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πολιτική

Κυπριακό – Ας τερματίσουμε τα
παιχνίδια και ας χτίσουμε την
επανενωμένη Κύπρο
Δυστυχώς, η στασιμότητα στο κυπριακό πρόβλημα
παραμένει, γεγονός που διαπιστώνεται μέσα από τις
δηλώσεις του εκπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ αμέσως μετά
το δείπνο των ηγετών των δύο κοινοτήτων, τονίζοντας
την ανάγκη βούλησης και από τις δύο πλευρές ενώ
ταυτόχρονα δήλωνε τη διαθεσιμότητα του ΓΓ του ΟΗΕ.
Οφείλουν οι δύο πλευρές να επαναρχίσουν τις
διαπραγματεύσεις άμεσα, από το σημείο που διακόπηκαν,
διαφυλάσσοντας το υλικό που συσσωρεύτηκε κατά
τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε
στην Τουρκία να εκμεταλλευτεί τα αδιέξοδα και να
δημιουργήσει νέα τετελεσμένα.
Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη οφείλει να σταματήσει να
επιρρίπτει ευθύνες σε άλλους για την κριτική που ασκούν
και να αντιμετωπίσει τον κυπριακό λαό με ειλικρίνεια, να
τολμήσει έστω και τώρα να αναφέρει πως θα προχωρήσει
και ποιες είναι οι προθέσεις της δικής μας πλευράς.
Οι πρόσφατες τοποθετήσεις τόσο από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, όσο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
φανερώνουν την πρόθεση της Κυβέρνησης να ασχοληθεί με
οτιδήποτε άλλο εκτός από τη προσπάθεια για επανέναρξη
των συνομιλιών. Η Αριστερά σ’ αυτό τον τόπο ενίοτε
είχε ξεκάθαρες θέσεις και τολμούσε να τις υποστηρίξει.
Δεν πέτυχε κανείς να της στερήσει το λόγο, ούτε θα το
επιτρέψουμε. Ακόμη και οι πολέμιοι της Αριστεράς και της
λύσης του Κυπριακού έχουν να δηλώνουν για τη συνέπεια
μας σε θέματα αρχών που άπτονται στο Κυπριακό.
Ας αξιοποιήσουμε την πρόταση Ακκιντζί για στρατηγική
συμφωνία στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες που
θα δίνει επιτέλους ξανά ελπίδα για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων. Μ’ αυτό το πλαίσιο καταργείται
η Συνθήκη Εγγυήσεων, τερματίζονται τα επεμβατικά
δικαιώματα και επιστρέφεται η Μόρφου υπό
ελληνοκυπριακή διοίκηση. Έστω και τώρα οφείλει ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης να αποδείξει ότι η στάση του και
η αποδοχή όπως έλεγε του πλαισίου Γκουτιέρες δεν ήταν
κούφια λόγια.

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την
απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού
μας, καλώντας τους δύο ηγέτες να υπερπηδήσουν τα όποια
προβλήματα αντιμετωπίζουν για την επανέναρξη των
συνομιλίων και στρωθούν στην επίλυση του Κυπριακού.

Φοιτητικές Εκλογές – Εντολή για
ενδυνάμωση των αγώνων των
φοιτητών
Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση των Φοιτητικών Εκλογών
(απομένουν οι εκλογές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μόσχα
και Ηράκλειο) δε θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε
τα αποτελέσματα. Για ακόμη μία χρονιά η παράταξη
της Αριστεράς, η Προοδευτική παραμένει ισχυρή και
ενδυναμωμένη με αρκετά ψηλά ποσοστά. Αυτή η στήριξη των
φοιτητών δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού η Προοδευτική
από ιδρύσεως της πρωτοστατεί σε όλους τους αγώνες του
φοιτητικού κινήματος.
Από το 2014, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει επιτεθεί
στα δικαιώματα των φοιτητών και σε συνδυασμό με την
καταστροφική της εισήγηση για το κούρεμα των καταθέσεων
το 2013, έχουν πετύχει την αισθητή μείωση των φοιτητών
ιδιαίτερα στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Ανεξαρτήτως του
αποτελέσματος των φοιτητικών εκλογών η Προοδευτική θα
συνεχίσει να αγωνίζεται για την επαναφορά των κονδυλίων
για τα φοιτητικά επιδόματα τουλάχιστον στα επίπεδα του
2013. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δευτεροβάθμιο
όργανο των φοιτητών, την ΠΟΦΕΝ, που η παράταξη της
δεξιάς προσπαθεί να πλήξει. Για να μπορούμε να κοιτάμε στα
μάτια τους φοιτητές και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο
αύριο για όλους.

Εκστρατεία Νέων Εργαζομένων –
Αξιοπρέπεια στην Εργασία – Δουλειά
με Δικαιώματα
Το Τμήμα των Νέων Εργαζομένων για ακόμη μία χρονιά
πραγματοποίησε την καθιερωμένη του εκστρατεία με σύνθημα
«Αξιοπρέπεια στην Εργασία – Δουλειά με Δικαιώματα».
Στόχος μας δεν ήταν άλλος από το να αναδείξουμε τα
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στους
χώρους εργασίας. Δικαιώματα που για κάποιους θεωρούνται
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αυτονόητα και δεδομένα. Ωστόσο, πολλά
κεκτημένα
των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων πλέον δεν
διασφαλίζονται, όπως ο κατώτατος μισθός, ο 13ος μισθός, οι
ώρες απασχόλησης και οι υπερωρίες, η δουλειά την Κυριακή
και οι αργίες, οι άδειες και το δικαίωμα οργάνωσης στο χώρο
εργασίας.
Στόχος μας δεν ήταν άλλος από την επαφή με τους νέους
εργαζόμενους ώστε να γίνουμε δέκτες όλων αυτών
των προβλημάτων, αλλά και στην καταγραφή νέων
ζητημάτων μέσα από τη συζήτηση. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε όλες τις επαρχίες, θα
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και
συζητήσεις με νέους και νέες.
Ξεκαθαρίζουμε πως δεν πρόκειται να ανεχτούμε τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μας οδήγησαν στον εργασιακό
μεσαίωνα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε έχοντας φάρο μας
τους εργάτες στο Σικάγο, τους εργάτες στα μεταλλεία.

Παιδεία – Οι εμμονές τους βλάπτουν
σοβαρά την παιδεία
Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη παραμένει πιστή στις εμμονές της
στην παιδεία σχετικά με προσπάθεια των τελευταίων χρόνων
για εισαγωγή εξετάσεων ανά τετράμηνο. Τελευταία τους
προσπάθεια, η απαράδεκτη ανακοίνωση της ηγεσίας της ΠΣΕΜ
που ουσιαστικά καταστρατηγεί τις αποφάσεις του ανώτατου
σώματος της, του συνεδρίου, αλλά και του δημοψηφίσματος
με το οποίο πέραν των 11000 μαθητών διαφώνησαν με
τους νέους κανονισμούς λειτουργίας στη Μέση Εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, 5000 μαθητές από 3 επαρχίες της Κύπρου έχουν
ενυπόγραφα διαφωνήσει με το εξαγγελθέντα μέτρα.
Ξεκαθαρίζουμε στην ηγεσία της ΠΣΕΜ ότι θα πρέπει να
ανακαλέσει την ανακοίνωση της, αφού εκφυλίζει τις
διαδικασίες και τα σώματα του οργανωμένου μαθητικού
κινήματος. Οφείλει να σταματήσει να γυρίζει την πλάτη στους
συμμαθητές της και να τερματίσει την εμπλοκή σε πολιτικά
παιχνίδια. Η παιδεία του τόπου δε μπορεί να ανεχθεί κι άλλα
πειράματα. Κόντρα στους καιρούς και τα φετινά σχέδια των
5 εκπροσώπων της δεξιάς στην ΠΣΕΜ, η μαθητιώσα νεολαία
οφείλει να προχωρήσει σε μέτρα που θα αποτρέψουν τη
δημιουργία εξετασιοκεντρικών σχολείων και θα ενισχύσουν
τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα που δέχεται επιθέσεις.
•Νάσος Κούκος
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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νατρέχοντας στα χρόνια εκείνα, με τους σκληρούς και δύσκολους αλλά συνάμα
περήφανους αγώνες των βετεράνων μας,το μόνο που μπορείς να νοιώθεις ως νέος
άνθρωπος είναι τιμή και χαρά που ανήκεις στο λαϊκό κίνημα με μια τόσο λαμπρή
ιστορία. Οι πρώτοι κομμουνιστές γνώρισαν τους κατατρεγμούς, έζησαν συνθήκες
παρανομίας, φυλακίσθηκαν, αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται κόντρα στο
άδικο, τον φασισμό και την μισαλλοδοξία πάντα σε καιρούς χαλεπούς.

