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Η

επιλογή του πιο πάνω συνθήματος για την φετινή
εκστρατεία εγγραφής μελών στην ΕΔΟΝ, δεν είναι
καθόλου τυχαία. Αποτυπώνει την ανάγκη ο κάθε νέος
και νέα να απορρίψει όλα όσα του παρουσιάζουν ως
δεδομένα και να αλλάξει «κανάλι».

Μέσα από τη φετινή εκστρατεία, βασικό παραμένει
το ερώτημα-πρόκληση για το τι στάση ζωής
διαλέγει ο καθένας. Την αποδοχή των όσων μας
παρουσιάζουν και θέλουν να μας επιβάλουν ή την απόρριψη και
την αμφισβήτηση; Τον συμβιβασμό με την παρούσα κατάσταση ή
την προσπάθεια για ανατροπή και αλλαγή; Τον μοναχικό δρόμο
ή την συλλογική προσπάθεια και τον ανυποχώρητο αγώνα
αντιμετώπισης των μικρών και μεγάλων προβλημάτων;

Για τον κόσμο της ειρήνης

Απέναντι στη θηριωδία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επεμβάσεων, δεν μένουμε απαθείς. Σε μια περίοδο που η περιοχή
μας μυρίζει πραγματικά μπαρούτι από τον πόλεμο και τις εμφύλιες
διαμάχες, ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους και δακτυλοδείχνουμε
τον πραγματικό υπαίτιο, που δεν είναι άλλος από τον ιμπεριαλισμό,
τις ΗΠΑ-ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτούς που με τις αποφάσεις τους,
σκορπούν το θάνατο και την καταστροφή. Όλους όσοι εξέθρεψαν
και στηρίζουν το τερατούργημα του «Ισλαμικού Κράτους».
Διαφέρουμε από τους υπόλοιπους γιατί λέμε το εξής απλό: Οι
χιλιάδες των θαλασσοπνιγμένων προσφύγων και των άλλων τόσων
που αναζητούν όχι μια καλύτερη ζωή, αλλά τη ζωή, δεν είναι το
τίμημα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που πληρώνουν, αλλά
του πολέμου για τον έλεγχο του πετρελαίου και των ενεργειακών
πηγών της περιοχής. Δεν συμμεριζόμαστε την επιλεκτική ευαισθησία
και την υποκρισία της ΕΕ και τόσων άλλων που κλείνουν σύνορα,
εντείνουν την καταστολή και στην τελική το ρατσισμό και την
ξενοφοβία.
Ξεχωρίζουμε από τους άλλους, γιατί λέμε αλήθειες για τους
ενόχους, αναλαμβάνουμε δράση και εκφράζουμε στην πράξη την
αλληλεγγύη μας.

Για την Κύπρο της ειρήνης

Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Απορρίπτουμε τη διχοτόμηση
και στεκόμαστε σταθερά απέναντι στον εθνικισμό-σοβινισμό.
Παραμένουμε σταθεροί και πιστοί στον αγώνα μας για απελευθέρωση
και επανένωση.
Αντιμετωπίζουμε το δίλλημα που μπαίνει ενώπιον μας και λέμε
ξεκάθαρα: Η μόνη λύση που μπορεί να μας απαλλάξει από την
κατοχή, τον εποικισμό και τις ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
δεν είναι άλλη από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Λύση με
πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Λύση για ένα κράτος με μία κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα
και μία ιθαγένεια.
Δεν εφησυχαζόμαστε από τους χειρισμούς του προέδρου Αναστασιάδη,
άλλα ούτε και παρασυρόμαστε από τις μαξιμαλιστικές θέσεις που
θέτουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Επιμένουμε αποφασιστικά και
προσηλωμένα στο στόχο της λύσης μέσα από τις συνομιλίες, με
εμμονή σε θέσεις και αρχές. Δεν εγκαταλείπουμε το διακηρυγμένο
στόχο της αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου και εναντιωνόμαστε
στην όποια προσπάθεια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ή στα
παρακλάδια του, όπως είναι ο «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη».
Γνωρίζουμε πως οι εξελίξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Τουρκία,
οδηγούν σε μια επικίνδυνη φασιστικοποίηση της χώρας η οποία δεν
θα αφήσει ανεπηρέαστο το Κυπριακό. Παρόλα αυτά δεν αφήνουμε
τους συμπατριώτες μας τουρκοκύπριους στις αγκάλες της αντίδρασης
και της Τουρκίας. Απλώνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας στους
τουρκοκύπριους νέους για να οικοδομήσουμε μαζί την κοινή μας
πατρίδα.
Θυμίζουμε στους κυβερνώντες και σε πολλούς άλλους πως η νεολαία
δεν πρόκειται να ακολουθήσει το δρόμο της ιστορικής λήθης που
θέλουν να μας επιβάλουν. Κρατάμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια
και υψώνουμε ακόμα πιο ψηλά τη σημαία της Κύπρου.

Για τα δικαιώματα της νεολαίας

Δεν δεχόμαστε πως το μέλλον της νέας γενιάς θα εξαρτάται
από τις πολιτικές λιτότητας που πρόθυμα εκτελεί και προωθεί
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη. Ο κάθε νέος και νέα δεν
μπορεί να βλέπει το μέλλον του να κουρελιάζεται στο όνομα της
πολυδιαφημιζόμενης ανάκαμψης που μας θέλει να επωμιζόμαστε
το βάρος της κρίσης.
Δεν αποδεχόμαστε πως οι νέοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το
ψευδοδίλημα ανεργία ή μετανάστευση, ή πολύ περισσότερο,
ανεργία ή ανασφάλιστη δουλειά των 500 ευρώ. Ούτε βέβαια
μας βρίσκει σύμφωνους η λογική του «κάνε υπομονή για να
περάσουμε».
Αρνούμαστε η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια να
θυσιάζονται στο βωμό των πολιτικών που θέλουν τα πάντα να
ιδιωτικοποιούνται και να ξεπουλιούνται στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Δεν είμαστε διατεθημένοι να δεχτούμε τη λογική της κυβέρνησης
που μοιράζει τη φτώχεια για να βλέπουν οι λίγοι τα κέρδη τους
να αυξάνονται.
Αντιστεκόμαστε στον ετσιθελισμό τους, την ενίσχυση της
καταστολής (βλ. κάρτα οπαδού) και την αναξιοκρατία.
Αντιπαρατάσσουμε τα αυτονόητα για εμάς, όπως είναι η
μόρφωση για όλους, το δικαίωμα στη δουλειά, η δουλειά με
δικαιώματα.

Για το δικαίωμα στη μόρφωση

Δεν θα παραμείνουμε απλοί θεατές και χειροκροτητές της
λογικής του Υπ. Παιδείας που θέλει όλο και περισσότερους
φοιτητές να στερούνται της κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Της
ίδιας λογικής που νομιμοποιεί την αυθαιρεσία των ιδιωτικών
πανεπιστημίων να αισχροκερδούν. Της ίδιας λογικής που
χαϊδεύει τα αυτιά στις αρχές του Παν. Κύπρου όταν ετσιθελικά
επιβάλλουν επιπρόσθετα και υποχρεωτικά οικονομικά βάρη
στους φοιτητές (βλ. υποχρεωτική ασφάλιση υγείας). Της
ίδιας λογικής που θέλει τους νεοεισερχόμενους φοιτητές
των πανεπιστημίων της Ελλάδας να καταβάλουν, για πρώτη
φορά, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να εξασφαλίσουν
την εγγραφή τους.
Δεν μας μένει άλλη επιλογή από τη δυναμική αντίδραση
κόντρα στη βαθιά συντηρητική στροφή των σχολείων
μας. Συντηρητικοποίηση που επιβάλλεται μέσα από
τους πειραματισμούς στα αναλυτικά προγράμματα, την
επαναξιολόγηση των κανονισμών λειτουργίας, τις εγκληματικές
παρεμβάσεις στις μαθητικές εκλογές (βλ. διορισμένη ηγεσία
ΠΣΕΜ). Όλα αυτά, συμπληρώνονται με τη δογματική επιμονή
του Υπ. Παιδείας να επιβάλει ένα έντονα εξετασιοκεντρικό
χαρακτήρα στα σχολεία (βλ. εξετάσεις ανά τετράμηνο), παρά
την αντίδραση σχεδόν ολόκληρης της κοινωνίας.

Αλλάζουμε Κανάλι

Για την ΕΔΟΝ, η αναγνώριση των πιο πάνω είναι το πρώτο
μεγάλο βήμα που πρέπει να κάνει ο κάθε νέος και νέα. Δύσκολο
βήμα αν αναλογιστούμε την απαξίωση, την απάθεια και την
ισοπέδωση που επιβάλλεται.
Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να
αποδεικνύουμε πως «δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Πως με την
οργανωμένη πάλη μέσα από τις γραμμές της ΕΔΟΝ - στο σχολείο,
στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά και στην ανεργία - οι αγώνες
σου μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.
Για όλα αυτά και πολύ περισσότερα λοιπόν, αλλάζουμε «κανάλι».
Επιλέγουμε το κανάλι του αγώνα και της διεκδίκησης. Αυτό
το «κανάλι» που δεν μας θέλει δούλους στον 21ο αιώνα. Που
αφήνει ανοικτή την προοπτική για ένα ευτυχισμένο μέλλον στο
οποίο θα κυριαρχεί η ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η
κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια κοινωνία χωρίς πολέμους και
εκμετάλλευση. Για την κοινωνία του σοσιαλισμού.
•Βάκης Χαραλάμπους
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

