον ΔΗΣΥ όλοι όσοι τόλμησαν να απεργήσουν, επειδή «εν κανί που έχουν μια
δουλεία, έχουν μου τζαι απαιτήσεις;»
Ψηφίστε το καλύτερο προεκλογικό σποτ υποψηφίου βουλευτή και κερδίστε μεταξύ άλλων και
ένα προσωπικό αυτόγραφο από τον ίδιο. Η ψηφοφορία γίνεται στο 7777789 ή στο email: IamSoDesperatePleaseVoteMe@ekloges.com.cy
Αναζητείται δημοσιογράφος ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής συγκεκριμένου κόμματος
στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο ίδιος το αρνήθηκε μάλιστα. Όσοι γνωρίζετε οποιαδήποτε
σχετικά με την πιο πάνω υπόθεση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε
στο WeWantYouBack@megatv.com.cy
Σε άκουσα Πρωτοπόρε να κατακρίνεις και να βρίζεις τον αγώνα των νοσηλευτών με τον
χειρότερο τρόπο, όμως όταν κοντεύουν οι εκλογές εσύ μεταλλάσσεσαι σε συνδικαλιστή.
#Change_For_the_Votes_FPK
Αμείβονται με €5000 όσοι δώσουν τα ονόματα των νοσηλευτών που απεργούν με απώτερο
σκοπό να αφαιρεθεί το 25% από τον μισθό τους. Όποιος έχει οποιανδήποτε πληροφορία
παρακαλώ όπως επικοινωνήσει στο Dhsy_Xounta@antidemocracy.com.cy
Διοργανώνεται από τη ΝΕΔΗΣΥ εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη σύλληψη του δημάρχου Λάρνακας
έξω από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στην Νομική Υπηρεσία. Λεωφορεία από όλες τις
πόλεις. Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ διαφωνεί με τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία αφού καμία σχέση με
την πολιτική και ιδιαίτερα με το ΔΗΣΥ δεν έχει ο δήμαρχος Λάρνακας.

«Είμαστε περήφανοι για τη 40χρονη ιστορία
του κόμματος μας.» Νικόλας Παπαδόπουλος.
Πιθανόν θα μιλάει για την πολιτική…
σταθερότητα του ΔΗΚΟ, aka όπου φυσάει
ο άνεμος και για τα στελέχη τους που είναι
πιστά στο κόμμα τους.
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ΣΙΚΕΝΤΕΥΞΗ με τον
Υπουργό Οικονομικών
κ. Χάρη Γεωργιάδη
«Ν»: Κύριε Γεωργιάδη, είστε
ένας υπουργός ο οποίος
βρίσκεται συνεχώς στην
επικαιρότητα ένεκα του τομέα
ευθύνης του υπουργείου σας.
Ποιό είναι το δικό σας σχόλιο.
Κοιτάξετε να δείτε, αναλάβαμε
μια δύσκολη κατάσταση ένεκα της αποκλειστικής ευθύνης
της προηγούμενης διακυβέρνησης, αλλά η δική μας
κυβέρνηση με ξεκάθαρες και υπεύθυνες κινήσεις έχει
επανεκκινήσει την οικονομία όπως ακριβώς δεσμεύτηκε.
«Ν»: Κύριε υπουργέ, με όλο το σεβασμό, σχεδόν όλοι
οι δείκτες της οικονομίας είναι σε χειρότερη κατάσταση
από όταν αναλάβατε. Πως επανεκκίνησε η οικονομία;
Έχετε κάποιο δίκαιο, αλλά η κατάσταση στην οικονομία
είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομική κρίση και των λαθών των κυπριακών
τραπεζών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ευθύνεται
καμιά κυβέρνηση για αυτά τα δύο γεγονότα. Το
σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε εξηγήσει στον κόσμο ο
οποίος αντιλαμβάνεται και συμφωνεί με τις πολιτικές που
ακολουθούνται. Αυτό λέμε και στους ξένους.
«Ν»: Πως μπορείτε να θεωρείτε ότι ο κόσμος
συμφωνεί, από την στιγμή που έχουμε συνεχώς
απεργίες και κινητοποιήσεις ενάντια στις κυβερνητικές
πολιτικές;
Έχετε κάποιο δίκιο αλλά εμείς κατανέμουμε δίκαια τα
βάρη. Κινητοποιούνται οι εγωιστές και οι αχάριστοι που
δε θέλουν να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί.
Ας μη ξεχνάμε ότι έχουμε και το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα για μερικούς από αυτούς που δήθεν πεινούν.
«Ν»: Συμφώνα με το δείκτη Gini, ως Κύπρος είμαστε
πρωταθλητές στην αύξηση της εισοδηματικής
ανισότητας. Μήπως δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι
εργαζόμενοι;
Έχετε κάποιο δίκαιο αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι
όλοι μας πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί… σας.
Εξάλλου, αν αυτοί που διαμαρτύρονται δεν τους αρέσει,
ας πάνε αλλού.
«Ν»: Κύριε υπουργέ, οι νέοι μεταναστεύουν κατά
χιλιάδες, ο κόσμος πεινά, με τις εκποιήσεις θα
καταντήσουμε να βλέπουμε καθημερινά και στην
Κύπρο άστεγους όπως και στην Ευρώπη. Δεν
προβληματίζεται η κυβέρνηση σας;
Καταρχάς, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν άστεγοι παρά
μόνο τεμπέληδες αλκοολικοί όπως με ενημέρωσε ο
υπουργός εξωτερικών. Ωστόσο, έχετε κάποιο δίκαιο,
εφαρμόσαμε μερικές πρόνοιες του μνημονίου που ήταν
όντως αρνητικές, όμως με αυτό τον τρόπο καταφέραμε
να ξεφύγουμε από το μνημόνιο και την επιτήρηση.
«Ν»: Κύριε υπουργέ δεν θα παραμένουμε υπό
επιτήρηση μέχρι να εξοφληθεί το 75% του χρέους;
Έχετε δίκαιο, αλλά τι κακό έχει η επιτήρηση; Εξάλλου
για εμάς το μνημόνιο είναι το πολιτικό μας μανιφέστο
και έτσι καταφέρνουμε να ευημερούν και τα νούμερα
και οι άνθρωποι.
«Ν»: Κύριε Υπουργέ, ούτε τα νούμερα ούτε οι
άνθρωποι ευημερούν. Δεν θεωρείτε ότι κάτι κάνετε
λάθος;
Εδώ για πρώτη φορά θα διαφωνήσω μαζί σας,
εμείς μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας. Οι μεγάλοι
επιχειρηματίες και να μονοπώλια μια χαρά ευημερούν.
Μόνο οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Ε, να μην είμαστε
και πλεονέκτες. Στο κάτω - κάτω δεν μπορούμε
φροντίζουμε για όλα εμείς, ας κάνει κάτι και το
αόρατο χέρι της αγοράς.
Επιμέλεια: Σικές Χαφιέδογλου
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«Ν»: Σύντροφε, να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
το οποίο καλείται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εσωτερικών να εξετάσει πριν τη διάλυση της
παρούσας Βουλής. Αποτελεί ένα πραγματικά
μεταρρυθμιστικό εγχείρημα το νομοσχέδιο που
έχει καταθέσει η Κυβέρνηση;

συνέντευξη

«Ν»:Ένα άλλο ανοιχτό κοινοβουλευτικό
μέτωπο, αποτελεί η ιδιωτικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών. Ποια η θέση του ΑΚΕΛ;
Γ.Λ.: Η θέση του ΑΚΕΛ ήταν σταθερή από την αρχή
που η κυβέρνηση πρόβαλε την ιδιωτικοποίηση
των τριών κερδοφόρων οργανισμών, όχι
μόνο της ΑΤΗΚ. Δε θα συναινέσουμε ποτέ
στο ξεπούλημα οποιουδήποτε οργανισμού,
που θα είναι προς όφελος κάποιου ιδιώτη
και θα βλάπτει τους πολίτες και τον τόπο
μας. Με προτάσεις, είμαστε έτοιμοι να
συζητήσουμε και να υποστηρίξουμε αλλαγές
που θα εκσυγχρονίσουν τον οργανισμό, θα
βελτιώσουν τον έλεγχο και την απόδοση του.

Γιάννος Λαμάρης: Η μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για το ΑΚΕΛ, αποτελεί σοβαρή
θεσμική αλλαγή. Η όποια μεταρρύθμιση
αποφασιστεί, θα πρέπει να στοχεύει στην
οικονομική, διοικητική και πολιτική αυτοτέλεια
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες,
καθώς και να ανταποκρίνεται με επάρκεια
στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών και Η στάση μας αυτή θα είναι μέχρι τέλους,
της κοινωνίας γενικότερα. Οι επιφυλάξεις σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, που
μας είναι πολλές, ειδικά όταν ένα όργανο της θυμήθηκαν μια βδομάδα πριν τη ψήφιση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται των νομοσχεδίων για την ιδιωτικοποίηση
στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα Επαρχιακά της ΑΤΗΚ, με τη μεγαλύτερη κοροϊδία
Συμπλέγματα, μετατρέπεται σε δευτεροβάθμιο προς τον κυπριακό λαό, αλλά και προς
και δημιουργείται σχέση ιεραρχίας με την τους εργαζόμενους, να ανακοινώσουν
πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι αδόκιμο ότι διαφωνούν με τα νομοσχέδια, επειδή
να μεταφέρονται βασικές αρμοδιότητες που μέχρι δήθεν δεν διασφαλίζουν εκ των προτέρων
το ξεπούλημα του πλειοψηφικού πακέτου
τώρα είχε η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση,
των μετοχών στον
στα Επαρχιακά
ιδιώτη επενδυτή,
Συμπλέγματα.
στον οποίο θέλουν να
Είναι για αυτούς
παραδώσουν την πιο
τους λόγους που
κερδοφόρα επιχείρηση
Οι όποιες κατηγορίες
στο τόπο. Η κοροϊδία
εμείς επιμένουμε
αυτή των κυβερνώντων
για σύμπλευση του
ότι τα Επαρχιακά
και του ΔΗΣΥ φαίνεται
Συμπλέγματα
ΑΚΕΛ
με
ΔΗΣΥ,
αποτελούν
ότι δεν έχει τελειωμό,
δεν μπορούν να
αφού χιλιάδες φορές
πολιτικές σκοπιμότητες στη
εκλέγονται και
δεσμεύτηκαν και
να υπερέχουν
καλλιέργεια ενός κλίματος
αποδεσμεύτηκαν
ιεραρχικά
στο
θέμα
των
φόβου και ανησυχίας στο
των Τοπικών
ιδιωτικοποιήσεων,
Αρχών. Επίσης,
λαό.
ακόμη και υπό μορφή
θα πρέπει να
μετοχοποίησης.
παρέχεται
«Ν»:Δικαιολογημένα
η αναγκαία
πανηγυρίζει
η
προστασία των
Κυβέρνηση για την έξοδο
εργασιακών
σχέσεων των εργαζομένων της τοπικής της Κύπρου από το μνημόνιο; Ποιες βλέπετε ότι
Αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά και άλλες τόσες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
διαφορές, διαφαίνονται τώρα στην κατ άρθρον ή αναμένεται να αντιμετωπίσει η οικονομία τα
συζήτηση ανάμεσα στους εμπλεκομένους φορείς επόμενα χρόνια;
και την κυβέρνηση. Η Βουλή, για να καταλάβετε,
Γ.Λ.: Η υπόθεση «μνημόνιο» έχει διάφορες
συζητά σε έγγραφα εργασίας, αφού η Κυβέρνηση
φάσεις. Έκλεισε ένα κομμάτι αυτού που λέμε
κατέθεσε 3 νομοσχέδια τα οποία δεν αναθεώρησε
υποχρεώσεις της Κύπρου από το μνημόνιο.
με βάση το διάλογο που έγινε. Μέχρι στιγμής, δεν
Τώρα ξεκινά μια άλλη περίοδος. Το 2019 θα
υπάρχει συναίνεση, με βασική διαφωνία στο πώς αρχίσει η Κύπρος να αποπληρώνει τα 7,5 δισ.
θα αναδειχτούν τα επαρχιακά συμβούλια και οι ευρώ και αν λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις του
αρμοδιότητες τους, αλλά και ούτε προτείνεται ο ΔΝΤ ότι θα χρειαστεί να συνεχιστούν τα σκληρά
τρόπος χρηματοδότησης των νέων μηχανισμών. μέτρα γιατί η οικονομία της Ευρώπης δεν
Παρόλα αυτά, η στάση μας είναι και θα παραμείνει οδηγείται στην κατεύθυνση που αναμενόταν,
εποικοδομητική, με την ελπίδα ενός θετικού για τότε διαπιστώνουμε ότι πρόκειται όντως για
την κοινωνία αποτελέσματος.
ένα μνημονιακό φαύλο κύκλο που δύσκολα θα
βγούμε από μέσα.

Όλες οι αποπληρωμές των δανείων (σύνολο
18-19 δισ. ευρώ), δηλαδή το δημόσιο χρέος
που αντιστοιχεί στο 111% του ΑΕΠ θα γίνουν
μετά το 2019. Σε συνδυασμό με την μηδενική
ανάπτυξη (η όποια ανάπτυξη εμφανίζεται είναι
λόγω του αποπληθωρισμού), αποδεικνύεται

Η επόμενη μέρα θα
με βρει, όπως και
σήμερα στον καθημερινό
μου αγώνα. Η εμπλοκή
στα κοινά δεν γίνεται
μόνο μέσα από τα
δημόσια αξιώματα.
ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε.
Οι προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας
τα επόμενα χρόνια είναι πολλές. Η αδυναμία
αποπληρωμής δανείων από πολίτες και
επιχειρήσεις, η αυξημένη ανισότητα και
δυστυχία (234 χιλ. πολίτες ζουν στο όριο της
φτώχειας, 70 χιλ. εγγεγραμμένοι άνεργοι και 30
χιλ. νεαροί Κύπριοι που έχουν μεταναστεύσει)
και ο χαμηλός ρυθμός επενδύσεων είναι
ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
άμεσα. Πρόκειται για αγκάθια στην κυπριακή
κοινωνία και οικονομία. Θα πρέπει το κράτος
να πρωτοστατήσει. Μια αλυσίδα αυτής
της διαδικασίας- και εκεί που διαφωνούμε
με την κυβέρνηση- είναι οι Ημικρατικοί
Οργανισμοί (ΑΗΚ, CYTA, Αρχή Λιμένων). Είναι
κερδοφόροι και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε
να χρησιμοποιηθούν στην επανεκκίνηση
της οικονομίας που γίνεται με πολύ αργούς
ρυθμούς.

«Ν»: Σε σχέση με το Κυπριακό, κάποια από τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν το ΑΚΕΛ
για σύμπλευση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και
το Δημοκρατικό Συναγερμό σε μια προσπάθεια,
περίπου, «ξεπουλήματος» της πατρίδας μας. Τι
απαντάτε;
Γ.Λ.: Ο κόσμος, πιστεύω, γνωρίζει πολύ καλά ότι
η πολιτική του ΑΚΕΛ όσον αφορά στο Κυπριακό,
ήταν για δεκαετίες η ίδια. Η συμβολή του ΑΚΕΛ
στη διατήρηση σωστού κλίματος κατά τη διάρκεια
των διαβουλεύσεων, αλλά και η στάση του στο
τελικό στάδιο των διαδικασιών ήταν διαχρονικά
συνεπής, στα πλαίσια της εγκυρότητας των
απόψεων και των θέσεων του, κυρίως ως προς
την υπεράσπιση των βασικών αρχών για λύση
του κυπριακού προβλήματος και όχι της όποιας
λύσης του προβλήματος.
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Μάλιστα, η πολιτική αυτή σήμερα φαίνεται ότι
δικαιώνεται, αφού κάποιοι την υιοθετούν, ενώ
τα προηγούμενα χρόνια ήταν ενάντιοι της, επειδή
ήταν η πολιτική του ΑΚΕΛ. Επομένως, δεν είναι
στο χαρακτήρα του ΑΚΕΛ να μεταλλάσσεται
ανάλογα με το ποιος κυβερνά, πολύ περισσότερο
για το κεφαλαιώδες ζήτημα της επανένωσης
της πατρίδας μας. Έτσι, οι όποιες κατηγορίες
για σύμπλευση του ΑΚΕΛ με ΔΗΣΥ, αποτελούν
πολιτικές σκοπιμότητες στη καλλιέργεια ενός
κλίματος φόβου και ανησυχίας στο λαό.

