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Σ

ιγά σιγά
ολοκληρώνεται
το σκηνικό
των υποψηφιοτήτων
για τις επερχόμενες
προεδρικές εκλογές.
Το μόνο βέβαιο
είναι ότι δεν
αποτελεί έκπληξη η
επαναδιεκδίκηση της
προεδρίας από το
Νίκο Αναστασιάδη.
Μια εξαγγελία που
έγινε στα πλαίσια
του απολογισμού
του έργου του ΠτΔ,
μια καλοστημένη
προεκλογική φιέστα
που μας μετάφερε
για λίγη ώρα σε
μια διαφορετική
εικόνα από την
πραγματικότητα
της κυπριακής
κοινωνίας, την οποία
μόνο τα μάτια των
κυβερνώντων έχουν
την ικανότητα να
βλέπουν.
Παρακολουθούμε με
αμείωτο ενδιαφέρον
τις χιλιοειπωμένες
εξαγγελίες έργων
στις πόλεις και στην
ύπαιθρο. Εξαγγελίες
εξαπάτησης του
κυπριακού λαού. Με το
ίδιο ενδιαφέρον βέβαια
παρακολουθούμε
την προσπάθεια της
κυβέρνησης να δώσει
λύσεις σε προβλήματα
που δημιούργησε η
ίδια η διακυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.
Την προσπάθεια να
ικανοποιήσει αιτήματα
διάφορων κοινωνικών
ομάδων που
κτυπούν τις πόρτες
του προεδρικού.
Αφού η κυβέρνηση
δημιούργησε
μαξιλαράκια
διαλύοντας στην
κυριολεξία τη δημόσια
υγεία, παιδεία,
συρρικνώνοντας το
κοινωνικό κράτος,
εξαφανίζοντας
τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,
διαλύοντας τον
κοινωνικό ιστό και
συνοχή της κυπριακής
κοινωνίας, σήμερα
παρουσιάζονται
ως ο από μηχανής
θεός, που κατέχουν
λύσεις και χρήμα για
όλα. Από την άλλη
παρακολουθούμε την
προσπάθεια Νικόλα
Παπαδόπουλου να
αυτοπλασαριστεί ως
η μοναδική επιλογή
για αλλαγή, και
διερωτόμαστε, με
ποιον πορεύτηκε ο
ΔΗΣΥ τόσα χρόνια
χεράκι – χεράκι για
να σχηματίζονται
πλειοψηφίες στη
Βουλή;

Μαζί με το Σταύρο Μαλά, γιατί... μας ενώνει το αύριο
Εμείς, προτείνουμε στη νεολαία μια διαφορετική υποψηφιότητα. Συμπαρατασσόμαστε με έναν από εμάς, που δεν αναγκάζεται να πλασάρει μια
διαφορετική, πιο λαϊκή εικόνα, για να μας ξεγελάσει, που δεν άφησε ευκαιριακά τα σαλόνια και τα εκατομμύρια για να βολτάρει στις λαϊκές αγορές και
πανηγύρια. Έναν άνθρωπο που δεν διαδίδει ότι κρατά μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα σε μια μέρα. Όμως με την επιστημοσύνη και την εργατικότητα
που τον διακατέχει, κάτι που απέδειξε άλλωστε και ως υπουργός υγείας, δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να τον εμπιστευτούμε και να νιώθουμε
ότι οι τεκμηριωμένες θέσεις και το πρόγραμμα του, αποτελούν για τη νέα γενιά αποκούμπι. Επιπρόσθετα, είναι η μοναδική υποψηφιότητα που μπορεί
να κρατήσει με τη συνέπεια και τη σταθερότητα της, ζωντανή την ελπίδα και την προοπτική για λύση του Κυπριακού και επανένωση της Κύπρου και
του λαού μας.
Ας είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίζουμε για το παρόν και το μέλλον μας, να κάνουμε το αυτονόητο, να αποκτήσουμε δηλαδή, δικαίωμα συμμετοχής
στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, να εκδώσουμε εκλογικό βιβλιάριο ή να γραφτούμε στους καταλόγους για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού,
να συμμετέχουμε στο αύριο μας.

Όχι στο μνημείο της ΝΤΡΟΠΗΣ!
Την ίδια ώρα που οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις, με πρωτοστάτη το ΔΗΣΥ, διατείνονται ότι αγωνίζονται με ειλικρίνεια για λύση του Κυπριακού,
επιλέγουν με τη στάση τους να προκαλούν τα δημοκρατικά και προοδευτικά αισθήματα των Κύπριων πολιτών, τις μνήμες χιλιάδων Κύπριων, προσφύγων,
εγκλωβισμένων, συγγενών αγνοουμένων, αντιστασιακών. Αφορμή η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού, να παραχωρήσει
άδεια για ανέγερση μνημείου του Γρίβα με τις ψήφους του ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, Αλληλεγγύη, Συμμαχίας Πολιτών. Μια πράξη που το περιεχόμενο της είναι
πρωτίστως πολιτικό και όχι τεχνικό, μια πράξη καταδικαστέα, που μοναδικός της στόχος είναι η αποκατάσταση του ολετήρα της Κύπρου στη συλλογική
συνείδηση του λαού μας, του ανθρώπου που φρόντισε ο Πενταδάκτυλος να μας θυμίζει καθημερινά την έσχατη προδοσία που έγινε σε αυτόν τον τόπο.
Το αποτέλεσμα το βιώνουμε όλοι μαζί. Απαντούμε μαζικά, στις φωνές που καλλιεργούν ακόμη και σήμερα το γριβισμό, σε εκείνους που επιθυμούν
το διχασμό, σε εκείνους που θέλουν να παραχαράξουν την ιστορική αλήθεια. Συμμετέχουμε στην ηλεκτρονική εκστρατεία συλλογής υπογραφών που
διεξάγει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ σε παγκύπρια κλίμακα.

100 χρόνια από την επανάσταση που άλλαξε το ρου της ιστορίας
Στις 7 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το μεγάλο αυτό κοσμοϊστορικό γεγονός που αποτελεί πηγή έμπνευσης,
γνώσης και συμπερασμάτων, τα οποία αποτελούν φάρο στην οργάνωση των αγώνων του σήμερα. Σήμερα που η καπιταλιστική κρίση έχει επιδεινώσει
σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο ζωής των λαϊκών στρωμάτων, σήμερα που οι πολεμικές συρράξεις και ο ανταγωνισμός στην πολεμική βιομηχανία για
να μοιραστεί ξανά το κέρδος, είναι η καθημερινότητα μας, εμείς δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι η κοινωνική εξέλιξη σταματά εδώ. Κόντρα στον καιρό,
αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν και παλεύουμε ενάντια στην αδικία, την καταπίεση, την εκμετάλλευση. Διατρανώνουμε πως «ανθρώπινος δεν
γίνεται ο καπιταλισμός» και παλεύουμε για την κοινωνία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού.
•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά
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συνέντευξη

«Ν»: Κύριε Μαλά, γιατί η νέα γενιά να στηρίξει
την υποψηφιότητα σας και όχι κάποια άλλη;
Πρώτον γιατί η υποψηφιότητα μας είναι η
μόνη που λέει την αλήθεια για τον κίνδυνο
οριστικοποίησης της διχοτόμησης και έχει
σαφή πρόταση για το πώς να προχωρήσουμε
στο Κυπριακό με στόχο την επανέναρξη των
συνομιλιών. Εμείς δεν μασούμε τα λόγια μας.
Δεν κλείνουμε το μάτι στην ακροδεξιά. Δεν
αφήνουμε το χρόνο να παρέρχεται άπρακτος.
Εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατόν λύση
αρχών στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει
και θα επανενώνει στη βάση διζωνικήςδικοινοτικής ομοσπονδίας την Κύπρο και
το λαό μας. Χωρίς κατοχικά στρατεύματα,
συρματοπλέγματα και ξένους κηδεμόνες.
Δεύτερο γιατί, η υποψηφιότητα μας είναι
η μόνη που βασίζεται σε μια ρεαλιστική
ανάγνωση της κοινωνικής και οικονομικής
πραγματικότητας και είναι η μόνη που προτάσσει
ένα προοδευτικό εφαρμόσιμο πρόγραμμα.
Αναγνωρίζουμε ότι μια μεγάλη μερίδα της
κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανομένων και
πολλών νέων ανθρώπων βιώνει την ανεργία,
τους χαμηλούς μισθούς, τη θηλειά των δανείων.
Δεν πανηγυρίζουμε για μια ανάπτυξη που
αγγίζει μόνο τους λίγους και όχι το σύνολο
της κοινωνίας. Δεν θεωρούμε ανάπτυξη την
μονομερή επένδυση στα καζίνο και στην πώληση
διαβατηρίων ούτε την παράδοση σε ιδιωτικά
συμφέροντα των παραλιών, των ακτών, των
αρχαίων μνημείων και της κρατικής γης. Δεν
πιστεύουμε ότι μια οικονομία πρέπει να βασίζεται
σε φούσκες –χρηματιστηριακές, τραπεζικές,
ακινήτων- και ευκαιριακές «αρπαχτές». Αφ’
ετέρου, καταθέσαμε μια φιλόδοξη πρόταση για
ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης του
τόπου που θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα
και την μεταποιητική βιομηχανία της Κύπρου, θα
αναπτύξει θεαματικά την έρευνα και καινοτομία,
θα υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα και θα
εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των ημικρατικών
οργανισμών. Αυτό το μοντέλο έχει αναπόσπαστο
πυλώνα την προστασία των εργαζομένων
και την συνεχή διεύρυνση του κοινωνικού
κράτους, κάτι που το εγγυάται και η παρουσία
της Αριστεράς μέσα στην ευρύτερη συμμαχία
που στηρίζει την υποψηφιότητα μου και η
οποία θα βρίσκεται στην αυριανή κυβέρνηση.
Τρίτο γιατί, η υποψηφιότητα μας εγγυάται
σύγχρονες προοδευτικές πολιτικές σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας και της δημόσιας
ζωής.

• Επέκταση της δημόσιας πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης στην Κύπρο, αποκατάσταση της
κρατικής φοιτητικής μέριμνας που κουτσούρεψε
η απερχόμενη κυβέρνηση και τερματισμό των
παρεμβάσεων της εκκλησίας στο εκπαιδευτικό
σύστημα του τόπου.
•Τερματισμό των αναποτελεσματικών πολιτικών
όπως η «ταυτοποίηση φιλάθλων» και η
«κάρτα οπαδού» και αντικατάσταση τους με
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, τα
πανεπιστήμια, το στρατό, που να προάγουν
την αθλητοπρέπεια. Δραστική σύγκρουση με
τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο με ουσιαστικές
έρευνες των καταγγελιών για τα «στημένα» και
θεσμικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της αθλητικής
δικαιοσύνης.
• Εισαγωγή της διάστασης της έμφυλης ισότητας
ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές της
κυβέρνησης και με ισόρροπη συμμετοχή των
γυναικών στη δημόσια ζωή. Αποτελεί ντροπή
για τον τόπο μας η σύνθεση του απερχόμενου
υπουργικού συμβουλίου. Έμφαση θα δώσουμε
στις κοινωνικές υποδομές στήριξης της
εργαζόμενης μητέρας και στη στήριξη των
μονογονεϊκών οικογενειών με κοινωνικά μέτρα
και εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου.
• Καταπολέμηση της ομοφοβίας και άρση
όλων των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ, ένα
έργο που θα συντονίσει η Εθνική Επιτροπή
που θα δημιουργήσουμε για να υλοποιήσει
όλες τις θεσμικές και νομοθετικές δράσεις και
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.
Όπως αντιλαμβάνεστε, Αναστασιάδης και
Παπαδόπουλος δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν
να έχουν τέτοιες θέσεις, διότι αυτές απαιτούν
σύγκρουση με κατεστημένα. Και αυτοί δεν
συγκρούονται με τα κατεστημένα. Τα υπηρετούν.
«Ν»: Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει
ελπίδα ότι μπορεί το Κυπριακό να λυθεί στη
βάση μιας βιώσιμης Λύσης για E/κ & Τ/κ ;
Η λύση εξαρτάται πρωτίστως από την κατοχική
δύναμη που κρατά διαιρεμένο το νησί μας. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κινήσεις που
οφείλει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η
ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε να σπρώχνει
προς τη λύση και να διοχετεύει πιέσεις προς την
Τουρκία. Οι χειρισμοί του Νίκου Αναστασιάδη
όπως και οι πειραματισμοί που εισηγείται ο
Νικόλας Παπαδόπουλος, όχι μόνο δεν φέρνουν
πιο κοντά τη λύση, αλλά αποενοχοποιούν και
την Τουρκία, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για
τον τόπο μας.