Με την επίσκεψη αυτή σε ένα από τους βετεράνους μας, τον συν. Χαμπή Γενεθλίου, αντλήσαμε και
πάλι δύναμη μέσα από την ιστορία μας, κοιτώντας μπροστά με αποφασιστικότητα από τα ένδοξα
παραδείγματα των σκαπανέων και των πρωτοπόρων του Κόμματος μας.
«Ν»: Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Αποικιοκρατίας το ΚΚΚ και μετέπειτα ΑΚΕΛ, δρούσε
στην παρανομία. Παρόλ’ αυτα, μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ ήταν σταθεροί
σύμμαχοι δίπλα στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Πώς ακριβώς το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ κατάφερε
να διαπαιδαγωγήσει και να καθοδηγήσει τους αγώνες εκείνους μέσα σε αυτές τις αντίξοες
συνθήκες;
«Χ.Γ»: Αν και δεν έζησα την παρανομία του ’31, αλλά αυτή της περιόδου 55-59, το Κόμμα
κατάφερνε να κινητοποιήσει τον κόσμο ενάντια στην αποικιοκρατία και, παρά το γεγονός ότι το
ΑΚΕΛ δεν συμφωνούσε με τον ένοπλο αγώνα, ήταν η ψυχή του λαού. Εναντιώθηκε στις φυλακίσεις
από τους αποικιοκράτες, καθώς και στο κλείσιμο των σχολείων. Όσον αφορά τις κατακτήσεις
των εργαζομένων, το Κόμμα μαζί με την ΠΕΟ, οι Ακελιστές δηλαδή ήταν μπροστάρηδες όλων των
αγώνων των εργαζομένων. Για παράδειγμα το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι αγώνες ξεκίνησαν
από το ‘40 και ολοκληρωθήκαν το ‘57 κατά τη διάρκεια της παρανομίας του κόμματος. Πάρα το
γεγονός ότι η μάζα των στελεχών του κόμματος, περίπου γύρω στα 135-140 άτομα, συνελλήφθησαν
σε μια νύχτα, το Κόμμα βρήκε τρόπο με την απόδραση των στελεχών του και με όσους ήταν
ελεύθεροι να καθοδηγούν τον κόσμο. Διατήρησε το εκφραστικό του όργανο, μια εφημερίδα την
οποία κυκλοφορούσαμε παράνομα. Στις δυσμενείς συνθήκες που διανύαμε προσπαθούσαμε να
ενημερώνουμε τον κόσμο και έτσι την τοποθετούσαμε μέχρι και στις τουαλέτες των καφενέδων.
Με αυτό τον τρόπο όλοι την διάβαζαν και αποφεύγαμε και να την δει κάποιος. Γενικά το Κόμμα
λειτουργούσε με τον παράνομο του μηχανισμό. Ακόμη και οι συνεδριάσεις
γίνονταν στα κρυφά και μπορώ να πω ότι η προσέλευση ήταν σχεδόν 100%,
αν και οι ομάδες ήταν βέβαια πιο μικρές και εξαιτίας και των συνθηκών
συνεδρίαζαν μέσα σε σπίτια. Τα μέλη του κόμματος ήταν δίπλα στο κόμμα
όσο άντεχαν σε τέτοιες συνθήκες.
«Ν»: Οι απεργιακοί αγώνες του 1948 αποτελούν μια από τις πιο
λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Μεταλλωρύχοι,
Αμιαντωρύχοι και Οικοδόμοι φρόντισαν να χαράξουν το δρόμο προς
τη διεκδίκηση καλύτερης διαβίωσης, καθώς και καλύτερων συνθηκών
εργασίας. Ποια θεωρείται πως είναι τα διδάγματα εκείνων των ημερών;
«Χ.Γ»: Το 1948 ήταν ένα γεγονός το οποίο συγκλόνισε όχι μόνο την εργατική
τάξη αλλά και όλη την Κύπρο. Κινητοποιήθηκε όλο το νησί. Όταν ήμουν ακόμη
στην Πάφο και ήμουν 15 χρονών, από το Μαυροβούνι που ήταν οι απεργοί
ήρθαν στην Κισσόνεργα και μαζί με κομματικά μέλη βγήκαν με κοφίνες δυό
-δυο και μάζευαν ότι μπορούσε ο καθένας να δώσει, τρόφιμα και φθαρτά
γενικότερα. Ότι μπορούσε να δώσει ο καθένας το έδινε ούτως ώστε να
ενισχυθεί ο αγώνας των απεργών. Ήταν ο αγώνας ο οποίος άλλαξε κατά
πολύ τα πράγματα σε ότι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, έτσι καθιερώθηκε
το συντεχνιακό κίνημα. Ύστερα ήταν η απεργία των Αμιαντωρύχων και στη
συνέχεια η απεργία των Οικοδόμων στην Λευκωσία όπου και κράτησαν
5-6 μήνες, αυτοί οι αγώνες ήταν οι πιο μακρόχρονες απεργίες που έγιναν
ποτέ στην Κύπρο. Πείστηκαν πλέον οι εργαζόμενοι ότι μόνο οργανωμένοι
μπορούν να κατακτήσουν τα δικαιώματα τους και ότι μόνο έτσι μπορούν
να επιβληθούν στην εργοδοσία.

Η νέα γενιά
πρέπει να μάθει
να διαβάζει την ιστορία
του εργατικού κινήματος.
Να ρωτήσει, να μάθει, να
διαβάσει πως άλλαξε η
ζωή των εργαζομένων,
ήταν πάντα έτσι ή κάποιοι
πρωτοστάτησαν για τα
ωράρια και τις άδειες
ανάπαυσης;

«Ν»: Σήμερα, οι νεοφιλελεύθερες καθώς και αντιλαϊκές πολιτικές που
εφαρμόζονται από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη, καταπατούν ξεκάθαρα τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων την ίδια στιγμή που υπερασπίζονται τη ντόπια και ξένη εργοδοσία.
Στα πλαίσια τέτοιων πολιτικών πεποιθήσεων και εφαρμογών, ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος
του συνδικαλιστικού μας κινήματος της ΠΕΟ;
«Χ.Γ»: Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα μετά το κούρεμα που ο Αναστασιάδης
ισχυρίζεται πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ενώ θα μπορούσε να αποφύγει την καταστροφή της
κυπριακής οικονομίας, προτίμησε να ενεργήσει σαν μεσάζοντας του μεγάλου κεφαλαίου της
Ευρώπης. Το κούρεμα όμως έφερε την καταστροφή, και όχι μόνο την οικονομική καταστροφή αλλά
το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή η ιστορία των 500ευρώ και
των 2.5ευρω την ώρα, καθώς και την δουλειά την Κυριακή, είναι «τέχνη» του ίδιου του κεφαλαίου
με σκοπό να βρίσκει φθηνή εργατική δύναμη και να εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους. Δεν
θέλουν συντεχνίες και προτιμούν προσωπικά συμβόλαια, αυτό συμβαίνει καθαρά και μόνο για
να εισχωρεί το κεφάλαιο στην εργατική δύναμη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν σήμερα
πως η δύναμη τους βρίσκεται στην οργάνωση, χωρίς την οργάνωση είναι καταδικασμένοι σε
μεροκάματα πείνας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι.

«Ν»: Ποια είναι τα μηνύματα που
πρέπει να παίρνει η νέα γενιά από τους
εργατικούς αγώνες του τότε, αλλά και
από το διαχρονικό μήνυμα της επετείου
της Πρωτομαγιάς;

«Χ.Γ»: Με στεναχωρεί να βλέπω νέους να
συζητάνε στις καφετέριες πως είναι όλοι
οι ίδιοι, ε δεν είναι όλοι το ίδιο! Πριν λίγο
συζητήσαμε για τους αγώνες του 1948,
στάθηκαν όλοι δίπλα στους εργάτες του
1948; Διάβασε κάποιος τι έκανε η αστική
τάξη το 1948; Ή ακόμη και τι έκανε η
ίδια η Εκκλησία τότε; Αν διαβάσει κανείς
μόνο τότε θα καταλάβει ότι δεν είμαστε
όλοι το ίδιο. Είναι το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ
που στάθηκαν πλάι στον εργάτη και
τον ώθησαν να σηκώσει το κεφάλι του
ενάντια στους τοκογλύφους και να τους
πει με θάρρος «Φτάνει πια! Ως εδώ!».
Έτσι κατακτήθηκαν τα δικαιώματα των
εργατών, μέσω της οργάνωσης και με
πολλούς αγώνες. Η νέα γενιά πρέπει
να μάθει να διαβάζει την ιστορία του
εργατικού κινήματος. Να ρωτήσει, να μάθει, να διαβάσει πως άλλαξε η
ζωή των εργαζομένων, ήταν πάντα έτσι ή κάποιοι πρωτοστάτησαν για τα
ωράρια και τις άδειες ανάπαυσης; Θυμάμαι τότε, όταν δούλευα παρπέρης,
πήγαινα με τα πόδια ξυπόλητος δουλειά και πληρωνόμουν μισό σελίνι την
βδομάδα. Έτσι περνούσαμε, και αυτά είναι που πρέπει να μάθουν οι νέοι.
Δεν ήρθαν τα πράγματα μόνα τους, η ζωή άλλαξε με τους αγώνες, κι όχι
μόνο η ζωή στην Κύπρο αλλά και η ανθρωπότητα ολάκερη. Επικεφαλής
αυτών των αγώνων ήταν πάντα η νεολαία. Σήμερα είναι δύσκολα τα
πράγματα, η νεολαία έμαθε δυστυχώς να βολεύεται και αυτό το βόλεμα
το ενισχύει και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτά τα μηνύματα είναι τα
κυριότερα, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι πάρα με οργανωμένους αγώνες.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, η μόνη επιλογή είναι η οργανωμένη πάλη.
•Άντρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Π

έρασαν κιόλας 44 χρόνια με άλυτο
το κυπριακό πρόβλημα. Ο χρόνος
τρέχει εις βάρος της πατρίδας μας
αφού τα τετελεσμένα της εισβολής
και της κατοχής εδραιώνονται μέρα
με τη μέρα. Το Κυπριακό σήμερα
βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο.
Η στασιμότητα η οποία επικρατεί εδώ και 10
μήνες τον μόνο που ικανοποιεί είναι την κατοχική
Τουρκία, αφού υλοποιούνται οι στρατηγικοί της
σχεδιασμοί για μονιμοποίηση της διχοτόμησης.
Μετά το ναυάγιο στο Κρανς Μοντανά
παρατηρήθηκε στασιμότητα, εξαιτίας της
έλλειψης πρωτοβουλίας από τον κύριο Ακκιντζί
και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αφού ο τελευταίος
έθεσε την επανεκλογή του ως πρώτιστο στόχο
εις βάρος των συνομιλιών. Στο μεσοδιάστημα
καταγράφηκαν και οι προκλήσεις της Τουρκίας
εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Πρώτη συνάντηση
των δύο ηγετών μετά το αδιέξοδο των 10 μηνών
ήρθε με το άτυπο δείπνο της 16ης Απριλίου.
Παρά το γεγονός ότι καθυστέρησαν οι δύο
ηγέτες να πάρουν την πρωτοβουλία αυτή,
ήταν μια θετική κίνηση για να ξαναχτιστεί ένας
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Δυστυχώς τα κόμματα του «ενδιάμεσου» χώρου
διαφώνησαν, αφού παραμένουν σε τακτικές οι
οποίες οδηγούν σε στασιμότητα του Κυπριακού
και την εδραίωση της διχοτόμησης.
Με το τέλος του δείπνου, διά στόματος του
Προέδρου Αναστασιάδη λέχθηκε πως οι δύο
ηγέτες συμφώνησαν ότι διαφωνούν, εμμένοντας
ο καθένας στις δικές του θέσεις. Δυστυχώς
δεν έγινε κάποιο ουσιαστικό βήμα που να
δημιουργήσει θετικό κλίμα μεταξύ των δύο
πλευρών. Ελπίζουμε πως μετά από αυτό το
δείπνο θα ξαναγίνει συνάντηση με σκοπό να
διαπιστωθεί πολιτική βούληση για να ξαναρχίσει
ο διάλογος όπως άλλωστε ξεκαθάρισε ο Γ.Γ
του ΟΗΕ κ. Γκουτιέρες στην έκθεση του, με την

κυπριακό

οποία κάλεσε τις δύο πλευρές να τον πείσουν
ότι υπάρχει πολιτική βούληση για επανέναρξη
των συνομιλιών.
Όπως λέχθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη,
είναι ανοικτό το ενδεχόμενο ο Γ.Γ. να στείλει
προσωπικό απεσταλμένο για να διερευνήσει
εάν υπάρχουν προοπτικές επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχε
διακοπεί ο διάλογος.

