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Πλώρη για το 30ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών
Σε μια περίοδο που κατά γενική ομολογία οι πολιτικές εξελίξεις,
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι ραγδαίες, η ΕΔΟΝ,
πιστή στα ραντεβού της με την ιστορία του φεστιβαλικού κινήματος,
πραγματοποίησε το 29ο ΠΦΝΦ, αφήνοντας για ακόμη μια φορά το
στίγμα του στο πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Χιλιάδες κόσμου
αγκάλιασαν ακόμη ένα φεστιβάλ, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
αδιάκοπη δράση του ΕΔΟΝίτικου οικοδομήματος, όπου σε συνθήκες
πλήρους απαξίωσης της πολιτικής, αλλά και αποπροσανατολισμού
της νεολαίας από τα πραγματικά προβλήματα, τολμά να δίνει το δικό
της στίγμα στην κοινωνία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν
συμβιβαζόμαστε με την κατοχή στη χώρα μας, με τους πολέμους και
την εκμετάλλευση από το μεγάλο κεφάλαιο.
Μέσα σε μια προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των φεστιβάλ μας,
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη διοργάνωση του 30ου ΠΦΝΦ.
Μέχρι τότε, θα είμαστε παρόντες στο δρόμο του αγώνα, μαζί με τη
νέα γενιά, τον κάθε μαθητή, φοιτητή, νέο εργαζόμενο και άνεργο.
Σε διαρκή αγώνα μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τα
στέκια νεολαίας.

Είναι τρομακτική η ένταση της αυταρχικότητας
στην Τουρκία
Τα όσα συμβαίνουν στη γείτονα χώρα και κατοχική δύναμη, Τουρκία,
δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Μπορεί η απόπειρα πραξικοπήματος
κατά του Ερντογάν να απέτυχε, αυτό όμως του έδωσε τη δυνατότητα να
προχωρήσει σε ένα ασταματητο κυνήγι όσων θεωρεί ότι είναι ενάντια
στην κυβέρνηση του. Ο Ερντογάν, με πρόφαση την εκκαθάριση των
πραξικοπηματιών από το δημόσιο προσκήνιο, κατατρέχει δημόσιους
υπαλλήλους, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, συνδικάτα, κόμματα της
Αριστεράς κλπ, με μεθόδους που μόνο στον μεσαίωνα παραπέμπουν
και καμιά σχέση δεν έχουν με την έννοια της δημοκρατίας, στο όνομα
της οποίας γίνονται οι ενέργειες αυτές.
Την ίδια ώρα, τον ίδιο κατατρεγμό ζουν και οι προοδευτικές δυνάμεις.
Πολλοί από αυτούς τώρα είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν,
η οποία βρήκε την ευκαιρία να σιγήσει τις προοδευτικές φωνές της
χώρας. Δηλώνουμε αλληλέγγυοι σε όλες τις προοδευτικές φωνές που
αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα τους.

42 χρόνια είναι πολλά…
Στις 14 Αυγούστου 1974 τα τουρκικά στρατεύματα προχώρησαν
προκλητικά στη δεύτερη φάση της εισβολής που είχε ως αποτέλεσμα
την κατάληψη της Αμμοχώστου, της Μόρφου, της Καρπασίας και άλλων
περιοχών. Το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου ξεκίνησε με το φασιστικό
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, συνεχίστηκε με την τουρκική εισβολή
της 20ης Ιουλίου και ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη φάση της εισβολής.
Οι μαύρες αυτές επέτειοι μας υπενθυμίζουν κάθε φορά τα δεινά που
υπέφερε και υποφέρει μέχρι σήμερα ο λαός εξετείας του ιμπεριαλισμού
και των οργάνων του, ΝΑΤΟ, CIA, Χούντα, ΕΟΚΑ Β’.

πολιτική

Η Αμμόχωστος, άδεια και βουβή, περιμένει 42 χρόνια μετά, του μόνιμους
κατοίκους της να επιστρέψουν. Εμείς, παραμένουμε συνεπείς στις
οποιεσδήποτε προσπάθειες λύσης του κυπριακού προβλήματος γίνονται
για την απελευθέρωση κι επανένωση του νησιού και του λαού μας, την
απαλλαγή απο την κατοχή και τον εποικισμό. Για μια λύση Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ κι ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια
και μια διεθνή προσωπικότητα. Για μια Κύπρο ελεύθερη, κυρίαρχη,
επανενωμένη, αποστρατιωτικοποιημένη, πατρίδα όλων των παιδιών
της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένηδων, Μαρωνιτών και
Λατίνων.

Τώρα είναι η ώρα της αντεπίθεσης
Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την έξοδο από το μνημόνιο
και για τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, την ίδια
ώρα η εργοδοσία, δια στόματος του Γ.Δ. του ΚΕΒΕ αξιώνει μείωση
του κατώτατου μισθού κατά 20%, μια πρόκληση αποτέλεσμα και της
αμέριστης στήριξης και ενθάρρυνσης που λαμβάνουν από την Κυβέρνηση
Συναγερμού.
Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί
θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση των μισθών και στη
διεύρυνση των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Αναντίλεκτα,
οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι αυτές που
φορτώθηκαν τα βάρη από την τραπεζική κρίση και είδαν τα εισοδήματα
τους να συρρικνώνονται δραματικά.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιβάλλεται να ακολουθήσουμε όλοι οι
εργαζόμενοι, το πρόσφατο παράδειγμα των εργαζόμενων στην «Aphrostrom», οι οποίοι με επιμονή και πίστη στον αγώνα τους διεκδίκησαν
και κέρδισαν επαναφορά μισθών και δικαιωμάτων που απώλεσαν κατά
τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Μόνο μέσα από την οργανωμένη
πάλη και τη συλλογική προσπάθεια θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να
διεκδικήσουν και να επανακτίσουν μισθούς και δικαιώματα.

Πυξίδα μας, τα 90 χρόνια δράσης και προσφοράς
του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ
Στις 15 Αυγούστου 1926, σε ένα σπίτι στη Λεμεσό, πραγματοποιείται το
ιδρυτικό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, του οποίου
συνεχιστής είναι το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού. Το κόμμα
μας, τέκνο της ανάγκης και της οργής, από τις αρχές της ύπαρξης του
ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών,
των γυναικών, της νεολαίας. Οι αγώνες του, βασισμένοι πάντοτε στις
αρχές του σοσιαλισμού, του αντιφασισμού και της δημοκρατίας, δεν
κάνουν βήμα πίσω, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, πληρώνοντας το
τίμημα πολλές φορές και με τη θυσία αγνών αγωνιστών του κινήματος
της Αριστεράς.
Με φάρο, λοιπόν, την ένδοξη ενενηντάχρονη ιστορία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ,
χρειάζεται να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές. Δεν είναι το ΑΚΕΛ που μας
χρειάζεται για να είναι δυνατό, εμείς έχουμε την ανάγκη να έχουμε
ΑΚΕΛ ισχυρό για να μπορεί να είναι δύναμη για το λαό.
•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Νέα μέλη
σε Κεντρική
Γραμματεία,
Εκτελεστικό
και Κεντρικό
Συμβούλιο
ΕΔΟΝ
Πραγματοποιήθηκε
στις 22 Ιουλίου 2016,
η 4η Σύνοδος του
Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ, κατά την
οποία διεξάχθηκαν
αρχαιρεσίες για
πλήρωση θέσεων
στην ηγεσία της
Οργάνωσης.
Νέο μέλος της
Κεντρικής Γραμματείας
εκλέγηκε άνευ
ανθυποψηφίου η
Γεωργία Παρμάκη
(Επαρχιακή
Γραμματέας ΕΔΟΝ
Λάρνακας).
Στις τρεις
κενωθείσες θέσεις
του Εκτελεστικού
Συμβουλίου εκλέγηκαν
οι Χρυσόστομος
Παναγή (Μέλος
Γραμματείας
Φοιτητικού Τμήματος),
Σεβήρος Κούλας
(Μέλος Γραμματείας
Φοιτητικού Τμήματος)
και Δημήτρης Στρατής
(Μέλος Επαρχιακής
Γραμματείας
ΕΔΟΝ Λευκωσίας Κερύνειας).
Τέλος στις τρεις
κενωθείσες θέσεις για
το Κεντρικό Συμβούλιο
εκλέγηκαν οι Παύλος
Ιωάννου (Υπεύθυνος
Επαρχ. Γραφείου
ΕΔΟΝόπουλων
Λάρνακας), Άλκης
Συλικιώτης (ΕΔΟΝ
Λευκωσίας –
Κερύνειας) και
Αντρέας Γαβριήλ
(Τοπικός Γραμματέας
ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ).
Στην αρχή της
Συνόδου, μέσα
σε συγκινησιακά
φορτισμένο κλίμα,
αποχαιρετήσαμε από
το Κεντρικό Συμβούλιο
τους αποχωρούντες
Αντρέα Γρηγορίου,
Χρίστο Μιχαήλ και
Χρίστο Νικολάου.

παραπολιτικά
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Μέχρι 30% πάνω τα δίδακτρα των ιδιωτικών
πανεπιστημίων. Σε λίγο θα πληρώνουμε
τα πτυχία με διαμάντια και ρουμπίνια για
να μπορούμε να σπουδάσουμε. Άκου εκεί
10000 ευρώ το χρόνο για ένα πτυχίο! Έξω
τα βιβλία και τα υλικά μαθημάτων! Πάτε
καλά εκεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σας
έχει κτυπήσει ο καύσωνας κατακούτελα;
#morfosi_einai_oxi_emporevma
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ΣΙΚΕντευξη με εκπρόσωπο της
εφ. «Πολίτης»

«Ν»: Τις τελευταίες μέρες δέχεστε πολλές
επικρίσεις από την Αριστερά σχετικά
με τις αναλήθειες που δημοσιεύσατε
σε περιπτώσεις εις βάρος του λαϊκού
κινήματος της Κύπρου. Το δικό σας
σχόλιο;
Αντιλαμβάνομαι ότι η παράταξη της Αριστεράς
αναζητεί τρόπους να συσπειρώσει τον κόσμο
της, αλλά δεν επηρεαζόμαστε. Στον πολίτη «τα
λέμε όλα» με ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα και
πάνω απ’ όλα χωρίς να ξεφεύγουμε ούτε ένα
γιώτα από τα πλαίσια της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας.