Η δική μου πρόταση έχει τρία βήματα:
Αξιοποιούμε όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες
τα τελευταία 9 χρόνια. Η πρακτική του Νίκου
Αναστασιάδη να ανοίγει λυμένα θέματα,
οδήγησε σε υποχωρήσεις και υποδεέστερα
για την πλευρά μας αποτελέσματα. Δεύτερο,
διασφαλίζουμε τις θέσεις που καταγράφονται
στο πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ για κατάργηση των
εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων
από την πρώτη μέρα της λύσης, αποχώρηση
των κατοχικών στρατευμάτων σε σύντομο
χρονοδιάγραμμα, επιστροφή της Μόρφου. Ο
Ν. Αναστασιάδης απέτυχε να τα κλειδώσει αυτά,
διότι είχε άλλες έγνοιες, προεκλογικές. Και
τρίτο, διαπραγματευόμαστε διεκδικητικά και
αξιόπιστα τα εναπομείναντα βασικά θέματα.
Η ελπίδα για τη λύση του Κυπριακού λοιπόν
υπάρχει. Άλλωστε, το όραμα για την
επανένωση της Κύπρου είναι η πρώτη μου
προτεραιότητα και ο πρώτος λόγος για
τον οποίο βρίσκομαι ενώπιον του λαού.
Η επανένωση μπορεί να απελευθερώσει
τεράστιες δυναμικές και προοπτικές για την
ευημερία του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Αναλογιστείτε μόνο, πόσα
μπορούμε να πετύχουμε για το λαό μας όταν
θα διοχετεύσουμε στην παιδεία και την υγεία,
όλα τα δισεκατομμύρια ευρώ που σήμερα
δαπανώνται σε εξοπλισμούς και συντήρηση
στρατοπέδων.
«Ν»:Πως μπορούν όλοι αυτοί οι νέοι
πτυχιούχοι να βρουν δουλειά με δικαιώματα;
Το καθήκον της δικής μου διακυβέρνησης είναι
διττό: να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας
και να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι υφιστάμενες
όσο και οι νέες θέσεις είναι αξιοπρεπείς, μόνιμες
και ποιοτικές. Οι νέοι πτυχιούχοι της Κύπρου
αξίζουν πολύ περισσότερα από τους μισθούς
των 500 ή των 800 ευρώ. Αξίζουν να μπορούν
να δουλεύουν στην πατρίδα τους και για την
πατρίδα τους.
Δεν θα κουραστώ να εξηγώ τη σημασία και
το ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας. Η
Ε&Κ είναι ένα διατομεακό εργαλείο ανάπτυξης
που δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας
και πολλαπλασιάζει την πρόοδο σε κάθε ένα
τομέα, από τη γεωργία μέχρι την ιατρική,
από τη μεταποιητική βιομηχανία μέχρι τις
κοινωνικές επιστήμες. Η Κύπρος είναι στον
πάτο πανευρωπαϊκά στις δαπάνες για την
έρευνα. Αυτό θα αλλάξει δραστικά με τη δική
μας διακυβέρνηση.
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Το ταμείο που θα δημιουργήσουμε θα στηρίζει
με 80 εκατ. ευρώ ετησίως νέα προγράμματα
στην έρευνα και τη νεανική επιχειρηματικότητα,
κάτι που θα δημιουργήσει, όχι μακροπρόθεσμα
αλλά άμεσα, χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Επιπρόσθετα, πρέπει να υπογραμμίσω ότι
το σύνθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ έχει
συγκεκριμένο περιεχόμενο όσον αφορά τους
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων όσων
εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας.
Θα εφαρμόσουμε αναπτυξιακό νόμο που θα
συνδέσει την παροχή κρατικών κινήτρων σε
επιχειρήσεις με το σεβασμό της εργατικής
νομοθεσίας και του κώδικα βιομηχανικών
σχέσεων. Θα εγγυηθούμε θεσμικά και
νομοθετικά την εφαρμογή των συλλογικών
συμβάσεων και την δυνατότητα επέκτασης της
ισχύος τους σε ολόκληρο οικονομικό κλάδο.
Θα κατοχυρώσουμε νομοθετικά ελάχιστους
δεσμευτικούς όρους απασχόλησης για όσους
εργαζόμενους δεν καλύπτονται από τις
συλλογικές συμβάσεις.
«Ν»:Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η
αναξιοκρατία;
Έχουμε ήδη εισηγηθεί απτά μέτρα. Τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων δεν θα διορίζονται στη
βάση λιστών από τα κόμματα, αλλά μέσα από
διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία για την
επιλογή προσοντούχων ατόμων.
Βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές, στα θέματα
αξιοκρατίας και διαφθοράς όλα αρχίζουν από
την κεφαλή. Όταν ο Πρόεδρος τάζει «άριστους»
και διορίζει το Ρίκκο Ερωτοκρίτου, όταν όλο
το οικογενειακό του περιβάλλον φέρεται
εμπλεκόμενο σε σοβαρές υποθέσεις διαπλοκής
αλλά κανείς δεν συγκινείται να δώσει εξηγήσεις,
τότε αυτή η νοοτροπία διαχέεται σε όλη την
κυβέρνηση και σε όλο το σύστημα.
Σε ό,τι με αφορά, καταθέτω το μέχρι σήμερα
βίο και την πολιτεία μου. Δεν προέρχομαι από
τζάκια. Δεν έχω μεγαλοδικηγορικό γραφείο
με συμφέροντα παντού. Δεν ανήκω στο
κατεστημένο που εξέθρεψε και συντηρεί το
Νίκο Αναστασιάδη και το Νικόλα Παπαδόπουλο.
Καταθέτω, προπαντός, την αποφασιστικότητα
μου να καθαρίσουμε το κράτος, τους θεσμούς,
μέχρι και το ποδόσφαιρο, από τη διαπλοκή.
Στο δικό μου κώδικα αξιών, ο Πρόεδρος και
η κυβέρνηση πρέπει να είναι διπλά αυστηροί
με τον εαυτό τους. Υπόδειγμα διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης. Έτσι θα είναι η δική μας
κυβέρνηση.
•Χριστιάνα Μανώλη
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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α κοινωνικά φαινόμενα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, των
ανισοτήτων αλλά και των πολέμων που δημιουργεί το καπιταλιστικό
σύστημα και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιμπεριαλιστικών
κρατών, συνεχίζουν να οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους σε
αναγκαστική μετανάστευση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με
την παγκόσμια οικονομική κρίση, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί
σε βαθμό που πέραν από την εμπορία και την άγρια εκμετάλλευση των
μεταναστών, να χάνονται καθημερινά ζωές στην προσπάθεια εξεύρεσης ενός
καλύτερου μέλλοντος για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Οι πόλεμοι και οι καταστροφές, η φτώχεια και η μιζέρια που οδηγούν στην
προσφυγοποίηση ή την οικονομική μετανάστευση δεν είναι ούτε φυσικά
φαινόμενα ούτε αποτέλεσμα των νόμων του Θεού αλλά αποτέλεσμα
της δράσης του ιμπεριαλισμού και της επεκτατικής πολιτικής των
ιμπεριαλιστικών κρατών.
Η Κύπρος μέχρι σήμερα αποτελεί χώρα υποδοχής οικονομικών
μεταναστών, τόσο από τρίτες χώρες όσο και από τις φτωχότερες
χώρες-μελη της Ε.Ε. στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας και
διαβίωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους πρόσφυγες το 2016 υπήρχαν παγκοσμίως 65,5
εκατομμύρια άνθρωποι που εξαναγκάστηκαν σε εκτοπισμό,
στην πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά. Πολλοί από αυτούς,
στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους πολέμους,
την φτώχεια και τη δυστυχία, πνίγονται στοιβαγμένοι
μέσα στα σαπιοκάραβα των δουλεμπόρων στη θάλασσα
της Μεσογείου που μετατρέπεται σε ένα τεράστιο
νεκροταφείο.
Καθεστώς εργασιακής σκλαβιάς...
Παράλληλα μια άλλη
διάσταση της
μετανάστευσης,
είναι
η
συστηματική
χρησιμοποίηση των μεταναστών ως φτηνή
εργατική δύναμη. Η απουσία δικαιωμάτων,
το παράνομο ή ημιπαράνομο καθεστώς στο
οποίο υποχρεώνονται να ζουν συνήθως ως
αδήλωτοι εργαζόμενοι, ο ρατσισμός που
βιώνουν, τους καθιστά
απόλυτα ευάλωτους στην
υπερεκμετάλλευση από
τους εργοδότες.

Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης των μεταναστών ως υπεύθυνοι για την
ανεργία, την βία, την εγκληματικότητα και πολλά άλλα.
Η
ζωή
τους σε
πολλές

Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να αποφύγει τον κίνδυνο για αυτή, που δεν
είναι άλλος από την συνειδητοποίηση των γενεσιουργών αιτιών αυτών
των κοινωνικών φαινομένων, από την εργατική τάξη. Η συνειδητοποίηση
της εργατικής τάξης θα αποτελέσει την αρχή του τέλους του καθεστώτος
που δημιούργησαν και προσπαθεί να διαιωνίσει η άρχουσα τάξη.

περιπτώσεις
συγκρίνεται
με τις συνθήκες
ζωής και δουλειάς
σκλάβων και όσο
δημιουργούνται
δίπλα
μας
σκλάβοι,
τόσο
ενισχύονται
οι
μοχλοί που οδηγούν σε
φτηνή και αδήλωτη εργασία,
τόσο υποσκάπτεται γενικά η
ρυθμισμένη με συμβάσεις και
αξιοπρεπής εργασία.

Ο καπιταλισμός είναι η γενεσιουργός αιτία άρα και το πρόβλημα...
Η οικονομική κρίση, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο είναι δομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά
του καπιταλισμού. Πράγμα που φανερώνει πως αν αφαιρέσεις
από την εξίσωση τον καπιταλισμό παύει το αποτέλεσμα να είναι
αρνητικό.

Στην προσπάθεια διαιώνισης αυτού
του καθεστώτος εκμετάλλευσης, η
άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί την τακτική
αποπροσανατολισμού της εργατικής τάξης
από την ουσία του προβλήματος. Προσπαθεί να
διαχωρίσει την εργατική τάξη σε όσα περισσότερα
«στρατόπεδα» μπορεί, σε δημόσιους και ιδιωτικούς
υπαλλήλους, σε ντόπιους και ξένους, παρουσιάζοντας
το άλλο στρατόπεδο ως το πρόβλημα και κατ΄ επέκταση
ως εχθρό.

Η άρχουσα τάξη επιχειρεί να χρησιμοποιήσει ως εξιλαστήρια
θύματα τους μετανάστες φορτώνοντας στις πλάτες τους όσο
περισσότερα κοινωνικά προβλήματα μπορεί, με στόχο να εξαγνιστεί
το καπιταλιστικό σύστημα.

Η εργατική τάξη πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον εθνικισμό
που διασπά τους εργαζομένους, ενάντια στο ρατσισμό και
στη ξενοφοβία που δίνει τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να
εντείνει την εκμετάλλευση σε βάρος των εργαζομένων.
Όλοι οι εργαζομένοι, ανεξάρτητα από τη φυλή, το
φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή το χρώμα, πρέπει
να αγωνιστούν για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης
και της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων και των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η εκμετάλλευση
των μεταναστών από τους εργοδότες ως φθηνή
εργατική δύναμη, καταστρατηγώντας τις συλλογικές
συμβάσεις και τις εργατικές νομοθεσίες όπου
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων
πρέπει να ανατραπεί, η δύναμη των εργαζομένων
στηρίζεται κύρια στην ενότητα και την ταξική
συναδέλφωση και μόνο μέσα από τον
οργανωμένο αγώνα μπορεί να επιτευχθεί η ίση
μεταχείριση και η προστασία των εργατικών
και άλλων δικαιωμάτων.
•Πέτρος Κούκος
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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τις 15 Νοεμβρίου το 1983 η τότε Τ/κ ηγεσία και η Τουρκία προχώρησαν στην παράνομη δημιουργία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου», παραβιάζοντας τον
καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φέτος, συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Για άλλη μια χρονιά καταδικάζουμε και
καταγγέλλουμε την παράνομη και αποσχιστική αυτή ενέργεια, η οποία διαδραματίστηκε ως συνέχεια του σχεδίου του ΝΑΤΟ για διαμελισμό της Κύπρου.

Το ΝΑΤΟ και οι Ιμπεριαλιστικές του Μεθοδεύσεις…

Στα πλαίσια του ενδο-ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού που υπήρχε στην περιοχή γύρω από το νησί μας, οι Νατοϊκοί αποφάσισαν και ανάθεσαν στην Τουρκία το ρόλο του χωροφύλακα
στην περιοχή. Δεν ήταν τυχαίο, λοιπόν, ότι από το 1980, εντάθηκαν οι παρεμβάσεις της Άγκυρας στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Οι παρεμβάσεις αυτές φτάνουν μάλιστα σε τέτοιο
σημείο που έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τα κατεχόμενα σε ένα πλήρως ελεγχόμενο «τουρκικό έδαφος», διασφαλίζοντας έτσι την υποτέλεια του στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Έτσι, στις 15 Νοεμβρίου του 1983, λίγα χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, η Άγκυρα και ο Ντενκτάς προχώρησαν στην παράνομη
ανακήρυξη του ψευδοκράτους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα.
Η παράνομη ανακήρυξη της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ήταν το αποκορύφωμα των διχοτομικών ενεργειών που μεθόδευσε η Άγκυρα και που στόχο
είχαν την εδραίωση της διαίρεσης και της κατοχής. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ψήφισμα του κήρυξε παράνομη αυτή την ενέργεια και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του να μην
αναγνωρίσουν το κατοχικό μόρφωμα. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ασπίδα για την Κυπριακή Δημοκρατία και την νομιμότητά της.