«Ν»: Σύντροφε, ο Απρίλιος βρίσκει τον Γιάννο
Λαμάρη να τερματίζει την κοινοβουλευτική του
πορεία, από τη θέση μάλιστα του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ. Πού θα σας βρει η
επόμενη μέρα;
Γ.Λ.: Η επόμενη μέρα θα με βρει, όπως και σήμερα
στον καθημερινό μου αγώνα. Η εμπλοκή στα
κοινά δεν γίνεται μόνο μέσα από τα δημόσια
αξιώματα. Είμαι μέλος του Πολιτικού Γραφείου
και της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Επίσης,
μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος.
Έχω ευθύνες, σοβαρές, όχι μόνο τώρα ενόψει των
εκλογών. Προέχουν τα ζητήματα του Κυπριακού
και της οικονομίας. Σε επαγγελματικό επίπεδο,
δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμη, καθώς όταν
άρχισα να ασκώ το λειτούργημα του βουλευτή,
εγκατέλειψα οποιαδήποτε εργασία.
Σίγουρα μετά από ώριμη σκέψη θα βρω κάτι να
απασχολούμαι.
«Ν»: Τέλος σύντροφε, θα θέλαμε το μήνυμα σου
στη νέα γενιά που σκέφτεται να απέχει από τις
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ποιο ρόλο
καλείται να διαδραματίσει η ΕΔΟΝ;
Γ.Λ.: Το ΑΚΕΛ σε αυτές τις εκλογές θα δώσει
τη μάχη της υπεράσπισης της ανιδιοτελούς
παρουσίας του για σχεδόν ένα αιώνα σε αυτό
τον τόπο. Μαχητής για τα συμφέροντα των
εργαζομένων και του απλού λαού. Το ΑΚΕΛ θα
κληθεί και πάλι να αντιμετωπίσει την προσπάθεια
απαξίωσης από τους πολίτες. Αυτό είναι και το
διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές. Έχει τεράστια
σημασία να επαναβεβαιωθεί, μέσα από το
αποτέλεσμα, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του
κόμματος αλλά και της νεολαίας του. Όχι από
εγωισμό, αλλά γιατί πιστεύω ότι το ΑΚΕΛ και
η νεολαία του η ΕΔΟΝ, αποτελούν ξεχωριστό
κομμάτι της κυπριακής καθημερινής ζωής. Η
Αριστερά, το ΑΚΕΛ, θα βρεθούν όπως πάντα στο
στόχαστρο του κατεστημένου, των συμφερόντων
του κεφαλαίου και της αστικής τάξης. Για αυτό,
οι ΑΚΕΛιστές και όλοι οι Αριστεροί χρειάζεται να
επιστρατεύσουμε όλη τη δύναμη και μαχητικότητα
μας, μακριά από μεμψιμοιρίες και γκρίνια για
να πετύχουμε ακόμη μια φορά να σταθούμε
ως παράταξη στο ύψος των περιστάσεων. Να
υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα. Την αξιοπρέπεια
και την ανθρώπινη υπόσταση της κοινωνίας μας.
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ρεπορτάζ
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έρες
τώρα,
ο λ ό κ λ η ρ η
η
κυπριακή
κ ο ι ν ω ν ί α
παρακολουθεί
με
κομμένη
την ανάσα τις εξελίξεις
γύρω από το δίκαιο
αγώνα των νοσηλευτών,
οι οποίοι κήρυξαν επ’
αόριστον απεργία από
τις 15 Μαρτίου 2016 και
την αδιάλλακτη στάση
της κυβέρνησης προς
αυτούς, με αποτέλεσμα
η δημόσια υγεία μέρα με
τη μέρα να καταρρέει.
Ωστόσο, πρέπει όλοι μας
να αντιληφθούμε ότι για
αυτό που συμβαίνει δεν
ευθύνονται οι νοσηλευτές
που δίκαια παλεύουν για
τα αιτήματα τους, αλλά οι
πολιτικές λιτότητας και το
κούρεμα που στέρησαν
€185 εκ. από τους
προϋπολογισμούς για την
υγεία, την ώρα που λόγω
της οικονομικής κρίσης
αυξήθηκε δραματικά ο
αριθμός των συμπολιτών
μας που προσφεύγουν
στο δημόσιο τομέα υγείας
για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.
Προβλήματα και αιτήματα
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
H Παγκύπρια Συντεχνία
Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
έχει κατ’ επανάληψη
καταγράψει και υποβάλει
στα αρμόδια Υπουργεία τα
προβλήματα του κλάδου,
καθώς και αιτήματα που
αφορούν εργασιακά και
άλλα θέματα. Ζητά νέο
μεταρρυθμιστικό σχέδιο
για την Υγεία, που να
εξασφαλίζει καλύτερη
περίθαλψη για την
πλειοψηφία των πολιτών.
Ωστόσο, θεωρεί σημαντικό
να ρυθμιστούν ή και
να επιλυθούν τα κύρια
ζητήματα που αφορούν
τον Νοσηλευτικό Κλάδο
και τους νοσηλευτές και να
διασφαλιστεί το εργασιακό
τους καθεστώς.

ΖΗΤΟΥΝ:
• Πραγματικές και όχι μπαλωματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
• Σαφείς απαντήσεις για την άμεση μετατροπή και αντικατάσταση των συμβολαίων των εκτάκτων νοσηλευτών που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες
εργασίας, και εγγυήσεις αναφορικά με τους όρους εργοδότησης τους, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου τερματισμού της παράνομης αποκοπής
του 10% στα συμβόλαια των εκτάκτων μετά την παρέλευση των 24 μηνών.
• Ξεκάθαρες απαντήσεις σε σχέση με την έναρξη των διαδικασιών για την τοποθέτηση των νοσηλευτών στην πανεπιστημιακή δομή της Δημόσιας
Υπηρεσίας και αναγνώριση της προσφοράς τους αρχικά, και σε κατοπινό στάδιο και εντός χρονοδιαγραμμάτων, στην οικονομική αναβάθμιση των
κλιμάκων τους.
• Τον καθορισμό αντιμισθίας για το επίδομα της «αναμονής κλήσης» για τον Υπερβαρικό και την αναπροσαρμογή της αντιμισθίας για την
«αναμονή κλήσης» στις αγγειογραφίες και το επίδομα επικινδυνότητας για τους θαλάμους Ψυχικής Υγείας.
• Αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής σε όλες τις δομές για να καλυφθούν οι ανάγκες της διοικητικής στελέχωσης.
• Ρητές απαντήσεις στα ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση των νοσηλευτών και αναφορικά με τις θέσεις σε σχέση με τα νομοσχέδια για
τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίες έχουν κατατεθεί εδώ και 6 μήνες, χωρίς καμιά απάντηση και ανταπόκριση από την επίσημη
πλευρά.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, όπως δήλωσε επανειλημμένα, δε θα επιτρέψει την
υποβάθμιση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, σε μια περίοδο που
οι συνθήκες επιβάλλουν την αναβάθμισή του, καθώς από τη μια οι
νοσηλευτές αποκτούν ακαδημαϊκά προσόντα και από την άλλη καλούνται
να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο σε αλλαγές που επέρχονται στον
τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), απαντώντας στις
δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφέρει ότι «οι
νοσηλευτές υπόκεινται σε άδικη και άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη,
το κράτος/πολιτεία, έναντι των άλλων εργαζομένων που κατέχουν τα
ίδια ή τουλάχιστον ισότιμα επιστημονικά προσόντα».

Στην επίλυση του θέματος, καθόλου δε βοηθά η στάση της κυβέρνησης και
του ΔΗΣΥ, που όπως φαίνεται θεωρούν τη δημόσια υγεία «πολυτέλεια»
για τους λίγους και εκλεκτούς. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών,
Χάρης Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό το
αίτημα των Νοσηλευτών για αναβάθμιση στις πανεπιστημιακές δομές,
αφού όπως εξήγησε το οικονομικό κόστος για το κράτος θα ήταν τεράστιο.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αναφέρει ότι «μετά λύπης μας ακούσαμε
τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να δηλώνει πως έχουμε
χάσει το μέτρο. Μίλησε για κατάργηση της κοινωνικής δικαιοσύνης όταν
την ίδια ώρα η Πολιτεία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ομάδα της υγείας,
τους νοσηλευτές, ως εργαζομένους δευτέρας διαλογής».

Μιλώντας στο Πρωϊνό Δρομολόγιο του ΡΙΚ ο Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι
εκτός από τους νοσηλευτές, πτυχίο διαθέτουν οι πλείστοι στη δημόσια
υπηρεσία και δεν βρίσκονται στην πανεπιστημιακή βαθμίδα.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ζητήματα επικαιρότητας, όπως
η απόφαση των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για επ’ αόριστον απεργία, ο
κ. Υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση δε θα λάβει αποφάσεις υπό την
πίεση απεργιακών κινητοποιήσεων. «Η Κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις
μετρώντας δυνατότητες, αξιολογώντας δεδομένα και μέσα από τον
διάλογο και όχι μέσα από εκβιασμούς. Συνεπώς αυτή είναι η απάντησή
μου», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι «με την εκπλήρωση του
αιτήματός τους θα είχαμε ένα ετήσιο κόστος πέρα των 40 εκ. και θα
ανοίγαμε δικαιολογημένα περιθώριο για χιλιάδες άλλους, σε άλλες
θέσεις, για παράδειγμα στην Αστυνομία να ζητήσουν το ίδιο».

«Ο κ. Νεοφύτου θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει αν αναγνωρίζει την
επιστημονικότητα του επαγγέλματός μας και να ξεκαθαρίσει στους
φοιτητές της Νοσηλευτικής και στις οικογένειές τους που επενδύουν για
τις σπουδές των παιδιών τους εάν τα πτυχία του Κλάδου της Νοσηλευτικής
των κυπριακών πανεπιστημίων αναγνωρίζονται με την κατάταξη των
νοσηλευτών όχι σε μεταλυκειακό επίπεδο αλλά σε πανεπιστημιακό»,
προστίθεται.
«Το δικαίωμα της απεργίας είναι απόλυτα σεβαστό και ιερό. Ωστόσο,
εξίσου ιερό, εάν όχι και ιερότερο είναι και το δικαίωμα των συμπολιτών
μας στην υγεία» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υπουργός Υγείας,
Γιώργος Παμπορίδης.

Δήλωση του μέλους του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου
για την απεργία των Νοσηλευτών:
«Η κυβέρνηση με τη συμπεριφορά και τις παραλείψεις της προκάλεσε την απόφαση των νοσηλευτών να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση έπρεπε με προσοχή να εξετάσει τα αιτήματα των νοσηλευτών και να καλέσει σε ένα εντατικό, ουσιαστικό διάλογο μαζί τους για να βρεθούν λύσεις που
να αποβαίνουν προς όφελος του τομέα υγείας και των πολιτών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε ουρές και λίστες αναμονής στα υποστελεχωμένα δημόσια νοσηλευτήρια.
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να εισέλθει σε διάλογο με τους νοσηλευτές για αναγνώριση, μεταξύ άλλων, των
επαγγελματικών και επιστημονικών τους προσόντων. Σε διαφορετική περίπτωση η όλη κατάσταση θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη
υπάρχουν και την ευθύνη θα φέρει εξ’ ολοκλήρου η κυβέρνηση.»
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η απεργία των νοσηλευτών μπορεί να αποτραπεί αν το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση εγκαταλείψουν την
άτεγκτη στάση τους και προσέλθουν σε ειλικρινή διάλογο, που να στοχεύει στην επαγγελματική αναγνώριση των νοσηλευτών.
«Δυστυχώς παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ ενώ επιδεικνύουν ανοχή σε αιτήματα κάποιων, που κοστίζουν στα δημόσια οικονομικά δεκάδες εκατομμύρια,
αρνούνται να συζητήσουν με τους νοσηλευτές, προφασιζόμενοι το κόστος. Καταγγέλλουμε ως υποκριτική τη στάση Κυβέρνησης και Δημοκρατικού Συναγερμού.
Ζητούμε την άμεση έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου. Να σταματήσουν οι εμπρηστικές δηλώσεις εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού που προσβάλλουν ομάδες
εργαζομένων και επιτείνουν το κλίμα έντασης. Δεν επιτρέπεται να παίζονται παιχνίδια εξουσίας στο ζωτικό τομέα της υγείας.»
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Δίκαια τα αιτήματα των νοσηλευτών
Ιωάννης
Λεοντίου
| Πρόεδρος
Παγκύπριου
Συνδέσμου
Νοσηλευτών
και Μαιών
( ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ):
Ιωάννης
Λεοντίου
- Πρόεδρος
Παγκύπριου
Συνδέσμου
Νοσηλευτών
και Μαιών
( ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ):
«Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι τα
προβλήματα που εγείρονται από τους συνδικαλιστικούς
φορείς χρονίζουν, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα
στην εύρυθμη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων
τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο,
ως αντικείμενο συζήτησης και διαβουλεύσεων χωρίς
θετική κατάληξη. Οι νοσηλευτές και οι μαίες διεκδικούν
και αξιώνουν δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη εργασιακή
και διεπιστημονική μεταχείριση μέσα από τη συμμετοχή
τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη και
προώθηση προγραμμάτων, στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων,
στην καθιέρωση μεθοδολογικής καταγραφής της ποιότητας
υπηρεσιών υγείας, στην εφαρμογή σχεδίων φροντίδας
και βελτίωσης των δομών κ.α, ειδικά μέσα στα πλαίσια του
προτεινόμενου Γε.Σ.Υ. και της αυτονόμησης/αναδιοργάνωσης των
δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου του Δημοκρατικού
Συναγερμού αναφορικά με τους Νοσηλευτές, θα ήθελα να πω, πως η αρχή
της ισότητας εξυπακούει ότι οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών
και των Μαιών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς συγκρίσιμες με όλα τα άλλα
συναφή επαγγέλματα εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το
πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσής τους και του επαγγελματισμού τους,
αντικατοπτρίζοντας την αντικειμενική αξία της εργασιακής τους συμβολής στις
υπηρεσίες υγείας της χώρας μας και όχι με εντελώς ανόμοια επαγγέλματα,
όπως ατυχώς ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχείρησε να
συγκρίνει σε δημόσιες δηλώσεις του.

Οι επίσης ατυχείς αναφορές και συγκρίσεις του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στις
μισθολογικές απολαβές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποδεικνύει
προσπάθεια γενικής εργασιακής εκμετάλλευσης των αποφοίτων της
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στους
εργαζόμενους.
Από τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΔΗ.ΣΥ εγείρεται επίσης το ερώτημα
κατά πόσον αυτές οι τοποθετήσεις στοχεύουν αφενός σε αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης αναφορικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την
αναβάθμιση που πηγάζει μέσα από την υπάρχουσα πανεπιστημιακή κατάρτιση
και αφετέρου στη διευκόλυνση της υλοποίησης της γενικότερης πολιτικής των
ιδιωτικοποιήσεων στα πλαίσια της εξαγγελθείσας αυτονόμησης των κρατικών
νοσηλευτηρίων.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ πιστεύει ότι ως εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες
έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν, να διαπραγματεύονται συλλογικά και
να λαμβάνουν συνδικαλιστική δράση για διεκδίκηση των αιτημάτων τους.
Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζουν αυτό το
δικαίωμα και την αναγκαιότητα που απορρέει μέσα από τις απαιτήσεις, αλλά
και προσδοκίες των χρηστών υπηρεσιών υγείας και θα ανταποκριθούν, ώστε
να επιλυθούν τα προβλήματα που εγείρονται από όλους τους νοσηλευτικούς
και μαιευτικούς συνδικαλιστικούς φορείς ώστε να αποφευχθούν αθέμιτες
καταστάσεις που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα.
Ελπίζουμε επίσης, ότι η κυβέρνηση θα αφουγκραστεί τις ανησυχίες τόσο των
πολιτών όσο και των διάφορων επαγγελματικών ομάδων αναφορικά με το
Γε.Σ.Υ και την αναδιοργάνωση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, ανησυχίες
οι οποίες έχουν διατυπωθεί πλειστάκις στο πρόσφατο παρελθόν.

Μάριος Αντωνίου | Φοιτητής Νοσηλευτικής - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας:
«Το μέτρο της απεργίας είναι διαχρονικό όπλο στα
χέρια των εργαζομένων προς απαίτηση των δίκαιων
αιτημάτων τους και επιβάλλεται ως νέα γένια και
μελλοντικοί νοσηλευτές να στηρίξουμε έμπρακτα τον
δίκαιο αγώνα των νοσηλευτών .Τα αιτήματα που έχουν
οι νοσηλευτες είναι τα υποστελεχωμένα από προσωπικό
δημόσια νοσοκομεία, γεγονός που τους αναγκάζει να
δουλεύουν χωρίς εβδομαδιαία ημέρα ξεκούρασης (day
off), εργάζονται χωρίς ασφάλεια και προστασία, από
το 2014 δουλεύουν νυκτερινή βάρδια, αργίες, Κυριακή με
αντιμισθία κατά 25% λιγότερα και με μισθό πέραν του 20%
μειωμένο, αναγκάζονται να έχουν ευθύνες και να δουλεύουν ως
προϊστάμενοι θαλάμων χωρίς να έχουν προαχθεί σε αυτήν τη θέση, να
δουλεύουν χωρίς σαφές καθηκοντολόγιο και να αναγκάζονται να εκτελούν
εργασίες που δεν εμπίπτουν στα πραγματικά καθήκοντα ενός νοσηλευτή
λόγω ελλείψεων, να δουλεύουν σε χαώδης κτιριακές εγκαταστάσεις
Ψυχικής Υγείας και τέλος ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τους πτυχιούχους
Νοσηλευτές ως απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης, υποβαθμίζοντας
έτσι το επίπεδο των σπουδών και τον επαγγελματικό τους τίτλο.

Θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να βάζει λάδι στη φωτιά και
να συμπεριφερθεί επιτέλους υπεύθυνα, ώστε η δύσκολη κατάσταση η
οποία υπάρχει στα δημόσια νοσηλευτήρια να μην γίνει ακόμα χειρότερη.
Παράλληλα, είναι αδιανόητο ο Προεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου
να δηλώνει ότι «εμείς έχουμε την ευθύνη όμως να δώσουμε τις σωστές
υπηρεσίες προς τους ασθενείς” και να διερωτάται, γιατί οι νοσηλευτές
δεν ψάχνουν αλλού δουλειά, με καλύτερους όρους εργοδότησης, αφού
κανένας δεν τους υποχρεώνει να εργάζονται με συμβάσεις που δεν τους
ικανοποιούν». Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση με την αντιλαική της στάση
που προσπαθεί να ξηλώσει κάθε κοινωνική παροχή με μια λυσσαλέα επίθεση
ενάντια στους μαθητές,φοιτητές,συνταξιουχους και εργαζόμενους, θέλω
να δηλώσω ως φοιτητής της νοσηλευτικής και μελος της Προοδευτικης
Κ.Φ., πως στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Νοσηλευτών,όπως
άλλωστε και στους αγώνες όλων των εργαζομένων. Στεκόμαστε δίπλα
στους εργαζόμενους Νοσηλευτές, διορισμένους και μη, πτυχιούχους και
φοιτητές για δικαίωση και λύτρωση στα αιτήματα τους».

Μάριος Λουκά | Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΦΕΤΕΠΑΚ, φοιτητής νοσηλευτικής:
«Ο τομέας της υγείας νοσεί τα τελευταία τρία χρόνια
και η κατάσταση της «υγείας» της χειροτερεύει με την
πορεία των χρόνων της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ. Κατά
την τριετία 2013-2016 οι προϋπολογισμοί για την υγεία
μειώθηκαν κατά 185 εκ. ευρώ. Θύματα των αποκοπών
αυτών είναι οι ασθενείς-πολίτες αυτού του τόπου που
έχουν ανάγκη την παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και οι
επαγγελματίες υγείας που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.
Αποτέλεσμα αυτών είναι ΚΑΙ οι επ’ αόριστον απεργία των
Νοσηλευτών που εξ’ αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν
ένεκα και της «ξεροκεφαλιάς» της κυβέρνησης να μην κάθεται σε
διάλογο μαζί τους . Οι Νοσηλευτές, ακόμα μια μερίδα εργαζομένων
που πέφτει θύμα της ολομέτωπης ταξικής επίθεσης της Νεοφιλελεύθερης
πολιτικής που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες και ο ΔΗΣΥ.
Οι Νοσηλευτές απεργούν για τη μείωση 25% του μισθού τους, για την αποκοπή
του επιδόματος βάρδιας, του επιδόματος βάρδιας στις αργίες, την έλλειψη
αναλώσιμων στα νοσοκομεία, αλλά κυριότερος λόγος είναι η μη αναγνώριση
τους ως Πανεπιστημιακοί απόφοιτοι όπως όλοι οι άλλοι και η αναγνώριση
τους ως μεταλυκειακοί.

