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Ήρθε η ώρα του Παγκύπριου Φεστιβάλ
Μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον
τόπο μας, τη νέα γενιά και ευρύτερα το λαό
μας, η ΕΔΟΝ δηλώνει παρούσα. Σε πείσμα
των καιρών, προτείνουμε κόντρα στο σάπιο
σύστημα που μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ
πλουσίων και φτωχών, που γεννά τις κρίσεις,
τον πόλεμο, το φασισμό και το ρατσισμό,
που κρατά την πατρίδα μας μοιρασμένη,
το Φεστιβάλ που αγαπήθηκε από χιλιάδες
κόσμου. Πολύ συνειδητά επιλέξαμε το 29ο
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών,
να έχει ως σύνθημα τους βασικούς στόχους
της επαναστατικής νεολαίας του τόπου μας.
«Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια
πατρίδα λεύτερη κι επανενωμένη».
Μετά από ένα μήνα πολύμορφων
προφεστιβαλικών εκδηλώσεων σε όλη την
ελεύθερη Κύπρο, κοντοζυγώνει η κορύφωση
στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. 6 – 7 – 8
Ιουλίου. Ήρθε η ώρα του Παγκύπριου Φεστιβάλ,
λοιπόν! Μια όαση μέσα στην έρημο που μας
περιβάλλει. Το συναπάντημα που μας δίνει τη
δύναμη να συνεχίσουμε. Η διοργάνωση που
στέλνει το μήνυμα ότι τα ανυπότακτα νιάτα
της Κύπρου δεν το βάζουν κάτω. Μέσα από το
μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του τόπου,
που φτιάχνεται από την εθελοντική δουλειά
και το μεράκι εκατοντάδων ΕΔΟΝιτών και
ΕΔΟΝίτισσων, θα έρθει ο επισκέπτης σε επαφή
με όλο το φάσμα της δράσης μας.
Τέσσερις σκηνές (Κεντρική, Λαϊκή, Μπουάτ,
Παιδότοπος) στις οποίες θα παρελαύνουν
δεκάδες Ελλαδίτες και Κύπριοι καλλιτέχνες,
μουσικά και χορευτικά σχήματα, θεατρικές
ομάδες, ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ και πολλά
άλλα.
Τέσσερα θεματικά κέντρα παρουσίασης των
θέσεων μας για το Κυπριακό, τα 90χρονα
του ΚΚΚ – ΑΚΕΛ, το «Success Story» των
κυβερνώντων και την κατάσταση στον τομέα
της Υγείας.
Στέκια των μαθητών, των φοιτητών, των
νέων εργαζομένων και ανέργων, που θα
προβάλλουν τις θέσεις και τη δράση τους,
αλλά θα αποτελούν και χώρους δημιουργικής
ενασχόλησης, ζύμωσης και ανταλλαγής ιδεών
και απόψεων.
Δικοινοτικό Στέκι με την παρουσία δεκάδων
συναγωνιστών μας Τουρκοκύπριων, με τους
οποίους μοιραζόμαστε την κοινή μας έγνοια για
απελευθέρωση κι επανένωση της πατρίδας μας.

πολιτική

Διεθνούπολη με πολλές αδελφές μας
Οργανώσεις από όλο τον κόσμο στη διάθεση
του επισκέπτη, για ανταλλαγή εμπειριών και
απόψεων για την πάλη των νέων στις χώρες
τους.
Το περίπτερο της εφημερίδας που κρατάς στα
χέρια σου, της «Νεολαίας», της μοναδικής
νεολαιίστικης έντυπης εφημερίδας.
Ο χώρος με τις πολλές εθελοντικές Οργανώσεις
που έχει κάποιος την ευκαιρία να έρθει σε
επαφή μαζί τους, σε διάφορους τομείς,
μαζικοί φορείς νεολαίας, γυναικών, αγροτών,
περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις.
Η γωνιά Λαϊκής Παράδοσης με δεκάδες
τεχνίτες και παραγωγούς των παραδοσιακών
εδεσμάτων και άλλων υλικών σε μια
προσπάθεια γνωριμίας και διατήρησης από
τους νέους της κυπριακής κουλτούρας.
Τα βιβλιοπωλεία, στα οποία μπορεί ο καθένας
να βρει καταφύγιο στο βιβλίο της αρεσκείας
του, λογοτεχνικό, ιδεολογικό, ιστορικό και
άλλο βιβλίο.
Τα παιδιά, που έχουν το δικό τους χώρο,
τον Παιδότοπο, με παιχνίδια, φουσκωτό και
άλλες εκπλήξεις.
Μια ολόκληρη Πολιτεία πολιτισμού, τέχνης
και πολιτικής ζύμωσης είναι έτοιμη να σε
υποδεχτεί. Με λαϊκές τιμές και στην είσοδο
και στα φαγητά – ποτά εντός του Φεστιβάλ.
Όπως μόνο η ΕΔΟΝ ξέρει και μπορεί.

Πυρκαγιές, καταστροφή, θάνατος,
ευθύνες και μέτρα
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στον απόηχο
των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή
της Σολιάς. Πυρκαγιές που προκλήθηκαν και
προκαλούνται συνήθως από την εγκληματική
αμέλεια και ανευθυνότητα συμπολιτών μας.
15 και βάλε τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους,
έγιναν στάχτη μέσα σε πέντε εφιαλτικές μέρες.
Φωτιές, που δυστυχώς στοίχησαν τη ζωή δύο
δασοπυροσβεστών, τραυμάτισαν άλλους και
σημάδεψαν περαιτέρω την ποιότητα της ζωής
των κατοίκων των χωριών της περιοχής. Τις
μέρες της πυρκαγιάς, σεβαστήκαμε πλήρως
την ανάγκη όλων μας να αποσοβηθούν τα
χειρότερα. Να σβηστεί η φωτιά που κατέκαιγε
τον πνεύμονα της Κύπρου. Συμμετείχαμε με
δεκάδες εθελοντές της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ,
συνειδητά μόνο κατόπιν συνεννόησης με
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για να
μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι με βάση
τις ανάγκες εθελοντών στην προσπάθεια
κατάσβεσης.
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Είδαμε με τα μάτια μας τον πύρινο εφιάλτη, αλλά
και την ηρωική προσπάθεια, των δασοπυροσβεστών
και των πυροσβεστών που για μέρες, χωρίς ύπνο
και ξεκούραση δεν το έβαλαν κάτω.
Τώρα που τέλειωσε το κακό, είναι η ώρα των
ευθυνών και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
Τώρα είναι η ώρα της πλήρους διερεύνησης των
γεγονότων, αποφάσεων, πράξεων και παραλείψεων
που οδήγησαν στην καταστροφή και στην απώλεια
ανθρώπινων ζωών. Επιβάλλεται τόσο στα πλαίσια
της Βουλής και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όσο
και μέσω Ερευνητικής Επιτροπής, να χυθεί άπλετο
φως. Και οι όποιες ευθύνες να αποδοθούν. Πρέπει να
διερευνηθούν πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί
και που ενδεχομένως να έχουν αποδυναμώσει τις
δυνατότητες δομών του κράτους να αντιμετωπίζουν
ή να προλαβαίνουν τέτοιες καταστροφές. Πρέπει να
διερευνηθούν πολιτικοί χειρισμοί. Ο εφησυχασμός
των πρώτων ημερών, η άναρχη διαχείριση και η
έλλειψη κεντρικού συντονισμού.
Δώσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα χρόνο
στην αντιμετώπιση της καταστροφής. Μακάρι
διαχρονικά και άλλοι να επιδείκνυαν ανάλογη στάση.
Τώρα θεωρούμε ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε
με διαφάνεια όλα εκείνα που οδήγησαν στην
καταστροφή. Και ασφαλώς άμεσα να εγκύψουμε
στα προβλήματα των ανθρώπων στις πληγείσες
περιοχές.
Αυτό βέβαια που είναι απαράδεκτο είναι το
υπουργικό bullying, ο πολιτικός εκφοβισμός και η
προσπάθεια φίμωσης δημοσιογράφων και μέσων
ενημέρωσης. Δείγμα της πολιτικής κουλτούρας
της κυβέρνησης Αναστασιάδη - Συναγερμού. Όπως
δείγμα είναι η απόπειρα προληπτικής μετακύλισης
ευθυνών σε άλλους.

Καλές επιτυχίες στους απόφοιτους σχολείων
και πανεπιστημίων
Αυτή την περίοδο, αποφοίτησαν χιλιάδες νέοι και νέες
από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Τους ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και
επαγγελματική προσπάθεια. Είμαστε στο πλευρό
τους, όπως και όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα
ο μαθητής, ο φοιτητής, ο νέος εργαζόμενος και ο
άνεργος. Σε καλούμε να βρεθούμε μαζί, στα ίδια
μετερίζια της οργανωμένης πάλης. Να δώσουμε τη
μάχη μαζί για να αλλάξουμε την κοινωνία, για να
πετύχουμε τη ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, χωρίς πολέμους, κρίσεις, μιζέρια
και δυστυχία. Για να καταφέρουμε να ζήσουμε σε
μια Κύπρο λεύτερη κι επανενωμένη.
•Χρίστος Χριστόφιας
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

παραπολιτικά
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Μαύρισε η ψυχή μας να βλέπουμε το
πράσινο του τόπου μας να μετατρέπεται
σε στάχτη. Μέσα στη μαυρίλα των ημερών
όμως ξεπρόβαλε δειλά και μια ελπίδα.
Ελλη νοκύ πριο ι και Τουρ κοκύ πριο ι
εθελοντές έδωσαν πλάι πλάι τη μάχη
ενάντια στην πύρινη λαίλαπα με αυτοθυσία
και αυταπάρνηση. Γιατί τα δάση της Κύπρου
δεν είναι δικά μας ή δικά τους. Είναι ολονών
μας! Ελπίζω να ακούτε και να βλέπετε κάτι
εθνικιστές φουστανελλάδες
#i_kipros_anikei_sto_lao_tis
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ΣΙΚΕντευξη με τον
Πρόεδρο της Βουλής,
Δημήτρη Συλλούρη
«Ν»: Η εκλογή σας
έγινε με τις ψήφους της
κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΔΗΣΥ. Μήπως η
πολιτική σας απόσταση
δεν είναι όσο μεγάλη την
παρουσιάζατε στο παρελθόν και υπάρχει
το ενδεχόμενο να σας ξαναδούμε στην
ίδια στέγη;
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω διαφοροποιηθεί
από τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε διάφορα
ζητήματα, με πιο κύριο το Κυπριακό, όπου η
δική μου θέση είναι πολύ διαφορετική από
του κυβερνώντος κόμματος. Από τη στιγμή
που υπάρχει αυτή η πολιτική διαφορά θα
ήμουν πολιτικός απατεώνας αν ξεπουλούσα
τα πιστεύω μου για μια καρέκλα. Θα συνεχίσω
να είμαι υπερασπιστής των διαχρονικών μου
θέσεων.

Ψηφίστε και εσείς μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
για το ποια άκαιρη εκπομπή θα παίζει την επόμενη φορά που θα συμβαίνει κάτι έκτακτο στην
Κύπρο, επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ.
Αναζητούνται οι 100αδες εθελοντές του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ που πήγαν να βοηθήσουν στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς, να παρουσιαστούν στα γραφεία της Πινδάρου στο γραφείο του κ.
Δήμου, έτσι ώστε να ελεγχθούν κατά πόσο ήταν λήπτες του ΕΕΕ.
Αναζητούνται αγανακτισμένοι. Όποιος τους βρει παρακαλώ να τους στείλει στον Υπουργό
Δικαιοσύνης.

«Ν»: Δηλαδή θα συνεχίζετε να
καταδικάζετε τη Διζωνική Δικοινοτική
Ομοσπονδία; Θα προωθεί διαφορετική
λύση ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας και άλλη εσείς που είστε
ο δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος του
κράτους;
Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της βουλής είναι
θεσμός που εκπροσωπεί την επίσημη θέση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τη
διαφορετική μου πολιτική θέση, η αποδοχή
της θέσης, έχει αυτό το τίμημα. Γνώριζα ότι
για να γίνω πρόεδρος της βουλής πρέπει να
κρατήσω αυτή τη στάση. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον της
Κύπρου απαιτεί να είμαι εγώ στην προεδρία
της βουλής.
«Ν»: Άρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα
σας, ως πρόεδρος της βουλής θα
καταπατήσετε τις διαχρονικές σας
θέσεις για χάρη της καρέκλας;
Όχι, σε καμία περίπτωση. Η υπεύθυνη αυτή
μου στάση δεν με ταυτίζει με άλλα πολιτικά
πρόσωπα που αλλάζουν κόμματα σαν τα
πουκάμισα και επιδίδονται σε πολιτικό
χαμαιλεοντισμό και μετατρέπονται σε
πολιτικούς ανεμόμυλους απλά και μόνο για
να μείνουν στο πολιτικό προσκήνιο.

«Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, μια από τις έρευνες
που πρέπει να γίνουν, είναι πόσοι λήπτες του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) και ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΕΕ, ήταν στους
εθελοντές για την κατάσβεση των πυρκαγιών και άλλων
επείγουσων αναγκών του κράτους.»
Δήμος Ευτυχίου ( Έμμισθο στέλεχος ΔΗΣΥ)
Τα λόγια είναι περιττά.