Η δική μας
θέση είναι
πως οι συνομιλίες
πρέπει να αρχίσουν το
συντομότερο δυνατό από
εκεί που διακόπηκαν
στο Κρανς
Μοντανά
Ο κ. Ακκιντζί προσπαθεί να προσθέσει το
ζήτημα του φυσικού αερίου στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, κάτι που επιδιώκει και η
Τουρκία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το άνοιγμα
οδοφραγμάτων μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως είναι
έτοιμος να συνεχίσει από εκεί που διακόπηκαν
οι συνομιλίες στο Κρανς Μοντανά.
Δυστυχώς πλέον ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν
μπορεί να γίνει πιστευτός, ούτε σε εμάς ούτε
στη διεθνή κοινότητα, αφού με τη στάση του

κατά την προηγούμενη 5ετία δυστυχώς εκτός από
αναξιοπιστία, χρέωσε και στη δική μας πλευρά
ευθύνες για την κατάρρευση των συνομιλιών, ενώ
έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να αποποιείται
της κύριας ευθύνης που έχει για τη μη λύση του
Κυπριακού. Αυτό έγινε εξαιτίας των χειρισμών
του στο Κρανς Μοντανά. Αυτό καταγράφει στα
συμπεράσματα του ο Γ.Γ του ΟΗΕ κ. Γκουτιέρες
στην έκθεση του.
Η δική μας θέση είναι πως οι συνομιλίες πρέπει
να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό από εκεί που
διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά αξιοποιώντας το
έγγραφο του Γ.Γ που ικανοποιούσε τη δική μας
πλευρά στα πιο σημαντικά ζητήματα της ασφάλειας
και των επεμβατικών δικαιωμάτων, πράγμα που
δεν έπραξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αλλά και να
συνεχιστεί ο διάλογος πάνω στα έξι κύρια σημεία
που καθόρισε ο Γ.Γ του ΟΗΕ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να κατανοήσει
πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα
επαναφέρουμε την αξιοπιστία της δικής μας πλευράς,
με σκοπό να προχωρήσουν οι συνομιλίες προς
τη θετική κατεύθυνση ή σε ενδεχόμενο επιπλέον
αδιεξόδου οι ευθύνες να επιρριφθούν αποκλειστικά
στην Τουρκία, πράγμα που δεν ισχύει σήμερα.
Το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σε μια κρίσιμη
καμπή αφού ένα συνεχιζόμενο αδιέξοδο εδραιώνει
τη διχοτόμηση όλο και περισσότερο. Ως ΕΔΟΝ,
καλούμε τους δύο ηγέτες να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων και να πάρουν πρωτοβουλίες
για να βγούμε από το αδιέξοδο ξαναρχίζοντας τις
συνομιλίες με σκοπό την επανένωση της Κύπρου μας.
Για την απελευθέρωση κι επανένωση της πατρίδας
και του λαού μας.
•Μηνάς Δημητρίου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗΚΦ Προοδευτικής
Αγγλίας

συνέντευξη

Ο
Άρης
Χατζηστεφάνου
είναι η απόδειξη
ότι μπορεί να υπάρξει
δημοσιογραφική έρευνα πέρα από όσα
επιτάσσει το οικονομικό όφελος και η διαπλοκή
του συστήματος. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει
γυρίσει 4 ντοκιμαντέρ και έχει δημιουργήσει πλειάδα
ραδιοφωνικών εκπομπών οι οποίες καλύπτουν
σκοτεινές στιγμές της ιστορίας από την μια άκρη της γης
μέχρι την άλλη. Τον περασμένο
μήνα βρέθηκε στην Κύπρο στο
πλαίσιο της συνεργασίας του
με τον ραδιοφωνικό σταθμό
Άστρα και έδωσε μια πολύ
ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο
«Ο Μαρξ στην εποχή του Facebook και του Twitter» και η
«Ν» είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει μαζί του.
«Ν»: Έχοντας υπόψη όλη τη
δουλειά που κάνατε για το
ντοκιμαντέρ αλλά και όλο
το υλικό που υπάρχει στο
Infowar, θα θέλαμε καταρχάς
να μάθουμε πως προκύπτει η
έμπνευση για όλα αυτά και πως
βρεθήκατε σε αυτό το δρόμο;

«Ν»: Όλες
αυτές οι πληροφορίες
που έχετε από που προκύπτουν;
Κάνετε πολύωρες έρευνες;
Α.Χ: Για μένα δεν είναι τόσο δύσκολη η
πληροφορία. Αν έχεις κάποιες πηγές που
εμπιστεύεσαι τότε μπορείς εύκολα να εντοπίσεις
το υλικό που χρειάζεται για να φτιάξεις μια τέτοια
εκπομπή. Το δύσκολο είναι να κάνεις αυτό το υλικό πιο
ενδιαφέρον για το κοινό. Να βρεις εκείνα τα πράγματα
που συνδέονται με τα γεγονότα που περιγράφεις, τα
οποία θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του ακροατή ή του
θεατή. Για παράδειγμα να βρεις ένα τραγούδι σχετικό ή
μια σχετική ταινία. Δηλαδή για μια
εκπομπή θα έλεγα ότι το 20-30%
που χρειάζεται είναι η έρευνα για
τον εντοπισμό των γεγονότων και
το άλλο 70% η προσπάθεια για
εξεύρεση αυτού του τραγουδιού ή
εκείνης της ταινίας που θα κρατήσει
το ενδιαφέρον του θεατή.

Θα έλεγα ότι
ο Μαρξισμός
είναι σήμερα
πιο επίκαιρος από την
εποχή που έγραφε
ο Μαρξ γιατί οι
προβλέψεις που έκανε
για την ανάπτυξη
τεχνολογιών
επιβεβαιώνονται.

Α.Χ: Μπορώ να πω ότι ξεκίνησα
αντίστροφα από άλλους
δημοσιογράφους αφού οι περισσότεροι ξεκινάνε από
κάποια μέσα ενημέρωσης και καταλήγουν τελικά στις
έρευνες. Εγώ ξεκίνησα από το BBC Greek στο οποίο έμαθα
να στήνω μια εκπομπή με πολλά στοιχεία. Συνεντεύξεις,
ηχητικά, έρευνα. Με άλλον τρόπο γινόταν εκεί, με μια
υποτιθέμενη αντικειμενικότητα, η οποία ωστόσο δεν
υπάρχει. Εγώ λοιπόν, σκέφτηκα να πάρω αυτά τα στοιχεία
και να τα μεταφέρω στις δικές μου εκπομπές γνώμης ή αν
θέλεις ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Σιγά σιγά αυτό το είδος
εκπομπής απέκτησε μια αυτονομία και έτσι κατέληξε να
παίζει στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο
από τον Άστρα.

«Ν»: Ποια είναι η άποψη σας
για αυτό που λένε αντικειμενική
δημοσιογραφία ή αντικειμενική
έρευνα;

Α.Χ: Ένας ερευνητής ή ένας
δημοσιογράφος μπορεί να
χαρακτηριστεί σοβαρός αλλά
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
αντικειμενικός. Το ίδιο και η
δουλειά που κάνει. Το καθετί που
γράφεται ή που λέγεται όμως δεν
μπορεί παρά να χρωματιστεί από
την προσωπική άποψη αυτού που το γράφει ή το λέει.
Για παράδειγμα, γίνεται ένα επεισόδιο στην Παλαιστίνη.
Μπορείς καταρχάς να καθορίσεις την πρώτη αντίδραση
του αναγνώστη από τη φωτογραφία που θα βάλεις. Θα
βάλεις ένα παιδί από την Παλαιστίνη που του έχουνε
ανοίξει το κεφάλι οι Ισραηλινοί στρατιώτες ή θα βάλεις
μια πιο γενική αφηρημένη εικόνα; Ή θα βάλεις παιδιά
από την Παλαιστίνη που πετάνε πέτρες; Ακόμα και από
το από πού θα βρίσκεται η κάμερα έχει διαφορά. Στη
συνέχεια, η άποψη μπορεί να δοθεί από τον τίτλο που
θα επιλέξει κάποιος. Μπορείς να γράψεις «Ο Ισραηλινός
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στρατός σκότωσε δύο παιδιά στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά
εδάφη» ή να πεις «Πέντε νεκροί, μεταξύ τους και δύο παιδιά
κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών δυνάμεων
και Παλαιστινίων.» Ακόμα και αν είναι ενεργητικό το ρήμα
«σκότωσε» ή παθητικό «σκοτώθηκε» παίρνεις θέση. Εγώ
μεγάλωσα με ένα ρητό που λέει πως δεν μπορείς να είσαι
ουδέτερος μέσα σε ένα τρένο το οποίο κινείται. Αν είσαι μέσα
στο τρένο έχεις ήδη θέση.
«Ν»: Είδαμε το ντοκιμαντέρ σας «Φασισμός Α.Ε». Θεωρείτε
πως μπορεί να σταματήσει αυτό το φαινόμενο το οποίο
φαίνεται να θεριεύει στις μέρες μας;
Α.Χ: Και βέβαια μπορεί. Στο κλείσιμο του ντοκιμαντέρ
ακούγεται μια φράση η οποία λέει «Κάθε φασισμός είναι
μια χαμένη επανάσταση». Στην Αριστερά χάσαμε πολλές
επαναστάσεις και δώσαμε κι εμείς δικαίωμα στον φασισμό να
αναπτυχθεί και νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας, ακριβώς
επειδή κάποιες δυνάμεις της Αριστεράς, στην Ελλάδα αλλά
και στην Ευρώπη, έβλεπαν τον κόσμο να ριζοσπαστικοποιείται
αλλά δεν φρόντισαν να του προσφέρουν τον σωστό τρόπο με
τον οποίο να ριζοσπαστικοποιηθεί. Πως σταματάει; Σταματάει
όταν πάψει ο καπιταλισμός να περνάει δύσκολα. Το λέει πολύ
εύστοχα ο Μπρέχτ στο ποίημα του «Πέντε δυσκολίες για να
γράψει κανείς την αλήθεια». Και δεν μπορείς να σταματήσεις
τον φασισμό αν δεν δίνεις μάχη απέναντι στον καπιταλισμό.
«Ν»: Πως μπορεί να σταθεί η Αριστερά στην εποχή του
διαδικτύου και πόσο επίκαιρος είναι ο Μαρξισμός;
Α.Χ: Θα έλεγα ότι ο Μαρξισμός είναι σήμερα πιο επίκαιρος
από την εποχή που έγραφε ο Μαρξ γιατί οι προβλέψεις που
έκανε για την ανάπτυξη τεχνολογιών επιβεβαιώνονται. Οι
νέες τεχνολογίες δεν αλλάζουν τις παραγωγικές σχέσεις,
δεν αλλάζουν τις ισορροπίες εργασίας- κεφαλαίου, που
είναι η αιώνια μάχη. Μπορεί να τις επιταχύνουν ή να τις
επιβραδύνουν, οι αρχές όμως που έθεσε ο Μαρξ είναι εκεί και
δείχνουν τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Απλώς χρειάζονται
νέοι στοχαστές που θα μπορούν μέσα σε αυτό το σύννεφο
της τεχνολογίας, να ξαναβρούν τις βασικές αρχές: ποιος
είναι ο εργαζόμενος, ποια είναι η εξέλιξη της εργασίας. Αυτά
μπορούν να εξηγήσουν από το πώς λειτουργεί το facebook
μέχρι το πώς λειτουργεί το AIRBNB και το bitcoin. Τα νέα
μέσα πρέπει να αξιοποιούνται. Η τεχνολογία είναι εργαλείο
και ανάλογα μπορεί να είναι ωφέλιμο ή επιβλαβές.
•Ελένη Ευαγόρου,
Υπεύθυνη Συντακτικής «Ν»