Αυτό αποσκοπεί έμμεσα την μείωση των κλιμακών εισαγωγής στο δημόσιο το
τομέα από κλίμακα Α8 σε Α5, όπως επίσης και η μη συμπερίληψη τους στο
Γ.Ε.Σ.Υ ως επαγγελματίες υγείας. Το κυριότερο και πρώτιστο ζήτημα τους
είναι η Πανεπιστημιακή και ίση μεταχείριση και σε μεταγενέστερο στάδιο το
αλληλένδετο στοιχείο της μισθοδοσίας.
Βρίσκονται όμως αντιμέτωποι με τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού
Οικονομικών, Υγείας, του προέδρου του ΔΗΣΥ και των κυβερνόντων ευρύτερα
περί «μη συζήτησης των εργασιακών δικαιωμάτων πριν την περιβόητη
αυτονόμηση των Νοσοκομείων», για «μη πληρωμή των απεργών» και
διάφορες άλλες έμμεσες απειλές που αποσκοπούν στον πρόωρο τερματισμό
της απεργίας.
Ως ΕΔΟΝ δηλώνουμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Νοσηλευτών όπως και κάθε
εργαζόμενου, στηρίζουμε τον αγώνα τους για δικαίωση και επανάκτηση των
εργασιακών δικαιωμάτων τους αλλά και της Πανεπιστημιακής και Ισότιμης
μεταχείρισης τους».

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ:
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
•Ανδρέας Χατζηκαλλής
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Ημέρες και έργα του εθνικισμούσοβινισμού
Μετά και την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, η
νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία σύντομα βρέθηκε στο
στόχαστρο συνομωσιών και επιβουλών ξένων και ντόπιων
δυνάμεων. Αυτές οι δυνάμεις αμφισβητούσαν την ίδια
την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιδίωκαν
να εμβαθύνουν τις δεσμεύσεις του νησιού με στόχο την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Η έξαρση του εθνικισμού ήταν έντονη και στις δύο
κοινότητες, ιδιαίτερα από το 1963 μέχρι και το 1967,
όπου κορυφώθηκαν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των
ακροδεξιών – παρακρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα
εκμεταλλευόμενες τις κρίσιμες συνθήκες επανέφεραν
στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις τους για «Ένωση» και
«Διχοτόμηση», το οποίο έγινε εργαλείο στα χέρια του
ιμπεριαλισμού, ο οποίος επεδίωκε τον πλήρη έλεγχο του
νησιού.
Με οικονομική και πολιτική ενίσχυση κύκλων της
αμερικάνικης CIA και του ΝΑΤΟ, οι ακροδεξιές και
παρακρατικές οργανώσεις, προχώρησαν και σε
τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον προοδευτικών
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Η φασιστική τρομοκρατική Τουρκοκυπριακή οργάνωση
ΤΜΤ, με επικεφαλής τον Ντενκτάς, προέβη σε δολοφονίες
και διωγμούς προοδευτικών Τουρκοκυπρίων επιδιώκοντας
να εξουθενώσει την Αριστερά στην Τουρκοκυπριακή
κοινότητα. Τουρκοκύπριοι - στελέχη της Αριστεράς,
βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο των φασιστικών
σοβινιστικών δυνάμεων και πολλοί από αυτούς όπως ο
Φαζίλ Οντούρ, ο Αχμέτ Γιαχγιά, και αργότερα ο Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου μαζί με τον Κώστα Μισιαούλη, δολοφονήθηκαν
άνανδρα ή δέχτηκαν δολοφονικές επιθέσεις και
αναγκάστηκαν, όπως ο Αχμέτ Σατή, να μεταναστεύσουν.
Οι δολοφονίες και η τρομοκρατία δεν στάθηκαν ικανές
να κλονίσουν τους δεσμούς της Αριστεράς με την
Τουρκοκυπριακή κοινότητα, που οικοδομήθηκαν στα γερά
θεμέλια κοινών αγώνων.

Καβάζογλου: Ο τελευταίος κρίκος
μεταξύ των δύο κοινοτήτων
Ο Καβάζογλου ήταν μαχητής των δικαίων και δικαιωμάτων
της τ/κ κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως είχε και ένα
υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης. «Το να απαιτήσουμε να
διαφυλαχθούν και να εξασφαλισθούν τα πραγματικά
δικαιώματα και τα συμφέροντά μας είναι νόμιμο και
δημοκρατικό μας δικαίωμα», έλεγε. Αλλά, συμπλήρωνε,
«δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε στα δικαιώματα των
Ελληνοκυπρίων συμπατριωτών μας, ούτε και έχουμε μια
παρόμοια επιθυμία».

επετειακά
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Στη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων
διαπράχθηκαν εγκλήματα και ακρότητες και από τις δυο
πλευρές. Ο Καβάζογλου απευθυνόμενος μέσα σ’ εκείνες
τις τραγικές συνθήκες προς τους Ε/κ τους υποδεικνύει:
«Με θετική στάση και δραστηριότητες σας που θα
αναδεικνύουν καλύτερα τον αντι-ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα
της υπόθεσης της Κύπρου, δημιουργήστε δυνατότητες
στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες σας και βοηθείστε.
Οι αρνητικές δραστηριότητες ανεύθυνων στοιχείων από
την Ε/κ κοινότητα, εξυπηρετούν μονάχα την τυχοδιωκτική
πολιτική των αποικιοκρατών και του Ντενκτάς».
Ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης έζησαν σε καιρούς δύσκολους.
Έζησαν σε καιρούς που ο σοβινισμός άρχισε να κατατρώει
τα σωθικά της Κύπρου. Σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς,
ο Καβάζογλου αλλά και ο Μισιαούλης έκαμαν τη συνειδητή
επιλογή τους. Διάλεξαν να πάνε κόντρα στο ρεύμα, ένα
ρεύμα που το φούντωνε ο σοβινισμός. Είναι ίσως πιο εύκολο
να είσαι ήρωας μέσα σ’ έναν γενικότερο ξεσηκωμό. Είναι
όμως πολύ πιο δύσκολο να μάχεσαι ενάντια στο ρεύμα. Και
τούτο ίσχυε ιδιαίτερα για τον Καβάζογλου, που Τούρκοι και
Έλληνες σοβινιστές τον θεωρούσαν εχθρό και προδότη. Τον
θεωρούσαν επικίνδυνο και εμπόδιο στα σκοτεινά σχέδια των
ιμπεριαλιστών αφεντικών τους. Ενδεικτικό το γράμμα που
έλαβε ο Καβάζογλου λίγους μήνες πριν τη στυγερή δολοφονία
του, το οποίο ανάμεσα σε άλλα έλεγε : «Άτιμε, δεν είναι
μακριά η μέρα που η ψυχή σου θα πάει στα ανάθεμα». Η
διεύθυνση του αποστολέα ήταν το σπίτι του Ντενκτάς στην
Τουρκία. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρχαν χιλιάδες Τούρκοι και
Έλληνες που τον ένιωθαν αδελφό και σύντροφο και από τη
δική τους αγάπη αντλούσε δύναμη και θάρρος.

Η δολοφονία των δύο ηρώων
Στις 11 Απρίλη 1965, η τουρκοκυπριακή φασιστική
οργάνωση ΤΜΤ έστησε καρτέρι στους δύο αγωνιστές και
τους δολοφόνησε άνανδρα την ώρα που πάλευαν για τη
συμφιλίωση Ε/κ και Τ/κ. Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, ως
μέλος της Κ.Ε. όργωνε την Κύπρο μεταφέροντας τις θέσεις
του Κόμματος για την κοινή πάλη και ξεσκέπαζε τα σχέδια
του ιμπεριαλισμού. Εκείνη τη μοιραία μέρα τον συνόδευε
στο ταξίδι του ο σύντροφός του, Κώστας Μισιαούλης,
Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου μαζί με τον Κώστα Μισιαούλη
θυσίαζαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για τη συνύπαρξη και
τη φιλία των δύο κοινοτήτων. Πολέμιοι του σοβινισμού
και οι δύο, έθεσαν τους ίδιους τους εαυτούς τους στο
στόχαστρο των εθνικιστών και των ιμπεριαλιστών όσο
αφορά στη δράση τους.
Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου δρούσε σε πολύ δύσκολες
συνθήκες, από τη στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει την
εθνικιστική Τουρκοκυπριακή δεξιά που προσπαθούσε
με κάθε τρόπο να προκαλέσει το διαχωρισμό σε κάθε
επίπεδο των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκύπριους.
Ως οραματιστής μιας κοινωνίας δικαίου, ειρήνης και
σοσιαλισμού, με κοινή δράση των δύο κοινοτήτων πέρα
από τη δράση του ως μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ, ο Καβάζογλου
αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
καθώς με τη δράση του είχε ως στόχο η Τουρκοκυπριακή
κοινότητα να συνεχίσει να έχει ισχυρούς δεσμούς και κοινή
δράση με τους Ελληνοκύπριους.

Ενώ δεχόταν αλλεπάλληλες απειλές για τη ζωή του, ποτέ
του δε συμβιβάστηκε με το φασισμό και τη διχοτόμηση,
αφού πιστός στο Κόμμα του, το ΑΚΕΛ, κατάγγελλε μέρα
και νύχτα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση την
αδελφοκτόνο διαμάχη, τις δικοινοτικές συγκρούσεις και
τις ξένες επεμβάσεις που τις υπέθαλπε.

Η ετήσια Πορεία Μνήμης
και Τιμής
Ως ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες, ιστορικά υπήρξαμε πάντα
πιστοί στην πολιτική της ειρηνικής συμβίωσης των δύο
κοινοτήτων, και ενάντια στις επιβουλές όσων επέβαλλαν τον
αναγκαστικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων σε πολιτικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Η θυσία των δύο ηρωομαρτύρων μετατράπηκε σε λάβαρο και
σε ένα κοινό αγώνα κάτω από τον οποίο Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι αγωνίζονται για απελευθέρωση και επανένωση
του τόπου και του λαού μας. Κάθε Κύπριος πατριώτης καλείται
να στρατευτεί σ’ αυτόν τον αγώνα και όλοι μαζί να παλέψουμε
για τη δικαίωση της Κύπρου μας.
Έχοντας ως συστατικό στοιχείο τον αντικατοχικό μας αγώνα
και την επαναπροσέγγιση και ως ελάχιστο φόρο τιμής προς
τους δύο ηρωομάρτυρες Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα
Μισιαούλη, ως ΕΔΟΝ διοργανώνουμε και φέτος όπως και
κάθε χρόνο το δεκαήμερο επαναπροσέγγισης με διάφορες
δικοινοτικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία και με διάφορες
τουρκοκυπριακές οργανώσεις.
Κορύφωση των εκδηλώσεων του δεκαπενθημέρου αποτελεί
κάθε χρονιά η μεγαλειώδης πορεία μνήμης και τιμής των
Καβάζογλου και Μισιαούλη στο Πέρα Χωρίο και στο Δάλι και
το παλλαϊκό συλλαλητήριο ολόκληρου του Λαϊκού Κινήματος
της Κύπρου, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,
10 Απριλίου. Όλες και όλοι να δώσουμε βροντερό παρών και
στη φετινή πορεία!
•Θεοδώρα Κυριακίδου
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

ευρωπαϊκά θέματα
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τις 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου, όπου καλέστηκαν να ψηφίσουν την πρόταση
με θέμα τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία, βασισμένη
στα δεδομένα.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα τόνιζε πως τα δεδομένα μεγάλης
κλίμακας θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και
θα κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν πολλά από τα προβλήματα της
οικονομικής κρίσης, όπως η ανεργία, ή η ενίσχυση των ΜΜΕ.
Χωρίς να υπάρχει κάποια εναντίωση προς την τεχνολογική ανάπτυξη, ο
τρόπος με τον οποίο επεξηγείται το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα
μεγάλης κλίμακας και οι στόχοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν,
δυστυχώς αποδεικνύει πως πρόκειται για ακόμα ένα μέσο για ενίσχυση
της ενιαίας αγοράς.
Ξεκάθαρα αναγράφεται πως ο στόχος της ανάπτυξης και της αξιοποίησης
των δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του
ανταγωνισμού, η ενίσχυση του οικονομικού μοντέλου της Ε.Ε, και η
εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Εύκολα διαφαίνεται ότι η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η
τεχνολογία και των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, δεν εστιάζονται στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και των αναγκών της κοινωνίας και των
ανθρώπων, παρά μόνο στην κερδοφορία, το κεφάλαιο και στην ενίσχυση
του ρόλου της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά.
Το βάρος, όμως, του κόστους για την προώθηση του εξοπλισμού
που χρειάζεται για τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας θα επωμιστεί ο
φορολογούμενος πολίτης. Μάλιστα, στο ψήφισμα δεν υπάρχει καμία
αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης κρατικής επιχορήγησης, ώστε να
διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών ή των ΜΜΕ στις εν λόγω
υπηρεσίες, γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των
ανισοτήτων.
Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο πως
η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών δεδομένων πρέπει να έχει πρωταρχικό
στόχο την ευημερία και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Απρίλης 2016

Δυστυχώς, σήμερα, οι δυνατότητες της τεχνολογίας επιστρατεύονται
κυρίως για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των συμφερόντων
των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου, για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηματικών κερδών. Γι΄ αυτό και
αίτημα μας είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων, ώστε στο επίκεντρο
να τεθούν οι ανάγκες και τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς τονίζει πως για να
μπορούμε να μιλάμε για ακμάζουσα οικονομία, πρέπει να επιτύχουμε την
προώθηση της έρευνας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας,
να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, να διασφαλιστεί η
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως επίσης και η
προστασία των προσωπικών δεδομένων και να ενισχυθούν τα δικαιώματα
των καταναλωτών. Εξίσου σημαντικό για την Ε.Ε.Α. είναι να στηριχτούν
οι ΜΜΕ με την προώθηση ολοκληρωμένων προτάσεων.
Επιπρόσθετα, η Ε.Ε πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη της, ώστε να
προωθήσουν σε κρατικές επιδοτήσεις και σε δημόσιες επενδύσεις
για πλήρη αξιοποίηση των νέων ψηφιακών δεδομένων. Προς την
κατεύθυνση αυτή ήταν και οι τροπολογίες που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή
Ενωτική Αριστερά, οι οποίες όμως, δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν από
την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Γι’ αυτό το λόγο στην τελική
ψηφοφορία η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς αποφάσισε να
τηρήσει αποχή. Εντούτοις, το ψήφισμα υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία
των Ευρωβουλευτών.
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πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς
την ένταξη της στην Ε.Ε πρέπει
να προσεγγίζεται μέσα από την
ευρύτερη διαδικασία διεύρυνσης της
Ε.Ε, αλλά και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά
Βαλκάνια. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)
έχει ιδιαίτερη σημασία για τους
ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ε.Ε,
αφού με την ένταξη της θα μπορεί να υπάρχει
αποτελεσματικότερος έλεγχος των πηγών,
όπως επίσης και των δρόμων μεταφοράς
ενέργειας στην περιοχή.
Η ΠΓΔΜ υπέβαλε αίτηση ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2004 και
απέκτησε καθεστώς υποψήφιας για ένταξη
χώρας τον Δεκέμβριο του επόμενου χρόνου.
Τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να στηρίζεται
τόσο η Έκθεση Προόδου της ΠΓΔΜ που εκπονεί
κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το
αντίστοιχο Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου,
πρέπει να είναι η εκπλήρωση των τριών
Κριτηρίων της Κοπεγχάγης, η κατάσταση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα,
η συνολική πρόοδος επί των θεμάτων που
υποδείχθηκαν στην προηγούμενη έκθεση και
οι σχέσεις με τις χώρες της περιοχής.
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Εντούτοις, η Έκθεση Προόδου για την ΠΓΔΜ για
το τρέχον έτος δεν αποτυπώνει την πραγματική
κατάσταση στη χώρα. Δυστυχώς, επιβεβαιώνει
πως η Ε.Ε. προκειμένου να προωθήσει την
ευρωατλαντική ενσωμάτωση της FYROM για να
εξυπηρετηθούν τα ενεργειακά της συμφέροντα,
είναι διατεθειμένη να αυτοαναιρεθεί για άλλη
μια φορά και να απεμπολήσει τις αρχές που η
ίδια επικαλείται.
Ο Σλοβένος Ivo Vajgl από την Ομάδα
των Φιλελευθέρων, εισηγητής του
σχετικού Ψηφίσματος στην Ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου,
δήλωνε ότι «η ώρα για τη χώρα αυτή να
κάνει ένα νέο βήμα προς την ευρωπαϊκή και
διατλαντική ολοκλήρωση και να ξεκινήσει
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε,
εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν σύμφωνα με
τα δημοκρατικά πρότυπα» και εφαρμοστεί η
συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού μεταξύ
των κύριων κομμάτων της χώρας.
Όμως, οι αρχές της ΠΓΔΜ έχουν πολύ
περισσότερα να κάνουν και η επιβράβευση τους
λειτουργεί ανασταλτικά για την πραγματική
πρόοδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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Ζητήματα
με σοβαρές
προεκτάσεις
στα οποία η
Ε.Ε. συνηθίζει
να επιδεικνύει
μεγάλη ευαισθησία σε άλλες περιπτώσεις
(όπως οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και
στην ανεξαρτησία των ΜΜΕ, παραβιάσεις
θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαφθορά, βελτίωση
του αδιάβλητου των εκλογικών διαδικασιών)
είτε δεν αποτυπώνονται καθόλου, είτε μόνο
με ήπιες αναφορές.
Το πιο κομβικό, ίσως και το πιο αρνητικό
χαρακτηριστικό του ψηφίσματος είναι η
προσέγγιση στο προσφυγικό. Είναι απαράδεκτο
να αναγορεύεται η ΠΓΔΜ σε «αξιόπιστο εταίρο»
την ίδια ακριβώς στιγμή που προβαίνει σε
καταδικαστέες μονομερείς ενέργειες, όπως
το κλείσιμο των συνόρων και η χρήση βίας
ενάντια στους πρόσφυγες. Η ΠΓΔΜ θα έπρεπε
να καλεστεί να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες
για τους πρόσφυγες και να εγγυηθεί τη
δυνατότητα ασφαλούς και μόνιμης διέλευσης
για όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται
διεθνή προστασία ανεξαρτήτως της καταγωγής
τους.