Ανοικτά άφησαν τα καταστήματα τους τον
δεκαπενταύγουστο οι γνωστοί πάφτωχοι της
κοινωνίας μας. Σκεφτείτε ανάγκη που έχουν
οι άνθρωποι για να μπορούν να τα βγάλουν
πέρα. Ούτε οι Κυριακές δεν τους φτάνουν.
Κυρία Ζέτα μου δώσε στον κ.Σιακόλα και
κανένα μεταμεσονύκτιο ωράριο να βγάλει
το ψωμί του, μην τον αφήσουμε νηστικό!
#tipota_anoikto_argies_kai_kyriakes
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ΣΙΚΕντευξη με τον
εκπρόσωπο της
Ομοσπονδίας Εργοδοτών
& Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Κύπρου
«Ν» Έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές
για τη θέση σας για περαιτέρω μειώσεις
των μισθών κάτι το οποίο έχει προκαλέσει
την αντίδραση των εργαζομένων και των
συντεχνιών. Δεν θεωρείται ότι αυτή είναι
μια ανεύθυνη στάση;
Αντιθέτως, ανεύθυνη στάση θα ήταν να
απολύαμε εργαζόμενους. Εμείς κοιτάζουμε με
συνέπεια τους συμπολίτες μας και προτείνουμε
μια συμβιβαστική λύση η οποία θα μειώσει
την ανεργία και θα αποτελέσει το κλειδί για
την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η κίνηση
αποτελεί πράξη ευθύνης.
«Ν» Αν η μείωση των μισθών
συνεπάγεται μείωση της ανεργίας τότε
πως εξηγείτε το γεγονός ότι παρά τη
συνεχόμενη μείωση εδώ και 12 τρίμηνα η
ανεργία βρίσκεται στο ζενίθ;
Ε τώρα δεν θα παίζουμε με τα νούμερα. Η
δική μας η άποψη είναι ότι δεν μπορούν
να υπάρχουν δουλειές χωρίς εμάς τους
εργοδότες. Για να υπάρχουμε και εμείς
όμως πρέπει οι επιχειρήσεις μας να είναι
βιώσιμες και κερδοφόρες. Δεν μπορούν να
συνεχιστούν οι παράλογοι φουσκωμένοι
μισθοί που δίνονται μέχρι τώρα και δεν
ανταποκρίνονται στην παραγωγή.
«Ν» Μας είπατε για παράλογους
μισθούς που δεν ανταποκρίνονται
στην παραγωγή. Δηλαδή υπάρχουν
εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με
περισσότερο από όσο παράγουν;
Όχι βέβαια. Κορόιδα είμαστε; Αν κάποιος δεν
έπαιρνε λιγότερα από όσα παράγει δεν θα
υπήρχε νόημα να τον εργοδοτήσουμε καθώς
δεν θα μας απόφερε κέρδος. Κοιτάξετε,
διευθύνουμε επιχειρήσεις όχι φιλανθρωπικά
ιδρύματα. Στο τέλος της ημέρας αν κάποιου
εργαζόμενου δεν του αρέσει μπορεί να πάει
στο σπίτι του, ευτυχώς υπάρχουν πολλές
χιλιάδες άνεργοι που θα χαρούν να τον
αναπληρώσουν με λιγότερο κόστος.
«Ν» Μα αυτή η λογική λιτότητας είναι
η λογική που εφαρμόζεται παγκοσμίως
και μας έφερε στη σημερινή κατάσταση.
Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι είναι
η βίαιη μείωση των απολαβών των
εργαζομένων, που μεγαλώνει την κρίση
ζήτησης στην αγορά και δημιουργεί
αυτόν τον καταστροφικό κύκλο;
Ε και τι να κάνουμε δηλαδή; Να πληρώνουμε
αυξημένους μισθούς και να μειώνουμε τα
κέρδη μας; Ας αφήσουμε την αγορά να
δουλέψει μόνη της χωρίς παρεμβάσεις και
θα δείτε ότι στο τέλος ο καθένας θα πάρει
ότι αξίζει.
«Ν» Για να πάρει ο καθένας αυτό που
αξίζει δεν πρέπει να αμείβεται ανάλογα
με αυτό που παράγει;
Μα τι λέτε τώρα, πλάκα μας κάνετε; Αυτά
που λέτε δεν μπορούν να ισχύσουν. Αν ο
καθένας παίρνει όσα παράγει τότε πως θα
ζήσουμε εμείς που δεν παράγουμε τίποτα;
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T

ο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ συγχαίρει θερμά τους Κύπριους
αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο
της Βραζιλίας. Η αυξημένη συμμετοχή Κύπριων αθλητών αλλά
και τα αποτελέσματα τους στους φετινούς Ολυμπιακούς του Ρίο,
καταδεικνύουν τη μεγάλη και χρόνια προσπάθεια που καταβάλλουν
οι αθλητές μας. Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και οι προπονητές,
αλλά και οι οικογένειες των Κύπριων αθλητών που στέκονται στο πλευρό
τους αυτά τα χρόνια και τους δίνουν δύναμη να συνεχίσουν την τιτάνια
αυτή προσπάθεια.
Σημαντική συμβολή έχουν επίσης οι σχεδιασμοί αλλά και τα κίνητρα που
έχουν εφαρμοστεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού και τις εθνικές ομοσπονδίες. Κίνητρα τα οποία βοήθησαν
στη συμμετοχή και στην επαφή των κυπρίων με τα ολυμπιακά αθλήματα.
Την ίδια στιγμή δεν θα μπορούσαμε να μην συγχαρούμε την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή που είχε την ευθύνη για τον καταρτισμό και τη
γενικότερη παρουσία της ολυμπιακής ομάδας στο Ρίο.
Η αυξημένη συμμετοχή αθλητών αλλά και οι επιτυχίες του Μάριου
Γεωργίου στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική, του Απόστολου
Παρέλλη στη δισκοβολία, του Παύλου Κοντίδη στα Lazer της ιστιοπλοΐας,
του Κυριάκου Ιωάννου και του Δημήτρη Χονδροκούκη στο ύψος αλλά και
του Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110 μέτρα μετ’ εμποδίων αποδεικνύουν πως η
Κύπρος μπορεί και πρέπει να στηρίξει ακόμα περισσότερο τους αθλητές
μας αλλά και να δώσει ακόμα περισσότερη στήριξη στον αθλητισμό.

Όχι λιτότητα στον αθλητισμό
Η ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας στους νέους συμβάλει σημαντικά
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, τη σωματική
και πνευματική τους υγεία, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του
χαρακτήρα τους. Ως ΕΔΟΝ αγωνιζόμαστε για να μην γίνεται ο αθλητισμός
στόχος των πολιτικών λιτότητας της κυβέρνησης. Με διάφορες δράσεις
και συναντήσεις αναπτύσσουμε τις θέσεις μας που έχουν ως στόχο την
προστασία του αθλητισμού αλλά και τη βελτίωση του σε όλα τα επίπεδα.

αθλητισμός
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Μερικές από τις προτάσεις της ΕΔΟΝ για τον αθλητισμό:
• Αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με τη μελέτη και
προώθηση μέτρων με στόχο την υγεία των μαθητών.
• Την αξιοποίηση των σχολικών αθλητικών χώρων τις ώρες που δεν χρησιμοποιούνται για τις σχολικές
ανάγκες, μέσα από τη συνέχιση και επέκταση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου.
• Την επέκταση του μαζικού αθλητισμού με την αναβάθμιση του προγράμματος «Αθλητισμός για
Όλους» και την εκπόνηση νέων εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλες τις
ομάδες του πληθυσμού.
• Περαιτέρω επέκταση του προγράμματος του ΚΟΑ για τον κοινωνικό αθλητισμό με την ενεργό
συμμετοχή των τοπικών αρχών, που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μικρών και απλών αθλητικών
εγκαταστάσεων
• Αναγνώριση του ρόλου και στήριξη των αθλητικών – μορφωτικών συλλόγων στην ανάπτυξη του
αθλητισμού και προώθηση αθλημάτων χαμηλού κόστους
• Ανάπτυξη και στήριξη του αγροτικού ποδοσφαίρου που τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται όλο και
περισσότερο

Φώτα, πυροτεχνήματα, εκατομμύρια ευρώ και από πίσω πείνα!
Με το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων, δεν θα ξεχάσουμε τα πυροτεχνήματα κατά την τελετή έναρξης,
τα φαντασμαγορικά show κατά την τελετή λήξης, τους διάσημους στις κερκίδες. Έξω από την οθόνη
της τηλεόρασης μας ωστόσο υπάρχει, υπάρχουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Για ακόμα μια φορά
σε ολυμπιακούς αγώνες ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά για να κρύψουν την πραγματική εικόνα. Για να
προβάλουν τα υπέροχα τοπία, τα τεράστια γήπεδα που δημιούργησαν για το μεγάλο γεγονός. Μια
διοργάνωση για την οποία ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια ευρώ από τη διοργανώτρια χώρα, ενώ την
ίδια στιγμή εκατομμύρια κόσμος βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της πείνας.
Η Κυβέρνηση της χώρας προώθησε αντιλαϊκά μέτρα που οξύνουν τα φαινόμενα φτώχειας στη χώρα,
στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις επενδύσεις για τη διοργάνωση αυτή.
Ως ΕΔΟΝ, επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη μας σε ολόκληρη την κοινωνία της
Βραζιλίας που αντιδρά πραγματοποιώντας μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Για εμάς ο αθλητισμός
αποτελεί κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται και να προβάλλεται απλόχερα στην κοινωνία
και ειδικότερα στους νέους.
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ι εξελίξεις τρέχουν στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου. Συνεχίζονται οι εκκαθαρίσεις από τις δομές του κράτους και του στρατού,
όσων σχετίζονται με το δίκτυο του ιμάμη επιχειρηματία Φετουλάχ Γκιουλέν που
κατηγορείται από την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΚΔΑ) ότι βρίσκεται πίσω από το πραξικόπημα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί
ότι ο Γκιουλέν υπήρξε μέχρι πρόσφατα στενός σύμμαχος του ΚΔΑ, αλλά και του
Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπιναλί
Γιλντιρίμ, ανακοίνωσε ότι πέραν των 40.000 ανθρώπων τέθηκαν υπό κράτηση μετά
την απόπειρα πραξικοπήματος, έχει διακοπεί η λειτουργία 4.262 εταιρειών και
θεσμών που διατηρούσαν δεσμούς με τον Γκιουλέν και 79.900 παύτηκαν από τα καθήκοντά
τους σε Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Δημόσια Διοίκηση και Δικαστικό Σώμα.
Παράλληλα με τις εσωτερικές διεργασίες, οι εξελίξεις στο εξωτερικό μέτωπο προκαλούν
όλο και περισσότερες ανησυχίες στην ήδη έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή. Τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι γραμμές, τουρκικά τεθωρακισμένα, μαζί με στρατιώτες των ειδικών
δυνάμεων εξαπέλυσαν χερσαία επέμβαση στη Συρία με σκοπό την απώθηση από την ΤουρκοΣυριακή μεθόριο, τόσο του Ισλαμικού Κράτους, αλλά και των Κούρδων μαχητών του YPG,
τους οποίους η Άγκυρα κατατάσσει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αρκετές
ήταν οι αναφορές που με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρρυ, οι
ΗΠΑ κάλυψαν πλήρως την Τουρκία. Φυσικά δε λείπουν και οι προστριβές μεταξύ των δυο
συμμάχων, αφού τον τελευταίο μήνα δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο
που εμμέσως κατηγορούν τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ότι γνώριζαν για το πραξικόπημα.
Επιπλέον, η Τουρκική κυβέρνηση κάλεσε τις ΗΠΑ να εκδώσουν τον Γκιουλέν στην Τουρκία
και όπως φαίνεται το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο έντονων παζαριών μεταξύ
των δυο συμμάχων.
Η όλη αβεβαιότητα είχε και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην Τουρκική οικονομία. Ο οίκος
αξιολόγησης Fitch άλλαξε την δανειοληπτική ικανότητα της Τουρκίας σε ΒΒΒ- που βρίσκεται
λίγο πιο πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια». Ταυτόχρονα, η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια δανεισμού, παρόλο τον ψηλό πληθωρισμού στη χώρα.
Στο στόχαστρο οι εργαζόμενοι.
Για το λαό της Τουρκίας το ζήτημα δεν είναι να εγκλωβιστεί στην ψευδεπίγραφη επιλογή μεταξύ
πραξικοπήματος ή κυβέρνησης Ερντογάν-AKP, αφού έχει πείρα τόσο από πραξικοπήματα, όσο
και από το AKP. Η ματωμένη ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ήρθε πάνω στα
συντρίμμια των εργατικών δικαιωμάτων με την παράλληλη καταστολή των συνδικαλιστικών
ελευθεριών και του εργατικού κινήματος. Το ζήτημα για το λαό είναι με την αυτοτελή του
δράση και κάτω από τις δικές του σημαίες να ανοίξει το δρόμο για την χειραφέτησή του.
Μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες και σύνθετες συνθήκες, και μέσα σε καθεστώς εκτάκτου
ανάγκης, το ΚΚ Τουρκίας μαζί με προοδευτικές προσωπικότητες καλεί σήμερα, 4 του
Σεπτέμβρη, σε μεγάλη συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη με σύνθημα: «Στην αντίδραση,
τον ιμπεριαλισμό και τους πραξικοπηματίες δεν θα σκύψουμε το κεφάλι».
•Αλέξης Αντωνίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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συνέντευξη