Δες επίσης :
Μπερτολτ Μπρεχτ, Πέντε Δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια: πολιτικά κείμενα,
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1971
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Η ίδρυση του Συνεργατισμού ως απάντηση
στην καταπίεση
Η ίδρυση του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου, στις
αρχές του 20ού αιώνα, ήταν η πιο ουσιαστική αντίδραση
της κοινωνίας ενάντια στην οικονομική και κοινωνική
καταπίεση των φτωχών και αδύνατων στρωμάτων και
-κυρίως- ενάντια στο φαινόμενο της τοκογλυφίας.
Η μακρόχρονη παραμονή της Κύπρου κάτω από το ζυγό
ξένων κατακτητών είχε καθοριστικές επιπτώσεις για την
κυπριακή κοινωνία. Το κοινωνικό σύστημα που επιβλήθηκε
στον λαό ανέκοπτε κάθε φιλοπρόοδη προσπάθεια και
αναχαίτιζε κάθε ατομική πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, τέθηκε σε εφαρμογή ο Συνεργατικός
θεσμός, ο οποίος με επίκεντρο του τον άνθρωπο,
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, τόσο στην οικονομική
ανάπτυξη, όσο και στην κοινωνική πρόοδο του κυπριακού
λαού.
Η στήριξη του Λαϊκού Κινήματος στη συνεργατική ιδέα
βοήθησε και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξή του
τόσο στον πιστωτικό τομέα, όσο και στους υπόλοιπους
τομείς (εμπορικό, βιομηχανικό, αγροτικό). Η έκταση του
παρόντος άρθρου δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε
ιστορική αναδρομή και ως εκ τούτου θα περιοριστούμε στις
εξελίξεις των τελευταίων χρόνων αναφορικά με το ζήτημα.

Η αρχή του τέλους
Πριν ο τόπος βρεθεί στη δίνη της οικονομικής κρίσης,
ο Συνεργατισμός είχε πέραν των 350 Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). Τα λάθη προηγούμενων
δεκαετιών και κυρίως της περιόδου της φούσκας των
ακινήτων, ήρθαν στην επιφάνεια το 2013, όταν η έκθεση
της Pimco ανέδειξε κεφαλαιακό έλλειμμα €1,5 δισ. που θα
έπρεπε να καλύψει το κράτος.
Στο πλαίσιο του μνημονίου που συνήψε η Κυπριακή
Δημοκρατία με την Τρόικα, αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση
του τραπεζικού τομέα και καταρτίστηκε Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης, καθώς ο Συνεργατισμός είχε λάβει
κρατική στήριξη ύψους €1,5 δισ., με το 99% των μετοχών
να ανήκει στο κράτος. Το μόνο συνεργατικό στοιχείο που
απέμεινε ήταν η εταιρεία συμμετοχών, η οποία κατέχει
μόλις το 1% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η συμφωνία κυβέρνησης με την Τρόικα και η νομοθεσία που
ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 χωρίς την υλοποίηση
των δεσμεύσεων που έδωσε η κυβέρνηση, ανέτρεψε τα
δεδομένα στον Συνεργατισμό.

αφιέρωμα

Τον Μάρτιο του 2014 άρχισε η συρρίκνωση
του πιστωτικού τομέα. Πριν από το κούρεμα
των καταθέσεων, ο Συνεργατισμός είχε
93 ΣΠΙ, οι οποίες αργότερα μειώθηκαν
σε 18 και εν τέλει περιορίστηκαν
σε μία οντότητα, τη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα, η οποία αργότερα
μετονομάστηκε σε Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις
και η αποξένωση των μελών δημιούργησαν
συνθήκες συρρίκνωσης του Κινήματος
των Συνεργατιστών και αποδυνάμωσαν
τη συνεργατική ιδέα. Οι ανατροπές αυτές
έγιναν σε συνθήκες ωμού και ανοικτού
εκβιασμού από πλευράς κυβέρνησης και
Τρόικας.

Εν
αντιθέσει
με
όσα έλεγαν
προεκλογικά,
οι κυβερνώντες
ετοιμάζονται πλέον
να τροποποιήσουν
το νομικό πλαίσιο
που
αφορά τις
εκποιήσεις

Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013, το κέρδος από εργασίες
πριν τις προβλέψεις για απομείωση στην
αξία δανείων και χορηγήσεων, ανήλθε στα
€196 εκ. Οι μετά φόρων ζημιές του συνεργατισμού, με βάση
τα στοιχεία που δόθηκαν, φαίνεται να πλησίασαν το €1,7 δισ.,
λίγο περισσότερο από το κεφαλαιακό έλλειμμα που κλήθηκαν
να καλύψουν οι φορολογούμενοι μέσω της κρατικής στήριξης.
Το 2014 ο συνεργατισμός ανακοίνωσε κέρδη σε ενοποιημένη
βάση ύψους €41,2 εκ., ενώ το 2015 ζημιές €167,4 εκ. λόγω
σημαντικής αύξησης των προβλέψεων.

Το Δεκέμβριο του 2015 εκδόθηκε διάταγμα για σταδιακή
εισαγωγή των μετοχών του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο
το 2017 και εξεύρεση επενδυτών με αφορμή τη νέα κρατική
στήριξη του με €175 εκ. Η Κυβέρνηση τοίμασε το σχέδιο, αλλά
ακόμα κι αυτό δεν το τήρησε.
Η Τράπεζα ανακοίνωσε οριακά κέρδη €7 εκ. για το 2016
έναντι €62 εκ. που είχε ανακοινώσει για το πρώτο εννιάμηνο
του προηγούμενου έτους, λόγω της συμπερίληψης πρόνοιας
για επιστροφή ποσού €111 εκ. σε 11.323 επηρεαζόμενους
λογαριασμούς, μετά από αναγνώριση λάθους €20 χιλ. με
υπερχρεώσεις δανείων.
Το Μάιο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
δωρεάν παραχώρηση στους πελάτες του Συνεργατισμού
του 25% των μετοχών του κράτους – απόφαση που αργότερα
εγκαταλείφθηκε, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών
χαρακτήρισε την απόφαση αυτή προ ημερών ως… ουτοπία!
Το εννεάμηνο του 2017, η ΣΚΤ ανακοίνωσε ζημιές €63,3 εκ.
έναντι κερδών €53,9 εκ. το εννεάμηνο του 2016 λόγω αύξησης
των προβλέψεων. Τελικά αποτελέσματα για το 2017 ακόμη
να ανακοινωθούν εν μέσω των τρεχουσών εξελίξεων και την
ανάγκη κεφαλαίων που προκύπτουν για τη ΣΚΤ.

Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗ.ΣΥ
ξεπουλούν το Συνεργατισμό
Ενώ το 2013, 2016 και 2017 η Κυβέρνηση
μιλούσε για ανάκτηση των μετοχών του
Συνεργατισμού από τους πολίτες, τελικά
οδήγησε τον Συνεργατισμό σε μια διαδικασία
ξεπουλήματος στους ιδιώτες με φόρτωμα
των ζημιών στους φορολογούμενους πολίτες.
Πρόκειται για μια προφανή αποτυχία της
Κυβέρνησης, είτε λόγω μεθόδευσης είτε λόγω
ανικανότητας.
Τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, ανακοινώθηκε
η έναρξη της διαδικασίας για εξεύρεση
επενδυτή. Με βάση τους όρους οι οποίοι
τέθηκαν, όλα τα σενάρια βρίσκονταν στο
τραπέζι: από την πώληση της ΣΚΤ ως ενιαίας
οντότητας, μέχρι την πώληση μέρους του
ενεργητικού της σε τρίτους.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η
διαδικασία αποξένωσης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
από το Κράτος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με δηλώσεις του σε
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προανήγγειλε το μοντέλο παράδοσης
του Συνεργατισμού σε ιδιώτες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ουσιαστικά προκατέλαβε ότι το καλό χαρτοφυλάκιο θα δοθεί
σε ιδιώτη επενδυτή, ενώ το «κακό» χαρτοφυλάκιο με τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, θα το αναλάβει το κράτος μέσω ενός
Φορέα Διαχείρισης. Γεγονός που εγείρει ερωτήματα ως προς
την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας αποξένωσης. Δεδομένου,
μάλιστα, ότι εδώ και μήνες υπάρχει φημολογία για κυβερνητικές
μεθοδεύσεις προς όφελος συγκεκριμένης εμπορικής τράπεζας,
τα ερωτήματα αναφορικά με το αδιάβλητο της διαδικασίας,
την νομιμότητα της και κατά πόσο μέσα από την κατάληξη της
εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, γίνονται ακόμα πιο έντονα.

Τα χειρότερα έρχονται
Οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν τις ζημιές του τραπεζικού
εγκλήματος, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το δικό της
success story. Εν αντιθέσει με όσα έλεγαν προεκλογικά, οι
κυβερνώντες ετοιμάζονται πλέον να τροποποιήσουν το νομικό
πλαίσιο που αφορά τις εκποιήσεις, κατά τρόπο που να λειτουργεί
υπέρ των τραπεζών και σε βάρος των δανειοληπτών, για να
αντιμετωπίσουν τάχα το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων, μη αναγνωρίζοντας ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του
προβλήματος θα επέλθει μόνο με την ανάκαμψη και την ανάκτηση
των εισοδημάτων των εργαζομένων.
Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ θα συνεχίσουν τον αγώνα του για την
προστασία των δανειοληπτών απέναντι στην λαίλαπα των
εκποιήσεων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση, με επίκεντρο τη
διασφάλιση της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής
στέγης.
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης ΑΚΕΛ
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ευρωπαϊκά θέματα