«Αξιόπιστος εταίρος» για την Ε.Ε, μια χώρα που κλείνει
τα σύνορα στους πρόσφυγες
Ως προς το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-ΠΓΔΜ,
το ψήφισμα, λανθασμένα, το χαρακτηρίζει
ως διμερές ζήτημα και το περιορίζει στην
ονοματολογία. Η τάση του εισηγητή να
επιμερίζει την ευθύνη για το αδιέξοδο ρίξει στην
Ελλάδα και η χρήση του όρου «μακεδονικός»
για να γίνει αναφορά στην ΠΓΔΜ, ενισχύει
την αδιάλλακτη στάση των Σκοπίων και
όσων αρνούνται μια συμβιβαστική αμοιβαία
αποδεκτή λύση. Το ζήτημα αποτελεί άλυτο
διεθνές και περιφερειακό πρόβλημα που πρέπει
να λυθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και όχι με
πρωτοβουλίες της Ύπατης Αντιπροσώπου της
Ε.Ε για την Εξωτερική Πολιτική όπως ζητά το
ψήφισμα.

Η επίλυση του αποτελεί προϋπόθεση για τις
σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες αποτελούν
ουσιώδες στοιχείο στη Διαδικασία Διεύρυνσης
με καταλυτικές προεκτάσεις στην περιφερειακή
ειρήνη.
Μια ολοκληρωμένη θέση για το ζήτημα θα
έπρεπε να περιλαμβάνει τις βασικές αρχές
της λύσης του: αμοιβαία αναγνώριση του
απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας των δύο χωρών.
Όσο αφορά στην ονομασία: κοινά αποδεκτή
λύση, με μια ονομασία για όλες τις χρήσεις,
όπου εάν περιλαμβάνεται ο όρος Μακεδονία ή
παράγωγα του, θα δηλώνει αποκλειστικά και
μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό.

Τέλος, το ψήφισμα ισχυρίζεται «ότι η ένταξη
της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλε σε
μεγαλύτερη ασφάλεια και πολιτική σταθερότητα
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Η τροπολογία
της ΕΕΑ/ΒΠΑ για διαγραφή της συγκεκριμένης
αναφοράς απορρίφθηκε.
Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, κατέθεσε
τροπολογίες επί των αρνητικών σημείων του
ψηφίσματος, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν.
Η ΕΕΑ/ΒΠΑ καταψήφισε συνολικά το ψήφισμα
για την Έκθεση Προόδου της ΠΓΔΜ, το οποίο
όμως υιοθετήθηκε με 404 ψήφους υπέρ, 76,
κατά και 29 αποχές.
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Νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές και
μαθητές στη δίνη των πολιτικών του
νεοφιλελευθερισμού
Η υποτιθέμενη έξοδος από το μνημόνιο πανηγυρίστηκε δεόντως από
τους κυρίαρχους οικονομικούς κύκλους και την κυβέρνηση. Ωστόσο,
δεν απάντησαν ποτέ: Ποιες είναι αυτές οι θυσίες που έγιναν και τι
πραγματικά σημαίνουν για τον απλό κόσμο; Αλλάζουν άραγε οι μισθοί
πείνας, αλλάζει η εργασιακή εκμετάλλευση, μειώνεται η ανεργία ή η
μετανάστευση; Η «έξοδος» από το μνημόνιο, σημαίνει ή δε σημαίνει
είσοδο στην μόνιμη εκμετάλλευση; Η αντίδραση που αναπτύσσεται εντός
της Κυπριακής κοινωνίας, δείχνει πως η κατάσταση πραγμάτων έχει ως
στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων, την παγίωση της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων και ιδιαίτερα των παραγωγικών ηλικιών και της νεολαίας.

Τα mini-jobs και οι μισθοί πείνας
Το πρώτο και κυριότερο πλήγμα στη νέα γενιά που επέφεραν οι πολιτικές
που εφαρμόζονται, είναι η βίαιη εργασιακή εκμετάλλευση. Τα λεγόμενα
mini-jobs, που εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Μεγάλη μερίδα
των νέων εργάζεται για μισθούς των 500 και των 600 ευρώ, για αρκετές
ώρες εργασίας. Την ίδια ώρα, οι εργοδότες σε πολλές επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, εκμεταλλεύονται την ανυπαρξία ελέγχου, την κατάργηση
συμβάσεων και εξαπατούν τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα στον τομέα
του εμπορίου, νέοι δουλεύουν στα ταμεία υπεραγορών, όποτε τους
χρειάζονται οι εργοδότες, με χαμηλούς μισθούς. Το ίδιο συμβαίνει και
στον κλάδο του ξενοδοχειακού τομέα, το ίδιο και σε διάφορους άλλους
τομείς.

Κούρεμα για τους δικαιούχους της χορηγίας
Οι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων μειώθηκαν με το νέο νομοσχέδιο για τα φοιτητικά
επιδόματα. Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Τρόικας, οι κυβερνώντες άλλαξαν τα κριτήρια
για τη φοιτητική χορηγία, μετατρέποντας το όριο κινητής περιουσίας από τιμές του 80’ στις
παραφουσκωμένες τιμές του 2013. Αρνήθηκαν κατ’ επανάληψη να δώσουν στοιχεία στη
Βουλή για
το πόσοι φοιτητές θα αποκλειστούν από τη φοιτητική χορηγία μέσα από αυτή
την αλλαγή. Ταυτόχρονα, κατάργησαν το κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος για τα
φοιτητικά επιδόματα (φοιτητικό πακέτο), βάζοντας απόλυτα όρια και αποκλείοντας φοιτητές
που έχουν ανάγκη, να αιτηθούν καν τα φοιτητικά επιδόματα. Στον Ανεξάρτητο Φορέα Στήριξης,
υπήρχαν μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο 900 περίπου αιτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες που
κινδυνεύουν να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Δωρεάν εργασία με πρόσχημα την πρακτική άσκηση
Με την αιτιολογία της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης,
φοιτητές δουλεύουν αρκετές ώρες χωρίς να πληρώνονται. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει στους
κλάδους που έχουν υποχρεωτική πρακτική κλινική άσκηση. Ο οργανισμός/εταιρία επωφελείται
άμεσα ή έμμεσα από τις υπηρεσίες ή την εργατική δύναμη που προσφέρει ο φοιτητής και
συνεπακόλουθα ο οργανισμός/εταιρία να καρπώνεται την παραγωγή του φοιτητή χωρίς να
επιστρέφει τίποτα πίσω στον φοιτητή. Τους προηγούμενους μήνες έγινε για άλλη μια φορά
προσπάθεια για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στους γιατρούς στα 68 χρόνια. Με απώτερο
σκοπό την εξυπηρέτηση μιας δράκας μεγαλογιατρών, που δεν ήθελαν να χάσουν τα κεκτημένα
τους, προώθησαν την εφαρμογή ενός μέτρου που θα έπληττε ξεκάθαρα τη νεολαία του τόπου
και θα αύξανε ακόμα περισσότερο την ανεργία. Ευτυχώς, η αντίδραση των ιδίων των ιατρών
ήταν άμεση, αναγκάζοντας όσους προώθησαν την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης να
κάνουν δεύτερες σκέψεις.

«Εναλλακτική» εισαγωγή στα δημόσια Πανεπιστήμια πλήγμα στο δημόσιο σχολείο
Αβέρωφ και το ΔΗΣΥ, σε συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, προωθούν την «εναλλακτική» εισαγωγή των μαθητών στα δημόσια Πανεπιστήμια.
Πρόταση που ουσιαστικά αποτελεί ένα καίριο πλήγμα στο δημόσιο σχολείο και την παιδεία.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, παράνομα και
παράτυπα, επικαλούμενος αλλαγή στους κανόνες του
Πανεπιστημίου, έμπασε φοιτητές από το παράθυρο, με
την διαδικασία των μετεγγραφών από το περασμένο
καλοκαίρι.

Οι φοιτητές αυτοί, είχαν επιτύχει σε διεθνής εξετάσεις και είχαν εγγραφεί σε Πανεπιστήμια
του εξωτερικού και «μετεγγράφηκαν» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τότε η βουλή, το Υπουργείο
Παιδείας και τα κόμματα, αντέδρασαν έντονα εκφράζοντας την διαφωνία τους με την πρόταση.
Τώρα, χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο, επιχειρείται οι εξετάσεις για πρόσβαση στα δημόσια ΑΕΙ
της Κύπρου να προσαρμοστούν στα μέτρα των ιδιωτικών σχολείων. Αλλάζοντας, ουσιαστικά, το
καθολικό και το ενιαίο των εξετάσεων. Είμαστε άλλωστε στην περίοδο που όλα προσαρμόζονται
στις ανάγκες του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ακόμα και ο πιο αφελής, διερωτάται: γιατί να μην
προσαρμόσει το ιδιωτικό σχολείο και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στις ανάγκες των
ΔΗΜΟΣΙΩΝ εξετάσεων; Όσοι επικαλούνται τους μαθητές των ιδιωτικών και μιλάνε για «ίσες
ευκαιρίες», το μόνο που κάνουν είναι να πουλούν φτηνό λαϊκισμό. Κανένας δε λέει να
αποκλειστούν οι μαθητές αυτοί από τα δημόσια Πανεπιστήμια, αλλά δεν μπορούν τα ιδιωτικά
σχολεία να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση έναντι της πλειοψηφίας των δημοσίων.

Σχολεία για πειραματόζωα
Οι μαθητές στα δημόσια σχολεία, εξ’ άλλου, ζουν από πρώτο χέρι τις αντιδραστικές αλλαγές
στο δημόσιο σχολείο. Εξετάσεις ανά τετράμηνο είναι το ένα παράδειγμα. Μια προσπάθεια οι
μαθητές να γίνουν πειραματόζωα και το σχολείο ένα κέντρο εξετάσεων. Με τα νέα ωρολόγια
προγράμματα ενισχύονται τα Νέα Ελληνικά και τα Αρχαία και ταυτόχρονα μειώθηκαν ώρες
μαθημάτων που προσέφεραν στα παιδιά μια ανθρωποκεντρική παιδεία. Την ίδια ώρα, μειώνεται
η αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων, αφού καταργήθηκαν επί της ουσίας, οι ώρες για
την ειδική εκπαίδευση.
Απάντηση σε όλα αυτά μπορεί να δοθεί μέσα από τους καθημερινούς αγώνες της νεολαίας,
αλλά και μέσα από τη μαζική συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, στέλλοντας μηνύματα
πως δεν πρόκειται να δεχθούν να γίνουν πειραματόζωα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και όσοι
το προωθούν αυτό εξυπηρετούν αυτούς που μας θέλουν άβουλους και υποταγμένους, να
δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τα πάντα. Ψήφος στο ΑΚΕΛ σημαίνει αντίσταση στις πολιτικές
αυτές! Ψήφος στο ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για εμάς, τους νέους, τους φοιτητές, τους μαθητές,
τους εργαζόμενους, τους άνεργους. Στις 22 του Μάη, μπορείς να κάνεις τη διαφορά!
•Δημήτρης Στρατής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ρισκόμαστε μερικές βδομάδες πριν από τις
Βουλευτικές Εκλογές της 22ας Μαΐου, και
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μεγάλος
νικητής των εκλογών αυτή τη στιγμή
αναδεικνύεται η αποχή.

Ως αποτέλεσμα της απαξίωσης της πολιτικής
και των πολιτικών, οι συμπολίτες μας έχουν
σαν πρώτη επιλογή την αποχή από την κάλπη. Οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν, ανεργία, φτώχεια, μετανάστευση, σαν
συνέπεια της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος μας τα
τελευταία χρόνια, έχουν φέρει τους συμπατριώτες μας σε
κατάσταση απελπισίας για το μέλλον τους και σε σημείο να
νιώθουν ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για κάτι καλύτερο.
Η απαξίωση ενισχύεται από τα σκάνδαλα διαφθοράς,
τις απαράδεκτες συμπεριφορές και τοποθετήσεις
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, καθώς και από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα από δελτία ειδήσεων
μέχρι και σατιρικές εκπομπές, εκμηδενίζουν κάθε ποιοτική
πολιτική άποψη και εξισώνουν ανόμοιες καταστάσεις ή
επιλεκτικά αποσιωπούν θέματα που δεν βολεύουν τα
συμφέροντα που αυτά τα Μέσα εξυπηρετούν.
Ιδιαίτερα μεταξύ των νέων η αποχή, που άλλοτε
προτάσσεται ως άποψη και άλλοτε απλά ως αδιαφορία,
είναι μια ανησυχητική πραγματικότητα. Από πολλούς νέους
ακούγεται έντονα η άποψη ότι «όλοι τους είναι το ίδιο»,
«ότι και να ψηφίσω δεν θα αλλάξει κάτι».
Παρά τις διαμορφωμένες αντίξοες συνθήκες στην
κοινωνία, επιμένουμε να δηλώνουμε κατηγορηματικά
ότι το ΑΚΕΛ, το κόμμα που η ΕΔΟΝ θα στηρίξει με όλες
τις δυνάμεις της για ακόμη μια φορά, είναι διαφορετικό
από όλα τα άλλα κόμματα του τόπου. Γιατί, θα διερωτηθεί
κάποιος.
Πιο κάτω καταγράφεται τι ψήφισαν τα κόμματα στη
Βουλή, σε σημαντικά νομοσχέδια, τα τελευταία χρόνια:

• Προστασία των Ταμείων Πρόνοιας των εργαζομένων
μετά το κούρεμα καταθέσεων που επιβλήθηκε από
την κυβέρνηση:
ΥΠΕΡ: ΑΚΕΛ, Οικολόγοι
ΚΑΤΑ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ
• Ψήφιση Προϋπολογισμών λιτότητας:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
ΚΑΤΑ: ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
• Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ
ΚΑΤΑ: ΑΚΕΛ, Οικολόγοι
• Προστασία οικογενειακής Πρώτης Κατοικίας και
μικρής Επαγγελματικής Στέγης:
ΥΠΕΡ: ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
ΚΑΤΑ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
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• Προώθηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας και Εκποιήσεις:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών
KATA: ΑΚΕΛ
• Ιδιωτικοποιήσεις:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών
KATA: ΑΚΕΛ
• Τέλη στη Δημόσια Υγεία:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
ΚΑΤΑ: ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
• Νομοσχέδια που οδήγησαν στο κουτσoύρεμα της
φοιτητικής χορηγίας:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών
KATA: ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
• Ωράρια Καταστημάτων:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ
KATA: ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών,
Οικολόγοι
• Αύξηση του Ορίου Συνταξιοδότησης:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών
KATA: ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ
• Ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟϊκό Συνεταιρισμό
για την Ειρήνη:
ΥΠΕΡ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών
KATA: ΑΚΕΛ
Μέσα από τα πιο πάνω αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι το
ΑΚΕΛ παραμένει ένα συνεπές στις αρχές του κόμμα, που
ψηφίζει προς το συμφέρον της τάξης που εκπροσωπεί
στη Βουλή, δηλαδή τους απλούς εργαζόμενους, τα
χαμηλά και μεσαία λαϊκά στρώματα. Αυτά φυσικά είναι
μόνο μερικά από τα νομοσχέδια που δείχνουν έμπρακτα
ότι το ΑΚΕΛ δεν ήταν και δε θα είναι ποτέ το ίδιο με
τα άλλα κόμματα του τόπου. Το ΑΚΕΛ, μέσα από την
κοινοβουλευτική του δράση, αποδεικνύει ότι διαθέτει τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαχρονικά διέθεται, και
είναι ο μόνος σταθερός εκφραστής των συμφερόντων
των εργαζομένων και της νεολαίας.
Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται και η ασυνέπεια των
υπόλοιπων κομμάτων, και παράλληλα η συνέπεια
του ΔΗΣΥ στη στήριξη των συμφερόντων του μεγάλου
κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές ανάγκες του λαού.
Η στάση της ηγεσίας και της κυβέρνησης ΔΗΣΥ μόνο
οργή και αγανάκτηση μπορεί να προκαλεί. Οι πολιτικές
λιτότητας αποτελούν το μανιφέστο τους και οι επιθέσεις
ενάντια στους εργαζόμενους τη μόνιμη τακτική τους.
Οι τελευταίοι μήνες απέδειξαν ότι όταν οι εργαζόμενοι
ξεσηκωθούν, τότε τελειώνουν και τα επικοινωνιακά
τεχνάσματα του ΔΗΣΥ. Το κόμμα της δεξιάς αποκαλύπτει
το πραγματικό του πρόσωπο, αυτό της αλαζονείας, τη
αδιαφορίας για τις ανάγκες των εργαζομένων, αυτό της
εξυπηρέτησης των συμφερόντων της πλουτοκρατίας.

13

Και ακριβώς στις ερχόμενες εκλογές, οι πολίτες και κυρίως οι
νέοι καλούνται να αποφασίσουν κατά πόσο επιδοκιμάζουν
ή αποδοκιμάζουν τις καταστροφικές πολιτικές της
ηγεσίας και της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Με την ψήφο τους
θα αποφασίσουν αν συμφωνούν με την πολιτική του
κουρέματος μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών,
δαπανών για την υγεία. Η αποχή είναι η επιλογή που
δίνει τη νομιμοποίηση στη δεξιά να συνεχίσει ανενόχλητη
να μας διαλύει το μέλλον.
Ιδιαίτερα οι άνεργοι, οι υπο-απασχολούμενοι και οι
χαμηλόμισθοι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά. Η αποχή
εκτός από την πρόσκαιρη προσωπική ικανοποίηση
δεν τιμωρεί κανένα παρά μόνο τους ίδιους. Οι όποιες
δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, δεν πρέπει να μετατρέπονται
σε απελπισία, ούτε σε φθόνο για άλλους εργαζόμενους
που τυγχάνει να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα.
Οι δυσκολίες πρέπει να μετατρέπονται σε πείσμα για
οργανωμένο αγώνα. Μόνο με τη συμμετοχή δημιουργούμε
τη δυναμική για να έρθουν καλύτερες μέρες. Δίνοντας
τη ψήφο μας σε αυτούς που στη Βουλή θα αγωνιστούν
για αύξηση του κατώτατου μισθού, για διασφάλιση του
δικαιώματος σου στη δουλειά, στη μόρφωση και στην
υγεία.
Ένας νέος που αντιλαμβάνεται την αδικία, την ανισότητα
στην κοινωνία, δεν έχει να ελπίζει κάτι τηρώντας αποχή.
Ούτε κάποιο άλλο κόμμα μπορεί να απαντήσει στις
ανησυχίες του. Ο νέος της αριστεράς έχει μια επιλογή,
να στηρίξει το ΑΚΕΛ. Έστω κι αν δεν συμφωνεί σε όλα,
τη ψήφο του δεν πρέπει να την πετάξει.
Να είναι απαιτητικός, ενθουσιώδης, με κριτική άποψη,
αλλά να εκφράσει την άποψη του και στην κάλπη για
να μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών, τα επόμενα
χρόνια να τη μεταφέρει σε αυτούς που πλέον θα τον
εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο. Εάν έχει ικανοποιητικό
αριθμό εκπροσώπων των συμφερόντων του, τότε θα
έχει και αξία η άποψή του.
Δεν είμαστε όλοι ίδιοι λοιπόν. Το αποδείξαμε εντός και
εκτός Βουλής. Πάλεψε με τη συνείδησή σου και στις 22
Μαΐου πήγαινε στη κάλπη.
•Κώστας Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Ν.Ε. Λακατάμειας
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ΕΔΟΝόπουλα

14

Απρίλης 2016

«Μες τους συλλόγους γίνονται
ακόμα συναντήσεις
Κάθε εβδομάδα κάνουμε
παιχνίδια, συζητήσεις.
Για θέματα που αφορούν
το αύριο των παιδιών
Με εκστρατείες που αλλάζουνε
πρώτα το παρόν.»

