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ιανύουμε έναν ακόμα καυτό Ιούλη στο χρυσοπράσινο φύλλο της Ανατολικής Μεσογείου. Για την Κύπρο, πάντα ήταν καυτοί οι Ιούληδες. Είχαμε νεκρούς, πρόσφυγες, αγνοούμενους.
Είχαμε καταστροφές, κατοχή και όλεθρο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των έργων του ιμπεριαλισμού και των ντόπιων συνεργατών του. Είχαμε και έχουμε από την άλλη, τα Παγκύπρια
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, τις αντικατοχικές πορείες, τους αγώνες για απελευθέρωση κι επανένωση, τις μάχες για κοινωνικές κατακτήσεις. Αυτή είναι η δράση της ΕΔΟΝ
και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος. Το θέμα είναι ποιους Ιούληδες διαλέγουμε.
Η εν λόγω ψηφοφορία ήταν και επίσημα, η ταφόπλακα της προοδευτικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
που έθεσαν σε εφαρμογή οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, που στόχο είχε τη δημιουργία ενός
ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου. Ενός σχολείου δομημένου σε επιστημονική βάση, χωρίς
πειραματισμούς, επικεντρωμένο στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης,
που θα είχε ως προτεραιότητα την ολόπλευρη μόρφωση και διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων
αυριανών πολιτών.
Για τους σημερινούς κυβερνώντες όμως, προέχουν τα ταξικά τους συμφέροντα. Έχουν ανάγκη οι
αυριανοί εργαζόμενοι, να είναι κοινωνικά αμόρφωτοι, να είναι άβουλοι και συμβιβασμένοι, για
να μην αντιδρούν στις αντιλαϊκές πολιτικές τους, να μην παλεύουν ενάντια στην εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο.

Οι σκέψεις μας στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού
Εμείς λέμε, να διαλέγουμε αταλάντευτα, ακούραστα και ανυπότακτα τους Ιούληδες του αγώνα.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που ενόσω γράφονται αυτές εδώ οι γραμμές, στο Κρανς Μοντανά της
Ελβετίας πραγματοποιείται η Διάσκεψη για την Κύπρο. Μετά από τις παλινδρομήσεις του Προέδρου
Αναστασιάδη στα χρόνια που βρίσκεται στο πηδάλιο. Την παραγνώριση αρχικά των συγκλίσεων
Χριστόφια – Ταλάτ. Το χειρότερο ψήφισμα του ΟΗΕ σε βάρος της Κύπρου. Την επαναβεβαίωση
τελικά μεγάλου μέρους αυτών των συγκλίσεων μετά την ανάδειξη του Ακκιντζί ως ηγέτη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τον σχολικό εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος με την ανοχή
του ΔΗΣΥ και την ικανοποίηση εκλογικών σκοπιμοτήτων. Μετά από όλη αυτή την πορεία, ήρθε η
ώρα να αναμετρηθούμε ξανά με την ιστορία. Από την άλλη, ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος όψιμα
θυμήθηκε «νέα στρατηγική» στο Κυπριακό, που ουσιαστικά τι προτείνει; Να λυθεί το Κυπριακό
πριν τη λύση. Ανεδαφικές και επικίνδυνες απόψεις που αντί να βάζουν την κατοχική Τουρκία
στη γωνία, στο τέλος εάν εισακουστούν ποτέ να θέσουν την ελληνοκυπριακή πλευρά στη γωνία.
Εμείς από την άλλη, στηρίζουμε τις συμφωνημένες αρχές λύσης του Κυπριακού που είναι η
επίσημα διακηρυγμένη θέση της πλευράς μας εδώ και δεκαετίες, πολιτική που εφάρμοσαν όλοι
ανεξαιρέτως οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Λύση που θα απελευθερώσει και θα επανενώσει
τον τόπο μας. Θέσαμε και θέτουμε τα συμφέροντα του κυπριακού λαού στο σύνολο του, πάνω
από όλα και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δεν κάτσαμε ποτέ όμως με σταυρωμένα
χέρια, κάνοντας ανάθεση της προσπάθειας για λύση στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.
Κινητοποιήσαμε το λαϊκό παράγοντα πολλές φορές και θα κινητοποιούμαστε συνεχώς μέχρι
τη μέρα της λύτρωσης. Μέχρι τη μέρα της απαλλαγής από την κατοχή, τη διχοτόμηση και
τον εποικισμό. Έτσι και στις 28 του Ιούνη συμμετείχαμε στην κινητοποίηση υπέρ της λύσης κι
επανένωσης που διοργάνωσαν για άλλη μια φορά τα συνδικάτα και δεκάδες άλλες οργανώσεις
στη Λήδρας στη Λευκωσία. Όποιες και αν είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ελβετία, η ΕΔΟΝ δεν θα
πάψει να δηλώνει παρών στον αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας.

Παιδεία στο… γύψο

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό
μέτωπο γίνονται πράματα και
θάματα. Στην παιδεία δείχνουν
όλοι να εκπλήσσονται για
τα μαθησιακά αποτελέσματα
των μαθητών μας και τις
βαθμολογίες τους στις τελικές
εξετάσεις. Το είπαμε πολλές
φορές και δεν θα κουραστούμε
να το επαναλαμβάνουμε.
Φέρει ασήκωτες ευθύνες η
κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ
για τη σημερινή κατάσταση της
εκπαίδευσης μας. Στην ολομέλεια
της Βουλής των Αντιπροσώπων
πριν μερικούς μήνες, όλα τα
κόμματα πλην του ΑΚΕΛ, ψήφισαν
τους νέους σχολικούς κανονισμούς
που κατέθεσε αυτή η κυβέρνηση. Ψήφισαν την επιστροφή της Κύπρου στο Μεσαίωνα. Ψήφισαν
υπέρ του σχολείου της συντήρησης, της οπισθοδρόμησης και του σκοταδισμού. Ψήφισαν υπέρ του
σχολείου εξεταστικού κέντρου, το οποίο θα προάγει τη βαθμοθηρία και την παπαγαλία, αντί τη
γνώση και την κριτική σκέψη. Ψήφισαν για ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές θα έχουν λιγότερα
δικαιώματα.
Ένα σχολείο αυταρχικό, στο οποίο οι μαθητές θα δικαιούνται λιγότερες απουσίες σε μια χρονιά,
κάνοντας πιο εύκολο κάποιος να μείνει απροβίβαστος. Ψήφισαν ένα σχολείο με αποδυναμωμένο
το ρόλο των συλλογικών οργάνων των μαθητών, της ΠΣΕΜ, των ΕΣΕΜ και των ΚΜΣ, προάγοντας
την αποπολιτικοποίηση, την αδιαφορία και το συμβιβασμό. Ένα σχολείο πειραματικό εργαστήρι
κατευθυνόμενης μόρφωσης, με θλιβερούς πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες που
τους καθιστούν πειραματόζωα. Ψήφισαν ένα σχολείο απάνθρωπο και αντιδημοκρατικό.

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.

Ιωνά Νικολάου παραιτήσου
Στη δικαιοσύνη, μόνο δικαιοσύνη δεν επικρατεί. Ο Υπουργός Ιωνάς
Νικολάου, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί για δεκάδες λόγους μέχρι
σήμερα, αλλά δεν το κάνει. Αποκορύφωμα της σκανδαλώδους
υπουργίας του, η εμπλοκή του και οι παράνομες παρεμβάσεις του
στο θέμα του κατάδικου Παναγιώτη Νεοκλέους. Μετά που η Γενική
Εισαγγελία γνωμάτευσε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου
παρανόμησε και παρατύπησε στην υπόθεση μεταφοράς κρατούμενου
από τις Κεντρικές Φυλακές στη σουίτα του Μελάθρου Αγωνιστών
ΕΟΚΑ, μετά που ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του αναδεικνύει
τις παρανομίες και τις παρατυπίες του Υπουργού Δικαιοσύνης στο
σκάνδαλο, ήρθε και το Τμήμα Κεντρικών Φυλακών και άδειασε
τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα ψέματα και τις ανακρίβειες που
είπε σχετικά με το ρόλο του τμήματος στην υπόθεση. Ο Υπουργός
Δικαιοσύνης δεν έχει άλλη επιλογή: είτε θα παραιτηθεί είτε θα
συνεχίσει να εξευτελίζεται, εξευτελίζοντας μαζί και την κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού.

Αλλαγή… ιστορική αναγκαιότητα
Αυτά και πολλά άλλα σαθρά και τραγικά συνθέτουν μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση που
αποδεικνύουν μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο ότι πέντε χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς
ήταν αρκετά. Ως ΕΔΟΝ, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας να απαλλαγεί ο τόπος από
την αντιδραστική και αντιλαϊκή κυβέρνηση Συναγερμού, αλλά και να αποφύγει μιαν εξίσου
αντιδραστική μα και επικίνδυνη για τα λαϊκά δικαιώματα κυβέρνηση Νικόλα Παπαδόπουλου
ή Γιώργου Λιλλήκα. Θα αγωνιστούμε για να καταστεί νικηφόρα η επιλογή που θα κάνει το
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού και άλλες κοινωνικές δυνάμεις.
Μέχρι τότε, δίνουμε ραντεβού στις 14 Ιουλίου στην Πορεία Νεολαίας για την εκδήλωση καταδίκης
των Μαύρων Επετείων του πραξικοπήματος και της εισβολής. Γιατί οι δικοί τους Ιούληδες
μυρίζουν προδοσία και καταστροφή, ενώ οι δικοί μας είναι γεμάτοι αγώνα για τον Άνθρωπο.
•Χρίστος Χριστόφιας
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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συνέντευξη