«N» :Θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσον είναι λειτουργικό το καινούριο
πρόγραμμα στα σχολεία; Υπάρχουν κενά;
Ήταν πολύ πιεστική η περσινή χρονιά, όπου κατατέθηκε η πρόταση
από το Υ. Παιδείας να φύγουμε από το Ενιαίο Λύκειο και να μπουν στα
σχολεία οι κατευθύνσεις. Η αρχική σκέψη του υπουργείου ήταν τα κλειστά
πεδία, 4 ομάδες προσανατολισμού με 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα
επιλεγόμενο. Ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων, αντιλαμβανόμενοι
ότι το Ενιαίο Λύκειο με τη πάροδο του χρόνου χρειαζόταν αλλαγή, δώσαμε
μάχη με διάφορους φορείς για να μπορούν οι μαθητές να μπορούν
να επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής και να υπάρχουν 2 υποχρεωτικά.
Ναι υπήρχαν κενά καθώς αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα των μικτών
τμημάτων, που προκύπτουν πεδία να έχουν κοινά μαθήματα, παρόλα
αυτά έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης της πρότασης
αυτής να μελετήσει το ζήτημα καθώς είχαμε έντονες διαφωνίες. Λόγω
του ότι εισακουστήκαμε φέτος θα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση
στο θέμα ομάδων προσανατολισμού και αναμένουμε και από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μια πρώτη μελέτη για την πρώτη χρονιά αυτού
του προγράμματος. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε σε επιφυλακή για να
επέμβουμε όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν κένα.
«N»: Ένα ζήτημα στο οποίο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις είναι το θέμα των
εξετάσεων ανα τετράμηνο στη Μέση Εκπαίδευση. Ποία είναι η θέση της
Συνομοσπονδίας Γονέων;
Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ακόμα πισωγύρισμα. Με
τις εξετάσεις θα επιβαρυνθούν οι μαθητές με επιπρόσθετα φροντιστήρια
και θα γίνει ένα σχολείο διαρκών εξετάσεων. Εμείς έχουμε σαν άποψη
ότι η αξιολόγηση και η βαθμολογία του μαθητή πρέπει να γίνεται και
με άλλους τρόπους πέρα από το ψυχρό διαγώνισμα.
Ενώ είχαμε την μετατροπή των τριμήνων σε τετράμηνα στη λογική του
περισσότερου χρόνου γνωριμίας καθηγητών-μαθητών, των μικρών
διαγωνισμάτων, των project, να γίνονται βιωματικές προσεγγίσεις
των μαθημάτων, έρχεται το Υπουργείο να προσθέσει εξετάσεις ανα
τετράμηνο χωρις να επεξεργαστεί τις πιο πάνω προτάσεις. Αυτό που
υπολέιπεται από τα σχολεία είναι ο έλεγχος, η σωστή αξιολόγηση και
η επιμόρφωση. Σε αυτά είμαστε κάθετοι.
Έχουμε συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα -πλην του ΔΗΣΥ
και του ΕΛΑΜ - και έχουμε αναπτύξει τη διαφωνία μας, δώσαμε μάχη
στην επιτροπή παιδείας και πείσαμε όλους τους φορείς ότι αυτό το μέτρο
δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά. Φυσικά είμαστε
έτοιμοι για τον νέο κύκλο διαλόγου που θα ξεκινήσει.
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ολλά δισεκατομμύρια ευρώ ποντάρονται κάθε
χρόνο. Για κάποιους είναι η «συναρπαστική» ιδέα
του γρήγορου και εύκολου κέρδους, το ρίσκο, η
«ελπίδα». Για κάποιους μία από τις «διασκεδάσεις»
που προσφέρονται σε αυτή την κοινωνία. Για
ορισμένους ανθρώπους, κάτω από ορισμένες
συνθήκες, εξελίσσεται σε ένα πάθος, μια εξάρτηση που τους
καταστρέφει τη ζωή. Ένας, όμως, βγαίνει πάντα κερδισμένος: Οι
επιχειρήσεις που «εμπορεύονται» τα τυχερά παιχνίδια, δηλαδή
το ντόπιο και πολυεθνικό κεφάλαιο. Είναι τόσα πολλά τα κέρδη,
που οι επιχειρήσεις, τα πλυντήρια ξεπλύματος μαύρου χρήματος
και οι κυβερνήσεις τους, έχουν «δισεκατομμύρια» λόγους να
καταστήσουν το «κι αν σου κάτσει;» κυρίαρχη λογική στην
ανθρώπινη σκέψη.
Ο τζόγος ανήκει και στα χέρια του κράτους και στα χέρια
ιδιωτών. Στο κράτος, άμεσα ή έμμεσα, ανήκει το χρηματιστήριο
, τα «τυχερά παιχνίδια» του ΟΠΑΠ, τα κρατικά λαχεία. Από εκεί
και πέρα τα παιχνίδια είναι αμέτρητα. Το ιδιωτικό κεφάλαιο
κερδίζει από τα καζίνο μέχρι και από εικονικές κυνοδρομίες
μέσω διαδικτύου. Στο χάος αυτό υπάρχει και ο τηλεοπτικός
τζόγος. Από τα τηλεπαιχνίδια που καλλιεργούν τη λογική του
εύκολου κέρδους, έως αυτά όπου συμμετέχεις πληρώνοντας
αδρά το κάθε λεπτό της τηλεφωνικής κλήσης.
Μαρτυρία ατόμου που αποτάθηκε σε κέντρο αποτοξίνωσης,
εξηγεί πως «νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο κάλυπτε όλα τα
κενά που είχε στη ζωή του. Ξεχνιότανε από όλα τα προβλήματα,
οικογενειακά, οικονομικά, επαγγελματικά, συναισθηματικά, τα
οποία το πάθος του για τον τζόγο τελικά τα όξυνε.”
Όλα στο καζίνο μοιάζουν «ειδυλλιακά». Ευχάριστο περιβάλλον,
χλιδή, όλοι αντιμετωπίζονται «ισότιμα», ανεξαρτήτου
κοινωνικής προέλευσης, μας εξηγεί. «Επειδή είχα καταχωρηθεί
σαν “πελάτης”, όλα ήταν δωρεάν: Γεύματα, ποτά, διαμονή
σε πολυτελή δωμάτια, τα πάντα! Όλοι εκεί σε αντιμετωπίζουν
με ευγένεια, σε κάνουν να νιώθεις άνετα και ξεχωριστή
προσωπικότητα, κι ας είσαι χρεωμένος “μέχρι το λαιμό”. Αρκεί
να μην κάνεις φασαρίες. Μπορούσα να πάω να μείνω δωρεάν σε
ένα από τα δωμάτια ένα Σαββατοκύριακο κι ας μην παίξω. Το
είχα κάνει κανα δυο φορές, κρατήθηκα και δεν έπαιξα. Όμως
δεν τους νοιάζει. Δε χάνουν. Ξέρουν πως εξαιτίας του πάθους
σου, αργά ή γρήγορα θα πας και θα στα πάρουν.»
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Κύπρος – Χρηματιστήριο
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την κυπριακή καταστροφή, τη χρηματιστηριακή
φούσκα του 2000, όπου αρκετοί επιτήδειοι κατέστρεψαν χιλιάδες μικρομεσαίες οικογένειες, που
οι περισσότερες ακόμα δεν έχουν ορθοποδήσει. Το Χρηματιστήριο λοιπόν, είναι ένας ακόμα άλλος
μηχανισμός συγκέντρωσης κεφαλαίων και ανακατανομής εισοδημάτων σε όφελος της πλουτοκρατίας.
Ακόμα μια κυπριακή τραγωδία, για την οποία δεν τιμωρήθηκε κανένας.

Μεγάλος χαμένος ο λαός
Στους χαμένους από τη λειτουργία των ιδιωτικών καζίνο συγκαταλέγονται πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο
λαός, είτε άμεσα, ρισκάροντας και πολλές φορές χάνοντας το εισόδημά του στα καζίνο, είτε έμμεσα
με την αύξηση της εγκληματικότητας, της τοκογλυφίας, των παράνομων κυκλωμάτων κλπ. Τα
φαινόμενα αυτά εμφανίζονται ολοένα και εντονότερα.
Ο τζόγος λοιπόν, δεν επηρεάζει μόνο τα ίδια τα άτομα. Επηρεάζει έμμεσα και ανθρώπους που
βρίσκονται στον κοινωνικό περίγυρο των τζογαδόρων. Ξετινάζει οικονομικά, προκαλεί αμέλεια
των οικογενειακών υποχρεώσεων, μειώνει την απόδοση στην εργασία. Προκαλεί νεύρα, άγχος,
κατάθλιψη και γενικότερα ψυχολογικά νοσήματα. Ακόμα αποξενώνει το άτομο από κοινωνικά
δρώμενα, δημιουργεί ψευδαισθήσεις και παραπλανεί τη λογική. Προκαλεί σε ακραίες περιπτώσεις
εγκληματικές ενέργειες, όπως ληστείες. Επηρεάζει ακόμα και την κοινωνία σε διάφορες εκφάνσεις
της και φτάνει μέχρι το χειρότερο σενάριο, την αυτοκτονία.