4

*(Έντυπο «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2014:
70 χρόνια ΑΟΝ-ΕΔΟΝ)

1
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Στα πλαίσια της πολύπλευρης δράσης του
Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων,
εντάσσεται και η τρέχουσα εκστρατεία
«Γνωρίζουμε τον Πολιτισμό», η θεματική της
οποίας πλαισιώνει με σχετικές δραστηριότητες
τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών μας
Κινημάτων σε όλη την Κύπρο, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Απριλίου 2016. Επιδίωξή μας κάθε
φορά είναι, επιστρατεύοντας τη φαντασία
και την έγνοια μας προς τις ανάγκες των
παιδιών, να προετοιμάζουμε διασκεδαστικές
και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι οποίες
παράλληλα να μεταφέρουν μηνύματα πάνω
στο θέμα με το οποίο καταπιάνεται η κάθε
εκστρατεία μας. Παράλληλα, την περίοδο αυτή
τα Τοπικά Κινήματα ΕΔΟΝόπουλων συμμετείχαν
και σε άλλες παιδικές δραστηριότητες,
όπως επίσκεψη σε θεατρική παράσταση
και αποκριάτικες εκδηλώσεις. Πιο κάτω
παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα της πιο
πάνω μας δράσης σε όλη την Κύπρο.

6

Φωτορεπορτάζ:

1.
2.

Αποκριάτικη εκδήλωση, Αυγόρου, 2016.
Συνάντηση Τοπικού Κινήματος Αυγόρου,
εκστρατεία «Γνωρίζουμε τον Πολιτισμό» 2016.
3. Συνάντηση Τοπικού Κινήματος Ξυλοτύμπου,
εκστρατεία «Γνωρίζουμε τον Πολιτισμό» 2016.
4. Συνάντηση Τοπικού Κινήματος Πελέντρι,
εκστρατεία «Γνωρίζουμε τον Πολιτισμό» 2016.
5. Δημιουργία Τοπικού Κινήματος Αγίου
Αθανασίου, εκστρατεία «Γνωρίζουμε τον
Πολιτισμό» 2016.
6. Συμμετοχή ΕΔΟΝόπουλων Λευκωσίας σε
αποκριάτικη παρέλαση, 2016.
7. Τα ΕΔΟΝόπουλα Λευκωσίας στη θεατρική
παράσταση «Παπουτσωμένος γάτος» του
Σατιρικού Θεάτρου 2016.
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μαθητές

Την Τρίτη 16
Φεβρουαρίου 2016,
εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο
της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ
– Αναστασιάδη, η
απόφαση για εναλλακτικό
τρόπο εισδοχής στα
δημόσια Πανεπιστήμια. Η
απόφαση αυτή, αποτελεί
έκτρωμα για τη δημόσια και
δωρεάν παιδεία, αφού στην
ουσία θα επιτρέψει σε μαθητές
να μπαίνουν στα δημόσια
Πανεπιστήμια από την πίσω
πόρτα, και όχι με τον τρόπο που
όλοι οι άλλοι συμμαθητές τους
αξιολογούνται.
Μια τέτοια απόφαση είναι
απαράδεχτη και καταδικαστέα, όχι
μόνο για το περιεχόμενό της, αλλά
και για τον τρόπο με τον οποίο έχει
καθοριστεί. Είναι μια βεβιασμένη
απόφαση της στιγμής, η οποία δεν
πάρθηκε μέσα από πολύχρονη και ώριμη
σκέψη, καθώς ποτέ δεν είχε συζητηθεί με
τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους μαθητές,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Για
ακόμα μια φορά, η Κυβέρνηση της δεξιάς
επιδεικνύει τους ερασιτεχνισμούς και τον
ετσιθελισμό της.
Η απόφαση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την
κατάργηση του ενιαίου χαρακτήρα των εξετάσεων
και της καθολικότητας της διαδικασίας εισδοχής
στα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς δημιουργεί και
εύλογα ερωτήματα:

Ζ

ούμε εν έτει 2016, με την οικονομική κρίση να πλήττει ολοένα
και περισσότερα σπίτια. Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού
της Κύπρου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, 70,000 είναι
άνεργοι, 14,000 μαθητές είναι άποροι, κι όμως ακόμα και η
παιδεία που παρέχεται «δωρεάν», στοιχίζει.

Είναι αδιανόητο σε τέτοιες δύσκολες εποχές, οι μαθητές να
είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν για έκδοση απολυτηρίου,
για τέλη εξετάσεων, για σχολική και γραφική ύλη, κόμιστρα
λεωφορείων κ.α.
Το ποσό των 25 ευρώ ανά μάθημα για τις παγκύπριες εξετάσεις είναι
παράλογο. Τα 100 ευρώ που ζητούνται από τους μαθητές, είναι ποσό που
καλύπτει βασικές ανάγκες μιας μέσης οικογένειας. Δεν μπορεί το Υπουργείο
να μελετήσει τρόπους μείωσης του κόστους διεξαγωγής των εξετάσεων,
ούτως ώστε να μειωθεί και μακροχρόνια να εκμηδενιστεί αυτό το ποσό; Ή
μόνο για να μας κάνει πειραματόζωα έχει χρόνο να ασχοληθεί;
Έως ότου γίνει όμως αυτό, στηρίζουμε την άποψη πως οι άποροι μαθητές
πρέπει να εξαιρούνται πλήρως από τα τέλη αυτά. Την περσινή χρόνια,
το μαθητικό κίνημα με μπροστάρη την ΠΣΕΜ διεκδίκησε και κέρδισε να
εξαιρεθούν όλοι οι μαθητές από τα τέλη των εξετάσεων, απόφαση η οποία
επαναλήφθηκε και φέτος.
Το υπουργείο παιδείας πρέπει να αντιληφθεί ότι οι καιροί που ζούμε είναι
δύσκολοι. Ας βάλει τελεία στους πειραματισμούς, στην εμπλοκή του στις
εκλογές των μαθητών, στο μονόλογο των «μεταρρυθμίσεων» που προωθεί
και ας κάτσει επιτέλους να ασχοληθεί με τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα
της παιδείας και των μαθητών. Κύριε Υπουργέ, δεν αντέχουμε άλλο!

•Ιάκωβος Γεωργίου
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας

15

Πώς θα διασφαλίζεται
η ομαλότητα εισδοχής
στα πανεπιστήμια,
εφόσον πλέον υφίστανται
νέες και διαφορετικές
διαδικασίες και κανόνες;
Πόσο δίκαιος είναι ο νέος
τρόπος εισδοχής, αφού
δημιουργεί μαθητές δύο
ταχυτήτων;
Ανέκαθεν, ως ΕΔΟΝ, ζητούσαμε
την αύξηση των θέσεων στα
δημόσια πανεπιστήμια, ώστε με
αυτό τον τρόπο όλοι οι μαθητές της
Κύπρου να έχουν τη δυνατότητα να
σπουδάσουν στον τόπο τους, χωρίς
να έχουν οικονομική επιβάρυνση
από δίδακτρα. Εδώ και πολλά χρόνια,
η θέση μας αυτή βρίσκει πολλά
εμπόδια από το συντηρητικό πλαίσιο
του κρατικού πανεπιστημίου, έχοντας
ως αιτιολογία πως μια τέτοια απόφαση
θα δημιουργούσε ένα δυσλειτουργικό
σύστημα, με χαμηλή ποιότητα σπουδών.
Πώς λοιπόν αποφάσισαν ξαφνικά, ότι η
αύξηση των θέσεων μέσω του νέου τρόπου
εισδοχής, δε θα χαμηλώσει το επίπεδο των
κρατικών πανεπιστημίων;
Ως ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες, θα σταθούμε
ανάχωμα ενάντια σε οποιαδήποτε ετσιθελική
απόφαση της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ προσπαθεί
να δημιουργήσει μαθητές δύο ταχυτήτων, και
πλήττει το χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν
εκπαίδευσης. Δε θα επιτρέψουμε να καταργήσουν
τον ενιαίο χαρακτήρα των εξετάσεων!
Τόνια Αποστόλου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Λιβαδιών

φοιτητές
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ΤΕΠΑΚ | Πρώτη και αυτοδύναμη για 8η χρονιά
Την 1η Μάρτη διεξάχθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στο ΤΕΠΑΚ. Οι φοιτητές έδωσαν βροντερό μήνυμα
αναδεικνύοντας την Προοδευτική πρώτη δύναμη για 8η συνεχόμενη χρονιά και για 4η συνεχόμενη
χρονιά αυτοδύναμη. Η Φοιτητική Ένωση παραμένει για ακόμα μια χρονιά σε τροχιά διεκδίκησης
και αγώνα μέσα από την πλειοψηφία που κατέχει η Προοδευτική. Μέσα από την δράση μας στην
ΦΕΤΕΠΑΚ, θα εργαστούμε για υλοποιηθεί η απόφαση για Β΄ Ευκαιρία που πήρε η Σύγκλητος του
πανεπιστημίου μας το περασμένο καλοκαίρι. Τα τελευταία 4 χρόνια βλέπουμε την κυβέρνηση να
αποκόπτει συνεχώς τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου μας με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο
να βρίσκεται σε οριακά επίπεδα βιωσιμότητας. Μέσω της ΦΕΤΕΠΑΚ δε θα επιτρέψουμε καμιά
άλλη αποκοπή στην παιδεία!

Ραντεβού στους αγώνες!

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βλέπουμε μόνο μπροστά
Στις 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εκλογές της Φοιτητικής Ένωσης (Φ.Ε.ΠΑΝ). Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν μπορούν να
μας χαροποιούν αφού ως Προοδευτική Κ.Φ. σημειώσαμε πτώση στα ποσοστά μας, ενώ απωλέσαμε την 8η έδρα στο Δ.Σ. της ΦΕΠΑΝ. Παρόλα αυτά, σημαντικό
και θετικό γεγονός αποτελεί το ότι η ακροδεξιά πλειοψηφία Πρωτοπορίας-ΑΦΕ έχει πλέον σπάσει.
Η δύναμη η οποία μας δίνουν οι φοιτητές εντός της Φοιτητικής Ένωσης αποτελεί ενίσχυση της φωνής διεκδίκησης των φοιτητών για μεγαλύτερους και μαζικότερους
αγώνες, για υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Την ίδια ώρα οι φοιτητές έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα και με την ψήφο τους καταδίκασαν την ακροδεξιά πλειοψηφία
των τελευταίων 8 χρόνων στη Φ.Ε.ΠΑΝ της Πρωτοπορίας και Α.Φ.Ε, η οποία μέσα από τις περιστασιακές πλειοψηφίες στο Δ.Σ έκαναν πλάτες στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και στα μέτρα λιτότητας της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη.
Ως Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά την απώλεια της 8ης έδρας στη Φοιτητική Ένωση θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας τόσο εντός,
όσο και εκτός του Πανεπιστημίου ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, για το δικαίωμα μας στη μόρφωση και τη δουλειά. Ραντεβού στους αγώνες!

Frederick: Ξανά στην πρώτη θέση στη συνείδηση των φοιτητών
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick οι φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των εκλογών ανέδειξαν την Προοδευτική Κ.Φ. ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ,
με ποσοστό 91,76%. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφερθούμε και στην παράταξη του ΔΗΣΥ-Κυβέρνησης, η οποία πέραν από το ότι
ζητούσαν αναστολή τόσο της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατ’ επέκταση των εκλογών, που προκηρύσσονται από αυτή, δεν
κατέβασαν ούτε συνδυασμό στην εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέχτηκε από τους φοιτητές που παρευρέθηκαν στην 2η τακτική γενική
συνέλευση της φοιτητικής ένωσης.
Πέρα από όλα αυτά, όμως, είναι καιρός η φοιτητική ένωση του Πανεπιστήμιου Frederick να μπει επιτέλους σε τροχιά διεκδίκησης μετά
από δύο χρόνια αδράνειας και συμβιβασμού για όλα αυτά που γίνονται από την κυβέρνηση της «άνοιξης» και το κουτσούρεμα όχι
μόνο στο τομέα της παιδείας, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κυπριακό λαό. Στεκόμαστε όλοι δίπλα από την μοναδική παράταξη που
έχει ως μόνο γνώμονα της τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Μαζί στην αντεπίθεση να καθορίσουμε το μέλλον μας.

Ραντεβού στους αγώνες!

Ρέθυμνο: Πρώτη και αυτοδύναμη μετά από 5 χρόνια
Οι φοιτητικές εκλογές του Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 18 του Μάρτη ανέδειξαν την Προοδευτική Κ.Φ., πρώτη και
αυτοδύναμη, μετά από αρκετά χρόνια και στο Ρέθυμνο. Μέσα από την συνεπή στήριξη των φοιτητών, τις συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες στο
σύλλογο και την υπεράσπιση των συμφοιτητών των φοιτητών από την επίθεση της Κυβέρνησης οι φοιτητές επέλεξαν. Έδωσαν την δύναμη
και τον πρώτο λόγο στην δική μας παράταξη να ηγηθεί του συλλόγου και να τον οδηγήσει σε νέους δρόμους διεκδίκησης.

Ραντεβού στους αγώνες!

Ιωάννινα: Πρώτη δύναμη για πρώτη φορά στα χρονικά
Για πρώτη φορά, η Προοδευτική Ιωαννίνων αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές για το σύλλογο των Κυπρίων φοιτητών, αυξάνοντας
μάλιστα κατά 5% τη δύναμή της.
Αυτό το αποτέλεσμα έχει εξήγηση. Πρώτα και πάνω από όλα, αυτή η νίκη φανερώνει ότι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές αγκαλιάζουν
τις πραγματικά πατριωτικές θέσεις για την Κύπρο και το Κυπριακό. Μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, επανενωμένη. Μια πατρίδα που
δεν θα ανήκει ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην κατοχική Τουρκία, ούτε σε μητέρες πατρίδες. Μία Κύπρος που θα ανήκει ΜΟΝΟ στο ΛΑΟ της!
Ολοένα και περισσότεροι φοιτητές ενώνονται μαζί με την Προοδευτική στους αγώνες για το δικαίωμα μας στη μόρφωση, το δικαίωμα
μας στη δουλειά και σε δουλειά με δικαιώματα. Δικαιώματα που σε άλλες εποχές θεωρούνταν αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά σήμερα
η εποχή της κρίσης και των μνημονίων, απαιτεί νέους αγώνες για να ξαναγίνουν πραγματικότητα.
Τις τελευταίες μέρες, η Προοδευτική ζήτησε ξανά και ξανά από τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριες μας, να απαντήσουν στα
ερωτήματα για το μέλλον του τόπου μας, για το φοιτητικό κίνημα που θέλουμε. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ. Και η απάντηση ήταν μία:

ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ.

Βόλος: Πρώτη και αυτοδύναμη για πρώτη φορά στην ιστορία μας
Την Κυριακή 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την φοιτητική ένωση του Βόλου. Οι φοιτητές ανέδειξαν την Προοδευτική Κ.Φ.
Πρώτη και Αυτοδύναμη, για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Βόλο, με άνοδο +17,4%!
Μετά από πολλούς αγώνες, μετά από πολλές προσπάθειες για την υπεράσπιση όσων δικαιούμαστε, μετά από την επιβεβαίωση ξανά και
ξανά των θέσεων μας στο Κυπριακό οι φοιτητές μας δίνουν τη δύναμη! Δύναμη που πρέπει να μετουσιωθεί σε αγώνες, σε κατακτήσεις,
σε ξεκάθαρες τοποθετήσεις λύσης και επανένωσης! Δίνουμε υπόσχεση σε όλους τους φοιτητές πως η ψήφος τους θα έχει αντίκρισμα!

Ραντεβού στους αγώνες!
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νέοι εργαζόμενοι

Αποστολή επιστολής στις 16 Φεβρουαρίου 2016
προς την Υπουργό Εργασίας με την πρόταση
μας, ζητώντας συνάντηση για ανταλλαγή
απόψεων. Την ίδια ώρα, επιστολές στείλαμε και
σε αρκετούς αρμόδιους φορείς, όπως άλλα
Υπουργεία, ημικρατικοί οργανισμοί, ΚΟΑ, ΘΟΚ,
ΟΝΕΚ και αλλού, ζητώντας τους να συνδράμουν
την προσπάθεια μας.
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Ανακοίνωση Τμήματος
Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ
Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016
πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή
Εργασίας της Βουλής συζήτηση της
πρότασης της ΕΔΟΝ για τη δημιουργία
κάρτας νέων για άνεργους, μετά από
εγγραφή του θέματος από τους βουλευτές
του ΑΚΕΛ που είναι μέλη της επιτροπής.
Ο κεντρικός υπεύθυνος του Τμήματος
Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, Αντρέας
Παναγιώτου, ανέπτυξε την πρόταση
της Οργάνωσης, τονίζοντας τη μεγάλη
σημασία που έχει να στηριχθούν οι νέοι,
οι οποίοι είναι οι πρώτοι που αποτελούν
θύματα της καπιταλιστικής κρίσης και
των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Ως ΕΔΟΝ, σημειώσαμε
την ανάγκη εμπλοκής όλων των φορέων
της πολιτείας – υπουργεία, ημικρατικοί
οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
κόμματα, οργανώσεις νεολαίας κ.α., ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο η
συζήτηση και να υλοποιηθεί η πρόταση
αυτή.