Α

ντιπροσωπεία της ομάδας
Στη συνέχεια, στη συνάντηση που είχαν με
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
τους εκπροσώπους των εταιρειών SAP και Palo
Αριστεράς (GUE/NGL)
Alto συζήτησαν το θέμα της κυβερνοασφάλειας
με επικεφαλής
τον
και ενημερώθηκαν για την ανάπτυξη νέων
Ευρωβουλευτή
του
εφαρμογών που στόχο έχουν την αποτροπή
ΑΚΕΛ, Νεοκλή Συλικιώτη,
των επιθέσεων στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες
συμμετείχε
που δόθηκαν
σ
ε
κρίνονται ιδιαίτερα
αποστολή
σημαντικές εν όψει
της Επιτροπής Ενέργειας,
της συζήτησης που
Βιομηχανίας και Έρευνας
λαμβάνει χώρα το
η εξέλιξη και
του Ευρωκοινοβουλίου στο
διάστημα αυτό στο
αναβάθμιση της
Σαν Φρανσίσκο μεταξύ 2-6
Ευρωκοινοβούλιο για
Απριλίου.
την διαμόρφωση της
τεχνολογίας πρέπει να έχει
νομοθεσίας της ΕΕ για
ως απώτερο σκοπό την
Στο πλαίσιο της αποστολής
την κυβερνοασφάλεια.
εξυπηρέτηση του κοινού
η αντιπροσωπεία των
Ευρωβουλευτών επισκέφτηκε
Πολύ
σημαντική
καλού και συμφέροντος των
την περιοχή Σίλικον Βάλλεϋ
θεωρείται η συνάντηση
ανθρώπων σε κάθε
(Sillicon Valley), στην οποία
των Ευρωβουλευτών,
εδρεύουν επιχειρήσεις
με ακαδημαϊκούς του
γωνιά του πλανήτη
και οργανισμοί υψηλής
Πανεπιστημίου Stanford,
τεχνολογίας και ερευνητικά
το οποίο αναπτύσσεται
κέντρα παράλληλα. Συγκεκριμένα τα μέλη της
ραγδαία τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνοντας να αναδείξει
αποστολής επισκέφτηκαν το ερευνητικό κέντρο
πολλούς νομπελίστες. Στη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη
NASA -Ames Research Center, τα γραφεία της
προώθησης της έρευνας και καινοτομίας σε διάφορους
GOOGLE, του Facebook, του Mozilla καθώς
τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον, προς
και των εταιρειών SAP και Palo Alto Networks.
εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.
Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους του
Facebook, οι Ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν
επικριτικά στο σκάνδαλο με την υποκλοπή
προσωπικών δεδομένων από την Cambridge
Analytica, το οποίο έγινε μείζον ζήτημα
τους τελευταίους μήνες ανά το παγκόσμιο.
Παράλληλα συζήτησαν το ενδεχόμενο
επίσκεψης των εκπροσώπων του Facebook
στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να συζητηθεί η
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των χρηστών
του Facebook και μέτρα για προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων. Από πλευράς
τους οι εκπρόσωποι του Facebook ενημέρωσαν
πως ήδη μελετούν νέο πακέτο μέτρων για
ενίσχυση του ελέγχου πρόσβασης στα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για να
μην υπάρξει στο μέλλον παρόμοιο περιστατικό
με τα δεδομένα των χρηστών του Facebook.
Κατά την επίσκεψη στο πρώτο ερευνητικό
κέντρο της ΝΑΣΑ- NASA Ames Research Center, οι Ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν για
τις έρευνες που γίνονται στον τομέα της
αεροναυπηγικής και νανοτεχνολογίας καθώς
και για τον νέο στόχο της ΝΑΣΑ για δημιουργία
νέας πύλης στο διάστημα και δημιουργία
τεχνητού δορυφόρου γύρω από την σελήνη.
Την ίδια ώρα στη συνάντηση με την Google
οι Ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν για το νέο
πρόγραμμα της google, Sunroof, που δίνει
κίνητρα σε καταναλωτές και κοινότητες ώστε
να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη των
Ευρωβουλευτών στην εταιρεία INTEL, στο μη κερδοσκοπικό
οργανισμό Mozilla, καθώς και στην εταιρεία AT&T, η
ιστορία της οποίας φτάνει μέχρι την πρώτη εταιρεία
τηλεφώνου που ίδρυσε ο Graham Bell. Στη συνάντηση
με τον οργανισμό Mozilla συζητήθηκε ο κοινός στόχος
για διασφάλιση της ουδετερότητας του διαδικτύου
ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο
και να αποτραπεί τυχόν έλεγχος από τις εταιρείες με
στόχο την κερδοφορία.
Η αντιπροσωπεία της ομάδας της GUE/NGL, σε
όλες τις συναντήσεις με τα ερευνητικά κέντρα
και τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, τόνισε την
ανάγκη διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων
των χρηστών του διαδικτύου, ως αναφαίρετο
δικαίωμα των πολιτών – χρηστών τόσο εντός όσο
και εκτός της Ε.Ε. Την ίδια ώρα έκανε ξεκάθαρη
της θέση της Ευρωομάδας για την φιλοσοφία
που πρέπει να διακατέχει τις εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας. Δηλαδή η εξέλιξη και αναβάθμιση
της τεχνολογίας πρέπει να έχει ως απώτερο
σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καλού και
συμφέροντος των ανθρώπων σε κάθε γωνιά
του πλανήτη, την αναβάθμιση της τεχνολογίας
για βελτίωση των συνθηκών και διαδικασιών
διάγνωσης και θεραπείας στον τομέα της
υγείας και την ύπαρξη ακόμα μεγαλύτερης
πύλης γνώσης και μάθησης προς τους
πολίτες.
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οργανωμένη πίστη, ήτοι η
εκκλησία, είναι ένα κοινωνικό
φαινόμενο σχεδόν τόσο παλιό
όσο η ιστορία της ανθρωπότητας.
Από την προϊστορική περίοδο,
όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από
τα δέντρα και ξεκίνησε να δημιουργεί
τις πρώτες κοινωνίες, η πίστη είχε ήδη
ευδιάκριτο ρόλο ανάμεσα στα μέλη της
φυλής. Μπορεί εκείνη την περίοδο η πίστη
να είχε τόσο διαφορετικό περιεχόμενο
από αυτό που έχει σήμερα, ώστε να
μας φαίνεται έως και ξεκαρδιστικό το τι
θεωρούσε «ανώτερη δύναμη» ο άνθρωπος
της εποχής, δεν παύει όμως να αποτελεί τον
πρόδρομο της εκκλησίας όπως την ξέρουμε.
Της εκκλησίας με τους ναούς και τα ιερά της,
τις γιορτές και τις νηστείες της και φυσικά
με τον κλήρο και τις επιχειρήσεις της!

ο σεβασμός στη θρησκευτική
ελευθερία είναι ιστορικά
συνδεδεμένος με τους λαϊκούς
αγώνες και όσον αφορά την
σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία με
τους αγώνες της Αριστεράς
ανοιχτή οργάνωση, πρόθυμη να περιμένει οποίον
ενδιαφέρεται να την προσεγγίσει και με δική του
πρωτοβουλία να την ασπαστεί και να συνταχθεί μαζί
της. Τι συμβαίνει όμως όταν η εκκλησία αντί αυτού
προσπαθεί να παρέμβει στην λειτουργία εκείνου
που είναι υποτίθεται αρμόδιος για την διαφύλαξη
όλων των ελευθεριών; Τι γίνεται δηλαδή όταν η
εκκλησία απαιτεί άμεση πρόσβαση και σύνδεση με
την κρατική εξουσία;

Εξάλλου όσο αστείο μας φαίνεται πως κάποτε
οι πρόγονοι μας θεωρούσαν τη γη κέντρο του
σύμπαντος και δόξαζαν ένα γενειοφόρο teddy
boy που έσπερνε αδιακρίτως απογόνους σε
θεές, θνητές και γίδες, άλλο τόσο τραγελαφικό
θα φαίνεται στον μελλοντικό μας απόγονο πως ο
άνθρωπος του 21ου αιώνα βαφτίζεται, νηστεύει
και εξομολογείται. Κοντολογίς, κοινωνικά
φαινόμενα που μοιάζουν τελείως διαφορετικά
και άσχετα μεταξύ τους, αν τα αναλύσουμε ως
τον πυρήνα τους, βρίσκουμε πως σε διαφορετικές
φάσεις της ιστορίας υπηρετούν τον ίδιο σκοπό,
έστω και με διαφορετική προσέγγιση.
Εν πάση περιπτώσει, σκοπός του άρθρου δεν είναι
ούτε να προσβάλει ούτε να περιφρονήσει την
πίστη οποιουδήποτε και πόσο μάλλον το δικαίωμα
του καθενός να πιστεύει ότι θέλει. Αντίθετα, ο
σεβασμός στη θρησκευτική ελευθερία είναι ιστορικά
συνδεδεμένος με τους λαϊκούς αγώνες και όσον
αφορά την σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία με τους
αγώνες της Αριστεράς. Είναι γεγονός βέβαια πως
η ίδια η θρησκεία δυσκολεύεται εξ ορισμού να
συνυπάρξει με έννοιες όπως η διαφορετικότητα,
το δικαίωμα και η ελευθερία. Αυτό δεν θα μας
απασχολούσε στο βαθμό που εκκλησία ήταν μια

Αυτή η συζήτηση, όσο επίκαιρη και να
ακούγεται σε εμάς, σε μια Κύπρο στην οποία
ο υπουργός παιδείας χρειάζεται τις ευλογίες
του Αρχιεπισκόπου για να διορισθεί, είναι
στην πραγματικότητα πολύ παλιά. Είναι μια
συζήτηση που στην Ευρώπη έχει κλείσει από
τον καιρό ακόμα της Γαλλικής Επανάστασης
(1789) και από τότε η κατάληξη αυτής της
συζήτησης έχει επαναβεβαιωθεί πολλές
φορές στο Δυτικό κόσμο.
Πρέπει σε αυτό το σημείο να
αναφέρουμε πως μπορεί η θρησκεία
και η οργάνωση της σε εκκλησία
να μην περιορίζεται στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού χώρου, θα ήταν
όμως αδύνατο να καταπιαστούμε
με την παγκόσμια έκταση του
φαινομένου αυτού σε ένα τόσο
σύντομο άρθρο. Από την άλλη,
η εμφάνιση του κράτους, όπως
το γνωρίζουμε σήμερα και
οι σχέσεις που ανέπτυξε
το κράτος αυτό με τις
θρησκευτικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται εντός

της επικράτειας του, είναι κάτι που
συνέβη πρώτα στην Ευρώπη και
στη συνέχεια πάνω σε πανομοιότυπα
μοτίβα διαδόθηκε και στον υπόλοιπο
κόσμο. Εν συντομία και διατρέχοντας
τον κίνδυνο της υπεραπλούστευσης,
είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε
το φαινόμενο αυτό μελετώντας την
Ευρωπαϊκή ιστορία πάρα την ιστορία
οποιασδήποτε άλλης περιοχής του
πλανήτη.

Για να επανέλθουμε, κατά τη διάρκεια του
Διαφωτισμού, την περίοδο που προηγήθηκε
της Γαλλικής επανάστασης, μια ανερχόμενη
κοινωνική δύναμη, η αστική τάξη, έδινε τη
μάχη της με την συντήρηση της εποχής για
την κατάκτηση της εξουσίας. Όταν μιλάμε για
εξουσία βέβαια δεν την εννοούμε με τη στενά
πολιτική της έννοια. Επρόκειτο για ένα αγώνα
εδραίωσης της εξουσίας της αστικής τάξης σε όλα
τα επίπεδα της κοινωνίας. Στην φιλοσοφία, την
αισθητική, την ηθική, την νεογέννητη επιστήμη
και πάνω απ’ όλα την πραγματική βάση όλων των
υπολοίπων, την παραγωγική διαδικασία, αυτό που
λεμέ δηλαδή οικονομία.