Ψηφίστε και εσείς μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κ.Βότση στο Cyproblems.votsis.cy
ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της Κύπρου σήμερα: α) Το pokemongo, β) Η Χριστιάνα
που έφυγε από το Μέγκα, γ) Γιατί ο Σπαλιάρας να έρθει σε παραλία στην Πάφο, ή δ) οι Κύπριοι
στα ελληνικά talent shows.
Αναζητούνται όσοι βοήθησαν για να γίνει η προσπάθεια πραξικοπήματος στην Τουρκία, να
έρθουν στην Κύπρο για να βρουν πολιτική στέγη. Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο
EmeisDenTousTimwrisame@DHSY.com
Αμείβονται με €10,000 όσοι πείσουν την Niantic να βάλει αρκετά pokestops έξω από τα
γραφεία της Πινδάρου, με σκοπό να γραφτούν και νέα μέλη.
Διοργανώνεται σεμινάριο με διοργανωτή τον Άγγελο Βότση για τους κινδύνους της οδήγησης,
παίζοντας PokemonGo. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΔΗΚΟ ή στο
προσωπικό e-mail του κ. Βότση: IhatePikachu@dhko.com

«Ν»: Η δημοσιογραφική δεοντολογία
επιβάλει εξέταση και διασταύρωση
του ζητήματος και από την πλευρά
του υποκειμένου που αφορά η είδηση.
Επικοινωνήσατε στις περιπτώσεις της
ΠΕΟ, της focus και στις υπόλοιπες με τον
άμεσα εμπλεκόμενο;
Ομολογώ πως όχι αλλά υπήρχε σοβαρός
λόγος. Πρόθεση μας ήταν να το πράξουμε,
απλά ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας είχε
αλλάξει συσκευή και έχασε τις επαφές τους.
Είναι κάτι που θα μπορούσε να τύχει στον
καθένα.
«Ν»: Πραγματοποιήσατε ενδελεχή
έρευνα και τεκμηριωμένη επαλήθευση
πριν την δημοσίευση των εν λόγω
ειδήσεων;
Κοιτάξτε, προσπαθούμε πάντα να είμαστε όσο
πιο έγκυροι γίνεται, απλά, αντιλαμβάνεστε,
ουδείς αλάνθαστος. Συμβαίνει κάποτε
οι διαθέσιμες πηγές και πληροφορίες να
αποδεικνύονται λανθασμένες. Απλά σε όλες
τις κακότυχες περιπτώσεις έτυχε να αφορά
την Αριστερά. Όπως είπε και ο Λένιν, σημασία
δεν έχει το λάθος, αλλά το πόσο γρήγορα
το διορθώνεις. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι
δε διστάζουμε να παραδεχτούμε δημόσια
τα λάθη μας. Επειδή,όμως, ακούγονται
πολλά περί κίτρινης φυλλάδας και περί
σκοπιμοτήτων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι
θα ήταν εύλογο να μας χαρακτηρίσει κάποιος
έτσι μόνο αν δρούσαμε αντιδεοντολογικά
μετά την διαπίστωση κάποιου λάθους.
«Ν»: Λειτουργήσατε αντιδεοντολογικά
ακόμα και μετά τη διαπίστωση του
λάθους. Η λογική, η ηθική και η
δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει
η δημόσια απολογία να γίνεται σε
ίσης σημασίας και ορατότητας σημείο
της εφημερίδας, με αυτό που έγινε η
δημόσια δυσφήμηση. Γιατί δε δώσατε
την απολογία σας σε πρωτοσέλιδα,
όπως ακριβώς πράξατε και με τις
κατηγορίες κατά της Αριστεράς;

«Ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο είναι από τους
ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα μπορούσε να
υπάρξει μια μείωση της τάξεως του 20%»
Μάριος Τσιακκής, Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ.
Εν τζαι θέλεις να σε πιερώνουν τζια που πάνω οι υπαλλήλοι
σου, έννεν;

Επειδή είπαμε ένα απόφθεγμα του Λένιν
δεν σημάνει ότι γίναμε και Μπράβτα. Δεν
μπορούμε να αφιερώσουμε πρωτοσέλιδο
υπέρ της Αριστεράς. Έχουμε και ένα σκοπό
στην κοινωνία. Η Αριστερά έχει τα δικά της
εκφραστικά όργανα. Η πολιτική γραμμή
του «Πολίτη» είναι άλλη. Άλλωστε, τι θα
πει μετά το προεδρικό; Είδαμε και πάθαμε
να πάρουμε τα ηνία από την εφημερίδα
«Αλήθεια»,ε δε θα χάσουμε και τη δουλειά
μας τώρα για χάρη της αλήθειας…
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Συνέντευξη με τον Τρύφωνα Χατζηχριστοφόρου
«Ν»: Αρχικά, θα θέλαμε να μας πεις λίγα πράγματα για το άθλημα με το οποίο ασχολείσαι, καθώς και
τις συμμετοχές σου σε αγώνες και τις επιτυχίες σου;
Το άθλημα της κολύμβησης είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα και συμπεριλαμβάνεται
μέσα στα Ολυμπιακά. Η κολύμβηση είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Είναι πολλές οι
ώρες που αφιερώνεις μόνος σου στο νερό. Το επίπεδο στην Κύπρο, δυστυχώς είναι πολύ
χαμηλό, λόγω της έλλειψης εγκαταστάσεων και ενίσχυσης που παρέχεται. Η επιδίωξη να
έχεις επιτυχία πέραν από μικρές ηλικίες είναι πολύ δύσκολο, γιατί το επίπεδο συγκριτικά
με διεθνείς αγώνες είναι πιο χαμηλό και δεν προπονούνται αντιστοίχως οι Κύπριοι αθλητές.
Είχα αρκετές επιτυχίες σε τοπικούς αγώνες. Επίσης είχα κάποιες συμμετοχές σε αγώνες
Νέων, όπως στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης, όπου κατέλαβα την 5η θέση, στους
αγώνες Comen Cup, όπου κατέλαβα την 2η θέση και στους πολυεθνείς αγώνες νέων, όπου
είχα λάβει την 11η θέση. Η μεγαλύτερη μου επιτυχία είναι η κατάρριψη του ρεκόρ των
αντρών στα 50 μέτρα ύπτιο, τη φετινή χρόνια, με χρόνο 27,04.
«Ν»: Ο αθλητισμός είναι η μόνη σου ασχολία ή ασχολείσαι και με κάτι άλλο;
Ο αθλητισμός σίγουρα δεν είναι η μόνη μου η ασχολία . Είμαι φοιτητής στο Τμήμα Διοίκησης
και Λογιστικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου και πλέον μου μένει ένας χρόνος, μέχρι την
ολοκλήρωση του πτυχίου. Επιπρόσθετα, είμαι ενεργό στέλεχος της Προοδευτικής Κίνησης
Φοιτητών, σε αυτό το χώρο σπουδών. Ταυτόχρονα, συνεχίζω την ενασχόληση μου με τον
χορό, που από μικρή ηλικία είχα αρχίσει.
«Ν»: Πόσο θεωρείς ότι βοηθά η πολιτεία τους αθλητές; Εσύ έχεις τη στήριξη της πολιτείας;

Συνέντευξη με τον
Γιώργο Χατζηνικολή
«Ν»: Αρχικά, θα θέλαμε να μας πεις λίγα πράγματα για το άθλημα με
το οποίο ασχολείσαι, καθώς και τις συμμετοχές σου σε αγώνες και
τις επιτυχίες σου;
Το άθλημα το οποίο ασχολούμαι είναι το ΜΜΑ (Mixed Martial Arts). Όπως λέει και το όνομα, είναι ένας συνδυασμός
πολεμικών τεχνών, όπου ο αθλητής καλείται να χρησιμοποιήσει
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που τις πλείστες φορές έχει
μορφή κλουβιού. Τα πρώτα βήματα μου στο χώρο τα έκανα
το 2011 και ασχολούμαι έως σήμερα. Μέχρι στιγμής έχω
διακριθεί στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα «Muay Thai», που
πραγματοποιήθηκε το 2014 στην Κρακοβία της Πολωνίας,
καταφέρνοντας να κατακτήσω τη δεύτερη θέση. Επίσης, κατά
τη διάρκεια του 2015 πραγματοποιήθηκε στο Τσίσιναο στη
Μολδαβία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΜΑ, όπου έλαβα μέρος
και κατέκτησα τη δεύτερη θέση.
«Ν»: Ο αθλητισμός είναι η μόνη σου ασχολία ή ασχολείσαι και με
κάτι άλλο;
Εννοείτε πως ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Είμαι φοιτητής
στον κλάδο Κοινωνικής Διοίκησης - Πολιτικών Επιστημών, στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή . Έτσι και
αλλιώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η μεγαλύτερη δύναμη είναι
η μόρφωση και η γνώση.
«Ν»: Πόσο θεωρείς ότι βοηθά η πολιτεία τους αθλητές; Εσύ έχεις τη
στήριξη της πολιτείας;
Η πολιτεία δυστυχώς επιλέγει σε ποια αθλήματα θα παρέχει την
οποιαδήποτε βοήθεια. Πρώτο της μέλημα φαίνεται να είναι το
ποδόσφαιρο και στην συνέχεια τα ολυμπιακά αγωνίσματα. Εγώ
προσωπικά όχι, δεν είχα ποτέ την όποια στήριξη από το κράτος.
«Ν»: Αν έστελλες ένα μήνυμα στους νέους που ασχολούνται με τον
αθλητισμό και όχι μόνο, ποιο θα ήταν;
Να μην σταματούν να ονειρεύονται και ποτέ μα ποτέ να μη
λυγίζουν. Για να πετύχεις το οτιδήποτε, πρέπει να έχεις θέληση
και δύναμη ψυχής. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα αδύνατα
δυνατά, φτάνει να πιστέψει στον εαυτό του και στις ικανότητές
του.