Η οργανωμένη πάλη – απάντηση στον νόμο του κέρδους
Η οργάνωση τυχερών παιχνιδιών, όπως αποκαλούν τον τζόγο , με στόχο το κέρδος του παίχτη,
βασίζεται στον ίδιο το νόμο κίνησης της καπιταλιστικής κοινωνίας που είναι ο νόμος του κέρδους.
Με θεμέλιό της την ατομική ιδιοκτησία. Αυτή η συνείδηση, κυρίαρχη στην κοινωνία, δημιουργεί την
ψυχολογία της επιδίωξης βελτίωσης της ζωής ακόμη και των φτωχών, μέσω του ατομικού πλουτισμού.
Αυτή η κατάσταση ωθεί και τους φτωχούς στον τζόγο. Κατάσταση που πράγματι δε θα υπήρχε αν
δεν υπήρχε πλούτος και φτώχεια, αν δεν υπήρχαν οι ελάχιστοι ιδιοκτήτες του πλούτου από την
εκμετάλλευση των πολλών. Που για όσους πέφτουν στον τζόγο , τους παίρνουν και αυτό το πενιχρό
εισόδημα από το μεροκάματο. Η διέξοδος δε βρίσκεται στον τζόγο , όπως δε βρίσκεται και στην
ατομική λύση. Αλλά στο συλλογικό ταξικό αγώνα για την κατάργηση των αιτιών της εκμετάλλευσης.
•Αθηνά Ζάουρα
Μέλος Συντακτικής «Ν»

ευρωπαϊκά θέματα
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Π

ως μπορούν τα πολλαπλά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο λαός, τόσο της Ευρώπης,
όσο και παγκόσμια, να αντιμετωπιστούν; Οι
άνθρωποι είναι κάτω από τεράστια πίεση,
καθώς η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές
κρίσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό
τομέα, με όλες να εξελίσσονται ταυτόχρονα.
Στην Ευρώπη μερικές από τις χειρότερες
εκδηλώσεις της κρίσης, όπως τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των
νέων, η αύξηση της φτώχειας, εντείνουν την ανησυχία για την
αναβίωση του φασισμού, όπως επίσης και την συνακόλουθη
απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στην ομάδα της GUE/NGL, οι ευρωβουλευτές από όλη την ήπειρο
εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της ανισότητας
και της λιτότητας. Όπως επίσης και για την προώθηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους, την προστασία των
εργαζομένων, των μεταναστών και των περιθωριοποιημένων,
για την συγκρότηση των χρηματοοικονομικών αγορών και την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την υπεράσπιση της
ισότητας των δύο φύλων, την παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη.
Οι ηγέτες - λιτότητας της Ε.Ε, συνεχίζουν να εργάζονται για
τους πλούσιους και τους ισχυρούς, διατηρώντας ένα οικονομικό
σύστημα που βάζει τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών αγορών,
πάνω από τις κοινωνικές ανησυχίες. Τα μέτρα λιτότητας που
εφαρμόζονται με αντιδημοκρατικό τρόπο στις χώρες που
πληγήκαν από την κρίση, φανερώνουν την αποτυχία της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ε.Ε. Η λιτότητα μπορεί να
αποφευχθεί. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πολιτική
επιλογή, που βάζει τα συμφέροντα των προνομιούχων πάνω
από τα συμφέροντα της πλειοψηφίας.
Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όλων των
μεταναστών και αιτούντων ασύλου. Δεν μπορούν να συνεχίζουν
να κάνουν πως έχουν κλειστά τα μάτια. Η ομάδα της GUE/NGL
αγωνίζεται για την ελευθερία μετακίνησης και αντιτίθεται στην
“Ευρώπη-Φρούριο’’.
Η GUE/NGL οραματίζεται μια κοινωνική ένωση, όπου ο καθένας
θα έχει ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την
κοινωνική πρόνοια. Γι’ αυτό και συνεχίζει τον αγώνα, για την μη
ιδιωτικοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης και του νερού. Οι
πολιτικές λιτότητας θέτουν σε κίνδυνο την προσβασιμότητα των
ευάλωτων πολιτών. Έχουμε χρέος λοιπόν να εργαστούμε για μια
Ευρώπη όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
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Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι το ζήτημα της ανεργίας
στους νέους. Αν θέλουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους
νέους, πρέπει να απαλλαγούμε από το μοντέλο λιτότητας και
να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την Εγγύηση Νέων.
Φυσικά δεν μπορούμε να παραγκωνίσουμε το ζήτημα της
ισότητας των δύο φύλων. Σίγουρα μέσα στα πρώτα βήματα που
πρέπει να γίνουν είναι η εξάλειψη του μισθολογικού φάσματος
μεταξύ των φύλων, η προώθηση της ίσης συμμετοχής στη
λήψη αποφάσεων, η ενίσχυση του αγώνα των ΛΟΑΤΙ ατόμων
και η εφαρμογή μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών. Η GUE / NGL στέκεται ενάντια στον
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τη βία,
την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική βία. Μάχη επίσης δίνεται
για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την παγκόσμια
αναγνώριση του δικαιώματος της αναπαραγωγής των γυναικών
και το δικαίωμα του καθενός να ζητήσει άσυλο για καταδίωξη
λόγω του φύλου.
Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε θα
πρέπει να βασίζεται στην κατασκευή ενός ειρηνικού κόσμου.
Η Ομάδα GUE / NGL είναι ιδιαίτερα ενεργή για το ζήτημα της
Μέσης Ανατολής και με συνέπεια προσπαθεί, για να τεθεί ένα
τέλος στην ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, μέσα από μια
ειρηνική συνύπαρξη δύο κρατών. Σαφής εναντίωση εκφράζεται
για την ίδρυση ενός στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος,
με την Ε.Ε να έχει τον ρόλο της κινητήριας δύναμης.
Αυτά και άλλα πολλά, είναι τα ζητήματα που καθημερινά
απασχολούν την ομάδα της GUE / NGL. Το μόνο σίγουρο είναι
πως με την βοήθεια όλων οι δυνατότητες γίνονται τεράστιες.
Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμεγια μια Ε.Ε που σπάει το
δόγμα της λιτότητας. Για μια Ευρώπη με αλληλεγγύη που
επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση όλων, που επιδιώκει
αξιοπρεπή εργασία για όλους. Για μια Ευρώπη που δεν θα έχει
καμία θέση η ανισότητα των φύλων, και που υπερασπίζεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Για μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη
Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη που προωθεί την ειρήνη στον
κόσμο και να μάχεται για την παγκόσμια δικαιοσύνη.

Ψάξε το περισσότερο: http://www.guengl.eu/

Ποια είναι η ΕΔΟΝ

Μέλος της ΕΔΟΝ

Επωνυμία

Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση
Νεολαίας – ΕΔΟΝ.

Νέοι και Νέες

Έτος Ίδρυσης

Το 1944 ιδρύεται η ΑΟΝ
(Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας).
Η ΕΔΟΝ παίρνει τη σκυτάλη το 1959.

Μαθητές, Φοιτητές, Νέοι Εργαζόμενοι
και Άνεργοι.

Ηλικία

14 μέχρι 33 χρόνων.

Χαρακτήρας

Αυτοτελής – Πρωτοπόρα –
Δημοκρατική – Μαζική – Πολιτική –
Πολιτιστική.

Προϋπόθεση

Να συμφωνεί με τις βασικές αρχές
και το καταστατικό της Οργάνωσης.

Ιδεολογία

Συστατικό μέρος της Αριστεράς και
του Λαϊκού Κινήματος.

Δικαιώματα

Μορφές Δράσης

Κινητοποιήσεις, Πορείες, Εκστρατείες,
Παρεμβάσεις σε κρατικούς και
κοινωνικούς φορείς, Συζητήσεις,
Εκδηλώσεις κ.α.

1) Να συζητά, να εκφράζει την άποψη
του και να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα
που τίθενται στην Οργάνωση.
2) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα σώματα
της Οργάνωσης.
3) Να συμμετέχει στις δραστηριότητες
της Οργάνωσης.

Διεθνής Δράση
Εκφραστικό Όργανο

Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων
(ΠΟΔΝ). Από το 2011 βρίσκεται στην
Προεδρία της ΠΟΔΝ.
Eκδίδεται την 1η
Κυριακή κάθε μήνα

Υποχρεώσεις

1) Να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την
υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων
της Οργάνωσης.
2) Να υπερασπίζεται την ιδεολογία και τις
θέσεις της ΕΔΟΝ.
3) Να συμμετέχει στις συνεδρίες και στις
συνελεύσεις της Τοπικής του Οργάνωσης.
4) Να πληρώνει τη συνδρομή του.
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ΕΔΟΝόπουλα
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Συμμετοχή Παγκύπριου
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων σε
διεθνή κατασκήνωση στη
Φινλανδία

Τ

α τελευταία χρόνια το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων
έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται ιδιαίτερα έντονα σε
διεθνές επίπεδο, αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τις
διεθνείς της σχέσεις, μέσα από τη συνεργασία με οργανώσεις
νεολαίας στο εξωτερικό που διατηρούν και δραστηριοποιούν,
επίσης, παιδικά κινήματα. Φέτος το καλοκαίρι, περά από
την πετυχημένη υλοποίηση διεθνούς ανταλλαγής στην Κύπρο, με τη
συμμετοχή πολλών οργανώσεων νεολαίας του εξωτερικου, το Κίνημα
Εδονόπουλων εκπροσωπήθηκε σε διεθνή κατασκήνωση στη Φινλανδία
κατά τον μήνα Ιούλιο.
Συγκεκριμένα η Δημοκρατική Ένωση Πιονιέρων Φινλανδίας (SDPL-Pinskut), στα πλαίσια της δράσης της διοργάνωσε διεθνή κατασκήνωση
στην περιοχή Χόσσα, στη Φινλανδία από τις 24 Ιουλίου μέχρι την 1η
Αυγούστου 2016. Παιδιά και νέοι από διάφορες χώρες είχαν την ευκαιρία
να συνεργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν μέσα από ψυχαγωγικές
και επιμορφωτικές δραστηριότητες, σε ένα περιβάλλον, ενδεικτικό του
φυσικού πλούτου της Φινλανδίας. Οι συμμετέχοντες είχαν παράλληλα
την ευκαιρία, μέσα από τις δραστηριότητες, να γνωρίσουν τον πολιτισμό
και την κουλτούρα άλλων χωρών, καθώς επίσης και τη δράση τους σε
θέματα του αφορούν τα παιδιά και τα δικαιώματά τους.
Η συμμετοχή του Κινήματος Εδονόπουλων σε τέτοιου είδους διεθνείς
δραστηριότητες αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη δράση μας, καθώς
θεωρούμε ότι η ανάπτυξη σχέσεων, η ανταλλαγή απόψεων και δεξιοτήτων
και η συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις που έχουν στο επίκεντρο
της δράσης τους το παιδί, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του
αγώνα που δίνουμε καθημερινά, ώστε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε
μια κοινωνία της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της
ειρήνης.
Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων
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Π

ρόσφατη έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως,
δικαιώνει πλήρως τις καταγγελίες μας σε σχέση
με το πολυσυζητημένο θέμα της εμπλοκής του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην εκλογή
της ηγεσίας της ΠΣΕΜ. Η συγκεκριμένη έκθεση,
αλλά και η έκθεση της Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού,
επιβεβαιώνουν ότι το Υπουργείο Παιδείας πρωταγωνίστησε σε
μια πρωτόγνωρη, αντιδημοκρατική ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑ. Παραποίησε
το αποτέλεσμα των μαθητικών εκλογών, έχοντας ως μοναδικό
στόχο την καταστρατήγηση της βούλησης των μαθητών.

Καθόλου τυχαίος ο διορισμός της ΠΣΕΜ
Το γεγονός αυτό, δε μας προκαλεί απορία. Είναι απολύτως
φυσιολογικό ο συγκεκριμένος Υπουργός, της συγκεκριμένης
κυβέρνησης, να επιδιώκει με κάθε τρόπο να έχει μια βολική
ηγεσία της ΠΣΕΜ. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να
δημιουργήσει ένα απαρχαιωμένο και συντηρητικό σχολείο, τη
στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας κουτσουρεύει τα δικαιώματα
των μαθητών, επιδιώκουν μανιωδώς να μείνουν οι μαθητές
υποταγμένοι και να μην αντιδρούν σε όσα προσπαθούν να τους
επιβάλουν. Έτσι και ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ στην ηγεσία της ΠΣΕΜ τα άτομα
που τους υπακούουν. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που
ο Υπουργός έδειξε τις προθέσεις του, στηρίζοντας με πάθος
την καλπονοθεία, ενώ παράλληλα προχωρούσε και σε κατά
καιρούς επιθέσεις κατά των κινητοποιήσεων των μαθητών.