Η Κύπρος ανήκει στο λαό της...
Η φετινή επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους βρίσκει
της συνομιλίες σε πλήρη στασιμότητα. Δυστυχώς, το μέλλον του
Λαού αποτελεί έρμαιο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, αφού οι
Προεδρικές εκλογές λειτούργησαν κατασταλτικά όσο αφορά
την διεξαγωγή των συνομιλιών. Οι δικοινοτικές συνομιλίες
βρίσκονται πλέον στο βωμό της προεκλογικής περιόδου. Οι
διαπραγματευτικές συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού θα
έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στη βάση των
ψηφισμάτων και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Γι’ αυτό και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να μην σταματήσει ούτε
στιγμή ο Κυπριακός Λαός να αγωνίζεται για την επανένωση του
τόπου. Βασική προϋπόθεση είναι οι κοινοί αγώνες μεταξύ Ε/κ
και Τ/κ ενάντια σε κάθε μορφή εθνικισμού. Διότι η αδελφοσύνη
Ε/κ και Τ/κ για την Αριστερά έχει βαθιές ιδεολογικές ρίζες που
ανανεώνονται από την παράδοση κοινών ταξικών αγώνων που
έγιναν πραγματικότητα από το Λαϊκό Κίνημα. Η μετεξέλιξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα Διζωνικό-Δικοινοτικό
Ομοσπονδιακό κράτος, η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων,
ο τερματισμός του εποικισμού και η αποκατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων είναι η μοναδική

εφικτή λύση του Κυπριακού προβλήματος. Οποιοδήποτε άλλο
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων αποτελεί μονόδρομο
προς τη διχοτόμηση του νησιού μας.

Όλοι μαζί στις Αντικατοχικές εκδηλώσεις...
Είναι χρέος μας σαν η νέα γενιά του τόπου να βγούμε
στους δρόμους, όπως κάνουμε καθε χρόνο τα τελευταία 34
χρόνια για να στείλουμε για άλλη μια φορά, με παλμό και
μαζικότητα, μηνύματα απελευθέρωσης και επανένωσης της
πατρίδας και του λαού μας. Ο αγώνας για επανένωση του
τόπου και του λαού συνεχίζεται χωρίς κανέναν συμβιβασμό
με τα κατοχικά δεδομένα. Η συμμετοχή των μαθητών και
φοιτητών σε όλες τις πόλεις, στέλνει μήνυμα στήριξης για
επίλυση του Κυπριακού,μηνύματα φιλίας, κοινού αγώνα και
συμβίωσης με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Να
βροντοφωνάξουμε ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόμηση,
για μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, ομοσπονδιακή. Μια
πατρίδα, μακριά από το ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του, χωρίς
στρατούς και εγγυήσεις. Για μια Κύπρο, πατρίδα όλων των
παιδιών της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων,
Μαρωνίτων και Λατίνων.

Καλούμε τους φοιτητές και μάθητες, οι οποίοι αποτελούν το
πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, να δώσουν μαζικό παρών
στις εκδηλώσεις σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου.
Με μπροστάρη τη νεολαία της ΕΔΟΝ να καταδικάσουμε την
ανακήρυξη του ψευδοκράτους, διατρανώνοντας ακόμα μια
φορά τη θέληση για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωσης
και επανένωσης της Κύπρου.
Σαράντα ένα χρόνια κατοχής είναι πολλά. Είναι για αυτό που
έχουμε χρέος, ως νέα γενιά να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό μέσα από τις αντικατοχικές
εκδηλώσεις.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΑΤΟΧΗ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
•Γιάννος Αθανασίου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ε το σύνθημα «Οργανωμένα και αποφασιστικά συνεχίζουμε τον αγώνα, για επανένωση, για κοινωνική
προστασία, για δουλειά με δικαιώματα», θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 του Νιόβρη 2017 το
27ο Συνέδριο της ΠΕΟ για να αποτιμήσει τη δράση του ταξικού συνδικαλιστικού μας κινήματος την
προηγούμενη πενταετία και να καθορίσει στόχους και κατευθύνσεις για τα χρόνια που ακολουθούν
μέχρι και το επόμενο Συνέδριο.
Την περίοδο που θα ανασκοπήσει το συνέδριο, το εργατικό κίνημα και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
δέχονται ολομέτωπη επίθεση. Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, υλοποιώντας με μεγάλη προθυμία
τα μνημόνια και τις κυρίαρχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
επιβάλλει μια νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα είναι
καταστροφικά για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα στο τόπο μας.
•Η Κύπρος, σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2012 και μετά, έχει το πιο ταχύ ρυθμό διεύρυνσης της κοινωνικής
ανισότητας.
•Η αγοραστική δύναμη των μέσων μισθών έχει
κατρακυλήσει 20 χρόνια πίσω.
•Η ανεργία παραμένει σε ψηλά επίπεδα και
είναι στη 3η χειρότερη θέση σε όλη την Ε.Ε.
•244.000 άνθρωποι ή 28,9% ζουν σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
•Οι συνταξιούχοι έχασαν το 30% περίπου των
εισοδημάτων τους λόγω των περικοπών σε
παροχές και ωφελήματα
•Στις δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική
προστασία, η Κύπρος είναι στις τελευταίες
θέσεις της Ε.Ε

η ΠΕΟ
κατάφερε
να
προστατεύσει και
να διατηρήσει
τις συλλογικές
συμβάσεις έστω και
αν το συνδικαλιστικό
κίνημα
υποχρεώθηκε σε
μια οργανωμένη
προσωρινή
υποχώρηση

Παρ’ όλη την επίθεση, παρά το φόβο και την
ανασφάλεια που κυριάρχησε στους εργαζόμενους
μέσα στις πρωτόγνωρα δύσκολες καταστάσεις
που έφερε η τραπεζική κρίση και η καταστροφική
συμφωνία Αναστασιάδη – Τρόικας το Μάρτιο του 2013,
η ΠΕΟ κατάφερε να προστατεύσει και να διατηρήσει τις
συλλογικές συμβάσεις έστω και αν το συνδικαλιστικό
κίνημα υποχρεώθηκε σε μια οργανωμένη υποχώρηση,
παραχωρώντας προσωρινά κάποια ωφελήματα μέσα από
ειδικές συμφωνίες.
Εκεί όπου υπήρχε ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα,
τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα και η
υποχώρηση λιγότερη. Δυστυχώς εκεί όπου δεν υπάρχει
ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση τα δικαιώματα
κατακρεουργούνται.
Εδώ και 2 σχεδόν χρόνια, μετά και από την απόφαση του
έκτακτου συνεδρίου της ΠΕΟ το Δεκέμβρη του 2015, το
συνδικαλιστικό κίνημα έχει περάσει στην αντεπίθεση.
Διεκδικεί επαναφορά των δικαιωμάτων που είχαν
συρρικνωθεί, κάτι που έχει πετύχει μέχρι σήμερα
είτε πλήρως είτε μερικώς, στο 80% των συλλογικών
συμβάσεων. Ταυτόχρονα θέτει στο τραπέζι το
ζήτημα της νομοθετικής υποχρέωσης των εργοδοτών
να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Η σθεναρή
αντίσταση της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ, ανέτρεψε επίσης
την προσπάθεια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση
και ξεπούλημα της CYTA και της ΑΗΚ.
Το Συνέδριο θα αναλύσει και θα συζητήσει όλα τα
θέματα που έχουν να κάμουν με τους εργαζόμενους.
Δηλαδή την ανεργία, την εργατική και κοινωνική
νομοθεσία, τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές
συμβάσεις, τα θέματα ασφάλειας και υγείας, την
ανάπαυση και την ευημερία των εργαζομένων.
Θα συζητηθούν τα θέματα των συνταξιούχων,
των εργαζομένων γυναικών, της νεολαίας, των
μεταναστών. Θα ασχοληθεί επίσης και με την ίδια
την οργάνωση της ΠΕΟ. Με τη δράση της για την
περαιτέρω διεύρυνση του ρόλου και της επιρροής
της ΠΕΟ μέσα στους εργαζόμενους.
Για 76 χρόνια, μέσα από τις αποφάσεις των
ιστορικών συνεδρίων διαχρονικά με συνέπεια,
υπευθυνότητα και σκληρούς αγώνες, η ΠΕΟ
κατάφερε να υπερασπίσει τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα των εργαζομένων. Έτσι και
σήμερα, με τις συλλογικές αποφάσεις και
αποφασιστικότητα συνεχίζει τον αγώνα για
επανένωση, για κοινωνική προστασία, για
δουλειά με δικαιώματα!
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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α αποτελέσματα των εκλογών στην Αυστρία πρέπει
να αποτελέσουν την αφορμή για την αφύπνιση όλης
της Ε.Ε., με βάση την τοποθέτηση της Gabi Zimmer,
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
(GUE/NGL).

Παράλληλα, τα αποτελέσματα πρέπει να προκαλέσουν
φόβο σε όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ο
Σεμπαστιάν Κούρς, ο νέος Kαγκελάριος της Αυστρίας,
μετέφερε σαφώς το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (OVP) στα
δεξιά, κερδίζοντας την ψηφοφορία των Αυστριακών
εκλογών στις 15 Οκτωβρίου, χρησιμοποιώντας ως
πρόσχημα τον φανατισμό και τις προκαταλήψεις
των πολιτών προς τους μετανάστες και τους
μουσουλμάνους. Το γεγονός ότι ένα κόμμα με
επικεφαλής τους νεοναζί τερμάτισε στη δεύτερη
θέση των εκλογών, είναι αδιανόητο και αποτελεί
ντροπή για μια χώρα της Ε.Ε. τον 21ο αιώνα. Αυτό
αποτελεί ένα ακόμα μήνυμα ότι οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες στην Ε.Ε. χρειάζονται τη
βοήθειά των προοδευτικών δυνάμεων για να
προστατευτούν από την λυσσαλέα επίθεση
που δέχονται από τις ακροδεξιές δυνάμεις
των κρατών. Η 15η Οκτωβρίου θα αποτελεί
για τα επόμενα χρόνια μια θλιβερή μέρα για
το όραμα για μια δίκαιη κοινωνία και μια
πιο κοινωνική Ε.Ε. που να βασίζεται στην
αλληλεγγύη των λαών.
Οι εκλογές της Αυστρίας κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου...
Οι εκλογές στην Αυστρία, πρέπει να
είναι η τελική έκκληση για αφύπνιση
των κυβερνώντων. Η επικίνδυνη
μετατόπιση προς τα δεξιά όχι μόνο
της Αυστρία αλλά και πολλών
άλλων κρατών της Ε.Ε. συνεχίζεται
όσο βαθαίνει και η οικονομική
κρίση.

ευρωπαϊκά θέματα

Αν επιδεινωθεί η
κατάσταση αυτή
στην Αυστρία, μια
νέα αυστρο-ουγγρική
συμμαχία θα μπορούσε
να εμποδίσει μια
σύγχρονη μεταναστευτική
πολιτική που προστατεύει
τα ανθρώπινα δικαιώματα
και μια μεταρρύθμιση της
ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου
με βάση την αλληλεγγύη και
την κοινή ευθύνη.
Τέλος, η κατάσταση στην
Αυστρία πρέπει να λειτουργήσει
ως προειδοποίηση σε όλες τις
άλλες χώρες, όπου τα δεξιά
εθνικιστικά κόμματα βρίσκονται σε
άνοδο. Όποια χώρα κράτος μέλος
της Ε.Ε. αποδέχεται ξενοφοβικά
κόμματα και ακροδεξιές ιδεολογίες ως
μέρος μιας κανονικής, δημοκρατικής
κοινωνίας συμβάλλει στην εξομάλυνση
τέτοιων απαράδεκτων στάσεων στην
αντίστοιχη κοινωνία. Οι προκαταλήψεις
δημιουργούν προβλήματα, δεν τις λύουν.
Το ίδιο ισχύει και για τα ακροδεξιά
κόμματα, τα οποία μέρα με την ημέρα λόγω
και της ανοχής της ΕΕ, ενδυναμώνονται και
καλλιεργούν το μίσος και το φανατισμό και
ωθούν στην έξαρση του εθνικισμού και του
σοβινισμού μεταξύ των λαών.
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αφιέρωμα

υμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από το κοσμοϊστορικό
γεγονός του 20ου αιώνα, που από το 1917, ακόμη και μετά
το 1991, φωτίζει τους λαούς για πραγματική απελευθέρωση.
Που απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι
μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση
της κοινωνίας, χωρίς ταξικά δεσμά και εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, απέδειξε ότι ο
σοσιαλισμός είναι εφικτός και μπορεί να λύσει τα μεγάλα
κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά προβλήματα. Στην
Σοβιετική Ένωση, απότοκο του Οκτώβρη του 1917,
εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά στην πράξη το
δικαίωμα στην εργασία, καταργώντας την ανεργία
ως κοινωνικό φαινόμενο. Αναπτύχθηκαν ταχύτατα
οι επιστήμες, η δωρεάν Παιδεία σε όλες τις
βαθμίδες και η δωρεάν ποιοτική Υγεία για όλο
τον λαό, εξασφαλίστηκε η καθολική πρόσβαση
και δημιουργική συμμετοχή στον πολιτισμό
και τον αθλητισμό και πολλά άλλα, χωρίς
το άγχος και την αβεβαιότητα του σήμερα.
Επίσης, δημιουργήθηκαν θεσμοί που
εξασφάλιζαν την ουσιαστική συμμετοχή
των εργαζομένων στη διαχείριση της
κοινωνίας, με πραγματική λαϊκή
εξουσία.
Σε αντίθεση βέβαια με τον
καπιταλισμό, τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και τον διαχρονικό κίνδυνο
ενός γενικευμένου πολέμου, όπως
τον Ά και ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο, την
περιβαλλοντική καταστροφή, τις
εμφανείς κοινωνικές ανισότητες, την
άγρια εκμετάλλευση της εργατικής
τάξης, τη φτώχεια, την πείνα, την
εξαθλίωση και την ανεργία για
δισεκατομύρια κόσμο, τον εθνικισμό
και τον φασισμό.

