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Σταθμός ορόσημο οι Προεδρικές Εκλογές
Η 28η Ιανουαρίου και η 4η Φεβρουαρίου θα αποτελέσουν σταθμοί ορόσημο
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σταθμοί που θα αναδείξουν εάν
ο κυπριακός λαός θα συνεχίσει να ζει στην εξαθλίωση και τη μιζέρια, εάν
θα συνεχίσει να βλέπει τη μακροχρόνια ανεργία να αυξάνεται και τους
μισθούς να μειώνονται, τα προβλήματα στον τομέα της παιδείας και της
υγείας να πολλαπλασιάζονται και όλο και περισσότερες οικογένειες να
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ή εάν θα αποφασίσει ότι πρέπει να
γυρίσει σελίδα για να υπάρξει η πραγματική αλλαγή και να έρθει ανάπτυξη
για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

Το δίδυμο της εξαθλίωσης Παπαδόπουλου και Αβέρωφ
Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος θεωρεί
τον εαυτό του ως κάτι το «νέο» στην πολιτική, το οποίο μπορεί να φέρει μια
«ραγδαία αλλαγή» και να αποτελέσει «πρωτοποριακή γροθιά» στην κυπριακή
κοινωνία, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από το νέο
πρόσωπο του παλιού και του σάπιου κατεστημένου της κυπριακής κοινωνίας.
Αυτού που ρίζωσε πολύ βαθιά στο κατεστημένο και που τώρα προσπαθεί να
διαγράψει τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρελθόντος.

Άρα και οι δύο, λόγω της επιθυμίας τους να κατακτήσουν την καρέκλα του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, θυσιάζουν το Κυπριακό για να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους, αγνοώντας
το συμφέρον του τόπου και του λαού μας .

Ανάγκη για μαζική παρουσία της νεολαίας στις κάλπες

Η νέα γενιά θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις ερχόμενες Προεδρικές εκλογές. Οι νέοι ως η πλέον
ευάλωτη ομάδα πληθυσμού του τόπου, οφείλουν να παρευρεθούν στις κάλπες και μέσα από
την ψήφο τους να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα κατά των μέτρων λιτότητας και των όποιων
νεοφιλελεύθερων πολιτικών ξεχαρβαλώνουν τα δικαιώματα και τα κεκτημένα των νέων.
Σημαντικό εξίσου, αποτελεί το γεγονός ότι οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα
επιβάλλεται να προβούν στην έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου μέχρι τις 18/12, για να έχουν
την ευκαιρία να ψηφίσουν στις ερχόμενες Προεδρικές εκλογές. Την ίδια ώρα ο κάθε νέος
ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό, μέχρι τις 18/12 επίσης, μπορεί να συμπληρώσει αίτηση
για να έχει δικαίωμα ψήφου στις κάλπες που θα υπάρξουν σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο
και άλλες χώρες διεθνώς.

Όσο και εάν προσπαθεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος να παρουσιαστεί ως κάτι το
«νέο» στην πολιτική, οι πολίτες του τόπου πάντοτε θα θυμούνται το ακτύπητο
δίδυμο Παπαδόπουλου – Αβέρωφ στη Βουλή, όπου μαζί χέρι – χέρι υπερψήφιζαν
τα μνημονιακά μέτρα κατά των πολιτών του τόπου. Μαζί Νικόλας Παπαδόπουλος
και ΔΗΣΥ ωθούσαν τους νέους στην αμορφωσιά μέσα από το κουτσούρεμα
των επιδομάτων των φοιτητών, μαζί μέσα από τις περικοπές τους στα κρατικά
νοσηλευτήρια οδήγησαν μέρα με την ημέρα στην περεταίρω υποστελέχωση, ωθούσαν
όλο και περισσότερο τους γιατρούς για πρώτη φορά προς τον ιδιωτικό τομέα και
τους νοσηλευτές σε απεργίες για να κερδίσουν την επαγγελματική αναγνώριση τους.
Ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου με τον «νέο» στην πολιτική
Νικόλα Παπαδόπουλο οδήγησαν στο ξεπούλημα του Συνεργατισμού, οδηγούν στην
ιδιωτικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών και των Λιμανιών του τόπου και
προσπαθούν ακόμα και σήμερα να εξασφαλίσουν πρώτα απ’ όλα κέρδη από τα πιθανά
οικονομικά οφέλη του φυσικού αερίου που θα έρθουν στο μέλλον.

Μόνη αξιόπιστη λύση ο Σταύρος Μαλάς

Καμία ψήφος του κυπριακού λαού να μην χαθεί σε αναξιόπιστους υποψήφιους. Σε
υποψήφιους οι οποίοι είναι χωμένοι στη διαπλοκή και στο κατεστημένο. Ο κυπριακός
λαός έχει υποψήφιο και αυτός λέγεται Σταύρος Μαλάς. Άνθρωπος νέος στην πολιτική,
επιστήμονας, χωρίς κανένα πολιτικό βαρίδιο του παρελθόντος. Άτομο το οποίο είναι
γεννημένο από τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας και που έμπρακτα απέδειξε τις
ικανότητες του κατά τη θητεία του ως Υπουργός Υγείας.

Τι Νίκος τι Νικόλας, το Κυπριακό στα χέρια τους
θα μείνει στάσιμο
Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι ο Νίκος και ο Νικόλας έχουν να παρουσιάσουν κάτι
διαφορετικό στο κυπριακό πρόβλημα, αλλά ο παρονομαστής και των δυο είναι ο ίδιος
στο τέλος. Την ίδια ώρα που ο Νίκος Αναστασιάδης ταλαντευόταν μεταξύ της ευκαιρίας
που είχε για λύση του κυπριακού προβλήματος και διατήρησης των τετελεσμένων για να
ικανοποιήσει την ακροδεξιά πτέρυγα του ΔΗΣΥ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνεργαζόταν
με την ενωτική Ελένη Θεοχάρους και τον αντιομοσπονδιακό Μαρίνο Σιζόπουλο για να
προσπαθήσει να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πως μπορεί ένας υποψήφιος να
αυτοπαρουσιάζεται ως το άτομο που θα φέρει την αλλαγή στον τόπο με μια «νέα στρατηγική»
που κανείς δεν ξέρει στο Κυπριακό; Πώς μπορεί ένας υποψήφιος ο οποίος μέσα σε μια νύχτα
αρνήθηκε τη ΔΔΟ και υιοθέτησε μια μορφή λύσης την οποία δεν μπορεί να ονοματίσει να
διαχειριστεί τις τύχες μας; Πώς ένας υποψήφιος ο οποίος υποστηρίζεται από 3 κόμματα με
διαφορετικές προσεγγίσεις στο Κυπριακό, να θεωρηθεί αξιόπιστος για να ηγηθεί της χώρας;

Ο κυπριακός λαός έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό και το νέο. Έχει ανάγκη να εκλέξει
άνθρωπο ο οποίος να καταδικάζει και να επικρίνει τη διαφθορά, να προστατεύει και
να υπερασπίζεται τις βασικές αρχές, αξίες και δικαιώματα των πολιτών του τόπου.
Πρόεδρο που να επαναφέρει τους κύπριους επιστήμονες του εξωτερικού πίσω στην
πατρίδα τους, μέσα από τα νέα επαγγελματικά προγράμματα που θα δημιουργηθούν.
Άτομο που να διαφυλάξει τον κρατικό πλούτο και να επενδύσει στη μόρφωση και
στην υγεία των πολιτών. Που να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
και μέσα από φιλολαϊκές πολιτικές να επαναφέρει την Κύπρο στα επίπεδα της
ανάπτυξης για τους πολλούς και τους πολίτες σε επίπεδα ευημερίας.
Εμείς δεν γυρίζουμε την πλάτη μας στο μέλλον. Οι καλύτερες μέρες του κυπριακού
λαού θα έρθουν με την εκλογή Σταύρου Μαλά στην Προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Μέρες πιο ελπιδοφόρες για ένα καλύτερο αύριο, για το δικαίωμα
των νέων στη μόρφωση και τη δουλειά, για το δικαίωμα των συνταξιούχων
σε αξιοπρεπή ζωή και το δικαίωμα όλου του κυπριακού λαού να εργάζεται με
διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα. Ας μας ενώσει λοιπόν όλους το αύριο
και ας χαράξουμε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο για τον κυπριακό λαό
και την Κύπρο που μας αξίζει.
•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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παιδεία

T

o περασμένο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας κωμικοτραγικής
κατάστασης. Μιας κατάστασης που είχε αντίκτυπο σε χιλιάδες
νέους ανθρώπους, αφού μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τα όνειρα
τους, τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους και την αξιοπρέπεια
τους να γκρεμίζονται.

Η προχειρότητα της διαδικασίας άρχισε ήδη να διαφαίνεται από προηγουμένως,
αφού είχαν παραβιαστεί τα άρθρα 9 και 10 της νομοθεσίας του νέου συστήματος
διορισμού. Σε αυτό προστέθηκε η διαρροή των θεμάτων αλλά και τα ίδια
τα θέματα των εξετάσεων τα οποία δεν αναζητούσαν άξιους και
άριστους εκπαιδευτικούς, αλλά εκπαιδευτικούς εγκυκλοπαίδειες
και μαραθωνοδρόμους σε ένα ατέλειωτο αγώνα αντοχής.

Αυτό που ενοχλεί περισσότερο όμως είναι ότι ο Υπουργός δεν έδειξε
ίχνος σεβασμού σε ανθρώπους που είναι ταγμένοι να επιτελούν ένα
λειτούργημα όπως αυτό του εκπαιδευτικού. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί
να αντιμετωπίζονται από το ίδιο τους το Υπουργείο με τρόπο απαξιωτικό,
με τρόπο που να περιφρονεί τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες
τους. Την ίδια έλλειψη σεβασμού επιδεικνύει και ο πρόεδρος της επιτροπής
παιδείας της Βουλής που αρνείται πεισματικά να συζητηθεί το θέμα.
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Οφείλουμε, ως εκπαιδευτικοί, να σεβαστούμε πάνω από όλα τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε ανάστημα
και να εναντιωθούμε σε αυτούς που μας έκαναν να νιώσουμε έστω και μια στιγμή ανίκανοι μέσα από αυτή
τη σάπια διαδικασία. Σε αυτή την προσπάθεια μέτοχος πρέπει να είναι όλη η κοινωνία για να στηρίξει τους
εκπαιδευτικούς που διαπαιδαγωγούν το μέλλον το παιδιών μας.

Οι εξετάσεις διορίσιμων εκπαιδευτικών αποδείχτηκαν αναξιοκρατικές
και ένα φιάσκο με την ευθύνη να βαραίνει τις πλάτες του Υπουργείου
Παιδείας. Ενώ τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός διατυμπάνιζε σε
όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μια επιτυχημένη και αξιοκρατική
διαδικασία, οι ίδιες οι εξετάσεις αποτέλεσαν την καλύτερη απόδειξη για
ένα καλά σκηνοθετημένο έργο με θύματα χιλιάδες εκπαιδευτικούς.

Ως αδιόριστη εκπαιδευτικός λοιπόν, που λανθασμένα εναπόθεσα
και την τελευταία μου ελπίδα σε αυτό το νέο σύστημα διορισμού,
δεν μπορώ να ανεχθώ την κοροϊδία και τον εμπαιγμό. Κανένας
δεν μπορεί να εξευτελίζει εκπαιδευτικούς που μόχθησαν
στα πανεπιστημιακά έδρανα για να αποκτήσουν πτυχία και
μεταπτυχιακά. Εκτός και αν ο Υπουργός κρίνει ότι τα πανεπιστήμια
μας δεν είναι ικανά να επιμορφώνουν αξιόλογους εκπαιδευτικούς.

Δεκέμβρης
2017

Η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί
παρά να είναι η απαρχή των αγώνων που όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί, αδιόριστοι, συμβασιούχοι και όχι
μόνο οφείλουμε να δώσουμε. Μαζί να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να διεκδικήσουμε δίκαιες
και αξιοκρατικές διαδικασίες για όλους τους εκπαιδευτικούς.
•Μαρία Σταύρου
Αδιόριστη Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
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«Tο ΝΑΤΟ, θα συνεχίσει να είναι το θεμέλιο της
συλλογικής άμυνας των μελών της»