«Ν»: Κύριε Συλούρη εσείς ήσασταν
στον ΔΗΣΥ μέχρι το 2004, ακολούθως
ήσασταν ανεξάρτητος βουλευτής γιατί
διαφωνούσατε στο Κυπριακό, ενώ
το 2006 ιδρύσατε το ΕΥΡΩΚΟ. Στις
ευρωεκλογές του 2014 κατεβήκατε
υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του
ΔΗΣΥ. Αργότερα, εντάσσεστε στο
Κίνημα Αλληλεγγύη με το οποίο
εκλέγεστε βουλευτής και εκλέγεστε
πρόεδρος της βουλής με τις ψήφους
του ΔΗΣΥ. Δεν μπορεί κάποιος να σας
χαρακτηρίσει πολύ εύκολα και εσάς
πολιτικό ανεμόμυλο;
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω
για τον χρόνο που μου δώσατε να αναπτύξω
τις δικές μου θέσεις αρχής, αλλά λόγω
ειλημμένης υποχρέωσης που έχω πρέπει
να αποχωρήσω.
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«Ν»: Καταρχήν κ. Λουκαΐδη, θα θέλαμε μια πρώτη εκτίμηση από το ΑΚΕΛ για τις καταστροφικές
πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τον Ιούνη.
«Γιώργος Λουκαΐδης»: Αυτή την ώρα που ακόμα μετράμε πληγές από τη φονική πυρκαγιά
στη Σολιά, το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την υποχρέωση να πράξω είναι για μια ακόμη
φορά να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων που έδωσαν τη
ζωή τους στη μάχη κατά της πύρινης λαίλαπας.
Το δεύτερο, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή που
έχει υποστεί η χώρα μας, υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΚΕΛ έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις και έχουμε εκφράσει την ετοιμότητα μας να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής.
Όπως είχαμε δηλώσει και αυτό πράξαμε, ενεργώντας υπεύθυνα, δεν αναδείξαμε υπαρκτές
πολιτικές ή άλλες ευθύνες την ώρα που εξελισσόταν αυτή η μεγάλη καταστροφή. Τούτη
όμως την ώρα, η υπευθυνότητα επιβάλλει τη σοβαρή εξέταση των αιτιών που οδήγησαν
στον πύρινο όλεθρο. Ευθύνες που εκ των πραγμάτων προκύπτουν και εντοπίζονται σε
τρία επίπεδα. Πρώτο, στη φανερή υποτίμηση
που υπήρξε στα πρώτα πολύ κρίσιμα στάδια της
πυρκαγιάς, μέσα και από υπουργικές δηλώσεις,
όπως αυτές του Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη
Χάσικου, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι την επόμενη
μέρα η πυρκαγιά θα ήταν υπό πλήρη έλεγχο.

Φαινόμενα που διαχρονικά έχουν βλάψει την εθνική μας υπόθεση και που τούτη τη κρίσιμη
περίοδο ελπίζουμε ότι δεν θα τα βιώσουμε ξανά.
Πέμπτο, απαιτείται δραστήρια διεθνοποίηση του Κυπριακού, εντατικοποίηση των πολιτικών
και των πρωτοβουλιών επαναπροσέγγισης, φιλίας και συνεργασίας Ε/Κ-Τ/Κ.
Και τέλος απαιτείται η μεγαλύτερή δυνατή συναίνεση και ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές
δυνάμεις, ενότητα για την οποία το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, όπως συνέβαινε
ανέκαθεν, φέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
«Ν»: Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις του ΑΚΕΛ εντός της Βουλής; Ποια ζητήματα είναι άμεσης
προτεραιότητας για το κόμμα σας;
«Γ.Λ.»: Οι προτεραιότητες του ΑΚΕΛ, μέσα και έξω από τη Βουλή, αφορούν το
στόχο της μείωσης των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, τις οποίες
είδαμε να διευρύνονται δραματικά τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα
των κυβερνητικών αντιλαϊκών πολιτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέσα και έξω από τη
Η ΕΔΟΝ αποτελεί ότι πιο
Δεύτερο, είναι προφανές από το αλαλούμ που
Βουλή ώστε οι κυβερνώντες να σταματήσουν να φορτώνουν το λογαριασμό
αγνό, ότι πιο ανιδιοτελές,
υπήρξε και από τις εναλλαγές στο ποιος είχε
της τραπεζικής κρίσης στους ώμους των πολλών, των λιγότερο ή καθόλου
την ευθύνη, ότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα
προνομιούχων. Να σταματήσουν να κοινωνικοποιούν τις τραπεζικές ζημιές
ότι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει
συντονισμού. Γενικότερα, προκύπτει ζήτημα
και να ιδιωτικοποιούν τον εθνικό πλούτο. Θα εντείνουμε την πάλη μας ώστε
στο κίνημα μας
ετοιμότητας των κρατικών υπηρεσιών και
να εφαρμοστούν πολιτικές που θα υπηρετούν την ευημερία των πολλών,
προληπτικού σχεδιασμού. Και το τρίτο επίπεδο
τερματίζοντας τις κυβερνητικές πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα
ευθυνών αφορά στην επίδραση των κυβερνητικών
των ελάχιστων προνομιούχων.
πολιτικών λιτότητας και του λιγότερου κράτους
στην αποδυνάμωση των υπηρεσιών που είχαν
Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως θα επιδιώξουμε και μέσα από τη Βουλή να
την ευθύνη για τη δασοπυρόσβεση.
τερματίσουμε τη διαδικασία ξεπουλήματος των κερδοφόρων ημικρατικών
Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των πυρκαγιών
οργανισμών και άλλου σημαντικού δημόσιου πλούτου. Σημαίνει ότι θα αναλάβουμε
επαναβεβαιώνει στα ματιά της μεγάλης
πρωτοβουλίες για να επαναφέρουμε ένα ουσιαστικό δίκτυ προστασίας των
πλειοψηφίας των συμπολιτών μας ότι έχουμε να κάνουμε με μία παραπαίουσα κυβέρνηση μικροοφειλετών σε ό,τι αφορά στην κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη.
η οποία χαρακτηρίζεται από ανικανότητα
Θα επιδιώξουμε, μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, η φορολογία ακίνητης
«Ν»:Ποια η εκτίμηση του ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις στο Κυπριακό;
περιουσίας να μετακυληστεί στους ωμούς των μεγαλοϊδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και να
ελαφρυνθούν ή και να απαλλαγούν πλήρως οι μικροϊδιοκτήτες σε ότι αφορά τη μικρή, κύρια
«Γ.Λ.»: Εκτίμηση μας είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για κατοικία.
το εθνικό μας πρόβλημα. Μια περίοδος η οποία ενδέχεται να καθορίσει πολλά για το
μέλλον και την προοπτική του λαού μας σε ότι αφορά τον αγώνα για απελευθέρωση και Θα επιχειρήσουμε να τερματίσουμε την αυταρχική επιβολή της πλήρους ελευθεροποίησης των
επανένωση. Ουδείς ασφαλώς μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη της καινούργιας ωραρίων που να εξυπηρετεί μια χούφτα μεγάλων επιχειρήσεων στο χώρο του λιανικού εμπορίου.
εντατικοποιημένης φάσης συνομιλιών ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Η τύχη της παρούσας Από εκεί και πέρα θα επιδιώξουμε και σε μια σειρά από άλλους πυλώνες να στηρίξουμε τους
διαδικασίας επαναλαμβάνουμε ότι θα κριθεί πρωτίστως και θα εξαρτηθεί από τη στάση της εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τη μεσαία τάξη, τον κόσμο των μικρών
Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία καλείται να αποδείξει και στην επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα μέσα από τις προσπάθειες ουσιαστικής αλλαγής των
πράξη αυτά που διακηρύττει λεκτικά προς διάφορες κατευθύνσεις ότι δηλαδή επιθυμεί νομοθεσιών που αφορούν την κοινωνική προστασία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τη
λύση στο Κυπριακό.
στεγαστική πολιτική του κράτους, την προσφυγική πολιτική του κράτους κ.ά.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ευθύνες της δικής μας πλευράς. Ευθύνες που έχουν
να κάνουν με χειρισμούς της δικής μας πλευράς, ώστε να πετύχουμε να δημιουργήσουμε
ένα πλαίσιο που όχι μόνο δεν θα διευκολύνει πιθανούς τούρκικους σχεδιασμούς που θα
στοχεύουν στη διαιώνιση των διχοτομικών τετελεσμένων, αλλά θα δυσχεραίνουν και θα
εκθέτουν διεθνώς ανάλογους σχεδιασμούς.
«Ν»: Πως πετυχαίνουμε αυτό το στόχο;
«Γ.Λ.»: Πρώτο, μέσα από τη σταθερότητα και τη συνέπεια σε ό,τι αφορά στη στρατηγική
επιδίωξη για λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεύτερο, με τη σταθερή και
συνεπή υπεράσπιση αρχών λύσης του Κυπριακού, αφού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια
οποιαδήποτε λύση.
Τρίτο, με αξιοποίηση, επίσης μέσα από συνέπεια και σταθερότητα, των συγκλίσεων
Χριστόφια- Ταλάτ, αφού η απομάκρυνση από αυτές, όπως αποδείχτηκε στο πρόσφατο
παρελθόν, οδήγησε σε κόστος τη δική μας πλευρά.
Τέταρτο, απαιτείται να αποφευχθούν ακρότητες οποιασδήποτε μορφής, μαξιμαλιστικές
προσεγγίσεις, διάθεση υποχωρητικότητας πέραν από τα όρια ασφαλείας. Επιβάλλεται να
αποφευχθούν χειρισμοί οι οποίοι θα διακρίνονται από κομματικές και εκλογικές σκοπιμότητες.
Επιβάλλεται να αποφευχθούν χειρισμοί οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από επικίνδυνους
ακροβατισμούς και παλινδρομήσεις.

Ένας άλλος τομέας καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα για τους μη προνομιούχους, τους απλούς
ανθρώπους, είναι ο χώρος της Υγείας, ο οποίος δεινοπαθεί. Με αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε
την πάλη για αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν το χώρο της υγείας, ο
οποίος μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας οδηγήθηκε στην κατάρρευση. Μέσα και
από το Κοινοβούλιο θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση
των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του δημόσιου τομέα της Υγείας, καθώς και για ένα Γενικό
Σχέδιο Υγείας που θα υπηρετεί το λαό και όχι τις ανάγκες μιας χούφτας ασφαλιστικών εταιρειών.
«Ν»: Ένα μήνυμα για το 29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.
«Γ.Λ.»: Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, το οποίο παραμένει το σημαντικότερο
πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός για τα νιάτα του τόπου μας. Είμαι βέβαιος ότι με τη συμβολή
και τη σκληρή δουλειά των εκατοντάδων στελεχών και μελών που εθελοντικά εργάζονται για
την επιτυχία του Φεστιβάλ, θα έχουμε ένα ακόμη Φεστιβάλ αντάξιο αυτού του θεσμού, του
οποίου η αφετηρία πάει πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά και ένα Φεστιβάλ αντάξιο της τιμημένης
ιστορίας της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας, της ΕΔΟΝ μας, που αγαπάμε και
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις γιατί αποτελεί ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο
ανιδιοτελές, ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει στο κίνημα μας.
•Επιμέλεια:
Σωτήρα Σωτηρίου
Αντρέας Παναγιώτου
Μέλη ΚΣ ΕΔΟΝ
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ι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου ήταν το αποτέλεσμα του αδιεξόδου στο οποίο είχε
οδηγηθεί ο αντιαποικιακός αγώνας του κυπριακού λαού λόγω της λανθασμένης
επιλογής του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ. Ένα αδιέξοδο το οποίο εκμεταλλεύτηκε
ο ΝΑΤΟϊκός ιμπεριαλισμός για να επιβάλει λύση δικών του προδιαγραφών στο
κυπριακό πρόβλημα. Επρόκειτο για μια συνολική διευθέτηση, οποία επιλαμβανόταν
όχι μόνο της ίδρυσης του προβλεπόμενου κράτους, αλλά και των διεθνών του
προσανατολισμών, ακόμα και της εσωτερικής πολιτικής και ιδεολογικής του δομής.