Η πορεία προς το πρώτο
εργατικό κράτος στον
κόσμο...
Η τσαρική Ρωσία στα τέλη του 19ου
αιώνα, υπήρξε η πιο καθυστερημένη
οικονομικά χώρα, ανάμεσα στις μεγάλες
καπιταλιστικές χώρες. Το καπιταλιστικό
σύστημα, μόλις άρχισε να επιβάλλει
τις δικές του σχέσεις παραγωγής, ενώ
παράλληλα επιβίωνε και το απολυταρχικό
τσαρικό κράτος. Στην ύπαιθρο υπήρχαν έντονα
τα κατάλοιπα της φεουδαρχίας, με τους αγρότες
να δέχονται άγρια εκμετάλευση από τους
μεγάλους γαιοκτήμονες. Επίσης, αυτή τη περίοδο
αναπτύχθηκε και το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα
στη Ρωσία, από το οποίο ξεπήδησαν οι συνεπείς
μαρξιστές, οι μετέπειτα «Μπολσεβίκοι»

του Λένιν, αλλά και ρεύματα όπως οι μενσεβίκοι, οι οποίοι
χαρακτηρίζονταν από συνεχή συμβιβασμό με την αστική τάξη,
προδίδοντας τον αγώνα της εργατικής τάξης και του σοσιαλισμού.
Το 1905 – 1907 ξεσπά επανάσταση που οδηγεί στην ίδρυση
της Δούμας, θεσμού με πολύ περιορισμένα δικαιώματα, ως ο
συμβιβασμός ανάμεσα στην αστική τάξη και το τσαρικό καθεστώς.
Παράλληλα, εμφανίστηκαν τα Σοβιέτ, δηλαδή συμβούλια των
εργατών, για την οργάνωση της δράσης τους, ειδικά σε μια
περιόδο έντονων ταξικών συγκρούσεων. Μέχρι και τον Φλεβάρη
του 1917, ο Λένιν ορθά θεωρούσε πως αυτή η επαναστατική
κατάσταση, ενώ θα τσάκιζε την απολυταρχία του τσαρισμού,
δεν θα αφορούσε το σοσιαλισμό. Στην εξέλιξη της επανάστασης,
οξύνθηκαν οι συγκρούσεις ανάμεσα σε όσους συμμάχησαν για
ανατροπή του τσάρου, δηλαδή στους εργάτες και αγρότες από τη
μια και τους πλούσιους αγρότες και αστική τάξη από την άλλη.
Αποκορύφωμα ήταν η συμμετοχή στον ‘Α Παγκόσμιο Πόλεμο του
1914, ένα καθαρά ιμπεριαλιστικό πόλεμο για ξαναμοίρασμα των
αγορών και εδαφών ανάμεσα στις μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις.
Οι ήττες του ρωσικού στρατού, προκάλεσαν καταστροφές, πείνα
και εξαθλίωση στο λαό. Επίσης δυσαρέσκεια προκάλεσε και στην
αστική τάξη της Ρωσίας που ταυτιζόταν με τις ΗΠΑ και Αγγλία,
ενώ ο Τσάρος φλέρταρε για σύναψη ειρήνης με την Γερμανία.
Ξεσπούν τελικά μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και απεργίες
ως αποτέλεσμα έλλειψης τροφίμων, μαζικής ανεργίας και
γενικής εξαθλίωσης. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1917, εργάτες και
στρατιώτες καταλαμβάνουν τα Χειμερινά Ανάκτορα αντρέποντας
το τσάρο και σχηματίζουν το Σοβιέτ της Πετρούπολης, ενώ ο
θεσμός των Σοβιέτ εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Συγκροτήθηκε
ταυτόχρονα η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση του Κερένσκι
από τα αστικά φιλελεύθερα κόμματα της Ρωσίας. Εμφανίστηκε
λοιπόν, η «δυαδική εξουσία» κατά τον Λένιν, όπου η αστική τάξη
ήταν στην εξουσία, όμως δεν μπορούσε να επιβληθεί των Σοβιέτ
που ήταν ένοπλα.
Στις νέες συνθήκες, ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι, ξεκινούν έντονο
ιδεολογικο-πολιτικό αγώνα μέσα στα Σοβιέτ, για να σταματήσει
η στήριξη τους προς τη Κυβέρνηση, ο λαός να απορρίψει τον Ά
Παγκόσμιο Πόλεμο ως πατριωτικό καθήκον, αλλά ως ιμπεριαλιστικό
και άδικο και να απομονώσουν τους συμβιβασμένους μενσεβίκους
στα Σοβιέτ, που μέχρι τότε ήταν η πλειοψηφία. Τον Σεπτέμβρη
του 1917 και μετά από μια περίοδο διώξεων και βίας από τη
Κυβέρνηση, οι μπολσεβίκοι κερδίζουν πλεόν την πλειοψηφία στα
Σοβιέτ Πετρούπολης και Μόσχας. Επανέφεραν το σύνθημα «Ολη
η εξουσία στα Σοβιέτ», δηλαδή της ανατροπής της Προσωρινής
Κυβέρνησης και κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη.
Με τον έλεγχο πλέον στα Σοβιέτ, ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι,
οδήγησαν την εργατική τάξη στην Μεγάλη Σοσιαλιστική Επανάσταση
στις 25 του Οκτώβρη ή 7 Νοεμβρίου με βάση το νέο ημερολόγιο.
Το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου η κόκκινη φρουρά της Πετρούπολης
καταλάμβανε το κεντρικό τηλεγραφείο, τις γέφυρες, τους
σιδηροδρομικούς σταθμούς και την Κρατική Τράπεζα. Το
καταδρομικό “Αβρόρα” έστρεψε τα πυροβόλα του στα ανάκτορα
τα οποία την άλλη μέρα πολιορκήθηκαν και καταλήφθηκαν.

αφιέρωμα

Η νεαρή σοβιετική εργατική
εξουσία, παρά τις πολλές
δυσκολίες, αντιμετώπισε όντως
τα φλέγοντα ζητήματα των
εργαζομένων και του λαού για
γη, ψωμί και ειρήνη.

Τα διδάγματα
της Οκτωβριανής
Επανάστασης σε όλο τον
κόσμο...
Η διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης, όπως ισχυρίζονται οι
απολογητές του καπιταλισμού,
απέδειξε ότι είναι ουτοπικός και
καταδικασμένος να καταρρέει.
Η αλήθεια όμως για αυτό, για
όσους μελετούν την ιστορία των
ανθρώπινων κοινωνιών και τους
νόμους που τις κινούν, βρίσκεται
στη σταδιακή απομάκρυνση
από τις σοσιαλιστικές αξίες και
επαναφορά καπιταλιστικών
αντιλήψεων
στην
όλη
διαδικασία οικοδόμησης του
σοσιαλισμού, στη διαστρέβλωση
της μαρξιστικής-λενινιστικής
ιδεολογίας, με κύρια ευθύνη της
ηγεσίας των περιόδων αυτών.
Οι αντιεπαναστατικές ανατροπές
του 1989 – 1991, αποδυνάμωσαν
το εργατικό κινήμα παγκόσμια
και ενδυνάμωσαν το κλίμα
του συμβιβασμού με την
καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Παρόλα αυτά, η σύγκριση
ανάμεσα στα επιτεύγματα του
σοσιαλισμού και στα αδιέξοδα
του καπιταλισμού είναι πέρα
για πέρα αδιαμβισβήτητη. Τα
διδάγματα του Οκτώβρη έχουν
ιδιαίτερη σημασία σήμερα , μετά
τα ιστορικά πισωγυρίσματα
για την ανθρωπότητα και με το
διεθνές κομμουνιστικό κίνημα σε
άμυνα και υποχώρηση.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση
αποδεικνύει ότι ο αρνητικός
συσχετισμός σήμερα για
τους κομμουνιστές, τους
εργαζομένους και τους
λαούς, δεν είναι αιώνιος και
αμετάβλητος και με τη δράση
μας θα αλλάξει και πάλι προς
τον νέο κόσμο, τον σοσιαλισμό.

Βασικό καθήκον σήμερα για τα
Κομμουνιστικά Κόμματα, είναι
η υπεράσπιση των κατακτήσεων
του σοσιαλισμού, μέσα από
ιδεολογικο-πολιτικό αγώνα,
ενάντια στον αντικομμουνισμό,
την εξίσωση του σοσιαλισμού
με το φασισμό. Ενάντια στην
παραχάραξη της ιστορίας γύρω
από τη γενικότερη προσφορά
της Σοβιετικής Ένωσης στη
συντριβή του χιτλεροφασισμού,
στην στήριξη των διεκδικήσεων
των εργαζομένων στις
καπιταλιστικές χώρες, στην
στήριξη των αγωνιζόμενων
λαών του κόσμου ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, όπως και η
Κύπρος.

Η φλόγα της
Οκτωβριανής
Επανάστασης και στην
Κύπρο...
Οι συνθήκες και στην Κύπρο
σήμερα, επιβεβαιώνουν το
διαχρονικό δίδαγμα του
λενινισμού και της Οκτωβριανής
Επανάστασης. Ανέδειξε τον
αναντικατάστατο πρωτοπόρο
ρόλο του Κομμουνιστικού
Κόμματος, ως καθοδηγητικού
παράγοντα
μέχρι
την
οικοδόμηση της κομμουνιστικής
κοινωνίας. Ένα επαναστατικό
κομμουνιστικό κόμμα, οφείλει
να δίνει απαντήσεις στα
φλέγοντα ζητήματα της εποχής
του. Η Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση ήταν η
απάντηση των Μπολσεβίκων στα
προβλήματα του ρωσικού λαού
την εποχή εκείνη, στην φρίκη
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,
στο ζήτημα της γης, στα εθνικά
ζητήματα της τσαρικής Ρωσίας,
στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Το κόμμα όχι μόνο απάντησε στη
θεωρία,
αλλά την εφάρμοσε στην
πράξη με σωστή τακτική που
έδινε λύσεις, μέσα από την
επανάσταση.

Το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, στη βάση της
διαλεκτικής του μαρξισμούλενινισμού, έθεσε ως
απαραίτητη προϋπόθεση για
επίτευξη του σοσιαλιστικού
μετασχηματισμού της κυπριακής
κοινωνίας, την απαλλαγή του
λαού μας από την κατοχή και
την επανένωσή του. Η κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, η κοινωνία του
σοσιαλισμού, στην Κύπρο
αφορά ολόκληρο τον λαό μας.
Για αυτό το λόγο, το Κυπριακό
πρόβλημα παραμένει πρώτιστη
προτεραιότητα στη συνείδηση
κάθε κύπριου κομμουνιστή, κάθε
ΕΔΟΝίτη και ΑΚΕΛιστή. Η λύση
του κυπριακού προβλήματος στη
βάση αρχών, θα επανενώσει πάλι
την κυπριακή εργατική τάξη και
θα την οδηγήσει στους κοινούς
ταξικούς αγώνες, κόντρα στον
ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό και
τον φασισμό. Λύση μέσα από
τον μόνο εφικτό συμβιβασμό
υπό τις περιστάσεις μετά το
1974, δηλαδή στην μετεξέλιξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
ομοσπονδιακό κράτος.
Το στάδιο αγώνα μας σήμερα
λοιπόν, για λύση στη βάση ΔΔΟ
μέσω των διαπραγματεύσεων και
της επαναπροσέγγισης με τους
τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας, για την Κύπρο της ειρήνης
και της επανένωσης, δεν είναι
ξεκομμένο από την πίστη μας
στην κοινωνία της ειρήνης, της
αλληλεγγύης, της κοινωνικής
ισότητας και προόδου, της
πίστης μας στον σοσιαλισμόκομμουνισμό, την πίστη μας
στο γεγονός του 1917 που
συγκλόνισε το κόσμο και άλλαξε
για πάντα την ιστορία των
ανθρώπινων κοινωνιών.
•Αντρέας Σόλωνος
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Μορφωτικού
Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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EΔΟΝόπουλα

Το Παιδικό Κίνημα της ΕΔΟΝ
πραγματοποίησε και φέτος το 9ο Παγκύπριο
Κυνήγι Θησαυρού. Τα ΕΔΟΝόπουλα όλης της Κύπρου,
στις 10 Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν στο θεσμό που έχει πλέον
καθιερωθεί. Το κυνήγι θησαυρού έγινε στον εκδρομικό χώρο του
Κόρνου με την συμμετοχή πέραν των 150 παιδιών και νέων από κάθε γωνία
της Κύπρου.
Ομαδικότητα και συνεργασία είναι οι λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν αυτή τη
συνάντηση. Μέσα από 10 διαφορετικά στάδια και δοκιμασίες τα παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν
μεταξύ τους ομαδικά να λύσουν τους γρίφους και να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που ετοιμάστηκαν
για κάθε στάδιο. Η θεματική στην οποία ήταν βασισμένη η δραστηριότητα αφορούσε την μυθολογία.
Μύθοι και παραμύθια από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αφρική, την Ασία κ.α. Οι μύθοι όλου του κόσμου
ζωντάνεψαν μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μετατρέπονται σε
μικρούς ήρωες, και να περνούν από όλες τις δοκιμασίες. Το αποτέλεσμα ήταν να περάσουν μία όμορφη
και δημιουργική μέρα, μέσα από μια επιμορφωτική δραστηριότητα.