«Ν»: Όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές είδαμε κόμματα στα οποία οι ίδιοι οι
υποψήφιοι αποφάσισαν για την υποψηφιότητα τους και το κομματικό ακροατήριο,
απλά κλήθηκε για να τους χειροκροτήσει, ώστε να λάβουν το χρίσμα. Ποια διαδικασία
ακολουθεί το ΑΚΕΛ για να επιλέξει τον υποψήφιο πρόεδρο;
Όταν υποστηρίζουμε ότι το ΑΚΕΛ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα στην Κύπρο δεν το
υποστηρίζουμε τυχαία. Το υποστηρίζουμε λόγω των προνοιών του καταστατικού και των
κανονισμών λειτουργείας του κόμματος. Εμείς ακολουθούμε μια εντελώς διαφορετική
πορεία από αυτήν που ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα για την επιλογή υποψηφίων για
όλα τα δημόσια αξιώματα. Η διαδικασία είναι πρώτα και κύρια να συνέλθουν τα σώματα,
να συζητήσουν σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής και να διαμορφώσουν μια καταρχήν
πρόταση, η οποία θα πάει στην κομματική βάση για να συζητηθεί. Η κομματική βάση
έχει το δικαίωμα, είτε να επικυρώσει τη συγκεκριμένη πρόταση, είτε να την ακυρώσει
με την ψηφοφορία η οποία θα ακολουθηθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις κομματικές ομάδες
βάσεις. Ξεκαθαρίζω ότι σε αυτό το στάδιο, η άποψη της κομματικής βάσης, παρόλο
που γίνεται και ψηφοφορία, είναι συμβουλευτική προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία
συζητά ξανά υπό το φως της συζήτησης που προηγήθηκε στις κομματικές ομάδες βάσεις
και διαμορφώνει πρόταση, η οποία θα υιοθετηθεί στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος
που συγκαλείται για αυτό ακριβώς το σκοπό. Είναι λοιπόν μια διαδικασία με πολλές
ασφαλιστικές δικλίδες και η οποία επιβεβαιώνει το ΑΚΕΛ ως την πλέον δημοκρατική
δύναμη στον τόπο.
«Ν»: Στο Κυπριακό παρατηρούμε τον υποψήφιο Νικόλα Παπαδόπουλο να στηρίζεται από
κόμματα που διαφωνούν με το στόχο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδία, στόχο
με τον οποίο ο διαφωνεί και ο Γιώργος Λιλλήκας ενώ από την άλλη βλέπουμε το Νίκο
Αναστασιάδη να παλινδρομεί για να ικανοποιήσει και το εθνικιστικό ακροατήριο. Πόσο
επικίνδυνες είναι αυτές οι προσεγγίσεις και ποια πολιτική θα ακολουθήσει το ΑΚΕΛ στο
Κυπριακό εν όψει προεδρικών εκλογών;
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι προσεγγίσεις και από τις δύο πλευρές. Όταν λέω
δύο πλευρές εννοώ τις διαφορετικές αφετηρίες από τις οποίες ξεκινούν. Θα αρχίσω πρώτα
με τα κόμματα που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. Το ΔΗΚΟ
λέει, δέχεται τη ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει ποτέ προσδιορίσει.
Η ΕΔΕΚ, στο πρόσφατο της συνέδριο έχει απομακρυνθεί από τη λύση ΔΔΟ, δεν την
ασπάζεται ως το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Η Αλληλεγγύη, λέει ότι είναι υπερ του
ενιαίου κράτους δίχως να αποκλείει ακόμα και το ενδεχόμενο της ένωσης. Όλα αυτά
λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι ετερόκλητες
πολιτικές δυνάμεις με συγκρουόμενες προσεγγίσεις στο κυρίαρχο ζήτημα που μας
απασχολεί, το Κυπριακό, δεν διστάζουν να συνεργαστούν απλά και μόνο για να πάρουν
την εξουσία. Όσον αφορά το Γιώργο Λιλλήκα, και αυτός προσπαθεί να δαιμονοποιήσει
τη ΔΔΟ αποκαλώντας την ως διχοτομική. Στην αντίπερα όχθη ο κ. Αναστασιάδης δέχεται
τη ΔΔΟ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το Κυπριακό, χαρακτηρίζεται από
αμφιταλαντεύσεις, από παλινωδίες, από πισωγυρίσματα, τα οποία έχουν την αφετηρία
τους στην προσπάθεια του να ικανοποιήσει όλες τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν
στο ΔΗΣΥ. Μη θέλοντας να κακοφανίσει κανένα ενόψει των προεδρικών εκλογών ο
κ. Αναστασιάδης μετακινείται από τη μια θέση στην άλλη με τη μεγαλύτερη ευκολία,
θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο θα ξεγελάσει τους πάντες και θα τους έχει μαζί
του στις προεδρικές εκλογές. Το ΑΚΕΛ λέει ότι και η μια και η άλλη προσέγγιση είναι
επικίνδυνη. Με τη μια προσέγγιση αν απευθυνθούμε στη διεθνή κοινότητα να της πούμε
ότι μετά από 40 χρόνια που αποδεχτήκαμε τη ΔΔΟ, μετά τη συμπερίληψη της ΔΔΟ στα
ψηφίσματα του ΟΗΕ, μετά την αποδοχή της ΔΔΟ από όλους τους μέχρι σήμερα προέδρους
της Δημοκρατίας, αν τους πούμε λοιπόν ότι ξαφνικά αλλάξαμε άποψη και θέλουμε να
εγκαταλείψουμε αυτή τη λύση νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να μας πιστέψει αλλά ούτε
και να μας σεβαστεί. Το ίδιο αρνητικά αποτελέσματα έχουμε και με τις παλινωδίες του κ.
Αναστασιάδη. Κάπου σιγά σιγά χάνεται η αξιοπιστία της πλευράς μας και δημιουργείται
μια αντίληψη στη διεθνή κοινότητα ότι αυτοί (σημ. η Ε/κ πλευρά) δεν θέλει λύση στο
Κυπριακό και ότι αναλώνονται σε τακτικισμούς για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Το
ΑΚΕΛ λοιπόν επιμένει ότι αυτό που πρέπει να καθορίζει τη θέση μας είναι η προσήλωση
στις βασικές αρχές επίλυσης του Κυπριακού. Εμείς επιμένουμε ότι η λύση θα πρέπει να είναι
λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα οδηγεί σε ένα ενωμένο κράτος με μια
κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Θα πρέπει να αποτελεί συνέχεια
της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη μετεξέλιξη της πολιτειακής της δομής από ενιαίο κράτος
σε ομόσπονδο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει πολιτική, και όχι αριθμητική, ισότητα
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η λύση πρέπει να απελευθερώνει τη χώρα μας, να
την απαλλάσσει από τα οποιαδήποτε μονομερή εγγυητικά ή επεμβατικά δικαιώματα και
ταυτόχρονα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Επιμένουμε ότι πρέπει
να είμαστε συνεπείς σε αυτό το στόχο δίχως αντιφάσεις, δίχως παλινδρομήσεις και με
επιχειρήματα τα οποία διαθέτουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
«Ν»: Πέρα από την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στο Κυπριακό βάλατε και άλλα
κριτήρια για την επιλογή υποψηφίου προέδρου. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια; Τα καλύπτουν
οι υποψήφιοι που έχουν ήδη εξαγγείλει την υποψηφιότητα τους;
Το Κυπριακό σίγουρα είναι ένα θέμα προτεραιότητας. Είμαστε σε μια φάση που πλέον δεν
συζητιέται γενικά και αόριστα. Συζητείται πολύ συγκεκριμένα και πολύ εξιδεικευμένα.
Οπότε απαιτείται να υπάρχει ταύτισή του όποιου υποψηφίου θα στηρίξουμε με τις
θέσεις που διατυπώνει το ΑΚΕΛ. Αλίμονο αν στηρίξουμε υποψηφιότητα, η οποία αν και
εφόσον συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις μετά τις προεδρικές εκλογές διαφωνεί με τις
διαχρονικές θέσεις που στηρίζει το ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι θα χάσουμε εντελώς την αξιοπιστία
μας. Πέραν τούτου μας ενδιαφέρει να είναι μια υποψηφιότητα, η οποία θα εξυπηρετεί και
θα εκφράζει μια διαφορετική αντίληψη από την αντίληψη της κυβέρνησης για τα θέματα
τα κοινωνικοοικονομικά.
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Σίγουρα θέλουμε νοικοκυρεμένη διαχείριση αλλά αυτό είναι ένα και είναι άλλο να
συνεχίζεται αυτή η σκληρή λιτότητα, η οποία δυστυχώς εφαρμόζεται μόνο σε βάρος των
χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά στρωμάτων. Για τους πλούσιους δεν λαμβάνονται
μέτρα έτσι ώστε να συνεισφέρουν και εκείνοι με το μεγαλύτερο μερίδιο στην προσπάθεια
ξεπεράσματος της οικονομικής κρίσης. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πως θα γίνεται η
ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου. Δεν είμαστε ενάντια στις επιχειρήσεις. Εμείς
λέμε ότι ο πλούτος που παράγεται από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανέμεται δίκαια
στην κοινωνία ώστε όλοι να έχουν ικανοποιητική διαβίωση. Μας ενδιαφέρει ο υποψήφιος
να είναι σε θέση να προχωρήσει σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς
της κοινωνίας. Στα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, στην
υγεία να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, να εκσυγχρονιστεί η δημόσια υπηρεσία και οι οργανισμοί
δημόσιας ωφελείας που πρέπει επίσης να εκδημοκρατιστούν ακόμα περισσότερο.
Επιπλέον, πρέπει να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα ζητήματα διαπλοκής και
διαφθοράς τα οποία όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν καταστεί μάστιγα για την κυπριακή
κοινωνία αλλά και για την κυπριακή οικονομία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με
ημίμετρα, πρέπει να συγκρουστούμε αποφασιστικά με αυτά τα φαινόμενα. Ο υποψήφιος
που θα στηρίξουμε πρέπει να είναι ικανός και αποτελεσματικός στον τρόπο προώθησης
των διάφορων ζητημάτων. Μας ενδιαφέρει επίσης η υποψηφιότητα που θα επιλέξουμε
να έχει πιθανότητες να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα
στους ΑΚΕΛικούς. Είχαμε ένα πισωγύρισμα με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε και
την καταρχήν επιλογή του Μιχάλη Σπανού. Δεν πρέπει αυτό το πισωγύρισμα να μας
υπερνικήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά και να δώσουμε στη μάχη των
προεδρικών εκλογών ξέροντας ότι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του Κυπριακού
λαού περιμένει να ακούσει από εμάς τι έχουμε να του προτείνουμε. Οι υφιστάμενες
υποψηφιότητες δεν τον ικανοποιούν, θέλει κάτι το διαφορετικό κάτι το εναλλακτικό
και αυτή την πρόταση μόνο το ΑΚΕΛ μπορεί να την παρουσιάσει.
«Ν»: Παρατηρούμε ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ένα μεγάλο ποσοστό
συμπολιτών μας, κυρίως νέων να απέχουν. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νεολαία
ενόψει προεδρικών εκλογών;
Πρώτα να πω ότι για να πείσουμε όλους εκείνους και ιδιαίτερα τους νεολαίους που
δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να θέσουμε ενώπιον τους μία
πρόταση αξιόπιστη, μια πρόταση συνεπή, μια πρόταση που θα εκπέμπει κάτι το
διαφορετικό, κάτι που θα τους εμπνεύσει και θα τους ωθήσει να συσπειρωθούν γύρω
από αυτή την υποψηφιότητα. Εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλο πολιτικό ρόλο στη νεολαία.
Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις της για τα σημαντικά ζητήματα για
τα οποία απασχολούν σήμερα την Κυπριακή κοινωνία. Να συμμετέχει δηλαδή ενεργά
στη διαμόρφωση ενός εκλογικού προγράμματος το οποίο θα απευθύνεται σε όσο το
δυνατό πιο πλατιά στρώματα της κοινωνίας και τη θέλουμε να είναι μαζί μας στην πρώτη
γραμμή στον αγώνα που θα δώσουμε. Εκείνο για το οποίο θέλω να υποσχεθώ στη
νεολαία του τόπου είναι ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ξεπεραστούν
τα προβλήματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις
προοπτικές εκείνες που θα επιτρέψουν στους νέους να ζήσουν και να δημιουργήσουν
στην ίδια τους την πατρίδα.
•Άλκης Συλικιώτης
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Πολλές φορές ακούμε να λένε
πως οι νέοι αποτελούν το μέλλον
του τόπου. Αυτή η φράση, στην
οποία φυσικά δεν εναντιωνόμαστε,
δημιουργεί κάποια ερωτήματα,
όπως το τι ευκαιρίες αφήνονται
σε αυτούς τους νέους για το
μέλλον και ποια ενθάρρυνση
παρέχεται για αυτό; Φυσικά αυτά
για κάποιους, μπορεί να κριθούν
ως κλασικές ρητορικές ερωτήσεις,
αλλά πραγματικά ας απαντήσουμε
στο ερώτημα: Γιατί αντί να
επενδύουμε στη νέα γενιά βάζουμε
ακόμα περισσότερα εμπόδια στους
νέους για να δημιουργήσουν αυτό
το μέλλον που ονειρεύονται;
Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις
της εποχής απαιτούν από εμάς
τους νέους πολλά. Και πέραν
από την καθημερινή κριτική και
αποθάρρυνση που βιώνουμε,
οφείλουμε να αντεπεξέλθουμε.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Τα τελευταία χρόνια
η Παιδεία του τόπου δέχεται
απανωτά κτυπήματα. Η έννοια του
κοινωνικού κράτος μας προκαλεί
πλέον ένα μειδίαμα απογοήτευσης.
Από τα κρατικά νοσοκομεία και τα
κόμιστρα στα λεωφορεία, μέχρι
τα Κρατικά Φοιτητικά Επιδόματα
και τις νέες “μεταρρυθμίσεις” στα
σχολεία, σημειώνονται απανωτές
περικοπές, τροποποιήσεις και
εσφαλμένες κινήσεις εις βάρος
των νέων. Πως να μην νιώσουμε
ως φοιτητές και ως μαθητές, τη
στοχοποίηση από το κράτος και
ειδικά τους κυβερνώντες;
Και αυτά δυστυχώς δεν αποτελούν
αερολογίες και εκφράσεις
κενού περιεχομένου. Αρκεί να
αναλογιστείτε πόσοι νέοι γύρω
μας, παράλληλα με το σχολείο και
τις σπουδές τους, αναγκάζονται
να δουλεύουν, κάτω από άθλιες
συμφωνίες εργοδότησης για να
λαμβάνουν, κάποια χρήματα ώστε
να βοηθήσουν την οικογένεια
τους. Απλά σκεφτείτε πόσοι
νέοι σημειώνουν αποτυχίες
στην ακαδημαϊκή τους πορεία
γιατί οι οικονομικοί τους πόροι
μόλις που τους επιτρέπουν να
επιβιώνουν. Απλά σκεφτείτε πόσο
δυσανάλογο είναι, κάτω από αυτά
τα δεδομένα, το κράτος να σου
αποκόπτει ένα μικρό επίδομα
που θα μπορούσε να φανεί μια
μεγάλη οικονομική ανάσα για
σένα. Και πέρα από αυτό, δηλαδή,
να έχεις και να μην έχεις να φας,
να έχεις και να μην έχεις και
πολλά περιθώρια να εγκριθείς
για τα φοιτητικά επιδόματα,
να έχεις και κάποιους να σε
κοροϊδεύουν χαρακτηρίζοντας σε
“εκατομμυριούχο”.
Και συνεχίζοντας τη σκέψη
μας, δεν μπορούμε να μην
αναφερθούμε στους νέους
πρωτοποριακούς πειραματισμούς
στα σχολεία μας. Τι και αν η
επιστήμη κάνει άλματα προόδου
στην καλύτερη εκπαίδευση και
διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
εμείς εκεί στο “Εμπρός – Πίσω”.
Μαθητές μην ανησυχείτε δεν θα
σας αναπτύξουμε τα γνωστικά
σας σχήματα και θα κάνουμε
περικοπές και στη φαιά ουσία που
καταχράζεστε.