Το αποτέλεσμα ήταν ο περιορισμός της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
βαθμό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος των Ηνωμένων Εθνών.Η Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας της Κύπρου, στην πράξη εγκαθίδρυε τις περιοχές των
Κυρίαρχων Βάσεων, σαν αποικιακό απομεινάρι στο κυπριακό έδαφος. Η Ελλάδα και
η Τουρκία διασφάλισαν επίσης τη στρατιωτική τους παρουσία μέσω της Συνθήκης
Συμμαχίας, η οποία προέβλεπε τη στάθμευση αποσπασμάτων τους και έθετε υπό τον έλεγχο
αξιωματικών των δύο χωρών το στρατό της Δημοκρατίας. Τέλος, βάσει της Συνθήκης
Εγγυήσεως οι τρεις δυνάμεις, είχαν δικαίωμα επέμβασης, ακόμα και μονομερούς, σε
περίπτωση που το υφιστάμενο καθεστώς παραβιαζόταν.
Από τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας το AΚΕΛ θεωρείτο ως η βασική απειλή για τη
Ζυριχική διευθέτηση, την εδραίωση της οποίας επιδίωκαν οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις,
αφού ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που διαφώνησε με τις Συμφωνίες, θεωρώντας ότι
αυτές διαιωνίζουν την ιμπεριαλιστική παρουσία στο νησί, θέτουν την Κύπρο υπό την
κηδεμονία των εγγυητριών δυνάμεων και επιβάλλουν ένα διαιρετικό δοτό σύνταγμα.
Στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου, η κολοβωμένη ανεξαρτησία ήταν συνυφασμένη με ένα
εξώφθαλμο δημοκρατικό έλλειμα, όπου η συνταγματική και θεσμική τάξη λειτουργούσαν
μέσα σε ένα πλαίσιο αντικομμουνισμού, το οποίο διαμόρφωναν υπουργοί του Μακαρίου,
με τη σιωπηρή ανοχή του.
Kάνοντας αυτή την εκτίμηση, το AKEΛ καθόρισε σαν κύριο καθήκον στο καινούργιο στάδιο
αγώνα την απόκρουση των ξένων συνομωσιών και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας
και της ενότητας της Kυπριακής Δημοκρατίας. Επιδίωξε έτσι τη συνεργασία με εκείνο
το τμήμα της αστικής τάξης το οποίο ήταν διατεθειμένο να σεβαστεί τις δημοκρατικές
διαδικασίες και να αντιμετωπίσει τον ιμπεριαλισμό, αρχίζοντας έτσι να στηρίζει τη σταδιακή
διαφοροποίηση του Μακαρίου από τη υπόλοιπη συντηρητική και φιλονατοϊκή Δεξιά.
Πιο έντονα και από την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα της δεκαετίας του 1950, η
ανάδειξη του αντι-ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του Κυπριακού, με το ΑΚΕΛ να πρωτοστατεί
σε μαχητικές πατριωτικές εκδηλώσεις για τη στήριξη του νεοανεξάρτητου κράτους,
θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας, αποδείκνυε για ακόμα μια φορά
το βαθύ πατριωτικό του χαρακτήρα. Δυστυχώς, και πάλι το ΑΚΕΛ δεν εισακούστηκε.
Το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος υποσκάφθηκε και πολεμήθηκε από τις ακροδεξιές,
εθνικιστικές και σοβινιστικές δυνάμεις και στις δύο κοινότητες, με αποτέλεσμα να
ξεσπάσουν οι διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963-64, που αποτέλεσαν τα προεόρτια
της κυπριακής τραγωδίας του 1974.
Ήταν, λοιπόν, θέμα χρόνου πριν η συνταγματική κρίση του ‘63 μετεξελιχτεί τελικά σε
ένοπλη σύγκρουση, η οποία θα διάσπαγε τη συνοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το
νεοσύστατο στράτευμα της Δημοκρατίας, η Εθνική Φρουρά, εξελισσόταν επίσης σε όργανο
εσωτερικής αστυνόμευσης, μέσω της στελέχωσής της από Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι,
πέραν του ανοικτού αντικομμουνισμού, επιδίδονταν και σε συγκαλυμμένη προπαγάνδα
κατά του Μακαρίου, κατηγορώντας τον ότι απομακρύνει την Κύπρο από τον ελληνισμό.
Τη σαφέστερη, όμως, προσπάθεια παραγκωνισμού του Μακαρίου συνιστούσε η επιστροφή
στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 1964, του στρατηγού Γρίβα, η οποία και εγκαινίασε τη μακρά
πολιτική και ιδεολογική προετοιμασία του Δεξιού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974.
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Η ανάγκη όμως υπόσκαψης του Μακαρίου ήταν πολύ πιο επείγουσα για την Αθήνα, για να
μπορέσει επιτέλους να διαπραγματευτεί το Κυπριακό απευθείας με την Άγκυρα. Μεταξύ
του διαμελιστικού συμβιβασμού τον οποίο μεθόδευε η Χούντα και της υστερίας υπέρ της
Ένωσης την οποία καλλιεργούσε η ΕΟΚΑ Β, δεν υπήρχε αντίφαση αλλά αλληλοσυμπλήρωση,
καθότι επρόκειτο για Ένωση υλοποιήσιμη, έναντι εδαφικού αντιτίμου προς την Τουρκία. Ο
θάνατος του Γρίβα, τον Ιανουάριο του 1974, δεν διαφοροποίησε τις επιδιώξεις της ΕΟΚΑ Β,
δεδομένου ότι οι ηγέτες που συνέχισαν το έργο του εμφορούνταν επίσης από τη φιλοσοφία
της διπλής Ένωσης.
Στις 15 Ιουλίου 1974, χάρη στη συνδυασμένη επίθεση εθνικής φρουράς και ΕΟΚΑ Β, το
πραξικόπημα επεκράτησε. Επρόκειτο για το επιστέγασμα της μακρόχρονης προσπάθειας
για κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών της, την οποία
είχαν υποστηρίξει ανοικτά δέκα χρόνια νωρίτερα οι διπλωμάτες της Βρετανίας και των ΗΠΑ.
Τώρα ο στόχος είχε επιτευχθεί διά της εκ των έσω ανατροπής, με εκτελεστή τον κύκλο των
χουντικών γύρω από τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη και διαμεσολάβηση των αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών και του Υπουργού Εξωτερικών Henry Kissinger.
Με την επικράτηση του πραξικοπήματος, το συντηρητικό κατεστημένο εκδήλωσε τις
προτιμήσεις του. Ενώ συνεχίζονταν οι μαζικές συλλήψεις και οι εν ψυχρώ δολοφονίες
μακαριακών και αριστερών, οι σημαντικότερες οργανώσεις της Δεξιάς, ο σύνδεσμος
αστυνομίας και εκατοντάδες πολίτες έστειλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στο νέο
καθεστώς.
Η Τουρκία, όμως, δεν επρόκειτο να περιμένει, διακινδυνεύοντας έτσι την ανεπανάληπτη
ευκαιρία επέμβασης, προκειμένου, όπως διακήρυσσε, να αποκαταστήσει τη συνταγματική
τάξη ως εγγυήτρια δύναμη. Στα Ηνωμένα Έθνη ο Μακάριος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια
να προλάβει την τουρκική εισβολή, ζήτησε την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης
από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μιλώντας για πρώτη φορά ως πρόεδρος όλων των Κυπρίων,
Ελλήνων και Τούρκων. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, όμως, ήταν πλέον αργά.
Από πλευράς της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β ζήτημα στρατιωτικής αντιμετώπισης της Τουρκίας
δεν ετίθετο, αφού άλλωστε φιλοσοφία του σχεδίου Άτσεσον ήταν ότι η διχοτόμηση δε θα
προκαλούσε ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά θα την τερμάτιζε. Παρά τη σωρεία πληροφοριών
για την επικείμενη εισβολή και την ανακοίνωση του απόπλου της αρμάδας από διεθνή
μέσα ενημέρωσης, το πρωϊ της 20ης Ιουλίου 1974 τα τουρκικά στρατεύματα αφέθηκαν
από τους Έλληνες αξιωματικούς να αποβιβαστούν στην Κερύνεια ανενόχλητα. Σχέδια και
πολεμικά μέσα για να αποκρουστεί η απόβαση υπήρχαν, αλλά αφέθηκαν αναξιοποίητα. O
δημοσιογράφος Μehmed Ali BIrand, o οποίος κάλυψε τα γεγονότα, ανέφερε ότι η έκταση
της απραξίας των Ελλήνων δημιούργησε στους Τούρκους στρατιώτες την εντύπωση ότι
επρόκειτο για ενέδρα.
Η ΕΟΚΑ Β, η οποία απέρριπτε οτιδήποτε πλην της Ένωσης ως προδοσία, αποσύρθηκε πλήρως
εξοπλισμένη στα μετόπισθεν, όπου διενεργούσε συλλήψεις και φρουρούσε κρατουμένους
καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής προέλασης, αναμένοντας το τέλος των συγκρούσεων για
να επιστρέψει ως εξουσία στα εδάφη που θα απέμεναν στους Ελληνοκύπριους. Η δράση της
οργάνωσης περιορίστηκε στη διάπραξη μαζικών εγκλημάτων εναντίον του τουρκοκυπριακού
πληθυσμού.Ο Κissinger βρέθηκε επιτέλους στη θέση την οποία αποζητούσε ο Άτσεσον δέκα
χρόνια νωρίτερα, να μπορεί να επιβλέψει τη διχοτόμηση χωρίς το ενδεχόμενο σύγκρουσης
Ελλάδας και Τουρκίας. Στις 14 Αυγούστου, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών συμφώνησε
δημόσια με την Τουρκία ότι η θέση των Τουρκοκυπρίων χρειαζόταν σημαντική βελτίωση
και ασφάλεια. Ήταν το πράσινο φως στον τουρκικό στρατό να κόψει το νησί στα δύο, με
συντριπτικές συνέπειες για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια του πρώτου εθνικού
ξεκαθαρίσματος στη μεταπολεμική Ευρώπη, 37% των Ελληνοκυπρίων εκδιώχθηκαν από
πατρογονικές εστίες στις οποίες ζούσαν από τα βάθη των αιώνων, ενώ 2.500 ήταν οι νεκροί
και περίπου 1600 οι αγνοούμενοι. Ο ανθρώπινος πόνος απροσμέτρητος.
Το ΑΚΕΛ πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το φασισμό, την υπόσκαψη
του κράτους. Ήταν η κύρια πολιτική δύναμη που στάθηκε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια δίπλα
στον Πρόεδρο Mακάριο, στηρίζοντας την πολιτική του για απόκρουση των διπλοενωτικών,
διχοτομικών σχεδίων, αξιοποιώντας την υποστήριξη Αρχών της Σοβιετικής Ένωσης και
εμμένοντας σε λύση στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, αφού είχε πλήρη συναίσθηση του
τι διακυβεύετο. Σε κρίσιμες φάσεις της περιόδου 1970-1974, ιδιαίτερα όποτε εκδηλωνόταν η
απειλή στρατιωτικού πραξικοπήματος, οι μαζικές κινητοποιήσεις λειτουργούσαν ως λαϊκός
θώρακας για την κυβέρνηση. Το ΑΚΕΛ πρωτοστάτησε για αντιμετώπιση του φασιστικού
πραξικοπήματος και για αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής. Εκατοντάδες μέλη του ΑΚΕΛ
και του Λαϊκού Κινήματος έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία, τη
δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας μας.
Ήταν σε αυτό το πεδίο, της αναμέτρησης της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β με τις δημοκρατικές
δυνάμεις, που δόθηκε η πραγματική μάχη για την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας
και ως τέτοια παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

Από το 1974, το ΑΚΕΛ, με συνέπεια και συνέχεια αγωνίζεται για επίτευξη λύσης
στο Κυπριακό,χωρίς παλινδρομήσεις, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες,
στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Είναι η μόνη εφικτή λύση που μπορεί να αποτρέψει τους σχεδιασμούς της
Τουρκίας για διχοτόμηση και να μας οδηγήσει στον τερματισμό της κατοχής,
την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, την επιστροφή
των προσφύγων μας, την δικαίωση των εγκλωβισμένων μας και την επανένωση
της πατρίδας μας. Χωρίς ξένες εγγυήσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα, χωρίς
επεμβατικά δικαιώματα ξένων χωρών. Λύση που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα όλων των Κυπρίων, Ε/Κ και Τ/Κ, και να διασφαλίζει την ειρήνη
και την ευημερία για ολόκληρο το λαό μας.
•Αθηνά Ζάουρα
Γιώργος Χαραλάμπους
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Διάβασε περισσότερο:
Χρονικό της σύγχρονης κυπριακής τραγωδίας. Έκδοση Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
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ι τελευταίες μέρες
του Ιουνίου βρήκαν
τον τόπο μας σε
βαθιά οδύνη εξαιτίας
της πυρκαγιάς που
ξέσπασε στην περιοχή
Σολέας. Η πρωτοφανής
πυρκαγιά διήρκησε 5 μέρες και
κατέκαψε έκταση περίπου 15
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η
τεράστια περιβαλλοντολογική
καταστροφή συμπληρώθηκε από
την απώλεια δύο ανθρώπινων
ζωών καθιστώντας τη ζημιά
ανυπολόγιστη.
Προτεραιότητα όλων μας πρέπει
να αποτελεί η συλλογική και
αποτελεσματική αντιμετώπιση
και αποκατάσταση της εθνικής
περιβαλλοντικής καταστροφής.
Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορούμε
παρά να υπογραμμίσουμε
την αδυναμία των αρμόδιων
υπηρεσιών να ανταποκριθούν
άμεσα και αποτελεσματικά,
γεγονός που οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στις περικοπές
του προϋπολογισμού και στην
υποστελέχωση των τμημάτων,
πράγμα για το οποίο η ΠΕΟ και
το ΑΚΕΛ είχαν προειδοποιήσει
εδώ και καιρό.