πολιτική

Υπό τις διαταγές της Γερμανίας

του
Εθνικού
Συμβουλίου
για
αποστρατιωτικοποίηση
Οφείλουμε να σημειώσουμε ακόμα, ότι
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
την συνεργασία αυτή θα συγκροτήσουν
Μια από τις τελευταίες «παρακαταθήκες» που αφήνει
με τη λύση του Κυπριακού. Με
κράτη-μέλη της ΕΕ υπό την καθοδήγηση της
η απερχόμενη Κυβέρνηση είναι η προσπάθεια
το «παραμύθι» ότι συμμετοχή
Γερμανίας, γεγονός που παραπέμπει ευθέως
πρόσδεσης της Κύπρου στο άρμα του ευρωστρατού
στην PESCO αποτελεί ασπίδα της
στη δημιουργία ευρωστρατού. Η Κύπρος θα
και κατ’ επέκταση του ίδιου του ΝΑΤΟ.
Κύπρου από ενδεχόμενες επιθέσεις,
υποχρεούται μέσω του κοινού σχεδιασμού
«ξέχασαν» ότι ρητά ξεκαθαρίζεται ότι
για την ευρωπαϊκή άμυνα να δεσμεύει το
Πριν από μερικές εβδομάδες εικοσιτρία κράτη-μέλη
όλες οι δράσεις στα πλαίσια της PESCO
2% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες και
της Ε.Ε., περιλαμβανομένων της Κύπρου και της
θα είναι συμπληρωματικές προς το ΝΑΤΟ,
να συμμετέχει σε ασκήσεις και επιδρομές
Ελλάδας, υπέγραψαν την «Κοινή Ειδοποίηση» για
όπου η Τουρκία έχει αναβαθμισμένο ρόλο.
με στρατεύματα, με οπλικά συστήματα
συμμετοχή στην PESCO (Μόνιμη Διαρθρωμένη
Η Κύπρος, μετατρέπεται σε ένα ορμητήριο
και με υποδομές. Ήδη η κυβέρνηση
Συνεργασία για την Ασφάλεια και την Άμυνα).
για στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά και σε
προχώρησε και ανακοίνωσε συμφωνίες
Ουσιαστικά οι «23» προσχωρούν στον
πιθανό στόχο. Άλλωστε, ο ίδιος ο Υπουργός
με την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία
πρώτο πυρήνα της λεγόμενης ευρωπαϊκής
Εξωτερικών έκανε λόγο αναφερόμενος
για παραχώρηση διευκολύνσεων, ενώ
ολοκλήρωσης στον τομέα της άμυνας και της
στην Κύπρο σε «προκεχωρημένο φυλάκιο
αδιαφορώντας για τις συνέπειες ο
ασφάλειας. Για λογαριασμό της Κυπριακής
της Δύσης». Με άλλα λόγια, το αβύθιστο
Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε
κυβέρνησης την υπογραφή τους έβαλαν ο
αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, που ορέγεται ο ΓΓ
δημόσια και σε συμφωνίες με τη Γαλλία
Υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης Κασουλίδης
του αιμοσταγούς Οργανισμού. Η Κύπρος του
για παραχώρηση οπλισμού στο Λίβανο
και ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος
μέλλοντος πρέπει να αποτελεί γέφυρα ειρήνης
και τις ΗΠΑ για παραχώρηση οπλισμού
Φωκαΐδης.
και συνεργασίας των λαών της περιοχής. Όχι πεδίο
στους Κούρδους του Ιράκ.
στρατιωτικών ασκήσεων, ούτε ορμητήριο ξένων
Αυτό που ξεχωρίζει σε ότι αφορά την PESστρατών και των Ιμπεριαλιστών.
CO είναι ότι θα ισχύσει ό,τι ισχύει εδώ και
Χαιρέτησαν ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ
μια περίπου δεκαετία για την Ευρωπαϊκή
•Δημήτρης Στρατής
Ένωση, σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Η ρήτρα της
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
Ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
Συμπληρωματικότητας (complementariδήλωσε για το θέμα ότι με την
ty), με βάση την οποία οι όποιες δράσεις
υπογραφή της PESCO η Ευρώπη
της Ε.Ε. αποτελούν «συμπλήρωμα»
αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο στη
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
διαφύλαξη και στην καταπολέμηση
(ΝΑΤΟ), ενός οργανισμού στον οποίο
της όποιας ξένης επιβουλής. Εκτός
η Τουρκία έχει ως γνωστόν εξέχουσααπό τον ΔΗΣΥ και το επιτελείο
ηγετική θέση. Με βάση την Κοινή
Αναστασιάδη,
την
υπογραφή
Ειδοποίηση την οποία υπέγραψε
της συμφωνίας χαιρέτησαν το
η Κυπριακή κυβέρνηση «το ΝΑΤΟ,
ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και το επιτελείο Ν.
θα συνεχίσει να είναι το θεμέλιο
Παπαδόπουλου. Ας μην ξεχνούμε
της συλλογικής άμυνας των
άλλωστε, ότι στην υποτιθέμενη
μελών της»
νέα στρατηγική του προέδρου
του ΔΗΚΟ, περιλαμβάνεται η
Άλλωστε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς
θέση για αύξηση των δαπανών
Στόλτενμπεργκ χαιρέτησε την
σε
στρατιωτικό
εξοπλισμό.
σύσταση της PESCO «ως καλή
Υπενθυμίζουμε ότι όλοι αυτοί
για το ΝΑΤΟ». Ξεκαθάρισε
τάσσονται υπέρ της ένταξης της
ακόμα ότι «πρέπει να
Κύπρου στο παρακλάδι του ΝΑΤΟ
είμαστε σίγουροι ότι οι
«Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».
δυνάμεις και οι ικανότητες
που θα αναπτύσσονται
Που πήγε η θέση για
υπό την PESCO θα είναι
αποστρατιωτικοποίηση
διαθέσιμες για το ΝΑΤΟ»
και ότι «χρειαζόμαστε
Το μόνο κόμμα που αντέδρασε
την
μεγαλύτερη
για την υπογραφή της PESCO
δυνατή εμπλοκή των
ήταν το ΑΚΕΛ που έθεσε σωρεία
ΝΑΤΟϊκών Συμμάχων
ερωτημάτων τα οποία βεβαίως
που
δεν
είναι
ποτέ δεν απαντήθηκαν. Όπως
μέλη της ΕΕ στις
φαίνεται, αυτή η κυβέρνηση
διαβουλεύσεις και
έριξε στον κάλαθο των αχρήστων
την διαδικασία.»
την ομόφωνη και πάγια θέση

πολιτική

M

έσα σε ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες και σε ένα κλίμα παρατεταμένης
πολιτικής αστάθειας, στις 7 Ιανουαρίου 2018 πρόκειται να διεξαχθούν
στα κατεχόμενα πρόωρες «βουλευτικές» εκλογές.

Οι εκλογές στα κατεχόμενα από την ίδρυση
του ψευδοκράτους...
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το τι εστί εκλογές στα κατεχόμενα,
θα πρέπει πρώτα να έχουμε υπόψη μας το ιστορικό πλαίσιο «ίδρυσης» του
ψευδοκράτους, μια προσπάθεια που άρχισε σχεδόν αμέσως μετά την τούρκικη
εισβολή και κατοχή, τον Φεβρουάριο του 1975, με την ανακήρυξη του «Τουρκικού
Ομόσπονδου Κράτους» από τον Ντενκτάς, πάντα με καθοδήγηση της Τουρκίας.
Μια προσπάθεια, που κορυφώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1983, με την παράνομη
ανακήρυξη της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Η αποσχιστική αυτή
ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία «κρατικών» δομών στις κατεχόμενες
περιοχές και την περαιτέρω απομάκρυνση των Τουρκοκυπρίων από την Κυπριακή
Δημοκρατία.
Η δημιουργία του ψευδοκράτους, με ότι αυτό συνεπαγόταν, οδήγησε
παράλληλα και στη δημιουργία μιας ξεχωριστής κοινοτικής συνείδησης αρκετών
Τουρκοκυπρίων, αφού από το 1976 και εντεύθεν, οι Τουρκοκύπριοι ψηφίζουν
ανελλιπώς «κρατικά» όργανα: «Βουλή», «Πρόεδρο», «κυβέρνηση», κ.ο.κ.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι πως η τουρκοκυπριακή κοινότητα βιώνει
από το 1974 μέχρι σήμερα μιαν παρατεταμένη κρίση, η οποία γεννιέται και
αναπαράγεται από τη μια λόγω της συνεχούς – και εντεινόμενης τα τελευταία
χρόνια – προσπάθειας της Άγκυρας να ελέγξει εξ ολοκλήρου την κοινότητα και
από την άλλη λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι οι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι
έρχονται σε αντιπαράθεση με τις προσπάθειες αυτές.

Η εμπλοκή της Τουρκίας στο πολιτικό σκηνικό...
Ο τουρκικός κατοχικός στρατός και η τουρκική πρεσβεία αποτελούν τα δύο
κύρια κέντρα εξουσίας στα κατεχόμενα, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια
συστηματική προσπάθεια μετακίνησης ισχύος από την τουρκοκυπριακή κοινότητα
προς την Τουρκία. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται άλλωστε και η δημιουργία
του λεγόμενου γραφείου συντονισμού, μέσω του οποίου η Τουρκία επιδιώκει
την ακόμα πιο έντονη παρέμβαση σε ζητήματα νεολαίας, παιδείας, θρησκείας,
αθλητισμού και άλλων πτυχών της καθημερινής ζωής των Τουρκοκυπρίων.
Παράλληλα, μέσω των «οικονομικών πρωτοκόλλων», η Τουρκία στοχεύει στον
πλήρη έλεγχο τόσο της οικονομίας των κατεχομένων, όσο και των υπαρχουσών
διοικητικών δομών, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ιδιωτικοποίηση του
νερού, ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού, αλλά και το μείζον πρόβλημα
του εποικισμού.
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Αδιαμφισβήτητα, η σχέση της «ΤΔΒΚ» και της Τουρκίας είναι μια σχέση πλήρους
εξάρτησης, γεγονός που δημιουργεί, αλλά και εντείνει ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες
και επιδιώξεις της Τουρκίας, την πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα. Τρανή απόδειξη
της γενικευμένης αυτής κρίσης και πολιτικής αστάθειας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα,
αποτελεί το γεγονός ότι μέσα σε 42 χρόνια διενέργειας «βουλευτικών» εκλογών, άλλαξαν
στα κατεχόμενα 38 «κυβερνήσεις».
Η αίσθηση ακριβώς ότι όλα αποφασίζονται από άλλους και από αλλού, (Τουρκία) και ότι
δεν υπάρχει επί της ουσίας κοινοτική χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων, εντείνει
το αίσθημα της ακυβερνησίας και ελλοχεύει επίσης τον κίνδυνο περισσότερης εξάρτησης
και εντονότερης προσκόλλησης της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις δομές εξουσίας του
ψευδοκράτους, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πλέγματος αυτοπροστασίας και
αντιπαράθεσης με τις «ορέξεις» της Τουρκίας. Σε μια άλλη μερίδα της κοινότητας η στάση
αυτή της Τουρκίας τροφοδοτεί την αποστροφή από τα κοινά και τη συμμετοχή, αλλά και
γενικά την πολιτική.
Καμιά βέβαια από τις πιο πάνω επιλογές δεν μπορεί να αποτελεί τη διέξοδο από το
πρόβλημα. Είναι όμως η ωμή πραγματικότητα που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως η
μόνη διέξοδος και ο μόνος τρόπος απεξάρτησης των κατεχομένων και της τουρκοκυπριακής
κοινότητας από την Τουρκία, δεν είναι άλλος από την επανένωση της Κύπρου. Μόνο με
τη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μία και
μόνη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια και με πολιτική ισότητα
όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, μπορεί να αποσοβήσει τον
κίνδυνο της οριστικής διχοτόμησης και προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην ατζέντα των κομματικών αντιπαραθέσεων στις επικείμενες
«βουλευτικές» εκλογές στα κατεχόμενα, εμπεριέχεται και η συζήτηση για το κυπριακό
πρόβλημα και τις προσπάθειες επίλυσής του. Η αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών
και η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων έδωσαν την ευκαιρία στα κόμματα εκείνα
που δεν αποδέχονται τη λύση ομοσπονδίας, να αναπτύξουν πολιτικό λόγο και να θέσουν
επί τάπητος συζήτηση περί «άλλων λύσεων». Μια συζήτηση βέβαια που καταλήγει σε
διάφορες μορφές συνομοσπονδίας ή ακόμα και σε συμφωνημένη διχοτόμηση.
Και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που επιμένουμε πως η δική μας πλευρά
οφείλει και πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης της
ομοσπονδίας, απορρίπτοντας τις επικίνδυνες θέσεις του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου με
τη «νέα στρατηγική», αλλά και τον εμπαιγμό εκ μέρους της ελληνοκυπριακής δεξιάς που
(για ακόμη μία φορά) επιδίδεται σε εθνικιστικές εξάρσεις ενόψει προεδρικών εκλογών,
θυσιάζοντας (επίσης για ακόμη μια φορά) το μέλλον των επόμενων γενιών για χάρη των
επόμενων εκλογών.
•Αφροδίτη Κατσή
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Γραφείου Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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τις 10 Νοεμβρίου, το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, πραγματοποίησε την πρώτη τελετή απονομής του
Βραβείου Γυναικείας Προσφοράς, το οποίο φέρει το όνομα «Κλειώ Χριστοδουλίδου - Κατίνα
Νικολάου», στοχεύοντας στην καθιέρωση ενός ετήσιου θεσμού αφιερωμένου αποκλειστικά στις
γυναίκες της Κύπρου, οι οποίες με την προσφορά και την δράση τους συνέβαλαν στον αγώνα
για ισοτιμία των φύλων και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Βραβείο φέρει το όνομα δύο πρωτοπόρων γυναικών της κυπριακής Αριστεράς και του γυναικείου
κινήματος, της Κατίνας Νικολάου και της Κλειώς Χριστοδουλίδου. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΟΓΟ
επέλεξε για την πρώτη απονομή του Βραβείου Προσφοράς να τιμήσει την αείμνηστη Φωφώ Βασιλείου η
οποία έταξε την ζωή της στην οργάνωση των γυναικών στα δίκαια του Κυπριακού Λαού.
Η ζωή και η δράση των τριών αυτών γυναικών δεν μπορεί να μην αποτελεί κομμάτι της συλλογικής
συνείδησης και φάρο για τους αγώνες της Αριστεράς. Ως εκ τούτου παραθέτουμε εν τάχει σημεία από
τη ζωή τους, η οποία βέβαια αξίζει μεγαλύτερης μελέτης.
Η Κατίνα Νικολάου, γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1904 και στη
συνέχεια μετακόμισε με την οικογένεια της στο Βαρώσι όπου
τελείωσε δασκάλα το 1924. Εκείνη την περίοδο γνώρισε το
σύζυγο της Ιάκωβο, ο οποίος ήταν φίλος του αδελφού της
Πλάτωνα Τουμάζου, στελέχους του ΚΚΚ. Αυτοί υπήρξαν
η αφορμή για να γαλουχηθεί η Κατίνα και να ενταχθεί
στην πάλη για κοινωνική αλλαγή. Παντρεμένη καθώς ήταν
δεν μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται ως δασκάλα και
έτσι αφιερώθηκε
ολοκληρωτικά στο
Λαϊκό Κίνημα. Το
Όμως
1925 συμμετέχει
για να
στον πρώτο πυρήνα
του ΚΚΚ στο Βαρώσι
φθάσουμε
και στη συνέχεια, το
ως εδώ, δεν ήταν
1926, στο ιδρυτικό
καθόλου
εύκολος ο
συνέδριο
του
κόμματος.
δρόμος. Χρειάστηκε
Μετά το συνέδριο
άρχισαν
να
δημιουργούνται
οι Οργανώσεις
Εργαζομένων
Γ υ ν α ι κ ώ ν .
Πρωτοπόρες στην
Αμμόχωστο μαζί με την Κατίνα ήταν η Πάτρα Χρίστου Σαββίδη
και η Αρτεμισία Νικόλα. Αναφερόμενη σε εκείνα τα χρόνια
λέει χαρακτηριστικά: «Την νύκτα πηγαίναμε με τους άντρες
στα χωριά έστω και αν βρίσκαμε τρεις γυναίκες μόνο, για να
τις διαφωτίσουμε. Γυρίζαμε μέσα στο κρύο και τις βροχές.»