Είναι όντως δύσκολος ο συνδυασμός ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
και ανάγκης για εργασία;

«Το να σπουδάζουμε και ταυτόχρονα να δουλεύουμε ως φοιτητές είναι πλέον κάτι το δεδομένο, αφού δεν υπάρχει κρατική στήριξη για
κάλυψη των αναγκών που έχουμε, αρχίζοντας από το βασικότερο που είναι η σίτιση, μέχρι την αγορά των βιβλίων. Η περικοπές των φοιτητικών
επιδομάτων κάνουν πλέον, δυσκολότερη την κατάσταση. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην απόδοση του φοιτητή όσον αφορά τα μαθήματα,
αφού περιορίζεται και ο χρόνος για διάβασμα.»
Ραφαήλια, 21 ετών

«Η ανάγκη για εργασία για τους πλείστους φοιτητές πλέον είναι αδήριτη ανάγκη, αφού οι οικογένειες μας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα
βασικά. Είναι γεγονός πως οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη και η παγκόσμια οικονομική κρίση τσάκισαν τα
λαϊκά νοικοκυριά. Πλέον οι φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Πραγματικά
είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και τα δυο αφού, οι απαιτήσεις για την φοίτηση είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Για την αποπεράτωση του
κύκλου σπουδών των φοιτητών χρειάζεται ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα, αλλά και συστηματική μελέτη. Από την άλλη και οι συνθήκες
εργασίας, είναι εξίσου απαιτητικές, αφού οι εργοδότες στις μέρες μας δεν σέβονται κανένα δικαίωμα των εργαζομένων. Αποτέλεσμα πολλοί
συμφοιτητές μας που εργάζονται να μην είναι τυπικοί στις σπουδές τους, κάτι που επιφέρει πολλές συνέπεις. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη, αντί να στηρίξει τους φοιτητές ώστε να μην χρειάζεται να εργάζονται, τα τελευταία χρόνια εξαπέλυσε μια πρωτοφανή
επίθεση στην Παιδεία, με αποκορύφωμα την αποκοπή 15 εκ. από τα φοιτητικά επιδόματα τα τελευταία 3 χρόνια.»
Παναγιώτης, 20 ετών

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση;
Σε φοβίζει κάτι για το μέλλον;
«Πως μπορεί να μην με αποθαρρύνουν οι εξελίξεις ευρύτερα στην κοινωνία και δει, στην εκπαίδευση; Με τρομάζουν αρκετά οι ενδείξεις για μη
επιτυχή και ουσιώδη ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στα σημερινά σχολεία.»
Φοίβος, 17 ετών

«Αρχικά, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έκαναν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες αλλαγές στους
καθηγητές, γιατί αρκετοί είναι ανίκανοι να διδάξουν. Δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, ούτε την διάθεση να διδάξουν. Ακόμα κάτι, είναι ότι
ήδη υπήρχε πρόβλημα με την ύλη των μαθημάτων και από ότι βλέπω το πρόβλημα έχει μεγενθυθεί ακόμη πιο πολύ.. Πως θα καλυφθεί; Γενικά
πιστεύω ότι αν το επεξεργάζονταν καλύτερα και δεν έκαναν βιαστικές κινήσεις, θα μπορούσε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Προς το παρόν μου
φαίνετε μια ακόμη αποτυχία, η οποία πλουτίζει τα φροντιστήρια και επιβαρύνει τους μαθητές με άγχος και πίεση.»
Ελένη, 18 ετών
Μαρία Δίπλαρου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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λλοι 4000 σε Κρατικά
Ινστιτούτα, Μουσικά
και Αθλητικά σχολεία
δουλεύουν υπό στυγνούς
όρους ενός σκληρού
εργοδότη που ονομάζεται
κράτος

Τις προηγούμενες εβδομάδες
οι δάσκαλοι της ΠΟΕΔ βρέθηκαν στο δρόμο και
προέβησαν σε απεργίες κλείνοντας τα σχολεία για
να εκφράσουν την διαφωνία τους με το νέο σχέδιο
διορισμού που ψηφίστηκε τελικά στην Ολομέλεια
της Βουλής.
Βασική αιτία των διαφωνιών, ήταν το γεγονός ότι
πάνω από 300 αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί που
εργάζονταν στο δημόσιο δεν διασφαλίζονταν αφού
με το νέο σύστημα θα έμεναν χωρίς εργασία. Κάποιοι
απ’ αυτούς είχαν μέχρι την περίοδο ψήφισης των
κανονισμών για το νέο σχέδιο διορισμού 3 και 4
χρόνια υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔ ζητούσε την μετατροπή
τους σε καθεστώς αορίστου χρόνου κάτι που δεν
έγινε τελικά αποδεχτό από το Υπουργείο Παιδείας
το οποίο χρησιμοποίησε την αναγκαιότητα ψήφισης
των κανονισμών παραβλέποντας ότι η εργασιακή
εμπειρία έχει βαρύνουσα σημασία στην εκπαίδευση.
Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, εξέφρασε
την άποψη ότι οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί,
σύμφωνα με την υπόδειξη της Νομικής Υπηρεσίας
δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς που καθίστανται
αορίστου. Μόνο όσοι έκτακτοι εκπαιδευτικοίσυμβασιούχοι συμπληρώνουν τους 30 μήνες
μέχρι την 30η Αυγούστου 2017, θα προσληφθούν
ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου. Το Υπουργείο
Παιδείας δεν κατάφερε ακόμη ωστόσο να απαντήσει
σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως πόσες θέσεις θα μείνουν
κενές για να καλυφθούν από τους νέους πτυχιούχους.
Για την ιστορία, οι νέοι κανονισμοί για τους διορισμούς
ψηφίστηκαν με 29 ψήφους υπέρ και 15 εναντίων
των βουλευτών του ΑΚΕΛ. Η πλειοψηφία ενέκρινε
τροπολογία που κατέθεσαν τα κόμματα ΔΗΚΟ,
ΔΗΣΥ και Αλληλεγγύη με την οποία οι προσλήψεις
αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα
γίνονται με βάση τους πίνακες διοριστέων μέχρι
την κατάργησή τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται
οι πίνακες διοριστέων και οι προσλήψεις
αντικαταστατών εκπαιδευτικών θα γίνονται
με βάση τους πίνακες διορισίμων. Επίσης
ομόφωνα εγκρίθηκε τροπολογία της Συμμαχίας
Πολιτών που αφορά την ημερομηνία υποβολής
ενδιαφέροντος για εξέταση για να τοποθετείται
στην 31η Αυγούστου του κάθε έτους.

Μια εκτίμηση που
υπάρχει είναι ότι το
Υπουργείο Παιδείας, μπροστά
στην αδυναμία του να κλείσει
τελικά την στρόφιγγα με τους
εκπαιδευτικούς αορίστου
χρόνου θα στραφεί για άλλη
μια φορά στην αγορά
υπηρεσιών
Μετά τις απεργίες αρκετοί ήταν αυτοί που
κατέκριναν την οργάνωση των δασκάλων,
μεταξύ των οποίων και οι Σύνδεσμοι Γονέων,
γιατί «κλείνει» τα σχολεία αγνοώντας ότι η
βασική ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.
Σε κάθε περίπτωση, το νέο σύστημα διορισμών
είναι αναγκαίο για την βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης καθώς, θεωρητικά πάντα, θα
εισέρχονται στην εκπαίδευση οι καλύτεροι.
Άλλο τόσο σημαντική ωστόσο, είναι η
εκπαίδευση όλων των ίδιων των εκπαιδευτικών
τόσο στην Μέση όσο και στη Δημοτική
εκπαίδευση. Μόνο έτσι, θα μπορέσουν να
προσφέρουν ακόμα περισσότερα στους μαθητές
αναπτύσσοντας κυρίως την κριτική τους σκέψη
και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των παιδιών.
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Μια εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το Υπουργείο
Παιδείας, μπροστά στην αδυναμία του να κλείσει
τελικά την στρόφιγγα με τους εκπαιδευτικούς
αορίστου χρόνου θα στραφεί για άλλη μια φορά
στην αγορά υπηρεσιών.

Σε εργασιακό μεσαίωνα οι εκπαιδευτικοί
στα Κρατικά Ινστιτούτα
Μιλώντας για αγορά υπηρεσιών, ενδιαφέρον έχει να
δει κανείς τι γίνεται με τους 4000 εκπαιδευτικούς
που εργοδοτούνται στα Κρατικά Ινστιτούτα, τα
Επιμοφωτικά, τα Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία.
Εκεί θα εντοπίσει ένα εργασιακό μεσαίωνα ο οποίος
προκύπτει από την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ μετά το
κούρεμα του 2013.
Εκπρόσωποι των διάφορων Κρατικών Ινστιτούτων
πριν από μέρες ανέφεραν μεταξύ άλλων στη Βουλή ότι
συνεχίζουν να εργάζονται υπό το καθεστώς της αγοράς
υπηρεσιών κάποιοι απ’ αυτούς για περισσότερα
από 10 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι εργάζονται
στα πρότυπα των εργαζομένων των υπόλοιπων
εκπαιδευτικών του δημοσίου, δεν μοριοδοτούνται
για την εργασιακή εμπειρία που αποκτούν. Είπαν
ακόμα ότι ο μισθός τους είναι εξευτελιστικός, ενώ για
τους τέσσερις μήνες του καλοκαιριού καθώς και για
όλες τις αργίες δεν πληρώνονται. Ανέφεραν επίσης
ότι είναι αναγκασμένοι να καταβάλουν οι ίδιοι το
απαραίτητο ποσό για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και
όχι το κράτος για το οποίο εργάζονται. Εκπρόσωπος
των Μουσικών Σχολείων ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι «είμαστε σε μια θλιβερή θέση και διεκδικούμε
δυστυχώς τα αυτονόητα».
Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής δεσμεύτηκε ότι
θα ξεκινήσει ένας διάλογος τον ερχόμενο Σεπτέμβριο,
για να εξεταστούν όλα τα θέματα με βάση πάντα τις
οικονομικές δυνατότητες του κράτους. Θα λυθούν
τα προβλήματα; Ίδωμεν…
•Δημήτρης Στρατής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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η Δευτέρα, 15 Μαϊου 2017, πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του βιβλίου Το θέατρο παραβιάζει
τα σύνορα, των Γιασάρ Έρσοϋ και Κώστα
Καυκαρίδη, στο Σωματείο «Άτλας» Αγλαντζιάς,
στη Λευκωσία. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στα
πλαίσια του δίμηνου Δικοινοτικού Φεστιβάλ Πολιτισμού
με τίτλο «Με γέφυρες τις ρίζες, πορεία προς το
μέλλον», που διοργάνωσαν τα Γραφεία Πολιτισμού και
Επαναπροσέγγισης της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Το βιβλίο και η συνεργασία
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Το βιβλίο αυτό, πραγματεύεται την εδώ και τριάντα τόσα
χρόνια συνεργασία του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου. Μια
συνεργασία που έθεσε εξαρχής ξεκάθαρα και δυναμικά
οράματα, και που αποτέλεσε όαση επαναπροσέγγισης
των δύο κοινοτήτων μέσα από το θέατρο και τον
πολιτισμό και όχι μόνο. Τα δύο θεατρικά σχήματα
πάλεψαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες για να εδραιώσουν
και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους, γνωρίζοντας
από την αρχή πως θα έβρισκαν μπροστά τους όχι μόνο
καθημερινές δυσκολίες, αλλά και μισαλλοδοξία από
όσους – και στις δύο κοινότητες - υποθάλπουν τον
εθνικισμό και το σοβινισμό.

πολιτισμός

Το κυπριακό
θέατρο
προσέφερε
πολλά στην
προσπάθεια να
κρατηθεί ο πόθος του
λαού μας για
επανένωση
ζωντανός.

Στο βιβλίο καταγράφεται με παραστατικότητα και λεπτομέρεια η τριαντάχρονη αυτή
συνεργασία των δύο θεάτρων. Πως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι άνθρωποι του
θεάτρου, ηθοποιοί, σεναριογράφοι και άλλοι, έδωσαν - και δίνουν – τη δική τους μάχη
στο στίβο του πολιτισμού, για να καταφέρει επιτέλους ο λαός μας να γίνει αφέντης στον
τόπο του.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Γιασάρ Ερσόυ και του Κώστα Καυκαρίδη «Το Θέατρο
παραβιάζει τα σύνορα», μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει όλα τα πιο πάνω, διαβάζοντας
παράλληλα την ιστορία της κοινής αυτής πορείας, από την πρώτη παράσταση της «Ειρήνης»
του Αριστοφάνη το 1987, στην παράσταση «Ο Αγνοούμενος» του 2017.
Το κυπριακό θέατρο προσέφερε πολλά στην προσπάθεια να κρατηθεί ο πόθος του λαού
μας για επανένωση ζωντανός. Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
Θέατρο υπήρξαν πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια, υπηρετώντας μέχρι σήμερα μέσα
από τη συνέχιση και την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους, τις πανανθρώπινες αξίες
της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της προόδου.

Και είναι ακριβώς αυτές τις αξίες που εννοούσε ο
μεγάλος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής Μπέρτολτ
Μπρεχτ, όταν περιέγραφε το ουσιαστικό δίλημμα
που τίθεται μπροστά στην Τέχνη και κατ’ επέκταση
και το Θέατρο:
«Και η Τέχνη πρέπει, σ’ αυτούς τους καιρούς των
αποφάσεων ν’ αποφασίσει. Μπορεί να κάνει τον
εαυτό της όργανο μιας μικρής μερίδας ορισμένων που
παίζουν τις θεότητες της μοίρας για τους πολλούς
και που απαιτούν μια πίστη που πρέπει πρωτ’ απ’
όλα να είναι τυφλή, και μπορεί να σταθεί στο πλευρό
των πολλών και να βάλει τη μοίρα τους στα δικά
τους χέρια. Μπορεί να παραδώσει τον άνθρωπο στις
συγχύσεις, τις αυταπάτες και τα θαύματα, και μπορεί
να παραδώσει τον κόσμο στον άνθρωπο. Μπορεί να
μεγαλώσει την αμάθεια και μπορεί να μεγαλώσει
τη γνώση. Μπορεί να κάμει έκκληση στις δυνάμεις
που αποδείχνουν τη δύναμη τους καταστρέφοντας,
και στις δυνάμεις που αποδείχνουν τη δύναμή τους
βοηθώντας».