Οι δασοπυροσβέστες προειδοποιούσαν εδώ και μήνες

Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε
παρά να αναφερθούμε στην
άμεση ανταπόκριση του λαού
μας, που έσπευσε στην περιοχή
της πυρκαγιάς για να παρέχει
κά θ ε δ υ ν α τ ή β ο ή θ ε ι α .
Ο Κυπριακός λαός απέδειξε άλλη
μια φορά πως βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή όταν πρόκειται
για τη σωτηρία της πατρίδας του.
Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα
κομμάτια του Λαϊκού Κινήματος
δήλωσαν από την πρώτη στιγμή
την ετοιμότητα τους για παροχή
βοήθειας και βρέθηκαν άμεσα
στο χώρο της πυρκαγιάς. Στελέχη
του ΑΚΕΛ, της ΕΔΟΝ, της ΠΕΟ,
της ΕΚΑ βρέθηκαν στο πλευρό
των δυνάμεων κατάσβεσης της
πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή
που το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ
συνέβαλε στην παροχή τροφίμων
και νερού στη περιοχή. Η δράση
μας θα συνεχιστεί και κατά την
διάρκεια της αποκατάστασης
της καταστροφής καθώς σε
συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές πρόκειται να οργανώσουμε
δενδροφυτεύσεις και άλλες
δραστηριότητες.

Επίσκεψη του ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού,
στο μέτωπο των καταστροφών

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ
στο χώρο, από την πρώτη στιγμή

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Εθελοντές ΕΔΟΝ και ΑΚΕΛ

Εθελοντές ΕΔΟΝ και ΑΚΕΛ
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πρόσβαση στο πόσιμο νερό και την αποχέτευση έχει
αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως οικουμενικό
δικαίωμα. Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη αρκετοί
πολίτες δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό, ως
αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης,
καθώς και της απελευθέρωσης της αγοράς.
Δυστυχώς, οι τεχνικές «διάσωσης» που επιβλήθηκαν από
την Τρόικα ενίσχυσαν το πρόβλημα στις χώρες της Ε.Ε, που
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως η Πορτογαλία,
η Ιρλανδία και η Ελλάδα.
Η Ομάδα GUE/NGL πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης είναι πιο αποτελεσματική,
όταν ανατίθεται στις δημόσιες ή δημοτικές αρχές και όχι
στον ιδιωτικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
να συνεχίζει να αγωνίζεται, ώστε το νερό να παραμείνει
δημόσιο αγαθό και όχι εμπορεύσιμο προϊόν.

Η «εκποίηση» κοινωνικών κεκτημένων
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των οργανισμών
κοινής ωφελείας, όπως είναι οι εταιρείες παροχής ύδατος,
αποφέρει οφέλη στην κοινωνία, μέσω της βελτίωσης της
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, στην
πραγματικότητα η απελευθέρωση του τομέα παροχής ύδατος
επιτρέπει στα ιδιωτικά μονοπώλια να κυριαρχήσουν στον
τομέα αυτό και μετατρέπει το νερό σε εμπορεύσιμο προϊόν,
στο οποίο οι περισσότεροι πολίτες θα έχουν μειωμένη
πρόσβαση.

ευρωπαϊκά θέματα
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Η ιδιωτικοποίηση προκαλεί ανισότητες και αποκλεισμό,
οδηγεί σε απότομες αυξήσεις των τιμών, σε υπερβολικές
διαρροές, σε διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης,
σε ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς
και σε ανεξέλεγκτη διαχείριση. Εν συντομία: προκαλείται
περισσότερη κοινωνική ανισότητα εις βάρος αυτών που
έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την τρέχουσα
οικονομική κρίση.

δημοτικές αρχές σε όλη την Ευρώπη να ιδιωτικοποιήσουν
περαιτέρω τις δημόσιες υπηρεσίες. Συνεπώς, αν ο τομέας
του νερού δεν εξαιρεθεί, θα ήταν δυνατό να διενεργηθούν
διαγωνισμοί υποβολής προσφορών ως προς συμβάσεις
παροχής ύδατος σε επίπεδο Ε.Ε και να δοθεί η δυνατότητα
σε πολυεθνικές να διεισδύσουν και να περιορίσουν την
πρόσβαση σε ένα δημόσιο αγαθό με ουσιώδη σημασία για
την ίδια τη ζωή.

Επιπλέον, η εκποίηση των εταιρειών ύδρευσης έρχεται
σε προφανή αντίθεση με την υποτιθέμενη ουδετερότητα
της Ε.Ε όσον αφορά το ζήτημα του δημόσιου ή ιδιωτικού
χαρακτήρα της ιδιοκτησίας, αλλά και της διαχείρισης των
συλλογικών υπηρεσιών ύδρευσης, που προβλέπεται στις
συνθήκες της Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, οι Ευρωβουλευτές της ομάδας GUE/NGL
υποστηρίζουν τα αιτήματα της εκστρατείας «Δικαίωμα
στο νερό» για ενωσιακή νομοθεσία που απαιτεί από τις
κυβερνήσεις να υλοποιούν το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό
και αποχέτευση , όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα
Έθνη, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση
σε επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό, καθώς και σε υπηρεσίες
αποχέτευσης.

Η Ομάδα GUE/NGL ευελπιστεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για εξαίρεση του τομέα των
υδάτων από την απελευθέρωση.
Οι Ευρωβουλευτές της ομάδας GUE/NGL υποστήριξαν την
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Δικαίωμα στο νερό»,
η οποία οδήγησε τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς να
εξαιρέσει την υδροδότηση από τα σχέδια για τη θέσπιση νέας
νομοθεσίας με την οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης.
Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει
να ασκεί πίεση στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο μέσω
διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εν
λόγω δέσμευση θα τηρηθεί, καθώς μία οδηγία της ΕΕ για
τις συμβάσεις παραχώρησης, θα εξαναγκάσει ουσιαστικά τις

Η Ομάδα GUE/NGL υποστηρίζει ότι η διαχείριση των
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να υπόκειται στους κανόνες
της εσωτερικής αγοράς και ότι το δικαίωμα στο νερό και
στην αποχέτευση θα πρέπει να ικανοποιείται σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι υπηρεσίες παροχής ύδατος πρέπει να εξαιρεθούν
από την απελευθέρωση.
Mάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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ο θέμα των σχολικών κανονισμών επανήλθε για μια ακόμη φορά στην
επιφάνεια μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ κ.
Ταλιαδώρου αλλά και την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να τιμωρούνται
όσοι μαθητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ.

Οι τοποθετήσεις του κ. Ταλιαδώρου δεν μας εκπλήσσουν καθόλου, αφού
εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΔΗΣΥ και του Υπουργείου
Παιδείας να επιβάλουν τις συντηρητικές απόψεις τους στον ευαίσθητο τομέα της
εκπαίδευσης. Η απαγόρευση στους μαθητές να κινητοποιούνται, να συνδικαλίζονται και
να αντιδρούν εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Αναστασιάδη να «καταπνίξει»
κάθε φωνή αντίδρασης ενάντια στα μέτρα που λαμβάνουν εις βάρος της νέας γενιάς
και της παιδείας.
Δε θα ήταν υπερβολή να σημειώσουμε ότι οι προσπάθειας αυτές οδηγούν την
εκπαίδευση χρόνια πίσω. Σε εποχές που το δικαίωμα της ελευθερίας της άποψης και
του συνδικαλισμού ήταν άγνωστο, ενώ οι μαθητές αντιμετωπίζονταν σαν άβουλα όντα.
Τέτοιου είδους προσεγγίσεις έρχονται σε κάθετη αντίθεση με τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανωμένα
σύνολα και ευρύτερα από την κοινωνία για ενεργότερη εμπλοκή των νέων στην
κοινωνική ζωή και στις πολιτικές εξελίξεις. Σε μια εποχή που η αποχή των νέων από
τις εκλογές έφθασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να στερούν
το δικαίωμαέκφρασης λόγου και διεκδίκησης από τους μαθητές. Κατά τα άλλα, στις
επίσημες διακηρύξεις και τις δημόσιες ομιλίες τους ανέξοδα αναλώνονται στο να τονίζουν
τη σημασία ενεργής εμπλοκής και συμμετοχής των νέων στα κοινά.
Οι αναφορές του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ προκαλούν εκτός από δυσαρέσκεια και έντονο
προβληματισμό, λόγω και της θέσης του ίδιου του κ. Ταλιαδώρου, αφού είναι και ο ίδιος
συνδικαλιστής, άρα συνεπώς θα έπρεπε να επιδιώκει την αγαστή συνεργασίακαι την
ενίσχυση των δεσμών με το οργανωμένο μαθητικό κίνημα και όχι να τάσσεται ενάντια
στις διεκδικήσεις και επιδιώξεις των μαθητών. Δηλαδή, αν ερχόταν το Υπουργείο
Παιδείας και απέκοπτε χρήματα από τους μισθούς των εκπαιδευτικών σε περίπτωση
συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις της ΟΕΛΜΕΚ ή τους στερούσε το δικαίωμα της απεργίας,
πώς θα αντιδρούσε;
Για την ΠΕΟΜ , τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα της
Κύπρου, εδώ και χρόνια δείχνει την ωριμότητα και την σοβαρότητα του. Σε καμιά
περίπτωση ως μαθητές δεν οργανώνουμε διαμαρτυρίες απλά για να χάσουμε μάθημα.
Άλλωστε για εμάς ο διδακτικός χρόνος είναι πολύτιμος.

Οι μεγάλες αντικατοχικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου, οι εκστρατείες
συλλογής τροφίμων και γραφικής ύλης, η συλλογή υπογραφών για διάφορα ζητήματα, η έκφραση
της αλληλεγγύης μας στους δοκιμαζόμενους λαούς, οι κινητοποιήσεις ενάντια στην επιβολή κομίστρων
στις σχολικές διαδρομές, η συμμετοχή μας στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής και στο Συμβούλιο
Μέσης Εκπαίδευσης, οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις ενάντια στην Τρόικα και τους συνοδοιπόρους
της το Μάρτη του 2013 αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας που αναγκάζουν το μαθητικό κίνημα
να αντιδράσει. Δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα ότι δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να
πάρει το μαθητικό κίνημα χρόνια πίσω. Δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να καταστρέψει όσα κέρδισαν
οι πρωτοπόροι μαθητές το 1994, κατοχυρώνοντας και νομιμοποιώντας την ΠΣΕΜ ως το επίσημο
αντιπροσωπευτικό όργανο των μαθητών. Θα σταθούμε ανάχωμα ενάντια σε όσους με τις πολιτικές
τους θέλουν το μαθητικό κίνημα στο περιθώριο.
•Αντώνης Καρώ
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου

H

περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών δεν είναι σε αρκετές
περιπτώσεις περίοδος για πραγματικές διακοπές για αρκετούς
μαθητές. Διαχρονικά, μαθητές λόγω του μεγάλου χρονικού
διαστήματος διακοπών έψαχναν κάποια δουλειά για να περνούν
την ώρα τους και να τους δίνει κάποια έξτρα χρήματα. Τα
τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, αρκετοί μαθητές
δουλεύουν όχι για να βγάλουν κάποια έξτρα χρήματα, αλλά απλά για να
ζήσουν αξιοπρεπώς.
Χαρακτηριστικές είναι δηλώσεις μαθητών από διάφορες περιοχές της
Κύπρου για το θέμα αυτό:

«Η πίεση που έχουμε όλη τη χρονιά είναι
πάρα πολλή. Μειωμένος ελεύθερος χρόνος,
συνεχώς φροντιστήρια, διαγωνίσματα.
Περιμένουμε το καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε, να
«γεμίσουμε τις μπαταρίες» και να ξεκινήσουμε
ξανά τη νέα σχολική χρονιά. Τα τελευταία χρόνια
γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ο λόγος είναι ότι δε
θέλω να ζητώ από την οικογένεια μου συνεχώς
χρήματα..»
Ηλιάνα, Λάρνακα
«Σίγουρα και εγώ όπως οι συμμαθητές
μου θέλω να ξεκουράζουμε τους μήνες
του καλοκαιριού. Η ανάγκη για να
βοηθήσω οικονομικά την οικογένεια μου,
με ανάγκασε να βρω δουλειά και στην ουσία να
ανεξαρτητοποιηθώ οικονομικά από την οικογένεια
μου. Λυπάμαι να αναφέρω ότι, ιδιαίτερα στις
περιοχές μας όπου οι θέσεις εργασίας λόγω
τουρισμού είναι περισσότερες τους καλοκαιρινούς
μήνες, πολλοί συμμαθητές μας να είναι θύματα
οικονομικής εκμετάλλευσης, με μισθούς «ψίχουλα»
αλλά και αρκετές ώρες εργασίας καθημερινά.»
Μιχάλης, Ελεύθερη Περιοχή Αμμόχωστου

«Τα τελευταία χρόνια, ακούω από αρκετούς
συμμαθητές μου, ότι τους εκμεταλλεύονται, αφού είναι
πιο μικρής ηλικίας και έχουν ανάγκη τα χρήματα. Δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις που γνωρίζω όπου τους εργοδοτούν
για να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και στο τέλος κάνουν
οτιδήποτε άλλο. Το κράτος θα πρέπει να είναι πιο αυστηρό σε
τέτοιες περιπτώσεις.»
Σωκράτης, Λευκωσία