Το Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη της χρονιάς για το Παγκύπριο
Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των καθοδηγητών των ΕΔΟΝόπουλων, πραγματοποιήθηκε για ακόμα
μια χρονιά Παγκύπριο Σεμινάριο Καθοδηγητών ΕΔΟΝόπουλων, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, στις Λαϊκές
Οργανώσεις Κόρνου. Στο σεμινάριο συμμετείχαν καθοδηγητές Τοπικών Κινημάτων από όλη την Κύπρο, ώστε
να προετοιμαστούν κατάλληλα, πάνω στο θέμα της εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2017», η οποία θα
απασχολήσει τις συναντήσεις μας από τον Οκτώβρη μέχρι και τον Νοέμβριο 2017, κάτω από τον τίτλο «Αθλητισμός».

Μέσα από το σεμινάριο οι καθοδηγητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να
ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο ρόλο και στις ευθύνες ενός καθοδηγητή απέναντι
στα παιδιά του Τοπικού Κινήματος
Στις 7-8 Οκτωβρίου άρχισε η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλη την Κύπρο,
με την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2017», η οποία είναι αφιερωμένη στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
Στις συναντήσεις τα ΕΔΟΝόπουλα θα έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό ως κοινωνικό φαινόμενο.
Στόχος μας είναι μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες τα παιδία να αντιληφθούν έννοιες όπως
ευγενής άμυλα, συνεργασία, συλλογικότητα, διαφορετικότητα μέσα από τον αθλητισμό, το
σεβασμό, το δικαίωμα όλων στον αθλητισμό και τη σωματική υγεία. Ο αθλητισμός συμβάλει
αδιαμφισβήτητα στη διαμόρφωση δημοκρατικών και προοδευτικών συνειδήσεων. Η
ευγενής άμιλλα δύναται να επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής
δραστηριότητας του αθλούμενου, γι’ αυτό αποκτά και διάσταση λαϊκής
κουλτούρας και συνείδηση για κάθε άλλη δραστηριότητα.

•Ορθοδοξία Γεωργίου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Εδονόπουλων
Επαρχιακή Υπεύθυνη Επαρχίας Λάρνακας

μαθητές

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος ο καταρτισμός της νέας Γραμματείας
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ)
ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των μαθητικών εκλογών όπου για
άλλη μια φορά οι μαθητές παρέδωσαν μαθήματα δημοκρατίας. Για
τους μαθητές η εκλογή αντιπροσώπων στα ΚΜΣ και η αναγνώριση
των ΕΣΕΜ και της ΠΣΕΜ ήταν μια μεγάλη κατάκτηση που κερδήθηκε
με αγώνες. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου η συντηρητική
στροφή στην παιδεία που ακολουθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη μετατρέπει τους
μαθητές σε πειραματόζωα και οδηγεί το εκπαιδευτικό σύστημα χρόνια πίσω.

Πισωγύρισμα το αποτέλεσμα του καταρτισμού της ΠΣΕΜ
Δυστυχώς, η πλειοψηφία των μελών της Γραμματείας της ΠΣΕΜ βρίσκεται
στα χέρια της Μαθητικής Κίνησης Δημοκρατικού Συναγερμού (ΜΑ.ΚΙ.) Αυτό
το γεγονός αποτελεί πισωγύρισμα αφού κατά την περσινή χρονιά που την
πλειοψηφία την είχε η ΠΕΟΜ δόθηκαν μεγάλοι αγώνες για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των μαθητών. Πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα, αποχή
από τα μαθήματα και μεγάλη κινητοποίηση όπου οι μαθητές βροντοφώναξαν
την αντίθεση τους με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων μας
επιβάλλει η κυβέρνηση. Η ΜΑΚΙ μας έχει αποδείξει τις χρονιές που είχε την
πλειοψηφία της ΠΣΕΜ, ότι λίγο την ενδιαφέρει η βελτίωση των συνθηκών
που επικρατούν στα σχολεία και η προώθηση των αιτημάτων των μαθητών.
Όποτε είχε η ΜΑΚΙ την πλειοψηφία, η ΠΣΕΜ απουσίαζε από τις διεκδικήσεις
των μαθητών (π.χ. εξετάσεις ανα τετράμηνο, μείωση δικαιολογημένων
απουσιών), προσπαθούσε να επιβάλει ετσιθελικά τις δικές της θέσεις,
αποφεύγοντας κατά τη διάρκεια της χρονιάς το διάλογο. Δεν έχουμε
καμιά αμφιβολία ότι με αυτό τον τρόπο θα συμπεριφερθεί και φέτος
βάζοντας την ΠΣΕΜ στο περιθώριο και ρίχνοντας την στην αδράνεια
και στο συμβιβασμό με τις πολιτικές της κυβέρνησης.
Επίσης είναι γεγονός ότι η ΜΑΚΙ, θα προσπαθήσει να μετατρέψει
τις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Νοεμβρίου σε ένα εθνικιστικό
πανηγύρι, κάτι που έκανε πάντα όταν είχε την πλειοψηφία στη ΠΣΕΜ.
Σε αντίθεση την περσινή χρονιά που την πλειοψηφία είχε η ΠΕΟΜ,
η ΠΣΕΜ πραγματοποίησε αντικατοχικές εκδηλώσεις μαζί με την
ΠΟΦΕΝ στέλνοντας μηνύματα λύσης και επανένωσης μακριά από
εθνικιστικά και ακραία συνθήματα που δημιουργούν προβλήματα
στην πορεία επίλυσης του Κυπριακού.
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Σε αντίθεση με τη ΜΑΚΙ, η ΠΕΟΜ βρίσκεται στο πλευρό
των μαθητών ολόχρονα, με ή χωρίς την πλειοψηφία στην
ΠΣΕΜ. Έχοντας υπόψη τις δύσκολες μέρες που έρχονται
και ειδικότερα τις προσπάθειες της κυβέρνησης ΑναστασιάδηΔΗΣΥ να επιβάλει τις συντηρητικές τις πολιτικές στην παιδεία υποσχόμαστε
να συνεχίσουμε και τη φετινή χρονιά τους αγώνες για το συμφέρον των
μαθητών. Θα δώσουμε τη μάχη, για να κρατηθεί το Μαθητικό κίνημα σε
τροχιά διεκδίκησης, μέσα από τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια και τις ΕΣΕΜ
που έχουμε την πλειοψηφία, αλλά και εκεί που την πλειοψηφία την έχει η
ΜΑΚΙ, υποσχόμαστε ότι θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην αδράνεια και το συμβιβασμό
Δεν θα αφήσουμε τους συμμαθητές μας στο έλεος μιας αντιδραστικής
μερίδας των καθηγητών, επειδή η ΜΑΚΙ δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Θα
συνεχίσουμε τις συναντήσεις για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων
των μαθητών, θα κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της Κύπρου και φέτος στις
αντικατοχικές εκδηλώσεις και στις εκδηλώσεις μνήμης για το Πολυτεχνείο.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την εφαρμογή μιας προοδευτικής
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, την οποία δυστυχώς οι κυβερνώντες
έχουν βάλει στο περιθώριο εδώ και καιρό και η ΜΑΚΙ μένει απαθής και
σ’ αυτό το ζήτημα.
Με φάρο τους πολύχρονους αγώνες μας συνεχίζουμε και φέτος για να
θεσμοθετηθεί ο ελεύθερο μαθητικός συνδικαλισμός, για ένα πραγματικά
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Η ΠΕΟΜ και πάλι θα είναι η
πραγματική πρωτοπορία στις διεκδικήσεις και τους αγώνες των
μαθητών, για ένα σχολείο που θα προάγει την κριτική σκέψη και όχι
τη βαθμοθηρία, για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, για μια
δικαιότερη κοινωνία.
•Βασίλης Γεωργίου
Τ.Ο. Λυκείου Παλλουριώτισσας
Πρόεδρος ΕΣΕΜ Λευκωσίας-Κερύνειας
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φοιτητές

ο φοιτητικό κίνημα
στο μεγαλύτερο
δ η μ ό σ ι ο
Πανεπιστήμιο
της Κύπρου,
αυτή
την
ακαδημαϊκή
χ ρ ο ν ι ά
μπήκε σε
άλλη τροχιά,
σε τροχιά
διεκδίκησης
και αγώνα.
Η Φοιτητική
Ένωση του
Πανεπιστημίου
Κ ύ π ρ ο υ
(Φ.Ε.ΠΑΝ.) μετά
από οχτώ χρόνια
πλήρους αδράνειας,
αφήνει πίσω τις αλυσίδες
κ α ι
τα λουκέτα που κάποιοι συνειδητά
τοποθέτησαν. Η Προοδευτική Κ.Φ. έπειτα
από συνεργασία με τις φοιτητικές παρατάξεις
Δ.Π.Κ.Φ. Αναγέννηση και Δ.Κ.Κ.Φ. Αγώνας
προχώρησε στον καταρτισμό του πρωτοβάθμιου
συνδικαλιστικού οργάνου των φοιτητών.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τόσα
χρόνια, απουσίαζαν από πολλούς σημαντικούς
αγώνες και στιγμές του φοιτητικού κινήματος.
Στα δίσεκτα χρόνια, όπου η Δημόσια Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και ευρύτερα η Παιδεία του
τόπου, δεχόταν αλλεπάλληλα κτυπήματα η
μεγαλύτερη Φοιτητική Ένωση ήταν ακατάρτιστη,
καταδικάζοντας πολλούς από τους αγώνες των
φοιτητών. Εκεί που ο σφυγμός του φοιτητικού
κινήματος κτυπούσε στις κινητοποιήσεις και
στους αγώνες υπεράσπισης των φοιτητικών
επιδομάτων, κάποιοι προτιμούσαν να κρατήσουν
την Φ.Ε.ΠΑΝ. μακριά από όλα.
Αλλά αυτά ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Η
επαναδραστηριοποίηση της Φ.Ε.ΠΑΝ. είναι
εμφανής σε πολλά επίπεδα. Η νεοσύστατη
φοιτητική ένωση, αν και αριθμεί μόλις μερικές
ημέρες από την σύσταση της, έχει ήδη θέσει
νέες βάσεις και έχει τροχοδρομήσει πολλά.
Ας απαριθμήσουμε μερικά, μόλις για τον μήνα
Νοέμβριο:
•Φεστιβάλ Γνωριμίας με την Φ.Ε.ΠΑΝ.
•Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Οδική
Ασφάλεια
•Εβδομάδα Ενημέρωσης – Πρόληψης – Προσφοράς