Μπορεί η οικονομική εξουσία να ήταν μέχρι τότε στα
χέρια των φεουδαρχών, η θρησκεία όμως έπαιζε ένα
ιδιαίτερα ρυθμιστικό ρόλο σε όλα τα φάσματα της
ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηριστικό είναι πως γύρω
στον 11ο αιώνα μ.X. ιδρύθηκαν από την εκκλησία τα
πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και για πολλούς
αιώνες όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έμεναν κάτω
από την διοίκηση της. Επίσης ζητήματα κατοικίας,
διατροφής, ενδυμασίας, ψυχαγωγίας και ότι άλλο μπορεί
να συμπεριλαμβάνει ο πολιτισμός, φιλτράρονταν μέσα από
την εκκλησιαστική ηθικολογία πριν αφεθούν να υπάρχουν
ως ευσεβή και αποδεκτά. Με λίγα λόγια, ότι επιβαλλόταν
στις μάζες βαφτιζόταν σωστό από τον κλήρο προκειμένου ο
λαός να νιώθει και κάποια ευγνωμοσύνη για τα βάσανά του.
Από την άλλη, κάθε αποτέλεσμα της κοινωνικής ζύμωσης
έπρεπε να εγκριθεί από την εκκλησία αλλιώς η οργή του
θεού θα τους χτυπούσε με αστροπελέκια και πανούκλα!
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Η σύγκρουση μεταξύ αυτής της νέας και προοδευτικής (τότε) τάξης με την
ταχέως αποσυντιθέμενη φεουδαρχία έφερε στην φιλοσοφία τις θεωρίες για το
κοσμικό κράτος. Η διαμάχη μεταξύ του αυτοκράτορα και της εκκλησιαστικής
ηγεσίας είναι κάτι το οποίο υπήρχε για αιώνες όμως με την έλευση των
δυνάμεων του διαφωτισμού στο προσκήνιο η διαμάχη έκλεισε με ένα
θεωρητικό ξεκαθάρισμα.
Το 1789 αποτελεί σημαντικό σταθμό στη διαδικασία που εξετάζουμε. Η
«Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», το έγγραφο με
το οποίο η νικηφόρα Γαλλική Επανάσταση αποσαφήνιζε τι είδους κράτος θα
εγκαθίδρυε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Το έθνος και όχι η
πίστη θα ήταν πλέον η πηγή κάθε εξουσίας ενώ παράλληλα κατοχυρωνόταν
και το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας. Κανένας αυτοκράτορας δεν μπορούσε
πια να μιλά εξ ονόματος του θεού. Τον ρόλο αυτής της ανώτερης δύναμης
θα έπαιζε τώρα το έθνος.
Ο ρόλος της θρησκείας και
της πίστης στην πολιτική
διαδικασία έχανε την μεγάλη
του σημασία, όχι όμως τόσο
άμεσα στην πράξη όσο έγινε
σε θεωρητικό επίπεδο. Ένα
φαινόμενο που υπήρχε για
αιώνες δεν μπορούσε να πάψει
να υπάρχει σε μια στιγμή μόνο
και μόνο επειδή διατυπώθηκε
ο λόγος του τερματισμού του
στο χαρτί. Από την άλλη, με
το που κατάφερε η αστική
τάξη να πάρει την εξουσία και
να γίνει η ίδια καταπιέστρια
τάξη, τα μέσα καταπίεσης
που μέχρι τότε πολεμούσε θα
μπορούσαν να αποτελέσουν
πλέον χρήσιμα εργαλεία στα
χέρια της. Έτσι ενώ αυτός ο
διαχωρισμός διατυπώθηκε
στη διακήρυξη, στην πράξη η
ουσιαστική απομάκρυνση του
κλήρου από την εξουσία ήταν
ακόμα πολύ μακριά. Επίσης
μια νέα κοινωνική δύναμη
ξεπρόβαλε και απειλούσε να τσακίσει συθέμελα την εξουσία των αστών. Ήταν
η εργατική τάξη που έκανε τις πρώτες σοβαρές προσπάθειες επαναστατικής
οργάνωσης. Οι μέχρι πρότινος θανάσιμοι εχθροί, οι αστοί και οι κληρικοί
είχαν πλέον ένα κοινό αντίπαλο, «το φάντασμα του κομμουνισμού» το οποίο
όπως αναφέρεται και στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. «Όλες
οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να
κυνηγήσουν … : ο πάπας και ο τσάρος, ο Μέτερνιχ κι ο Γκιζό..» Κυριολεκτικά
δηλαδή αστοί, φεουδάρχες και κλήρος.

Παρά τις
επιστημονικοφανείς
τους αντιλήψεις και
προτάσεις, τα διάφορα
αστικά κόμματα, όποτε
η συζήτηση έρχεται στο
ζήτημα αυτό, θα είναι
πάντα καταδικασμένα
να δικαιολογούν την
αντιφατική τους
στάση.

Χρειάστηκε ένας σχεδόν αιώνας μέχρι η ανθρωπότητα να κατορθώσει για
πρώτη φορά στην ιστορία να αποτινάξει το εκκλησιαστικό δεσμό από πάνω
της. Το 1871 οι εργάτες του Παρισίου κατάφεραν για ένα μικρό χρονικό
διάστημα να πάρουν την εξουσία από τους αστούς. Αύτη ήταν η μεγαλειώδης
«Παρισινή Κομμούνα». Όπως έγραφε ο Μαρξ λίγο καιρό αργότερα «Όταν
παραμερίστηκαν πια ο μόνιμος στρατός και η αστυνομία, τα όργανα της
υλικής βίας, η Κομμούνα καταπιάστηκε αμέσως να τσακίσει το πνευματικό
όργανο καταπίεσης, την εξουσία των παπάδων… Όλα τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα άνοιξαν δωρεάν για το λαό και ταυτόχρονα ξεκαθαρίστηκαν από
κάθε επέμβαση της εκκλησίας και του κράτους». Μπορεί η Κομμούνα να μην
κράτησε πάρα μερικούς μήνες όμως το στίγμα της είχε καταγραφεί πλέον
στην ιστορία. Τα αστικά κράτη που ακολούθησαν ήταν αναγκασμένα να
δεχτούν έστω και κάποια πολύ ελάχιστα σημεία από το πρόγραμμα της. Έτσι
και με την συμβολή της Κομμούνας ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους και
το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας αποτέλεσαν σταδιακά βασικό στοιχείο κάθε
Ευρωπαϊκού αστικού κράτους.
Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έλαβαν χώρα πριν ενάμιση περίπου αιώνα στην
Ευρώπη, η δική μας όμως θλιβερή ιστορία εδώ στην Κύπρο εξακολουθεί.
Ενώ ο εθνικισμός και η μισαλλοδοξία κατάφεραν να μοιράσουν το νησί, ο
δικός μας «κήρυκας του λόγου του θεού» δηλώνει φίλος με το ΕΛΑΜ. Ο
μεγάλος μας πνευματικός ηγέτης (και σπουδαίος επιχειρηματίας) ποσώς
ενδιαφέρεται για την πολιτιστική μας κληρονομία και ευχαρίστως
να τσαλαπατήσει μερικά «κουζούθκια» για να οικοδομήσει τα
μεγαλόπνοα επιχειρηματικά σχέδια του Κυρίου. Παράλληλα και
ενώ η ιερά σύνοδος αθωώνει με την μεγαλύτερη ευκολία βιαστές,
η αρχιεπισκοπή ιδρύει σχολεία για να μπορεί να διδάσκει τα
Χριστιανικά ιδεώδη. Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση πως αυτά είναι
προβλήματα που αφορούν μόνο την κυπριακή πραγματικότητα
αλλά και ούτε πως όλοι οι κληρικοί είναι παλιάνθρωποι.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που εντοπίζεται
στον τόπο μας είναι πως μαζί με όλα αυτά,
οι κυβερνώντες του κράτους επιμένουν να
αναβαθμίζουν το ρόλο της εκκλησίας δίνοντας
της λόγο σε ζητήματα τα οποία καμία σχέση δεν
έχουν με την πίστη και την θρησκευτικότητα
που κατά τα άλλα αποτελούν ατομική υπόθεση.
Μπορεί όπως και μια σειρά άλλων προβλημάτων
έτσι και το συγκεκριμένο, να μην βρίσκει
οριστική λύση παρά μόνο με την απελευθέρωση
του ανθρώπου από τα δεσμά της ατομικής
ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης, είναι ωστόσο
δυνατό, να γίνουν πολλά βήματα, ακόμη και με
την ελάχιστη πολιτική βούληση. Όταν όμως το
μικροπολιτικό συμφέρον είναι το καθοριστικό
και ο φόβος του πολιτικού κόστους μπορεί να
παράλυση σε κάποιους, είναι αδύνατο αυτός που
κυβερνά να έρθει σε ρήξη με τα φαινόμενα αυτά.
Παρά τις επιστημονικοφανείς τους αντιλήψεις
και προτάσεις, τα διάφορα αστικά κόμματα,
όποτε η συζήτηση έρχεται στο ζήτημα αυτό, θα
είναι πάντα καταδικασμένα να δικαιολογούν την
αντιφατική τους στάση.
Η κοσμοθεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού
αποτελεί τη μόνη συνεπή και ειλικρινή

πολιτική θεωρία απέναντι στη θρησκεία. Όπως
αναφέρθηκε και πιο πάνω, ενώ η αστική τάξη
τάχθηκε αρχικά μανιωδώς ενάντια στην επιρροή
της εκκλησίας, με το που έγινε η ίδια εξουσία όχι
μόνο «μαλάκωσε» αλλά κατέληξε απολογητής
και υπερασπιστής της όταν τη βόλευε. Στον
αντίποδα τώρα, ο Λένιν ανέφερε πως ακόμα
και όταν η εργατική τάξη γίνεται εξουσία με
το δικό της «εργατικό κράτος» και παρά το
γεγονός πως ο μαχόμενος υλισμός οφείλει
να συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στην
πνευματική καταπίεση, το ίδιο το κράτος δεν
επιτρέπεται να έχει καμία παρέμβαση στα της
θρησκευτικής πίστης. Αναγνωρίζοντας λοιπόν
το αναπόφευκτο της πνευματικής καταπίεσης
μέσα σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα όπως ο
καπιταλισμός οφείλουμε, χωρίς να σταματάμε
τη μάχη ενάντια σε αυτή τη μορφή καταπίεσης,
να διεξάγουμε παράλληλα τον αγώνα μας για το
δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στο να πιστεύει
σε ότι θέλει χωρίς αυτό να δίνει τη δυνατότητα
στο κράτος να κάνει διακρίσεις απέναντι του.
•Ιάκωβος Ττοφαρής
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Συνεργάτης «Ν»

Για περισσότερα μπορείς να διαβάσεις: Καρλ
Μάρξ και Φριντριχ Ένγκελς, Για τη θρησκεία:
Συλλογή κειμένων και έργων, Εκδόσεις ΚΨΜ,
2009
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EΔΟΝόπουλα