«Αν με ρωτάς αν θέλω να
δουλεύω το καλοκαίρι θα
σου απαντούσα μονολεκτικά..
όχι. Γνωρίζω περιπτώσεις συμμαθητών
μου που δουλεύουν για να μπορούν
το Σεπτέμβριο να πάνε φροντιστήρια,
να αγοράσουν βιβλία, να έχουν τέλος
πάντων τα απαραίτητα για την αρχή της
χρονιάς. Δεν νομίζω να θέλουν αυτό το
πράγμα. Το θεωρώ αδιανόητο η πολιτεία
να αναγκάζει αυτό τον κόσμο να κάνει
τόσες θυσίες για να μπορεί να έχει μια
αξιοπρεπή φοίτηση.»
Άννα, Πάφος
«Από τη μια αποκτάς εμπειρίες
για μελλοντικό επάγγελμα, αλλά
σίγουρα ο καθένας έχει και ένα
διαφορετικό λόγο για να δουλέψει.
Εγώ προσωπικά δουλεύω μαζί με το
πατέρα μου περισσότερο ως στήριξη για
όλα όσα μου προσφέρει όλη τη χρονιά.»
Νάταλη, Λεμεσός
Κεντρικό Μαθητικό Γραφείο ΕΔΟΝ

φοιτητές
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Πρυτανεία του ΠανεπιστημίουΚύπρου, ετοίμασε πριν από 3
μήνες ένα 15σέλιδο έγγραφο με την ονομασία «Στρατηγικός
Σχεδιασμός»,το οποίο δόθηκε για συζήτηση στα τμήματα και
τις σχολές.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να θέτει
τις βάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Πανεπιστημίου, ώστε αυτό να
κινείται σε πορεία ανάπτυξης, να προωθεί τη δια βίου μάθηση, αλλά και
να λειτουργεί υπεύθυνα και δεοντολογικά, προάγοντας την κριτική σκέψη
διατηρώντας παράλληλα το δημόσιο και δωρεάν του χαρακτήρα.
Είναι αναγκαίο να εκφράσουμε την έντονη διαφωνία μας ως προς τη
φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδιασμού που προωθείται την παρούσα
περίοδο από πλευράς της ηγεσίας του Πανεπιστημίου. Θα είναι καταστροφικό
και δεν πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον περί Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμο σε θέματα που άπτονται του Δημοσίου χαρακτήρα και της ακαδημαϊκής
ελευθερίας του Πανεπιστημίου.

Ιούλης 2016

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τυχόν υιοθέτηση ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδιασμού θα είναι καταστροφική για το δημόσιο
χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Αλλάζει τη συνολικότερη φιλοσοφία της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με τον επιχειρηματικό κόσμο στη βάση της οικονομικής συνεισφοράς των εταιρειών και μόνο. Η
λειτουργία στη βάση εταιρικού μοντέλου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, αποτελεί εγκληματική κίνηση. Η παιδεία δεν μπορεί
να μετρηθεί με κανένα οικονομικό δείκτη και πρέπει το μήνυμα αυτό να περάσει προς πάσα κατεύθυνση. Κατακριτέα,επίσης,
είναι και η αναφορά για διαγραφή των ανεπαρκών φοιτητών κατά το 2ο έτος φοίτησης τους,βάσει κριτηρίων αλλά και οι
αλλαγές που προτείνονται στις ανελίξεις των καθηγητών.
Συγκεκριμένα, η άποψη ότι όποιοι είναι παραγωγικοί ερευνητικά θα παραμένουν στην υπηρεσία πέραν του 67ου έτους
ηλικίας, ενώ οι υπόλοιποι θα συνταξιοδοτούνται πρόωρα, κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, περιθωριοποιώντας μάλιστα
τις ανθρωπιστικές επιστήμες σε μεγάλο βαθμό, καθώς ερευνητικά δεν προσφέρουν και τόσα έσοδα όσο άλλες σχολές.
Τέλος,η εσκεμμένη αοριστία που εντοπίζεται σε πάρα πολλούς τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά ταυτόχρονα και
η υπαγωγή διαστάσεων της ακαδημαϊκής λειτουργίας στη λογική της επιχειρηματικής κερδοφορίας καθιστούν,τις όποιες
προσπάθειες της πρυτανείας για υιοθέτηση του στρατηγικού σχεδιασμού στην βάση αυτή, επικίνδυνες.

Το έγγραφο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι θολό και ασαφές σε βασικές
πτυχές.Διέπεται από ένα χρηματοκεντρικό- αριθμοκεντρικό χαρακτήρα,που
στηρίζεται σε δείκτες μέτρησης απόδοσης, όπου το κάθε κομμάτι μετριέται
ως μια οικονομική οντότητα, στηρίζοντας την ύπαρξη του μόνο στο
εάν προσφέρει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο. Είναι ορατός ο κίνδυνος
συρρίκνωσης της παιδείας με το κλείσιμο τμημάτων και σχολών, το οποία
δε «θα αποφέρουν κέρδος».
Ο απώτερος στόχος της πρυτανείας μέσα από την προσπάθεια αλλαγής του
περί «Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου» θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο χαρακτήρα
του, αλλά και την παιδαγωγική του αποστολή μέσω της ακαδημαϊκής
ελευθερίας. Σε πάρα πολλά σημεία εντοπίζονται εσκεμμένες ασάφειες, όπως
για παράδειγμα στις αλλαγές στη λειτουργία οργανωτικών οντοτήτων στη
βάση κέντρων κόστους, αλλά και στη σύναψη μακροχρόνιου κοινωνικού
συμβολαίου όσο αφορά στη χρηματοδότηση από το κράτος. Δεν αναγράφεται
πουθενά ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, αφήνοντας ανοικτό το παράθυρο
για μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου. Οι προθέσεις εξάλλου
φαίνονται ξεκάθαρα και στο κείμενο «EUA», το οποίο αποσύρθηκε μετά
από αντιδράσεις των τμημάτων και αναφερόταν ξεκάθαρα σε οικονομική
αυτονόμηση, με στόχο το Πανεπιστήμιο να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από
την βουλή και το κράτος.

Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Υπεύθυνος Συνδικαλιστικού Γραφείου Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Ταμίας ΠΟΦΕΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ
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+79183283973
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νεολαία, το πιο ζωντανό και δημιουργικό
κομμάτι της κοινωνίας ως η πιο ευάλωτη
κατηγορία εργαζομένων, βιώνει καθημερινά
τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
των αντεργατικών πολιτικών.
Ως αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών και πολιτικών η
σημερινή γενιά που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, έρχεται αντιμέτωπη
με την ανεργία και την αβεβαιότητα που δημιουργείται
για το μέλλον, γίνεται θύμα των ευέλικτων μορφών
απασχόλησης και χωρίς της προστασία της συλλογικής
σύμβασης, βιώνει τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι νέοι εργαζόμενοι
υποχρεώνονται να εργαστούν με τις διάφορες
μορφές ευέλικτης απασχόλησης όπως είναι η μερική
απασχόληση, τα προσωπικά συμβόλαια, χωρίς
συνθήκες υγιεινής εργασίας, χωρίς συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
Οι νέοι σήμερα καλούνται να ζήσουν σ’ ένα
περιβάλλον σκληρό και ανταγωνιστικό όπου το
δικαίωμα στην εργασία υποτάσσεται στην επίκληση
για ανταγωνιστικότητα και στην προσπάθεια
μεγιστοποίησης των κερδών και η ανεργία καθίσταται
εφιάλτης για τον κάθε νέο και νέα. Έρευνες έχουν
δείξει ότι οι εργοδοτούμενοι με ευέλικτες μορφές
εργασίας είναι πιο ευάλωτοι στα εργατικά ατυχήματα.
Η Eurostat υπολογίζει ότι 21.789.000 άνδρες και
γυναίκες στην ΕΕ των 28 εκ των οποίων 16.647.000
στην ευρωζώνη ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2016.
Σε σχέση με την ανεργία των νέων τον Ιανουάριο
του 2016, 4.434.000 νέοι κάτω των 25 ήταν άνεργοι
στην ΕΕ των 28, από τους οποίους τα 3.037.000 στην
ευρωζώνη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 14 του
Γενάρη έκθεση της «Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων» της ΕΕ («Εκθεση Σέρκας»),
με την οποία καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να
επιταχύνουν τις αναδιαρθρώσεις στη βάση των όσων
προβλέπουν οι γενικές κατευθύνσεις της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Η έκθεση αυτή αποτελεί ακόμη ένα
κομμάτι του στρατηγικού πάζλ της πολιτικών της ΕΕ,
σχετικά με την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων
που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.
Στη βάση των παραπάνω, στο κείμενο της έκθεσης
αναφέρεται: «Οι αναδιαρθρώσεις δεν αποτελούν νέο
φαινόμενο, αλλά μια πρακτική που ακολουθείται όλο
και πιο συχνά, λόγω των οικονομικών προκλήσεων
(...) Η παγκόσμια οικονομική κρίση που άρχισε το
2008, επιβάλλει στις εταιρείες και στους εργαζομένους
τους να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, προκειμένου
να προστατευτούν η ανταγωνιστικότητα και οι θέσεις
εργασίας».

νέοι εργαζόμενοι
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Με στρατηγική επιδίωξη την «ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών»
και τονίζοντας ότι μέτρα και αναδιαρθρώσεις πρέπει να «αφορούν τις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες», μεταξύ άλλων,
η έκθεση προτείνει:
1. Προσωρινή ή μακροπρόθεσμη μείωση του χρόνου εργασίας, ή αναδιοργάνωσή του.
2. Επαναδιαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων και των συνθηκών εργασίας μεταξύ εργοδοτών και

εργαζομένων.
3. Εσωτερική ή εξωτερική ανακατανομή των εργαζομένων εντός του ομίλου εταιρειών ή ακόμα και σε άλλες
εταιρείες που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο, για να ενισχυθεί η εσωτερική και εξωτερική κινητικότητά τους.
4. Αποχωρήσεις από την εργασία έπειτα από διαπραγμάτευση.
Στην έκθεση υποδεικνύεται ότι οι απολύσεις
εργαζομένων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης είναι
αναπόφευκτες κα ότι τυχόν απολύσεις μπορούν
να περιοριστούν σημαντικά εάν αυτές συνοδευτούν
από την γενναία μείωση σε μισθούς και άλλα
ωφελήματα/δικαιώματα από τους εργαζόμενους.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική
ΕΕ 2020 σκιαγραφεί το νέο εργασιακό μοντέλο
που προωθεί¬ται, με κύρια χαρακτηριστικά τη
μείωση του εργατικού κόστους, τις ελαστι¬κές
μορφές εργασίας, την ουσιαστική κατάργηση των
συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης και την ιδιωτικοποίη¬ση
των ασφαλιστικών συστημάτων και ταυτόχρονα
εμπλουτίζεται με ευχολόγια περί ενίσχυσης της
απασχόλη¬σης, μέσω της καινοτομίας και της
έρευνας.
Ο καπιταλισμός, ως κοινωνικό σύστημα που
θεοποιεί το κέρδος, επιβάλει τον ατομικισμό
και αμφισβητεί την οργανωμένη πάλη και την
κοινωνική αλληλεγγύη. Επιδιώκει να μετατρέψει
τον κάθε νέο σε στοιχείο περιθωριοποιημένο από
τα κοινωνικά δρώμενα και αποστασιοποιημένο
από τη συλλογική δράση.