Συζήτηση της πρότασης μας στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής
στις 21 Μαρτίου 2016, μετά από εγγραφή του θέματος από τους
βουλευτές του ΑΚΕΛ που είναι μέλη της επιτροπής.

Αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο και το
Δ.Σ. του ΟΝΕΚ στις 22 Μαρτίου 2016, για την
ανάληψη δράσης εκ μέρος του Οργανισμού
για το συντονισμό της όλης διαδικασίας,
έτσι όπως αποφασίσθηκε στη συνεδρία της
Επιτροπής Εργασίας της Βουλής.

Χαιρετίζουμε την καταρχήν θετική
ανταπόκριση όλων όσοι τοποθετήθηκαν
από τους φορείς και οργανωμένα σύνολα
που καλέστηκαν και αναμένουμε την
έμπρακτη στήριξη και συνεισφορά
τους στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Αναμένουμε και τη θέση των υπόλοιπων
κομμάτων –πλην του ΑΚΕΛ, τα οποία δεν
τοποθετήθηκαν στη συνεδρία.
Μέσα από τη συζήτηση καταλήξαμε στο
ότι ο ΟΝΕΚ, ως ο αρμόδιος φορέας τόσο σε
πολιτικό επίπεδο για τη νεολαία, όσο και
σε ζητήματα τεχνογνωσίας και εμπειρίας,
να αναλάβει το συντονισμό και την
επεξεργασία συγκεκριμένης πρότασης και
την κατάθεση της ενώπιον της Επιτροπής
Εργασίας της Βουλής, το συντομότερο
δυνατόν. Εκφράζουμε την ετοιμότητα μας
να εργαστούμε ακούραστα, τόσο μέσα
από το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, όσο και όπου αλλού
μας ζητηθεί, για την υλοποίηση αυτής της
εισήγησης.
Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε
τους νέους που βρίσκονται σε δυσχερή
οικονομική κατάσταση και βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Οι δυνατότητες
υπάρχουν, φτάνει να υπάρχει η θέληση.
Εκεί είναι που θα κριθούμε όλοι.
Τμήμα Νέων Εργαζομένων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
22.03.2016

στρατιώτες
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Η

μείωση της στρατιωτικής
θητείας είναι ένα ζήτημα
που απασχολεί την
κυπριακή κοινωνία για
πάρα πολλά χρόνια. Εκεί
που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις
συνομιλίες και τη λύση του Κυπριακού,
ξαφνικά βλέπεις στα social media ότι
έχει εγκριθεί η μείωση της στρατιωτικής
θητείας από το υπουργικό συμβούλιο.
Ως εδώ όλα καλά. Έπειτα, ξεκινούν να
εγείρονται αρκετά ερωτήματα για τη
συγκεκριμένη απόφαση και την περίοδο
που λήφθηκε.
Κόμματα (πλην του κυβερνώντος κόμματος)
και ΓΕΕΦ δηλώνουν πλήρη άγνοια για το
θέμα και ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα
έπρεπε να είχαν ενημερωθεί νωρίτερα.
Συνεχίζοντας να ψάχνω απαντήσεις για το
θέμα, το μάτι μου πέφτει στην ημερομηνία:
2016. Χρονιά εκλογών. Μήπως τελικά
είναι προεκλογικά πυροτεχνήματα; Σχεδόν
2 μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές,
έρχεται η κυβέρνηση να μας πει ότι ναι
είμαστε εμείς που θα μειώσουμε την
θητεία. Το παράξενο είναι ότι η τελευταία
φορά που ακούσαμε για τη μείωση της
θητείας είναι εκεί που περιμέναμε (και
ακόμα περιμένουμε) την «άνοιξη» του
2013.

Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ διαχρονικά τάσσονται
υπέρ της μείωσης. Γυρνώντας το χρόνο
πίσω στο 2009, ο τότε Υπουργός Άμυνας
αείμνηστος Κώστας Παπακώστας, έπειτα
από μελέτη είχε αναφέρει ότι είναι εφικτή
η μείωση της στρατιωτικής θητείας,
νοουμένου ότι θα υπάρξει αναδιοργάνωση
της Εθνικής Φρουράς. Όμως, όταν το
νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της
Ε.Φ. κατατέθηκε στην βουλή από την
κυβέρνηση Χριστόφια, οι μεταγενέστεροι
κυβερνώντες το είχαν καταψηφίσει…
Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται μεγάλη
αντίφαση την ώρα που γίνεται μια σοβαρή
προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού,
η Κυβέρνηση να προχωρά σε πρόσληψη
3.000 επαγγελματιών στρατιωτών, με
κίνδυνο να προκαλέσει επιπλοκές στη
διαδικασία. Από την άλλη, η προεκλογική
περίοδος εμπεριέχει έντονα το στοιχείο
της σκοπιμότητας και πιθανό να επηρεάσει
αρνητικά την εξέλιξη της συζήτησης ενός
τόσο σοβαρού ζητήματος.
Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται
πρόσληψη 3.000 μισθωτών για κάλυψη
των αναγκών που θα προκύψουν, ενώ
ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε ότι το
κονδύλι ύψους 33 εκατ. είναι διαθέσιμο.

Τι λένε οι στρατιώτες;
Έχοντας συνομιλήσει με στρατιώτες μέλη της ΕΔΟΝ, οι περισσότεροι θεωρούν
ότι η μείωση της θητείας είναι ένα θετικό βήμα και υπενθυμίζουν ότι είναι
πάγια θέση του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ. Εύχονται να υλοποιηθεί τελικά, γιατί
μειώνει αρκετά προβλήματα των νέων μας όπως η φυγοστρατία, η αξιοποίηση
του χρόνου που θα ήταν στρατό για εργασία και το ότι θα μπορούν να πάνε για
σπουδές νωρίτερα. Την ίδια ώρα, θεωρούν ότι η εξαγγελία για τη μείωση έγινε για
προεκλογικές σκοπιμότητες. Επίσης, τόνισαν ότι παρόλο του ότι τους εξυπηρετεί
η μείωση της θητείας, θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί πρώτα με
τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αφού βλέπουμε να
χάνονται ζωές άδικα λόγω της έλλειψης φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης και
μετά με οτιδήποτε άλλο.

Απρίλης 2016

Διερωτόμαστε, όμως, γιατί η Κυβέρνηση
δεν μπορούσε να εξασφαλίσει 47 χιλ. για
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των οδηγών
των λεωφορείων ή περίπου 40 εκατ. για
τους νοσηλευτές, που αν και δεν τα ζητούν
άμεσα ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιμένει
ότι θέτουν σε κίνδυνο την κυπριακή
οικονομία. Είναι όλα όπως φαίνεται μέρος
της προεκλογικής τακτικής, αλλά και της
ταξικής προσέγγισης Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ.
Η μείωση της στρατιωτικής θητείας
ήταν σταθερή θέση της ΕΔΟΝ. Παρά
τους προβληματισμούς, αν η Κυβέρνηση
φανεί συνεπής, η ΕΔΟΝ θα συμβάλει με
σοβαρότητα, ώστε η πρόταση να είναι
εφαρμόσιμη.
Τονίζουμε ωστόσο ότι, σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει ο ημι-επαγγελματικός
στρατός που θα προκύψει να αποτελέσει
αφορμή για συμμετοχή της Κύπρου σε
στρατιωτικούς σχηματισμούς (ΣγΕ, ΝΑΤΟ).
Απώτερος στόχος παραμένει για την ΕΔΟΝ
η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση του
τόπου μας.
• Χαράλαμπος Σακκάς
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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1 Απριλίου

• 1955: Αρχίζει ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ

2 Απριλίου

• 1969: Έκρηξη βόμβας στο οίκημα της ΠΕΟ στην Αμμόχωστο από εξτρεμιστικά
ενωτικά στοιχεία.

3 Απριλίου

• 1903: Γεννιέται ο Κύπριος κομμουνιστής ποιητής Τεύκρος Ανθίας.

4 Απριλίου

• 1949: Ιδρύεται ο ιμπεριαλιστικός συνασπισμός ΝΑΤΟ (Βορειοατλαντικό
Σύμφωνο). Το ιδρυτικό του συνυπέγραψαν στην Ουάσιγκτον οι υπουργοί
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Ιταλίας, Βελγίου, Καναδά, Δανίας,
Ισλανδίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας και Πορτογαλίας.
• 1968: Δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ηγετική μορφή του κινήματος
για τα δικαιώματα των μαύρων στις ΗΠΑ. Τρεις δεκαετίες αργότερα δικαστήριο
του Τενεσί αποφάνθηκε πως η δολοφονία ενέπλεκε τόσο τη μαφία όσο και τις
μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.
• 1973: Πεθαίνει ο Ισπανός κομμουνιστής ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο,
δημιουργός της «Γκουέρνικα» κ.ά. έργων (όπως το περίφημο σκίτσο του Νίκου
Μπελογιάννη).

11 Απριλίου
Η πολυτάραχη ζωή του Εζεκία Παπαϊωάννου
ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 1908 από τη γενέτειρα
του, το χωριό Κελλάκι της επαρχίας Λεμεσού. Οι
αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν
τότε, μπαίνουν από νωρίς ανάχωμα στο όνειρο
του, που ήταν με την αποφοίτηση του από την
Αμερικάνικη Ακαδημία με άριστα να συνεχίσει τις
σπουδές του. Έτσι, από νωρίς μπαίνει στο καμίνι
της βιοπάλης ως εργάτης στα μεταλλεία, αργότερα
μεταναστεύει σε Πειραιά και καταλήγει στο Λονδίνο.
Η ταξική του προέλευση, ζώντας την κοινωνική
αδικία, τον σπρώχνει στον αγώνα ενάντια στη
ρίζα του κακού, κατά του συστήματος της στυγνής
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έτσι,
το 1932, κατατάσσεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα
Μεγάλης Βρετανίας και συνδέεται ιδιαίτερα με τον
τότε Γενικό Γραμματέα Χάρρυ Πόλιτ, με τον οποίο
συνεργάζεται στενά. Από τότε, περνώντας από
το σχολείο της ζωής ως εργάτης, αφιερώνει όλη
του τη ζωή του στον αγώνα της εργατικής τάξης.
Θα πιστέψει στην επαναστατική ιδεολογία του
Μαρξισμού-Λενινισμού και θα παραμείνει μέχρι το
τέλος στρατευμένος στο Κόμμα της εργατικής τάξης
και στην υπόθεση του σοσιαλισμού.
Το 1936 συγκλονίζεται από τον αγώνα υπεράσπισης
της δημοκρατίας κατά των φασιστικών ορδών του
Φράνκο στην Ισπανία και ως διεθνιστής και φλογερός
αντιφασίστας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος
και κατατάσσεται ως εθελοντής στις διεθνείς
ταξιαρχίες. Φεύγει για το μέτωπο σε μια χώρα που
δεν γνώριζε καν που βρίσκεται, για να υπερασπιστεί
τη δημοκρατία και σε μάχη τραυματίζεται στο πόδι.
Αργότερα, συμμετέχει και στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
κατά του χιτλεροφασισμού.
Μετά τον πόλεμο επιστρέφει στην Κύπρο και
εντάσσεται στις γραμμές του ΑΚΕΛ. Χρόνια δύσκολα
για το ΑΚΕΛ και για τον απελευθερωτικό αγώνα
του λαού μας. Δουλεύει με όλη τη ψυχή του για το
πλάτεμα και το ενδυνάμωση του Κόμματος. Το 1949,
στο ιστορικό 6ο Συνέδριο του κόμματος, εκλέγεται
στο πόστο του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΑΚΕΛ,
θέση που κράτησε μέχρι
το θάνατό του. Στα
1955, με την κήρυξη
του κόμματος εκτός
νόμου, συλλαμβάνεται
από τις αποικιακές
αρχές, φυλακίζεται
και με τη βοήθεια του
παράνομου μηχανισμού

του κόμματος δραπετεύει και συνεχίζει μαζί με
άλλους συντρόφους τον αγώνα για τη λευτεριά
της Κύπρου.
Με την ανεξαρτησία της Κύπρου εκλέγεται
βουλευτής και παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής
του. Διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη διαφύλαξη
της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας,
καθοδηγώντας τον αγώνα για αδελφοσύνη
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και στον εθνικισμό.
Στα δύσκολα χρόνια πριν και μετά το δίδυμο
έγκλημα του 1974 συνεργάζεται και στηρίζει τον
Προέδρο Μακάριο. Ο Εζεκίας, ως ΓΓ της ΚΕ του
ΑΚΕΛ, από νωρίς προειδοποιεί τον Μακάριο και
ξεσκεπάζει στο λαό τα ιμπεριαλιστικά αντικυπριακά
σχέδια του ΝΑΤΟ και της CΙA, καταδεικνύοντας τον
ρόλο της Χούντας των Αθηνών και της Τουρκίας.
Η ολοκληρωτική αφοσίωση στο Κόμμα και στο
Λαό, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η τιμιότητα,
η λιτότητα και η απλότητα, η πλήρης ανιδιοτέλεια
και το άσπιλο της προσωπικής του ζωής, είναι
χαρακτηριστικά ενός υποδειγματικού κομμουνιστή.
Έταξε σκοπό της ζωής του να δίνει και όχι να
παίρνει.
Συνδέθηκε με το οργανωτικό και ιδεολογικό
ατσάλωμα του κόμματος και με το γιγάντωμα της
επιρροής και του κύρους του Λαϊκού Κινήματος μέσα
στο λαό. Η ιδεολογική του σταθερότητα, η διαύγεια
και ορθή πολιτική του αντίληψη, μα ιδιαίτερα οι
μεγάλες του ικανότητες και η εργατικότητα του,
είναι υπόβαθρο των επιτυχιών του ΑΚΕΛ μέχρι και
σήμερα.
Στις 10 Απριλίου 1988 έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας
τη σκυτάλη στις επόμενες γενιές που τον τιμούν,
κάνοντας το ΑΚΕΛ ολοένα και πιο δυνατό, πιο
μαχητικό, πιο οργανωμένο, πιο σφιχτοδεμένο,
βαθιά ριζωμένο μέσα στο λαό. Στο μέτρο και στο
βαθμό που η προσωπικότητα του ηγέτη μπορεί να
διαμορφώνει την Ιστορία, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη φυσιογνωμία
του ΑΚΕΛ, στον αγώνα της Κύπρου και στην υπόθεση
της εργατικής τάξης και του σοσιαλισμού!
•Ρένος Γεωργίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου
ΕΔΟΝ Λάρνακας

• 1950: Γεννιέται η κομμουνίστρια Μαρία Δημητριάδη, τραγουδίστρια.
• 1965: Δολοφονούνται άνανδρα από την τουρκοπυπριακή φασιστική οργάνωση
ΤΜΤ για την δράση τους, οι αγωνιστές της ελληνοτουρικικής φιλίας και
της σωτηρίας της κοινής πατρίδας, Ντερβίς Αλή Καβάζογλου και Κώστας
Μισιαούλης, στελέχη του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος.
• 2002: Επιχειρείται πραξικόπημα κατά του προέδρου Ούγκο Τσάβες στη
Βενεζουέλα.

14 Απριλίου

• 1941: Στη Σκαρίνου ιδρύεται το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ)
που αποτελεί τον διάδοχο του Κ.Κ.Κ. που κηρύχθηκε παράνομο από του
Βρετανούς μετά τα Οκτωβριανά του 1931.
• 2004: Η Έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ αποφασίζει, εφόσον
δεν γίνει δεκτό το αίτημα για αναβολή των δημοψηφισμάτων και συνέχιση των
διαπραγματεύσεων, να καταψηφίσει το Σχέδιο Ανάν.

16 Απριλίου

• 1889: Γεννιέται ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος
λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων, του απαγορεύτηκε η επιστροφή του
στην Αμερική το 1952.
• 1945: Αρχίζει η επίθεση του Κόκκινου Στρατού κατά της πρωτεύουσας του
Γ’ Ράιχ, το Βερολίνο. Κράτησε έως τις 2 Μάη και έληξε με νίκη του Κόκκινου
Στρατού.

17 Απριλίου

• 1961: Αρχίζει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των
Χοίρων», με σκοπό την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, η οποία κατέληξε σε νίκη
για την Κούβα, που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προσανατολιστεί πλήρως
στον σοσιαλισμό.
• 2011: Πεθαίνει ο Νίκος Παπάζογλου, συνθέτης, τραγουδοποιός.
• 2012: Πεθαίνει ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Μητροπάνος

20 Απριλίου

• 1956: Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, δραπετεύει από το νοσοκομείο,
όπου μεταφέρθηκε, ενώ ήταν κρατούμενος των Βρετανών αποικιοκρατών.

22 Απριλίου

• 1870: Γεννιέται ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν, ρώσος κομμουνιστής επαναστάτης
και θεωρητικός συνεχιστής του Μαρξισμού που οργάνωσε την Μεγάλη
Οκτωβριανή Επανάσταση και ίδρυσε το πρώτο εργατικό σοσιαλιστικό κράτος
στην ανθρωπότητα, την Σοβιετική Ένωση.

23 Απριλίου

• 1962: Οι Τουρκοκύπριοι Αχμέτ Μουζαφέρ Γκιουργκάν και Αϊχάν Χικμέτ,
θαρραλέοι υπέρμαχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνοτουρκικής
φιλίας δολοφονούνται από Τουρκοκύπριους σοβινιστές και οι υποψίες
στρέφονται στην ΤΜΤ και τον αρχηγό της Ραούφ Ντενκτάς.

24 Απριλίου
•2004: Το Σχέδιο του ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν για το κυπριακό τίθεται σε χωριστά
δημοψηφίσματα ενώπιον των δύο κοινοτήτων του νησιού και απορρίπτεται από
τους Ελληνοκύπριους με 76% ενώ εγκρίνεται από τους Τουρκοκύπριους με 65%.

25 Απριλίου

• 1974: Ξεκινά η «Επανάσταση των Γαρυφάλλων» στην Πορτογαλία, μετά από
την ανατροπή της δικτατορίας που διαρκούσε από το 1926.
• 1974: Ο Μακάριος θέτει εκτός νόμου την ΕΟΚΑ Β.

27 Απριλίου

• 2008: Πεθαίνει ο κύπριος μουσικοσυνθέτης Μάριος Τόκας σε ηλικία 54
χρονών, χάνοντας τη μάχη με την επάρατη νόσο,

Διάβασε περισσότερα:
30 Απριλίου
«Εζεκίας Παπαϊωάννου. Ενθυμήσεις από τη ζωή μου», • 1945: Η κόκκινη σημαία υψώνεται στο Ράιχσταγκ από τον Σοβιετικό Κόκκινο
έκδοση Πυρσός, 1988.
Στρατό και γίνεται σύμβολο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Την ίδια μέρα
αυτοκτονεί ο Αδόλφος Χίτλερ.