Επίσης η Φ.Ε.ΠΑΝ. έχει έρθει ήδη σε συναντήσεις
με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή
απόψεων, την πληροφόρηση και την προώθηση
ζητημάτων που αφορούν τους φοιτητές. Προωθεί
ακόμη συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού, όπως επίσης και τον Υπουργό Υγείας.
Η επαναφορά της Δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης και το μεγάλο ζήτημα με τα φοιτητικά
επιδόματα αποτελούν βασική διεκδίκηση για το
Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης.
Οι φοιτητές τα τελευταία χρόνια δέχονται
αλλεπάλληλα κτυπήματα. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ
– Αναστασιάδη όντως έθεσε την Παιδεία στο
στόχαστρο, όπως προεκλογικά δεσμεύτηκε. Το
2013 η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στα κρατικά νοσηλευτήρια δέχεται νέες ρυθμίσεις.
Ανάμεσα σε αυτές η κατάργηση της κατηγορίας
δικαιούχων «Β», η διαφοροποίηση των
εισοδηματικών κριτηρίων, η εισαγωγή νέων τελών
για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις, όπως
επίσης και αύξηση των τελών που καταβάλλονται
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Από την 1η
Αυγούστου 2013 έχει καταργηθεί και η δυνατότητα
παροχής Δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
στους φοιτητές. Μέσα από τη Γενική Συνέλευση,
οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχαν
εγκρίνει την προώθηση σχετικής επιστολής
σε Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας.
Μάλιστα η σχετική επιστολή είχε συνυπογραφεί
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Χριστοφίδη. Δυστυχώς όμως για ακόμη μια φορά
μας γύρισαν την πλάτη καθώς δεν μπήκαν ποτέ
στη διαδικασία να μας δώσουν κάποια απάντηση.
Τα φοιτητικά επιδόματα από το 2013, έχουν
ξεκληριστεί. Απέκοψαν 7 εκατομμύρια από
το κονδύλι των φοιτητικών επιδομάτων και
τροποποίησαν με παραλογισμό τα κριτήρια.
Το 2016 τα κονδύλια για τα φοιτητικά
επιδόματα ανερχόταν στις €66.890.000.
Το 2017 τα κονδύλια ανέρχονται σε
€53.930.498 για τη φοιτητική χορηγία
και €5.000.000 για το φοιτητικό πακέτο,
δηλαδή σύνολο €58.930.000. Μειωμένα
κατά €7.959.502. Και ο πόλεμος
ενάντια στην Παιδεία του τόπου και
στην νέα γενιά, δεν σταματά εκεί.
Ο προϋπολογισμός του 2018, για τα
φοιτητικά επιδόματα είναι μειωμένος
ακόμη 8 εκατομμύρια. Εδώ και πέραν
των 4 χρόνων η στάση της Κυβέρνησης
ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, έχει οδηγήσει όλο
και περισσότερους νέους ακόμα και του
Πανεπιστημίου Κύπρου να σταματήσουν τις
σπουδές τους λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Στη λυσσαλέα επίθεση στη Τριτοβάθμια Δημόσια
και Δωρεάν Παιδεία, η ακατάρτιστη Φοιτητική
Ένωση το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να
σταυρώσει τα χέρια και να παρακολουθήσει από
τα παρασκήνια. Μπροστά στο κατακρεούργημα
των φοιτητικών επιδομάτων, το μόνο που είχε
να κάνει ήταν να αφήσει τους φοιτητές του
μεγαλύτερου Δημόσιου Πανεπιστήμιου του τόπου,
έξω από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις.
Η καταρτισμένη πλέον, Φ.Ε.ΠΑΝ. δεν έχει
τέτοιο όραμα ούτε για τους φοιτητές, ούτε
για την Εκπαίδευση και την Παιδεία. Σε όσους
μανιασμένα επιθυμούν μια Παιδεία για λίγους
και εκλεκτούς θα βρουν την Φ.Ε.ΠΑΝ. απέναντι
τους. Γιατί αυτή είναι η Φοιτητική Ένωση που
ονειρευτήκαμε. Δραστήρια, μάχιμη, ενεργή. Αυτή
είναι η Φοιτητική Ένωση που ονειρευτήκαμε,
έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των
φοιτητών και να είναι πλάι στον κάθε φοιτητή.

•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
Γενική Γραμματέας Φ.Ε.ΠΑΝ
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ναμφίβολα, ένα από τα ισχυρότερα μέσα και εργαλεία που
χρησιμοποιεί το καπιταλιστικό σύστημα για την διατήρηση και την
ενίσχυση της κυριαρχίας του είναι, η με κάθε τρόπο, διάσπαση της
εργατικής τάξης. Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή
του (που είναι και πολλά) το καπιταλιστικό σύστημα προσπαθεί
– και δυστυχώς επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό – να παραπλανεί
τις συνειδήσεις των εργαζομένων, να στρέφει τη μια μερίδα εργαζομένων
απέναντι στην άλλη, αποκρύπτοντας τις πραγματικές αιτίες της δυστυχίας και
της εκμετάλλευσης της οποίας τυγχάνουν.
Σε αυτή τη γραμμή δεν θα μπορούσε παρά να είναι συνεπέστατη και η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – Συναγερμού. Με τη συγκεκριμένη πρακτική πορεύτηκε από
την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη διακυβέρνηση και χωρίς καμιά αμφιβολία
με αυτήν θα συνεχίσει να πολιτεύεται για όσο διάστημα παραμείνει εκεί, που
ελπίζουμε να μην είναι περισσότερο από αυτό που απομένει μέχρι τις επερχόμενες
προεδρικές εκλογές.
Αφορμή για να γραφτούν αυτά υπήρξε η πρόσφατη διαφορά ανάμεσα στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα και στην Κυβέρνηση για τη Συμφωνία Πλαισίου 2015-2018. Με βάση
τη συμφωνία αυτή προέκυπτε ότι για τη χρονιά 2017-2018, μετά και από 2
χρονιές παγώματος των όποιων αυξήσεων, υπήρχε περιθώριο για ικανοποίηση
πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών, κάτι που
οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ζήτησαν όπως συζητηθεί ανάμεσα στους
εμπλεκόμενους. Ο Υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε να συζητήσει διακόπτοντας
με αυτό τον τρόπο το διάλογο κατά παράβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο. Τονίζεται
ότι από το 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τρέχει μια αποκοπή μισθών από
το 3,8% μέχρι και 17,5% που επιστρέφει στο κράτος πάνω από €250εκ. ετησίως.
Μετά από δυναμική αντίδραση των εργαζομένων και εξαγγελία 3ωρης στάσης
εργασίας η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να συμφωνήσει εκ νέου
σε εφαρμογή της Συμφωνίας.
Από το πιο πάνω προκύπτουν ορισμένα αξιοσημείωτα στοιχεία. Το πρώτο και
σημαντικότερο κατά τη δική μας αντίληψη είναι το γεγονός ότι ανεξάρτητα από
την κατάληξη, μια κυβέρνηση διακόπτει το διάλογο, παραβιάζοντας μια συμφωνία
η οποία υπήρξε προϊόν δικής της διαβούλευσης και συγκατάθεσης. Πέραν από
τα ξεκάθαρα θέματα ασυνέπειας και αναξιοπιστίας που προκύπτουν, ποιο
πραγματικά, είναι το μήνυμα που στέλνει μια τέτοια κίνηση από την κυβέρνηση
στον ιδιωτικό τομέα; Πώς μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την
ασυδοσία των εργοδοτών και να προστατέψει τις εργασιακές σχέσεις;
Ένα δεύτερο στοιχείο που συμβάλει στην εμπειρία και τη δράση του εργατικού
κινήματος της Κύπρου, είναι η αποφασιστικότητα και η επιμονή των εργαζομένων
η οποία επέδρασε καταλυτικά στο να γίνουν δεύτερες σκέψεις από πλευράς
κράτους.
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Η υπεύθυνη στάση που κράτησαν οι εργαζόμενοι ιδιαίτερα του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου πολλές φορές ετεροβαρώς
κλήθηκαν να πληρώσουν τα σπασμένα, δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ηττοπάθεια
και μοιρολατρία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ξαναβγούν στο προσκήνιο, να
διεκδικήσουν όσα έχουν συμφωνηθεί και να παλέψουν για περαιτέρω βελτίωση
των συνθηκών εργασίας, των αμοιβών και γενικότερα των δικαιωμάτων και
ωφελημάτων τους. Δεν δημιούργησαν την κρίση και οφείλουν να καταπολεμήσουν
σε όλα τα μέτωπα την αντίληψη που τους θέλει να την πληρώνουν.
Η αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα συνδέεται άμεσα με όσα έχουν αναφερθεί στην αρχή.
Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχει μια δυστοκία να σταθούμε απέναντι στη λογική που
θέλει τους Δημόσιους Υπαλλήλους να είναι εχθροί των υπόλοιπων εργαζομένων
και οι μισθοί και τα ωφελήματά τους, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι βασικές αιτίες
της κρίσης. Οι όποιες παθογένειες του Δημόσιου και Ημιδημόσιου τομέα, των
Ημικρατικών Οργανισμών, οι στρεβλώσεις στις αμοιβές ιδιαίτερα των ανώτατων
και διευθυντικών στελεχών, δεν αναιρούν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς
τους τομείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης της Κύπρου
και της κοινωνικής συμμαχίας που οφείλει να αντισταθεί και να αντιδράσει στον
εργασιακό μεσαίωνα. Ποτέ και πουθενά η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
των εργαζόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν επέφερε βελτίωση στην
θέση των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα ή στη ζωή των ανέργων. Το αντίθετο
είναι που συμβαίνει.
Έχει ιδιαίτερη σημασία, λοιπόν, η ρητορική και η πρακτική που θέλει το ένα
κομμάτι της εργατικής τάξης να στρέφεται ενάντια στο άλλο να μας βρίσκει
έτοιμους και αντιμέτωπους. Είτε η λογική αυτή θέλει ως εχθρούς μας τους
μετανάστες που δήθεν «έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές» είτε τον
εργαζόμενο που απολαμβάνει κάποια ωφελήματα απέναντι σε κάποιον με
λιγότερα, είτε ακόμη και τον εργαζόμενο με τα στοιχειώδη να βρίσκεται απέναντι
σε ένα άνεργο. Ούτε βέβαια η αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στη νέα γενιά και
στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Ταξικό το σύστημα, ταξικές και
οι αντιθέσεις του. Και απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό, οφείλουμε να
αντιπαραβάλουμε την ενότητα την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα της
τάξης μας για αντίσταση και αξιοπρέπεια με το βλέμμα πάντα στραμμένο σε μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Λάρνακας
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αράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από
την ηρωική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου
τον Νοέμβριο του 1973 στην Αθήνα. Τα γεγονότα στο
Πολυτεχνείο, με πρωταγωνιστές του φοιτητές του, είναι
για μας φάρος στους αγώνες που έχουμε να δώσουμε ως κυπριακό
φοιτητικό κίνημα, αλλά και την μάχη ενάντια στον Ιμπεριαλισμό με
μια πατρίδα μοιρασμένη λόγω των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων.