Το θέατρο μπροστά στον αγώνα για επανένωση
Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο, ο Κώστας
Καυκαρίδης και ο Γιασάρ Ερσόυ και όλοι όσοι αποτέλεσαν κομμάτι αυτής
της τριαντάχρονης συνεργασίας των δύο θεατρικών σχημάτων και αυτής
της κοινής πορείας, αυτά ακριβώς τα ιδανικά τίμησαν και εκπροσώπησαν.
Έφτιαξαν θέατρο που στάθηκε και στέκεται στο πλευρό των πολλών. Ανέβασαν
παραστάσεις με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους συντελεστές, που
παρέδωσαν τον κόσμο στον άνθρωπο μεγαλώνοντας τη γνώση. Έκαναν
μέσα από την κοινή τους ιστορία έκκληση στις δυνάμεις που παλεύουν για
να σωθεί ο τόπος μας κι όχι στις δυνάμεις που φέρνουν την καταστροφή
και τη διχοτόμηση.
•Αφροδίτη Κατσή
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ
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Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ομιλία του, αναφερόμενος
στην πολιτική της διοίκησης του, στάθηκε και στις σχέσεις Ηνωμένων
Πολιτειών -Κούβας και στην απόφαση του να άρει τις πολιτικές
Ομπάμα, έναντι της τελευταίας. Συγκεκριμένα δήλωσε πως η Αμερική
θα εντείνουν τον εγκληματικό αποκλεισμό, ενάντια στον κουβανικό
λαό. Αυτό μέσα από την επιβολή απαγορεύσεων στον τουρισμό, όπως
επίσης και απαγορεύσεων σε κάθε οικονομική συναλλαγή με την Κούβα.
Η GUE/NGL απαιτεί από τη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
(Η.Π.Α.), την άμεση μεταβίβαση του παράνομου κατεχόμενου εδάφους,
Κουβανικής εθνικής επικράτειας στον Κόλπο του Γκουαντανάμο στον
κουβανέζικο λαό. Επίσης επιτακτική είναι και η ανάγκη άρσης του
εγκληματικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Για σχεδόν έξι δεκαετίες τα δικαιώματα ολόκληρου του κουβανικού
λαού παραβιάζονται από τις Η.Π.Α., προξενώντας τεράστιες ελλείψεις και
ταλαιπωρία.
Η Ομάδα της GUE/NGL παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον πολιτικό διάλογο και τη συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των κρατών μελών
της, με τη Δημοκρατίας της Κούβας. Η GUE/NGL αναγνωρίζει τα σημαντικά
βήματα και τις εξομαλύνσεις, που λήφθηκαν στις διαπραγματεύσεις Ε.Ε. και
Κούβας, όπως για παράδειγμα την κατάργηση της “Κοινής Θέσης” του 1996.
Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά,
υπογραμμίζει την σημασία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη
μέλη της, όπως επίσης και τα θεσμικά της όργανα να διατηρήσουν μια
εποικοδομητική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Μια προσέγγιση που θα
σέβεται τη βούληση του κουβανικού λαού και δε θα γίνεται ο όποιος λόγος
εξωτερικής ή εσωτερικής παρέμβασης στα πολιτικά δρώμενα της Κούβας.
Η Ομάδα της GUE/NGL, επιβεβαιώνει τη θερμή αλληλεγγύη της, στην
κουβανική επανάσταση και στην πάλη του κουβανικού λαού, για την
υπεράσπιση της ακεραιότητας και της κυριαρχίας τους.
Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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Με αποφασιστικότητα να επιδιώξουμε το δικαίωμα
στην ελπίδα
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η διαδικασία των συνομιλιών στην
Γενεύη, βρίσκεται στα πρώτα της στάδια. Ακόμα και με τον κίνδυνο, να είμαστε
ετεροχρονισμένοι, οφείλουμε να θέσουμε την άποψη και την προσδοκία μας, και από
αυτό το στάδιο των συνομιλιών.
Καταρχήν πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η Γενεύη
δεν είναι το τέλος του δρόμου. Ακόμα και με το πιο
αισιόδοξο σενάριο, όσον αφορά την διαδικασία
και τυχόν συγκλίσεις, δεν μπορεί να αποτελεί
συνολική συμφωνία. Θα υπάρχουν ακόμα αρκετά
εκκρεμούντα θέματα, μικρά και μεγάλα. Αυτό που
για εμάς έχει σημασία, είναι εκεί στην Ελβετία,
να γίνει το αποφασιστικό βήμα προς την πορεία
της λύσης. Να παρθούν εκείνες οι πολιτικές
αποφάσεις που θα δημιουργούν ένα ρεύμα προς
την πορεία της συνολικής λύσης, ένα ρεύμα μη
αναστρέψιμο. Βέβαια ακόμα και το άγνωστο
της συνολικής διάρκειας της παραμονής στην
Γενεύη δημιουργεί από μόνο παράλληλα και μια
προσδοκία και μια ανησυχία.

Έπρεπε να πάμε στην Γενεύη

Το έγγραφο Έιντε και ο ρόλος των Η.Ε.
Πολύς λόγος γίνεται για το τι καταγράφεται στο έγγραφο Έιντε και κατά πόσο τα
Η.Ε. ουσιαστικά «επιβάλλουν» προς τις δύο πλευρές το οτιδήποτε. Σε αυτό το σημείο
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το έξης. Κάπου υπερβάλουμε ως προς τη χρησιμότητα αυτού
του εγγράφου. Άλλωστε, όπως έχει συμφωνηθεί και οι δύο πλευρές θα υποβάλουν
παρατηρήσεις. Αντιλαμβάνεστε πως όταν γίνει αυτό ο κ. Έιντε είτε θα πρέπει να
προσπαθήσει να συγκεράσει τις δύο τοποθετήσεις,
είτε δεν θα μπορέσει να το κάνει, οπότε θα πάμε
στη Γενεύη ο καθένας με τις δικές του θέσεις.
Ο συγκερασμός των δύο απόψεων είναι πράγμα
δύσκολο να συμβεί. Αυτό που πρέπει να υπάρξει
είναι ένας οδηγός για το τι θα συζητήσουμε. Όχι
με την έννοια ότι θα πάμε εκεί και να υπάρχουν
συμφωνημένα ουσιαστικά θέματα, αλλά το ποια
θέματα θα συζητήσουμε. Αυτά που δεσμεύουν την
κάθε πλευρά είναι οι μέχρι στιγμής συγκλίσεις και
σε αυτές πρέπει να στηριχθεί η όλη προσπάθεια.

Αυτό που θα έπρεπε να
συζητείται δεν είναι αν
έπρεπε να πάμε ή όχι, αλλά το
πώς πάμε, πόσο προετοιμασμένοι
είμαστε, πόσο μελετημένοι
είμαστε απέναντι στις θέσεις
της Τουρκίας και πόσο
διεκδικητικοί μπορούμε να
γίνουμε.

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θετικού ή
αρνητικού, στην δική μας αντίληψη η απάντηση
είναι μία. Ασχέτως το πώς θα εξελιχθεί σε περιεχόμενο η διάσκεψη, από θέση αρχής
και τακτικής, η πλευρά μας πρέπει να βρίσκεται εκεί. Εάν δεν βρίσκεσαι εκεί, πως θα
δοκιμαστεί η Τουρκία; Πως θα φανούν οι πραγματικές τις προθέσεις; Όλοι γνωρίζουμε
πως το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Τουρκία. Ειδικά στα θέματα ασφάλειας
και εγγυήσεων, εκείνη είναι που καλείται να εξηγήσει πως γίνεται το 2017 να ζητά
επεμβατικά δικαιώματα σε τρίτη χώρα. Αυτό που θα έπρεπε να συζητείται δεν είναι
αν έπρεπε να πάμε ή όχι, αλλά το πώς πάμε, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, πόσο
μελετημένοι είμαστε απέναντι στις θέσεις της Τουρκίας και πόσο διεκδικητικοί
μπορούμε να γίνουμε. Η πλευρά μας θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Διάσκεψη καλά
προετοιμασμένη, με αισιοδοξία αλλά και αποφασιστικότητα, με διεκδικητικότητα αλλά
και με διάθεση για διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που θα υπηρετεί τα συμφέροντα
και τις προσδοκίες και των δυο κοινοτήτων.

Ακλόνητη η θέληση
για λύση-επανένωση

Μέσα σε αυτό των κυκεώνα εξελίξεων ο κυπριακός
λαός συνεχίζει ακλόνητα τον αγώνα του για λύση
και επανένωση της Κύπρου. Αυτό διαφάνηκε με τον
πιο έντονο τρόπο και στη μεγάλη κινητοποίηση που
διοργάνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Λήδρας στις 28 Ιουνίου. Εκεί Ε/κ
και Τ/κ έστειλαν το μήνυμα στους δύο ηγέτες να διαπραγματευτούν αποφασιστικά
και εποικοδομητικά για να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση που να ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες ολόκληρου του κυπριακού λαού. Παράλληλα έστειλαν το μήνυμα στις
εμπλεκόμενες ξένες δυνάμεις ότι οφείλουν να σεβαστούν την επιθυμία του κυπριακού
λαού να ζήσει σε μια ειρηνική Κύπρο χωρίς εγγυητές και προστάτες. Οφείλουμε να
συνεχίσουμε τον αγώνα μας για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, για μια
Κύπρο πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη, γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Δίνουμε ραντεβού αγώνα στις 14 Ιουλίου στη μεγάλη
αντικατοχική εκδήλωση μνήμης των μαύρων επετείων που διοργανώνει το ΑΚΕΛ στο
Σκαλί στην Αγλαντζιά.
•Σεβήρος Κούλας
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ο δίδυμο έγκλημα του 1974, ήταν η κορύφωση μιας διαδικασίας η οποία από
καιρό τροχοδρομήθηκε από δυνάμεις εντός και εκτός Κύπρου. Μοναδικός
στόχος, η ΝΑΤΟποίηση του νησιού, είτε ως ενιαίου κράτους είτε με το
διαμελισμό του και τη «διπλή ένωση» κάθε ενός από τα δύο τμήματα με την
αντίστοιχη ΝΑΤΟϊκή «μητέρα πατρίδα», ανεξαρτήτως κόστους.

Η προπραξικοπηματική περίοδος
και η αντικομμουνιστική υστερία
Η άνοδος της Χούντας των Αθηνών με τις ευλογίες του NATO και της CIA αποτέλεσε
την αρχή του κακού για την κατάλυση της Δημοκρατίας στην Κύπρο και το διαμελισμό
του νησιού. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε εκλεγεί το 1968 με ποσοστό 95% ,στην
βάση της «πολιτικής του εφικτού», η οποία αφορούσε στη διεκδίκηση ακηδεμόνευτής
ανεξαρτησίας εγκαταλείποντας την ενωσιολογία. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν ήταν
αρεστή στους Αμερικανονατοϊκούς κύκλους οι οποίοι φρόντισαν να δράσουν άμεσα.
Πρώτος στόχος στην επίτευξη των σχεδίων τους ήταν το ΑΚΕΛ. Στις αρχές του 1967,
είχε γίνει η πρώτη επίθεση στο Κόμμα με την ανατίναξη των γραφείων του ΑΚΕΛ
Λεμεσού, προάγγελος της ακροδεξιάς τρομοκρατίας που θα ακολουθούσε. Παρότι,
το ΑΚΕΛ στεκόταν στο πλευρό του Προέδρου Μακαρίου, η κρατική μηχανή και τα
σώματα ασφαλείας είχαν διαρκώς στο στόχαστρο τους την Αριστερά. Τα στελέχη του
Κόμματος βρίσκονταν φακελωμένα και υπό διαρκή παρακολούθηση ενώ ο στρατός
εκείνης της περιόδου χαρακτηριζόταν από μια απροκάλυπτη αντικομμουνιστική πλύση
εγκεφάλου ενάντια στο ΑΚΕΛ.
Την ίδια περίοδο, ο ακροδεξιός τύπος έβλεπε καθημερινά «σοβιετική διείσδυση
στην κρατική μηχανή» και απαιτούσε από το Μακάριο να θέσει το ΑΚΕΛ εκτός νόμου
για να αποδείξει ότι δεν είναι φιλοκομμουνιστής. Με την ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’ η
συνωμοσία οργίασε. Λυσσαλέα αντιμακαριακή και αντικομμουνιστική προπαγάνδα,
απόπειρες δολοφονίας του Μακάριου, εκκλησιαστικό πραξικόπημα, δολοφονίες,
απαγωγές, εμπρησμοί, κλοπές οπλισμού από στρατόπεδα ήταν στην ημερήσια διάταξη
τα ταραγμένα προπραξικοπηματικά χρόνια. Στο στόχαστρο βομβιστικών ενεργειών
είχαν βρεθεί τότε τα σπίτια του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Εζεκία Παπαϊωάννου,
των Γραμματέων τoυ ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ Λεμεσού, του δημάρχου Αμμοχώστου, η ΠΕΟ
Λευκωσίας και Λεμεσού, το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, δεκάδες λαϊκοί σύλλογοι καθώς και
το 5ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
Στον αντίποδα όλων αυτών, το ΑΚΕΛ, η Αριστερά και οι δημοκράτες μακαριακοί που
αναμετρούνταν καθημερινά με τη φασιστική βία και μετρούσαν νεκρούς σε κάθε γωνιά
του νησιού. Την ίδια στιγμή, το ΑΚΕΛ, αποτελούσε την κύρια δύναμη κινητοποίησης
του λαού στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια υπεράσπισης της δημοκρατικής νομιμότητας
και καταδίκης της Χούντας και του εοκαβήτικου φασισμού. Πρέπει να σημειώσουμε ότι
το κόμμα δεν έπαψε να προειδοποιεί για τον κίνδυνο πραξικοπήματος και να ζητά από
την κυβέρνηση πάταξη της τρομοκρατίας, κάθαρση του κρατικού μηχανισμού από τα
εοκαβήτικα στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε στον Μακάριο τη δημιουργία μιας
πολυπληθούς Λαϊκής Πολιτοφυλακής θέτοντας στη διάθεση του ολόκληρη τη δύναμη
του Κόμματος. Ο Μακάριος όμως δίσταζε να υιοθετήσει την πρόταση του ΑΚΕΛ καθώς
αφελώς, πίστωνε τους εθνικιστές με το στοιχειώδη πατριωτισμό.