Η πολιτεία έχει πολλά βήματα να κάνει μέχρι να της πιστωθεί ότι βοηθά τους αθλητές της.
Οι αθλητές δεν έχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις, ώστε να αναπτύξουν το ταλέντο
τους. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της μη στήριξης από την πολιτεία και εκεί όπου υπάρχει,
η κατανομή της οικονομικής βοήθειας είναι εντελώς άνιση. Φαίνεται να υπάρχει ένας
παραγκωνισμός των ατομικών αθλημάτων. Για παράδειγμα, τα φώτα ως επί το πλείστον,
στρέφονται στο ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμη πιο περιορισμένος ο αριθμός
των κινήτρων που παρέχονται σχεδόν στο σύνολο των αθλητών. Αυτός είναι ένας από τους
παράγοντες που περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των Κύπριων αθλητών.
«Ν»: Αν έστελλες ένα μήνυμα στους νέους που ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι μόνο, ποιο
θα ήταν;
Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι ότι ο αθλητισμός, δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός.
Αθλητισμός δεν είναι μόνο για αυτούς που σημειώνουν επιτυχίες και διακρίσεις. Κανείς
δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα. Τα οφέλη που θα
αποκτήσουν είναι πολλά. Αντιλαμβάνομαι πως ίσως να υπάρξουν αρκετές δυσκολίες,
ώστε να το εντάξουν με άλλες ενέργειες στην καθημερινότητα τους. Με πρόγραμμα και
πειθαρχία μπορείς να συνδυάζεις πολλές δραστηριότητες μαζί. Και σίγουρα δεν μπορείς να
προσηλωθείς μονάχα σε κάτι. Δεν μπορείς και δεν πρέπει σε τέτοιους δύσκολους καιρούς να
μένεις με δεμένα τα χέρια, όταν η κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τόσο σημαντικά θέματα.
•Επιμέλεια:
Μαρία Δίπλαρου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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εώργιος Χ΄΄Στεφανή, Αχιλλέας Κουρτελλής, Γεώργιος
Χαραλάμπους, Ανδρέας Θεοδοσίου. Έδρασαν εκείνες τις μαύρες
μέρες του Ιούλη 1974, όπως θα δρούσε ο κάθε ΕΔΟΝίτης,
μπροστά στις ορδές του φασισμού. Ακόμα και την ώρα του
θανάτου, είχαν τις γροθιές υψωμένες, φωνάζοντας για τα
δίκαια του κυπριακού λαού. Έπεσαν, λοιπόν, όπως ο κάθε απλός και
αγνός ΕΔΟΝίτης. Οι τέσσερις αυτοί νέοι, δολοφονήθηκαν άνανδρα
γιατί τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημα τους για μην περάσει
το πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄.Εκεί στην πλατεία
Ακρόπολης στην Λάρνακα, γνωστοί άγνωστοι δολοφόνοι αποφάσισαν
να πυροβολήσουν στο ψαχνό άοπλους πολίτες για να κάμψουν
την ηρωική αντίσταση των κατοίκων της Λάρνακας, μπροστά στην
ανατροπή του Μακαρίου και την επιβολή εγκάθετης κυβέρνησης.
Οι τέσσερις αυτοί νέοι, ακολουθούσαν εκείνη τη μαύρη μέρα φάλαγγα
αυτοκινήτων, μαζί με άλλους συντρόφους τους, για να διαμηνύσουν
στο λαό την ανάγκη της μαχητικής αντίστασης. Τα κορμιά τους
έγειραν από τις κάσιες των ημιφορτηγών και βρέθηκαν ξαπλωμένα
ακριβώς εκεί που γίνεται κάθε Πάσχα η σύναξη των Επιταφίων της
Πόλης. Όπως λέει και ο ποιητής: «Κύριε βοήθα να θυμόμαστε πως
έγινε εκείνο το κακό».

Το καλύτερο μνημόσυνο είναι πολιτικό
Από τότε μέχρι και σήμερα, η θυσία των αυτών των λεβεντόπαιδων,
παραμένει αδικαίωτη, όπως παραμένει αδικαίωτη η θυσία δεκάδων
ηρώων του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου. Αφού στην Κύπρο, τη
χώρα που έζησε από πρώτο χέρι τα έργα του Ιμπεριαλισμού, κανένας
δεν δικάστηκε, κανένας δεν αντίκρισε την οργή του λαού για το
μεγαλύτερο έγκλημα σε βάρος του, το πραξικόπημα. Χρέος των
ΕΔΟΝιτών του σήμερα είναι κατ’ αρχήν η διατήρηση της μνήμης και η
μελέτη της ιστορίας, η βαθιά γνώση των συνθηκών και των γεγονότων
που οδήγησαν στο ‘74. Κύρια χρέος των ΕΔΟΝιτών του σήμερα,
είναι η καθημερινή πραγματοποίηση του πολιτικού μνημοσύνου των
τεσσάρων ηρώων του Άη Γιάννη. Ένα μνημόσυνο που γίνεται πράξη,
μέσα από την καθημερινή πάλη για επανένωση της Κύπρου. Ένα
μνημόσυνο που γίνεται πράξη, μέσα από την καθημερινή επαφή με
τους Τ/κ συμπατριώτες μας, σε μια προσπάθεια για γίνουν ξανά
τα σκοτάδια λάμψη.

Δεν ήταν «άφρονες»
Ενδεικτικό του τυφλού μίσους της εποχής, είναι όσα έγιναν με το
νεαρότερο θύμα από τους τέσσερις, τον Ανδρέα Θεοδοσίου. Απόδειξη
ότι όσα γίνονταν δεν γίνονταν από «άφρονες» ή «παράφρονες»,
είναι το γεγονός ότι ένα παιδί μόλις 14 ετών (ο νεαρότερος ήρωας
της Αντίστασης), δεν επετράπη από τους πραξικοπηματίες να ταφεί
για τέσσερις μέρες, μπροστά στο φόβο της λαϊκής αντίδρασης και
οργής. Τέσσερις μέρες παρακαλούσε η μάνα του και ο πατέρας του να
τους αφήσουν να θάψουν το παιδί τους. Ο Ιησούς όταν σταυρώθηκε
και απεβίωσε, οι στρατιώτες τουλάχιστον άφησαν το νεκρό σώμα
να το μυρώσουν και να το θάψουν όπως άρμοζε σε ένα νεκρό.
Στη περίπτωση του Ανδρέα, όμως, και όταν ακόμα δεήθηκαν να
δώσουν το άψυχο μαρτυρικό κορμί του στους δικούς του, ο ιερέας
από μακριά και μετά δυσκολίας ψέλλισε μερικές ευχές, ωσάν να
κηδευόταν μίασμα.

Να μην περάσει η παραχάραξη
Τόσα χρόνια μετά... αυτοί που έδωσαν πολιτική στέγη στους πραξικοπηματίες θέλουν, αν είναι δυνατόν, να
ξεχάσουμε τα πάντα. Μιλούν για «φαγούρα» που τρώει το ΑΚΕΛ, όποτε κοντέψει η 15η Ιουλίου. Δυστυχώς,
ούτε μετάνιωσαν, ούτε αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν. Έτσι εξηγείται και η άφεση αμαρτιών
που έδωσαν και δίνουν στους πραξικοπηματίες, εξισώνοντας τους με όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη
δημοκρατία. Έτσι εξηγούνται και τα μαθήματα ιστορίας στα σχολεία από τα οποία απουσιάζουν βασικές πτυχές
της κυπριακής τραγωδίας. Κάπως έτσι εξηγούνται και οι τιμές στο Γρίβα, αλλά και η θέση του Υπουργείου
Παιδείας, για επίσκεψη στο κρησφύγετο του ολετήρα της Κύπρου.
Η επιχείρηση για να παραχάραξη της ιστορίας, ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει όσο η λαϊκή μνήμη και
συνείδηση παραμένει άσβεστη. Πάνω στη δική μας λήθη είναι που ποντάρουν, όσοι μηχανεύονται μια Κύπρο
σφιχτοδεμένη με το ΝΑΤΟ και τους ταγούς της Κύπρου. Είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο που πρέπει να
συντηρήσουμε τη μνήμη και πάνω σε αυτή να κτίσουμε τις προϋποθέσεις για μια Κύπρο ομόσπονδη κυρίαρχη
και επανενωμένη.
•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να τρέφει
ψευδαισθήσεις για τον χαρακτήρα της Ε.Ε., που
αναμφίβολα καθοδηγείται από τα συμφέροντα των
βιομηχάνων και των πολυεθνικών συγκροτημάτων.
Συμφέροντα που αναπόδραστα συγκρούονται με
τα δικαιώματα των εργαζομένων, που ολοένα και
συρρικνώνονται.
Το Η.Β. δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μάλλον επιβεβαιώνει τον
κανόνα. Οι εργαζόμενοι, τσακισμένοι από τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που τους επιβάλλονται εδώ και δεκαετίες, πίστεψαν
προς στιγμής πως με την έξοδο από την Ε.Ε., θα πάρουν πίσω
τον έλεγχο. «Παίρνουμε πίσω τον έλεγχο» ήταν εξάλλου και
το κύριο σλόγκαν της καμπάνιας του Brexit. Αλήθεια όμως,
ποιόν έλεγχο πήραν πίσω;
Η αλήθεια είναι πως τίποτε δεν έχει αλλάξει. Οπωσδήποτε
τίποτε προς το καλύτερο. Το συντηρητικό κόμμα κατέχει ακόμα
την απόλυτη πλειοψηφία στην βουλή, οι νεοφιλελεύθερες
πολιτικές βρίσκονται ακόμα στην ατζέντα της κυβέρνησης,
η παιδεία και το σύστημα υγείας ακόμα οδεύουν με γοργούς
ρυθμούς προς την ιδιωτικοποίηση, τα «zero hour contracts»
ακόμα υπάρχουν, οι εργασιακές σχέσεις ακόμα θυμίζουν
μεσαίωνα, και το μεγάλο κεφάλαιο ακόμα κερδίζει!
Ως επακόλουθο του Brexit, βασικά εργασιακά δικαιώματα
προστατευμένα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο βρίσκονται τώρα
υπό αναθεώρηση από το Βρετανικό κοινοβούλιο στο οποίο η
Δεξιά κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικά παραδείγματα
είναι: Το δικαίωμα στην άδεια εργασίας με συνήθεις απολαβές,
το δια νόμου ανώτατο πλαφόν στις εβδομαδιαίες συνολικές
ώρες εργασίας, το δικαίωμα ημερησίας ξεκούρασης κ.α.
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όμως, έχει βαθύτερες
προεκτάσεις: Τα πρόσωπα, προερχόμενα από την Δεξιά
και την ακροδεξιά, που ηγήθηκαν της προεκλογικής του
Brexit, στήριξαν την εκστρατεία τους πάνω σε μια ρατσιστική
ρητορική. Με σύνθημα: «Οι Ευρωπαίοι μετανάστες φταίνε
για όλα τα δεινά της χώρας», επιδίωξαν σε πρώτο στάδιο
να αποποιηθεί η Δεξιά κάθε ευθύνη των πολιτικών λιτότητας
που έχουν σπαράξει την χώρα. Την επόμενη στιγμή, όμως,
με την έκβαση του δημοψηφίσματος, κατάφεραν με το
Brexit να ελευθερώσουν τα άπλειστα χέρια της Δεξιάς. Την
τώρα προβληματική κατάσταση στη χώρα, την έχει τάχατες
δημιουργήσει ο λαός και πρέπει τώρα να πληρώσει τα
σπασμένα. Η λύση της συντηρητικής κυβέρνησης; Περισσότερη
λιτότητα!