«Έταξα σαν όρο στη ζωή μου να δουλέψω για να ξυπνήσει η γυναίκα, που είχε τη σκλαβιά
του άντρα, τις προλήψεις και προκαταλήψεις της κοινωνίας και του ίδιου του εαυτού της.
Κάποτε οι άνθρωποι μας αποφεύγαν σαν επικίνδυνους, άθεους μπολσεβίκους…Τις πρώτες
αγωνίστριες τις θεωρούσαν ανήθικες. Σήμερα το
κίνημα έχει πλατύνει, έχει αγκαλιάσει χιλιάδες
πατριώτες…Όμως για να φθάσουμε ως εδώ, δεν
ήταν καθόλου εύκολος ο δρόμος. Χρειάστηκε
οι πρωτοπόροι αγωνιστές να
αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή
τους στο βωμό της κοινωνικής
προόδου.»
Η Κλειώ Χριστοδουλίδου γεννήθηκε
στη Λεμεσό το 1904 από σχετικά
εύπορη οικογένεια. Ο μεγάλος της
αδελφός, Κώστας Χριστοδουλίδης
(Σκελέας), υπήρξε ο πρώτος
Γ.Γ. του ΚΚΚ ενώ ο δεύτερος
της αδελφός, ο Χριστόδουλος
Χριστοδουλίδης (Αλέξης), ήταν
μαρξιστής διανοούμενος. Μέσα
σε ένα τέτοιο περιβάλλον η νεαρή
Κλειώ δραστηριοποιήθηκε και
οργάνωσε τον πρώτο πυρήνα
γυναικών.

Η Κλειώ, μέλος του κόμματος από την ίδρυση του, έφυγε
από τη Κύπρο το 1927 με εντολή να μεταφέρει στο ΚΚΕ τις
αποφάσεις του Α’ Συνεδρίου. Εκεί συνάντησε τα ηγετικά
στελέχη και τον Αλέκο Ιωαννίδη, οικονομικό διαχειριστή του
Ριζοσπάστη και κατοπινό σύζυγο της. Σε λίγο καιρό έφυγε για
τη Σοβιετική Ένωση όπου μετά τις σπουδές της εργάστηκε ως
δασκάλα. Με την επιστροφή της στην Αθήνα το 1935 ξεκινά
να εργάζεται σε υφαντουργείο: «Ήθελα να δω τη ζωή και τα
βάσανα των εργατριών από κοντά, να πιάσω μαγιά, γιατί
έπρεπε να βοηθήσω στο γυναικείο κίνημα.» Ένα χρόνο μετά
αποσπάστηκε πλήρως στη δουλειά του Κόμματος.

Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, η Κλειώ συνελήφθη και εξορίστηκε
στην Κίμωλο. Με τη γερμανική κατοχή δραπέτευσε, επέστρεψε
στην Αθήνα και έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Στη διάρκεια
του Εμφυλίου συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή
μετατράπηκε σε ισόβια και κρατήθηκε στις φυλακές Αβέρωφ
μέχρι το 1952. Δραστηριοποιήθηκε στη συνέχεια στην ΕΔΑ και
παρέμεινε στέλεχος του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος.
Κατά τη διάρκεια της ζωής της διατήρησε πολύ καλές σχέσεις με
την Κύπρο και το ΑΚΕΛ το οποίο την τίμησε ως ιδρυτικό στέλεχος
του ΚΚΚ. Απεβίωσε το 1992 στην Αθήνα και άφησε τη μοναδική της
περιουσία, ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στο ΚΚΕ.

οι πρωτοπόροι
αγωνιστές να
αφιερώσουν
ολόκληρη τη ζωή
τους στο βωμό της
κοινωνικής
προόδου

Το 1950, στο ιδρυτικό συνέδριο της Παγκύπριας Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών
(ΠΟΔΓ) η Κατίνα Νικολάου ανέλαβε Γενική Γραμματέας. Κατά την περίοδο της παρανομίας
του ΑΚΕΛ και των οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος (1955-1958), υπήρξε επικεφαλής των
γυναικών της Αμμοχώστου και πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις για την αποφυλάκιση
των πολιτικών κρατουμένων. Η παρουσία της συνέχισε να είναι ενεργή μέχρι και το τέλος
της ζωής της, το 1984. Η ίδια σε συνέντευξη της αναφέρει τα εξής:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κλειώ, πρόσφερε την προίκα της,
300 χρυσές λίρες για να αγοραστεί από το κόμμα πιεστήριο
για να καταστεί δυνατή η έκδοση της εφημερίδας «Νέος
Άνθρωπος» και των άλλων εντύπων του κόμματος.

Η Φωφώ Βασιλείου, γεννήθηκε
στη Λεμεσό το 1906 επίσης από
εύπορη οικογένεια. Το 1924
γνωρίζεται με τον συμμαθητή
της, και μετέπειτα σύζυγο της,
Βάσο Βασίλειου και συνδέονται
με το τότε Σοσιαλιστικό Κίνημα
της Κύπρου το οποίο κάνει
τα πρώτα του βήματα στη
Λεμεσό. Τον ίδιο χρόνο, το
1924,με την αποφοίτηση τους η
Φωφώ και ο Βάσος αναχωρούν
για σπουδές στην Αθήνα.
Το 1930 Φωφώ και Βάσος
τελειώνουν τις σπουδές τους
στην οδοντιατρική και στην
ιατρική και επιστρέφουν στην
Κύπρο για να εγκατασταθούν
στην Αμμόχωστο.

Τα Οκτωβριανά, του 1931
και η στυγνή περίοδος της
Παλμεροκρατίας τους οδηγούν
κα πάλι σε φυγή στην Αθήνα αλλά επιστρέφουν στην Κύπρο εξαιτίας της
Ναζιστικής κατοχής. Κατοικούν στην Πάφο όπου εργάζονται ως γιατροί ενώ
ταυτόχρονα αποτελούν ιδρυτικά μέλη του ΑΚΕΛ. Ανάμεσα σε άλλα αρθρογραφούν
σε εφημερίδες και αναλαμβάνουν οργανωτική δουλειά σε πόλεις και χωριά. Κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ο σύζυγος της εργάζεται εθελοντικά
ως γιατρός, η Φωφώ ασχολήθηκε με την μετάφραση και την αρθρογραφία κειμένων
αναφορικά με την αντίσταση στον Ναζισμό και τη συνεισφορά της γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων απεργιών στην Κύπρο, δημιουργήθηκε από τις
γυναίκες ένα μεγάλο κίνημα για στήριξη των οικογενειών των
απεργών. Επικεφαλής η Φωφώ Βασιλείου που εγκατέλειψε την
οικογένεια και την εργασία της και μετακόμισε κοντά στους
απεργούς, στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας.

Ήθελα
να δω τη
ζωή και
τα βάσανα των
εργατριών από
κοντά, να πιάσω
μαγιά, γιατί έπρεπε
να βοηθήσω
στο γυναικείο
κίνημα

Το 1949 ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του ΔΣΕ για εθελοντές
γιατρούς, βγαίνουν στο βουνό για να βοηθήσουν τους αντάρτες.
Με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στον εμφύλιο, η Φωφώ
Βασιλείου καταφεύγει στην Ουγγαρία όπου φρόντιζε τα παιδιά
που εγκατάλειψαν την Ελλάδα λόγω του εμφυλίου πολέμου.
Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε
κατορθωτή η επιστροφή της οικογένειας στη Λεμεσό όπου το
1963 η Φωφώ Βασιλείου φεύγει από τη ζωή.
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ευρωπαϊκά θέματα

T

ο μήνυμα ότι η ΕΕ οφείλει να αναγνωρίσει και την ίδια ώρα να στηρίξει
τον αγώνα των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ για ισότητα, εξέδωσε
η Ευρωβουλευτής της ομάδας GUE / NGL Martina Michael και την ίδια ώρα
επικεφαλής επικοινωνίας της ομάδας με το Ισραήλ, μετά από συνάντηση
που είχε τo 3ο μεγαλύτερο κόμμα της Κνεσέτ (Κοινοβούλιο του Ισραήλ) που
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία μερικών κομμάτων. Την ίδια επιθυμία επισήμαναν
και από την πλευρά τους οι Ισραηλινοί βουλευτές που θεωρούνται ότι πιο προοδευτικό
στο θέμα αυτό υπάρχει στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ.
Το κόμμα Joint List που είναι ο εκπρόσωπος των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ στην
Κνεσέτ, περιγράφει τον εαυτό του ως το κύριο κόμμα που προσφέρει μια προοδευτική
εναλλακτική λύση για το Ισραήλ και όλους τους Ισραηλινούς που παύουν να ασκούν
την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καθώς και για την κοινωνική και οικονομική
δικαιοσύνη, ισότητα και ειρήνη.
Η αντιπροσωπεία της ομάδας GUE / NGL τόνισε ότι ο Παλαιστινιακός λαός είναι ένας λαός
βασανισμένος και τα ταλαιπωρημένος από τα δεινά του Ιμπεριαλισμού. Λαός ο οποίος λόγο
των πολέμων κατέληξε να διασπαστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να μετρά σωρεία από
πληγές. Παράλληλα επεδίωξε να δώσει έμφαση στους αγώνες ισότητας των Παλαιστινίων
πολιτών του Ισραήλ που αποτελούν το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία
της GUE / NGL συναντήθηκε με τους Yousef Jabareen (αρχηγός της αντιπροσωπείας,
κόμμα Hadash), τη κ. Aida Touma Suleiman (πρόεδρος της επιτροπής της Knessets για
την κατάσταση των γυναικών και της ισότητας των φύλων, κόμμα Hadash), το κ. Jamal
Zahalka (πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της κοινής λίστας, Balad κόμμα) και
τον κ. Masud Ganaim (κόμμα Ta’al).
Η Martina Michael επισήμανε εκ μέρους της GUE / NGL ότι είναι με μεγάλη χαρά όλης της
Ευρωομάδας που παρατηρείται ανάπτυξη μιας προοδευτικής αντιπολίτευσης στο Ισραήλ. Η
πραγματική αλλαγή κατά την ίδια, μπορεί να προέλθει μόνο από την ισραηλινή κοινωνία
και την συσπείρωση όλων των προοδευτικών συνάμεων. Η Αριστερά στην Ευρώπη
βρίσκεται σε αλληλεγγύη με τις προοδευτικές δυνάμεις στο Ισραήλ στον αγώνα τους
για δίκαιη και ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης που υπάρχει, καταδικάζει το ρατσισμό
και τις διακρίσεις, αγωνίζεται για την διάσωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των δικαιωμάτων των πολιτών, την κοινωνική ισότητα και την ισότητα των φύλων.
Απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές της Ομάδας GUE / NGL , η Aida Touma
προειδοποίησε ότι η λύση δύο κρατών στο Ισραήλ βρίσκεται σε μια επικίνδυνη
κατάσταση λόγω της επέκτασης των κινήσεων προς την προσάρτηση της ισραηλινής
κυβέρνησης. Τα μέλη της αντιπροσωπίας τόνισαν ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο ενεργή
στις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων
μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, αντί να την αφήσει στον Πρόεδρο
Τραμπ καθημερινά να απειλεί τους κατοίκους του Ισραήλ και να καταπατά βασικά
δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού.
Τέλος και οι δυο πλευρές, τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης συνεχείς επικοινωνίας
μεταξύ του κόμματος, των Παλαιστινίων του Ισραήλ και της GUE / NGL μέσα
στο Ευρωκοινοβούλιο. Τέτοιου είδους συνεργασίες μόνο θετικά μπορούν να
επιφέρουν στην ανθρωπότητα και μόνο να χαράξουν τον δρόμο για την ειρηνική
συμβίωση των καταπιεσμένων λαών στον κόσμο μπορούν.
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προεδρικές εκλογές

Σε δύο μήνες, οι πολίτες της Κύπρου θα καλεστούν να εκλέξουν τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ποια είναι η άποψη σας για την αποχή, η οποία φαίνεται να αποτελεί επιλογή για πολλούς πολίτες εξαιτίας της
αγανάκτησης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν;

Η αποχή ή αλλιώς η απάρνηση του εκλογικού δικαιώματος παρουσιάζεται από πολλούς ως μέσο εκδήλωσης της δυσαρέσκειας ή αποστροφής προς το
πολιτικό σύστημα. Αναμφίβολα, η αποχή, όπως και η ψήφος αποτελεί μια συνειδητή πολιτική κίνηση. Η ειδοποιός, βέβαια, διαφορά έγκειται στο ότι η
αποχή δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στην αλλαγή των πολιτικών πεπραγμένων, αλλά μόνο ίσως στο πέρασμα ενός παροδικού και εν ολίγοις ανούσιου
μηνύματος. Στην πραγματικότητα, δεν συμβάλλει καθόλου στην αντιμετώπιση των λαϊκών προβλημάτων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται
ή ίσως και να μεγεθύνονται αν δεν αλλάξει η ροή των πολιτικών πραγμάτων, τα οποία μόνο η ψήφος δύναται να αλλάξει. Το δικαίωμα συμμετοχής του
λαού στην εκλογή των αντιπροσώπων του σε κάθε επίπεδο, είναι ένα σημαντικό «όπλο» για την ουσιαστική εκδήλωση της αγανάκτησης των πολιτών.
Θεωρώ ότι η αποχή είναι ξεκάθαρη λαϊκή συνενοχή στην όποια αντιλαϊκή πολιτική εφαρμόζεται ή πρόκειται να εφαρμοστεί από τα κόμματα της εξουσίας.
Κωνσταντίνος Λουκαρή, 30 ετών, Ιατρός