Το δίδυμο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και
του λαού της
Οι φασίστες ωστόσο, που δεν έχουν πατρίδα, όσια και ιερά, διέπραξαν αυτό για το
οποίο είχαν ταχθεί από τα αφεντικά τους. Την 15η του Ιούλη εισέβαλαν στο προεδρικό
μέγαρο καταλύοντας την δημοκρατία και αναγκάζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
σε φυγή. Όσα ακολούθησαν εκείνες τις ημέρες έχουν χαραχτεί στη μνήμη της Αριστεράς
και του λαού μας. Οι μαρτυρίες καταγράφουν περιπτώσεις προοδευτικών στρατιωτών
που εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από χουντικούς επειδή αρνήθηκαν να πυροβολήσουν
εναντίον των νόμιμων δυνάμεων του κράτους. Σε όλες τις ένοπλες μάχες που δόθηκαν
μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας και των πραξικοπηματιών, οι ΑΚΕΛιστές ήταν
παρόντες. Από το Προεδρικό και το Καϊμακλί μέχρι το Κολόσσι και την Πάφο. Από το
Εφτάπατο της Λεμεσού μέχρι τον Άη Γιάννη της Σκάλας.
Την ίδια ώρα, σε κάθε χωριό και συνοικία της Κύπρου οι φασίστες επέδραμαν στις Λαϊκές
Οργανώσεις και σε σπίτια στελεχών του Κόμματος λεηλατώντας και συλλαμβάνοντας
ΑΚΕΛιστές. Εκατοντάδες στελέχη του ΑΚΕΛ οδηγήθηκαν σε αστυνομικούς σταθμούς,
στρατόπεδα και εθνικόφρονα σωματεία όπου ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν από
πραξικοπηματίες. Οι ΑΚΕΛιστές δικαίωσαν την τιμή που φέρει ο τίτλος τους, δίνοντας
τις ίδιες απαντήσεις στους πραξικοπηματίες: «Είμαι κομμουνιστής και είμαι περήφανος»,
«Δεν έχω όπλα. Αν εκάμετε πραξικόπημα για να σκοτώσετε κομμουνιστές, σου το
λέω: είμαι και σκότωσ’ με», «Ζήτω ο Μακάριος», «Ζήτω το Κόμμα».

Την ίδια
στιγμή άρχισαν
να οργανώνονται
συγκεντρώσεις αντίστασης
για να μεταφερθεί στο λαό το
μήνυμα ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός
ενώ η ιστορική ανακοίνωση της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ της 16ης του Ιούλη που καλούσε το λαό να
φράξει το δρόμο στο φασισμό, μεταδιδόταν διεθνώς
από τους ραδιοσταθμούς των σοσιαλιστικών χωρών.
Κι ενώ οι πραξικοπηματίες βύθιζαν στο αίμα την Κύπρο, η Τουρκία
προχωρούσε στη δεύτερη φάση του εγκληματικού σχεδίου. Η Τουρκική
εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974 μοίρασε τη μικρή μας πατρίδα στα δύο, άφησε
πίσω της χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους και προσφυγοποίησε εκατοντάδες
χιλιάδες Κύπριους, αφήνοντας στη συλλογική μνήμη πληγές βαθιές οι οποίες δύσκολα
επουλώνονται.
Την ίδια μέρα της εισβολής, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καλεί το λαό «να αντισταθεί για να υπερασπίσει όλα όσα
έχει καταχτήσει με τους αγώνες τους» και απαιτεί από τους πραξικοπηματίες να παραδώσουν την
εξουσία στον εκλεγμένο Πρόεδρο. Παράλληλα, το κόμμα αναλαμβάνει δράση για την επαναφορά της
συνταγματικής τάξης ώστε να αφαιρεθεί το όποιο πρόσχημα της Τουρκίας. Κάλεσε τον τότε Πρόεδρο
της Βουλής, Γλ. Κληρίδη να εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρου της Δημοκρατίας μέχρι την επάνοδο του
Μακαρίου, όπως προνοεί άλλωστε το Σύνταγμα. Στα πεδία των μαχών, οι ΑΚΕΛιστές έδιναν τη ζωή και
το αίμα τους στην απόκρουση του εισβολέα. Ο κατάλογος των ηρώων του Λαϊκού Κινήματος μάκρυνε
με τους νεκρούς των δύο φάσεων της εισβολής και τους μέχρι σήμερα αγνοούμενους.

Ο αγώνας συνεχίζεται…
Το καλοκαίρι του 1974 χάραξε βαθιά τα σωθικά του λαού μας και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί
βαριά πληγή στο σώμα της Κύπρου. Η ιστορία μας άφησε βαριά κληρονομιά: την επούλωση των
πληγών, την επανένωση του τόπου και του λαού μας. Το δίδυμο έγκλημα του 1974 αποτέλεσε
την απαρχή ενός σκληρού αντικατοχικού αγώνα και ενέτεινε την πάλη του λαού μας ενάντια στον
ιμπεριαλισμό. Ενός αδιάκοπου αγώνα που συνεχίζεται εδώ και 43 χρόνια, για να ανακουφιστούν οι
πρόσφυγες και οι παθόντες του εγκλήματος, για να μείνει άσβεστη η λαϊκή μνήμη και συνείδηση, για
να απομονωθούν οι φασίστες και να υψωθούν τα λάβαρα της δημοκρατίας και της αντίστασης. Εκείνο
το καλοκαίρι οδήγησε το λαό μας σε νέα μορφή αγώνα; την πάλη για τη λευτεριά, την επανένωση
και την επαναπροσέγγιση Ε/κ και Τ/κ, που κι αυτή είχε και έχει τη σφραγίδα του ΑΚΕΛ.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων είναι ένα θέμα που όσο πλησιάζει
η έναρξη των παιδικών κατασκηνώσεων, απασχολεί το Κεντρικό Γραφείο
ΕΔΟΝόπουλων. Στόχος μας κάθε χρόνο είναι η αναβάθμιση του προγράμματος.
Επιδιώκουμε να συνδυάζουμε τόσο ψυχαγωγικές, όσο και επιμορφωτικές
δραστηριότητες, ούτως ώστε να συνάδουν με τον χαρακτήρα και την ετήσια
δράση του παιδικού κινήματος.

Τόσο στις κατασκηνώσεις του δημοτικού, όσο και στις κατασκηνώσεις του γυμνασίου δίνουμε
ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη μέρα της κατασκήνωσης, κατά την οποία τα παιδιά δημιουργούν
ομάδες με άλλα παιδιά, με τις οποίες πρέπει να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά
καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκηνώσεων. Κατά την άφιξη στην κατασκήνωση αλλά και
για το επόμενο χρονικό διάστημα δίνουμε έμφαση στο να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ
τους, με τον υπεύθυνο τους και να δεθούν ως ομάδα. Στη συνέχεια μετά το μεσημέρι όλα τα
παιδιά της κατασκήνωσης συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία, όπου και πραγματοποιούνται
ακόμη περισσότερα ομαδικά, ψυχαγωγικά παιχνίδια γνωριμίας. Την πρώτη μέρα επίσης,
γίνεται παρουσίαση των κανόνων και κανονισμών της κατασκήνωσης, καθώς επίσης και των
υπηρεσιών που έχουν να αναλάβουν τα παιδιά καθημερινά. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε
να δημιουργηθεί αίσθημα ευθύνης στα παιδιά, τα οποία πρέπει να φροντίζουν τον χώρο της
κατασκήνωσης ως δικό τους. Η ημέρα τελειώνει με παρουσίαση της δράσης του Παιδικού
Κινήματος και της ΕΔΟΝ, αλλά και με παιχνίδι.
Το πρόγραμμα της υπόλοιπης εβδομάδας είναι γεμάτο με άλλες επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες για τα παιδιά.

Στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντάσσονται οι εξής:
• Γνωριμία με την φυσική μέσα από πού ενδιαφέροντα πειράματα.
• Δραστηριότητες και δροσιά στη θάλασσα των Περβολιών.
• «Ο Συναγερμός» ψυχαγωγικό παιχνίδι με πολλές δοκιμασίες τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουν
οι ομάδες και γίνεται σε ανύποπτο χρόνο.
• Χειροτεχνίες, όπως ζωγραφιές πάνω σε φανέλες με σπρέι και ειδικές μπογιές.

• Τα αγωνίσματα σε στεριά και θάλασσα της δικής μας Ολυμπιάδα, της «Περβολιάδας», μαζί με
την φαντασμαγορική τελετή έναρξής της.
• Το κυνήγι θησαυρού κατά το οποίο τα παιδιά σε ομάδες πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα στάδια
για να φτάσουν στον κρυμμένο θησαυρό.
• Προβολή ταινίας.
• Έξοδος για Bowling.
• Τουρνουά αθλημάτων, όπως ποδοσφαίρου, πινγκ-πονγκ, τάβλι, σκάκι κ.α.
• Θεματικοί όμιλοι με κατασκευές, ετοιμασία χορευτικού, θεατρικού και άλλα ενδιαφέροντα.
• Πάρτι με μουσική και χορό.

Στις επιμορφωτικές δραστηριότητες εντάσσονται οι εξής:
• Διαδραστικό και επιμορφωτικό παιχνίδι βασισμένο στην εκστρατεία του παιδικού κινήματος
που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Οκτώβρη-Νοέμβρη 2016, με θέμα «Αντιδρώ και Δρώ
για το περιβάλλον».
• Διαδραστικό και επιμορφωτικό παιχνίδι βασισμένο στην εκστρατεία του παιδικού κινήματος
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε» 2014, με θέμα «Την ανέμη σαν γυρίζω την παράδοση γνωρίζω», με
επίκεντρο θέματα κυπριακή παράδοση, η κοινή παράδοση Ε/Κ και Τ/Κ, κυπριακά παραμύθια κ.α.
• Συζήτηση πάνω σε κοινωνικό θέμα με τίτλο «Πλούσιες χώρες- φτωχοί λαοί», κατά την οποία
τα παιδιά θα αντιληφθούν την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων διαφόρων χωρών από τους
ισχυρούς της γης, και καταδικάζουν τους λαούς να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μέσα
από τη δραστηριότητα τα παιδιά θα αντιληφθούν την έννοια της αλληλεγγύης καθώς και τις
διάφορες μορφές της.
Αυτές και πολλές άλλες είναι οι δραστηριότητες που αποτελούν το πρόγραμμα των παιδικών
κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ. Με πρόγραμμα πλούσιο και πολύπλευρο, όπως και η συνολική δράση
του παιδικού κινήματος. Καλούμε, λοιπόν, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις παιδικές μας
κατασκηνώσεις, για να αποκομίσουν τα μέγιστα από το τόσο πλούσιο πρόγραμμα μιας εβδομάδας.
•Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές

Γεγονός 1: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών, είτε για πρόσβαση σε κάποιο
Πανεπιστήμιο, είτε για τον καλύτερο βαθμό, ολοένα και αυξάνεται.
Γεγονός 2: Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας αυξάνεται. Χαρακτηριστικά να
αναφέρουμε ότι περίπου το 20% των μαθητών δεν καταφέρνει να πάρει απολυτήριο λυκείου.
Γεγονός 3: Η ύλη που διδάσκεται στα σχολεία, επίσης αυξάνεται. Κυρίως μετά την
εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, προστίθεται συνεχώς νέα ύλη, χωρίς
να αφαιρείται από την προηγούμενη.
Γεγονός 4: Η δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των
μαθητών για σύγχρονη και ολοκληρωμένη μόρφωση.
Συμπέρασμα: Η διαφυγή ενός μαθητή/μαθήτριας στην παραπαιδεία, δυστυχώς αποτελεί
μονόδρομο!
Μα αν αναλογιστεί κανείς τις οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο, που η κοινωνική ανισότητα
ολοένα και αυξάνεται και πολλοί συμμαθητές μας και οικογένειές τους μετά βίας τα βγάζουν
πέρα, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο μονόδρομος, είναι δρόμος κλειστός για όσους δεν
έχουν την ευχέρεια να πληρώνουν φροντιστήρια.
Εντούτοις, οι κυβερνώντες αντί να αφουγκραστούν τις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου,
των μαθητών και των οικογενειών τους και να ενισχύουν τη δημόσια παιδεία, φαίνεται
αντίθετα να παίρνουν μέτρα που ευνοούν την παραπαιδεία. Οι εξετάσεις ανά τετράμηνο που
παρά τη διαφωνία μαθητών, γονιών και καθηγητών πέρασαν από τη βουλή, είναι μέτρο που
αναμφίβολα θα αυξήσει την παραπαιδεία. Η μεταφορά των ανεξετάσεων μόνο λίγες μέρες
μετά από τις τελικές εξετάσεις, σίγουρα θα αναγκάσει ακόμα περισσότερους συμμαθητές μας
να διαφύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα.
Και εδώ έρχεται για ακόμα μια φορά η ερώτηση: Τι θα γίνει με όσους συμμαθητές μας δεν
έχουν την οικονομική ευχέρεια να πληρώνουν φροντιστήρια;
Ως μαθητές, οφείλουμε οργανωμένα και μαζικά, να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην
παραπαιδεία. Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Η μόρφωση
να είναι δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο των λίγων. Ζητούμε σχολεία που να καλύπτουν τις
ανάγκες μας, και όχι μέτρα που να μας ωθούν στα φροντιστήρια.
•Κυριάκος Χρίστου
ΠΕΟΜ Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Λάρνακας
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ε αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς ως
Προοδευτική Κ.Φ. απευθυνόμαστε στον κάθε φοιτητή και
τον διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί
του από την αρχή μέχρι το τέλος, από τα πιο μικρά στα πιο
μεγάλα. Για μας η εκπαίδευση μέχρι και το ανώτατο επίπεδο
είναι αυτονόητο δικαίωμα και όχι προνόμιο για όσους έχουν
την οικονομική ευχέρεια. Στις σημερινές συνθήκες που ζούμε όμως,
αυτό απέχει πολύ, από την πραγματικότητα. Οι συνεχείς αποκοπές
στην παιδεία, η όξυνση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε και οι
αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, συνθέτουν ένα σκηνικό, στο
οποίο πολλοί συμφοιτητές μας διακόπτουν τους σπουδές τους λόγω της
οικονομικής τους κατάστασης, ενώ πολλοί αναγκάζονται να εργάζονται
παράλληλα με τις σπουδές τους. Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς
ως Προοδευτική Κ.Φ. αναδεικνύουμε 4 βασικά ζητήματα των φοιτητών:

1) Επαναφορά Φοιτητικής Χορηγίας
Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη προχώρησε τόσο στην
αλλαγή κριτηρίων στη χορηγία όσο και στην αποκοπή κονδυλίων
που ως αποτέλεσμα είχε τον αποκλεισμό φοιτητών από αυτή. Σε μια
περίοδο που η οικονομική κατάσταση για το σύνολο των φοιτητών
είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών, διεκδικούμε την επαναφορά
της φοιτητικής χορηγίας έτσι ώστε να αποτελεί ουσιαστική βοήθεια για
τους φοιτητές.