Η παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού καταδεικνύει
ότι ο ταξικός αγώνας παραμένει επίκαιρος αφού η
κοινωνία είναι διαιρεμένη σε τάξεις.
Την ίδια στιγμή οι κοινωνικές συνθήκες μέσα
στις οποίες αναπτύσσεται το κίνημα των νέων
εργαζομένων, επιδρούν αρνητικά στο βαθμό
οργάνωσης και εμπλοκή των νέων.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η απάντηση βρίσκεται
στη μ αζικοποίηση των γραμ μ ών του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος. Βρίσκεται στην ταξική
αλληλεγγύη και ενότητα των εργαζομένων σε όλο
τον κόσμο. Βρίσκεται στη συμμετοχή των νέων στις
γραμμές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και
της πρωτοπόρας νεολαίας του τόπου, της ΕΔΟΝ. Μόνο
με τη συσπείρωση και τον ταξικό αγώνα μπορεί να
οικοδομηθεί η ελπίδα για ένα δίκαιο κόσμο και την
ποιοτικά ανώτερη κοινωνία, όπου οι νέοι θα μπορούν
να ζήσουν με δικαιώματα που θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες τους.
•Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ

ιδεολογία
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ο κοσμοϊστορικό γεγονός
της
Οκτωβριανής
Επανάστασης, δεν ήταν
απλά αποτέλεσμα
μιας στιγμής, αλλά
έργο πολλών διαδοχικών
πράξεων. Βασικό ρόλο
είχε η προηγηθείσα
συγκρότηση Κόμματος
Νέου Τύπου, κομμουνιστικού
– επαναστατικού, που ένωνε
την επαναστατική κοσμοθεωρία
με το εργατικό κίνημα και το λαό.
Ένα κόμμα που αφύπνισε, μαζικοποίησε,
οργάνωσε και καθοδήγησε τους καταπιεσμένους
εργάτες για καθημερινή ταξική πάλη, οδηγώντας
τους στην ανώτερη της μορφή, την πολιτική πάλη
για κατάληψη της εξουσίας από την ίδια την
εργατική τάξη.
Τη θεωρία για το Κόμμα Νέου Τύπου επεξεργάστηκε
ολοκληρωμένα ο Β. Ι. Λένιν, αναπτύσσοντας και
πλουτίζοντας τις θεμελιακές ιδέες του Κ. Μαρξ και
του Φ. Ενγκελς για το προλεταριακό κόμμα. Έτσι,
για πρώτη φορά στην ιστορία της μαρξιστικής
φιλοσοφίας, προκύπτει ολοκληρωμένη διδασκαλία
για το Κομμουνιστικό Κόμμα - το κόμμα νέου
τύπου.
Βασική αρχή είναι η υιοθέτηση ως θεωρητικής
βάσης του, τον μαρξισμό - λενινισμό. Ο Β. Ι.
Λένιν έγραψε: «Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν
μπορεί να υπάρξει και επαναστατικό κίνημα - το
ρόλο του πρωτοπόρου αγωνιστή μπορεί να τον
εκπληρώσει μόνο ένα κόμμα που καθοδηγείται από
πρωτοπόρα θεωρία». Ο αγώνας για επικράτηση
του μαρξισμού – λενινισμού ανάμεσα στους
εργαζόμενους, κόντρα στην αστική ιδεολογία
εκμετάλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, είναι
η πιο μακρόχρονη και πολύπλοκη, αλλά η μόνη
επιλογή για την εργατική τάξη.
Άλλες βασικές αρχές ενός τέτοιου κόμματος
είναι οι οργανωτικές αρχές του, ο ρόλος και η
δράση του κάθε κομματικού μέλους ξεχωριστά,
αλλά και οι αρχές της κομματικής καθοδήγησης,
που εκφράζονται στην αρχή του δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού και της συλλογικότητας.
Δηλαδή, της προσωπικής και ατομικής ευθύνης
του κάθε μέλους για την εκπλήρωση των
συλλογικά παρμένων αποφάσεων, αλλά και η
διαλεκτική κριτική και η αυτοκριτική που βοηθά
στο ξεπέρασμα δυσκολιών και αδυναμιών. Έτσι,
η δύναμη του μαρξιστικού κόμματος δε βρίσκεται
μόνο στην ιδεολογία του, αλλά και στην πρακτική
δράση όλων του των μελών, που επιτυγχάνεται
με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και αυστηρής
επαναστατικής πειθαρχίας.

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός Κομμουνιστικού Κόματος είναι η ίδια η σύνθεση των μελών και στελεχών
του, εφόσον αποτελεί το πρωτοπόρο και συνειδητό κομμάτι της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη δεν είναι
ομοιογενές στη σύνθεσή της, καθώς υπάρχουν περισσότερο συνειδητά και λιγότερο συνειδητά εργαζόμενοι.
Θα ήταν λάθος αν θεωρήσει κανείς ότι μέσα στον καπιταλισμό όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να φτάσουν στα
επίπεδα συνειδητότητας και δράσης όπως του πρωτοπόρου τμήματος τους, των κομμουνιστών. Το κόμμα,
τόνιζε ο Λένιν, είναι σύνολο οργανώσεων, και γι’ αυτό πρέπει να δέχεται «στις γραμμές του μόνο στοιχεία
που παραδέχονται έστω κι ένα ελάχιστο όριο οργάνωσης».
Η πιο πάνω διαπίστωση ορθά καταγράφεται στο ότι :«Μέλος του κόμματος θεωρείται ο καθένας που παραδέχεται
το Πρόγραμμά του και υποστηρίζει το κόμμα τόσο με υλικά μέσα, όσο και με την προσωπική του συμμετοχή
σε μια από τις κομματικές οργανώσεις»
Με βάση τα παραπάνω, το Κόμμα Νέου Τύπου χαρακτηρίζεται από:
-Επαναστατικό Πρόγραμμα, που βασίζεται στη Μαρξιστική - Λενινιστική κοσμοθεωρία και τη διαλεκτική της
εφαρμογή στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
-Ενότητα της θέλησης και της δράσης όλων των μελών και εξασφαλίζεται μέσα από τις οργανωτικές του
αρχές, μέσω του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
-Οργανωτική λειτουργία και συγκρότηση, με ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο (Κεντρική Επιτροπή) και Κομματικές
Οργανώσεις Βάσης, ως η σύνδεση του Κόμματος με τους εργαζόμενους, το λαό και άλλα προοδευτικά στοιχεία
της κοινωνίας.
Στην Κύπρο, το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ αποτελεί εκείνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Νέου Τύπου, που αποδέχεται τη θεωρία του
μαρξισμού – λενινισμού ως την καθοδηγητική του θεωρία και λειτουργεί στις πιο πάνω βασικές οργανωτικές
αρχές, καταφέρνοντας στην 90χρονή ιστορία του να οργνανώσει και να καθοδηγήσει τους εργαζόμενους
στην κατάκτηση όσων δικαιωμάτων απολαμβάνουμε σήμερα, κάτι το οποίο οφείλει να συνεχίσει ειδικά
στις σημερινές συνθήκες με τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, αλλά και την αμφισβήτηση των πολιτικών
κομμάτων και διαδικασιών.
•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας

Διάβασε περισσότερα:

«Για το προλεταριακό κόμμα νέου τύπου», Β. Ι. Λένιν
Σύγχρονη Εποχή, 2003
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Στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2016, η
νεοσύστατη θεατρική ομάδα «Φτωχολογιά» παρουσιάζει την τελευταία
σωζόμενη κωμωδία του Αριστοφάνη, τη σάτιρα του ποιητή πάνω στο ανθρώπινο
όνειρο για τα πλούτη. Ο Χρεμύλος, πνιγμένος στα χρέη, αναζητά στο Μαντείο
των Δελφών χρησμό για τον σωστό τρόπο να μεγαλώσει το γιο του. Στο δρόμο
της επιστροφής συναντά τον τιμωρημένο από τον Δία, Πλούτο, ο οποίος
τυφλώθηκε μικρός για να μη ξεχωρίζει δίκαιους και άδικους και να μοιράζει τα
πλούτη αδιακρίτως. Με τη συμβολή του Χρεμύλου και του δούλου του Καρίωνα,
ο Πλούτος ξαναβρίσκει το φως του και αναλαμβάνει να αποδώσει κοινωνική
δικαιοσύνη. Ενώ όλοι σπεύδουν να επωφεληθούν, παρεμβαίνει η Πενία και
προσπαθεί να πείσει πως ο πλούτος δεν φέρνει ποτέ την ευτυχία.

Πότε και πού:

•Τρίτη 19 Ιουλίου Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, ώρα 21:00
•Παρασκευή 22 Ιουλίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου, ώρα 21:00
•Σάββατο 23 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, ώρα 21:00

Η «Ν» προτείνει
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Τη σοφόκλεια τραγωδία Αντιγόνη, μια διαχρονική κριτική στην αλαζονεία της εξουσίας, παρουσιάζει η 5η Εποχή Τέχνης, σε
σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, σε νέα μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή, επιχειρώντας μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση
της κορυφαίας τραγωδίας, μέσα σε ένα ποιητικό εικαστικό περιβάλλον επενδυμένο με σύγχρονη μουσική του Σταύρου
Γασπαράτου. Στην Αντιγόνη, κείμενο βαθύτατα πολιτικό, η ανάγκη του ελεύθερου ανθρώπου να ζει σύμφωνα με το προσωπικό
σύστημα αξιών του, συγκρούεται με την ισχύ μιας αυθαίρετης και αλαζονικής εξουσίας. Και, αλήθεια, ποιος και πώς μπορεί
να εκφράζει το σύνολο, ώστε να είναι νόμιμη και αποδεκτή η εξουσία του; Η Αντιγόνη αποφασίζει να θάψει τον αδελφό της,
θέτοντας την τιμή των Θεών και τους άγραφους νόμους της καρδιάς υπεράνω των νόμων των ανθρώπων.

Πότε και πού:

•Παρασκευή 29 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, ώρα 21:00
•Σάββατο 30 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, ώρα 21:00

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με τη
χαρακτηριστική, ζεστή της φωνή, που είναι
σαν να έρχεται από τα παλιά, το ταλέντο
και το σπάνιο πάθος της για το τραγούδι,
παίρνει μαζί της τα νέα της τραγούδια, που
ήδη έχουμε αρχίσει να σιγοτραγουδάμε,
και ταξιδεύει για δύο μοναδικές εμφανίσεις
στην Κύπρο. Ένα πρόγραμμα απρόβλεπτο,
ανατρεπτικό, που χωρά, πέρα από τα νέα
της τραγούδια, διαφορετικές κουλτούρες,
τολμηρές μίξεις, αλλά και τα νεανικά
μελωδικά βιώματά της. Η παρουσία της,
όπως πάντα, εκρηκτική.

Πότε και πού: Πέμπτη 21 Ιουλίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς, ώρα 21:00

Ο Πάνος Κατσιμίχας και τα Κίτρινα Ποδήλατα μας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τις καλύτερες
στιγμές της δισκογραφίας των αδελφών Κατσιμίχα, της προσωπικής δισκογραφίας του Πάνου, αλλά
και τις δυναμικές ροκ επιτυχίες των Γιώργου & Αλέξανδρου Παντελιά (Κίτρινα Ποδήλατα). Για τρίτο
καλοκαίρι οι συντελεστές της μοναδικής και επιτυχημένης αυτής συνεργασίας ετοιμάζονται να
μας παρουσιάσουν, ένα νέο πρόγραμμα με όλα τα κομμάτια που θέλουμε να ακούσουμε κι έχουμε
αγαπήσει, σε μία παράσταση, όπου εναλλάσσονται στη σκηνή, σμίγοντας και βάζοντας τα τραγούδια
τους σε .. ‘’συνομιλία’’.

Πότε; 27 Ιουλίου, 21:00
Πού; Κηποθέατρο Λεμεσού

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μετά από μια σειρά sold out παραστάσεων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν το μουσικό τους ταξίδι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά και
την Κύπρο. Η αναγγελία της συνεργασία τους δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό κι εκείνοι συνεπείς
στις προσδοκίες του κοινού έστησαν ένα «δυνατό» σε συγκίνηση και συναίσθημα πρόγραμμα. Η
παράδοση «κοντράρεται» με το ροκ, η ντίσκο «απαντά» στις προκλήσεις της ανατολής και οι δύο
καλλιτέχνες μοιράζονται διαρκώς τη σκηνή και στήνουν ένα πρόγραμμα-γιορτή, ένα «πάρτυ» όπως
λένε και οι δύο με το κοινό να τους αποθεώνει.

Πότε και πού:

•21 Ιουλίου Κηποθέατρο Λεμεσού, ώρα 21:00
•24 Ιουλίου Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών Λευκωσία, ώρα 21:00

ρεπορτάζ
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Η σχέση που αναπτύσσει ο αναγνώστης
με το κάθε βιβλίο και η εμπειρία της
βιβλιοανάγνωσης είναι ανεπανάληπτη
και μοναδική. Η διαδικασία αναζήτησης
του βιβλίου για προσκόμιση γνώσης και
αυτομόρφωση δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε έμφυτη.
Η αγάπη για το βιβλίο καλλιεργείται από πολύ μικρή
ηλικία και «εμφυτεύεται» ως διαρκής αναζήτηση για
τη συμπλήρωση και ανάπτυξη της προσωπικότητάς
του. Γίνεται συνήθεια και ανάγκη που ανθίζει και
παράγει πνευματικούς καρπούς.
Θεατρικό παιχνίδι στην Παιδική Γωνιά
Η οικογένεια και το σχολείο, αλλά και η κοινωνία
ευρύτερα, οφείλουν να «εμφυτεύουν» σε κάθε παιδί
το «μικρόβιο» της φιλαναγνωσίας. Είναι χρέος μας
να ωθήσουμε το παιδί να διαβάζει. Τα πάντα. Χωρίς
λογοκρισία. Εξάλλου, είναι μέσα από τη διαδικασία
της επαφής τόσο με το ποιοτικό, όσο και με το
κακόγουστο και ανώφελο, που θα αναπτύξει την
κριτική σκέψη και την ικανότητα να ξεχωρίζει αυτό
που θα του προσφέρει νοητική τροφή από αυτό που
θα το οδηγήσει σε πνευματική ξηρασία.

Μπάντμιντον

Παρουσιάσεις στη Γωνιά του Παιδιού

Παρουσίαση βιβλίων από νέους
καταξιωμένους Κύπριους Συγγραφείς

Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες
σύγχρονες κοινωνίες, φαίνεται ότι η ενασχόληση
με την τεχνολογία κατά τον ελεύθερο χρόνο έχει
υποσκελίσει την ποιοτική αξιοποίηση του χρόνου
και την φιλοαναγνωσία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι
και κυρίως οι νέοι και τα παιδιά διαβάζουν από
σπάνια έως καθόλου. Είναι, λοιπόν, σημαντικό ως
κοινωνία να αναπτύξουμε τις δομές εκείνες που θα
δώσουν την προσοχή που χρειάζεται στο βιβλίο και
την καλλιέργεια μέσω αυτού.