μαθητές

Τεράστια ευθύνη βαραίνει και όσους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας
έχουν εμπλακεί σε αυτή τη μεθόδευση. Ιδιαίτερα για το Διευθυντή που
είχε την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών για τη Γραμματεία της ΠΣΕΜ.
Είναι η δεύτερη φορά που ο εν λόγω Διευθυντής καταδικάζεται από
την Επίτροπο Διοικήσεως για τη συγκεκριμένη παρατυπία. Η πρώτη
ήταν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς έναντι προηγούμενου Προέδρου
της ΠΣΕΜ. Για να γίνει κατανοητό περί ποιου πρόκειται, είναι ο ίδιος
διευθυντής που απαγόρευσε πριν από μερικούς μήνες στη Δικοινοτική
Χορωδία να τραγουδήσει στο σχολείο του.
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε το γεγονός ότι όλοι αυτοί που σήμερα
αποδεικνύεται ότι εμπλέκονται στην καλπονοθεία, τον περασμένο
Νοέμβριο όταν έγιναν οι καταγγελίες εις βάρος τους, χλεύαζαν τόσο τη
μαθήτρια που κατήγγειλε το συμβάν, όσο και την ΕΔΟΝ.
Τα πρόσφατα αυτά συμβάντα με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της
Επιτρόπου Διοικήσεως, αφήνουν τον Υπουργό Παιδείας και άλλους
λειτουργούς του Υπουργείου του γερά εκτεθειμένους. Είναι απαράδεκτο,
το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να εμπλέκεται σε καλπονοθεία στις μαθητικές
εκλογές! Αυτοί που θα έπρεπε κανονικά να διακηρύσσουν και να μας
διδάσκουν τη δημοκρατία, τη τσαλαπατούν, για να ικανοποιήσουν τις
κομματικές προσταγές της κυβέρνησης!
Για το μαθητικό κίνημα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσοι προσπαθούν
να καταπατήσουν τη δημοκρατία, όσοι κουτσουρεύουν το μέλλον μας,
όσοι μας θέλουν υποταγμένους και χωρίς κριτική σκέψη και φωνή,
μόνο ένα έχουν να κάνουν. Να απομακρυνθούν από το εκπαιδευτικό
σύστημα, και να πάνε σπίτι τους. Και αν δεν απομακρυνθούν, εμείς θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, όλοι μαζί, μέχρι τη νίκη!
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Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών απευθύνεται στον κάθε φοιτητή καλωσορίζοντας τον στη νέα
ακαδημαϊκή χρονιά. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστούν, και στα
μικρά και στα μεγάλα προβλήματα, όπως άλλωστε πάντα ήμασταν στην 42χρονη πορεία μας.
Ειδικότερα όσον αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές, τους ευχόμαστε μια ομαλή μετάβαση στο
νέο τους κοινωνικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Από την Κύπρο μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο,
από την Ελλάδα μέχρι την Ευρώπη αλλά και σε κάθε χώρο σπουδών η Προοδευτική αποτελεί την δύναμη
που ακούραστα παλεύει για το συμφέρον του κάθε φοιτητή για τα δικαιώματα και τα κεκτημένα μας
σαν φοιτητική κοινότητα. Παράλληλα δηλώνουμε παρών στην προσπάθεια του κάθε φοιτητή για το
νέο του ξεκίνημα, βοηθώντας στην πορεία μας μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές στην εξεύρεση οικίας,
συγκάτοικου και ότι άλλης βοήθειας χρειάζονται.
Απευθύνουμε παράλληλα θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλο το φοιτητικό κίνημα το οποίο
οφείλει να παραμείνει και φέτος σε πλήρη επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Δυστυχώς στο πηδάλιο της
Κύπρου βρίσκεται μια κυβέρνηση η οποία από την πρώτη στιγμή επέδειξε τον αντιλαϊκό της χαρακτήρα
πετσοκόβοντας την φοιτητική χορηγία και στερώντας επί της ουσίας το δικαίωμα της ανώτατης παιδείας σε
πολλούς συμφοιτητές μας. Αυτό βέβαια βασίζεται στην γενικότερη οικονομική φιλοσοφία της κυβέρνησης
η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο “Λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, απορρυθμίσεις εργασιακών σχέσεων” και
που εξυμνεί κάθετι ιδιωτικό και δαιμονοποιεί κάθετι δημόσιο. Επαγρύπνηση χρειάζεται και ότι αφορά
στο εθνικό μας θέμα καθώς οι απορριπτικές φωνές πληθαίνουν την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ακροβατεί
μεταξύ επαναπροσέγγισης και γριβισμού.
Δίνουμε ραντεβού λοιπόν σε όλους τους χώρους σπουδών, σε όλους τους αγώνες που μας περιμένουν
την νέα χρονιά παραμένοντας στο πλευρό του κάθε φοιτητή.
•Μάριος Λαγού
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Ην. Βασιλείου
Μέλος Φ.Σ. ΕΔΟΝ

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK UNIVERSITY
FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCYPRUS COLLEGE
ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣINTERCOLLEGE
ΑΞΙΚ
UCLAN
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

95150866
99993080
99834478
99018422

ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

99074332

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

99010068

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΗΡΑΤΟΥ ΣΕΜΕΛΗ

99135798
99115511
99144102

ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΜΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

+306993712114
+302106454100
ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
+306951217209
+302315504190
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
+306992884616
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
+306992788133
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
+306947532990
ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
+306946620653
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
+306951238216
ΑΒΡΑΑΜ ΣΩΤΗΡΗΣ
+306948230393
ΣΑΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
+306943915492
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΡΙΑ +306949254136
ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

99296769
99808206
96582107
99983992
99068454
99897971
99030977
97654158
96454906
99214473
99326054

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

+447746709215
+359898854024
+420777688612
+36705528284
+79183283973
+4917664947765
+33650524324
+393895417629

99201169
99008055
99929091
99083451
99010262
99135940
99960208
99466645
99326054
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ατά τη διάρκεια του 29ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
που διοργάνωσε με επιτυχία η ΕΔΟΝ, στο στέκι Νέων Εργαζόμενων δεκάδες
νέοι είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο υπό τον
τίτλο «Νέοι και εργασιακά δικαιώματα.»

Η μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκε το ερωτηματολόγιο ήταν η ποσοτική καθώς
αποτελείτο από σύντομες ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις
αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων ενώ το δεύτερο αφορούσε
στα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να εντοπίσει
κατά πόσο οι νέοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν βασικά εργασιακά δικαιώματα και
να σκιαγραφήσει τις συνθήκες εργασίας τους. Όπως αποδείχτηκε, ο χώρος και ο
χρόνος δεν επέτρεψαν την συλλογή μεγάλου αριθμού απαντήσεων καθώς το δείγμα
μας περιορίστηκε στα 80 άτομα, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει
αντιπροσωπευτικό για όλη την κοινωνία. Ωστόσο τα συμπεράσματα που προκύπτουν
καταδεικνύουν ενδιαφέροντα στοιχεία.
Το δείγμα μας αποτελείται από 52.4% γυναίκες και 47.6% άντρες ενώ ο μέσος όρος ηλικίας
είναι 27. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο δείγμα μας εντοπίζεται υψηλό μορφωτικό
επίπεδο, γεγονός που ισχύει και στο σύνολο των νέων εργαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα,
ποσοστό 48.8% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, 31.7% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και 6.1% είναι κάτοχοι διδακτορικού. Μόλις 13.4%δήλωσαν απόφοιτοι λυκείου.
Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν εργαζόμενοι, με το ποσοστό να αγγίζει
το 70.4%. 14.8% δήλωσαν άνεργοι ενώ αντίστοιχο ποσοστό δήλωσαν υποαπασχολούμενοι.
Όσον αφορά στους άνεργους ποσοστό 16.7% είναι άνεργοι περισσότερο από 2 χρόνια,
ποσοστό 8.3% είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους.
Σημαντική είναι η ερώτηση που αφορά στη σχέση ανάμεσα στην θέση εργασίας που
κατέχουν οι νέοι εργαζόμενοι και τις σπουδές που είχαν στο παρελθόν. Σχεδόν το 1/3
των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η εργασία του δεν είναι σχετική με το αντικείμενο
των σπουδών του (31%). Ποσοστό 11.3% δήλωσε ότι η εργασία τους είναι «κάπως
σχετική» ενώ το 57.7% δήλωσαν ότι η εργασία τους είναι σχετική με το αντικείμενο
σπουδών τους. Το συμπέρασμα που καταγράφεται σε αυτό το σημείο είναι ότι μεγάλος
είναι ο αριθμός των νέων οι οποίοι δεν καταφέρνουν να εργοδοτηθούν στον τομέα
στον οποίο διάλεξαν να σπουδάσουν και αναγκάζονται να βρουν δουλειές σε άλλους
τομείς, συχνά σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν ψηλό μορφωτικό επίπεδο, έτσι ώστε
να καταφέρουν να επιβιώσουν.
Όσον αφορά στις ώρες εργασίας, ποσοστό 30% εργάζονται περισσότερο από 8 ώρες
την ημέρα, ποσοστό 45.7% εργάζονται 8 ώρες την ημέρα και ποσοστό 24.3% εργάζονται
λιγότερο από 8 ώρες ημερησίως. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την έρευνα μας δεν
αντιστοιχεί στον μισθό, καθώς ποσοστό 25% όσων εργάζονται περισσότερο από 8 ώρες
παίρνουν μισθό χαμηλότερο του βασικού, γεγονός που ενδεχομένως να υποδεικνύει
παραβίαση της νομοθεσίας.
Σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση ποσοστό 74.3% δήλωσαν ότι στον μισθό τους
περιλαμβάνεται κοινωνική ασφάλιση ενώ το 22.9% του δείγματος μας δήλωσε ότι δεν
απολαμβάνει κοινωνικών ασφαλίσεων γεγονός που και πάλι δημιουργεί ερωτηματικά
για την εφαρμογή της νομοθεσίας εκ μέρους των εργοδοτών.
Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που αποτυπώνει την εργασιακή πραγματικότητα των
νέων είναι το γεγονός ότι 57.4% δεν παίρνει 13ο μισθό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο
13ος μισθός δεν είναι υποχρεωτικός, ωστόσο αποτελεί παράδοση και είναι δικαίωμα
συμφωνημένο στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Φαίνεται εντούτοις ότι η οικονομική
κρίση και οι πολιτικές λιτότητας αποτέλεσαν καλή δικαιολογία για τις επιχειρήσεις
οι οποίες αφαίρεσαν αυτό το δικαίωμα από τους εργαζόμενους και προτίμησαν να
αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ποσοστό 60.9% του δείγματος μας δήλωσε ότι δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής σε συντεχνία. 39.1% έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε συντεχνία,
ωστόσο 50% εξ αυτών δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν σε κάποια συντεχνία. Σε αυτό
το σημείο παρουσιάζεται το πρόβλημα της οργάνωσης και της διεκδίκησης καλύτερων
συνθηκών εργασίας για τους νέους εργαζόμενους. Αφενός η εργοδοσία απαγορεύει
τον συνδικαλισμό για να μην αναγκαστεί να μπει σε διάλογο και να επιλύσει εργασιακά
προβλήματα. Αφετέρου η απαξίωση των φορέων πολιτικής όπως η συντεχνίες από την
μια και η αδυναμία των συντεχνιών να φτάσουν στους εργαζόμενους άφησαν μεγάλο
αριθμό εργαζόμενων κυρίως νέων μακριά από την συνδικαλιστική οργάνωση και τη
διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι νέοι στον τομέα της εργασίας σήμερα, καλεί όλους τους νέους και
νέες να ενταχθούν στις γραμμές της οργάνωσης μας, όπου συλλογικά θα μπορέσουμε
να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα τα οποία χάθηκαν
μέσα στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού και των πολιτικών λιτότητας.
Η ανεργία, η μείωση μισθών και ωφελημάτων, η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας,
η άρνηση του δικαιώματος στον συνδικαλισμό, το πρόβλημα της στέγασης και όλα όσα
καθιστούν την καθημερινότητα των νέων ένα ατέλειωτο δρόμο με εμπόδια δεν μπορεί να
αντιμετωπισθούν με άλλον τρόπο πέραν της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Μάνος Κατράκης ενας απο τους κορυφαίους πρωταγωνιστές και θιασάρχες, γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου
του 1909 στο Καστέλι Κισσάμου της Κρήτης. Ο ηθοποιός όπως και άλλοι καλλιτέχνες της γενιάς του διώχτηκε
και βασανίστηκε για τα πολιτικά του ιδεώδη. Δήλωνε αμετανόητος κομμουνιστής και δεν αποδέχτηκε να
υπογράψει δήλωση μετάνοιας παρά τις κακουχίες και τα βασανιστήρια που υπέστη.
Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά του Χαράλαμπου Κατράκη και της Ειρήνης. Πριν να γίνει 10 χρονών
μετακόμισε οικογενειακώς στη Αθήνα για να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Απο μικρό τον γοήτευε το ποδόσφαιρο,
έπαιζε στην ομάδα του «Κεραυνού» και μετά στον «Αθηναϊκο». Το ταλέντο του δεν άργησε να ανακαλυφθεί, αφου
χαρακτηριζόταν απο μπόλικο μπρίο και δυναμικότητα. Εμφανίζεται για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα
το 1927 και συμμετέχει στην πρώτη βουβή ταινία «Το λάβαρο του ‘21» το 1928. Εκ τοτε συμμετείχε σε παραστάσεις
τοπικών θιάσων μέχρι που καταφέρνει να μπεί στο Εθνικό Θέατρο το 1931. Απο κει και πέρα άλλαξαν όλα αρδην
στη ζωή του αφου η δεκαετία το ’30 τον καταξίωσε στο σανίδι και τον έφερε κοντά με εξέχουσες προσωπικότητες
του καιρού ( Άννα Λώρη, Μήτσο Μυράτ, Μαρίκα Κοτοπούλη κα). Τη δεκαετία του ’30 ήρθε και ο πρώτος του γάμος
σε ηλικία 25 χρόνων.