2) Μείωση στα Δίδακτρα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Με λύπη παρατηρήσαμε ως Προοδευτική την χρονιά που μας πέρασε
αυξήσεις μέχρι και 30% στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων με
το κόστος των διδάκτρων συχνά να ξεπερνά τις 40,000 ευρώ για ένα
τετραετές πρόγραμμα. Ως Προοδευτική καταθέσαμε εισηγήσεις για
μείωση των διδάκτρων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην σημερινή
δύσκολη οικονομική κατάσταση.

3) Κατανομή όλων των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια
Διεκδικούμε την κατανομή όλων των κενών θέσεων στα δημόσια
πανεπιστήμια που προκύπτουν μετά τις 3 κατανομές αλλά και τη
διαδικασία των ειδικών κριτηρίων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να
αντιμετωπιστεί με την δημιουργία καταλόγου επιλαχόντων και την
πλήρωση των κενών θέσεων από αυτή.

4) Β’ κατανομή στα πανεπιστήμια της Ελλάδας
Το πρόβλημα προκύπτει από την απουσία Β’ κατανομής για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας με
αποτέλεσμα να παραμένει ένας αριθμός θέσεων για τους Κύπριους φοιτητές κενός. Εισηγούμαστε
τη θεσμοθέτηση Β’ Κατανομής με τη χρήση λίστας επιλαχόντων έτσι ώστε να εξαντλούνται όλες
οι διαθέσιμες θέσεις.

5) Αεροπορικά Ναύλα
Ένα άλλο σοβαρό έξοδο με το οποίο επιβαρύνονται οι φοιτητές είναι και αυτό των Αεροπορικών
ναύλων. Προτείνουμε την μείωση ή και την κατάργηση των φόρων αεροδρομίου για τους φοιτητές
έτσι ώστε να μειωθεί το συνολικό κονδύλι που καταβάλλουν οι οικογένειες των φοιτητών, αλλά
και τη δημιουργία πραγματικά φοιτητικών εισιτηρίων με πιο φθηνά ναύλα.
Μάριος Λαγού
Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

99903101
99326696

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΙΚΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
FREDERICK UNIVERSITY
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCYPRUS COLLEGE

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

99147148
99380778
99190597

ΚΟΥΣΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

25558866
97784487

ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

99074332

ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - INTERCOLLEGE
ΑΞΙΚ
UCLAN
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

99010068
99287950
97902181
99069418

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

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

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

+306993712114
+302106454100
ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ +306951217209
+302315504190
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
+306943589127
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
+306992788133
ΧΑΜΠΑ ΧΑΡΑ
+306948640766
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ +306947919225
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
+306951238216
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
+306943123406
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
+306943423513
ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

99296769
99808206
99861676
99983992
99905527
99118991
99030977
97680216
99192200
99171399

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΓΚΟΡΟΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΥΡΟΥΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

+447746709215
+ 359894485437
+420777688612
+36203384812
+79850523111
+4917664947765
+33768356663
+393895417629

99201169
96570079
99929091
99088166
99051103
99135940
99134979
99466645
99171399
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ανάγκη για εφαρμογή Γενικού
Σχεδίου Υγείας είναι πέραν
από αναγκαία και επείγουσα.
Οι σοβαρές καθυστερήσεις που
παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του Νόμου
του 2001 για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, νόμος
που είχε την πολιτική και κοινωνική συναίνεση
των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών
οργανώσεων, οι παλινδρομήσεις που
παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια αναφορικά
με τη μορφή του ΓΕΣΥ με στόχο να προωθήσουν τα
συμφέροντα του τομέα των ασφαλειών στο γενικό
σύστημα υγείας, όπως και οι περικοπές και η επιβολή
μιας σκληρής λιτότητας στο δημόσιο τομέα της υγείας
έχουν κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους
εργαζόμενους, τους άνεργους, τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού σ’ ότι αφορά την πρόσβαση τους σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας.
Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η Κύπρος είναι
χώρα πρωταθλητής στις ανισότητες στον τομέα της υγείας.
Η 16η Ιουνίου 2017, πλέον θα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο
που θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας δύσκολης και επίπονης
πορείας στην οποία θα υπάρξουν δυσκολίες και εμπόδια για την
τελική εφαρμογή του ΓεΣΥ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις
προσδοκίες του πολίτη.

Ο αγώνας για ψήφιση του ΓΕΣΥ
δικαιώθηκε...
Οι αγώνες της ΠΕΟ και του Λαϊκού Κινήματος, οι προσπάθειες που κατέβαλαν, οι υπερβάσεις
και οι ενέργειές τους όλα αυτά τα χρόνια για την ψήφιση και εφαρμογή ενός κοινωνικά
δίκαιου και καθολικού Γενικού Σχεδίου Υγείας καρποφόρησαν με την ψήφιση των δύο
Νομοσχεδίων για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή του
ΓΕΣΥ από τη Βουλή την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017.
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας των Νομοσχεδίων από την Ολομέλεια της Βουλής η
Κοινωνική Συμμαχία για την Εφαρμογή του ΓΕΣΥ, στην οποία η ΠΕΟ πρωταγωνιστεί
πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Κτήριο της Βουλής και επέδωσε σχετικό ψήφισμα
στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Σώματος. Να σημειώσουμε πως η Κοινωνική Συμμαχία για
την Εφαρμογή του ΓΕΣΥ έχει συσταθεί τον Οκτώβριο του 2016 και αποτελείται από τις
οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΣΠΦ, Σύνδεσμο Καταναλωτών,
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ΕΚΥΣΥ, Οργάνωση Παραπληγικών
Κύπρου. Οι στόχοι της συμμαχίας είναι να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αυτονόμηση
των Κρατικών νοσοκομείων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των
εργαζομένων, η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας όπως αυτό έχει
συμφωνηθεί από την Πολιτεία και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της υγείας.

Η επίδοση
του ψηφίσματος
πραγματοποιήθηκε
στα
πλαίσια
συγκέντρωσης των
Προέδρων, εκπροσώπων,
στελεχών και μελών των
συμβουλίων των Οργανώσεων που
αποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία για
την Εφαρμογή του ΓΕΣΥ στη Βουλή. Στόχος της συγκέντρωσης
ήταν η έκφραση της κοινωνικής αναγκαιότητας και αξίωσης για ψήφιση των τριών
νομοσχεδίων και της αποφασιστικότητας και προσήλωσης όλων για την υλοποίηση των
συμφωνηθέντων και για την άμεση προώθηση και εφαρμογή τόσο της αυτονόμησης των
Κρατικών Νοσοκομείων όσο και της επιτυχημένης εφαρμογής του ΓΕΣΥ.
Με το ψήφισμα οι Οργανώσεις μέλη της Συμμαχίας επεσήμαναν το γεγονός ότι τα Νομοσχέδια
που κατατέθηκαν έχουν την στήριξη της κοινωνίας και καλούσαν τα κοινοβουλευτικά
κόμματα και τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά να επιδείξουν σεβασμό προς τις συγκλίσεις
που επιτεύχθηκαν μετά από έναν μακρύ και δημιουργικό κοινωνικό διάλογο αλλά και στην
απαίτηση της κοινωνίας για εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο να στηρίζεται στις
αρχές της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στο ανθρώπινο δικαίωμα της υγείας και
στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Επαγρύπνηση για την εφαρμογή του...
Για μια ακόμη φορά, το ταξικό μας συνδικαλιστικό κίνημα, η ΠΕΟ, πιστό στις αρχές που το
διέπουν για το καλό όλων των εργαζομένων του τόπου μας, ξεκαθαρίζει πως είναι έτοιμη
δημιουργικά, εποικοδομητικά και τεκμηριωμένα να συμβάλει στην προσπάθεια για την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ όσο και στην προσπάθεια για μια σωστή αυτονόμηση.
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Τ.Ο Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Αγλαντζιάς
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ούμε σε μια εποχή στην οποία το
καπιταλιστικό σύστημα, περνώντας βαθιά
συστημική οικονομική κρίση, οξύνει μέρα
με τη μέρα τις κοινωνικές και ταξικές
ανισότητες, διευρύνει τα λαϊκά προβλήματα
και διαιωνίζει την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Ο ανταγωνισμός εντείνεται μεταξύ των
διάφορων κέντρων του κεφαλαίου και η ανάγκη
των καπιταλιστών για μεγιστοποίηση των κερδών
οδηγεί τους εργαζόμενους στη φτωχοποίηση
μετατρέποντας τους σε σε σύγχρονους δούλους.
Έννοιες όπως η δημόσια δωρεάν Παιδεία και
Υγεία, κοινωνικό κράτος, εργασιακά κεκτημένα
και συλλογικές συμβάσεις γίνονται έρμαιο στα χέρια
των επιχειρήσεων που τα θυσιάζουν στο βωμό του
χρήματος, εις βάρος του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων και της πλειοψηφίας των λαών. Μέσα
σε αυτή την άθλια κοινωνικοοικονομική κατάσταση
ο Σοσιαλίσμος κρίνεται πιο επίκαιρος και αναγκαίος
όσο ποτέ, καθώς πρεσβεύει μια πιο ανθρώπινη και
δίκαιη κοινωνία.
Η εμφάνιση και οικοδόμηση του σοσιαλισμού στις αρχές
του 20ού αιώνα άνοιξε το δρόμο για την οριστική λύση
λαϊκών προβλημάτων, όπως της ανεργίας, της δωρεάν
ιατρικής περίθαλψης και Παιδείας, της παροχής
δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος,
της κατοικίας, της πρόσβασης στις πνευματικές
και πολιτιστικές αξίες, σε όφελος του συνόλου των
εργατών και των άλλων λαϊκών στρωμάτων στη
Σοβιετική Ενωση, που στον καπιταλισμό δεν μπορούν
να λυθούν πλήρως. Και όλα αυτά χάρη στις ενδογενείς
δυνατότητες ανάπτυξης της σοσιαλιστικής οικονομίας.
Οι εργάτες στο σοσιαλιστικό κοινωνικοοικονομικό
μοντέλο, δουλεύουν για το όφελος της κοινωνίας
και μέσα απ’ αυτό για το δικό τους συμφέρον.
Στηρίζονταν στην ίδια την εργατική τους δύναμη και
την παραγωγικότητά της, που γίνεται θεμελιακή πηγή
συνεχούς ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και
της κοινωνίας. Έτσι, ως φαινόμενο αποκτά μαζικό,
παγκοινωνικό χαρακτήρα.

Ο Σταχάνοφ και το Σταχανοφικό κίνημα...
Ένα τέτοιο φαινόμενο που έμελε να δώσει απαντήσεις
για το πώς ο σοσιαλισμός γεννά τον νέο άνθρωπο,
πραγματικά ελεύθερο στο θέμα της εργασίας, ήταν
το σταχανοφικό κίνημα. Πήρε το όνομά του από έναν
πρωτοπόρο εργάτη των ανθρακωρυχείων Ντονμπάς,
τον Αλεξέι Γκριγκόριεβιτς Σταχάνοφ . Τη νύχτα από
τις 30 στις 31 Αυγούστου 1935, ο Σταχάνοφ κατέρριψε
το ρεκόρ εξόρυξης κάρβουνου, βγάζοντας στη βάρδιά
του, που ήταν 5 ώρες και 45 λεπτά, 102 τόνους. Πώς
επιτεύχθηκε λοιπόν αυτό το εργατικό κατόρθωμα;
Μια τέτοια ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην
εργασία, ήρθε ακριβώς σε συνθήκες σοσιαλισμού,
που η ίδια η εργασία είχε απελευθερωθεί από
την εκμετάλλευση και το πέτυχε με την τεχνική
του κατάρτιση. Ηταν προσωπικό κατόρθωμα του
Σταχάνοφ και της πρωτοβουλίας του να κάνει πιο
ξεκούραστη και ταυτόχρονα αποδοτική τη δουλειά
του προς όφελος της σοβιετικής κοινωνίας, χωρίς
να θέτει το προσωπικό συμφέρον, που καλλιεργείται
στις καπιταλιστικές κοινωνίες.

ιστορία

Οι εργάτες στο
σοσιαλιστικό
κοινωνικοοικονομικό μοντέλο,
δουλεύουν για το όφελος
της κοινωνίας και μέσα απ’
αυτό για το δικό τους
συμφέρον.

Έτσι έμεινε στην ιστορία της ΕΣΣΔ, ως ανακαινιστής της βιομηχανίας
γαιανθράκων, ενώ τιμήθηκε ως «Ήρωας της Σοσιαλιστικής Εργασίας».
Εγινε μέλος του «Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκων»
(το 1952 μετονομάστηκε σε ΚΚΣΕ) το 1936. Πέθανε το 1970, αλλά το
σταχανοφικό κίνημα συνέχισε ως το φαινόμενο της δράσης των λαϊκών
μαζών, που αξιοποιούν τις ενδογενείς δυνατότητες του σοσιαλισμού,
προκειμένου να τραβήξουν την κοινωνία και την εξέλιξή της προς τα
μπρος.