Παρουσίαση Σέβεν, το οχταπόδι
με τα εφτά πόδια

Σκάκι

Σε αυτή την ανάγκη του κοινωνικού συνόλου,
προσπάθησε να ανταποκριθεί η οργανωτική
επιτροπή του Πρώτου Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου
Ερευνών Προμηθέας, στις 12 Ιουνίου στο πάρκο
Ακρόπολης. Ο χώρος του πάρκου μετατράπηκε μια
μικρή πολιτεία αφιερωμένη από το πρωί μέχρι το
βράδυ σε δραστηριότητες που αφορούν στο βιβλίο.
Ομολογουμένως, η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ
μεγάλη καθώς από το χώρο του Φεστιβάλ πέρασαν
κατά τη διάρκεια της ημέρας γύρω στις 5 χιλιάδες
άτομα, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη που
υπάρχει για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Σε αυτή τη γιορτή του βιβλίου οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να δουν και να αγοράσουν βιβλία διαφόρων
ειδών και να παρακολουθήσουν βιβλιοπαρουσιάσεις.
Ειδικά για τα παιδιά διοργανώθηκε παιχνίδι
βιβλιοανάγνωσης, βιωματικό εργαστήρι, θεατρική
αναπαράσταση και θεατρικό παιχνίδι επικοινωνίας. Τα
παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να ασχοληθούν με
δραστηριότητες όπως σκάκι, μπάντμιντον, τοξοβολία.
Στον χώρο λειτούργησε παζαράκι μεταχειρισμένων
βιβλίων καθώς και ανταλλακτήριο βιβλίων. Υπήρχαν
επίσης χώροι φαγητού και ποτού καθώς και υπαίθρια
καφετέρια.

Συζήτηση το βιβλίο και η αξία του

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κρατικοί φορείς,
οργανωμένοι σύνδεσμοι συγγραφέων, συγγραφείς,
πανεπιστήμια, εκδοτικοί οίκοι, εκδότες περιοδικών,
ερευνητικά ιδρύματα κ.α.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
Facepainting στη Γωνιά του Παιδιού
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αντικομμουνισμός είναι η
ιδεολογία και η πολιτική που
στοχεύει στην καταπολέμηση της
κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας
και στην παρεμπόδιση της εξάπλωσής της. Αποτελεί
εκδήλωση των αντιδραστικών ανακλαστικών του
καπιταλιστικού συστήματος και της κυρίαρχης
τάξη του απέναντι στο ιστορικό τους σάπισμα και
συναντάται στην αστική ιδεολογία, στο φασιστικό
της παρακλάδι, αλλά και στην σοσιαλδημοκρατία.
Ο αντικομουνισμός δεν αποτελεί πρόσφατο
ιδεολόγημα, καθώς χρονολογείται από την αρχή
της εμφάνισης της επαναστατικής ιδεολογίας
του μαρξισμού. Ήδη, από το κομουνιστικό
μανιφέστο του 1848, αναφέρεται η ανάπτυξη του
αντικομουνισμού.
Σήμερα ο αντικομουνισμός επιστρατεύεται ως
η μέθοδος με την οποία επιδιώκεται η απόκομμουνιστικοποίηση των συνδικάτων, των μαζικών
οργανώσεων και των λαϊκών στρωμάτων. Η απόκομουνιστικοποίηση της κοινωνίας επιδιώκεται
για να στραφεί η λαϊκή οργή και αγανάκτηση σε
ανώδυνες για το σύστημα κατευθύνσεις.
Ο αντικομουνισμός εκτίνεται σε κρατικές
πρακτικές, ιδεολογική συκοφαντία και
παραχάραξη της ιστορίας. Οι κρατικές
πρακτικές που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες
αφορούν σε κατασταλτικά μέτρα στη δράση
του κομμουνιστικού κινήματος (απαγόρευση
κομουνιστικών κομμάτων και συμβόλων), αλλά και
σε κατασταλτικές ενέργειες απέναντι σε πρακτικές
και στρατηγικές τους (εμπόδια στις απεργίες,
στον διεθνισμό). Η ιδεολογική συκοφαντία και
η παραχάραξη της ιστορίας σήμερα εκφράζεται
κύρια μέσω της θεωρίας των δύο άκρων που
αποτελεί την επίσημη ιδεολογία της Ε.Ε., που
επιδιώκει την ταύτιση κομουνισμού – φασισμού ως
ολοκληρωτικά καθεστώτα. Έτσι συκοφαντούνται
οι σοσιαλιστικές ιδέες και
ξεπλένεται η φασιστική
ιδεολογία, με την δήθεν
ταύτιση σε ζητήματα
όπως δημοκρατία,
ολοκληρωτισμού, βίας
και ελευθερία.
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Δημοκρατία

Βία

Η αστική δημοκρατία όπως και η φασιστική ανοικτή
δικτατορία επιβάλλουν τα συμφέροντα της αστικής
τάξης (μειοψηφία) ενάντια στην εργατική τάξη
(πλειοψηφία). Παραδείγματα όπως το κούρεμα
καταθέσεων, αποδεικνύουν ότι στην αστική
δημοκρατία επιβάλλονται πολιτικές ενάντια στη
θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού,
καταπατώντας την έννοια της δημοκρατίας, την
επιβολή της άποψης της πλειοψηφίας. Στην
περίπτωση του φασισμού και της ανοικτής
δικτατορίας, η καταπάτηση της δημοκρατίας δε
γίνεται συγκεκαλυμμένα και είναι πιο ευδιάκριτη.
Αντίθετα, οι σοσιαλιστικές - κομουνιστικές ιδέες
προκρίνουν την πραγματική δημοκρατία. Ο λαός
παίρνει τα μέσα παραγωγής στα χέρια του και
συμμετέχει ενεργά στους σοσιαλιστικούς θεσμούς
και στα όργανα λαϊκής εξουσίας. Παράλληλα, στο
σοσιαλισμό υπάρχει ο θεσμός της ανακλητότητας,
που ανά πάσα στιγμή μπορεί να καθαιρεθεί και να
αντικατασταθεί ένα αντιπρόσωπος που δεν προωθεί
τη λαϊκή βούληση.

Ο κατασταλτικός μηχανισμός της φασιστικής δικτατορίας
είναι το απαραίτητο μέσο επιβολής της φασιστικής
πολιτικής, της «πεφωτισμένης» και «ισόθεης» κρίσης
του αλάνθαστου αρχηγού του κράτους (σύμφωνα με
τον μύθο του Ντούτσε). Στο σοσιαλισμό καταργούνται οι
δυνάμεις καταστολής και αντικαθιστούνται από τη λαϊκή
πολιτοφυλακή του ένοπλου λαού. Η βία, λοιπόν, στο
σοσιαλισμό παίρνει τη μορφή της λαϊκής υπεράσπισης
του σοσιαλιστικού συντάγματος και της λαϊκής βούλησης
ενάντια στις αντεπαναστατικής ενέργειες. Σε αντίθεση
με το φασισμό στο σοσιαλισμό, η βία χρησιμοποιείται
για διασφάλιση της γνήσιας λαϊκής δημοκρατίας.

Ολοκληρωτισμός και ανελευθερία

Σε όλα τα πιο πάνω βασίζεται ο τρόπος με τον οποίο
διδάσκεται η παγκόσμια και η κυπριακή ιστορία
στα σχόλια. Με αντεπιστημονικές πρακτικές όπως η
υποτίμηση της ιστορικότητας και της ιστορικής σημασίας,
αλλά και με αντιπαιδαγωγικές πρακτικές όπως η μη
καλλιέργεια κριτικής σκέψης και η «ευαγγελιοποίηση»
ενός και μόνο ιστορικού συγγράμματος, επιχειρείται
ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών και της κοινωνίας.
Τα ο ανιστόρητο και αντιεπιστημονικό υπόδειγμα
βαθμολόγησης για τις παγκύπριες εξετάσεις του
2016 είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα. Σύμφωνα με
το υπόδειγμα, ένας μαθητής παίρνει άριστα μόνο αν
ταυτίσει τις σοσιαλιστικές και τις φασιστικές ιδέες και
χαρακτηρίσει το σοσιαλιστικό κράτος ως ολοκληρωτικό.

Η θεωρία περί ολοκληρωτισμού επιδιώκει να
ταυτίσει σοσιαλισμό – φασισμό, ισχυριζόμενη ότι
είναι «καθεστώτα» με ένα κόμμα, τρομοκρατικά,
βίαια που καταργούν τον αστικό κοινοβουλευτισμό.
Έτσι παρουσιάζεται η (αστική) δημοκρατία ως το
αντίβαρο του ολοκληρωτισμού. Η θεωρία του
ολοκληρωτισμού επικεντρώνεται στην επιφανειακή
μορφή του κράτους (με αστικό κοινοβουλευτισμό ή
χωρίς), αποκρύπτοντας το ταξικό περιεχόμενο και
την ουσία της κρατική εξουσίας. Η φασιστική κρατική
εξουσία επιβάλει (μια πιο σκληρή) καπιταλιστική
διαχείριση, συγκεκαλυμμένη με την ρατσιστική
και μισαλλόδοξη ρητορική των εθνικών στόχων
αποκρύπτοντας την ταξική σύνθεση της κοινωνίας.
Αντίθετα, η σοσιαλιστική ιδεολογία και εξουσία
φέρνει στο προσκήνιο την ταξική σύνθεση της
κοινωνίας. Καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο και απελευθερώνει τις παραγωγικές
δυνάμεις προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας
μέσα από τις προοδευτικές σοσιαλιστικές σχέσεις
παραγωγής.

Διάβασε περισσότερα:
«Ο αντικομμουνισμός χθες και σήμερα»,
Συλλογικό έργο
Σύγχρονη Εποχή, 2006

Παραχάραξη ιστορίας
Η παραχάραξη της ιστορίας επιδιώκει να αποκρύψει τις
πραγματικές ιστορικές σχέσης φασισμού – σοσιαλισμού με
επικέντρωση την απόκρυψη της καθοριστικής συμβολής
των κομμουνιστών για το τσάκισμα του φασισμού κατά
τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όση προώθηση της αντικομουνιστικής ιδεολογίας και
αν χρηματοδοτήσει η άρχουσα τάξη, θα στοιχειώνεται
πάντα από την εικόνα της κόκκινης σημαίας πάνω στο
Ράϊχσταγ, που καταδεικνύει το τσάκισμα του φασισμού
από τον κόκκινο στρατό και τους λαούς της Ευρώπης.
Όσο και αν αποκρύπτουν την κυπριακή ιστορία,
κάθε χρόνο θα ξημερώνει η 16η Ιουνίου, επέτειος της
ιστορικής απόφασης του ΑΚΕΛ για κάλεσμα εθελοντικής
κατάταξης των μελών του στον ΒΠΠ για την ενίσχυση
του αντιφασιστικού αγώνα.
•Πέτρος Πέτρου
Μέλος ΕΔΟΝ Τ.Ο. Αθήνας
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το άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με το Φασισμό, αναζητώντας, ναι μεν ιστορικά στοιχεία και
γεγονότα, αλλά με πρίσμα όχι ιστορικής εκμάθησης γεγονότων, αλλά πολιτικής ερμηνείας και
πολιτικών συμπερασμάτων. Υπάρχει ανάγκη σήμερα να συζητάμε για τον φασισμό; Υπάρχει,
για τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτον, ο φασισμός-ναζισμός χάραξε βαθιά την ανθρωπότητα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά, άρα οφείλουμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Δεύτερο, η λαϊκή αφήγηση του φασισμού
αρκείται στο να αποδίδει τα χαρακτηριστικά αλλά και τα αποτελέσματα του φασισμού, στην σχιζοειδή
προσωπικότητα των εκάστοτε ηγετών π.χ. (Μουσολίνι, Χίτλερ), αγνοώντας τα πραγματικά χαρακτηριστικά
του φασισμού, κάτι που ελλοχεύει τον κίνδυνο επανάληψης της ιστορίας «αυτή την φορά σαν φάρσα».
Τρίτο, η σύγχρονη πραγματικότητα μας αναγκάζει να κοιτάξουμε πίσω, αφού τόσο οι υλικές προϋποθέσεις
(οικονομική κρίση, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι) όσο και η εμφάνιση και ενδυνάμωση νεοφασιστικών
κομμάτων, θυμίζουν πολύ το παρελθόν, την ιστορία του 20ου αιώνα.

Το σημείο καμπής για την ανάπτυξη του Φασισμού
Από τις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζονται τόσο στην Ιταλία όσο και στην Γερμανία φασιστικές ομάδες
οι οποίες εκκινούν τη δράση τους προδιαγράφοντας τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Βασικές επιδιώξεις
των φασιστικών ομάδων ήταν η κατάργηση της αστικής δημοκρατίας, η σύντριψη του κομμουνιστικού
- εργατικού κινήματος και η εγκαθίδρυση ανοικτού φασιστικού καθεστώτος. Σημείο καμπής για την
ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των φασιστικών κομμάτων, ειδικότερα στην Γερμανία, υπήρξε η κρίση
του 1929. Εκείνη την περίοδο κλείνουν τράπεζες, επιχειρήσεις, η παραγωγή μειώνεται δραματικά ενώ
εκατομμύρια εργαζόμενοι μένουν άνεργοι. Οι εργάτες είναι απεγνωσμένοι και αναζητούν ουσιαστικά λύση
από εκείνους που μπορούν να τους υπερασπιστούν απέναντι στην ασυδοσία του κεφαλαίου της εποχής.