Κατανοώ πως ο κόσμος έχει αγανακτήσει με όλες αυτές τις πολιτικές που του επιβάλλονται καθημερινά, αλλά για κανένα λόγο δεν μπορώ να δεχθώ
πως η αποχή μπορεί να αποτελέσει μια λύση στα προβλήματα. Η αποχή, όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει τέλος σε όλα αυτά που μαστίζουν την κοινωνία
που ζούμε, αλλά αντίθετα θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση και επέκταση σε αυτά. Με το να επιλέξει κάποιος να απέχει από το πολιτειακό του καθήκον,
ουσιαστικά δεν απέχει, αλλά συμμετέχει δίνοντας δύναμη σε όλους όσους του προκαλούν αυτά τα συναισθήματα -της αγανάκτησης και της ντροπής.
Απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η μαζική κάθοδος στις κάλπες για να αναδείξουμε ένα νέο ικανό άτομο για πρόεδρο της κυπριακής
δημοκρατίας, που θα φανεί αντάξιο της επιλογής των πολιτών.
Λαμπριανή Ταραπουλουζή, 24 ετών, Νηπιαγωγός

Η αποχή όχι απλώς δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα των πολιτών, αντιθέτως θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα. Με την αποχή απεμπολείται το
ιερό δικαίωμα της ψήφου που κερδήθηκε μετά από αγώνες και θυσίες, επιτρέποντας σε άλλους να αποφασίζουν για το δικό μας μέλλον. Η κάθε ψήφος,
ειδικά από τους νέους ψηφοφόρους, θα είναι καθοριστική για προοδευτικές αλλαγές, που θα φέρουν ένα δικαιότερο πολιτικό σύστημα.
Νικολέτα Χάσικου, 17 ετών, Μαθήτρια

Εσένα θα σου άρεσε να σε εκμεταλλεύονται οι διάφοροι πολιτικοί για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα; Αν όχι τότε η αποχή στις
προεδρικές εκλογές του 2018, δεν είναι λύση. Η αποχή είναι που δημιουργεί και επιδεινώνει το πρόβλημα. Η αποχή είναι αυτή που ωθεί και δίνει
την ευκαιρία στους εκάστοτε πολιτικούς να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Πάρε την επιλογή στα χέρια σου! Απόκτησε
κριτική σκέψη. Ακολούθησε την σωστή επιλογή.
Όλγα Μανόρα, 18 ετών, Φοιτήτρια

Σαφώς πιστεύω ότι η αποχή δεν αποτελεί τη λύση. Στην αντίληψη μου, η πράξη της αποχής που έχει ως στόχο να αλλάξει μια κατάσταση εμπεριέχει ένα
παράδοξο. Η αποχή ισούται με αδράνεια, και η αδράνεια, στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, ισούται με αποδοχή της κατάστασης
ως έχει άρα και διατήρηση και όχι αλλαγή της. Είναι λοιπόν σημαντικό, να καταλάβουν οι νέοι και όσοι επιλέγουν να απέχουν από τις εκλογές, ότι για
να αλλάξει κάτι που τους δυσαρεστεί, οφείλουν να δράσουν. Όσοι λοιπόν δε συμμετέχουν σε οργανωμένα σύνολα που έχουν ολόχρονη δράση πάνω σε
ζητήματα πολιτικής, η μοναδική ευκαιρία που έχουν για να δράσουν και να δηλώσουν την αντίδραση τους είναι μέσα από την συμμετοχή στις εκλογές
Μαριάννα Δημοσθένους, 31 ετών, Φιλόλογος

Ως πολίτες της Κύπρου, στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποια γραμμή πλεύσης θα κινείται η Κύπρος, από τούδε και στο
εξής. Θα επιλέξεις τις υφιστάμενες γραμμές, της λιτότητας και του ποδοπατήματος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, της παρεμπόδισης του
διαύλου επικοινωνίας για επίλυση του Κυπριακού, της περιθωριοποίησης της Παιδείας, του διωγμού των νέων στο εξωτερικό; Ή την πραγματική
αλλαγή που έχει όραμα και πλάνο για την άμεση ανακούφιση των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
Που έχει όραμα και πλάνο για μια Κύπρο ελεύθερη και συμφιλιωμένη, όραμα και πλάνο για την ενίσχυση της Παιδείας, τη βελτιστοποίηση της
Εκπαίδευσης, τη παροχή ευκαιριών και ενίσχυσης στους νέους; Έχεις σκεφτεί ή ακόμη αμφιταλαντεύσαι; Μια είναι η επιλογή που με σεβασμό
θα αποδώσει σύγχρονες, προοδευτικές, ρεαλιστικές και συναινετικές λύσεις στα προβλήματα του σήμερα. Μια είναι η επιλογή που θα έχει
πραγματικά επίκεντρο των άνθρωπο. Στις 28 Ιανουαρίου στηρίζουμε Σταύρο Μαλά. Γιατί το Αύριο το απαιτεί.
Μαρία Δίπλαρου, 22 ετών, Φοιτήτρια

προεδρικές εκλογές

X

ωρίς πρόλογο. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι ξεκάθαροι.

Ποιος είναι επιτέλους ο Νικόλας Παπαδόπουλος;
Και είναι εύλογο το ερώτημα, παρακολουθώντας το τελευταίο διάστημα την εξέλιξη της
προεκλογικής εκστρατείας, καθότι γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η προσπάθεια του επιτελείου
του κ. Παπαδόπουλου να υφαρπάξει τη ψήφο των πολιτών, με τις συνεχείς μεταλλάξεις του
ίδιου του υποψηφίου. Σε τέτοια συχνότητα, μάλιστα, είναι εμφανείς οι μεταλλάξεις, που
ακόμα και παραδοσιακοί ψηφοφόροι και παλαιότερα στελέχη της άλλοτε δημοκρατικής
παράταξης αδυνατούν να τις παρακολουθήσουν.
Πάμε στο προκείμενο.

Ποιος είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι θέσεις του στο Κυπριακό;
Μήπως η πολυδιαφημιζόμενη «νέα Στρατηγική»; Μα πρόκειται για μια στρατηγική δίχως
στρατηγικό στόχο! Δίχως καν αναφορά στη βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος, τη
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως αυτή έγινε αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά
ως ύστατος συμβιβασμός και η οποία καταγράφεται στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, στα
ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συμβουλίου.
Ένας από τους προεκλογικούς εταίρους του κ. Παπαδόπουλου αποκηρύσσει τη διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία ως ρατσιστική και ως τη χειρότερη μορφή διχοτόμησης. Ο άλλος
είναι έτοιμος να αυτοπυρποληθεί για την ένωση με την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι αμφισβητούν
εν γένει την ομοσπονδία. Και ο κ. Παπαδόπουλος αποφεύγει πεισματικά την όποια αναφορά
στην βάση λύσης του Κυπριακού, κρυβόμενος πίσω από το σωστό περιεχόμενο. Ερχόμενος
σε σύγκρουση με τις θέσεις που το ίδιο του το κόμμα και οι ιστορικοί του ηγέτες υποστήριζαν
διαχρονικά. Ακόμα και ο Τάσσος Παπαδόπουλος, με την συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006,
αναφερόταν ξεκάθαρα στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μια συμφωνία που
αποτελούσε (τότε) σημαία για τα κόμματα που σήμερα υποστηρίζουν τον (νέο) Νικόλα.
Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί που στηρίζουν τον κ. Παπαδόπουλο; Μια ετερόκλητη συμμαχία,
καθ’ όλα -όμως- συμβατή ως προς τους στόχους και τις επιδιώξεις της: τη μη επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην εδραίωση (ίσως και
νομιμοποίηση) της διχοτόμησης.
Και τι είναι η «νέα στρατηγική»; Τίποτε περισσότερο, από ένα μωσαϊκό επανάληψης
αποτυχημένων πολιτικών, κάλπικων κινδυνολογιών, συνθηματολογιών κενών περιεχομένου
και ανέφικτων υποσχέσεων. Αυτές είναι οι θέσεις του κ. Παπαδόπουλου για τη διαχείριση του
εθνικού μας προβλήματος. Ο οποίος δεν έχασε, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να συνεργαστεί
ακόμα και με το ακροδεξιό, φασιστικό ΕΛΑΜ για να γιορτάζεται στα σχολεία η επέτειος του
ενωτικού δημοψηφίσματος.

Ποιος είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι θέσεις του στην Οικονομία;
Μήπως αυτός που περηφανευόταν για τις ταυτόσημες θέσεις με τον… δίδυμο Αβέρωφ Νεοφύτου;
Που εγκαλούσε την προηγούμενη Κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον επαναδιορισμό
του Αθανάσιου Ορφανίδη στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας; Που στήριξε και
υπέθαλψε μέχρι τέλους το τραπεζικό έγκλημα που μας οδήγησε στην οικονομική καταστροφή;
Που τάχα έβαλε πλάτη για να σωθεί η Κύπρος, ψηφίζοντας όλα ανελλιπώς τα μνημονιακά
και αντιλαϊκά νομοσχέδια που κατέθεσε η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη; Που μέχρι και
την τελευταία στιγμή ετοιμαζόταν να τορπιλίσει τη ψήφιση των νομοσχεδίων για το ΓεΣΥ
και τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας; Που με τη στάση του συνέβαλε στην παροχή
του «πλουσιοπάροχου» ΕΕΕ; Που οδήγησε στο κουτσούρεμα της κοινωνικής πολιτικής, των
φοιτητικών επιδομάτων και της φοιτητικής χορηγίας; Των στεγαστικών και των προσφυγικών
προγραμμάτων;
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Η όψιμη μεταμόρφωση του Νικόλα Παπαδόπουλου και η
προβολή του ως μίας νέας εναλλακτικής επιλογής και κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικής
προσωπικότητας, έτοιμης να δώσει λύσεις με το μαγικό ραβδί για τα θέματα της οικονομίας
και της εσωτερικής διακυβέρνησης, δεν πείθει. Ο νέος Νικόλας είναι fake!
Ένα θα γράψει η πολιτική ιστορία: για τον Αβέρωφ Παπαδόπουλο, το γένος Ορφανίδη!

Καταλήγοντας.
Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρίνει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, είναι η αξιοπιστία
των υποψηφίων και η σταθερότητά τους σε θέσεις αρχών. Το ξεκάθαρο ιδεολογικό και
πολιτικό στίγμα που να εκπέμπει όραμα για την Κύπρο του μέλλοντος και να δημιουργεί μία
πειστική προοπτική υπέρβασης των σημερινών αδιεξόδων τόσο στην οικονομία, όσο και στη
διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος.
Η μόνη πραγματικά εναλλακτική πολιτική επιλογή στις επόμενες προεδρικές εκλογές για μια
πραγματική αλλαγή και για το αύριο που μας ενώνει, είναι ο Σταύρος Μαλάς.
Ξεκάθαρα. Γιατί πλέον ξέρουμε ποιος είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
Τελεία.
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Mέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Δεκέμβρης
2017

13

14

Δεκέμβρης
2017

EΔΟΝόπουλα

Κάλαντα Αλληλεγγύης 2018:

Αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας και
για την αποκατάσταση των ζημιών του
καταστροφικού τυφώνα «Ίρμα».

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων θα πραγματοποιήσει και φέτος την ετήσια εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης». Ο θεσμός των
Καλάντων Αλληλεγγύης έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, ως μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης του κινήματος
μας γιατί προσφέρουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε παιδιά, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, βοήθεια που την
έχουν ανάγκη. Παράλληλα δίνουμε στα ΕΔΟΝόπουλα που συμμετέχουν στη δράση του κινήματός μας την ευκαιρία να συμβάλουν
έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας μας εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους (ηθική και υλική) και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις,
αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα του ανθρωπισμού, της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

T

α Κάλαντα Αλληλεγγύης 2018 είναι
αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας,
αλλά και για την αποκατάσταση
των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας
Ίρμα το περασμένο καλοκαίρι. Τα
ΕΔΟΝόπουλα δεν θα μπορούσαν
να μείνουν απαθή μπροστά στις
δυσμενείς συνέπειες του καταστροφικού
τυφώνα που λεηλάτησε ολόκληρη τη
χώρα. Ο τυφώνας ήταν ο χειρότερος
που έπληξε τη χώρα της Κούβας τα
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να
χαθούν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.
Οι ζημιές που καταγράφονται σε όλο
το νησί επηρέασαν σπίτια, φυτείες και
περισσότερα από 400 σχολεία.
Η ανάγκη αλληλεγγύης της διεθνούς
κοινότητας παρουσιάζεται ως
σημαντικής αξίας αν αναλογιστεί κανείς
τον αποκλεισμό και το εμπάρκο που
επιβάλλεται από τις ΗΠΑ.
Άλλωστε η σοσιαλιστική Κούβα αποτελεί
δυνατό παράδειγμα αλληλεγγύης και
προσφοράς. Μέσα από την Ιατρική
σχολή της χώρας εκπαιδεύονται, δωρεάν,
χιλιάδες γιατροί από όλο τον κόσμο
όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με
αποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου
όπου υπάρχει ανάγκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα ΕΔΟΝόπουλα, στα πλαίσια
των «Καλάντων Αλληλεγγύης» θα
πραγματοποιήσουν διάφορες εκδηλώσεις
και δραστηριότητες σε όλες τις Επαρχίες
της Κύπρου για να εκφράσουν την
αλληλεγγύη τους προς τον Λαό και τα
παιδιά της Κούβας.
Θα μας βρείτε λοιπόν και πάλι σε
δρόμους και πλατείες, σε εκδηλώσεις που
θα πραγματοποιήσουμε στα πλαίσια
της εκστρατείας σε κεντρικά σημεία των
πόλεων, όπου θα διατίθενται προς
πώληση προϊόντα για αυτό το σκοπό.
Όλα τα έσοδα θα σταλούν και θα
διατεθούν ανάλογα στον σκοπό στο
οποίο είναι αφιερωμένη η εκστρατεία.
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
ενδυναμώνει για ακόμη μια χρονιά τη
φωνή της Αλληλεγγύης, στέλνει μηνύματα
συμπαράστασης, σε όλα τα παιδιά που
έχουν ανάγκη από τη στήριξη μας.