Το σταχανοφικό κίνημα στις μετέπειατα δεκαετίες, έγινε μαζικό κίνημα
πρωτοπόρων εργατών, μηχανικού - τεχνικού προσωπικού για το ανέβασμα
της παραγωγικότητας. Εμφανίστηκε στο 2ο πεντάχρονο πλάνο ανάπτυξης
της σοβιετικής οικονομίας και αποτέλεσε πεδίο της σοσιαλιστικής άμιλλας
ανάμεσα στους εργάτες και τη δουλειά τους για την οικοδόμηση του
σοσιαλισμού. Το ρεκόρ του Σταχάνοφ ξεπεράστηκε γρήγορα από άλλους πρωτοπόρους εργάτες, που ακολούθησαν
το παράδειγμά του στη σοσιαλιστική εργασία. Τη μεγαλύτερη απόδοση την είχε ο Ν. Α. Ιζότοφ, που έβγαλε την 1η
Φλεβάρη του 1936 στο ανθρακωρυχείο «Κοτσεγκάρκα» στην Γκάρλοφκα 607 τόνους κάρβουνο σε μία βάρδια. Το
σταχανοφικό κίνημα υποστηρίχτηκε και καθοδηγήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και σε μικρό χρονικό διάστημα
αγκάλιασε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, τις μεταφορές, τις οικοδομές, την αγροτική οικονομία και εξαπλώθηκε
σε όλη τη Σοβιετική Ενωση.

Παγκύπρια Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ : Σχολή άμιλλας, εθελοντισμού και ανάπτυξης της παραγωγικότητας μέσα
από τα ιδανικά της Κομμουνιστικής Αριστεράς και του σοσιαλισμού
Στην Κύπρο, μπορεί να μην υπάρχουν συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης, όμως ο εθελοντισμός και το παράδειγμα
του Σταχάνοφ αποτυπώνεται στα εκατοντάδες στελέχη της ΕΔΟΝ, που μέσα από την καθημερινή τους δράση και αγώνα,
δίνουν την μάχη για ένα καλύτερο κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αποκορύφωμα της δράσης αυτής είναι το
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που διοργανώνει η ΕΔΟΝ. Σε αυτό το συναπάντημα πολιτισμού σμίγουνε
οι καρδιές εκατοντάδων ΕΔΟΝιτών και ΕΔΟΝίτισων που με τα χέρια τους μέρα παρά μέρα βάζουν το λιθαράκι τους στο
στήσιμο του φεστιβάλ. Όταν αυτή η μικρή πολιτεία τελειοποιηθεί, οι εθελοντές με παρρησία αναλαμβάνουν τα ηνία
της λειτουργίας του Φεστιβάλ και με τη λήξη του μέσα σε μια νύκτα “γκρεμίζουν” και παραδίδουν το χώρο όπως ήταν
πρίν. Με την συμβολή τους αυτή οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες παροουσιάζουν στον κόσμο τη δική μας αντίληψη
για τον πολιτισμό, την κοινωνία κ.α. και μπαίνουν ανάχωμα στην επιθετικότητα του καπιταλισμού παρουσιάζοντας
κάτι διαφορετικό.
Το Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ συνεχίζει λοιπόν να γράφει ιστορία χάρη στον εθελοντισμό και την ανιδιοτέλεια
των μελών της ΕΔΟΝ, τα οποία καθοδηγούνται από την πίστη τους στα υψηλά ιδανικά που πρέσβευε και ο ίδιος ο
Σταχάνοφ: τα ιδανικά της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού.
•Γιώργος Χαραλάμπους
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ
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ο φαινόμενο της εξάρτησης από ουσίες, αποτελεί
μια από τις κυριότερες μάστιγες της νέας γενιάς που
χρειάζεται επιστημονική και τεκμηριωμένη ανάλυση
για πάταξη του φαινομένου. Για την ΕΔΟΝ ο αγώνας
κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούσε και
αποτελεί ένας από τους βασικότερους στόχους
της δράσης της Οργάνωσης. Η μάστιγα των
εξαρτησιογόνων, είναι σύμφυτη του κοινωνικοοικονομικού
συστήματος. Η εμπορευματοποίηση των πάντων αποτελεί
φυσιολογική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ανθρώπου ως
αναλώσιμο είδος, από το οποίο μπορεί να εξαχθεί κέρδος.
Το εμπόριο των εξαρτησιογόνων ουσιών θα συνεχίσει να
υφίσταται, όσο αυτές επιφέρουν κέρδος στους εμπόρους.

Αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας
γενικού πληθυσμού (Αντιναρκωτικό
Συμβούλιο Κύπρου, 2012):
• Η κάνναβη, παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία
χρήσης στο γενικό πληθυσμό (περίπου 10%), ενώ η τάση
για δοκιμή κάνναβης, είναι εντονότερη στις ηλικίες 18-22
ετών, που βρίσκει τα αγόρια στο στρατό και τα κορίτσια στις
πανεπιστημιακές σπουδές.
• Η κοκαΐνη, αν και η χρήση της βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αποτελεί την πιο δημοφιλή
διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό. Η χρήση της τουλάχιστον μια φορά σε όλη
τη ζωή αναφέρθηκε από το 1,3% του γενικού πληθυσμού 15-64 ετών που αντιστοιχεί
σε σχεδόν 8 χιλιάδες άτομα. Οι νεαροί ενήλικες (15-34 ετών) που ανέφεραν χρήση
κοκαΐνης, κατά το τελευταίο έτος ανέρχονται σε 1656.
• Η χρήση όλων των ουσιών εκτός των ηρεμιστικών είναι επικρατέστερη ανάμεσα σε
άνδρες.
• Σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη κατά το έτος 2009,
παρουσιάζεται μείωση στην επικράτηση της χρήσης παράνομων ουσιών.
• Σε σχέση με τη γενική κατάσταση στην Ευρώπη, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις
χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών.

Σε ότι αφορά τον μαθητικό πληθυσμό (15-16 ετών),
με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μαθητικού
πληθυσμού (2015), προκύπτουν τα εξής:
• Το 18% του μαθητικού πληθυσμού αναφέρει ότι κάπνιζε κατά τον τελευταίο μήνα.
Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος.
• Σχετικά με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, εννέα στους δέκα μαθητές στην
Κύπρο δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση τέτοιων ουσιών. Ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. η
Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων
ουσιών.
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική που καταρτίζει το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
και με τις εκάστοτε νομοθεσίες και ευρωπαϊκές εναρμονίσεις, οι δράσεις που αποτελούν
προτεραιότητα μετά από τη συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά είναι:

Λειτουργία του θεραπευτικού Προγράμματος εντός του
Τμήματος Φυλακών για τα ουσιοεξαρτημένα άτομα:
1. Ψήφιση της νομοθεσίας που αφορά την παραπομπή στη θεραπεία αντί της φυλάκισης.
2. Επέκταση του προγράμματος φαρμακευτικής υποστήριξης (πρόγραμμα υποκατάστασης)
στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου.
3. Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου διαχείρισης της θεραπευτικής πορείας
των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.
4. Ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με Κλινικούς/ Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους και
Κοινωνικούς Λειτουργούς και ευρύτερη εφαρμογή στηρικτικών παρεμβάσεων στο
Στρατό.
5. Κατάθεση πρότασης για πολυθεματική διαχείριση πτυχών που αφορούν σε ανήλικα
ουσιοεξαρτημένα άτομα.
6. Κατάθεση πρότασης για εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης και
έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά και νέους υπό την προστασία/ κηδεμονία του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Κατάθεση πρότασης για διασφάλιση της μετά την αποφυλάκιση σύνδεσης των
αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων με τις κατάλληλες Υπηρεσίες, για κάλυψη
των πολλαπλών αναγκών τους.
8. Κατάθεση πρότασης για την ανάθεση των ελέγχων που διενεργούνται για σκοπούς
τήρησης της νομοθεσίας για το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους.
9. Κατάθεση πρότασης για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πλήρη
απαγόρευση του καπνίσματος και στους εξωτερικούς χώρους, τόσο των σχολείων
όσο και των νοσοκομείων.
10. Ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην εισαγωγή του νάρκοτεστ.
11. Εξεύρεση χώρου διαμονής απεξαρτημένων ατόμων, στα πλαίσια της σταδιακής
επανένταξής τους στην Κοινωνία.
12. Ενημέρωση/ εκπαίδευση των Λειτουργών των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε
σχέση με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, με στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού
εντοπισμού ευάλωτων ομάδων.

Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου:
• Βελτίωση της διαθεσιμότητας και πλουραλισμού των προγραμμάτων.
• Αύξηση της προσβασιμότητας στα προγράμματα μείωσης της βλάβης.
• Δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την ασφάλεια
και την υγεία του ατόμου.
• Διαχείριση των ανησυχητικών ποσοστών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα
στους μετανάστες χρήστες (ενδοφλέβια χρήση, ανταλλαγή συρίγγων) καθώς και
των επιπτώσεων στην υγεία τους (μολυσματικές ασθένειες).
• Μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και
της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στους νέους.
• Τα κύρια επιτεύγματα στον τομέα της μείωσης της βλάβης:
- Δημιουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπής εξαρτημένων ατόμων μεταξύ
Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Θεραπευτικών
Δομών Απεξάρτησης, από νόμιμες και παράνομες ουσίες.
- Διεξαγωγή έρευνας μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων
Ουσιών.
Όλα αυτά σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος
της σημερινής κοινωνίας και την παρουσία χαμηλών αντιστάσεων από αυτή,
οδηγούν το άτομο στην αναζήτηση “υποκατάστατων λύσεων ευτυχίας”. Η μάστιγα
αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ένταξη των νέων στην οργανωμένη πάλη. Η
αντίληψη της οικογένειας μέσα από άλλα μάτια και ο οραματισμός για ένα καλύτερο
μέλλον ωθούν το άτομο να αντιλαμβάνεται την κοινωνία και τη ζωή με άλλο μάτι.
Μάθε περισσότερα: www.ask.org.cy
•Κούλα Πάζουρου
Υπεύθυνη του Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας ΚΣ ΕΔΟΝ

η «Ν» προτείνει

Μια πρωτοποριακή χοροθεατρικη παράσταση που υπόσχεται να καθηλώσει και να αφυπνίσει συναισθήματα. Ένα
υπερθέαμα με 45 χορευτές επί σκηνής που θα ξεδιπλώσουν με πάθος 30 χορογραφίες. Ένα κορίτσι γεννημένο
στην Αμερική από Ισπανό πατέρα, που δυστυχώς τον έχασε νωρίς. Η αγάπη τους υπερβολική. Η δολοφονία του
πατέρα, στοιχειώνει τη ψυχή της κόρης του. Αναγκάζεται να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Ένα ταξίδι με στόχο να
βρει το δολοφόνο του. Ο δρόμος την οδηγεί στην Ισπανία. Εκεί, η ζωή της φαντάζει σαν ακροβάτης πάνω σε μια
λεπτή κλωστή. Το παιχνίδι την αναγκάζει να ενσαρκώσει αλλόκοτους ρόλους. Ο έρωτας όμως, της κτυπάει την
πόρτα για τα καλά με έναν άνδρα που θα την σκλαβώσει όσο τίποτ’ άλλο. Η Λίσα στην απόφασή της να επιστρέψει
πίσω στην Αμερική, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, αφού ένας μεγάλος έρωτας μετατρέπεται σε φυλακή.

Πότε: 14 Ιουλίου στις 20.30
Πού: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
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Το μιούζικαλ “Η Αλήθεια για την Αφροδίτη” είναι μια πρωτότυπη σύνθεση, βασισμένη σε συνεντεύξεις
που παραχώρησαν άνθρωποι της Πάφου, ντόπιοι, μετανάστες αλλά και επισκέπτες. Πρόκειται για
μια σύγχρονη σπουδή στην ομορφιά του κόσμου (με επίκεντρο και σημείο αναφοράς την πόλη της
Πάφου) που επιχειρεί να εντοπίσει και να αναδείξει τη μυστική ουσία της ομορφιάς, από τα πρόσωπα
και τα τοπία μέχρι τα ζώα και τις στιγμές της καθημερινότητας. Εμπνευσμένη από τη δουλειά της
ομάδας θεάτρου Rimini Protokoll, το σαιξπηρικό έργο Αφροδίτη και Άδωνις και το μιούζικαλ London
Road του Εθνικού Θεάτρου Αγγλίας, η παράσταση (που θα λάβει χώρα σε μια άδεια πισίνα) επιχειρεί
να μορφοποιήσει με τρόπους της μουσικής και της δραματουργίας τις διαφορετικές αντιλήψεις
των ανθρώπων στο μέγα ζήτημα της ομορφιάς, με διαχρονικό ορίζοντα αναφοράς και διάθεση
δημιουργικής συνομιλίας ανάμεσα στην ιστορία και τους μύθους.

Πότε: Παρασκευή 28 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 30 Ιουλίου, στις 20:30 και 22:30
Πού: Almyra Hotel

Η παράφορη και γοητευτική ζωή της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας ξετυλίγεται σε ένα οπτικοακουστικό
θέαμα, που έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες των τελευταίων ετών: το Piaf! The
Show, που συμπλήρωσε περισσότερες από 200 παραστάσεις σε πέντε ηπείρους και χειροκροτήθηκε ήδη από ένα
εκατομμύριο θεατές. Αφηγείται τον πολυκύμαντο βίο του θρυλικού «Σπουργιτιού», της μοναδικής Edith Piaf, μέσα
από τα τραγούδια της που έγραψαν ιστορία.