Η επόμενη μέρα βρίσκει το πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό εργατικό κίνημα λαβωμένο. Από τη μια οι Ευρωπαίοι
κοινοτικοί, που πλέον το μέλλον τους είναι αβέβαιο, να νιώθουν προδομένοι από τους Βρεττανούς συναδέλφους
τους και από την άλλη, ο ρατσισμός να δίνει ρέστα και να αντιμετωπίζεται ως κάτι το αποδεχτό. Το δίλημμα
της παραμονής ή όχι στην Ε.Ε. έχει χωρίσει τους εργαζόμενους σε δύο στρατόπεδα. Οι μαζικές κοινητοποιήσεις
ενάντια της λιτότητας που έχουν συνταράξει πρόσφατα τη χώρα, τώρα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και η διάσπαση
του εργατικού κινήματος μοιάζει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Η τυφλή έξοδος λοιπόν δεν αποτελεί λύση. Αντιθέτως, η απομόνωση και η εσωστρέφεια φθείρουν το εργατικό
κίνημα. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο ίδιο χαράκωμα και μαζί πρέπει να δώσουν τη μάχη κατά
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που τους επιβάλλονται. Η Αριστερά έχει σημαντικό αλλά και κρίσιμο ρόλο να
επιτελέσει. Είτε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωμένη Αριστερά, είτε από τα έδρανα των τοπικών τους κοινωβουλίων,
τα κόμματα της Αριστεράς βρίσκονται καθημερινά στη μάχη για μια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις
πεποιθήσεις μας. Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, μια Ευρώπη πολυπολιτισμική και πολυεθνική, μια Ευρώπη χωρίς
διακρίσεις, μια Ευρώπη χωρίς εκμετάλλευση, μια Ευρώπη στέγη όλων των εργαζόμενων, μια Ευρώπη των
Λαών και όχι των πολυεθνικών!
•Νάνση Χατζηευαγγέλου
Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Η.Β.

ευρωπαϊκά θέματα
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τους αγώνες και στις προσπάθειες που καταβάλουν τα πολιτικά κινήματα που ζητούν την
καταπολέμηση των ανισοτήτων, την πρόκληση αλλαγών, και τη δημιουργία κοινωνιών
χωρίς αποκλεισμούς, έχουν στο επίκεντρο τους την ισότητα των δύο φύλων. Αποτελεί
ένα ζήτημα δικαιοσύνης και η αριστερά διαδραμάτιζε πάντα έναν ηγετικό ρόλο, όταν
επρόκειτο για ζήτημα καταπολέμησης των αδικιών μεταξύ ανδρών και γυναικών και
για θέματα κοινωνικής προόδου και ισότητας για όλους.

Τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/
NGL) δρουν με αποφασιστικότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα δικαιώματα
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών
δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της ενίσχυσης των οικονομικών
δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των γυναικών, των κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών και
της εξασφάλισης ισότητας στην απασχόληση, στην παιδεία, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των παιδιών, στην κοινωνική ασφάλιση, και στην συμμετοχή
και εκπροσώπηση.
Με τη σημερινή κατάσταση, όπου οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων οικονομικών θεωριών έχουν
επιδεινωθεί από τα μέτρα λιτότητας και τις πολιτικές που έχουν επιβληθεί από την «Τρόικα», έχουν
ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στις γυναίκες, προκαλώντας τεράστια οπισθοδρόμηση όσον αφορά
στα θέματα ισότητας.Πέραν αυτών,ο πόλεμος, οι διαμάχες και η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση
εξακολουθούν να «καταστρέφουν» τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πλειοψηφία των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας είναι γυναίκες και οι συνθήκες εργασίας
των γυναικών είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Το χάσμα όσον αφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο
φύλων εξακολουθεί να υπάρχει και ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 16%, ανά ώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι δεμετανάστριες γυναίκες, αντιμετωπίζουν επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους με
χαμηλότερους μισθούς, περιορισμένα ή καθόλου εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η βία των ανδρών κατά των γυναικών έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από χιλίων
γυναικών στην Ευρώπη ανά έτος. Μέχρι και το 33% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική και/ή
σεξουαλική βία και 43% έχουν υποστεί ψυχολογική βία. Η βία αυτή είναι αποτέλεσμα των ανισοτήτων
σε όλους τους τομείς της ζωής και αποτελεί εμπόδιο στην ισότητα των φύλων.
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Σε πολλές χώρες της Ε.Ε, οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν
ελεύθερα για το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους, και δεν έχουν καθόλου ή
ιδιαίτερα περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτές, από οικονομικής άποψης, δημόσιες
υπηρεσίες για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης
της έκτρωσης.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μη
αμειβόμενηςφροντίδας και της οικιακής εργασίας. Η έλλειψη προσβάσιμων,
ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών μέριμνας αποτελεί μια
πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη.
Οι μετανάστριες γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας,
διακρίσεις, και συχνά δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν το δικό τους ανεξάρτητο
νομικό καθεστώς. Μάλιστα, όσες δε διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες σε εκμετάλλευση και βία, και έχουν περιορισμένες δυνατότητες να
καταγγείλουν παρενοχλήσεις ή επιθέσεις χωρίς να κινδυνεύσουν να απελαθούν.
Η Ε.Ε και οι εθνικές δομές λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται
από εξαιρετική ανισότητα μεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν
κατά μέσο όρο μόνο το 27,7% των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων (2014).
Η GUE/NGL, σοβαρά προβληματισμένη και ανήσυχη με την ως έχει κατάσταση
θέτει στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών μέσω υποβολής
προτάσεων εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Κάνει
κάλεσμα στον κόσμο για να πειόχι στα σημερινά μέτρα λιτότητας της Ε.Ε, που
αυξάνουν τις ανισότητες των φύλων, καθώς και να στηρίξει μια δικαιότερη
ανακατανομή του πλούτου, που θα επιτρέψει μεγαλύτερες επενδύσεις στις
δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μέριμνας, υγείας και
παιδείας. Επιπρόσθετα, επιδιώκει την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών
με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καταπολέμηση της
ανεργίας και των διαφόρων μορφών επισφαλούς εργασίας.
Η προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών,
προκειμένου να συνδυάζουν την εργασία με την ιδιότητα του γονέα, χωρίς
διακρίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
αποτελεί ακόμη ένα στόχο.Αγώνα δίνουν και για το δικαίωμα των γυναικών να
αποφασίζουν ελεύθερα για το σώμα τους και να έχουν πρόσβαση σε νόμιμη και
ελεύθερη άμβλωση, καθώς και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες σεξουαλικής
και αναπαραγωγικής υγείας. Αυτά και άλλα πολλά είναι μέσα στην ατζέντα για
την ισότητα των δύο φύλων.
Η GUE/NGL είναι μια καθοριστικής σημασίας πολιτική ομάδα και επιδιώκει να
διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τα δικαιώματα των γυναικών
και της ισότητας των φύλων σε υψηλή θέση στο θεματολόγιο του. Συντάσσει
κοινοβουλευτικές εκθέσεις και ερωτήσεις, παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων των επιτροπών και των συνόδων της ολομέλειας, οργανώνει
ακροάσεις, συζητήσεις και σεμινάρια, ελπίζοντας στην ανάπτυξηενός συνεχή
ανοικτούδιαλόγου μεταξύ της ομάδας μας και της κοινωνίας.

Δες περισσότερα: http://www.guengl.eu
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ο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει
πραγματοποιήσει για ακόμη μια φορά
με επιτυχία διεθνής ανταλλαγή. Η
ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε από τις
29 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου, στην
κοινότητα Περβόλια Λάρνακας, κάτω
από τον τίτλο «Let’s Build a N.E.S.T.
(Network to Enhance Solidarity and
Tolerance)» και εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος
διάρκειας 5 μηνών, το οποίο επιχορηγείται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων
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Η υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, αποτελούν
συνεχή στόχο, τόσο για την Οργάνωσή μας, όσο και
για τις Οργανώσεις που συμμετείχαν. Θεωρούμε ότι
τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ολοκληρώνονται στα
πλαίσια μιας εβδομάδας, αλλά αποτελούν ουσιαστικά το
σημείο εκκίνησης για περισσότερη και συστηματικότερη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις Νεολαίας σε Διεθνές
επίπεδο. Με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής μέχρι και
την ολοκλήρωση του προγράμματος, στόχος μας είναι
η γνώση που αποκτήθηκε να αξιοποιηθεί από όλες τις
Οργανώσεις που συμμετείχαν, είτε μέσα από εθνικές
δραστηριότητες, είτε μέσα από κοινές δράσεις των
Οργανώσεών μας. Επιδίωξη όλων των Οργανώσεων είναι
να συνεχίσουμε με κοινές δράσεις που να προβάλλουν
την αλληλεγγύη και να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση
των νέων πάνω σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα.

Χ

Πάνω σε αυτό το θέμα, επικεντρώθηκαν και οι
δραστηριότητες της ανταλλαγής. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το προσφυγικό ζήτημα
μέσα από διάφορες επιμορφωτικές και διαδραστικές
δραστηριότητες που βασίζονται σε μεθόδους μη
τυπικής μάθησης, όπως εργαστήρια, παρουσιάσεις και
συζητήσεις, ομαδικά παιχνίδια που συνδυάζουν την
ενημέρωση και την ψυχαγωγία, παιχνίδια προσομοίωσης
και άλλες πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και αυτής της επαφής
νέων με ζητήματα πέραν από αυτά που απασχολούν το
κοινωνικό τουςπεριβάλλον, συμβάλλει αναπόφευκτά
και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για περεταίρω
συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά και πολιτικά
δρώμενα στη χώρα τους, αλλά και στην ανάγκη ένδειξης
αλληλεγγύης στα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους
και τους λαούς σε διεθνές επίπεδο.
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Επίκεντρο της ανταλλαγής και του προγράμματος
συνολικά, υπήρξε το προσφυγικό ζήτημα, ως ζήτημα
κοινού προβληματισμού όλων των Οργανώσεων
που συμμετείχαν. Στόχος της ανταλλαγής ήταν η
δημιουργία δικτύου για την ενίσχυση της αλληλεγγύης
και της ανεκτικότητας μέσα από την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση πάνω στο προσφυγικό ζήτημα,
ξεκινώντας από την συνεργασία και την ανταλλαγή
απόψεων ανάμεσα στις Οργανώσεις που συμμετείχαν,
και κατ’ επέκταση στοχεύοντας στη διάδοση των
αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας το εθνικό και διεθνές
δίκτυο συνεργασίας των Οργανώσεων.

Δη
μιο

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία ανάμεσα σε
6 Οργανώσεις νεολαίας από διαφορετικές χώρες.
Συγκεκριμένα, στην ανταλλαγή συμμετείχαν η ΕΔΟΝΚύπρος, η νεολαία του Κόμματος του Παλαιστινιακού
Λαού (Palestinian Peoples Party-Youth),οι πιονέροι
Βελγίου (jeugdatelier pionierke asbl), οι πιονέροι
Φινλανδίας (Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry),
η Λενινιστική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Ρωσικής
Ομοσπονδίας (Leninist Communist Youth UnionRF)και η
Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας Λιβάνου (Union of Lebanese Democratic Youth).
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ραγματοποιήθηκε στις 23 – 24 Ιουλίου η 23η Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος
της ΕΔΟΝ, στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ, στα Περβόλια Λάρνακας. Οι αντιπρόσωποι της
Συνδιάσκεψης, από όλους τους χώρους σπουδών που υπάρχουν Κύπριοι φοιτητές,
αναφέρθηκαν στη χρονιά που πέρασε, στη δράση και τις θέσεις της Προοδευτικής
Κ.Φ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες που δόθηκαν και θα πρέπει να
συνεχιστούν για τα κεκτημένα των φοιτητών.

Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο, τις τοποθετήσεις των συνέδρων για την
κατάσταση στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα, αλλά και το ρόλο της ΠΟΦΕΝ στην οργάνωση και
καθοδήγηση των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση του
Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε την πρώτη μέρα και το μέλος της Γραμματείας της ΚΕ
του ΑΚΕΛ συν. Νίκος Ιωάννου, ο οποίος προέβη σε μια ενημέρωση για το κυπριακό πρόβλημα,
τις εξελίξεις στην οικονομία, στην παιδεία αλλά και την εκτίμηση των πρόσφατων βουλευτικών
εκλογών. Τέλος, τόνισε την πολιτική σημασία της παρουσίας της νεολαίας και των φοιτητών
στους αγώνες που έρχονται και την δυναμική που δίνει στους αγώνες του λαϊκού κινήματος.
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν τη
θέλησή τους να παλέψουν για να επανακτήσουν όσα βίαια αποκόπηκαν από τα κεκτημένα
των φοιτητών τα τελευταία τρία χρόνια, παράλληλα πως θα ανακινήσουν και θα προωθήσουν
το κάθε συνδικαλιστικό ζήτημα που προκύπτει σε κάθε χώρο σπουδών. Ταυτόχρονα, έδειξαν
την αποφασιστικότητα τους να παραμείνει η Προοδευτική στην πρωτοπορία των αγώνων
για τα δικαιώματα των φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών, δίνοντας παράλληλα την
υπόσχεση πως η παράταξη της Αριστεράς θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις των φοιτητών.
Αμετάθετος στόχος για τους ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο αγώνας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, που θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Μέσα από την 23η Συνδιάσκεψη,
στέλνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα πως η νεολαία της Αριστεράς παλεύει για μια Κύπρο ελεύθερη,
ομόσπονδη, αποστρατωτιικοποιημένη.
Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση των θέσεων και την εκλογή του νέου Φοιτητικού
Συμβουλίου, το οποίο αποτελούν οι εξής: Κούλας Σεβήρος, Πανταζής Χαράλαμπος, Χριστοφόρου
Σάββας, Τσακκιστός Απόστολος, Στεφανής Αντρέας, Χριστοφόρου Λένος, Γερολατσίτης
Αλέξανδρος, Γαβριήλ Αντρέας, Αριστείδου Αργυρώ, Χ’’Χριστοφόρου Τρύφωνας, Σκαρπάρη
Παναγιώτης, Παναγή Χρυσόστομος, Αντωνίου Μάριος, Λαγού Μάριος, Σόλωνος Αντρέας,
Μανώλη Μάριος, Φιλοθέου Φάνη, Αγγελή Άγγελος, Πέτρου Κύπρος, Πίγγος Μιχάλης, Ιγνατίου
Αντρέας, Δημοσθένους Λευτέρης, Καρανικόλας Κώστας, Αντρονίκου Πάμπος, Παναγιώτου
Άννα, Χριστοδούλου Μιχάλης, Τηλεγράφου Μαρία, Χαραλάμπους Χάρης, Παναγιώτου
Παναγιώτης, Στέλιου Φρόσω, Δημητρίου Γιάννης, Ζαχαρίου Αδαμαντία, Μάρκου Ελευθερία,
Μανιάτης Πέτρος, Μιλτιάδους Γιώργος.
Το νέο Φοιτητικό Συμβούλιο της Προοδευτικής Κ.Φ., στην πρώτη του συνεδρία που
πραγματοποιήθηκε στις 24/7/16, εξέλεξε την Γραμματεία του Φ.Σ. και τον Γραμματέα του
φοιτητικού τμήματος.
Επικεφαλής της Προοδευτικής Κ.Φ. εκλέχθηκε ομόφωνα ο Χρυσόστομος Παναγή. Τη Γραμματεία
του Φοιτητικού Συμβουλίου αποτελούν οι: Παναγή Χρυσόστομος, Φιλοθέου Φάνη, Μανώλη
Μάριος, Πανταζής Χαράλαμπος, Χριστοφόρου Σάββας, Στεφανής Αντρέας, Αριστείδου Αργυρώ,
Κούλας Σεβήρος, Σόλωνος Αντρέας, Ιγνατίου Αντρέας, Γαβριήλ Αντρέας, Χριστοδούλου Μιχάλης,
Χατζηχριστοφόρου Τρύφωνας, Αντωνίου Μάριος, Πέτρου Κύπρος, Σαρπάρη Παναγιώτης,
Τηλεγράφου Μαρία.
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«Δεν τραγουδώ επειδή μου αρέσει να τραγουδώ ή
επειδή έχω καλή φωνή. Τραγουδώ επειδή η κιθάρα μου
έχει αισθήματα και λογική...»
Αυτή την κιθάρα των αισθημάτων και της λογικής, που ύμνησε
τους πόθους, τα πάθη, την ελπίδα του λαού της Χιλής, την
κιθάρα και τη φωνή του Βίκτορ Χάρα θέλησαν να τσακίσουν
και να την κάνουν να σωπάσει οι εγκληματίες της χούντας του
Πινοσέτ, τον μαύρο εκείνο του Σεπτέμβρη 1973, που γράφτηκε
μια από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της παγκόσμιας
Ιστορίας. Η κτηνωδία των αμερικανοκίνητων χουντικών, μέσα
από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, άφησε τα σημάδια της
στα κορμιά χιλιάδων αγωνιστών, ανάμεσά τους και σ’ αυτό του
μεγάλου Χιλιανού τραγουδιστή, συνθέτη, σκηνοθέτη και ποιητή,
τον οποίο πριν δολοφονήσουν φρόντισαν να του συνθλίψουν τα
χέρια. Οι παραπάνω στίχοι του τραγουδιού που έγραψε ο Βίκτορ
Χάρα λίγο πριν το πραξικόπημα έμελλε να γίνει η «διαθήκη»
ενός καλλιτέχνη που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά
της δικτατορίας και του ιμπεριαλισμού. Ενός σπουδαίου και
συνειδητοποιημένου ταξικά και πολιτικά τραγουδοποιού, που
ύμνησε την εργατική τάξη, που τραγούδησε για τα βάσανα του
λαού του και για τους αγώνες του για ανεξαρτησία, κοινωνική
δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια...

Παιδί του λαού, στην υπηρεσία του λαού
Ο Χάρα γεννήθηκε στις 23 Σεπτέμβρη του 1932 στις παρυφές του
Lonquen, κοντά στην πρωτεύουσα Χιλής, το Σαντιάγκο. Ήταν
παιδί μίας αγροτικής οικογένειας. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας
από τον πατέρα του, ο Βίκτορ Χάρα βρήκε από μικρή ηλικία
καταφύγιο στη μουσική. Η μητέρα του Αμάντα επέμενε στην
εκπαίδευση των παιδιών της και έτσι ο Χάρα βρέθηκε σε ένα
καθολικό σχολείο του Σαντιάγκο. Ο θάνατος της μητέρας του,
σε ηλικία 15 ετών, προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη ζωή
του, ωστόσο την τέχνη δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Η συνάντησή
του με την Violeta Parra, τραγουδίστρια παραδοσιακής
μουσικής, αποτέλεσε το έναυσμα για τον Χάρα να εμβαθύνει
στο συγκεκριμένο είδος μουσικής, ενσωματώνοντας σε αυτό
πολιτικά στοιχεία.
Ο Χάρα ήταν μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος
«Nueva canción», μαζί με Isabel Parra, Rolando Alarcon, Angel
Parra και Patricio Manns. Αυτή η παρέα καλλιτεχνών το 1965
πραγματοποιεί μία συνάντηση στο ένα παλιό σπίτι, στη οδό
Κάρμεν 340, κοντά στο κέντρο του Σαντιάγκο, θέτοντας τις
βασικές αρχές του κινήματος.
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Οι στρατιωτικές δικτατορίες που αυξάνονται στη Λατινική Αμερική
αποτέλεσαν το κεντρικό άξονα στα τραγούδια τους. Με στίχους
που προβάλουν τη συλλογική μνήμη και εναντιώνονται στον
ιμπεριαλισμό, το «Nueva canción» βρίσκει άμεσα οπαδούς στις
εργατικές συνοικίες. Ο Χάρα εξελίσσεται σε μισητό πρόσωπο για
τη Δεξιά, ύστερα από μία εμφάνισή του σε ένα σχολείο το 1969,
όπου τραγούδησε το «Preguntas a Puerto Montt». Το τραγούδι
ήταν ένα άμεσο μήνυμα προς το υπουργείο Εσωτερικών, που
είχε διατάξει την εισβολή σε ανεκμετάλλευτη γεωργική περιοχή,
την οποία είχαν καταλάβει 91 άστεγες αγροτικές οικογένειες.
Το κίνημα «Nueva canción» στήριξε τον προεκλογικό αγώνα του
Αλιέντε, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές το 1970. Τα τραγούδια
«Venceremos» και «El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido», του
Sergio Ortega, γίνονται συνώνυμα με την Αριστερά.

Παγκόσμιο σύμβολο αγώνα και θύμα του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αλιέντε, ο Χάρα γίνεται
αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού της Χιλής και ένας από
τους βασικούς «πολιτιστικούς πρεσβευτές» της Χιλής στο
εξωτερικό, με περιοδείες στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική.
Το ενδεχόμενο της επανεκλογής του Αλιέντε είχε φέρει σε
αδιέξοδο τη Δεξιά. Το πραξικόπημα του Πινοσέτ, με τη βοήθεια
της CIA, πραγματοποιείται ώστε να τερματίσει κάθε τέτοιο
ενδεχόμενο. Την 11η Σεπτεμβρίου του 1973, ο Αουγκούστο
Πινοσέτ καταλαμβάνει την εξουσία στη Χιλή με πραξικόπημα,
δολοφονώντας τον πολιτικό ηγέτη της χώρας Σαλβαδόρ Αλιέντε.
Ανάμεσα στα θύματα και ο Βίκτορ Χάρα. Αφού τον βασάνισαν
στη συνέχεια τον δολοφόνησαν. Ορισμένοι αναφέρουν πως οι
βασανιστές του έσπασαν τα χέρια και του έδωσαν μία κιθάρα
περιγελώντας τον ζητώντας του να παίξει. Ο Χάρα φέρεται να
τραγούδησε κάποια αποσπάσματα από το Venceremos.
Σαράντα τρία χρόνια από το θάνατό του, η φωνή και η
κιθάρα του Βίκτορ Χάρα, τα τραγούδια του με «αισθήματα
και λογική» και μέσα από διασκευές νέων μουσικών και
συγκροτημάτων, συνεχίζουν να συνοδεύουν την πάλη των
λαών όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, αλλά της υφηλίου,
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τους αγώνες της εργατικής τάξης
για την απελευθέρωσή της. Το τραγούδι του συνεχίζεται στα
στόματα των κολασμένων της γης...
•Μαίρη Αντωνίου
Μέλος ΕΣ ΕΔΟΝ Λάρνακας
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Οι Αντι-Δρώντες παρουσιάζουν την επόμενη θεατρική τους παραγωγή, με την κωμωδία
του Γάλλου συγγραφέα Ζώρζ Φεντώ “Ξενοδοχείον ο Παράδεισος”, σε σκηνοθεσία Βασίλη
Χατζηστυλλή.
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 96462213 (10:00-13:00 και 16:00-19:00).