Κατοχή – Εμφύλιος πόλεμος
Ο γάμος του τέλειωσε άδοξα και έφτασε ο πόλεμος και η κατοχή. Συμμετείχε στο μέτωπο και πολέμησε γενναία. Κατα τη διάρκεια της κατοχής
εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ πολεμώντας στην Εθνική Αντίσταση.Το 1943 ανέλαβε Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και από τη
θέση αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης όπου και έπαιξε μέχρι το 1946, οπότε επέστρεψε στο
Εθνικό. Εκδιώχθηκε, όμως, ένα χρόνο αργότερα, λόγω των αριστερών πεποιθήσεών του. Αρνούμενος να υπογράψει «δήλωση μετανοίας»,
εξορίστηκε στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και τον Αϊ-Στράτη. Ζούσε σε σκηνές, κουβαλούσε άσκοπα πέτρες απ’ τη μια άκρη της πλαγιάς στην άλλη
και πάλι πίσω. Το έκανε αυτό για ώρες. Ψηλός και στητός σαν γίγαντας άντεχε κάτω απο τις βροχές και τις κακουχίες , τα βασανιστήρια και τις
προσβλητικές βρισιές του ομαδάρχη. Σκύλιαζε απο το κακό του ο ομαδάρχης μπροστά στην αφοσίωση και την πίστη στην ιδέα. Υπέμεινε όλα
αυτά για μιαν ιδέα. Κυνηγήθηκε αδυσώπητα τη μισή του ζωή. Αγωνιζόταν συνεχώς, στερείτο συνεχώς.. για μιαν ιδέα.
Είχε και τα ελαττώματα του όπως παραδέχεται η μητέρα του. Του άρεσε ο τζόγος. Κυκλοφορούσε πάντα με ένα δίφραγκο ή ένα εκατοστάρικο
στη τζέπη και το έπαιζε στη λέσχη ή τον ιππόδρομο μπάς και κερδίσει. Αλλά πάντα έχανε. Πάντα χρωστούσε άσχετα αν οι παραστάσεις του ήταν
πάντα γεμάτες. Ποτέ δεν τσιγκουνεύτηκε τα έξοδα (κουστούμια, σκηνικά, μουσικούς, χορευτές).

Τα χρόνια μετά τον εμφύλιο
Επιστρέφει στην Αθήνα τη δεκαετία του ’50 οριστικά. Το μετεμφυλιακό κλίμα είναι βαρύ γι’ αυτόν. Όλες οι επαγγελματικές πόρτες κλειστές.
Εργάζεται ευκαιριακά στο ραδιόφωνο αλλά σιγά-σιγά κατορθώνει να πάρει όλο και μεγαλύτερους ρόλους στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
Το 1951-1952 διοργανώνει «ποιητικές απογευματινές». Πρωταγωνίστησε στον Προμηθέα του Αισχύλου (παράσταση στην οποία τον συγχαρηκαν
οι βασιλείς). Μέχρι το 1953 που οργάνωσε το δικό του θίασο συμμετείχε στο θίασο της Κοτοπούλη. Η επόμενη περίοδος ήταν η πιο λαμπρή για τον
Κατράκη, τον καθιέρωσε και τον καταξίωσε ως μεγάλο άνθρωπο της τέχνης στη συνείδηση όλων. Η φωνή του όταν απαγγέλλει το «Άξιον Εστί»
του Ελύτη ή το «Πέντε η ώρα που βραδιάζει» από τον «Θρήνο για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας» του Λόρκα θα μείνει για πάντα καταγεγραμμένη στη
μνήμη των Ελλήνων.Το 1972 θα επιστρέψει στο «Εθνικό Θέατρο», όπου θα πρωταγωνιστήσει στον «Οθέλλο» και τον «Δον Κιχώτη». Σημαντικές
και αξιόλογες είναι και οι ερμηνείες του στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως τις «Μαρίνο Κοντάρα» του Γιώργου Τζαβέλλα (1948), «Συνοικία το
Ονειρο» (1961), «Ηλέκτρα» (1962) κλπ. Ένα δείγμα απο τις δεκάδες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνίστησε. Επιβλητική
φυσιογνωμία, ψηλός, ευθυτενής, με χαρακτηριστική ηχηρή φωνή και έναν αέρα αριστοκρατικότητας, υποδυόταν συνήθως χαρακτήρες στην
κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας (βασιλείς, γαιοκτήμονες-τσιφλικάδες, εφοπλιστές, βιομηχάνους, πολιτικούς κλπ).
Μανιώδης καπνιστής μέχρι το τέλος της ζωής του, αρνήθηκε να ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας. Η συνεχής καταπόνηση του
οργανισμού του, του δημιούργησε προβλήματα υγείας και εξασθένησε. Πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας του
ταινίας «Ταξίδι στα Κύθηρα» του Αγγελόπουλου. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1984, σε ηλικία 76 ετών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του πνέυμονα. Μέχρι
το τέλος της ζωής του ήταν μέλος του ΚΚΕ.

Διάβασε περισσότερα:
Μάνος Κατράκης. Στη ζωή, τη σκηνή και την οθόνη
ΜΑΡΤΣΑΚΗς Β. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Μ. – ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΙΚ.
Σύγχρονη Εποχή

•Αντώνης Γιατρού
Μέλος Ε.Σ ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού γραφείου
Τ.Ε Νέων Εργαζομένων Κιτίου
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Η «Ν» προτείνει

Σεπτέμβρης 2016

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 16:0019:00).

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Helen Mirren, αναμετριέται ξανά με το ρόλο της
Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Στις ακροάσεις της βασίλισσας με τον εκάστοτε πρωθυπουργό
του Ηνωμένου Βασιλείου, «σπάει» η καθιερωμένη συμφωνία σιωπής ανάμεσα
στη βασίλισσα καθώς ο θεατρικός συγγραφέας Peter Morgan πλάθει τις πιθανές
συζητήσεις που ο κάθε πρωθυπουργός, από τον Τσώρτσιλ έως τον Κάμερον, είχε μαζί
με την Αυτού Μεγαλειότητα.

Πότε; Πρεμιέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 20:30

Πότε: Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Που: Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός
Είσοδος: €10 / €7

Υπόλοιπες παραστάσεις: 3,4,9,10 και 11 Σεπτεμβρίου

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, στη
Λευκωσία

Είσοδος: €10
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. Στο πλαίσιο του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κύπρια 2016

Πότε: Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου στις 20:30 Πού:
Αμφιθέατρο Δήμου Ιδαλίου Είσοδος: €10/€5

Σε πείσμα των καιρών, ο Θάνος και ο Μίλτος θα ξορκίσουν το κακό, ταξιδεύοντας σε όλη την
Ελλάδα με τραγούδια κοινού αισθήματος. Τραγούδια αγαπημένα που 3 γενιές περπάτησαν μαζί
τους, καθιστώντας τα μ’ αυτό τον τρόπο διαχρονικά.

Πότε; 9 Σεπτεμβρίου
Που; Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
Είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση)

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 Μεγάλη συνάντηση των Σωκράτη Μάλαμα και Θανάση
Παπακωνσταντίνου, αναμένεται να φέρει στο μυαλό σκηνές και θύμησες
από προηγούμενα χρόνια αφού εκτός από τη δισκογραφία, πολλές φορές
τους έχουμε απολαύσει και επί σκηνής να ερμηνεύουν και να συγκινούν.

Πότε; 16 Σεπτεμβρίου
Που; Γήπεδο ΟΡΦΕΑ Λευκωσίας
Είσοδος: 25 ευρώ

Ύστερα από τις sold out παραστάσεις του χειμώνα που συζητήθηκαν όσο
λίγες, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος
Ευαγγελάτος παρουσιάζουν την ξεχωριστή ΒΑΒΕΛ στην Κύπρο.