Μ

ικροί μας φίλοι αν θέλετε το φετινό καλοκαίρι να σας
μείνει αξέχαστο, η επιλογή είναι μια.. κατασκήνωση
της ΕΔΟΝ στα Περβόλια Λάρνακας. Ελάτε μαζί
μας να περάσουμε μια φανταστική εβδομάδα, με
θάλασσα, εκδρομές, παιχνίδι, δημιουργία, αθλητισμό,
δημιουργώντας νέες φιλίες, παίζοντας και μαθαίνοντας.
Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να εκφραστούν ελεύθερα, να αναδείξουν τις ικανότητες τους,
να δημιουργήσουν, να μάθουν και να περάσουν μια αλλιώτικη
βδομάδα. Επιπλέον, μέσα από το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί,
έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να δημιουργήσουν
φιλίες με παιδιά από όλη την Κύπρο.
Πάρτε μια ιδέα από το τι σας περιμένει στην κατασκήνωση
της ΕΔΟΝ! Αρχικά, οι εξορμήσεις δροσιάς, στη θάλασσα των
Περβολιών, σε συνδυασμό με θαλάσσιες δραστηριότητες.
Έπειτα, «Ο Συναγερμός» ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι με πολλές
δοκιμασίες τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουν οι ομάδες σε
ανυποψίαστο χρόνο. Στην κατασκήνωση μας θα βρείτε και τη
δική μας ολυμπιάδα, την γνωστή «Περβολιάδα», όπου οι ομάδες,
μετά την φαντασμαγορική τελετή έναρξης θα ριχτούν στο στίβο
μάχης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Ακόμη, υπάρχει
και το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού κατά το οποίο τα παιδιά σε
ομάδες πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα στάδια για να φτάσουν
στον κρυμμένο θησαυρό. Τα παιδιά μπορούν να αναδείξουν
τις αθλητικές τους ικανότητες στα διάφορα τουρνουά που
διαδραματίζονται, μέσα στην βδομάδα, όπως ποδόσφαιρο,
τάβλι, σκάκι, πινγκ-πονγκ κ.α.
Πέραν από τις αθλητικές δραστηριότητες δίνουμε την ευκαιρία
στους μικρούς μας φίλους να ασχοληθούν κα με το καλλιτεχνικό
περιεχόμενο, αφού στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης μας
συμπεριλαμβάνονται και οι θεματικοί όμιλοι. Δηλαδή, τα παιδιά
δημιουργούν ομίλους με βάση τα ενδιαφέροντα τους, όπως για
παράδειγμα όμιλο χορού, θεατρικό όμιλο ή ζωγραφικής, και
μέσα από αυτές τις ομάδες δημιουργούν ένα δικό τους μικρό
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, διοργανώνουμε βραδιά ταινίας και μουσική βραδιά, με
πολύ χορό και τραγούδι.
Το πρόγραμμα μας δεν περιορίζεται εδώ. Δεν θα μπορούσε
να λείπει και το εκπαιδευτικό κομμάτι από την κατασκήνωση
τη ΕΔΟΝ. Μέσα από διαδραστικά και επιμορφωτικά παιχνίδια
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να μάθουν
για το δικαίωμα τους στην έκφραση και τα μέσα τα οποία
χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε (εκστρατεία παιδικού
κινήματος Φεβράρη – Απρίλη 2018, «Είμαι παιδί, Έχω φωνή) αλλά
και για τον αθλητισμό (εκστρατεία παιδικού κινήματος Οκτώβρης
– Δεκέμβρης 2017).
Αυτές και πολλές άλλες είναι οι δραστηριότητες που αποτελούν
το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων της ΕΔΟΝ.
Πρόγραμμα πλούσιο και πολύπλευρο, όπως και η συνολική
δράση του παιδικού κινήματος. Αν θέλετε και εσείς να περάσετε
φανταστικά, μια εβδομάδα του καλοκαιριού, δεν έχετε παρά να
δηλώσετε άμεσα τη συμμετοχή σας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/6-3/7/2018- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 3/7-10/7/2018- ΔΗΜΟΤΙΚΟ
3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/7-24/7/2018- ΔΗΜΟΤΙΚΟ
4Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 24/7-31/7/2018- ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Συμμετοχή 90 ευρώ (η τιμή συμπεριλαμβάνει μεταφορά, διαμονή,
διατροφή και ασφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων)
Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής:
Κ.Σ ΕΔΟΝ:22766459/99524775
ΕΔΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:22877776/99006688
ΕΔΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ:25363158/96436946
ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:24652637/96585248
ΕΔΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ:24657013/97658212
ΕΔΟΝ ΠΑΦΟΥ:26932204/99902599
•Έλενα Αντωνίου
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λεμεσού
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ΕΔΟΝ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ

ΕΔΟΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΕΔΟΝ ΔΑΛΙΟΥ

ΕΔΟΝ ΚΛΗΡΟΥ

ΕΔΟΝ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ

ΕΔΟΝ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΕΔΟΝ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΔΟΝ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΔΟΝ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

ΕΔΟΝ ΑΥΓΟΡΟΥ

ΕΔΟΝ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΕΔΟΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ

ΕΔΟΝ ΦΡΕΝΑΡΟΥ

ΕΔΟΝ ΛΥΜΠΙΩΝ

ΕΔΟΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΕΔΟΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ι μπάντες
της ΕΔΟΝ
αποτελούν
θεσμό της
Οργάνωσής
μας, αλλά και του Λαϊκού
Κινήματος ευρύτερα,
εδώ και δεκαετίες,
προσφέροντας στους
νέους ένα δημιουργικό
τρόπο απασχόλησης
στον ελεύθερο τους
χρόνο. Διαχρονικά οι
μπάντες αποτελούσαν και
συνεχίζουν να αποτελούν
ένα εναλλακτικό χώρο
συνάντησης των νέων.
Μέσα από τις συχνές
συναντήσεις, οι νέοι
συναναστρέφονται
με άτομα με κοινά
ενδιαφέροντα, περνούν
ευχάριστα τον χρόνο
τους και μαθαίνουν να
λειτουργούν ως μέλη
μιας στενά συνδεδεμένης
ομάδας. Παράλληλα,
διαχρονικά οι μπάντες
της ΕΔΟΝ δεν παρέλειπαν
να αφήνουν τα δικά τους
μηνύματα στην κυπριακή
κοινωνία. Άλλοτε με τις
επετειακές παρελάσεις
τους (1η Μαϊου, πορείες
Καβάζογλου – Μισιαούλη,
25η Μαρτίου, κτλ), και
άλλοτε με τις εκδηλώσεις
που διοργανώνουν,
προσφέροντας στους
νέους της κάθε τοπικής
κοινωνίας εναλλακτικούς
και ποιοτικούς τρόπους
διασκέδασης.
Σήμερα λειτουργούν
δεκάδες μπάντες της
ΕΔΟΝ ανά το Παγκύπριο.
Πρέπει να παραδεχθούμε
ότι κάποιες μπάντες
μας υπολειτουργούν και
άλλες χρειάζονται πολλή
στήριξη και βελτίωση.
Δεν παύουν όμως να
αποτελούν ένα θεσμό
ανεξίτηλο στις μνήμες
όποιου πέρασε ποτέ από
τις τάξεις της ΕΔΟΝ.
Χρέος λοιπόν όλων
μας, του κάθε ΕΔΟΝίτη
και ΕΔΟΝίτισσας, να
αγκαλιάσει τις μπάντες
της Οργάνωσής μας, για
να συνεχίσουν αυτές να
προσφέρουν τόσα πολλά
στη νεολαία του τόπου
μας!
Κωνσταντίνα Ματθαίου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου
Λιβαδιών
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ν έτει 2018, λόγω των χειρισμών της
κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη και
των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζει,
η Παιδεία η οποία αποτελεί το μέγιστο
αγαθό για τους νέους, βρέθηκε στο στόχαστρο.
Τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που ψηφίζονται από
το δίδυμο ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, σε συνδυασμό με την
καπιταλιστική οικονομική κρίση επιβαρύνουν
σημαντικά τα πλάνα των οικονομικά ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού. Σαν να μην έφταναν αυτά,
η κυβέρνηση το 2014 μείωσε τον προϋπολογισμό
για την Φοιτητική Μέριμνα πλήττοντας με αυτό
τον τρόπο αρκετές οικογένειες που στο παρελθόν
στηρίζονταν οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από
τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο.
Στις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών και
συγκεκριμένα των φοιτητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ,
έρχονται να προστεθούν και τα εσωτερικά
προβλήματα που αφορούν διοικητικά ζητήματα
του Πανεπιστημίου. Τα προβλήματα που
σήμερα υπάρχουν, επηρεάζουν τη φοίτηση, τη
στέγαση και γενικότερα τη ζωή των φοιτητών.
Τα τελευταία χρόνια όλες οι κατακτήσεις της
Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη
δράση της Προοδευτικής που προβάλλει και
διεκδικεί τα αιτήματα των φοιτητών ως η
μόνη υπεύθυνη, διεκδικητική και αξιόπιστη
παράταξη. Ωστόσο, φέτος με την ακροδεξιά
πλειοψηφία που υπάρχει, ελλοχεύει ο κίνδυνος
αδρανοποίησης της Φοιτητικής Ένωσης με
αποτέλεσμα τα προβλήματα του Πανεπιστημίου
να μείνουν ανεπίλυτα.

Φοιτητικές Εστίες
Ο αριθμός των φοιτητικών εστιών είναι
σημαντικά περιορισμένος αφού καλύπτει
μόλις το 5% των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Οι ιδιώτες ενοικιαστές στη Λεμεσό, λόγω
της αυξημένης ζήτησης, θέτουν υπερβολικά
υψηλά ποσά στα ενοίκια των σπιτιών με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει σε
αυτά ο μέσος κύπριος φοιτητής. Η υπηρεσία
Φοιτητικής Μέριμνας αντί να δώσει λύση σε
αυτό το σοβαρό ζήτημα, προτείνει νέα πολιτική
παραχώρησης φοιτητικών εστιών και αλλαγή
της υφιστάμενης. Η αλλαγή αυτή προνοούσε
ότι οι εστίες θα παραχωρούνται αποκλειστικά
σε πρωτοετείς φοιτητές χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

φοιτητές

Η πολιτική αυτή θεωρήθηκε αδιανόητη
από πλευράς μας αφού κύριο μέλημα
του Γραφείου Στέγασης πρέπει να είναι η
στήριξη άπορων φοιτητών ανεξαρτήτως
έτους. Τόσο η ΦΠΚ Πρωτοπορία όσο και
η ΑΦΚ Νίκη, στη συνεδρία της Συγκλήτου
που αφορούσε το θέμα αυτό, έμειναν όπως
πάντα αμέτοχοι με τους μεν να σφυρίζουν
αδιάφορα για τους φοιτητές που βιώνουν
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τους
δε απλά να απουσιάζουν. Όλα αυτά, την
ίδια στιγμή που η Προοδευτική Κ.Φ. έδινε
τη δική της μάχη για την υπεράσπιση του
δικαιώματος στέγασης των φοιτητών.