Πότε; Πρεμιέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 20:30
Υπόλοιπες παραστάσεις: 3,4,9,10 και 11 Σεπτεμβρίου

Η «Ν» προτείνει
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Το κορυφαίο έργο του μεγάλου Ρώσου δραματουργού σε ένα φρέσκο θεατρικό ανέβασμα από τη θεατρική ομάδα
PERSONA, με μια πλειάδα εκλεκτών ηθοποιών και συντελεστών. Η νοσταλγία του παρελθόντος, η ανάγκη για ζωή, έρωτα
κι ευτυχία έρχονται αντιμέτωπα με το θλιβερό παρόν, ματαιώνοντας τις ελπίδες για ένα φωτεινό μέλλον.Στο πλαίσιο του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κύπρια 2016

Πότε: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30
Πού: Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ
Είσοδος: €10/€5

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”,
στη Λευκωσία

Είσοδος: €10

Το Ravens Music Hall παρουσιάζει μια πλειάδα Κυπρίων και Ελλαδιτών
μουσικών σε ένα Festival άνευ προηγουμένου. Εμφανίζονται οι Βύρωνας
Πότσος, Ισοβίτες και Στέλιος Στυλιανού, Λωποδύτες και από Ελλάδα τα
συγκροτήματα ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και IMAM BAILDI!!
Για πληροφορίες καλέστε στο 99614100

Πότε;Πέμπτη 11 Αυγούστου
Πού; Ποταμός Γερμασόγειας
Προπώληση: € 15 | Είσοδος: € 20

Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης,
Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Μαρκόπουλος,
Χρίστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, Σταύρος
Κουγιουμτζής, Απόστολος Καλδάρας,
Γιάννης Σπανός, Δήμος Μούτσης, Ηλίας
Ανδριόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος, Θάνος
Μικρούτσικος. Μερικοί από τους συνθέτες
των οποίων τα τραγούδια θα ακουστούν σε
μια συναυλία με τους Σωτήρη Καραγιώργη,
Ευαγόρα Καραγιώργη και Στέλιο Κακογιάννη.
Στη συναυλία με τίτλο «Ανθολόγιο Ελληνικού
Τραγουδιού» θα ακουστούν επιλεγμένα
τραγούδια από σημαντική δισκογραφία,
μουσικά κομμάτια που φανερώνουν την
σημαντική σχέση των πιο πάνω συνθετών
με καταξιωμένους Έλληνες ποιητές και
στιχουργούς, αλλά και τραγούδια που
αποτυπώνουν σημαντικές μουσικές στιγμές και
κορυφώσεις των ιδίων των συνθετών.

Πότε: Τετάρτη 17 Αυγούστου ώρα 20:30
Πού: Κήπος του Τεχνόπολις 20 Πάφο
Είσοδος: 8 ευρώ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τη
νέα της δουλειά , αλλά και παλαιότερες
επιτυχίες της μαζί με την Έλλη Πασπαλά.
Πρόκειται για ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι,
όπου η Ανατολή συναντά την Δύση, μέσα
από τη γυναικεία ματιά, ευαισθησία και
διάθεση, με το ξεχωριστό στίγμα της κάθε
ερμηνεύτριας.

Πότε: 19 Σεπτεμβρίου
Πού: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού σε
συνεργασία με το Κανάλι 6 διοργανώνουν το 6ο Ροκ
Φεστιβάλ στην Πλατεία Ηρώων, στη Λεμεσό, 1

Πότε : Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου ώρα 20:00
Που: Πλατεία Ηρώων Λεμεσός

στρατιώτες
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ιαχρονικά, η Εθνική
Φρουρά αντιμετώπιζε
και αντιμετωπίζει μικρά
και μεγάλα προβλήματα.
Προβλήματα καθημερινά
που κάνουν τη ζωή των
στρατιωτών δύσκολη και που δεν μπορούν
να τα λύσουν οι ίδιοι, χωρίς την παρέμβαση
των αρμοδίων.
Ως εφημερίδα «Νεολαία» με μέλη της ΕΔΟΝ
που βρίσκονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και τους ζητήσαμε
να μας αναφέρουν τα σοβαρότερα
προβλήματα που συναντούν καθημερινά:
• Έλλειψη στεγασμένων χώρων ή δέντρων
ώστε να καθίσουν υπό σκιά την ελεύθερη
ώρα που έχουν.
• Δεν υπάρχουν αρκετά παγκάκια που
σίγουρα δεν ικανοποιούν τους περίπου
1500 νεοσύλλεκτους, με αποτέλεσμα να
κάθονται είτε στα σκαλιά είτε στην ζεστή
άσφαλτο.
• Τα Κ.Ψ.Μ δεν είναι αρκέτα για να
ικανοποιήσουν τις μεγάλες ανάγκες
των στρατιωτών, γιατί ανοίγουν σε
συγκεκριμένες ώρες και υπάρχει
συνωστισμός την ώρα που είναι ανοιχτό
για εξυπηρέτηση.
• Όσον αφορά στα γεύματα, οι στρατιώτες
είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα του
φαγητού που τους παρέχεται, αλλά ο
χρόνος δεν είναι αρκετός.
• Η έκθεση στον ήλιο φαίνεται να είναι
μειωμένη μετά το σοβαρό περιστατικό με
τη θερμοπληξία εθνοφρουρού.
Δυστυχώς, μέσα από την επικοινωνία μας με
τους στρατιώτες, διαπιστώσαμε αυτό που
ως ΕΔΟΝ λέμε από καιρό. Ότι ακόμα δεν
έχουν εκλείψει από το στρατό φαινόμενα
«καψονιού» και εθνικιστικών συνθημάτων.
Συγκεκριμένα, μας λέχθηκε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις υπάρχει κατάχρηση εξουσίας,
από παλιούς στρατιώτες σε νεοσύλλεκτους,
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που τους
αναγκάζουν να φωνάζουν εθνικιστικά
συνθήματα, παρά τη θέληση τους και χωρίς
την οποιαδήποτε παρέμβαση ανωτέρων.

Η θέση του ΑΚΕΛ
Μιλώντας με τον υπεύθυνο του ΑΚΕΛ για θέματα άμυνας της Βουλής, βουλευτή του ΑΚΕΛ κ.
Κώστα Κώστα, μας έχει ενημερώσει ότι « έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα στη βουλή για το
θέμα του εκσυχρονισμού της Εθνικής Φρουράς και θα συνεχίσουν να βελτιώνονται οι συνθήκες
διαβίωσης, ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο στρατό χωρίς προβλήματα.Ως ΑΚΕΛ, προωθούμε το
θέμα των εγκαταστάσεων ώστε να απαλλαγούν οι παλιές εγκαταστάσεις (π.χ αμίαντος) και
να αντικατασταθούν με καινούργια κτήρια. Επίσης, μεγάλο στοίχημα για την επιτροπή άμυνας
της βουλής είναι η φυγοστρατία. Όλοι πρέπει να καταταγούν στις τάξεις της Ε.Φ, εκτός αν
υπάρχει σοβαρός λόγος. Η κοινωνία έτσι θα είναι πιο δίκαιη. Τα ναρκωτικά είναι επίσης μεγάλο
θέμα που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης και έξω στην κοινωνία, αλλά κυρίως στα στρατόπεδα
μας που οι στρατιώτες είναι πιο επιρρεπείς στις καταχρήσεις. Σεβασμός μεταξύ όλων για την
ομαλότερη λειτουργία της Ε.Φ χωρίς κατάχρηση εξουσίας και ετσιθελικές αποφάσεις. Επίσης,
η μεταφορά από και προς τα στρατόπεδα είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αφού
υπάρχουν περιπτώσεις στρατιωτών που δεν μπορούν να μεταβούν εύκολα στην μονάδα τους».

Κάποιες από τις προτάσεις της ΕΔΟΝ:
• Να μελετηθούν και να αναθεωρηθούν εκείνοι οι στρατιωτικοί κανονισμοί που χαρακτηρίζονται
από αναχρονιστικό πνεύμα και περιεχόμενο.
• Να καταργηθεί πλήρως η πρόνοια έκτισης ποινών φυλάκισης πέραν του χρόνου της κανονικής
θητείας.
• Να δημιουργηθούν επιτροπές στρατιωτών ανά στρατόπεδο, και σε συνεργασία με τις διοικήσεις,
να ασχολούνται με της συνθήκες ζωής και ψυχαγωγίας.
• Συνέχιση των βελτιωτικών έργων στους χώρους διαβίωσης των εθνοφρουρών.
• Να εξαλειφθεί πλήρως η εθνικιστική προπαγάνδα, τα σοβινιστικά σύμβολα και συνθήματα στο
στράτευμα, καθώς και τα μεμονωμένα φαινόμενα κακοποίησης ή ψυχολογικής βίας σε στρατιώτες.
• Να θεσμοθετηθούν σαφή κριτήρια εξέτασης περιπτώσεων εθνοφρουρών που αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, λαμβανομένων υπόψη και κοινωνικόοικονομικών κριτηρίων.
• Σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι καλό να εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που δίδεται
στους στρατιώτες, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες.
Ευελπιστούμε ότι οι αλλαγές που προωθούνται γιαεκσυγχρονισμό της Ε.Φ να είναι άμεσα
εφαρμόσιμες, ώστε η θητεία να γίνεται ομαλότερη χωρίς προβλήματα.
•Χαράλαμπος Σακκάς
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Διάβασε περισσότερα:
Θέσεις ΚΣ ΕΔΟΝ προς το 18οΠαγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ,
σελ. 32-33
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Ελευθερία έκφρασης – Συλλογική
λήψη αποφάσεων – Ενότητα
δράσης
Ο Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός είναι η
οργανωτική αρχή στην οποία βασίζονται τα
σύγχρονα κομμουνιστικά κόμματα. Η συγκεκριμένη
οργανωτική αρχή, που διατύπωσε και ανέλυσε ο
Λένιν, αναφέρεται στην εσωτερική οργάνωση και
δομή ενός «προλεταριακού κόμματος νέου τύπου».
Εκφράζει τη διαλεκτική σχέση της μαρξιστικής
– λενινιστικής ιδεολογίας με τις οργανωτικές
διατάξεις του κόμματος. Συγκεκριμένα, ο Λένιν,
με τον όρο Δημοκρατικός Συγκεντρωτισμός,
ονομάτισε το σύνολο των κανονισμών και τις
λειτουργείες που θα πρέπει να ακολουθούν τα
κουμμουνιστικά κόμματα, έχοντας σαν γνώμονα να
καταστούν αποτελεσματικά και ως η πρωτοπορία
των εργαζομένων, να καθοδηγήσουν τη δράση
τους στους αγώνες που καλούνται να διεξάγουν
στον καπιταλισμό, με τελικό στόχο την ανατροπή
του και την εγκαθίδρυση σοσιαλιστικής κοινωνίας.