Στις 17 Νοεμβρίου τα τανκς κατεβαίνουν και περικυκλώνουν το Πολυτεχνείο,
ενώ οι φοιτητές φώναζαν «μην πυροβολείτε είμαστε αδέλφια σας» , «ο
στρατός είναι λαϊκός». Οι πυροβολισμοί δεν σταματούσαν και τότε οι φοιτητές
ξεκίνησαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο. Γύρω στης 3 το πρωί το τανκς
γκρεμίζει την κεντρική πύλη του πανεπιστημίου , ενώ στον χώρο εισέρχονται
και στρατιώτες των ΛΟΚ και πυροβολούν ενάντια στους έγκλειστους
φοιτητές, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες να είναι ο απολογισμός της
ημέρας. Η θυσία τους δεν πήγε όμως χαμένη, καθώς άνοιξε ο δρόμος
Την 21η Απριλίου 1967 η Χούντα των συνταγματαρχών, με την
για την κατάρρευση της δικτατορίας και χιλιάδες νέοι και νέες από το
βοήθεια του ΝΑΤΟ και των Η.Π.Α., καταλεί την δημοκρατία και με
παράδειγμα του Πολυτεχνείου διαπαιδαγωγήθηκαν με τα ιδανικά του
πραξικόπημα ανέρχεται στην εξουσία. Το πραξικόπημα έγινε στο
αγώνα. Ανάμεσά τους και αρκετοί Κύπριοι φοιτητές.
όνομα του «κομμουνιστικού κινδύνου». Οι λόγοι όμως που έφεραν
την επταετή δικτατορία στην Ελλάδα, ήταν για να εξυπηρετηθούν
Η Χούντα των συνταγματαρχών δεν ήταν δυστυχώς κάτι το ξένο και
οι εσωτερικές ανάγκες του συστήματος, καθώς υπήρχαν σοβαρά
για μας στην Κύπρο. Το αμερικανόδουλο καθεστώς, θυσίασε και τη
προβλήματα ανάμεσα στα αστικά κόμματα και τον τότε βασιλιά
δημοκρατία στο νησί μας, για τα γεωγραφικά συμφέροντα του ΝΑΤΟ
της Ελλάδας, αλλά και για να στηριχθούν οι επιδιώξεις του
και των ΗΠΑ. Η Χούντα ενθάρρυνε την ακροδεξιά οργάνωση Ε.Ο.Κ.Α
Αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Μια Χούντα που
΄Β στην Κύπρο το 1969 να ξεκινήσει «ένοπλο αγώνα» για ένωση με
επέβαλε καθεστώς τρόμου στην χώρα και ήταν υπεύθυνη για φρικτά
την Ελλάδα και ανατροπή του προέδρου Μακαρίου, φυσικά μέσα
βασανιστήρια, φυλακίσεις ακόμα και εκτελέσεις δημοκρατικών,
σε αντικομουνιστική υστερία, ενώ μετέπειτα μαζί διέπραξαν και το
προοδευτικών και κομμουνιστών.
προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, που κορυφώθηκε
στις 20 του Ιούλη 1974 με την τούρκικη εισβολή. Το προδοτικό
Στις 14 Νοεμβρίου 1973 ημέρα Τετάρτη, ξεκινά η κατάληψη του
πραξικόπημα της Χούντας και της Ε.Ο.Κ.Α Β’ καθώς και η εισβολή
Πολυτεχνείου από φοιτητές και φτιάχνεται ο πρώτος ραδιοφωνικός
στο νησί μας σήμαναν το τέλος της δικτατορίας στην Ελλάδα.
πομπός σε λιγότερο από μια ώρα. Πολύς κόσμος μαζεύεται έξω από το
Πολυτεχνείο μέχρι το βράδυ. Στις 15 Νοεμβρίου μετά την κατάληψη
Σαράντα τέσσερα χρόνια έχουν συμπληρωθεί φέτος από
του πολυτεχνείου, ο αριθμός του κόσμου αυξάνεται ραγδαία και
την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και ακόμα η
αποκτά χαρακτήρα παλλαϊκού ξεσηκωμού, δίπλα στα συνθήματα
Κύπρος πληρώνει τις πράξεις της Χούντας και του οργάνου
«Ψωμί – Παιδεία- Ελευθερία» , «Έξω το ΝΑΤΟ-έξω η ΗΠΑ» και «Κάτω
της, την Ε.Ο.Κ.Α Β’. Σήμερα, οφείλουμε σαν νέα γενιά να
η Χούντα». Η 16η Νοεμβρίου είναι η μέρα της κορύφωσης, καθώς οι
είμαστε μπροστάρηδες στον αγώνα για επανένωση, να
φοιτητές της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης προχωρούν και αυτοί σε
αναπτύξουμε αντιιμπεριαλιστική δράση κόντρα σε όσους
καταλήψεις. Στην Αθήνα χιλιάδες κόσμος κατεβαίνει στο Πολυτεχνείο.
εντός και εκτός Κύπρου νοσταλγούν εμπλοκή του ΝΑΤΟ
Περίπου 150 χιλιάδες του λαού είναι στους δρόμους. Η αστυνομία
στο εθνικό μας ζήτημα , για πλήρη αποστρατικοποίηση
της Χούντας χτυπά τον λαό χωρίς όμως να μπορεί να διαλύσει τις
του νησιού μας μακριά από ιμπεριαλιστικές εγγυήσεις
διαδηλώσεις και αργά το απόγευμα έχουμε τους πρώτους νεκρούς.
ως συστατικό στοιχείο επίτευξης πραγματικής ειρήνης,
προόδου και ανεξαρτησίας στο νησί.
•Παντελίνα Κούκου
Mέλος Τοπικής Οργάνωσης ΕΔΟΝ Αθήνας
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πό την 1η Οκτωβρίου, η λεγόμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείας
Κύπρου», επέβαλε τους ονομαζόμενους «τελωνειακούς δασμούς» στα
αγαθά που αποστέλλονται ως βοήθεια στους εγκλωβισμένους από
την Κυβέρνηση. Πλέον, οι Ελληνοκύπριοι και οι Μαρωνίτες οι οποίοι
διαμένουν στα κατεχόμενα εδάφη παραγκωνίζονται ακόμη περισσότερο, αφού
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την ήδη δύσκολη καθημερινότητα
τους.
Η εν λόγω ενέργεια έγινε με αφορμή το γεγονός ότι, κατά τον Υπουργό
Εξωτερικών του ψευδοκράτους, αυτά τα αγαθά τα οποία παρέχονται στους
εγκλωβισμένους, δεν τους χρησιμεύουν με αποτέλεσμα οι ίδιοι να τα πουλούν
παρακάτω. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να υφίσταται και τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης πρακτικής μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτά προβλήματα
στους εγκλωβισμένους, οι οποίοι αναμένουν αυτές τις προμήθειες.
Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντάνα, τέτοιες ενέργειες
δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν ακόμη ένα πισωγύρισμα στην διαδικασία
επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των δύο
κοινοτήτων αποτελούν διπλοπόδι μπροστά στα οποιαδήποτε βήματα γίνονται προς
μια βιώσιμη και ειρηνική λύση. Τέτοιες πρακτικές ευνοούν μόνο τις σοβινιστικές
απόψεις, οι οποίες εκκολάπτονται και στις δύο πλευρές.
Το ΑΚΕΛ διαχρονικά στο πλευρό των εγκλωβισμένων...
Το ΑΚΕΛ διαχρονικά στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα από τους
εγκλωβισμένους μας. Η απόφαση εκατοντάδων Ελληνοκύπριων να μείνουν
εγκλωβισμένοι στην καρδιά της κατοχής θα πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζεται
από την πολιτεία ως πράξη ηρωισμού. Η έμπρακτη στήριξη των εγκλωβισμένων
μας, που υπήρξε επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, αποτελεί στοιχειώδη
αναγνώριση της θυσίας τους και δεν μπορεί να τεθεί κάτω από τη λογική των
εξοικονομήσεων και των πολιτικών λιτότητας και θα πρέπει με κάθε τρόπο να
λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των εγκλωβισμένων μας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, συν. Στέφανος
Στεφάνου συγκεκριμένα ανέφερε πως « η απαράδεκτη και καταδικαστέα πρόθεση
των Τ/Κ να επιβάλουν δασμούς είχε ως αποτέλεσμα να μην αποσταλούν τρόφιμα
στους εγκλωβισμένους. Η στάση της «κυβέρνησης», σημειώνεται, «τραυματίζει
σοβαρά την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες» και την προοπτική
επίλυσης. Τόνισε ωστόσο πως αυτές οι ενέργειες προέρχονται από δυνάμεις
στα κατεχόμενα που πολεμούν τη λύση του Κυπριακού».
Πιστοί στις αρχές του κόμματος μας, ως ΕΔΟΝ διεκδικούμε:
-Τη λήψη όλων των μέτρων και αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία των
σχολείων που βρίσκονται στα κατεχόμενα με στόχο τη διασφάλιση του υψηλότερου
επιπέδου εκπαίδευσης και αγωγής των εγκλωβισμένων παιδιών.
-Την ανάπτυξη περαιτέρω προγραμμάτων ενασχόλησης των εγκλωβισμένων
παιδιών και προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών και ανάπτυξης άλλων
ενδιαφερόντων.
-Εξαίρεση των εγκλωβισμένων από τις χρεώσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια
και παροχή κάθε στήριξης για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ιατρικής
περίθαλψης.
-Συνεχή παρακολούθηση των αναγκών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
εγκλωβισμένοι στην καθημερινότητά τους, όπως είναι η παραχώρηση τροφίμων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του ΟΗΕ, η στήριξη των ηλικιωμένων
με κατ’ οίκον φροντίδα, διευκολύνσεις για απρόσκοπτη επικοινωνία με τις
οικογένειές τους στις ελεύθερες περιοχές κ.ά.
Περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών των
εγκλωβισμένων.
Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε.
Κάθε φορά που οδηγούμαστε σε ένα καινούριο ναυάγιο των συνομιλιών, τα
πλήγματα τα υπομένει ο κυπριακός λαός. Η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία
αποτελεί την μόνη λύση στο κάθε αδιέξοδο. Το εν λόγω γεγονός καταδεικνύει
πως το κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, επέφερε και επιφέρει
πολλά προβλήματα στον τόπο μας.
Τώρα είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας λύσης που θα διέπεται
από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες και ως εκ τούτου, θα συμπεριφέρεται ισότιμα
σε όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους,
Αρμένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους.
•Άντρεα Κώστα
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πό τις Σφαγές της Χίου ως τη Guernica και τις σημερινές αναφορές
στις σύγχρονες καταστροφές, την
προσφυγική και οικονομική κρίση και
τη φτωχοποίηση των λαών η τέχνη
στέκει ως η άγρυπνη συνείδηση της
κοινωνίας. Η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο
κρατικής παρέμβασης για τη διαμόρφωση
κοινωνικής συνείδησης σε εποχές κρίσης όπως
η τέχνη της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και
αργότερα της ναζιστικής Γερμανίας, η τέχνη του
New Deal (το διάστημα της «μεγάλης ύφεσης» στην οικονομία των ΗΠΑ
πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), η τέχνη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
που εξυπηρετούσε τις τεράστιες ανάγκες κατάταξης στρατιωτών
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η τέχνη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
στην ΕΣΣΔ κ.ά.
«Η τέχνη του δρόμου» ή graffiti, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, έκανε
την πρώτη της εμφάνιση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την μορφή
αντιφασιστικών συνθημάτων. Η αρχή του κινήματος με τη μορφή
που το ξέρουμε σήμερα, έγινε από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο και
στα ίδια μέρη όπου αναπτύχθηκε και το Hip Hop, γι’ αυτό και συχνά
συνδέεται με αυτή την κουλτούρα.
Ξεκίνησε στην Αμερική στα μέσα της δεκαετίας
του 1960 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά
από πολιτικούς ακτιβιστές που
ήθελαν να δημοσιοποιήσουν την
άποψή τους και συνδέεται σε
αρκετές περιπτώσεις με τις
κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες της περιόδου.
Ένα παράδειγμα είναι
η «επανάσταση» των
μαθητών στην Αμερική
τη δεκαετία του 1960
που με το σλόγκαν “Τhe
Wall Will have their Say”,
οι τοίχοι των σχολείων της
χώρας γέμισαν με ποίηση
και πολιτικά μηνύματα. Την
δεκαετία του 1970 πλέον το graffiti είχε αποκτήσει νέες τεχνικές
είχε κατακλύσει το μετρό της Νέας
Υόρκης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και από
συμμορίες που οριοθετούσαν με αυτό τον τρόπο
την περιοχή τους.

και

Τις τελευταίες 2 δεκαετίες χιλιάδες δημιουργοί
χρησιμοποιούν τις κλασσικές τεχνικές ή επινοούν
ακόμα και νέες για να επικοινωνήσουν μαζικά με
το κοινό. Ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει την
δική του ιστορία είναι ο Banksy και η αναγνώρισή
του από την παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα
πλέον είναι δεδομένη αφού είναι ένας από τους
κορυφαίους πολιτικοποιημένους εκπρόσωπους
της Street Art σήμερα.
Σήμερα, το graffiti αποτελεί μια εναλλακτική μορφή έκφρασης η
οποία γίνεται όλο και πιο έντονη καθώς φτάνουμε στο τέλος της
δεκαετίας του 2010. Η οικονομική κρίση που έπληξε κυρίως
τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η κρίση στη Μέση Ανατολή
και το κύμα προσφύγων στη Μεσόγειο με όλες τις τραγικές
του συνέπειες, η έξαρση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
στις ΗΠΑ μαζί με την έξαρση της κινδυνολογίας λόγω των
τελευταίων τρομοκρατικών ενεργειών ανά το παγκόσμιο,
διαμόρφωσαν το κλίμα της εποχής. Ένα κλίμα φόβου
αλλά την ίδια ώρα και κριτικής για όλα όσα συμβαίνουν
γύρω μας.
Graffiti στο κέντρο της Αθήνας που αφορούν κυρίως
την οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα, graffiti υπέρ της επαναστατικής κυβέρνησης σε Κούβα και
Βενεζουέλα, graffiti για την ανεξαρτησία της Καταλονίας,
για το προσφυγικό ζήτημα, για τον καπιταλισμό, graffiti
εναντίον των πολέμων αλλά και της πολιτικής σκηνής
των ΗΠΑ. Όλα αυτά αποτελούν τρανταχτές αποδείξεις
του γεγονότος ότι το Graffiti είναι ο μεγάλος εκπρόσωπος,
όχι απλά της Street Art, αλλά και του εκάστοτε κοινωνικού
προβληματισμού ή αγώνα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
•Άννα Παναγιώτου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Διαβάστε στο επόμενο τεύχος το Β’ Μέρος
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Χρήστος Θηβαίος- Μαρία Παπαγεωργίου
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος συναντά την πιο ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα εκπρόσωπο της
νεότερης γενιάς, τη Μαρία Παπαγεωργίου.
Τραγουδοποιός σπάνιας ευαισθησίας
και ερμηνευτής υψηλών επιδόσεων ο
Χρήστος Θηβαίος διαλέγει τα αγαπημένα
του τραγούδια από την πορεία του στη
μουσική αλλά και άλλα που έχει αγαπήσει,
από εκλεκτούς συναδέλφους του.Μαζί
του η Μαρία Παπαγεωργίου. Το κορίτσι με
την κόκκινη κιθάρα που καταφέρνει στις
παραστάσεις της να παντρέψει φαινομενικά
αταίριαστα ακούσματα και καλλιτέχνες
κερδίζοντας την αποδοχή του κοινού, μας
ταξιδεύει παρέα με τους συνεργάτες της, σε
όλα τα μήκη και τα πλάτης της ελληνικής –
και όχι μόνο- μουσικής σκηνής.

Που
και πότε;
Μουσική Σκηνή Down Town, Λευκωσία στις
9 Νοεμβρίου
Ravens, Λεμεσός στις 11 Νοεμβρίου

Στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη
Χαρακτηρισμένη ως η «φωνή του Μίκη Θεοδωράκη από τη νέα γενιά» η Μπέττυ Χαρλαύτη και ο πιανίστας
Γιάννης Μπελώνης συμπράττουν με τη Χορωδία Εμμέλεια, υπό τη μαέστρο Ελένη Κυπριανού σε μια
συναυλία αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη. Οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σταθερά κοντά στον συνθέτη
και την Ορχήστρα του τα τελευταία χρόνια, ερμηνεύοντας το έργο του σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο δίσκος τους με τραγούδια του συνθέτη, ο οποίος ηχογραφήθηκε με την Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής
της ΕΡΤ. Αυτή τη φορά
ενώνουν τις δυνάμεις
τους με την Εμμέλεια, μια
χορωδία με περγαμηνές
και βαθιά γνώση του
έργου του μεγάλου
συνθέτη.