πολιτική
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Success story
σε ελεύθερη
μετάφραση
σημαίνει ιστορία
επιτυχίας. Οι
κυβερνώντες
αυτού του τόπου
φρόντισαν
αυτή τη
φράση να την
επαναλάβουν
τόσες πολλές
φορές το
τελευταίο
διάστημα, που
όλοι μας με
το άκουσμα
της, σχεδόν
αυτόματα, να
φέρνουμε στο
μυαλό μας την
οικονομική
«σωτηρία»
αυτού του
τόπου, από
ποιους άλλους,
από τους
κυβερνώντες
αυτού του
τόπου.
Αναλύοντας την
λέξη επιτυχία,
λοιπόν, θα
δούμε ότι
σημαίνει «το
αποτέλεσμα του
πετυχαίνω, το
να καταλήγει
μια ανθρώπινη
ενέργεια στο
επιθυμητό, στο
επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα.»
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Το Μνημόνιο Έφυγε – Τα μέτρα έμειναν και έρχονται κι άλλα Δυο ξεκάθαρα αντίθετες πολιτικές κατευθύνσεις:
Στις 7 του Μάρτη γράφτηκε η ληξιαρχική πράξη του κυπριακού μνημονίου. Κάτι
βέβαια το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο και γνωστό. Γνωστό γιατί κάθε μνημόνιο
έχει ημερομηνία έναρξης, αλλά και λήξης. Η πολιτική, αλλά και οικονομική ουσία,
όμως, δεν είναι αυτή. Κάτι το οποίο σκοπίμως δεν αναφέρεται είναι ότι, όπως είπε και
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο Βάλντις Ντομπρόβσκις, και μετά το πέρας του Μνημονίου η κυπριακή
οικονομία θα συνεχίσει να είναι υπό στενή παρακολούθηση αφού, όπως είπε, οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί θα εποπτεύουν και θα αξιολογούν την πορεία της οικονομίας
μέχρι την αποπληρωμή του 75% του δανείου που έλαβε από την τρόικα. Η ουσία,
λοιπόν, δεν είναι το μνημόνιο αυτό καθαυτό, αλλά τα μέτρα που αυτό κουβάλησε
και θα συνεχίσει να φέρνει, στα πλαίσια αυτής της «στενής παρακολούθησης».

Το «success story» σε αριθμούς

• Στην Κύπρο, τα πρώτα δύο χρόνια του μνημονίου χρεοκόπησαν 5,000 εταιρείες
που απασχολούσαν μέχρι 9 υπαλλήλους, ενώ από την αρχή της κρίσης έκλεισαν
συνολικά 7,000 επιχειρήσεις.
• Μόνο κατά τη διάρκεια
του 2014 χάσαμε €1,2 δις
καταθέσεις. Όση ρευστότητα
άντλησε μετά βαΐων και
κλάδων η Κυβέρνηση από
τις διεθνείς αγορές για να τη
δώσει στην Τράπεζα Κύπρου,
φρόντισε με τις ενέργειες και
τις πολιτικές της να τη χάσει
από την εκροή καταθέσεων.
• Το 2013, η μείωση στους
μισθούς ανήλθε στο 6% κατά
μέσο όρο, ενώ το πρώτο
εξάμηνο του 2014 ξεπέρασε
το 5,1%.
• 70,000 και πλέον ανέρχονται
οι άνεργοι στην Κύπρο
• 30,000 έχουν ήδη
μεταναστεύσει στο εξωτερικό
• Την τελευταία διετία τα
εισοδήματα του 10% των πιο
προνομιούχων αυξήθηκαν κατά 3,4%, σε
αντίθεση με το 90% της κοινωνίας που
υπέστη μείωση 8% στο εισόδημα της
• Ο κίνδυνος φτώχειας, με βάση τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
απειλεί 234 χιλιάδες συνανθρώπους μας

Η κρίση είναι και ευκαιρία…
για κάποιους

Αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον είναι
ότι η κρίση δεν έχει αταξικό και εθνικό
χαρακτήρα. Η κρίση δηλαδή έχει
ξεκάθαρα ταξικά χαρακτηριστικά. Το
ίδιο και τα μέτρα που εφαρμόζονται για
το «ξεπέρασμα» της. Από τη μια είναι
για τους εργαζόμενους, τους νέους τις
ευάλωτες ομάδες μια περίοδος ξεκάθαρης
ταξικής επίθεσης απέναντι στα δικαιώματα
και στα κεκτημένα τους και από την άλλη
είναι μια ευκαιρία για το κεφάλαιο να
αυξήσει τα κέρδη του στο όνομα αυτής.
Τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση της
δεξιάς
εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει είναι εργαλεία στα χέρια των ιδιωτών για να
πλουτίσουν σε βάρος των εργαζομένων. Η φιλελευθεροποίηση των ωραρίων των
καταστημάτων, η μείωση του κατώτατου μισθού, η μη εφαρμογή των συλλογικών
συμβάσεων και πολλά άλλα, είναι τρανταχτά παραδείγματα. Τα αποτελέσματα
καταγράφονται πολύ απλά στο εξής στατιστικό στοιχείο: «Την τελευταία διετία τα
εισοδήματα του 10% των πιο προνομιούχων αυξήθηκαν κατά 3,4%, σε αντίθεση με
το 90% της κοινωνίας που υπέστη μείωση 8% στο εισόδημα της»

Από τη μια, είναι η πάλη του ΑΚΕΛ για δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή των
βαρών και από την άλλη η κυβερνητική πολιτική, η οποία συνεχίζει να υπηρετεί
τους ελάχιστους προνομιούχους και τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οριζόντια
φορολογία ακινήτων, ωράρια καταστημάτων, πολυασφαλιστικό ΓΕΣΥ, εκποιήσεις
και αφερεγγυότητα, κούρεμα κοινωνικού κράτους, κούρεμα μισθών και συντάξεων,
ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μέρος της κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής, μέσα από
την οποία η ηγεσία και η κυβέρνηση του Συναγερμού κοινωνικοποιεί τις τραπεζικές
ζημιές, την ώρα που ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και το δημόσιο πλούτο της χώρας.

Η νεολαία βιώνει στο πετσί της τον νεοφιλελευθερισμό
Η νεολαία αποτελεί μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες, που ένιωσε στο πετσί της
αυτή τη νεοφιλελεύθερη επίθεση. 14,000 και πλέον είναι οι άποροι μαθητές στα
σχολεία μας, ενώ παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο σχολείων,
την αντι-μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, την αύξηση της
παραπαιδείας, αλλά και την προσπάθεια να μετατραπεί το δημόσιο σχολείο σε ένα
τεράστιο εξεταστικό κέντρο με τις συνεχείς και ασταμάτητες
εξετάσεις.
Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τη μείωση των προϋπολογισμών
των δημοσίων πανεπιστημίων, την προσπάθεια κατάργησης
του ΙΚΥΚ, την επίθεση στην φοιτητική χορηγία και το
φοιτητικό πακέτο, την κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και πολλά άλλα.

Story στα αγγλικά σημαίνει και παραμύθι
Συνοψίζοντας λοιπόν το «success story» της δεξιάς, μάλλον
πρόκειται για παραμύθι αντί για μια πραγματική ιστορία
επιτυχίας. Βέβαια, υπάρχουν και παραμύθια που το τέλος
δεν το γράφουν οι λίγοι και δυνατοί, αλλά οι πολλοί και
καταπιεσμένοι. Σαν απάντηση στο δικό τους παραμύθι,
ας τους παραπέμψουμε σε αυτό του
Ευγένιου Τριβιζά, την ονειρεμένη
Φρουτοπία. Σε αυτό που η ξαφνική
εξαφάνιση του Μανώλη του μανάβη
σπέρνει τον πανικό μεταξύ των
μανάβηδων της χώρας, οι οποίοι
τρέπονται σε μαζική φυγή φοβούμενοι
της ίδιας τύχης, ακολουθούμενοι από
τους ανθρώπους. Το γεγονός σημαίνει
την έναρξη μιας νέας εποχής για
τα φρούτα και τα λαχανικά που
παραμένουν στη Φρουτοπία, τα
οποία κηρύττουν την ανεξαρτησία
τους, εκλέγουν τους δικούς τους
εκπροσώπους σε διάφορα αξιώματα
και αποφασίζουν την απαγόρευση
εισόδου στην χώρα για όλους τους
μανάβηδες, δίνοντας έτσι τέλος στην
υποδούλωση…
Στις 22 του Μάη είναι ώρα οι πολλοί
και καταπιεσμένοι να δώσουν τη
δική τους απάντηση στα παραμύθια
της κυβέρνησης. Με μαζική
συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές
και υπερψήφιση των ψηφοδελτίων του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις,
μπορούμε να ελπίζουμε για καλύτερες μέρες. Μην αφήσεις την αποχή σου να
γίνει συνενοχή σε μέτρα που εξαθλιώνουν εσένα και την κοινωνία. Μπορείς!
Μπορείς να κάνεις τη διαφορά!
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Η «Ν» προτείνει
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Το διήγημα «Ο Καραγκιόζης» δραματοποιημένο επί σκηνής από τον
Ηρόδοτο Μιλτιάδους, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Η ιστορία
αποτελεί μια ιδιαίτερα διεισδυτική ματιά στην παιδική ηλικία – αυτή που
όλοι ανεξαιρέτως κουβαλάμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Σκιαγραφείται
η πορεία του ήρωα, από την παιδική ηλικία μέχρι την πατρότητα,
αποκαλύπτοντας τραύματα του ψυχισμού του, τα οποία προκλήθηκαν
στα παιδικά του χρόνια, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα τραύματα να
εξωτερικευτούν με καταστροφικές συνέπειες...

Πότε: Πρεμιέρα 6 Απριλίου ώρα 20:30
Παραστάσεις: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μέχρι 22 Απριλίου
Πού: Ίδρυμα ARTος, 20:30
Είσοδος: €10
Η θεατρική Ομάδα «Σόλο για Τρεις» παρουσιάζει το
κυπριακό έργο της Κωνσταντίας Σωτηρίου «Τζεμαλιγιέ»,
σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μανναρίδου-Καρσερά. Η
συγγραφέας ξεδιπλώνει την ιστορία της τουρκοκύπριας
πόρνης Τζεμαλιγιέ και μας μεταφέρει στους ταραχώδεις
καιρούς που έζησε η Κύπρος τον Δεκέμβριο του
1963. Μέσα από τη μοιραία ιστορία μιας ερωτευμένης
πόρνης, πλαισιωμένης από εννιά ακόμη γυναίκες,
ελληνοκύπριες, που και αυτές με τον δικό τους τρόπο
βίωσαν τα άγρια γεγονότα των ημερών εκείνων, ζούμε
τις ιστορικές στιγμές που έζησε η Λευκωσία και η
Κύπρος και που οδήγησαν στις δικοινοτικές ταραχές
και τη χάραξη της πράσινης γραμμής. Στο επίκεντρο η
άμεση πρωταγωνίστρια της καταστροφής, η αδικαίωτη
Τζεμαλιγιέ, που μαζί με τον Τουρκοκύπριο εραστή της
Ζεκί, υπήρξαν οι πρώτοι νεκροί και ο θάνατος τους η
αφορμή να ξεκινήσει το κακό. Η Μουσουλμάνα γίνεται
Τουρκάλα, η πόρνη αναγκάζεται να γίνει πολεμιστής, η
γυναίκα γίνεται για άλλη μια φορά θυσία στην αγάπη.

Παραστάσεις: Μέχρι Σάββατο, 9 Απριλίου στο Θέατρο Δέντρο στη Λευκωσία ώρα 20:30 και
Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Απριλίου 2016, Ώρα 20.30 Παλιό Ξυδάδικο, Λεμεσός.

Είσοδος: €13 ευρώ κανονικό, €10 ευρώ μειωμένο

Οι “Αντι-δρώντες” παρουσιάζουν την ξεκαρδιστική κωμωδία των
Μιχάλη Ρέππακαι Θανάση Παπαθανασίου

“2.5 φόνοι κι ένα bulldog”

Πρόκειται για μια διασκευή του γνωστού θεατρικού διδύμου, βασισμένη στο
έργο του Ευγένιου Λαμπίζ “Η υπόθεση της Οδού Λουρσίν”.
Σκηνοθεσία: Βασίλης Χατζηστυλλής
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 96462213

Πότε;

2-3-4-5 Απριλίου, ώρα 20:30.

Που; Πολιτιστικό Κέντρο
Μελίνα Μερκούρη

Είσοδος: 10 ευρώ

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017 συνεχίζει την ενότητα των
συναντήσεων στην Παλιά Ηλεκτρική, με τον Θάνο Μικρούτσικο να παίρνει σειρά. Ο
πληθωρικός δημιουργός συνομιλεί με το κοινό της Πάφου μέσα από τις μουσικές και τα
τραγούδια του και μοιράζεται ιστορίες από την ενδιαφέρουσα πορεία του στα πολιτιστικά,
κοινωνικά και πολιτικά πράγματα. Μαζί του ο Κώστας Θωμαίδης στο τραγούδι.

Πότε: Παρασκευή, 15 Απριλίου, ώρα 20:30
Που: Πολυχώρος Πολιτισμού - Παλιά Ηλεκτρική Πάφος
Είσοδος: €15

Η γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη μας μαγεύει με την φωνή και
τα τραγούδια της σε μια βραδιά γεμάτη με δικές της επιτυχίες αλλά και αγαπημένων
καλλιτεχνών.
Οι Gadjo Dilo έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν την μουσική
ιδιοφυΐα του θρυλικού κιθαρίστα της gypsy swing Django
Reinhardt και την Ελληνική μουσική σκηνή του ‘50 και ‘60.
Με αφετηρία τους δύο αυτούς μουσικούς πολιτισμούς και με
πειραματισμούς πάνω σε μεταγενέστερους ήχους της jazz
διασκευάζουν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια κορυφαίων
δημιουργών, δημιουργώντας το δικό τους μουσικό στυλ, το
“Manouche De Grec”. Eπί σκηνής, το συγκρότημα μεταφέρει τη
μαγεία της τσιγγάνικης jazz παράδοσης, δίνοντας ταυτόχρονα
ένα έντονα “Ελληνικό” στοιχείο, αναβιώνοντας μίαν άλλη
εποχή, και παρασέρνοντας έτσι το κοινό να λικνιστεί και να
σιγοτραγουδήσει παρέα τους. Δεν παραλείπουν, επίσης, να
κάνουν ένα «πέρασμα» από τα αμερικανικά jazzstandards,
και γαλλικά τραγούδια του μεσοπολέμου, όπως τραγούδια των
Edith Piaf, Ella Fitgerald, Sinatra.

Πότε: 9 Απριλίου ώρα 20:30
Πού: Downtown Live

Πότε: Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Απριλίου, ώρα 21:00
Πού: Μουσική σκηνή RED

Παλιοί γνώριμοι, που έχουν μοιραστεί ξανά με επιτυχία τη σκηνή στο παρελθόν,
ο Ορφέας Περίδης και η Λιζέτα Καλημέρη συναντιούνται φέτος ξανά.
Παρουσιάζουν τραγούδια που συνδέονται με την προσωπική τους πορεία αλλά
και όσα τους συνδέουν σε ένα κοινό μουσικό ζητούμενο που περιλαμβάνει και
το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι.

Πότε: Παρασκευή 22 Απριλίου ώρα 22:00
Πού: Downtown Live

διεθνή
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Η 12η Συνάντηση Ευρωπαϊκών
Κομμουνιστικών Οργανώσεων Νεολαίας
πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28
Φεβρουαρίου, στη Ρώμη, της Ιταλίας,
κάτω από το σύνθημα «Η πάλη και ο
ρόλος της κομμουνιστικής νεολαίας
στο επαναστατικό κίνημα, ενάντια
στην εξουσία των μονοπωλίων και τις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Ενωμένοι και
οργανωμένοι για το σοσιαλιστικό μέλλον».
Την ΕΔΟΝ έχει εκπροσωπήσει ο Γενικός
Γραμματέας, συν. Χρίστος Χριστόφιας.
Παρακάτω παρατίθεται η Κοινή Διακήρυξη
της 12ης ΣΕΚΟΝ και οι οργανώσεις που την
έχουν υπογράψει.
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Η κατάσταση της νεολαίας
στις χώρες μας εξακολουθεί
να επιδεινώνεται υπό το
βάρος της ενιαίας πολιτικής
του κεφαλαίου, της ΕΕ και
των κυβερνήσεων τους. Ανεργία,
εκμετάλλευση, ανασφάλεια,
περικοπή των δικαιωμάτων και
της προστασίας που κατακτήθηκαν
με αγώνες πολλών χρόνων του
εργατικού κινήματος. Παιδεία,
Υγεία και κάθε μορφή Κοινωνικής
Πρόνοιας μετατρέπονται σε νέο πεδίο
κερδοφορίας για τα μονοπώλια και
σε προνόμιο για όσους μπορούν να
διαθέσουν χρήματα για αυτά. Αυτό
είναι το παρόν και το μέλλον που
ο καπιταλισμός διαμορφώνει για
τη νεολαία της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων. Ένα παρόν
και ένα μέλλον που αντιστοιχεί
στην ανάγκη της αστικής τάξης να
ανταποκριθεί στην καπιταλιστική
οικονομική κρίση προσπαθώντας
να αυξήσει τα κέρδη της και να
ενισχύσει το σύστημα της εξουσίας
της.

Στα χρόνια της κρίσης επιδεινώθηκε
περαιτέρω η κοινωνική ανισότητα.
Από τη μία, αυτοί που έχουν στην
ιδιοκτησία τους τα μέσα παραγωγής,
κρατούν τον πλούτο και από την
άλλη, μια τεράστια μάζα ανθρώπων
που παράγει αυτόν τον πλούτο.
Μέσω της επέκτασης των μεγάλων
μονοπωλίων σε διεθνές επίπεδο,
σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς,ενισχύεται η διαδικασία
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης
του κεφαλαίου σε λίγα χέρια και την
ίδια στιγμή επεκτείνεται η φτώχεια
στην εργατική τάξη. Η ανεργία
των νέων αυξάνεται οδηγώντας
εκατομμύρια νέους σε μια ζωή
αθλιότητας. Ο εχθρός μας είναι το
καπιταλιστικό σύστημα, η εξουσία
των μονοπωλίων, που αυτή τη στιγμή
έχει την πραγματική κυριαρχία στις
ζωές μας, καθώς και οι διεθνείς
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως
η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, που είναι όργανα
υπεράσπισης των συμφερόντων του
μεγάλου κεφαλαίου.