Λευκωσία:

• 16/12/2017, Παζαράκι Αλληλεγγύης, ώρα 11:0019:00 στην Πλατεία Φανερωμένης.
• 30/12/2017,
Θεατρική παράσταση «Ο Τρομάρας» από τη
θεατρική ομάδα «Αντίλογος», ώρα 18:00, στο
αμφιθέατρο της ΠΕΟ Λευκωσίας.

Λεμεσός:

• 17/12/2017, Παζαράκι Αλληλεγγύης ώρα 11:0019:00 στην Ανεξαρτησίας.
• 24/12/2107, Παζαράκι Αλληλεγγύης ώρα
15:00-19:00 στην πλατεία του Κάστρου.

Λάρνακα:

• 10/12/2017, Εξόρμηση στο εμπορικό κέντρο
της Λάρνακας, ώρα: 16:00 μ.μ.
• 17/12/2017, Περίπτερο στις Λαϊκές
Οργανώσεις Ορμήδειας, ώρα: 11:00 π.μ.
• 27/12/2017, Περίπτερο στις Λαϊκές
Οργανώσεις Ξυλοτύμπου.

Αμμόχωστος:

• 10/12/2017, Περίπτερο στη Χριστουγεννιάτικη
Λεωφόρο του Δήμου Δερύνειας,
ώρα: 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ.

Πάφος:

• 21/12/2017, Τραπεζάκι κατά τη διάρκεια της
θεατρικής παράστασης «Ο Νικολάκης στο
Survivor » στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου,
ώρα 18:00.
• 23/12/2017, Εξόρμηση στους εμπορικούς
δρόμους Πάφου, ώρα 15:00-18:00 μ.μ..

μαθητές

A

ναμφισβήτητα σε όλα τα σχολεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχουν
κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές, για να διασφαλίζεται
η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Όμως, πως μπορούμε να τηρήσουμε
κανονισμούς, αν αυτοί καταπατούν τα δικαιώματά μας; Σήμερα βλέπουμε
όλο και περισσότερες αλλαγές στους κανονισμούς των σχολείων της χώρας
μας, που όχι μόνο δεν βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, αλλά
μετατρέπουν και τα σχολεία μας σε φυλακές.
Ο κάθε μαθητής είναι πάνω από όλα άνθρωπος, με τα δικά του προβλήματα και
προσωπική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποτε να απουσιάζει
από το σχολειό, είτε για λογούς υγείας είτε για προσωπικούς λόγους! Αντί να είναι
σεβαστό το δικαίωμα αυτό των μαθητών, οι κυβερνώντες αποφάσισαν φέτος να μειώσουν
τον αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών, καταργώντας μάλιστα και
το διαχωρισμό μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων.
Θεωρούμε πολύ άδικο το να βάζουν όρια και να περιορίζουν
τις απουσίες που δικαιούμαστε ως μαθητές. Και τι γίνεται στην
περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και
απουσιάσει περισσότερο από το όριο που δικαιούται; Κινδυνεύει
να μείνει στάσιμος. Διερωτηθήκατε πότε πόσο μεγάλο πρόβλημα
είναι αυτό για ένα μαθητή που είναι τελειόφοιτος. Κάτι τέτοιο
του δημιουργεί επιπρόσθετο άγχος για το πόσες απουσίες θα έχει
στο τέλος της χρονιάς παρά για το πόση μάθηση και παιδεία θα
αποκτήσει στα σχολικά του χρόνια.

Επιπρόσθετα, ένα άλλο θέμα που φέτος έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και μετατρέπει
τα σχολεία μας σε φυλακές, είναι η αυστηρότητα σε σχέση με τη στολή. Με ποιο
δικαίωμα και ποιος κανονισμός θα μας περιορίσει και θα μας κρίνει με βάση τα ρούχα
που φοράμε; Από πότε η εκπαίδευση ενός μαθητή βασίζεται στην ενδυμασία του; Μπορεί
ένα μπλουζάκι ή μια ζακέτα να με εμποδίσει στο να παρακολουθήσω ένα μάθημα;
Απ’ ότι φαίνεται, τα μέτρα για αυστηρότητα στη στολή, προσπαθούν να κρίνουν τον
μαθητή από την εμφάνιση, δημιουργώντας στερεότυπα “σωστών’ μαθητών δίνοντας
έμφαση σε μικροπράγματα, παραλείποντας τον κοινό στόχο των μαθητών που είναι η
γνώση και η μάθηση. Είναι λογικό ένας μαθητής να πρέπει να εμφανίζεται ευπρεπής,
άλλα όχι το να έχουμε ποινές για απλές επιγραφές που έχουν πάνω τα ρούχα μας!
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Είναι σωστό να χάνει ένας μαθητής το μάθημα της ημέρας απλά γιατί φόρεσε μια φόρμα
αντί Jean; Επίσης είναι μεγάλη αδικία ένας μαθητής να τιμωρείται για το χρώμα των
μαλλιών του και το κούρεμα του. Ο κάθε μαθητής μπορεί να διαλέξει το μακρός των
μαλλιών και των νυχιών του ή ακόμη και τα γένια του. Δηλαδή μπορεί η εμφάνιση μας
και το στυλ του κάθε εφήβου να τον αποτρέψει από το να γράψει καλά στις Παγκύπριες
και να αποφοιτήσει από το σχολείο; Θα ήταν προτιμότερο να φοιτούμε σε ένα σχολειό
που όλοι οι μαθητές έχουν την ίδια εμφάνιση και κινούνται στο σχολικό χώρο σαν
αυτόματα ρομπότ; Ποιος μπορεί να μας επιβάλει το πως θέλουμε να εμφανιζόμαστε
στην κοινωνία; Τόσα χρόνια μας μαθαίνουν στο σχολειό ότι ο κάθε ένας πρέπει να είναι
ο εαυτός του χωρίς να φοβάται να δείξει το ποιος είναι και έρχονται με τις πράξεις,
την συμπεριφορά και τους αδικαιολόγητους “κανονισμούς” να μας τιμωρούν για αυτό
που διαλέξαμε να είμαστε ως μαθητές και πάνω από όλα ως άνθρωποι.

Από πότε η
εκπαίδευση ενός
μαθητή βασίζεται στην
ενδυμασία του;

Η εμφάνιση και το στυλ δεν επηρεάζουν τη σχολική επίδοση
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Oι συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης
Αναστασιάδη πλήττουν την παιδεία
Εν κατακλείδι είναι λογικό σε ένα σχολειό να
υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί και κάποια όρια.
Ακόμα και οι κανονισμοί όμως πρέπει να έχουν
κάποια όρια. Αυτά τα όρια σταματούν στο σημείο
που ο μαθητής επιλέγει να είναι ο εαυτός του και
να λαμβάνει την μάθηση που του προσφέρει ο κάθε
καθηγητής ανεξαρτήτως από τους προσβλητικούς
και αυστηρούς κανονισμούς!

Όλοι οι κανονισμοί συνδέονται μεταξύ τους. Η αυστηρότητα για ζητήματα στολής και
εμφάνισης, η μείωση του αριθμού των απουσιών που δικαιούμαστε και άλλοι πολλοί
κανονισμοί που εφαρμόστηκαν φέτος, δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις της κυβέρνησης
Αναστασιάδη: Θέλουν ένα σχολείο απαρχαιωμένο και συντηρητικό. Εμείς, ως μαθητές,
πρέπει οργανωμένα να τους απαντάμε ότι θέλουμε σωστή και ουσιαστική παιδεία.
Θέλουμε σχολεία που να καλλιεργούν ανθρώπους έτοιμους για την κοινωνία. Όχι
σχολεία που να παράγουν ομοιόμορφες «καλοντυμένες» μηχανές.
•Χριστίνα Χριστοφόρου
Στυλιάνα Παττίχη
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας
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ι πολιτικές λιτότητας της
κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη
καταπατούν τα κεκτημένα των
πολιτών, οδηγούν τον κυπριακό
λαό στην εξαθλίωση και δυστυχώς
στο στόχαστρο των αντιλαικών
πολιτικών βρίσκεται και η Δημόσια
Δωρεάν παιδεία του τόπου μας.
Συγκεκριμένα, η Δημόσια
Τριτοβάθμια εκπαίδευση δέχεται
αλλεπάλληλα κτυπήματα από τους
κυβερνώντες, που όχι απλά δεν
αφήνουν περιθώρια να αναπτυχθεί
αλλά την οδηγούν χρόνια πίσω. Οι
αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και
παρουσιάζουν την πτωτική πορεία της
παιδείας τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι οι
φοιτητές των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου,
όχι απλά δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν σημαντικά αποτελεί
απόδειξη του γεγονότος ότι η ενίσχυση της παιδείας μας δεν
αποτελεί προτεραιότητα για τους Κυβερνώντες. Πολλοί είναι οι
λόγοι που οδηγούν τους νέους στο να μην επιλέξουν τα Δημόσια
Πανεπιστήμια της Κύπρου για τις σπουδές τους ή ακόμη και να
μην σπουδάσουν καθόλου.
Η Φοιτητική Μέριμνα τα τελευταία χρόνια δέχεται αλλεπάλληλα
κτυπήματα αφού μειώθηκε συνολικά κατά 15 εκατομμύρια.
Τα προεκλογικά πυροτεχνίματα αξίας 1.5εκ «ενίσχυσης» της
Φοιτητικής Μέριμνας της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη δεν
μπορούν παρα να αποτελούν υποτήμιση της νοημοσύνης ολόκληρου
του φοιτητικού κινήματος και ξεκάθαρη εξαγορά ψηφοφόρων.
Μια αποκοπή τέτοιας εμβέλειας από τα φοιτητικά επιδόματα
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την θέση των οικογενειών, που
προσπαθούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε περιόδους όπου οι
μισθοί τους είναι ήδη αρκετά μειωμένοι. Οι αντιλαϊκές πολιτικές
επηρέασαν κάθε νοικοκυριό, ενισχύοντας έτσι τον περιορισμό
της μόρφωσης, την αύξηση της ανεργίας στη νέα γενιά και την
αύξηση της μετανάστευσης.
Επιπρόσθετα, αποτελεί αρνητικό γεγονός ότι κατά την
τελευταία πενταετία σε κανένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια
δεν δημιουργήθηκαν καινούρια Τμήματα και Σχολές. Διανύουμε
περιόδους όπου δημιουργούνται νέες ανάγκες συνεχώς λόγω της
ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας αλλά και των αυξανόμενων
αναγκών της κοινωνίας. Τα Δημόσια πανεπιστήμια του τόπου
υστερούν κατά πολύ στην παροχή προγραμμάτων σπουδών που
θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Σε αντίθεση με την πενταετία
2008-2013 επί Διακυβέρνησης Χριστόφια, όπου πολλά είναι τα
παραδείγματα για καινούρια Τμήματα και Σχολές. Τρανταχτά
παραδείγματα αποτελούν το Τμήμα Λογοθεραπείας και η Σχολή
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Εκατοντάδες είναι οι φοιτητές που χάριν στη δημιουργία των
τμημάτων αυτών δεν αναγκάστηκαν είτε να στραφούν προς τα
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου είτε να φύγουν σε Πανεπιστήμια
του εξωτερικού για τις σπουδές τους. Στην Κύπρο του 2017, είναι
επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία καινούργιων Σχολών και
Τμημάτων στα Δημόσια πανεπιστήμια.

Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
έρμαιο οικονομικών συμφερόντων
Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση στα Δημόσια Πανεπιστήμια
της Κύπρου και κυρίως την απουσία πολλών και σημαντικών
Τμημάτων, οι ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων πλουτίζουν
εις βάρος των φοιτητών. Πολλοί νέοι αναγκάζονται να στρέφονται
προς τα Ιδιωτικά πανεπιστήμια ούτως ώστε να ακολουθήσουν την
σπουδή που πραγματικά τους ενδιαφέρει και που πιθανότατα θα
τους παρέχει περισσότερες ευκαιρίες εργοδότησης στα πλαίσια
του έντονα ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.
Στα πιο πολλά Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα δίδακτρα κυμαίνονται
γύρω στις 9000 ευρώ και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να
φτάσουν μέχρι και 20000 ευρώ όπως συμβαίνει για παράδειγμα
στην Ιατρική Σχολή. Δεν αρκεί που οι φοιτητές χρυσοπληρώνουν
για δίδακτρα, υποβάλλονται και σε άλλες επιπλέων χρεώσεις όπως
για παράδειγμα την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τα υλικά των
μαθημάτων τους που για πολλούς κλάδους είναι απαραίτητα για να
μπορέσουν οι φοιτητές να ακολουθήσουν την κανονική διεξαγωγή
των μαθημάτων. Επίσης, σε περίπτωση αποτυχίας τους σε ένα
μάθημα, πληρώνουν ούτως ώστε να μπορέσουν να επαναλάβουν
την εξέταση. Είναι άξιο απορίας τελικά ποιος είναι ο στόχος των
Ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, να παρέχουν γνώσεις και
να προετοιμάσουν τους φοιτητές για εξεύρεση εργασίας και για
την μετέπειτα πορεία τους; Ή να αυξήσουν τα κέρδη τους στις
πλάτες των νέων φοιτητών;
Το ζήτημα της παροχής παιδείας σε μια κοινωνία δεν
μπορεί να μην αντιμετωπίζεται σαν
πρώτη προτεραιότητα. Η παιδεία
οφείλει να είναι Δημόσια και Δωρεάν
για όλους τους νέους και όχι αγαθό στην
διαθεσιμότητα των λίγων. Σήμερα, οι
οικογένειες καλούνται να σπουδάσουν τα
παιδιά τους σε μια εποχή όπου και οι ίδιοι
οι γονείς έχουν πληγεί από τις αντιλαϊκές
πολιτικές, τις περικοπές των μισθών τους
καθώς και την μείωση των επιδομάτων
τα οποία ενδεχομένως να λάμβαναν
ως μια επιπλέον οικονομική ανάσα. Η
ανεργία έχει κτυπήσει την πόρτα κάθε
νοικοκυριού με αποτέλεσμα η επιβίωση
των οικογενειών να αποτελεί καθημερινό
αγώνα. Πρέπει όμως να αντιληφθούν όλοι
ότι η παροχή ποιοτικής και δωρεάν παιδείας
είναι εκείνη που θα φέρει την ανάπτυξη στην
οικονομία και θα αποτελέσει το οξυγόνο για
το μέλλον του τόπου μας.
•Μαριλένα Δημητρίου
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Δ.Σ Φ.Ε.ΠΑΝ

νέοι εργαζόμενοι

Δεκέμβρης
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Ανασφάλεια και Απορρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων
Αναμφίβολα, διανύουμε μια περίοδο κρίσης, κατά την οποία οι εργαζόμενοι και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτού του τόπου καλέστηκαν να πληρώσουν τις συνέπειες της
και που, αφορμής αυτής, κεφαλαιοκράτες και μεγαλοεπιχειρηματίες εκμεταλλεύονται
και καταστρατηγούν κάθε δικαίωμα των εργαζομένων. Η απορρύθμιση των όρων
απασχόλησης, η μείωση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων και ο περιορισμός των
συλλογικών συμβάσεων είναι απτά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Η Κύπρος εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζομένων, που εργάζονται αναγκαστικά με συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας
και μαζί με την Γερμανία, τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων που υποαπασχολούνται σε
πρακτικές ασκήσεις και εργασίες περιορισμένου ωραρίου και μισθού, χωρίς να τους
προσφέρεται η ευκαιρία μόνιμης εργασίας.
Το ερώτημα είναι πώς αλλάζει η κατάσταση αυτή και πως δημιουργούνται οι ευκαιρίες
στους εργαζόμενους για θέσεις εργασίας που θα τους εξασφαλίζουν εκτός από μισθό,
αξιοπρεπείς συνθήκες, δικαιώματα και ασφάλεια στην εργασία τους. Αναζητώντας,
ανάμεσα σε πολύκροτες εξαγγελίες υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές, συγκεκριμένες
προτάσεις με κοινωνική προέκταση στα θέματα εργασίας, εντοπίζουμε μόνο στις προτάσεις
του υποψήφιου προέδρου Σταύρου Μαλά που κρίνονται εφαρμόσιμες, τεκμηριωμένες
και αποτελεσματικές.

Εργασιακές Σχέσεις – Όροι Απασχόλησης
Ο Σταύρος Μαλάς διεκδικεί την Προεδρία της Κύπρου με το σύνθημα «Ανάπτυξη για
Όλους». Η πραγματική ανάπτυξη είναι εκείνη που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες του
τόπου και επιμερίζει δίκαια την ευημερία σε ολόκληρη την κοινωνία.
Οι εργαζόμενοι του τόπου, μαζί βέβαια με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν τον
κινητήριο μοχλό της κυπριακής οικονομίας και είναι εκείνοι που σήκωσαν δυσανάλογα
βάρη από τις συνέπειες της κρίσης. Η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά για τον
επανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου έχει στο επίκεντρο της την
προστασία των εργαζομένων, τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, την στήριξη των
εργοδοτών που σέβονται την εργατική νομοθεσία. Άλλωστε εμείς δεν μιλούμε μόνο
για δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς να νοιαζόμαστε αν αυτές παρέχουν στους
εργαζόμενους αξιοπρεπείς και ανθρώπινους όρους εργασίας.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
• Η εφαρμογή αναπτυξιακού νόμου που να συνδέει την παροχή κρατικών κινήτρων σε
επιχειρήσεις με το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και του κώδικα βιομηχανικών
σχέσεων.
• Η νομοθετική κατοχύρωση του κατώτατου μισθού και των ελάχιστων δεσμευτικών όρων
απασχόλησης, για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις
• Η θεσμική και νομοθετική διασφάλιση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων
και της δυνατότητας επέκτασης τους σε ολόκληρο οικονομικό κλάδο.

Εκπαιδευτικοί
Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου βρίσκεται σε μια
δύσκολή περίοδο, γιατί πέρα από τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
έχει προστεθεί πρόσφατα και το φιάσκο με τις εξετάσεις των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, προτείνεται:
• Η κατάργηση της «αγοράς υπηρεσιών» στην εκπαίδευση που αφορά στους
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Κρατικά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης (ΚΙΕ), στα
Μουσικά και Αθλητικά Λύκεια, στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στα ολοήμερα σχολεία και στα βραδινά
προγράμματα.

Η πρόταση αυτή δίνει τέλος στην υπάρχουσα
κατάσταση που είναι και παράνομη και άδικη και
αντιπαραγωγική.
• Η διασφάλιση του καθεστώτος αορίστου χρόνου για όλους τους
εκπαιδευτικούς στη βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας αποτελεί επίσης
προτεραιότητα στις εισηγήσεις του υποψήφιου Σταύρου Μαλά.
• Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των αντικαταστατών εκπαιδευτικών, οι οποίοι
μέχρι σήμερα δεν τους παρέχεται κανένα εργασιακό δικαίωμα, με αποτέλεσμα να
εργάζονται υπό αβέβαιους όρους και συνθήκες.

Νέες Θέσεις Εργασίας
Ο υποψήφιος Σταύρος Μαλάς υπογραμμίζει και την αναγκαιότητα της παροχής
κινήτρων και τη δημιουργία ευκαιριών για θέσεις εργασίας στους νέους
εργαζόμενους. Η επένδυση στο τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους νέους εργαζόμενους προς την ανάπτυξη
και την πρόοδο τομέων όπως η γεωργία, η ιατρική, ο τουρισμός και οι κοινωνικές
επιστήμες. Συγκεκριμένα, προτείνεται:
• Η αύξηση του προϋπολογισμού των ετησίων προγραμμάτων που στηρίζουν
τέτοιες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας.
• Κατάστρωση στρατηγικών προγραμμάτων πενταετούς διάρκειας με σκοπό την
προώθηση και τη στήριξη νέων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.
• Προγράμματα στήριξης ερευνητικών υποδομών στη βάση των άμεσων αναγκών
της χώρας που θα δημιουργούν τις ευκαιρίες στους νέους να αναπτύξουν
επιστημονικό και ερευνητικό έργο.
• Προγράμματα στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση την καινοτομία,
που δημιουργούν ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.
• Πρόγραμμα διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
με ερευνητικά ιδρύματα με σκοπό την προώθηση αυτών και την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας καθώς
και προγράμματα Νεοφυών Εταιρειών & Υψηλής Τεχνολογίας.
Αδιαμφισβήτητα, όλες οι πιο πάνω προτάσεις έχουν στόχο τη στήριξη νέων
εργαζόμενων και την παροχή κινήτρων προς στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με
άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Οι νέοι του τόπου έχουν τη δική τους υποψηφιότητα.
Όχι άλλα 5 χρόνια εργασιακής απορρύθμισης, εξυπηρέτησης των λίγων και
των προνομιούχων εις βάρος των πολλών, φτάνει οι νέοι του τόπου να
γίνονται εργαλεία μεγιστοποίησης κέρδους για τους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Η νέα γενιά στις Προεδρικές Εκλογές του 2018 έχει τον δικό της υποψήφιο.
Η νέα γενιά ψηφίζει Σταύρο Μαλά! #ΝεολαίαΓιαΤοΑύριο #ΜαςΕνώνειΤοΑύριο
•Κούλλα Πάζουρου
Επαρχιακή Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λεμεσού
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λεμεσού

ιστορία
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Όπως αναφέραμε, η
τσαρική Ρωσία υπήρξε
ένα κράτος υπανάπτυκτο
στο
μεγαλύτερο
μέρος της επικράτειας
του. Η Οκτωβριανή
Επανάσταση μέσα
σε είκοσι χρόνια
κατάφερε να νικήσει
τον αναλφαβητισμό:
από 37,9% στους
άνδρες και 12,5% στις
γυναίκες το 1917, το
1937 το ποσοστό των
εγγράμματων ανέβηκε
στο 75%.
Την ίδια περίοδο καθιερώνεται η δωρεάν Παιδεία, τα μικτά σχολεία και ο
διαχωρισμός της εκπαίδευσης από την Εκκλησία. Ο αριθμός των μαθητών και των
φοιτητών αυξάνεται αλματωδώς Μέσα στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
η υποχρεωτική εκπαίδευση διευρύνεται, ενώ η ανώτατη μόρφωση παρέχεται
ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες των φοιτητών. Το κράτος παρέχει όλα
τα απαραίτητα: εγκαταστάσεις, συγγράμματα, ιατρική περίθαλψη, εστίες και λέσχες.
Η πρακτική άσκηση ήταν πληρωμένη. Ο κάθε φοιτητής γνώριζε πως με το πέρας
των σπουδών του θα μπορούσε να βρει δουλειά. Τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια
δεν είναι πλέον προσβάσιμα μόνο για τις ελίτ. Η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών προέρχεται από την εργατική τάξη.
Τα τεράστια άλματα, τα δικαιώματα και οι παροχές στον τομέα της Παιδείας, τα οποία
κέρδισε με την Οκτωβριανή Επανάσταση ο λαός της ΕΣΣΔ δεν αφορούσαν μόνο τον
ίδιο. Με την ακτινοβολία και την αίγλη που απέκτησε το σοσιαλιστικό παράδειγμα
εκπαίδευσης, τα καπιταλιστικά κράτη υπό την πίεση και των λαϊκών κινημάτων στις
χώρες τους αναγκάζονται να προσφέρουν και αυτά αρκετά δικαιώματα, πρώτα και
κύρια στη γενική εκπαίδευση και δευτερευόντως (και έπειτα από πολλούς αγώνες)
και στην ανώτατη.
Όμως η διαφορά στις δύο περιπτώσεις κατακτήσεων, είναι πολύ βαθύτερη από τους
αριθμούς και τις διαστάσεις που πήραν αυτές οι κατακτήσεις. Σίγουρα είναι θαυμαστό
το γεγονός ότι η Οκτωβριανή επανάσταση κατάφερε να κάνει τέτοια άλματα που
όχι μόνο ανταγωνιζόταν τις ώριμες καπιταλιστικές κοινωνίες, αλλά και σε πολλούς
τομείς υπερτερούσε. Για παράδειγμα, ο αριθμός φοιτητών ξεπερνούσε το 1938 τον
αντίστοιχο σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιαπωνία μαζί. Το πιο σημαντικό όμως
είναι το πώς έφτασε σε αυτά τα επιτεύγματα αλλά και για ποιόν και γιατί.
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Η διαφορά του ρόλου της
παιδείας στον καπιταλισμό
και στο σοσιαλισμό...

ο 1917 ο κόσμος
πράγματι συγκλονίστηκε
με την Οκτωβριανή
Επανάσταση.
Το
παγκόσμιο εργατικό
κίνημα που για δεκαετίες πάλευε
κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, με όπλο
την ιδεολογία της τάξης του, τον
μαρξισμό, αποκτά επιτέλους την
εξουσία έστω και σε ένα κράτος. Η
ευθύνη πέφτει βαριά στους Ρώσους
εργάτες και στο Μπολσεβίκικο κόμμα
να αναδείξουν την ανωτερότητα
της δικής του εξουσίας. Πράγματι,
η πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης
του σοσιαλισμού, παρά το γεγονός
ότι ξεκινά στο πιο καθυστερημένο
(οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά)
από τα ιμπεριαλιστικά κράτη, παρά τις
επιθέσεις, τις δυσκολίες αλλά και τα
λάθη, καταφέρνει στα 70 χρόνια ζωής
του να αναδείξει τις δυνατότητες της
λαϊκής εξουσίας. Ένα
από τα πιο θαυμαστά
επιτεύγματα του ήταν
και το σοσιαλιστικό
μοντέλο στην παιδεία.

Η συμβολή της
Οκτωβριανής
Επανάστασης
στον τομέα της
παιδείας...