Πότε; 12 Σεπτεμβρίου
Που; Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου
Είσοδος: 25 ευρώ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία
Κινηματογράφου και το Ίδρυμα ARTos, σε συνεργασία με το
Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
και με τη στήριξη του Ινστιτούτου Γκαίτε, προσκαλούν, για
δέκατη συνεχή χρονιά, τους λάτρεις των ταινιών μικρού μήκους
στο Φεστιβάλ Βραβευμένων Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού
Μήκους Short Matters! Το πρόγραμμα SHORT MATTERS
παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Κινηματογράφου, οι οποίες έχουν προταθεί για βράβευση
προς την Ακαδημία, από τα δεκαπέντε σημαντικότερα φεστιβάλ
ταινιών μικρού μήκους της Ευρώπης.

Προβολές: Ίδρυμα ARTos στη Λευκωσία στις 13, 14

και 15 Σεπτεμβρίου, ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό στις 6 & 7 Οκτωβρίου,
στις 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Σεπτέμβρης 2016

επαναπροσέγγιση

Δ

εν τους έφταναν η «πρεσβεία» και ο στρατός, η ιδιωτικοποίηση
του νερού και το τρίχρονο μνημόνιο, πλέον επιδιώκουν να
κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στην καθημερινή ζωή των
Τουρκοκυπρίων. Δείχνοντας απροκάλυπτα του σκοπούς της, η
Τουρκική κυβέρνηση με τη στήριξη του δεξιού συνασπισμού του Κόμματος
Εθνικής Ενότητας (UBP) και του Δημοκρατικού Κόμματος (DP), αλλά και την
υποστήριξη των ανεξάρτητων «βουλευτών», άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση
και τη λειτουργία στα κατεχόμενα του λεγόμενου «Συντονιστικού Γραφείου»
που υπάγεται στο «Υπουργείο Νεολαίας». Με αυτό το θεσμό έχουν σκοπό να
ελέγξουν κάθε είδους πολιτιστικής, αθλητικής, κοινωνικής και ψυχαγωγικής
δραστηριότητας που αφορούν ειδικότερα την Τουρκοκυπριακή νεολαία.

Όλα στον έλεγχο της Τουρκίας
Συγκεκριμένα, σε αυτό το Γραφείο ο επικεφαλής, το μισθολόγιο και οι
όροι εργασίας του προσωπικού πρόκειται να καθορίζονται κατευθείαν από
την Τουρκία. Όλες οι υποδομές των κατεχομένων που σχετίζονται με τη
νεολαία, είτε πρόκειται για αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, κέντρα
νεότητας, είτε πρόκειται για φοιτητικές ή μαθητικές εστίες, θα περάσουν
στον έλεγχο αυτού του γραφείου. Την άδεια για την ανέγερση οιασδήποτε
τέτοιας υποδομής από ‘δω και πέρα θα δίνει το «γραφείο συντονισμού» και
γενικά οποιαδήποτε πρόταση πολιτικής για τη νεολαία και τον αθλητισμό
υπάρξει, θα έχει μέλλον μόνο μετά την έγκριση από το γραφείο.
Ας μη ξεχνούμε όμως πως η προσπάθεια στενής παρακολούθησης και
χειραγώγησης της Τουρκοκυπριακής νεολαίας δεν ξεκίνησε τώρα. Μπορεί
η έγκριση για την ίδρυση του «γραφείο συντονισμού» να δόθηκε από την
«βουλή» στις 14 Ιουνίου του 2016, αλλά η αρχική συμφωνία υπογράφτηκε
μεταξύ του Σερντάρ Ντενκτάς και του τότε Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού
της Τουρκίας Ακίφ Τσιαγάταϊ Κιλίτς στις 12 Μαρτίου 2014 και η Τουρκική
κυβέρνηση ενέκρινε και επικύρωσε τη συμφωνία τον Ιανουάριο του 2015.
Η Τουρκοκυπριακή νεολαία αντέδρασε από τότε, με τη στήριξη διαφόρων
συνδικάτων και ανάγκασαν τον «πρωθυπουργό» Οζκάν Γιοργκατζίογλου να
αποσύρει τη συμφωνία από τη «βουλή» και να μην τεθεί καν σε ψηφοφορία.
Η απομάκρυνση όμως του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και η
δημιουργία του δεξιού συνασπισμού μεταξύ Κόμματος Εθνικής Ενότητας και
Δημοκρατικού, έδωσαν το πράσινο φως για επαναφορά της συμφωνίας.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκοκυπριακή νεολαία δημιούργησε την πλατφόρμα “Reddediyoruz” (απορρίπτουμε)
και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε είναι άξιος θαυμασμού. Καταρχάς κατάφεραν να κινητοποιήσουν τους
νέους με μια πολύ επιτυχημένη εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα με βίντεο, τραγούδια που γράφτηκαν
ειδικά για την πλατφόρμα πάντα κάτω από το #reddediyoruz. Στην πρώτη κινητοποίηση, επί τρεις
ολόκληρες μέρες βρίσκονταν μαζικά έξω από τη «βουλή» όπου συζητείτο το θέμα και αντέδρασαν με
ένα ιδιαίτερο τρόπο.
Τα πανό με τα συνθήματά τους ήταν γραμμένα στην τουρκοκυπριακή διάλεκτο. Έπαιζαν κυπριακά
παραδοσιακά τραγούδια και χόρευαν όλοι μαζί την Κυπριακή σούστα. Νέοι από όλες τις πτέρυγες τις
Τουρκοκυπριακής αριστεράς, ξεπερνώντας κάθε είδους αντιπαράθεση, ένωσαν τα χέρια για να δώσουν
ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό της κοινοτικής ύπαρξης και κουλτούρας τους. Η τελευταία
μαζική κινητοποίηση η οποία κινήθηκε σε παρόμοιο πλαίσιο με την προηγούμενη πραγματοποιήθηκε στις
3 Αυγούστου με επίσης τεράστια επιτυχία.

Η ΕΔΟΝ στο πλευρό των Τουρκοκύπριων Νέων
Σε αυτό τον αγώνα, η ΕΔΟΝ εξέφρασε με διάφορους τρόπους την αλληλεγγύη της προς την πλατφόρμα
«Reddediyoruz», γνωστοποιώντας τον αγώνα των συμπατριωτών μας προς την Ελληνοκυπριακή κοινότητα.
Οι δράσεις αυτές στόχο έχουν να σφυρηλατήσουν την προοπτική των αγώνων για ειρήνη και επανένωση.
Η αρχή έγινε με φωτογραφία με το σύνθημα της πλατφόρμας που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Αυτή η φωτογραφία γρήγορα έγινε αρκετά δημοφιλής ειδικότερα ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους
με εκατοντάδες κοινοποιήσεις και ευχαριστήρια μηνύματα. Στο ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ, και συγκεκριμένα στο
Δικοινοτικό Στέκι, φτιάχτηκε ένα πανό στο οποίο οι επισκέπτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
έγραφαν το δικό τους μήνυμα για την ειρήνη και την επανένωση του νησιού μας, με κεντρικό σύνθημα το
“Reddediyoruz”. Το ίδιο πανό χρησιμοποιήθηκε για μια μαζική φωτογράφιση στην οποία πέραν των 100
Εδονιτών μαζεύτηκαν για να στείλουν ακόμη πιο τρανταχτά το μήνυμα αλληλεγγύης τους. Στη συνέχεια,
αντιπροσωπείες από την πλατφόρμα «Reddediyoruz», επισκέφθηκαν τις δύο μαθητικές κατασκηνώσεις της
ΕΔΟΝ για να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους νέους της ΕΔΟΝ για τη δράση και τον αγώνα τους.
Εμείς, ως η νέα γενιά αυτού του τόπου, οφείλουμε να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των προοδευτικών
κινήσεων της τ/κ κοινότητας όπως αυτές της πλατφόρμας «Reddediyoruz». Αυτές οι κινήσεις αλληλεγγύης
χαράζουν το δρόμο για κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την επανένωση
και πρόοδο της κοινής μας πατρίδας.
•Άλκηστη Τράχηλου
Μέλος Γρ. Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ

ιδεολογία
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«Η

ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών είναι ιστορία
ταξικών αγώνων. Ελεύθερος και δούλος, πατρίκιος και
πληβείος, βαρόνος και δουλοπάροικος, μάστορας και
κάλφας, με μια λέξη καταπιεστής και καταπιεζόμενος,
βρίσκονται σε μια ακατάπαυστη αντίθεση μεταξύ
τους. Κάνουν αδιάκοπο αγώνα, πότε ανοιχτό, πότε
σκεπασμένο, έναν αγώνα που τελειώνει κάθε φορά
με τον μετασχηματισμό ολόκληρης της κοινωνίας ή με
την από κοινού καταστροφή των τάξεων».
Με αυτό τον τρόπο καθορίζουν το τι είναι η ταξική πάλη οι Μάρξ και Ένγκελς
μέσα στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η εμφάνιση των τάξεων
είναι φαινόμενο ιστορικό. Δεν υπήρχαν πάντα τάξεις και ούτε θα υπάρχουν για
πάντα. Η πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης που εμφανίζεται στην ιστορία της
ανθρωπότητας, η πρωτόγονη κοινοτική, ήταν μια κοινωνία αταξική, μια κοινωνία
που δεν ήταν χωρισμένη σε τάξεις. Υπήρχε βέβαια ένας τυπικός καταμερισμός
εργασίας ανάμεσα στα δυο φύλα. Οι άνθρωποι ζούσαν εξαρτημένοι σε μέγιστο
βαθμό από τη φύση. Από αυτήν τρέφονταν, με καρπούς δέντρων, κυνήγι,
ψάρεμα, κλπ., από αυτήν κάλυπταν όλες τις στοιχειώδεις και βασικές ανάγκες
της ζωής τους. Η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν τόσο χαμηλή που έφτανε
ίσα ίσα για τη συντήρηση της φυλής. Δεν υπήρχαν διαφορές και αντιθέσεις
μεταξύ των ανθρώπων, όλοι είχαν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, γι’
αυτό και ονομάζεται από ορισμένους και «πρωτόγονος κομμουνισμός».
Έχοντας λοιπόν υπόψη μας τα πιο πάνω καταλήγουμε στο εξής ερώτημα: Αφού δεν
ήταν η πρωτόγονη κοινωνία χωρισμένη σε τάξεις, πώς στη συνέχεια χωρίστηκε;
Η ανάπτυξη των εργαλείων, των τότε μέσων παραγωγής, η ανακάλυψη και
ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, μέσα από την εμπειρία των ίδιων
των ανθρώπων, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον κοινωνικό καταμερισμό
της εργασίας. Έτσι ανεβαίνει η παραγωγικότητα της εργασίας και αρχίζουν
να παρουσιάζονται πλεονάζοντα προϊόντα. Από τη στιγμή που αρχίζουν να
παρουσιάζονται πλεονάζοντα προϊόντα, η συγκεκριμένη ομάδα που τα παράγει
έχει τη δυνατότητα να τα ιδιοποιηθεί και να τα ανταλλάσσει, κάτι που δημιουργεί
και τις προϋποθέσεις εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της δουλείας.
Αρχίζει, δηλαδή, η αποσύνθεση του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος και
η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις. Εμφανίζεται η πρώτη, ιστορικά, ταξική
κοινωνία, που είναι η δουλοκτητική. Αυτό γίνεται ανάμεσα στην 4η και 3η
περίπου χιλιετηρίδα π.Χ.
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Ανάλογα με τη θέση τους σε κάθε κοινωνικό σύστημα οι τάξεις διαιρούνται σε
βασικές και μη βασικές. Βασικές θεωρούμε τις τάξεις που η ύπαρξή τους προσδιορίζει
τον καθορισμένο ιστορικά τρόπο παραγωγής, άρα και τον καθορισμένο ιστορικά
κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό. Έτσι στη δουλοκτητική κοινωνία βασικές
τάξεις ήταν οι δουλοκτήτες και οι δούλοι. Στη φεουδαρχική, οι φεουδάρχες και οι
δουλοπάροικοι, στον καπιταλισμό είναι οι καπιταλιστές και οι προλετάριοι.