«Δημοκρατία στη συζήτηση,
συγκεντρωτισμός στη δράση»
Με τον όρο Δημοκρατία στην οργανωτική αρχή,
νοείται η ελευθερία των μελών του κόμματος να
συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις γύρω
από θέματα σχετικά με την πολιτική και τον
προσανατολισμό του, στη διαμόρφωση δηλαδή της
τακτικής και της στρατηγικής του. Εδώ έγκειται
και η ανάγκη για κριτική και αυτοκριτική εντός
του κόμματος, με στόχο πάντα τη βελτίωση των
αδυναμίων του. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να
γίνεται μόνο εντός των σωμάτων. Δηλαδή στις
κομματικές ομάδες βάσεις, συμπλεγματικές και
επαρχιακές επιτροπές, κεντρική επιτροπή και
με κορύφωση στα συνέδρια. Το κάθε τακτικό
συνέδριο αποτελεί και το ανώτατο σώμα στο
Κόμμα.
Τέτοια συζήτηση θα πρέπει να περιορίζεται εντός των
σωμάτων για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος είναι για
να μπορεί αντικειμενικά να είναι ουσιαστική, δηλαδή
να μπορεί μέσω της συζήτησης και της κριτικής
να παρθούν άμεσα αποφάσεις που να βελτιώνουν
πολιτικά και οργανωτικά το Κόμμα και δεύτερο για
να προστατευθεί από τις προσπάθειες στοιχείων
που θέλουν αδύνατο Κόμμα εργαζομένων ή με
λανθασμένο προσανατολισμό, ως προς τα δίκαια
της τάξης μας.

ιδεολογία

Η Δημοκρατία δεν περιορίζεται στη συζήτηση,
προνοεί εκλογιμότητα των πάντων από
τα κάτω προς τα πάνω, καταμερισμός
εργασίας για συλλογική δουλειά, ανάληψη
προσωποποιημένης ευθύνης και τακτική
λογοδοσία των καθοδηγητικών σωμάτων
προς τη βάση.
Με τον όρο συγκεντρωτισμός, εννοείται
πως όταν η όποια απόφαση του κόμματος
οριστικοποιείται με βούληση της πλειοψηφίας
(πλείστες φορές με εκλογή), υποχρεούνται
όλα τα μέλη να την υποστηρίξουν. Δηλαδή
η μειοψηφία υπάγεται στην απόφαση της
πλειοψηφίας, διαφορετικά της συλλογικής
σοφίας. Στη συνέχεια όλα τα μέλη θα πρέπει
συνειδητά να πειθαρχήσουν και σαν μια γροθιά
να ριχθούν στη μάχη για την υλοποίηση των
αποφάσεων του κόμματος.
Το κόμμα μας, το ΑΚΕΛ, ως μαρξιστικό
λενινιστικό –προλεταριακό κόμμα νέου
τύπου-, λειτουργεί πάντα με την αρχή
του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Στο
καταστατικό του κόμματος αναφέρεται
χαρακτηριστικά:
«Η οργανωτική δομή και λειτουργία του
κόμματος βασίζεται στον δημοκρατικό
συγκεντρωτισμό, με τη δημοκρατία
συνεχώς αναπτυσσόμενη. Οι αρχές
του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού,
εμπλουτισμένες με την πείρα και τη νέα
πολιτική σκέψη,διασφαλίζουν:
1.Πλήρη εσωκομματική δημοκρατία
2.Ενιαία γραμμή και καθοδήγηση
3.Συνειδητή πειθαρχία
Τα τρία πιο πάνω συστατικά στοιχεία
του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού
αποτελούν ενιαία, αδιάσπαστη οντότητα και
διασφαλίζουν την ενότητα, τη συνοχή και
την αποτελεσματικότητα του Κόμματος.»
Οι
αρχές
του
δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού βρήκαν ιστορικά πολλούς
πολέμιους που ήθελαν να βλάψουν τα
κουμουνιστικά κόμματα. Όσοι θέλουν να
αποπροσανατολίσουν το Κόμμα από την
ταξικά συνεπή κατεύθυνση που πρέπει να
έχει και να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του,
χτυπούν το Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό.
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Η κριτική τους συνήθως περιλαμβάνει
επιχειρήματα του τύπου ότι τα κόμματα που
ακολουθούν την συγκεκριμένη οργανωτική
αρχή είναι συγκεντρωτικά και ανελεύθερα και
στο δήθεν εκσυγχρονισμό τους θα πρέπει να
την εγκαταλείψουν.
Δυστυχώς, σε χώρες όπου τα Κομουνιστικά
Κόμματα εγκατέλειψαν την αρχή του
Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού, κατέληξαν
σε αδύναμα κόμματα, αποδιοργανωμένα που
αναλώνονταν σε άσκοπες και ατέρμονες
συζητήσεις χάνοντας την επαφή τους με το
λαό μαζί και τη δύναμη για αποτελεσματική
παρέμβαση. Από ισχυρά κόμματα που
ηγηθήκαν μεγάλους αγώνες τις εργατικής
τάξης και κατάφεραν εργατικές κατακτήσεις,
μετατράπηκαν σε σέχτα συζητήσεων που
έμοιαζε περισσότερο με δεξαμενή σκέψης,
παρά με ενιαίο Κόμμα. Στο τέλος διασπάστηκαν,
αποκερματίστηκαν και εξαφανίστηκαν από
το πολιτικό χάρτη αποδυναμώνοντας έτσι
ολόκληρη την εργατική τάξη. Υπήρχαν και
παραδείγματα στην ιστορία όπου επικράτησε
το δεύτερο σκέλος, του συγκεντρωτισμού,
με παρόμοια αποτέλεσμα. Περιορίζοντας τη
δημοκρατία και την ελεύθερη σκέψη εντός του
κόμματος, αυτόματα χάνεται και ο ιδεολογικός
του χαρακτήρας, χάνεται η σχέση και η άμεση
επαφή με τη βάση του, άρα με το λαό, παύοντας
να είναι εκφραστές του.
Συμπερασματικά, ως νέοι κομμουνιστές, με φάρο
την ιστορία του εργατικού και κομουνιστικού
κινήματος, θα πρέπει να διαφυλάσσουμε σαν
κόρη οφθαλμού την οργανωτική αρχή του
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Μεριμνώντας,
παράλληλα, να υπάρχει πάντα η διαλεκτική
σχέση και ισορροπία μεταξύ της πλέριας
δημοκρατίας με τη μονολιθικότητα και ενότητα
που πρέπει να έχει το Κόμμα μας. Στόχος μας
πάντα, ένα δυνατό και αποτελεσματικό κόμμα
των Εργαζομένων, εκφραστής και καθοδηγητής
των δικαίων και των αγώνων του, ένα ισχυρό
ΑΚΕΛ.
•Πάμπος Γεωργίου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λάρνακας
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τις 8 Ιουλίου του 2016 πραγματοποιήθηκε στην
Βαρσοβία της Πολωνίας η Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ. Μέσα σε μία περίοδο όπου αυξάνεται η
επιθετικότητα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και
εντείνεται ο κίνδυνος για ξέσπασμα γενικευμένου
πολέμου, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ήρθε ακριβώς
για να ενισχύσει τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές.
Το ΝΑΤΟ, επιλέγοντας Ευρωπαϊκό έδαφος και πιο
συγκεκριμένα την Βαρσοβία ως τη πόλη που φιλοξένησε
την εν λόγω Σύνοδο Κορυφής, ενίσχυσε την άποψη
πως στόχο έχει την εδραίωση του στην Ανατολική
Ευρώπη. Έχει όμως προηγηθεί της Συνόδου Κορυφής
συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική από πλευράς του
ΝΑΤΟ για την εδραίωση αυτή. Με αφετηρία την πτώση
της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, το ΝΑΤΟ όλο και αυξάνει
την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων και «αντιπυραυλικών» συστημάτων στην περιοχή της ανατολικής
Ευρώπης, στοχεύοντας τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Η Βαρσοβία, ως ο χώρος διεξαγωγής της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία,
καθώς η Πολωνία υπήρξε μέλος του σοσιαλιστικού μπλοκ
και προσπαθώντας σήμερα το ΝΑΤΟ να εκμεταλλευτεί το
γεγονός αυτό για την κάλυψη των γεωστρατηγικών του
συμφερόντων, ενισχύει ταυτόχρονα την ιμπεριαλιστική
ηγεμονία των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, η Πολωνία προσφέρεται
ως ιδανική περίπτωση για τους στόχους του ΝΑΤΟ,
αφού συμπεριλαμβάνεται στις Ευρωπαϊκές χώρες όπου
προωθείται η αντι-κομμουνιστική προπαγάνδα και η
παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας μέσα και από την
προσπάθεια εξίσωσης του κουμμουνισμού με το ναζισμό.
Παρόλο που ο λαός της Πολωνίας υπήρξε θύμα της
βάρβαρης επίθεσης της Ναζιστικής Γερμανίας κατά το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είδαμε πρόσφατα για πρώτη φορά
μετά και από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλι γερμανικά
τανκς να περνούν από τη δύση στην ανατολή μέσα από
την Πολωνία, σε ελιγμούς που δοκιμάζονται σε πολιορκία
κατά του Καλίνινγκραντ, το οποίο αποτελεί έδαφος της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τέτοιες στρατιωτικές προκλήσεις
αποσταθεροποιούν τις σχέσεις μεταξύ γειτονικών κρατών,
με αποτέλεσμα να αυξάνουν τους κινδύνους για την
Ειρήνη.
Από το πλάνο δράσης του ΝΑΤΟ δεν απουσιάζει φυσικά
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ξεκάθαρο ρόλο και
εμπλοκή στους σχεδιασμούς του. Η Σύνοδος Κορυφής
έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση
ενισχύει όλο και περισσότερο τους στρατιωτικούς
οργανισμούς του ΝΑΤΟ, όπως είναι η FRONTEX η οποία
στοχεύει στον έλεγχο της ροής των προσφύγων που
προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους που
προωθούνται από το ίδιο το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους
του. Τέτοιος οργανισμός φέρεται να είναι και η ίδια η
ΕΕ, η οποία την ίδια ώρα που αυξάνει τον στρατιωτικό
προϋπολογισμό και τις στρατιωτικές δαπάνες των
κρατών-μελών της, μέσα από απαράδεκτες πιέσεις
και παρεμβάσεις προσπαθεί επίσης να επιβάλει την
απόσυρση των δικαιωμάτων και εισοδημάτων για τους
εργαζόμενους, τη νεολαία και τους λαούς. Στο κεφάλαιο
«ρόλος και εμπλοκή της ΕΕ» προστίθεται και η υποστήριξη
της μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στο πραξικόπημα που
εγκατέστησε αντιδραστικές και ανοιχτά φασιστικές
δυνάμεις στην εξουσία στην Ουκρανία.