Δεκέμβρης
2017

Η ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει με το
γεγονός ότι η παιδεία στη Σοβιετική Ένωση
δεν είχε τον ταξικό χαρακτήρα που έχει
η παιδεία σε ένα καπιταλιστικό κράτος.
Ένα καπιταλιστικό κράτος ακόμα και εάν
προωθήσει τη δημόσια και δωρεάν παιδεία,
στοχεύει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.
Η παιδεία στον
καπιταλισμό,
αποκτά
τα
στοιχεία τα οποία
θα ευνοήσουν την
αναπαραγωγή
των υφιστάμενων
σ χ έ σ ε ω ν
εξουσίας, των
υφιστάμενων
σ χ έ σ ε ω ν
παραγωγής. Η
παιδεία γίνεται
εργαλείο της
καπιταλιστικής
αναπαραγωγής.
Η εξειδίκευση
για παράδειγμα
έχει
ταξικά
χαρακτηριστικά.
Το
δημόσιο
καπιταλιστικό
σ χ ο λ ε ί ο
προετοιμάζει τις
επόμενες γενιές
εργαζομένων.
Τους δίνει τα
απαραίτητα εργαλεία για την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας (και στην ανεργία ως
μέρος αυτής της αγοράς), αλλά τους στερεί
τα εργαλεία κατανόησης της κοινωνίας,
κατάκτησης της γνώσης και της κριτικής
σκέψης. Η εργαλειακή σκέψη της αγοράς
επικρατεί και στο σχολείο. Ταυτόχρονα το
σύστημα αυτό της εκπαίδευσης θα διαχωρίσει
τα παιδιά της επικρατούσας ελίτ από την
μάζα των υπολοίπων και θα προετοιμάσει
την επόμενη γενιά της άρχουσας τάξης. Αυτή
γίνεται είτε μέσω των προσβάσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση, είτε ακόμα και με
τον τρόπο χειρισμού αυτών των παιδιών από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα,
την κοινωνική σύνθεση του κάθε σχολείου και τις κοινωνικές προκαταλήψεις του
εκπαιδευτικού προσωπικού ανάμεσα σε άλλα.
Ακριβώς όπως η κοινωνία αναπτύσσεται στη βάση του συστήματος παραγωγής που
επικρατεί σε αυτήν, έτσι και η Παιδεία θα κινείται εντός των παραμέτρων αυτού του
συστήματος. Κάθε φορά η εκπαίδευση θα αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία.
Εκεί είναι που ο σοσιαλισμός απέδειξε τις ανώτερες δυνατότητες του στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Στο γεγονός πως για το σοσιαλιστικό σύστημα εκπαίδευσης, η παιδεία
στοχεύει στην δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων, με πρόσβαση στις αρχές όλων
των επιστημών, ανάπτυξη της διανόησης και της προσωπικότητας και ολόπλευρα
των ικανοτήτων του ανθρώπου. Οι ίδιες οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής,
απαιτούν αυτήν την κατεύθυνση στην Παιδεία.
Η δική μας η μάχη σήμερα λοιπόν δεν αποτελεί μάχη μόνο για το δικαίωμα στην
παιδεία για όλους αλλά για την διαμόρφωση της Παιδείας στην υπηρεσία του
ανθρώπου. Τέτοια μπορεί να είναι η παιδεία μόνο απελευθερωμένη από τις απαιτήσεις
της αγοράς για εξειδίκευση και εργαλειακή χρήση μεμονωμένων γνώσεων. Η
Οκτωβριανή Επανάσταση μας δίδαξε πως απελευθέρωσε τις κοινωνικές δυνάμεις
και στον τομέα της παιδείας, απελευθερώνοντας τις από την ίδια την αγορά.
•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ο Παλαιστινιακό ζήτημα γεννήθηκε το 1948 όταν,
με το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου
και ξεκίνησε η μαζική μετανάστευση Εβραίων από
την Ευρώπη στην (υπό Βρετανική κατοχή από το
1917) Παλαιστίνη όπου
ζούσαν κυρίως αραβικοί πληθυσμοί.
Οι διαμάχες μεταξύ των δύο αυτών
λαών (Αράβων και Εβραίων) οδήγησε
στη διχοτόμηση των Παλαιστινιακών
εδαφών από τα Ηνωμένα Έθνη: το
ανεξάρτητο κράτος του Ισραήλ και
το κράτος των Παλαιστινίων. Η
15η Μαΐου για τους Παλαιστίνιους,
συμβολίζεται με μια λέξη, «Nakbah» (Καταστροφή). Είναι η μέρα
στη διάρκεια της οποίας το 1948
οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν την
πρώτη τους δολοφονική επίθεση
στα παλαιστινιακά εδάφη, μετά την
οποία δημιουργήθηκε το κράτος
του Ισραήλ, με την αποχώρηση και
των Βρετανών αποικιοκρατών.
Το 1949, ξεκινάει η
οικοδόμηση του Τείχους, ενός
οικοδομήματος που χωρίζει
τα εδάφη όπου διαμένουν οι
Παλαιστίνιοι, εντείνοντας
τον αποκλεισμό που τους
επέβαλαν σταδιακά οι
Ισραηλινοί, φέρνοντάς τους
σε δεινή θέση. Εκατοντάδες
χιλιάδες Παλαιστίνιοι,
διασκορπίστηκαν στις γύρω
χώρες μετά την επίθεση των
ισραηλινών αλλά και στα
υπόλοιπα εδάφη της Παλαιστίνης
(Δυτική Όχθη και Λωρίδα της
Γάζας), όπου εξακολουθούν να
ζουν ως σήμερα, 67 χρόνια μετά, σε
καταυλισμούς προσφύγων.
Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες
από το διαμοιρασμό του κράτους τους
και την εκδίωξη τους από την ίδια
τους την πατρίδα, οι Παλαιστίνιοι δεν
απεμπόλησαν ποτέ το δικαίωμά τους
να επιστρέψουν στις πατρογονικές
τους εστίες. Η λέξη «Αwdah»
(Επιστροφή) συνοδεύει πάντοτε τη
λέξη «Nakbah» (Kαταστροφή) και η
λέξη «Moukawamah» (Αντίσταση),
δείχνει την αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα
τους.
Εκατοντάδες καλλιτέχνες του δρόμου, τόσο στο
ίδιο το Τείχος της Παλαιστίνης όσο και σε άλλες
χώρες διακηρύττουν την αλληλεγγύη τους
στον αγώνα του λαού αυτού για λευτεριά.
Οι ίδιοι οι παλαιστίνιοι με τα μηνύματα και
τα graffiti τους στο σύγχρονο αυτό τείχος
της ντροπής εκφράζουν την ατέρμονη
πάλη τους και την αντίσταση ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, αντίσταση η οποία έχει κάνει
τον παλαιστινιακό λαό σύμβολο ενάντια
στην καταπίεση και την εκμετάλλευση,
φωτεινό φάρο της απανταχού πάλης για
λευτεριά και σύμβολο στον αγώνα για την
αρμονική συνύπαρξη των λαών!
•Άννα Παναγιώτου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας

Τοιχογραφία σε συνοικία της Παλαιστίνης από
άγνωστους καλλιτέχνες (πιθανόν μικρά παιδιά).
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Magic de Spell
Οι Magic de Spell, είναι ίσως η
μακροβιότερη rock μπάντα στην Ελλάδα.
Δημιουργήθηκαν το 1980, και στην
πρώτη (αγγλόφωνη) δεκαετία τους
εμφανίστηκαν σε φεστιβάλ, δίπλα σε
θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα του
είδους. Στη συνέχεια καθιερώθηκαν ως
γνήσιοι εκφραστές του ελληνόφωνου
rock και του κιθαριστικού ήχου. Τα
τραγούδια τους “Εμένα οι φίλοι μου” και
“Sarajevo” δεν αντιπροσωπεύουν τυχαία
δυο γενιές μέχρι σήμερα.
Με ένα δυνατό σετ, από το “Νίψον
ανομήματα” στον “κυρ Παντελή” από το
“Διακοπές στο Sarajevo” στο “Εμένα οι
φίλοι μου” και στα “Τέρμα το διάλειμμα”,
“ Όταν νυχτώνει”, “Οκ πατέρα”, μέχρι και
το πιο πρόσφατο “Πρόγονε πίθηκε, εσύ
τι λες;”, καταφέρνουν σε κάθε Live να
απογειώνουν το κοινό τους.

Που
και πότε;
Λευκωσία, Μουσική Σκηνή Εξάντας,

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου στις 22:30
Λεμεσός, RAVENS, Λεμεσός, Σάββατο 9
Δεκεμβρίου στις 22:00

Φίλιππος Πλιάτσικας feat Prospectus
Η ΕΔΟΝ Αμμοχώστου παρουσιάζει τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τους Prospectus.
Το ιστορικό στέλεχος των Πυξ-Λαξ κουβαλάει στη πλάτη του μια βαριά κληρονομιά και το εκτόπισμα μιας
λαμπρής δημιουργικής καριέρας. Η μπάντα Prospectus υπηρετεί με πίστη την καλή ελληνική μουσική. Με
ήχους ηλεκτρικούς, εντάσεις και δύναμη, αλλά συνάμα με πολύ συναίσθημα και πάθος που αγγίζει τις ψυχές
των ανθρώπων σε κάθε εμφάνιση τους.

Που; Savvino Live
Πότε; Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου στις 22:30

Μπεντ
Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη
ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται
στο Νταχάου-στρατόπεδο
συγκέντρωσης της ναζιστικής
Γερμανίας-όπου δύο ομοφυλόφιλοι
άντρες γνωρίζονται,ερωτεύονται
και ολοκληρώνουν την σχέση τους
χωρίς να αγγίξει ο ένας τον άλλον.Ο
Μαξ φοράει το “κίτρινο άστρο”
του-σήμα που υποχρεωτικώς
ραβόταν πάνω στην στολή των
Εβραίων κρατουμένων και ο Χορστ
υπερήφανα φοράει το “ροζ τρίγωνο”
του-σήμα που υποχρεωτικώς
ραβόταν πάνω στην στολή των
ομοφυλόφιλων κρατουμένων
στα στρατόπεδα εξόντωσης.Το
έργο κυρίως υμνεί την αγάπη,τον
έρωτα και την ελευθερία του
πνεύματος που θριαμβεύουν
εντέλει ενώ αποτελεί παράλληλα
μια αντιπολεμική και αντιφασιστική
κραυγή διαμαρτυρίας.

Που;
Θέατρο Ανεμώνα,
Αρχαγγέλου 7, Λατσιά, Λευκωσία
Πότε;
Κάθε Σάββατο στις
20:30 και Κυριακή στις 19:30 μέχρι
τις 17 Δεκεμβρίου

Ο Χάσης
Μια διαχρονική σάτιρα μιας υποκριτικής και ματαιόδοξης κοινωνίας σε παρακμή. Παραμορφώνει
και γελοιοποιεί με μια μεταδοτική αίσθηση ελευθερίας και παιχνιδιάρικης ασέβειας. Όμως πίσω
από την επεισοδιακή αυτή κωμωδία κρύβεται η τραγωδία ενός νέου ανθρώπου που ζει σε μια
κοινωνία φθοράς: τα όνειρά του καταποντίζονται, επειδή είναι ο μόνος που προσπαθεί να ξεφύγει
από το βάλτο μέσα στο οποίο όλοι οι άλλοι βυθίζονται ανέμελα.

ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Τα για 3η φορά στον Εξάντα θα μας ανεβάσουν
την διάθεση και θα μας ταξιδέψουν στις πιο
απίθανες ΡΟΚ δημιουργίες της εποχής μας!
Σε ένα κόσμο που οι έρωτες πεθαίνουν και
ξαναγεννιούνται, η οργή ξυπνάει και δεν
δαμάζεται, το σκοτάδι έρχεται για να δώσει την
σειρά του στο φως.
Θέλω, Άγιες Μέρες, οι Μικροί μας Ήρωες,
Εδώ Πολυτεχνείο, η Πτώση και άλλα πολλά
τραγούδια που δημιουργήθηκαν και έζησαν με
συναισθήματα εκρηκτικά θα παιχτούν στην σκηνή
του Εξάντα από το ατμοσφαιρικό και δυναμικό
σχήμα που για πάνω από μια δεκαετία μας
χαρίζει στιγμές έντονες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Που; Μουσική Σκηνή Εξάντας
Πότε;
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου,
στις 22:30

Που; Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Λεμεσός
Πότε; Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30 μέχρι 17 Δεκεμβρίου, 2017
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72 Χρόνια ΠΟΔΝ
Στις 10/11/2017 συμπληρώθηκαν 72 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ). Λίγους μόνο μήνες μετά το τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την νίκη των λαών επί του φασισμού, χιλιάδες νέοι, με
μπροστάρη τα ιδανικά της ειρήνης, της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, της αλληλεγγύης
και της φιλίας των λαών, μαζεύτηκαν στο Λονδίνο και έδωσαν υπόσχεση με την ίδρυση
της ΠΟΔΝ να μην επιτρέψουν ξανά η ανθρωπότητα να ζήσει τα όσα, τότε, μόλις είχαν
περάσει. Εφτά δεκαετίες μετά, η ΠΟΔΝ συνεχίζει αδιάκοπα τον αγώνα και τη δράση
της που θεμελιώνονται από την ενότητα των πρωτοπόρων και προοδευτικών νέων από
όλο τον κόσμο. Η ΠΟΔΝ συνεχίζει από το 1945 μέχρι σήμερα να ενώνει τα οράματα
και τη δράση των νέων του κόσμου ενάντια στο φασισμό, στις δικτατορίες, στην
αποικιοκρατία, στους πολέμους, στις επεμβάσεις, στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια.
Συνεχίζει να εκφράζει εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο και να τους ενισχύει με
στήριξη και αλληλεγγύη σε κάθε τους κοινωνικό αγώνα, καθώς και για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις επιθέσεις του.

Διεθνής Μέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό
Η 29η Νοεμβρίου αποτελεί τη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό
Λαό. Η ΕΔΟΝ, ως η μαζική, μαχητική και πρωτοπόρα νεολαία της Αριστεράς στην
Κύπρο στηρίζει με κάθε τρόπο τα δίκαια και τους αγώνες του Παλαιστινιακού
Λαού. Η Παλαιστίνη αποτελεί μία από τις διαχρονικές εστίες συγκρούσεων στη
Μέση Ανατολή, μια περιοχή που ταλανίζεται από χρόνια πολιτικά, κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα ως απότοκο των μακρόχρονων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
και παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων ακόμη πληρώνουν οι λαοί της
περιοχής. Από την πλευρά μας, ως οργάνωση νεολαίας, σε ημικατεχόμενη πατρίδα,
θα συνεχίσουμε συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στη διεθνή προβολή του
παλαιστινιακού προβλήματος. Φέτος η ΕΔΟΝ συμμετείχε στην εκστρατεία αλληλεγγύης
του ΑΚΕΛ #CyPalSolidarity για στήριξη του Παλαιστινιακού Λαού.