Η ταξική πάλη οδηγεί αναπόφευκτα
στη σοσιαλιστική επανάσταση
Όλες λοιπόν οι ταξικές κοινωνίες μαστίζονται από έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, η
βάση των οποίων βρίσκεται, σε τελευταία ανάλυση, στις εκμεταλλευτικές σχέσεις
παραγωγής. Η κοσμοθεωρία του μαρξισμού, για πρώτη φορά, θεμελίωσε την
επιστημονική αντίληψη της πάλης των τάξεων σαν κινητήρια δύναμη της κοινωνικής
εξέλιξης, σ’ όλες τις ταξικές κοινωνίες. Απέδειξε ότι η έκβαση της ταξικής πάλης
είναι το πέρασμα από έναν κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό σε έναν άλλο, ανώτερο
σε σχέση με τον προηγούμενο. Απέδειξε, επίσης, ότι στην καπιταλιστική κοινωνία, η
ταξική πάλη εντείνεται και οδηγεί αναπόφευκτα στη σοσιαλιστική επανάσταση, που
οδηγεί στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, με προοπτική την εξάλειψη
όλων των τάξεων και τη δημιουργία μιας κομμουνιστικής κοινωνίας.
•Μιχαλάκης Σόλωνος
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Μέλος Επαρχια.Μορφωτικού Γραφ. ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας

Τι είναι όμως οι ταξικές κοινωνίες και ποια τα
χαρακτηριστικά τους;
Οι ταξικές κοινωνίες είναι διαιρεμένες σε τάξεις, εκ των οποίων μία, η κυρίαρχη,
αυτή που έχει επιβάλει τις δικές της σχέσεις παραγωγής και βρίσκεται στην
εξουσία, λειτουργεί με βάση τα δικά της συμφέροντα, εκμεταλλευόμενη βασικά
την άλλη, την κυριαρχούμενη τάξη, αλλά και άλλα ενδιάμεσα κοινωνικά
στρώματα. Επι της ουσίας η κυρίαρχη τάξη οικειοποιείται τον πλούτο που παράγει
η κυριαρχούμενη τάξη, στην οποία συνήθως απομένουν τα «ψίχουλα» από τον
πλούτο που παρήγαγε. Η βάση της διαίρεσης της κοινωνίας σε τάξεις πρέπει
να αναζητείται πάντα στην υλική παραγωγή και πιο συγκεκριμένα στις σχέσεις
παραγωγής δηλαδή τη σχέση των ανθρώπων με τα μέσα της παραγωγής.

Διάβασε περισσότερα:
«Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος»
Κ. Μάρξ – Φ. Ένγκελς
Σύγχρονη Εποχή
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T

ο 1947 οι νέοι του κόσμου με μπροστάρη την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαίων (ΠΟΔΝ) πήραν την ιστορική απόφαση για την πραγματοποίηση του
πρώτου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών (ΠΦΝΦ). Από τότε μέχρι
σήμερα ο θεσμός του ΠΦΝΦ αποτελεί το πιο μαζικό συναπάντημα της Διεθνούς
Προοδευτικής Νεολαίας και το σημαντικότερο βήμα έκφρασης Διεθνιστικής, Αντιιμπεριαλιστικής
αλληλεγγύης. Η περίοδος πραγματοποίησης του πρώτου ΠΦΝΦ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς
οι λαοί είχαν ακόμη ανοιχτές πληγές από τον καταστροφικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάγκη
για ενότητα των προοδευτικών και δημοκρατικών νέων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για
την αντιμετώπιση του ναζισμού-φασισμού κατά την διάρκεια του πολέμου, δημιούργησε τέτοια
δυναμική έτσι ώστε οι νέοι του κόσμου να ενώσουν και πάλι τη φωνή τους και να στείλουν
μήνυμα ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης. Το ΠΦΝΦ σήμανε και το ξεκίνημα νέων αγώνων για
το διεθνές αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα, καθώς μέσα από τα ΠΦΝΦ οι νέοι καταδίκασαν έντονα
τις αποικιοκρατικές δυνάμεις και στήριξαν με κάθε δυνατό τρόπο τα διάφορα απελευθερωτικά
κινήματα που γεννήθηκαν κυρίως στην Αφρικανική αλλά και στην Ασιατική ήπειρο. Με την
πραγματοποίηση του πρώτου ΠΦΝΦ, οι νέοι του κόσμου το αγκάλιασαν ως θεσμό, αγωνίστηκαν
και συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι σήμερα για τη διατήρηση του.
Η διαδρομή του Παγκοσμίου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών από το 1947 μέχρι σήμερα:

διεθνή
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10ο ΠΦΝΦ 1973, λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά στο Ανατολικό

Βερολίνο της Γερμανίας, με 25,600 συμμετέχοντες από 140 διαφορετικές χώρες
κάτω από το σύνθημα: «Για Αντι-ιμπεριαλιστική Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

11ο ΠΦΝΦ 1978, λαμβάνει χώρα στην Αβάνα της Κούβας, με 18,500
συμμετέχοντες από 145 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Για Αντιιμπεριαλιστική Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

12ο ΠΦΝΦ 1985, λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά στην Μόσχα της

Σοβιετικής Ένωσης, με 26,000 συμμετέχοντες από 157 διαφορετικές χώρες
κάτω από το σύνθημα: «Για Αντι-ιμπεριαλιστική Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

1ο ΠΦΝΦ 1947, λαμβάνει χώρα στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας, με 17,000 συμμετέχοντες
από 71 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Νέοι Ενωθείτε, Εμπρός για επικράτηση
διαρκούς ειρήνης».

2ο ΠΦΝΦ 1949, λαμβάνει χώρα στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με
20,000 συμμετέχοντες από 82 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«Νέοι Ενωθείτε, Εμπρός για επικράτηση διαρκούς ειρήνης, Δημοκρατία,
Εθνική Ανεξαρτησία και για ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο».

3ο ΠΦΝΦ 1951, λαμβάνει χώρα στο ανατολικό Βερολίνο της
Γερμανίας, με 26,000 συμμετέχοντες από 104 διαφορετικές χώρες κάτω
από το σύνθημα: «Για Ειρήνη και Φιλία – Ενάντια στα Πυρηνικά Όπλα».

13ο ΠΦΝΦ 1989, λαμβάνει χώρα στην Πιονγιάνκ της Βορείου Κορέας,

με 22,000 συμμετέχοντες από 177 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
Για «Αντι-ιμπεριαλιστική Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

14ο ΠΦΝΦ 1997, μέσα σε μια περίοδο που λόγο της πτώσης της

Σοβιετικής Ένωσης πολλοί είχαν ξεγράψει τον θεσμό του φεστιβάλ, ο λαός
της Κούβας μαζί με την προσωπική συμβολή του Φιντέλ Κάστρο πηρε την
απόφαση να φιλοξενήσει για δεύτερη φορά το ΠΦΝΦ στην Αβάνα, με 13,000
συμμετέχοντες από 136 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Για Αντιιμπεριαλιστική Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

4ο ΠΦΝΦ 1953, λαμβάνει χώρα στην Βουκουρέστι της Ρουμανίας, με

30,000 συμμετέχοντες από 111 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«ΟΧΙ!! Η γενιά μας δεν θα εξυπηρετήσει τον θάνατο και την καταστροφή».

15ο ΠΦΝΦ 2001, λαμβάνει χώρα στο Αλγέρι της Αλγερίας, με 6,500

συμμετέχοντες από 110 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Ας
διεθνοποιήσουμε τον αγώνα για Ειρήνη, Αλληλεγγύη, Ανάπτυξη, ενάντια
στον Ιμπεριαλισμό».

5ο ΠΦΝΦ 1955, λαμβάνει χώρα στην Βαρσοβία της Πολωνίας, με
30,000 συμμετέχοντες από 114 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«Για Ειρήνη και Φιλία – Ενάντια στις Επιθετικές Ιμπεριαλιστικές Συμφωνίες».

16ο ΠΦΝΦ 2005, λαμβάνει χώρα στο Καράκας της Βενεζουέλας, με

6ο ΠΦΝΦ 1957, λαμβάνει χώρα στην Μόσχα της τότε Σοβιετικής
Ένωσης, με 34,000 συμμετέχοντες από 131 διαφορετικές χώρες κάτω από
το σύνθημα: «Για Ειρήνη και Φιλία».

17,000 συμμετέχοντες από 110 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«Για Ειρήνη και Αλληλεγγύη, Αγωνιζόμαστε ενάντια στον Ιμπεριαλισμό και
τον Πόλεμο».

17ο ΠΦΝΦ 2010, λαμβάνει χώρα στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής,

7ο ΠΦΝΦ 1959, λαμβάνει χώρα στην Βιέννη της Αυστρίας, με 18,000

συμμετέχοντες από 112 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Για
Ειρήνη και Φιλία και Ειρηνική Συνύπαρξη».

8ο ΠΦΝΦ 1962, λαμβάνει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, με
18,000 συμμετέχοντες από 137 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«Για Ειρήνη και Φιλία».

9ο ΠΦΝΦ 1968, λαμβάνει χώρα στην Σόφια της Βουλγαρίας, με

20,000 συμμετέχοντες από 138 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα:
«Για Αλληλεγγύη, Ειρήνη και Φιλία».

Καράκας της Βενεζουέλας, με 15,000 συμμετέχοντες από 110 διαφορετικές
χώρες κάτω από το σύνθημα: «Ας νικήσουμε τον ιμπεριαλισμό, για τον κόσμο
της Ειρήνη και του κοινωνικού μετασχηματισμού».

18ο ΠΦΝΦ 2013, λαμβάνει χώρα στο Κίτο του Εκουαδόρ, με 8,500

συμμετέχοντες από 80 διαφορετικές χώρες κάτω από το σύνθημα: «Νέοι του
κόσμου ενωθείτε ενάντια στον Ιμπεριαλισμό, για τον κόσμο της Ειρήνη, της
Αλληλεγγύης και του κοινωνικού μετασχηματισμού».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 18 ΠΦΝΦ και πρόσφατα η ΠΟΔΝ μέσα
από παγκόσμιο κάλεσμα κίνησε όλες τις συλλογικές διαδικασίες, και το

19ο ΠΦΝΦ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14-22
Οκτωβρίου 2017 στην Ρωσία. Το ΠΦΝΦ ταξιδεύοντας σε

όλες τις ηπείρους επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Ευρώπη κάτω από το
σύνθημα «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αγωνιζόμαστε
ενάντια στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν μας, κτίζουμε το μέλλον».

παραπολιτικά