διεθνή
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Κάθε σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θυμίζει στον κάθε δοκιμαζόμενο λαό τις ασήκωτες ευθύνες που φέρει το ίδιο
το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι του για τα δεινά του πολέμου, της κατοχής, της προσφυγιάς και της εξαθλίωσης. Κάθε
χώρος που διεξάγεται μια τέτοια Σύνοδος Κορυφής, αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή για το ΝΑΤΟ όχι μόνο για να
εξυπηρετήσει την ιμπεριαλιστική του πολιτική αλλά και για να ενισχύσει συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές
ανάλογα με τις εξελίξεις τις κάθε περιόδου. Το ΝΑΤΟ πέραν από την πολιτική των ιμπεριαλιστικών πολέμων η οποία
υπάρχει, διατηρείται αλλά και ενισχύεται από την ίδρυση του, έχει φέρει αμέτρητους λαούς αντιμέτωπους και με
τις σύγχρονες νεοφιλελεύθερες και νέο-αποικιακές πολιτικές του. Δεν αλλάζει ούτε η πολιτική ούτε ο χαρακτήρας
του ΝΑΤΟ, η ύπαρξη του αποτελεί μόνιμη απειλή για την ειρήνη και κάθε σύνοδος κορυφής ανεξαρτήτος χρόνου και
χώρου έρχεται για να πλαισιώσει την αύξηση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας.
Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσεγγίζεται ως ένας οργανισμός που θα επιλύσει εθνικά και ανθρωπιστικά
προβλήματα. Τέτοια προσέγγιση είναι παντελώς λανθασμένη και επικίνδυνη. Ιδιαίτερα οι νέοι, δεν πρέπει να ξεχνούν
πως η ιστορία δραματικά αποδεικνύει πως η νεολαία είναι ένα από τα κύρια θύματα του μιλιταρισμού και του πολέμου.
Συνεπώς, οι νέοι έχουν χρέος να αγωνιστούν για την Ειρήνη αλλά και να απαιτήσουν ταυτόχρονα την εκπλήρωση
των δικαιωμάτων τους. Ο αγώνας των νέων για τα δικαιώματα τους συνδέεται με την πάλη τους για τον τερματισμό
των στρατιωτικών εξοπλισμών, των ξένων στρατιωτικών βάσεων, για τερματισμό της παραγωγής πυρηνικών όπλων
μαζικής καταστροφής, για τον τερματισμό των ξένων επιθετικών παρεμβάσεων εναντίον κυρίαρχων κρατών και λαών.
Η νεολαία της Κύπρου, η οποία βιώνει την τουρκική κατοχή ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του
ΝΑΤΟ, θα πρέπει να πρεσβεύεται με τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, της κοινωνικής
δικαιωσύνης και να είναι ασυμβίβαστη με τον μιλιταριστικό και επιθετικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ. Με μπροστάρη λοιπόν
αυτές τις αξίες, ο αγώνας της νεολαίας θα πρέπει να πορευτεί με τον αγώνα της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων. Πρέπει ενώνοντας τα χέρια τους και τις φωνές τους, να ενδυναμώσουν το ενιαίο αντί-ιμπεριαλιστικό
μέτωπο και να αγωνιστούν για τη διάλυση του ΝΑΤΟ, για την ανατροπή του ιμπεριαλισμού και για την επικράτηση
διαρκούς ειρήνης.
•Νικόλας Παπαδημητρίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Πρόεδρος ΠΟΔΝ

Φωτογραφία από την εκδήλωση διαμαρτυρίας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης,
κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία.
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Οι πιο κάτω οργανώσεις
υπόγραψαν το παρόν ψήφισμα:
1. Εθνική Ένωση Σύριων Φοιτητών (NUSS)

Σ

τα πλαίσια του 29ου Παγκύπριου Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών, το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τις 6 Ιουλίου μέχρι
τις 8 Ιουλίου, η ΕΔΟΝ φιλοξένησε διεθνές
σεμινάριο κάτω από το σύνθημα «Ο ρόλος
και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο προσφυγικό».
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν στο διεθνές σεμινάριο,
υπέγραψαν ψήφισμα για το προσφυγικό τονίζοντας τα
εξής:
• Επαναλαμβάνουμε τη βαθιά μας θλίψη για τα δεινά
των προσφύγων και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας
σε σχέση με το χειρισμό της προσφυγικής κρίσης που
δημιουργήθηκε από τις παρατεταμένες ιμπεριαλιστικές
πολιτικές. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι η
αποσταθεροποίηση ολόκληρης της Μέσης Ανατολής που
προκαλείται από άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και άλλων χωρών
όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το
Ισραήλ. Η επεκτατική ιμπεριαλιστική πολιτική αναγκάζει
εκατομμύρια ανθρώπους σε διαφορετικές ηπείρους να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους αναζητώντας ασφάλεια
και προστασία της ζωής τους και τις ζωές των παιδιών
τους, επιλέγοντας ως κύριο προορισμό τις αναπτυγμένες
χώρες της Ευρώπης.
• Περαιτέρω, καταδικάζουμε την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα, τις επεμβάσεις και τους πολέμους που
ηγούνται οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι “σύμμαχοι” τους,
όπως η Τουρκία. Τέτοιες παρεμβάσεις και πόλεμοι έχουν
προκαλέσει τα εκατομμύρια των προσφύγων.
• Με τη συνέχιση των πολέμων και τις απάνθρωπες
πολιτικές που ακολουθούνται, η ανθρωπιστική και
προσφυγική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά, και ως εκ τούτου οι λαοί (όπως
για παράδειγμα οι λαοί της Ελλάδα και της Ιταλίας)
καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
αυτής της αδιέξοδής κατάστασης.
• Επιπλέον, δηλώνουμε ότι η στάση της ΕΕ απέναντι
στους πρόσφυγες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο
κατά της Συρίας, συνεχίζει να είναι καταπιεστική και
να παραβιάζει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η
σχετική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίαςγια την επιστροφή των
προσφύγων απεικονίζει αυτές τις περιβόητες πολιτικές.
Η ΕΕ, ενώ φέρει σοβαρές ευθύνες για την πρόκληση
της προσφυγικής κρίσης, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην
επίλυση του προβλήματος, αλλά αντίθετα εκμεταλλεύεται
την προσφυγική κρίση έτσι ώστε να εντείνει τις
κατασταλτικές πολιτικές για το μεταναστευτικό και το
άσυλο ενισχύοντας τα σύνορα της, όπως επίσης και για
να δικαιολογήσει την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

2. Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΔΟΝ)
• Ακόμα και όταν οι πρόσφυγες καταφέρνουν να πατήσουν
σε γη της ΕΕ, δεν αντιμετωπίζουν από τις αρχές τις αξίες
του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, αλλά αντίθετα
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζουν
καταστολή, περιφράξεις, κλειστά σύνορα, ρατσισμό
και ξενοφοβία.
• Χαιρετίζουμε την αλληλεγγύη η οποία επιδεικνύεται
σε χιλιάδες πρόσφυγες από οργανώσεις και κόσμο στα
περισσότερα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
• Καταγγέλλουμε τα φασιστικά και ακροδεξιά κινήματα
και ομάδες που προωθούν τον ρατσισμό και την
ξενοφοβία, και εκμεταλλεύονται την προσφυγική κρίση
για να προωθήσουν σκοταδιστικά και μισάνθρωπα
ιδεολογήματα.
• Καλούμε την νεολαία να ενωθεί και να εκφράσει
αλληλεγγύη με τους λαούς που είναι θύματα των
ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Καλούμε την νεολαία
να ενισχύσει τον αγώνα της ενάντια στις αιτίες που
αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν
τα σπίτια και τις χώρες τους.
• Καλούμε τους νέους να αγωνιστούν ενάντια στις
προσπάθειες των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων
τους που εκμεταλλεύονται την παρουσία των μεταναστών
και των προσφύγων, ως μέσο για να περιορίσουν και
να καταργήσουν τα εργασιακά δικαιώματα.
• Η νεολαία πρέπει να σταθεί αλληλέγγυα δίπλα στους
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Οι πράξεις αλληλεγγύης
θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα αιτήματά τους
προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα, για την υποδοχή και την αξιοπρεπή
φιλοξενία των προσφύγων, για την απομάκρυνση όλων
των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.
• Καλούμε την νεολαία να ενισχύσει τον αγώνα της
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσειςκαι
πολέμους, ενάντια στις ξένες επεμβάσεις στις εσωτερικές
υποθέσεις ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών , ενάντια
στις προσπάθειες της ιμπεριαλιστικής χειραγώγησης
των λαών.
• Τέλος, καλούμε την νεολαία να αγωνιστεί για
κοινωνική δικαιοσύνη και επικράτηση διαρκούς
ειρήνης, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να
δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα θέσουν
τέρμα στο ξερίζωμα των περισσότερων
ανθρώπων, θα επιτρέψουν την επιστροφή
των προσφύγων, θα τερματίσουν την
ανθρώπινη απόγνωση που προωθεί
την μετανάστευση, θα διασφαλίσουν
συνθήκες διαβίωσης για όλους στις
πατρίδες τους όπου θα είναι οι
πραγματικοί αφέντες των χωρών
και της ζωή τους.

3. Κολεκτίβες Νέων Κουμμουνιστών Ισπανίας (CJC)
4. Κουμμουνιστική Ένωση Νεολαίας Βραζιλίας (UJC)
5. Κουμμουνιστική Ένωση Νεολαίας Ισπανίας (UJCE)
6. Κουμμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ)
7. Κουμμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας (JCP)
8. Κουμμουνιστική Νεολαία, Τουρκία
(CommunistYouth, Turkey)

9.

Μέτωπο Κουμμουνιστικής Νεολαίας – Ιταλία (FGC)

10.

Νεολαία Ιορδανικού Κουμμουνιστικού Κόμματος
(JCPYouth)

11. Ομοσπονδία Νεολαίας Νεπάλ (YFNepal)
12. Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών (WFDY)

13. Παλαιστινιακή Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας
(PDYU)

14. Προοδευτική Ένωση Νεολαίας Αιγύπτου (UPEY)
15. Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας Σρι Λάνκας (SYU)

παραπολιτικά