Αυτή η τάση δεν γνωρίζει σύνορα
ανάμεσα στις χώρες μας και είναι
κοινή σε όλη την ήπειρο. Στη νεολαία
της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων λέμε ξεκάθαρα ότι
στο πλαίσιο του καπιταλισμού δεν
μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα
καλύτερο εκτός από το να γίνουμε
η νέα γενιά από την οποία η αστική
τάξη θα πλουτίζει από τη δουλειά,
τις θυσίες και το αίμα της.Η πάλη
μας πρέπει να ξεκινά στη βάση αυτού
του δεδομένου, αναπτύσσοντας
κοινούς αγώνες που να αντιστοιχούν
στις σημερινές συνθήκες, ώστε να
αποκρούσουμε την επίθεση και να
προετοιμάσουμε τις συνθήκες για την
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος
με μαζική συμμετοχή της νεολαίας,
ώστε να αλλάξει ο συσχετισμός
δυνάμεων.

Η ΕΕ, όπως και οι προωθούμενες
συμφωνίες, ανταποκρίνονται στην
ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων
αγορών χωρίς φραγμούς και εμπόδια
για τη δράση των μονοπωλίων.
Παρουσιάζονται στους νέους ως
επιτεύγματα και ευκαιρίες για
ένα ειρηνικό μέλλον ανάπτυξης,
προόδου και ευημερίας. Η ελευθερία
μετακίνησης μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών δεν έχει σχέση με αυτές
τις υποσχέσεις, αλλά επιτρέπει
την πλήρη ελευθερία κίνησης
του κεφαλαίου καιτη χρήση της
μετανάστευσης ως ένα μέσο για
να εξασφαλίσει το κεφάλαιο το
απαραίτητο εργατικό δυναμικό, και
να ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ
των εργαζομένων.

Κάθε καπιταλιστικό κράτος
αναπόφευκταδιαχωρίζει τους
μετανάστες σε χρήσιμους και
περιττούς,καιέχει τον έλεγχο
για να επιτρέπει την ιθαγένεια.
Ως Κομμουνιστικές Νεολαίες
απορρίπτουμεαυτήν τη λογική,και
απορρίπτουμε ιδιαίτερα τις
περικοπές στα δικαιώματα του
ασύλου καιτην κατασταλτική
μεταναστευτική πολιτική. Ιδιαίτερα
σήμερα σε περιόδους κρίσης που οι
αντιδραστικές και νεο-φασιστικές
δυνάμεις ενδυναμώνονται και
δηλητηριάζουν τα μυαλά της
νεολαίας με ψέματακαι νέες
εκφράσεις εθνικισμού, προκαλώντας
αντιπαράθεση μεταξύ των
φτωχών που αποδυναμώνει την
ταξική πάλη. Οι Κομμουνιστικές
Νεολαίες απορρίπτουμε κάθε
μορφή ρατσισμού, ο οποίος είναι
πάντα όργανο διαίρεσης των
καταπιεσμένων τάξεων, ένα όργανο
υποταγής στην άρχουσα τάξη.
Παλεύουμε ενάντια σε κάθε μορφή
διάκρισης, οικοδομούμε την ενότητα
της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων, προωθώντας
την οργάνωσή τους, για να
προχωρήσουμε μαζί στις νέες ταξικές
μάχες που έχουμε μπροστά μας, με
ένα στόχο: Την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας.
Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, η
ανισόμετρη ανάπτυξη σε κάθε χώρα,
αλλά και διεθνώς, δεν αναιρούν τη
δυνατότητα ύπαρξης μιας κοινής
στρατηγικής που στοχεύει στη
γενική μείωση των μισθών, στην
αύξηση της παραγωγικότητας και
της εκμετάλλευσης ως τα μόνα μέσα
ώστε να ανταγωνιστούν με τα νέα
αναδυόμενα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία
και τον έλεγχο των αγορών οξύνει
τις πιθανότητες σύγκρουσης και είναι
πολύ πιθανό να οδηγήσει τις νέες
γενιές και όλη την ανθρωπότητα
για μία ακόμα φορά στα πρόθυρα
ενός παγκόσμιου πολέμου. Δεν
είναι δυνατόν στο ιμπεριαλιστικό
στάδιο του καπιταλισμού να υπάρξει
σταθερή ειρήνη για τους λαούς.
Θα είναι μόνο ειρήνη με το πιστόλι
στον κρόταφο: Ιμπεριαλιστική
ειρήνη, που θα εναλλάσσεται με
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως
φαίνεται από την ιστορία του
περασμένου αιώνα, αλλά και από
τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία,
την Ουκρανία και σε άλλα μέτωπα
σε όλο τον κόσμο. Οι αστικές
τάξεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους
για τιςπλουτοπαραγωγικές και
ενεργειακές πηγές, για το ποιοι
διάδρομοι μεταφοράς αυτού του
πλούτου θα δημιουργηθούν, για
το ποια ιμπεριαλιστική δύναμη
εντέλει θα κυριαρχήσει οικονομικά
και πολιτικάστην περιοχή κάτι που
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να θεωρηθεί λανθασμένα ως
παράγοντας σταθερότητας. Η
δυναμική που πυροδοτείται από τις
καπιταλιστικές οικονομικές σχέσεις
δεν μπορεί να συμβαδίσει με την
ειρήνη που έχουν ανάγκη οι λαοί, για
ένα μέλλον προόδου και ευημερίας
για την εργατική τάξη και τη νεολαία.
Καταδικάζουμε τις στρατιωτικές
ενέργειες των κυβερνήσεων των
χωρών μας, παλεύουμε ενάντια
στους σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις
των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Το
μέλλον της νεολαίας δεν μπορεί να
είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και
παλεύουμε μέχρι τη διάλυση κάθε
ιμπεριαλιστικής συμμαχίας.
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Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας και συμμετέχουμε στα λαϊκά
κινήματα παλεύοντας ενάντια στην
κατασκευή νέων στρατιωτικών
βάσεων, απαιτώντας να
σταματήσουν οι στρατιωτικές
δαπάνες που αφορούν
ιμπεριαλιστικές ενέργειες.
Συμβάλλουμε στην ισχυροποίηση
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών και στο
βάθεμα του αντιιμπεριαλιστικού
χαρακτήρα της.

Είναι αναγκαίο να πολεμήσουμε
τις αυταπάτες σχετικά με τη
δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των
ιμπεριαλιστικών συμμαχιών (όπως
η ΕΕ και το ΝΑΤΟ), μια θέση που
υιοθετείται σήμερα από νέες και
παλιές σοσιαλδημοκρατικές και
οπορτουνιστικές δυνάμεις όπως το
Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Είναι μια ουτοπία και φαντασίωση
που δεν έχει καμία σχέση με την
πραγματικότητα, το ρόλο και τη
λειτουργία αυτών των συμμαχιών.

Παρατηρούμε με ανησυχία
τηνπολιτική των κυβερνήσεων
ενάντια στα δικαιώματα της
νεολαίας, η οποία έχει σκοπό την
ικανοποίηση των συμφερόντων
της αστικής τάξης σε ολόκληρη
την ήπειρο. Οι αναδιαρθρώσεις
στη στρατηγική του εκπαιδευτικού
συστήματος σε κάθε χώρα
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες
στο άμεσο μέλλον για ακόμη
πιο φθηνό ευέλικτο εργατικό
δυναμικό. Παντού η πρόσβαση
στην εκπαίδευση συνοδεύεται
από ταξικούς διαχωρισμούς.
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και τα
κράτη δημιουργούν προνομιακά
εκπαιδευτικά συστήματα για τα
παιδιά της αστικής τάξης, ενώ
αποκόπτουν κονδύλια για την
εκπαίδευση της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων.Οι
ταξικοί φραγμοί ορθώνονται σε
κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης
και η μόρφωση μετατρέπεται
από δικαίωμα σε προνόμιο.
Όλες οι στατιστικές μελέτες
συμφωνούν ότι η γενιά μας θα
έχει λιγότερα δικαιώματα και
χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης
από τους γονείς μας. Είναι μια
πραγματικότητα που ήδη τη
ζούμε, όχι μόνο στους χώρους
δουλειάς και τα σχολεία, αλλά
σε κάθε πλευρά της καθημερινής
μας ζωής. Σήμερα, η πλειοψηφία
των νέων δυσκολεύεται να
έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Ενάντια σε αυτή την κατάσταση
πρέπει να παλέψουμε για να
σπάσουμε την παθητικότητα
της πλειοψηφίας της νεολαίας,
ενάντια στην αποδοχή του
συστήματος της εκμετάλλευσης
και της αθλιότητας ως φυσική
τάξη πραγμάτων και ως μόνη
προοπτική για το μέλλον μας.

Διαβεβαιώνουμε ξεκάθαρα ότι ο
αγώνας μας έχει ως στόχο την
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής
κοινωνίας. Ενός συστήματος όπου
δε θα υπάρχουν εκμεταλλευτές
και εκμεταλλευόμενοι, στο οποίο
η νεολαία της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων
θα μπορεί να είναι κυρίαρχη
της μοίρας της. Παλεύουμε για
μια κοινωνία στην οποία όλοι
θα έχουν δουλειά, δικαίωμα
στην αξιοπρεπή διαβίωση,
Παιδεία και καθολική ιατρική
περίθαλψη, στέγαση και θα
αναπτύσσεται η προσωπικότητά
μας ολοκληρωμένα μέσω της
ελεύθερης πρόσβασης στον
Πολιτισμό και Αθλητισμό χωρίς
οικονομικούς φραγμούς. Μόνο
μέσω της ανατροπής του
καπιταλισμού και της οικοδόμησης
του σοσιαλισμού - κομμουνισμού
αυτές οι κατακτήσεις θα μπορούν
να πραγματοποιηθούν με ένα
σταθερό και πραγματικά καθολικό
τρόπο.

Μπροστά σε όλα αυτά θα ήταν
λάθος να κοιτάξουμε πίσω
και απλά να διεκδικήσουμε τα
δικαιώματα που χάθηκαν αυτά τα
χρόνια. Η Ιστορία έχει δείξει ότι
κάθε κατάκτηση που επιτεύχθηκε
έχει μόνο μερική και προσωρινή
ισχύ όσο δεν επιτυγχάνουμε
πλήρη ρήξη με το καπιταλιστικό
σύστημα. Όσο ο συσχετισμός
δύναμης, τόσο σε κάθε χώρα όσο
και παγκόσμια, επιδεινώνεται εις
βάρος της εργατικής τάξης, τόσο
περισσότερο κάθε κατάκτηση
συστηματικά θα διαγράφεται.
Η αυταπάτη του οράματος των
σοσιαλδημοκρατών και της
στρατηγικής συμβιβασμού τους,
για τη διαχείριση της αστικής
εξουσίας, τώρα αποκαλύπτεται
αναμφίβολα ως αποτυχημένο.
Στην πραγματικότητα,
ακολουθώντας αυτόν το δρόμο
εξαπατούν τη νεολαία της
εργατικής τάξης οδηγώντας
την προς λύσεις που έχουν ως
μοναδικό σκοπό και αποτέλεσμα
την ενίσχυση της εξουσίας της
αστικής τάξης. Γι’ αυτό το λόγο
σήμερα η πάλη ενάντια στον
οπορτουνισμό, στις γραμμές του
εργατικού κινήματος και μέσα
στη νεολαία, είναι περισσότερο
αναγκαία από ποτέ.

Σήμερα, μέσα στην κοινωνία
υπάρχουν ήδη οι υλικές
προϋποθέσεις ώστε αυτό να
πραγματοποιηθεί. Η επέκταση
του κοινωνικού χαρακτήρα
της παραγωγής, που διαρκώς
ενισχύεται, καθιστά όλο και
περισσότερο πιο προφανή την
αντίθεσή του με την καπιταλιστική
ιδιοποίηση του πλούτου. Όλες
οι απαραίτητες ανάγκες μας
μπορούν να ικανοποιηθούν από
τη δουλειά των εργαζόμενων σε
κάθε πεδίο της κοινωνίας μας.
Είναι απαραίτητο η εργατική τάξη
και ιδιαίτερα η νεότερη γενιά να
συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα
και την αναγκαιότητα αυτής της
αλλαγής. Δεν παραβλέπουμε ότι
σήμερα η αστική τάξη επεκτείνει
την ιδεολογική της επίθεσηστη
μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας
των λαϊκών στρωμάτων. Η
νίκη της αντεπανάστασης στην
ΕΣΣΔ και τις σοσιαλιστικές
χώρες ασφαλώς έχει παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν
τη διαδικασία. Η συκοφαντική
εκστρατεία που διεξάγεται
ενάντια στο σοσιαλισμό που
οικοδομήθηκε, η προσπάθεια
εξίσωσής του με το ναζισμό φασισμό και η δημιουργία της
κατηγορίας του ολοκληρωτισμού
(που είναι λάθος από όποια
πλευρά κι αν το δει κανείς),
ο αντικομμουνισμός και η
προσπάθεια να απαγορευτούν
Κομμουνιστικά Κόμματα,
Κομμουνιστικές Νεολαίες και
κομμουνιστικά σύμβολα έχουν
στόχο να μεταδώσουν στη νέα
γενιά μια παραμορφωμένη εικόνα
του σοσιαλισμού.
Την ίδια στιγμή η γιγάντια
μηχανή των ΜΜΕ, που είναι στη
διάθεση των καπιταλιστών,
τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε
πολιτικό επίπεδο, έχει ενισχύσει
τη δυνατότητα επίδρασης που
έχουν οι ίδιοι για να εξασκούν
την ιδεολογική ηγεμονία τους.
Όμως η κρίση και οι πραγματικές
συνθήκες ζωής της νεολαίας
σήμερα κάνουν όλο και πιο δυνατή
την πάλη ενάντια στην οπτική
της άρχουσας τάξης και τους
μηχανισμούς επιβολής της.

διεθνή
Ο κύριος στόχος της
Κομμουνιστικής Νεολαίας είναι
ακριβώς να δώσει στη νεολαία
των λαϊκών στρωμάτων τη
συνείδηση και την οργάνωση.
Να διεξάγει ιδεολογική πάλη με
το να ενισχύει και να πυκνώσει
τις γραμμές της Κομμουνιστικής
Νεολαίας και να οικοδομήσει μια
συνειδητή πρωτοπορία που να
πρωτοστατεί με μαχητικό πνεύμα
στην πάλη για την επαναστατική
αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να αποκρούσουμε σημείο το
σημείο τη δουλειά εξαπάτησης που
πραγματοποιείται τα τελευταία
χρόνια, να πολεμήσουμε τη
λογική του ατομισμού, τη στάση
παραίτησης και την παθητικότητα
που σήμερα είναι κυρίαρχα
στοιχεία μέσα στη νεολαία. Να
οργανώσουμε τους νέους μέσα
από αγώνες στην πάλη για την
επαναστατική αλλαγή. Βάζουμε
στη ζωή την προτροπή του
Αντόνιο Γκράμσι προς τη νεολαία:
“Μορφωθείτε επειδή χρειαζόμαστε
όλη την ευφυΐα σας, ξεσηκωθείτε
επειδή θα χρειαστούμε όλο σας
τον ενθουσιασμό, οργανωθείτε
επειδή θα χρειαστούμε όλη σας τη
δύναμη”.
Συνειδητοποιώντας αυτόν το
μεγάλο σκοπό, κοιτάζουμε
προς το μέλλον με αισιοδοξία,
πεπεισμένοι ότι η γενιά μας θα
είναι γενιά μεγάλων εξεγέρσεων
και κοινωνικών επαναστάσεων.
Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα
επίπεδα και οργανώνουμε
δραστηριότητες για να
γιορτάσουμε τα 100χρονα
της Μεγάλης Οχτωβριανής
Σοσιαλιστικής Επανάστασης το
2017, δείχνοντας στη νεολαία την
αναγκαιότητα και επικαιρότητα
του σοσιαλισμού, ότι η κοινωνία
για την οποία παλεύουμε
είχε πραγματοποιηθεί και ότι
μπορούμε να την κατακτήσουμε
ξανά. Δηλώνουμε από εδώ, από
τη Ρώμη, τη διάθεσή μας να
συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς
μια κοινή πορεία, δουλεύοντας
για την ισχυροποίηση των δεσμών
μας, επεκτείνοντας τη διεθνιστική
μας αλληλεγγύη και τον κοινό μας
αγώνα για την οικοδόμηση του
σοσιαλισμού - κομμουνισμού».

Οι 15 Κομμουνιστικές Νεολαίες
που υπογράφουν την Κοινή
Ανακοίνωση:
•Κομμουνιστική Νεολαία
Αυστρίας
•Σοσιαλιστική Γερμανική
Εργατική Νεολαία
•Κομμουνιστική Νεολαία
Ελλάδας
•Νέοι Σοσιαλιστές Κροατίας
•Ενιαία Δημοκρατική
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Το 3ο Εθνικό Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Ένωσης Νεολαίας της Σρι
Λάνκα (SYUSRILANKA), πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2016,
στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα. Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε ο το μέλος της
Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ, συν. Μάριος Παναγή. Στο συνέδριο
παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ,
συν. Νικόλας Παπαδημητρίου.

Το 17ο Εθνικό Συνέδριο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Αυστρίας (KJOAUSTRIA), πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2016, στη Βιέννη.
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε ο συν. Πέτρος Χατζηκωστής. Στο συνέδριο
απηύθυνε χαιρετισμό και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της
ΕΔΟΝ, συν. Νικόλας Παπαδημητρίου.

Το 9ο Συνέδριο των Κολλεκτίβων Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας (CJCSPAIN), πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2016, στη Μαδρίτη.
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε η συν. Σύλβια Μιχαήλ.

Το 22ο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Γερμανικής Εργατικής Νεολαίας
(SDAJGERMANY), πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου 2016,
στη Φρανκφούρτη Γερμανίας. Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησαν τα μέλη της
Οργάνωσης, συν. Παναγιώτης Λουκά και συν. Δέσποινα Δημητρίου.

To 13ο Συνέδριο της Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας
(UJCE), πραγματοποιήθηκε από τις 24 μέχρι τις 26 Μαρτίου 2016,
στη Μαδρίτη Ισπανίας. Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε το μέλος του
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ, συν. Χρυστάλλα Τούμπα.
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