Πότε: Δευτέρα, 17 Ιουλίου, 21:00
Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς Λευκωσία

Το 41ο Φεστιβάλ Κωστάκη Ευαγόρου με τίτλο “Να σμίξουμε τον κόσμο”
φιλοξενεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Επί σκηνής
ο Έλλαδίτης τραγουδοποιός Μιλτιάδης Πασχαλίδης για μια μουσική
πανδαισία που υμνεί την αντιδικτατορική πάλη και την ειρήνη . Από
το Μεγάλο μας Τσίρκο στο Καπνισμένο Τσουκάλι και από εκεί στον
Ερωτόκριτο και στα Αντιπολεμικά.

Πότε: Σάββατο 15 Ιουλίου, 20:30
Πού:
Πευκόφυτο πάρκο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου
Λουβαρά

Φέτος το καλοκαίρι η Άλκηστις Πρωτοψάλτη συναντά τον Σταύρο Ξαρχάκο σε ένα πρόγραμμα που
θα διευθύνει ο ίδιος, και κατά την διάρκεια του οποίου θα ακουστούν τα ωραιότερα τραγούδια του,
χρωματισμένα με την διακριτική και ακριβή ερμηνεία της ερμηνεύτριας.

Πότε: Τρίτη 18 Ιουλίου, Τετάρτη 19 Ιουλίου, 21 Ιουλίου, 21:00
Πού: Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ Λευκωσία, Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Γιώργος Περρής έφτασαν στην Κύπρο για μια
σειρά από συναυλίες με τον τίτλο «Ηλιοφάνεια», στα πλαίσια του φεστιβάλ
Λάρνακας 2017. Ο χαρισματικός ταλαντούχος συναισθηματικός ερμηνευτής,
θα μας χαρίσει για άλλη μια φορά γλυκές συγκινητικές στιγμές όχι μόνο με
τις δικές του επιτυχίες αλλά και με τα τραγούδια που έγραψε η μοναδική
Ευανθία Ρεμπούτσικα της οποίας οι μουσικές είναι διαχρονικές και
ξεχωρίζουν από κάθε άλλο συνθέτη.

Πότε: Πέμπτη 13 Ιουλίου, Παρασκευή 14 Ιουλίου, 21:00
Πού: Κηποθέατρο Λεμεσού , Αρχαιολογικό χώρο Κιτίου Λάρνακας

Δύο μέρες γεμάτες τζαζ προσφέρει το 11ο
Φεστιβάλ ΑγλανJazz. Στη φετινή διοργάνωση
συμμετέχουν σχήματα από Κύπρο, Ελλάδα,
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ολλανδία,
Πολωνία και ΗΠΑ.

Πότε:
Δευτέρα 10 Ιουλίου και Τρίτη 11
Ιουλίου, στις 20:45
Πού:
Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς
Λευκωσία
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πως φαίνεται, η δεξιά στην Κύπρο
διεκδικεί κάποιο βραβείο φιλοξενίας!
Με μια παράδοση που πάει πίσω στο
1974, σαν έρθει το καλοκαίρι βρίσκουν
ένα ξένο στρατό που θέλει να κάνει
επίσκεψη και τον «προσκαλούν»
να γνωρίσει τις ομορφιές του τόπου μας. Τώρα
θα σου πουν «Εμείς επίσκεψη τους φέρνουμε το
πόσο κάθονται είναι άλλο θέμα!». Ενδεχομένως
ο συσχετισμός που κάνουμε να φαίνεται άτοπος,
δεν είναι όμως και τόσο! Πρόκειται και στις δυο
περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
του ιμπεριαλισμού από τους εγχώριους συνεργούς
του. Με άλλα μέσα, άλλους τρόπους, άλλες μάσκες
πιθανόν, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια.

Το ΝΑΤΟ τις
τελευταίες
δεκαετίες αποτελεί
το βασικό μηχανισμό
μέσα από τον οποίο
τα συμφέροντα
των ιμπεριαλιστών
επιβάλλονται και
εμπεδώνονται σε όλα τα
μήκη και πλάτη του
πλανήτη.

Στις αρχές του Ιουνίου, έφτασαν λοιπόν στην
Κύπρο 400 κομάντο του Ισραηλινού στρατού για
να πραγματοποιήσουν κοινή στρατιωτική άσκηση με
την Κυπριακή Δημοκρατία. Η άσκηση αυτή αποτελεί
την εφαρμογή στην πράξη μιας συμφωνίας που
ξεκίνησε να συζητείται από τον Φεβρουάριο του
2016 μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ (σε επίπεδο υπουργών
Άμυνας), επικυρώθηκε με νόμο από την Βουλή
(δεν διαφώνησε κάνεις εκτός από το ΑΚΕΛ) και είναι σε εφαρμογή
από τον Απρίλιο. Η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ουσιαστικά τις
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες Κύπρος και Ισραήλ θα μπορούν
πλέον να πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στα εδάφη τους.
Εδώ κάποιος θα πει «Ποιο το κακό; Το Ισραήλ θα μπορούσε να εναντιωθεί
στις βλέψεις της Τουρκιάς. Δεν το θέλουμε σύμμαχο;» Η απάντηση
έρχεται μόνη της και μας προσγειώνει εάν δούμε την εξέλιξη των κοινών
ενεργειακών σχεδιασμών Ισραήλ-Τουρκίας. Μπορούμε να κάνουμε
λόγο για δύο χώρες με αν όχι κοινά, τουλάχιστον αλληλεξαρτόμενα
συμφέροντα που σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία διάθεση να
διαρρήξουν τις σχέσεις τους για χατίρι μας! Από την άλλη θα ήταν
λάθος να γενικεύσουμε αυτή τη σκέψη και να καταλήξουμε πως όλα τα
αστικά κράτη υπηρετούν συμφέροντα του κεφαλαίου, άρα πρέπει να
διακόψουμε τις σχέσεις μας με όλους. Πέραν της αντιδιαλεκτικότητας
αυτού του συλλογισμού, η απομόνωση αυτή τη στιγμή θα ήταν ότι
χειρότερο για την Κύπρο.

Κύπρος γέφυρα ειρήνης και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών
Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή (δυσδιάκριτη αλλά υπάρχει!)
μεταξύ των σχέσεων που μπορείς και αυτών που είναι απαράδεκτο να
αναπτύσσεις με τα διάφορα κράτη. Για παράδειγμα, η υπογραφή κοινών
διακηρύξεων με ορισμένα κράτη για την υπεράσπιση δημοκρατικών
αξίων και ελευθεριών που βάλλονται από τον ιμπεριαλισμό μπορούν να
είναι μέχρι και ωφέλιμες υπό κάποιες προϋποθέσεις. Το μόνο σίγουρο
είναι πάντως πως οι στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που αποτελούν
κατοχικές δυνάμεις (50χρονη κατοχή της Παλαιστίνης) δεν είναι ανάμεσα
σε αυτές που θεωρούνται αποδεκτές!
Υπάρχει ένας ακόμα λόγος ο οποίος κάνει την συγκεκριμένη άσκηση
ακόμα πιο απαράδεκτη και παράλληλα ξεκαθαρίζει πως κανένα βοηθητικό
ρόλο δεν έχει να παίξει στην «εθνική μας ασφάλεια». Η άσκηση δεν
έγινε στην Κύπρο για να δοκιμαστούν σενάρια άμυνας των κυπριακών
εδαφών, αλλά επειδή η τοπογραφία και το κλίμα των βουνών του
Τροόδου μοιάζουν με εκείνα του νοτίου Λιβάνου και της νότιας Συρίας(!!).
Ουσιαστικά με τις ασκήσεις αυτές δίνουμε απλόχερα την βοήθεια μας
στην επεκτατική προετοιμασία ενός εξαιρετικά επιθετικού κράτους. Ενώ
δηλαδή θα έπρεπε να κάνουμε το νησί μας μια γέφυρα ειρήνης μέσα στην
θάλασσα του πολέμου που έχει γίνει η γειτονιά μας, η κυβέρνηση του
ΔΗΣΥ ανοίγει κανάλια να φέρει τους σκοτωμούς μέσα στα σπίτια μας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η χρονική στιγμή κατά την οποία συμβαίνουν όλα αυτά.
Το ΝΑΤΟ τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί το βασικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο
τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών επιβάλλονται και εμπεδώνονται σε όλα τα μήκη
και πλάτη του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια και σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση τους
τελευταίους μήνες η συμμαχία αυτή, παραμένοντας κυρίαρχη, εμφανίζει κάποιες
ρωγμές. Πλέον τα συμφέροντα κάποιων μέχρι πρότινος «συμμάχων» τραβούν άλλες
πορείες δημιουργώντας μια ένταση στο εσωτερικό του η οποία δεν ξέρουμε ακόμα
πως και προς τα που θα εκτονωθεί. Έτσι ορισμένα μέλη του έρχονται πιο κοντά με
κάποια ενώ απομακρύνονται από κάποια άλλα. Παράλληλα μια σειρά χωρών μελών
συνάπτουν συμφωνίες διαφόρων επιπέδων με τρίτα μέρη.

Με τους λαούς της περιοχής ενάντια στον ιμπεριαλισμό
Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και με τις σφαγές των γειτονικών λαών να εντείνονται ο
ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση του παίρνουν θέση και την βροντοφωνάζουν μάλιστα καλώντας
τους Ισραηλίτες κομάντος στα βουνά μας. Με μια τέτοια περιπλοκή της διεθνούς
πραγματικότητας χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εμάς, τους μόνους σταθερούς και
συνεπείς αντιιμπεριαλιστές της Κύπρου, για να μπορούμε να διακρίνουμε τι κρύβεται
πίσω από αυτές τις φαινομενικά «μικρές» κινήσεις. Η ξεκάθαρη εναντίωση στις
ΝΑΤΟικες επιχειρήσεις δεν μπορεί να είναι η μόνη μας αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση.
Παραμένει βέβαια η βασική, χρειάζεται όμως να γίνονται ακόμα περισσότερα.
Δύσκολος ο δρόμος και μεγάλο το καθήκον μας αλλά θα τον τραβήξουμε ακούραστοι!
Ακούραστοι και σφιχταγκαλιασμένοι με τους Σύριους, τους Παλαιστίνιους τους
Λιβανέζους τους Έλλαδίτες, τους Τούρκους και τόσους άλλους συντρόφους κι
αδελφούς μας.
•Ιάκωβος Ττοφαρής
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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ετά και το τέλος της 3ης Διεθνούς Προπαρασκευαστικής Συνάντησης για
το 19Ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών (ΠΦΝΦ), στην οποία
έχει εκλεγεί η Διεθνής Οργανωτική Επιτροπή (ΔΟΕ), κορυφώνονται οι
προετοιμασίες για το 19Ο ΠΦΝΦ.

Στις 22 Ιουνίου 2017, αναχώρησε για τη Μόσχα εκ μέρους της Εθνικής Προπαρασκευαστικής
Επιτροπής (ΕΠΕ) της Κύπρου, το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, Δημήτρης
Παλμύρης, για να συμμετέχει στη 2η Συνεδρία της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής
(ΔΟΕ). Παρών στη συνεδρία θα είναι και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) Νικόλας Παπαδημητρίου, ο οποίος και προεδρεύει
της ΔΟΕ.
Η 2η Συνεδρία της ΔΟΕ σηματοδοτεί και την έναρξη των διαδικασιών εντός της Επιτροπής,
η οποία θα εργαστεί με συλλογικότητα μέχρι και την τελευταία μέρα του 19ου Παγκοσμίου
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Στη συνεδρία αυτή παρευρέθηκαν 23 ΕΠΕ από 22
διαφορετικές χώρες, καθώς και 3 διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις νεολαίας
από όλο τον κόσμο.
Η ΕΠΕ Κύπρου καταβάλει κάθε προσπάθεια εντός της ΔΟΕ, για την υλοποίηση ακόμη
ενός μεγαλειώδους ιστορικού γεγονότος, ενός ακόμα ιστορικού σταθμού στους μαζικούς
αγώνες της προοδευτικής νεολαίας του κόσμου, ενάντια στο ιμπεριαλισμό, για τον
κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζουμε ότι το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών θα πραγματοποιηθεί
από τις 14 – 22 Οκτωβρίου 2017 στο Σότσι της Ρωσίας, κάτω από το σύνθημα «Για
Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη, πολεμάμε ενάντια στον Ιμπεριαλισμό
– Τιμώντας το παρελθόν μας κτίζουμε το μέλλον». Η ΕΠΕ Κύπρου θα συμμετέχει με
πολυμελή αποστολή.
Εκδήλωση ΕΠΕ Κύπρου και Ρωσικού πολιτιστικού κέντρου εν όψει του Παγκόσμιου
Φεστιβάλ.
Μετά τις πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική
Προπαρασκευαστική Επιτροπή Κύπρου προς τιμήν του 19ου ΠΦΝΦ, έχει αποφασιστεί
κοινή εκδήλωση με το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο της Κύπρου.
Στις 27 Ιουλίου του 2017, στον Μόλο της Λεμεσού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να μάθουν πληροφορίες για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ, για τις αρχές και τις αξίες που
πρεσβεύει και την ίδια στιγμή θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και
τον πολιτισμό του Ρωσικού λαού.
Το Ρωσικό πολιτιστικό κέντρο θα παρουσιάσει Ρωσικούς παραδοσιακούς χορούς και
οι νέοι της Κύπρου θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συνευρεθούν, να γνωρίσουν και
να διασκεδάσουν με Ρώσους υπηκόους που βρίσκονται στην Κύπρο για δουλειά ή για
διακοπές.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα, «Νεολαία και Φοιτητές της
Ρωσίας και της Κύπρου μαζί για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη».
•Κυριάκος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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