Το ξεγέλασμα του λαού – Η ρητορική σε «δύο βάρκες»
Με τα όσα και σήμερα βιώνουμε, πολλές φορές καλούμαστε να απαντήσουμε, γιατί τα φασιστικά κόμματα
λαμβάνουν στήριξης από κάποιο μέρος του λαού. Είναι όλοι φασίστες; Κάποια βασικά αίτια επικράτησης
τους στον 20ο αιώνα, μπορούν να μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε και τη σημερινή κατάσταση. Εκ μέρους
των φασιστών υπήρχε απόλυτη κατανόηση της εποχής της κρίσης, όπως και απόλυτη κατανόηση της
αξιοποίησης της. Η χρήση των όρων «Έθνος», «Εθνικισμός», αλλά και ταυτόχρονα «Σοσιαλιστικό»,
«λαϊκό» παράλληλα με μια φιλολαϊκή ρητορεία υπέρ των χαμηλών στρωμάτων, έπαιξε τόσο
ιστορικά όσο και σήμερα, την δική της σημασία. Τα φασιστικά κόμματα, ασκούν μια ρητορεία
λαϊκής οικονομικής φιλοσοφίας και «έγνοιας» για τα εργατικά δικαιώματα και επιδόματα.
Συγκεκριμένα, αυτό μπορούμε να το δούμε καλύτερα εάν παρατηρήσουμε το πρόγραμμα των
Ναζί το 1922, το οποίο έγραφε: Από την μία: «απαιτούμε την ένωση όλων των Γερμανών σε
μια μεγάλη Γερμανία», «απαιτούμε γη και έδαφος, αποικίες για την εγκατάσταση του λαού
μας και του πλεονάζοντος πληθυσμού μας» , «μόνο όσοι έχουν γερμανικό αίμα μπορεί να
γίνουν πολίτες» Από την άλλη: «απαιτούμε την εθνικοποίηση των τραστ», «απαιτούμε
γενναιόδωρη αύξηση των συντάξεων», «απαιτούμε την άμεση κοινωνικοποίηση των
μεγάλων καταστημάτων». Πάντρεψαν δηλαδή δύο ασύνδετες έννοιες του σοσιαλισμού
και του εθνικισμού. Το ίδιο και σήμερα, όπου βλέπουμε φασιστικές δυνάμεις στον τόπο
μας να εφαρμόζουν την ίδια ακριβώς τακτική. Σημαντικό ρόλο στο ξεγέλασμα του
λαού, έπαιξε και η «αξιομνημόνευτη» προπαγάνδα των Ναζί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
που ο αρχηγός και ηγέτης της Ναζιστικής προπαγάνδας, Γιόσεφ Γκέμπελς, είναι τόσο
γνωστός σε όλο τον πλανήτη, παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ ηγέτης κόμματος ή κράτους.
Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος της προπαγάνδας αν υπολογίσουμε
ότι στο διάστημα 1933-1944 παρήχθησαν περισσότερες ταινίες στην Γερμανία παρά στο
Χόλυγουντ, την μητέρα της παραγωγής ταινιών!

Ξεκάθαρος ταξικός προσανατολισμός του Φασισμού – Στήριξη από και προς
το Κεφάλαιο
Φυσιολογικά, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που προαναφέραμε, η ταξική πάλη οξύνεται,
και το Γερμανικό κεφάλαιο ανησυχεί ιδιαίτερα από τις εργατικές οργανώσεις, τα συνδικάτα,
αλλά και τις διεκδικήσεις τους. Η αντικομουνιστική αποστολή των φασιστών, τους κατατάσσει
ως «σύμμαχους» ως προς το γερμανικό κεφάλαιο. Σιγά-σιγά, τα γερμανικά μονοπώλια, κάποια
συγκρατημένα και κάποια πιο ανοικτά, στηρίζουν το ναζιστικό κόμμα, επικεφαλής του οποίου ήταν
ο Χίτλερ, αφού ξεκάθαρος προγραμματικός στόχος του κόμματος ήταν «η ξερίζωση του Μαρξισμού».
Το 1933, μάλιστα, τα γερμανικά μονοπώλια δημιούργησαν ταμείο με 3 εκ. μάρκα για στήριξη του
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας. Η αντικομουνιστική φύση του φασισμού φαίνεται τόσο από
τον τρόπο κατάληψης της πλειοψηφίας της βουλής, όσο και τα όσα ακολούθησαν. Το 1933 οι Ναζί στη
Γερμανία καταλαμβάνουν το 43,7%, αλλά και πάλι δεν είχαν την πλειοψηφία στο γερμανικό κοινοβούλιο
και με πραξικοπηματικό τρόπο ακυρώνουν την εκλογή 81 βουλευτών κομμουνιστών, οπότε με αυτό
τον τρόπο ανακτούν την πλειοψηφία. Μόλις μέσα στις πρώτες έξι εβδομάδες φασιστικής εξουσίας,
φυλακίστηκαν πάνω από 18000 Γερμανοί κομμουνιστές, ενώ τα εργατικά συνδικάτα διαλύονται και
οι ηγέτες τους φυλακίζονται. Βέβαια, πέραν της επίθεσης προς το κομμουνιστικό – εργατικό κίνημα,
οι φασίστες «ξεπλήρωσαν», τη στήριξη του κεφαλαίου και ως προς την παραγωγική διαδικασία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση της Ναζιστικής κυβέρνησης για την αναγκαστική «εθελοντική
εργασία» όπου, σύμφωνα με στοιχεία της εποχής, οι εργάτες δούλευαν 80-100 ώρες εβδομαδιαίως
αμισθί, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά
Τόσο από την μελέτη της ιστορίας και της πολιτικής πρακτικής του φασισμού, όσο και από την αντιπαραβολή
στο σήμερα, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο ταξικός του ρόλος μέσα στην κοινωνία. Ο φασισμός δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει τη λύση στις ανάγκες των εργαζομένων, ούτε θέλει να τους
υπερασπιστεί ενάντια στις επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ορισμό του
Φασισμού όπως δόθηκε και από το μεγάλο αντιφασίστα Γ. Δημητρώφ: «ο φασισμός χαρακτηρίζεται ως
η πιο ανοικτή τρομοκρατική δικτατορία των πιο αντιδραστικών, των πιο ιμπεριαλιστικών στοιχείων του
χρηματιστικού κεφαλαίου» και το τσάκισμα του είναι υπόθεση ευρύτερα κοινωνική. Ειδικά σήμερα, με
το φασισμό να βρίσκει νόμιμη έκφραση και αντιπροσώπευση στη βουλή, το καθήκον μας είναι ακόμα πιο
μεγάλο. Η Αριστερά οφείλει να ηγηθεί του αγώνα για δημιουργία του ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου
με ευρύτερες αντιφασιστικές δυνάμεις εντός της κοινωνίας, πολεμώντας τόσο το φασισμό, όσο και την
προπαγάνδα του εντός του λαού
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
Πηγές:
Ντοκιμαντέρ «Φασισμός Α.Ε.»
Διάλεξη Καθηγητή-Συγγραφέα Βασίλη Λιόση
Βιβλίο: Φασισμός – Emilio Gentile
Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης - ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ
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1η Διεθνής Προπαρασκευαστική Συνάντηση
για το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών

Σ

τις 4, 5 και 6 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας,
η 1η Διεθνής Προπαρασκευαστική Συνάντηση (ΔΠΣ) για το 19ο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών (ΠΦΝΦ) που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία
το 2017. Η 1η ΔΠΣ κατακύρωσε την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ
για την διεξαγωγή του 19ου ΠΦΝΦ στην Ρωσία μεταξύ των ημερομηνιών 14/10/2017
– 22/10/2017.
Η 1η Διεθνής Προπαρασκευαστική Συνάντηση, σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας
για το επόμενο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Στη συνάντηση αυτή,
έδωσαν το παρών τους 32 Οργανώσεις νεολαίας και φοιτητών από όλο τον κόσμο και
έθεσαν τις πολιτικές βάσεις για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του επερχόμενου
φεστιβάλ. Κατά την 1η ΔΠΣ, εγκρίθηκαν το πολιτικό κάλεσμα του και το σύνθημα του
19ου ΠΦΝΦ: «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, πολεμάμε ενάντια
στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν μας κτίζουμε το μέλλον».
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πως μέσα από το 19ο ΠΦΝΦ τιμηθούν τα 100 χρόνια από
την Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, όπως επίσης και τα 70χρονα του
ΠΦΝΦ. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το 19ο ΠΦΝΦ αφιερωθεί στον Ερνέστο Τσε
Γκεβάρα καθώς το 2017 θα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την δολοφονία του, όπως
επίσης και στον Μοχάμεντ Αμπνταλαζίζ ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα. Ο Μοχάμεντ
Αμπνταλαζίζ, ηγέτης του λαού της Δυτικής Σαχάρας, η οποία αποτελεί την τελευταία
αποικία στην Αφρικανική ήπειρο, αφιέρωσε όλη του την ζωή στον αγώνα του λαού του
για απελευθέρωση και ανεξαρτησία και το όνομα του έχει συνδεθεί γενικότερα με τον
αντί-αποικιακό αγώνα.
Η 1η ΔΠΣ έκλεισε μέσα σε ένα κλίμα αρκετά πανηγυρικό με ενθουσιασμό και αισιοδοξία
για την πραγματοποίηση ενός πετυχημένου ΠΦΝΦ. Στην παρουσία του αντιπροέδρου της
Βενεζουέλας, αρκετών υπουργών και διαφόρων πρεσβειών, πραγματοποιήθηκε και η
τελετή μεταφοράς της σημαίας του ΠΦΝΦ από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Κατά
την τελετή, η ΠΟΔΝ, η οποία και αποτελεί τον κύριο πυλώνα του ΠΦΝΦ, δια του προέδρου
της Νικόλα Παπαδημητρίου (μέλος του ΚΣ της ΕΔΟΝ), απηύθυνε κάλεσμα στου νέους
του κόσμου να προβούν στη σύσταση των Εθνικών Προπαρασκευαστικών Επιτροπών
(ΕΠΕ), οι οποίες μέσα από τη συμμετοχή όλων των προοδευτικών οργανώσεων θα
μεταδώσουν τα μηνύματα και τους στόχους του Φεστιβάλ στις χώρες τους, αγκαλιάζοντας
κάθε νέο και νέα που δε συμβιβάζεται με τον ιμπεριαλισμό και οραματίζεται ένα κόσμο
της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκ μέρους της ΕΔΟΝ,
συμμετείχε επίσης το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Δημήτρης Ιωάννου.

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
10 Ιουνίου στην Καισαριανή στην
Αθήνα, στο χώρο δίπλα στο
Θυσιαστήριο, κοινή εκδήλωση –
αφιέρωμα από το ΚΣ της ΚΝΕ και το ΚΣ της
ΕΔΟΝ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση τίμησε το
έργο δύο μεγάλων συνθετών, του Χρήστου
Λεοντή και του Μάριου Τόκα.
Τόσο η πολιτιστική δράση της ΕΔΟΝ, όσο και
της ΚΝΕ, αποτελούν διαχρονικά ένα σημαντικό
κομμάτι προώθησης και διαφύλαξης του
πολιτισμού σε Κύπρο και Ελλάδα. Μέσα από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, οι δύο Οργανώσεις
έφεραν τους νέους σε επαφή με το πρωτοπόρο
καλλιτεχνικό έργο των δύο συνθετών, που
μελοποίησαν τα έργα μεγάλων μας ποιητών
και που τα τραγούδια τους δέθηκαν με τους
αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος
της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ΚΣ της ΕΔΟΝ
εκπροσώπησε με την παρουσία του στον χώρο
της εκδήλωσης ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ
Χρίστος Χριστόφιας. Επίσης, στην εκδήλωση
έδωσαν τον παρών του Κύπριοι φοιτητές, μέλη
της Τ.Ο. της ΕΔΟΝ στην Αθήνα.
Αντίστοιχη πολιτιστική εκδήλωση είχε
πραγματοποιηθεί το 2009 στην Αθήνα,
αφιερωμένη στους ποιητές Κώστα Βάρναλη
και Θεοδόση Πιερίδη. Τέτοιου είδους κοινές
εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα των διαχρονικών
αδελφικών σχέσεων της ΕΔΟΝ και της ΚΝΕ,
οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και
βρίσκονται στο ίδιο μετερίζι πάλης.

Τα Παγκόσμια Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, γεννήθηκαν μέσα από τις στάχτες του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως ανάγκη για την ενδυνάμωση της ενότητας των νέων ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, το φασισμό, την αποικιοκρατία, την κατοχή και τις διακρίσεις. Μέσα
από αυτή την 70χρονη ιστορική παράδοση και τις παρακαταθήκες των Φεστιβάλ, η
ΕΔΟΝ θα πρωτοστατήσει για άλλη μια φορά, έτσι ώστε το Φεστιβάλ αυτό να καταστεί το
μεγαλύτερο συναπάντημα της νεολαίας για ειρήνη και τερματισμό των ιμπεριαλιστικών
πολέμων. Για ένα κόσμο, χωρίς αδικία και εκμετάλλευση.

παραπολιτικά