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Ενάντια στο
Εμπάργκο της Κούβας
Την 1η του Νοέμβρη του 2017, για ακόμα μια χρονιά από το 1991 και έπειτα, η
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκρίνει ψήφισμα ενάντια στο απάνθρωπο και απαράδεκτο
εμπάργκο που επιβάλλεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα και τον
Κουβανικό λαό. Οι ΗΠΑ καλούνται για ακόμα μια φορά από την διεθνή κοινότητα, να
αποσύρουν τις πρακτικές τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, που
απορρέουν από τον χάρτη των Η.Ε. και το διεθνές δίκαιο. Παρά του ότι το ψήφισμα
δεν είναι δεσμευτικό, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν μπορεί, παρά να είναι
μια διπλωματική νίκη για το νησί της επανάστασης αφού αποτελεί, απόδειξη του
πως η διεθνής κοινότητα εκτιμά και σέβεται το ρόλο της Κουβάς στη διεθνή σκηνή,
τον σεβασμό που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια προς τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά
και τα όσα η χώρα κατέκτησε δίνοντας στο λαό της αξιοπρεπή ζωή, ελευθερία και
περηφάνια. Η ΕΔΟΝ απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα προς την αδελφή οργάνωση της
Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Κούβας χαιρετίζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και
μεταφέροντας για ακόμα μια φορά την στήριξη μας στο δικαίωμα του λαού της Κούβας
να αποφασίζει ο ίδιος για τον δρόμο ανάπτυξης του και το κοινωνικό-οικονομικό του
μοντέλο. Να αγωνίζεται και να απορρίπτει τα ιμπεριαλιστικά σχέδια εναντίον της χώρας
του περιφρουρώντας τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού στην Κούβα.
Από την μεριά του το Κ.Σ. της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Κούβας σε απαντητικό
μήνυμα ευχαρίστησε την ΕΔΟΝ για την διαχρονική της στήριξη και αλληλεγγύη της προς
το δίκαιο αγώνα τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: «Σήμερα, που ο ιμπεριαλιστικός
πόλεμος συνεχίζει να δημιουργεί αθώα θύματα, που κάποιοι λίγοι υπερασπίζονται με
σταθερότητα και επαναστατική αδιαλλαξία το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι και
ανεξάρτητοι λέμε: Σας ευχαριστούμε πολύ αδέρφια!»

38η Επέτειος ίδρυσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας
Πορτογαλίας (JCP)
Στις 10 Νοεμβρίου η Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας – JCP, έκλεισε 38 χρόνια
ζωής και δράσης. Η JCP δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνένωσης και συνέχισης
της Κομμουνιστικής Ένωσης Νέων και της Ένωσης Κομμουνιστών Φοιτητών με στόχο
να εκφράσει καλύτερα της ανάγκες του αντιιμπεριαλιστικού και κομμουνιστικού
νεολαιίστικου κινήματος της Πορτογαλίας, μετά το πισωγύρισμα της αντεπανάστασης
που ακολούθησε τις διεργασίες του Απρίλη του 1974. Με ιστορία και συσσωρευμένη
πείρα δεκαετιών, η JCP και οι οργανώσεις πριν από αυτή, βρίσκονταν πάντοτε στην
πρώτη γραμμή, εκφράζοντας τις σύγχρονες ανάγκες της πορτογαλικής νεολαίας,
των εργαζομένων και των λαϊκών μαζών της Πορτογαλίας. Η ΕΔΟΝ και η JCP έχουν
κτίσει μέσα από χρόνια κοινών αγώνων, δυνατές συντροφικές και ειλικρινής σχέσεις
αλληλοεκτίμησης και σεβασμού. Σχέσεις που διατηρούνται και ενδυναμώνονται ακόμη
περισσότερο μέσα από τη συνεργασία, τις στενές επαφές και την ανταλλαγή απόψεων,
ειδικά μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών. Η
Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας ανέκαθεν ήταν ένας σταθερός υποστηρικτής
των αγώνων της κυπριακής νεολαίας και του κυπριακού λαού στον αγώνα για λύση
και επανένωση της Κύπρου. Η ΕΔΟΝ με μήνυμα της προς την Κομμουνιστική Νεολαία
Πορτογαλίας ευχήθηκε κάθε καλό και κάθε επιτυχία στην αδελφή μας οργάνωση και
τους αγώνες της για τη πορτογαλική νεολαία και τον πορτογαλικό λαό.

διεθνή

Σ

τις 25 Νοεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του ιστορικού
ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο Ρουζ. Ο Κομαντάντε πλέον
έχει περάσει για πάντα στο πάνθεον των ηρώων της εργατικής τάξης. Των
ηρώων εκείνων – όπως ο Λένιν , ο Δημητρώφ, ο Τσε και άλλοι – που αφιέρωσαν
ολόκληρη τη ζωή τους για την υπόθεση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού.

Τα πρώτα χρόνια και η αρχή της Επανάστασης
Ο Φιντέλ Κάστρο είχε γεννηθεί στο Μπιράν της Κούβας στις 13 Αυγούστου 1926 και
είχε σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας. Από το 1950 έως το 1952 ασκεί
το επάγγελμα του δικηγόρου στην Αβάνα. Δύο χρόνια αρκούν για να ονομαστεί
«δικηγόρος των φτωχών» , επειδή δεν απαιτούσε αμοιβή από όσους δεν μπορούσαν
να του την προσφέρουν. Από φοιτητής συμμετείχε στο επαναστατικό κίνημα ενάντια
στη δικτατορία του Μπατίστα στην Κούβα που είχε την ανοιχτή στήριξη και των ΗΠΑ.
Στις 26 Ιουλίου του 1953, επικεφαλής ομάδας επαναστατών επιτέθηκε στους στρατώνες
της Μονκάδα , με σκοπό να ξεσηκώσει το λαό του νησιού ενάντια στη δικτατορία. Η
απόπειρα αποτυγχάνει κι έτσι αυτός και οι σύντροφοι του συλλαμβάνονται. Μπροστά
στους κατήγορους του, στις 6 Οκτώβρη του 1953 , στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων
λέει: «Όσο για μένα, ξέρω πως η φυλακή θα ‘ναι σκληρή όσο δεν ήτανε ποτέ για
κανένα, πως θα βρω μπροστά μου απειλές, παγίδες και άτιμες βιαιότητες. Μα δεν
τις φοβούμαι, όπως δεν τρέμω τη μανία του άθλιου τυράννου που πήρε τη ζωή
εβδομήντα αδελφών μου. Καταδικάστε με, δεν πειράζει, η Ιστορία θα με δικαιώσει».
Όταν αποφυλακίζεται, αναχωρεί για το Μεξικό όπου οργανώνει και εκπαιδεύει
στρατιωτικά μια ομάδα επαναστατών, από τις τάξεις της οποίας βγήκαν όλοι οι
μεγάλοι ηγέτες της Κουβανικής επανάστασης, όπως ο Καμίλο Σιενφουέγος, ο Χουάν
Αλμέιδα και φυσικά ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Η 1η Ιανουαρίου του 1959 αποτελεί την ιστορική μέρα , όπου ο δικτάτορας Φουλχένσιο
Μπατίστα εγκαταλείπει την χώρα και η Κουβανική επανάσταση θριαμβεύει. Η
Κουβανική επανάσταση απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος και βρήκε
αμέσως την αμέριστη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και των τότε σοσιαλιστικών
χωρών.

Η επικράτηση της Επανάστασης και τα επιτεύγματα του Σοσιαλισμού
Σπάζοντας τις αλυσίδες του ιμπεριαλιστικού ζυγού στη Λατινική Αμερική, η εγκαθίδρυση
του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στο δυτικό ημισφαίριο είχε ξεκινήσει. Ήταν μια
ιστορική καμπή, που άνοιξε νέο στάδιο για το επαναστατικό κίνημα στην περιοχή
αυτή του κόσμου και εξακολουθεί να φωτίζει το δρόμο. Βασικά αιτήματα ήταν ισότητα
και ισονομία όλων των πολιτών σε όλους τους τομείς, στην υγεία, την παιδεία, την
εργασία, αναφαίρετα δικαιώματα του ανθρώπου που δυστυχώς πια θεωρούνται
προνόμια στον καπιταλιστικό κόσμο. Το σοσιαλιστικό κράτος, έδωσε μάχη για
προσανατολισμό του συστήματος εργασίας όχι προς την παραγωγή κέρδους αλλά
προς το συνολικό όφελος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του κάθε ατόμου
μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τη συλλογική πρόοδο.
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Το σύστημα κοινωνικής ευημερίας, παρά τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται η Κούβα, έχει
πρόνοιες που δεν συναντιούνται ούτε στα πιο προηγμένα κράτη της Δύσης. Το σύστημα
Υγείας της Κούβας, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο, διαθέτει εξαιρετικούς
γιατρούς και φαρμακοποιούς, σε συγκεκριμένους τομείς τα αποτελέσματα των οποίων είναι
θαυματουργά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο προσδοκώμενος μέσος όρος ζωής στην Κούβα
είναι ένας από τους ψηλότερους τον κόσμο. Η εκπαίδευση στην Κούβα αποτελεί δικαίωμα
ολόκληρου του λαού και όχι προνόμιο των λίγων. Δεν αποτελεί υπερβολή το γεγονός ότι
όλοι έχουν εξασφαλισμένη μια θέση στο σχολείο και Πανεπιστήμιο. Η καινούρια συλλογική
συνείδηση που έφερε η επανάσταση στην Κούβα οδήγησε στο να κατακτήσουν οι γυναίκες τη
θέση που τους αρμόζει στην κουβανική κοινωνία.
Η επικράτηση της κουβανικής επανάστασης πέραν από τα οξύτατα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει, κατάφερε να απαλλάξει τη χώρα από την εξάρτηση στο
βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό, που ακόμη και σήμερα προσπαθεί με κάθε μέσο (οικονομικό
αποκλεισμό, απόπειρες εισβολής κ.α.) να βγάλει από τη μέση το «αγκάθι» που λέγεται Κούβα.
Είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστεί κανείς πως, τα επιτεύγματα της Κουβανικής Επανάστασης
επιτευχθήκαν παρά τις συνεχείς εξωτερικές παρεμβάσεις και τις σκληρές οικονομικές συνθήκες,
λόγω του παράνομου και εγκληματικού, εμπορικού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού
αποκλεισμού που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ κατά της Κούβας, και αποδεικνύουν τη βαθιά πίστη
του λαού στην επανάσταση, αλλά και τις ίδιες τις δυνατότητες ενός λαού με πίστη και οργάνωση.

Η Κούβα κόντρα στο «τέλος της ιστορίας»
Όταν άλλοι έγραφαν για το τέλος της παγκόσμιας ιστορίας ο Φιντέλ χάρασσε καινούργια
μονοπάτια προς τη νίκη. Όταν οι εχθροί της Κούβας πίστευαν ότι η Κούβα ήταν απομονωμένη
ήταν τότε ακριβώς που η Κούβα, µε το παράδειγμα της αξιοπρέπειας, της υπεράσπισης της
εθνικής κυριαρχίας, έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της προσοχής, απέκτησε ακόμη
μεγαλύτερο σεβασμό και επιρροή στη Νότια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, αλλά
και πολύ πιο πέρα.
Αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους υβριστές του Κάστρο είναι αυτό που συμβολίζει η ίδια η
Κουβανική Επανάσταση: Τη δυνατότητα των λαών ,των εργαζομένων να παλέψουν για μια
κοινωνία απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά και την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Πίσω από κάθε συκοφαντία για τον «δικτάτορα Κάστρο» κρύβεται η αγωνιώδης
προσπάθεια της αστικής τάξης να μην ακολουθήσουν οι λαοί το παράδειγμα από τον αγώνα του
κουβανικού λαού, να συσκοτιστούν και να διαστρεβλωθούν οι κατακτήσεις του σοσιαλισμού
στην Κούβα.

Οι ζευγάδες φεύγουν η σπορά μένει
Ο Φιντέλ, Αποχαιρετώντας το Κόμμα και το Λαό του όταν μιλούσε στο 7ο Συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δήλωσε: «Θα έρθει η ώρα του καθενός µας, … αλλά οι
ιδέες των Κουβανών κομμουνιστών θα παραμείνουν ως απόδειξη ότι σε αυτόν τον πλανήτη, αν
δουλευτούν µε θέρμη και αξιοπρέπεια, μπορούν να παράγουν τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά
που χρειάζονται τα ανθρώπινα όντα, και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε χωρίς ανακωχή για
την απόκτησή τους.” Δεν µπορούσε να υπάρξει καλύτερος
τρόπος αποχαιρετισμού από την επιβεβαίωση της
βαθιάς πίστης και εμπιστοσύνης του στη νέα γενιά
των επαναστατών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να
υπερασπιστούν τα επιτεύγματα της επανάστασης και
να αναπτύξουν περαιτέρω το σοσιαλισμό στην Κούβα.
Ο Κοµαντάντε Φιντέλ, ο σημαντικότερος ηγέτης του
Παγκόσμιου Κομμουνιστικού Κινήµατος στο δεύτερο
ήµιση του 20ου αιώνα, ο διεθνιστής, θα συνοδεύει
πάντα µε την ανάλυση και σκέψη του τους αγώνες για
την πρόοδο, την ειρήνη και το σοσιαλισμό. Ένα χρόνο
μετά το θάνατο του, η πολιτική κληρονομιά του Φιντέλ
συνεχίζει να εμπνέει τους σύγχρονους αγώνες – και
θα συνεχίσει να εμπνέει και στο μέλλον, μέχρι την
τελική δικαίωση. Μέχρι τη νίκη πάντα.
•Γιώτα Ιωνά
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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