Που;
Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός
Πότε;
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου,
στις 20:30

Time Revised
Το Μουσείο Πιερίδη – Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου , σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φοίβου
Σταυρίδη - Αρχεία Λάρνακας, σας προσκαλεί στην ομαδική έκθεση «Time Revised».
Η έκθεση πραγματεύεται την αντίληψη του χρόνου στο έργο των καλλιτεχνών της γενιάς του
20ου αιώνα. Μέσα από τις δημιουργίες των νεαρών καλλιτεχνών της Λάρνακας, γεννημένων
συγκεκριμένα από το 1980 μέχρι το 2000, διερευνείται η αντίληψη και το βάρος που προσλαμβάνει
ο χρόνος, από τη δική τους οπτική γωνία και κατά συνέπεια ο ρόλος του στην έκφραση, έμπνευση
και τις δημιουργίες τους. Η έκθεση «Time Revised» αποσκοπεί σε μια πειραματική προσπάθεια
αντιμετώπισης της αίσθησης του Παρελθόντος, ως αναγκαία διαδικασία προβολής του Μέλλοντος,
μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης.
Καλλιτέχνες: Αντωνίου Γιώργος, Γεωργιάδης Γιώργος, Εμπεδοκλή Έλλη, Ζάκου Αριάνα, Κάπελλου
Κασσιανή, Χειμώνας Δημήτρης

Που; Μουσείο Πιερίδη, Ζήνωνος Κιτιέως 4 , Λάρνακα
Πότε;
Δευτέρα - Πέμπτη 9:00-16:00 και Παρασκευή & Σάββατο 9:00-13:00
Μέχρι το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου

Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη
Το Περιφερειακό Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία αναβαθμίζει συνεχώς την
Παιδική του Σκηνή με γνώμονα πάντα τη σωστή, υγιή ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Μια θεατρική παράσταση για παιδιά είναι μια υπεύθυνη και ευαίσθητη δουλειά. Ταυτόχρονα πρέπει
να είναι μια ανεξάντλητη πηγή ερεθισμάτων που εξάπτει τη φαντασία και δίνει άπειρες αφορμές
για συζήτηση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό. Έτσι, μια ακόμη δημιουργική πρόταση και
πάνω απ’ όλα με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους προτείνει και για φέτος το Θέατρο «ΣΚΑΛΑ»,
επιλέγοντας το έργο «Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη» το αγαπημένο και πολυδιαβασμένο έργο
του Δημήτρη Ποταμίτη, σε μια μοντέρνα κ σύγχρονη εκδοχή υπό την σκηνοθετική επιμέλεια της
Μόνικας Μελέκη.
Ένα έργο που περικλείει τρεις κωμωδίες του «παππού» Αριστοφάνη σε μια εκπληκτική, ειδική
διασκευή για παιδιά – την «Ειρήνη», «τον Πλούτο» και «Τα Πουλιά». Ένα έργο με άξονες το μήνυμα
της ΕΙΡΗΝΗΣ και της ΕΛΠΙΔΑΣ για ένα καλύτερο κόσμο. Της ελπίδας που σαλεύει σ’ όλα τα έργα
του Αριστοφάνη σαν «πράσινο ελιάς κλωνάρι», σαν «πυροφάνι μες τη νύχτα».

Πότε;
Κάθε Κυριακή μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, στις 10:30
Που;
Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ»
Λιοντάρια
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το συγκλονιστικό έργο “Λιοντάρια” των
Βασίλη Μαυρογεωργίου και Κώστα Γάκη, σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου..
Μια ιστορία αλληγορική που μεταφέρει απλά, τρυφερά, εξοργιστικά τη βαρβαρότητα του
πολέμου μέσα από τα μάτια των πιο ανυπεράσπιστων και αθώων θυμάτων του. Το έργο αφορά
τέσσερα λιοντάρια στο ζωολογικό κήπο της Βαγδάτης και τις περιπέτειές τους όταν, κατά τη
διάρκεια αμερικανικών βομβαρδισμών της πόλης, τα κλουβιά τους διαλύονται και αυτά βρίσκουν
αναπάντεχα την ελευθερία τους. Το θεατρικό έργο των Βασίλη Παπαγεωργίου και Κώστα Γάκη
είναι εμπνευσμένο από το κόμικ “Pride of Baghdad”, το οποίο είναι με τη σειρά του βασισμένο σε
πραγματικά γεγονότα.
Σ έναν κόσμο που
καθημερινά παιδιά
πνίγονται στις θάλασσές στη
προσπάθεια να «γλιτώσουν
από τη φωτιά του ουρανού»,
τα λιοντάρια βρυχώνται
με την ελπίδα να βρουν τη
χαμένη σαβάνα. Η αγέλη
παλεύει για την επιβίωσή
της και την κατάκτηση
της ελευθερίας της αλλά
καταλήγει «…καύσιμη ύλη»
για τη «….Νέα Τάξη». Ένα
έργο βαθιά ανθρώπινο
που πραγματεύεται την
ελευθερία, τον πόλεμο, και
το ηθικό παράστημα των
ανθρώπων.

Που και
πότε;
Flea Theatre ,Γιάννη

Κορομία 2, Καϊμακλί,
Λευκωσία
Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου
κάθε Σάββατο και Κυριακή
στις 20:30
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19ο ΠΦΝΦ
Το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών διεξάχθηκε στο Σότσι της Ρωσίας από
τις 14 μέχρι τις 22 του Οκτώβρη. Το φεστιβάλ
έδωσε χώρο σε πέραν των 20000 νέων από 150
χώρες να συναντηθούν, να συζητήσουν και να
προβληματιστούν δυναμώνοντας τις μεταξύ
τους σχέσεις. Σε πνεύμα αλληλεγγύης και με
μαχητική διάθεση για αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό οι αντιπροσωπίες του Φεστιβάλ
βροντοφώναξαν «για ειρήνη, αλληλεγγύη και
κοινωνική δικαιοσύνη αγωνιζόμαστε ενάντια
στον ιμπεριαλισμό. Τιμώντας το παρελθόν
μας, χτίζουμε το μέλλον».

Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία

Τελετή έναρξης

Η κυπριακή αποστολή

Αντιιμπεριαλιστικό δικαστήριο.
Η υπόθεση της Κύπρου

Εισηγήσεις στα σεμινάρια από
την κυπριακή αποστολή.

Μαζί με τις υπόλοιπες οργανώσεις και νεολαίες,
η ΕΠΕ Κύπρου και η αντιπροσωπεία της, έδωσαν
μαζικά το παρών τους αντιπροσωπεύοντας την
χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με
40μελή αντιπροσωπεία, Ε/κ και Τ/κ νέων,
η Κύπρος δήλωσε παρών σε κάθε επίπεδο
και κομμάτι του 19ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ,
φέρνοντας το μικρό μας νησί στο προσκήνιου
του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος. Επικεφαλής της κυπριακής
αποστολής ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ και πρόεδρος της
ΕΠΕ Κύπρου, Χρίστος Χριστόφιας. Με ομιλητές
σε 9 σεμινάρια και διαλέξεις, με ξεχωριστή
παρουσία εντός του αντιιμπεριαλιστικού
δικαστηρίου για την υπόθεση της Κύπρου,
με ξεχωριστό Φόρουμ Αλληλεγγύης για το
κυπριακό πρόβλημα, με πορεία εντός του
χώρου του φεστιβάλ για την απελευθέρωση και
επανένωση του τόπου μας, με παρεμβάσεις στη
4η Διεθνή Προπαρασκευαστική Συνάντηση για
την πολιτική διακήρυξη αλλά και κυπριακούς
παραδοσιακούς χορούς τόσο στο φεστιβάλ όσο
και στο Κυπριακό πάρτι που διοργανώθηκε,
η παρουσία της Κυπριακή αποστολής ήταν
πέρα από αισθητή. Παράλληλα με δεκάδες
διμερής συναντήσεις και με καθημερινή
ολοήμερη παρουσία στο Friendship Fair στο
κυπριακό περίπτερο, οι χιλιάδες νέοι από όλες
τις χώρες ήρθαν σε επαφή με την ιστορία του
τόπου μας, τα γεγονότα που οδήγησαν στο
μοίρασμα της πατρίδας μας, τις εξελίξεις
στις διαπραγματεύσεις και την κατάσταση
στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
βιώνουμε. Μέσα από την καθημερινή επαφή
με κόσμο από όλες τις γωνιές της γης, γίναμε
δέκτες δεκάδων μηνυμάτων αλληλεγγύης και
συμπαράστασης για το δίκιο του λαού μας
αλλά και δύναμη για να συνεχίσουμε τους
αγώνες μας μέχρι την τελική δικαίωση. Η
παρουσία της ΕΠΕ Κύπρου στο 19ο ΠΦΝΦ δεν
θα μπορούσε βέβαια να επιτευχθεί σε τέτοιο
βαθμό χωρίς την καθοριστική συμβολή της
40μελούς αντιπροσωπείας της.

Ενδυνάμωση και Περιφρούρηση του
Χαρακτήρα των ΠΦΝΦ
Το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών ήταν ένα μεγάλο διεθνές γεγονός,
όπου η αντιιμπεριαλιστική, προοδευτική και
επαναστατική νεολαία διαβεβαίωσε για άλλη μια
φορά ότι στο Φεστιβάλ δεν υπάρχει χώρος για
τις αντιδραστικές, φασιστικές και σιωνιστικές
δυνάμεις. Δεν υπάρχει χώρος επίσης για τις
οποιεσδήποτε προσπάθειες περιορισμού
της πολιτικής έκφρασης του φεστιβάλ, της
ΠΟΔΝ και των οργανώσεων της. Ασυμβίβαστα
υπογραμμίζουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
ΠΟΔΝ στην προστασία του αντιφασιστικού,
αντιιμπεριαλιστικού και αντιαποικιακού
χαρακτήρα του φεστιβαλικού κινήματος
υπέρ της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.

διεθνή

Νοέμβρης
2017

23

Τελική Διακήρυξη του Φεστιβάλ

Διεθνιστική Αλληλεγγύη
στην πράξη
Όπως κάθε παγκόσμιο φεστιβάλ, έτσι
και το 19ο, αποτέλεσε το καλύτερο
βήμα για την έκφραση της διεθνιστικής
αλληλεγγύης στην πράξη. Τα φεστιβάλ
πάντοτε ήταν και παραμένουν, ο χώρος
στον οποίο οι δοκιμαζόμενοι λαοί του
κόσμου βρίσκουν το στήριγμα και
την αλληλεγγύη από το παγκόσμιο
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα για τους
αγώνες τους. Μέσα από σχεδόν 100
σεμινάρια, εργαστήρια, φόρουμ και
διαλέξεις δόθηκε η ευκαιρία στους
νέους κάθε γωνιάς της γης να μάθουν,
να συζητήσουν, να προβληματιστούν
και όλοι μαζί να ενδυναμώσουν την
πάλη τους απέναντι σε κάθε αδικία
που συντελείται τον πλανήτη. Δόθηκε η
ευκαιρία να προβληθούν οι αγώνες του
κάθε λαού απέναντι στον ιμπεριαλισμό
αλλά και τις πολιτικές λιτότητας που
επιβάλλονται. Κορυφαία στιγμή για
ακόμα ένα φεστιβάλ αποτέλεσε το αντίιμπεριαλιστικό δικαστήριο που ως θεσμός
των παγκόσμιων φεστιβάλ, έδωσε την
ευκαιρία ανάδειξης και προβολής των
ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων σε όλη την
ανθρωπότητα. Η ΕΠΕ Κύπρου μέσα από
την παρέμβαση της στο δικαστήριο μαζί
με βίντεο και ντοκουμέντα που κατέθεσε,
παρουσίασε και καταδίκασε το δίδυμο
ιμπεριαλιστικό έγκλημα κατά του λαού
μας όπως και τις συνεχιζόμενες συνέπειες
του.

Πολιτική Διακήρυξη
του 19ου ΠΦΝΦ
Την προτελευταία μέρα του φεστιβάλ μέσα
από την 4η Διεθνή Προπαρασκευαστική
Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
με την συμμετοχή δεκάδων ΕΠΕ,
αποφασίστηκε η πολιτική διακήρυξη
του φεστιβάλ. Η διακήρυξη αποτελεί
την πιο επικαιροποιημένη ανάλυση του
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος για την
διεθνή κατάσταση αλλά και τα μηνύματα
που το παγκόσμιο φεστιβάλ εκπέμπει
σε όλο τον πλανήτη. Είναι παράλληλα
το κάλεσμα σε κάθε νέο και νέα, για
συμπόρευση στον αγώνα για τον κόσμο
της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Φεστιβάλ
ολοκληρώθηκε με την πανηγυρική
συγκέντρωση της τελευταίας μέρας,
κατά την οποία μπροστά από χιλιάδες
αντιπροσώπους, ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ και
Επικεφαλής της Διεθνούς Οργανωτικής
Επιτροπής, Νικόλας Παπαδημητρίου
διάβασε την πολιτική διακήρυξη. Οι νέοι
και νέες του κόσμου με την ολοκλήρωση
του φεστιβάλ, έδωσαν την υπόσχεση για
συνέχιση του αγώνα μέχρι να ηττηθεί
ο ιμπεριαλισμός, δίνοντας παράλληλα
ραντεβού στο 20ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών.

Το κυπριακό Μπλοκ στην πορεία προς τιμή των 100 χρόνων της ΜΟΣΕ

Έκθεση αφίσας για τα 100 χρόνια ΜΟΣΕ

Φόρουμ Αλληλεγγύης για την Κύπρο

Πορεία εντός του Φεστιβάλ για το κυπριακό πρόβλημα

Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί εντός
του 19ου Π.Φ.Ν.Φ.

•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Εκδήλωση στο τέλος της πορείας προς τιμήν των
100 χρόνων της ΜΟΣΕ
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