Κτηριακές εγκαταστάσεις
Στα σοβαρά προβλήματα του
Πανεπιστημίου μπορεί να συγκαταλεχθεί
και το πρόβλημα με τις αίθουσες
διδασκαλίας και τα εργαστήρια που
είναι ελλιπή τόσο σε αριθμό όσο
και σε εξοπλισμό και αδυνατούν να
καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών
του Πανεπιστημίου. Με αφορμή την
αποκοπή των κουπονιών σίτισης από
το Σωματείο Ευημερίας, επίτευγμα
της πολλά υποσχόμενης κυβέρνησης
Αναστασιάδη, το φοιτητικό εστιατόριο
και φοιτητικό καφεστιατόριο του
Πανεπιστημίου έκλεισε. Την ίδια ώρα,
τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα
απασχολούν έντονα τη διοίκηση του
Πανεπιστημίου γιατί δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν λόγο της υπολειτουργίας
πολλών κτηριακών εγκαταστάσεων και
αναβαθμισμένων αιθουσών διδασκαλίας.
Πρακτική άσκηση
Πολλοί φοιτητές για την ολοκλήρωση
του κύκλου σπουδών τους χρειάζονται
να ολοκληρώσουν την πρακτική τους
άσκηση σε κάποιο οργανισμό ή εταιρεία
που σχετίζεται με το αντικείμενο τους. Η
έλλειψη όμως μιας γενικής πολιτικής που
αφορά την Πρακτική άσκηση εγκυμονεί
κινδύνους αφού δεν υπάρχει γενικό
πλαίσιο εφαρμογής.

Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί
φοιτητές μένουν εκτεθειμένοι
ως προς τις συνθήκες εργασίας
και την αμοιβή τους για το
παραγόμενο κέρδος και γίνονται
αντικείμενο εκμετάλλευσης των
επιχειρημάτων.
Σε κάθε χώρο σπουδών η
πρακτική άσκηση οφείλει να
διασφαλίζει τα δικαιώματα
των φοιτητών με αμοιβή και
διασφαλισμένα εργασιακά
δικαιώματα . Από τη στιγμή που
οι φοιτητές προσφέρουν εργατική
δύναμη ή υπηρεσίες και αυξάνουν
την συνολική παραγωγή στην
εταιρεία/οργανισμό όπου
διεξάγεται η πρακτική τους, θα
πρέπει να αμείβονται.
Είναι αντιληπτό ότι τα Δημόσια
Πανεπιστήμια και γενικότερα
η Παιδεία του τόπου απέχουν
κατά πολύ από το όραμα και
τις προσδοκίες των πολιτών.
Ειδικότερα, τα τελευταία
5 και πλέον χρόνια, με τα
νεοφιλελεύθερα και αντιλαϊκά
μέτρα που ακολουθεί η κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, οι φοιτητές
δέχονται επίθεση στα κεκτημένα
και στα δικαιώματα τους.
Τα Δημόσια Πανεπιστήμια
οφείλουν να διασφαλίζουν τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
τους καθώς και η ίδια η πολιτεία
να διατηρήσει την επέκταση της
δωρεάν δημόσιας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Το κράτος οφείλει
να ενισχύσει και να προστατεύσει
την Παιδεία, αφού με αυτό τον
τρόπο διασφαλίζει την ελπίδα για
το μέλλον του τόπου και της νέας
γενιάς.
•Μαρίνα Παναγιώτου
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ ΤΕ.ΠΑ.Κ

νέοι εργαζόμενοι

Η ανεργία, η υποαπασχόληση, η αδήλωτη εργασία, οι
αναξιοπρεπείς μισθοί, η αφαίρεση δικαιωμάτων, τα ελαστικά
ωράρια, η δουλειά τις Κυριακές και τις αργίες, είναι
κάποια από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη σημερινή
πραγματικότητα για τους νέους.
Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων, στερείται το δικαίωμα της
οργάνωσης στο χώρο εργασίας και αδυνατεί να βρει διέξοδο
στα πολλά εργασιακά προβλήματα και στην αυθαιρεσία του
εργοδότη.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
που επιβάλλονται από την Κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια.
Πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τους την εξυπηρέτηση των
λίγων και τη συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων.
Το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ αντιπαλεύει
τη λογική που μας οδηγεί σε συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα. Μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσουμε,
επιμένουμε στην ενημέρωση των νέων για τα δικαιώματα
τους. Βρισκόμαστε στο πλευρό του κάθε νέου και νέας
και παλεύουμε για το δικαίωμα σε μια σταθερή δουλειά
με δικαιώματα.

Ο 13ος μισθός αποτελεί
μέρος του συνολικού ετήσιου
μισθού
του εργαζόμενου εάν αυτός
προνοείται
μέσα από το πλαίσιο της
συλλογικής σύμβασης,
του προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης. Η μη
καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων περί Προστασίας
των Μισθών Νομοθεσίας.
Κάτι τέτοιο, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική
δίωξη του εργοδότη, ενώ ο νόμος παρέχει στον εργαζόμενο το δικαίωμα
για διεκδίκηση και καταβολή του,. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν
λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δυο ποινές
μαζί. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους
τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.
Δυστυχώς βέβαια, ο 13ος μισθός δεν είναι κατοχυρωμένος για το σύνολο
των εργαζομένων.
Θέση της ΕΔΟΝ είναι η προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών
ρυθμίσεων, ούτως ώστε εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις, να κατοχυρώνεται σ’ αυτούς 13ος
μισθός.

Η εκστρατεία
του Τμήματος
Νέων
Εργαζομένων της
ΕΔΟΝ έχει καταστεί
πλέον θεσμός και
πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση. Φέτος
καταπιάνεται με βασικά
εργασιακά ζητήματα
που αφορούν τους νέους
εργαζόμενους. Τέτοια ζητήματα είναι το επίπεδο
των μισθών, ο κατώτατος μισθός, ο 13ος μισθός,
οι ώρες απασχόλησης και οι υπερωρίες, η δουλειά
την Κυριακή και τις αργίες, οι άδειες και το δικαίωμα
στην οργάνωση στο χώρο εργασίας.
Στην προσπάθεια μας, δε θα γίνουμε μόνο πομποί
των θέσεων μας αλλά και δέκτες καθώς θα
προχωρήσουμε σε παγκύπρια εκστρατεία συλλογής
ερωτηματολογίων που αφορούν τα παραπάνω
ζητήματα. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε
να μεταφέρουμε στους αρμόδιους φορείς την
πραγματική εικόνα που βιώνουν σήμερα οι νέοι
εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τα
αποτελέσματα στην προσπάθεια της προώθησης των
θέσεων μας.
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Οι εξευτελιστικοί μισθοί γίνονται δυστυχώς κανόνας τα
τελευταία χρόνια με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Τα
σημερινά επίπεδα μισθών δεν μπορούν να καλύψουν
βασικές και στοιχειώδης ανάγκες των νέων.
Την ίδια στιγμή, ο κατώτατος μισθός ο οποίος εφαρμόζεται
κατόπιν διατάγματος του υπουργικού συμβουλίου,
σύμφωνα με τη νομοθεσία καλύπτει ένα περιορισμένο
αριθμό επαγγελμάτων (γραφείς, βοηθούς νοσηλευτές
– παιδοκόμους - βρεφοκόμους, σχολικούς βοηθούς,
φροντιστές, φρουρούς ασφαλείας και καθαριστές). Αυτή
τη στιγμή ο κατώτατος μισθός για τους πρώτους έξι μήνες
ανέρχεται στα 870 ευρώ μικτά και μετά τους έξι μήνες 924
ευρώ μικτά.
Η δική μας θέση, είναι ο καθορισμός ελάχιστων
επιπέδων μισθού για τους εργαζόμενους που αυτή
τη στιγμή δεν καλύπτονται ούτε από τη νομοθεσία,
αλλά ούτε και από συλλογική σύμβαση. Παράλληλα,
επιμένουμε στη θέσπιση πιο αυστηρών και
συστηματικών ελέγχων για την τήρηση του κατώτατου
μισθού.

Σε σχέση με τις ελάχιστες ώρες εργασίας αλλά και τις ρυθμίσεις των
υπερωριών υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κλάδων και επαγγελμάτων.
Εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, οι όροι αυτοί
καθορίζονται μέσα από αυτές. Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται σήμερα στην ανυπαρξία σταθερών ωραρίων εργασίας,
στην επικράτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης (split) και στη μη
καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης.
Επίσης η λογική της Κυβέρνησης, για φιλελευθεροποίηση των ωραρίων
των καταστημάτων και η νομιμοποίηση της δουλειάς την Κυριακή,
οδήγησε σε περεταίρω διολίσθηση των εργασιακών σχέσεων.
Παλεύουμε για τον τερματισμό της φιλελευθεροποίησης
των ωραρίων των καταστημάτων και της δουλειάς
τις Κυριακές. Ζητούμε τον καθορισμό και την τήρηση
υποχρεωτικών αργιών, νομοθετική ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και της αποζημίωσης της υπερωριακής
απασχόλησης.
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια
άδεια μετ’ απολαβών ανάλογα με τις εργάσιμες μέρες της βδομάδας,
αλλά και το σύνολο των εβδομάδων που έχει εργαστεί μέσα στο χρόνο.
Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 20 μέρες το χρόνο και για
εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 24 μέρες. Αυτή η άδεια ισχύει για
όσους εργαζόμενους έχουν εργαστεί τουλάχιστο, 48 εβδομάδες μέσα
στο χρόνο. Λιγότερες βδομάδες έχουν αναλογικά λιγότερη άδεια.
Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εργαστεί λιγότερες από 13
βδομάδες τότε βάση νόμου δεν δικαιούται άδεια μετ’ απολαβών.
*Σημείωση: Άδεια ασθενείας / γονική άδεια / άδεια μητρότητας / οι
απεργίες ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ εργάσιμος χρόνος και ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ
στις εργάσιμες εβδομάδες.
Το δικαίωμα στην ετήσια άδεια είναι αδιαπραγμάτευτο.
Ζητούμε την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των
προνοιών της. Παράλληλα διεκδικούμε από την πολιτεία
την ανάπτυξη των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
για νέους με χαμηλά εισοδήματα, ανάπτυξη και
δημιουργία νέων χώρων camping ως φθηνή εναλλακτική
επιλογή και επαναφορά των πολυδύναμων ξενώνων νέων
του ΟΝΕΚ.

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δεν καλύπτεται σήμερα από συλλογική σύμβαση, αλλά από ετεροβαρή προσωπικά συμβόλαια
που δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα τους. Ο φόβος της οργάνωσης των νέων λόγω του κινδύνου απόλυσης και η αυθαιρεσία των εργοδοτών
δεν δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την οργάνωση τους σε συντεχνία.
Οι νέοι εργαζόμενοι με την οργάνωση τους σε συντεχνίες, μπορούν να δημιουργήσουν στέρεα αναχώματα αντίστασης σε όλες τις προσπάθειες
μετατροπής της εργασίας σε «εμπόρευμα». Μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ στους χώρους δουλειάς απαντούμε στην
αυθαιρεσία της εργοδοσίας και του κεφαλαίου.
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υμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την
γέννηση ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές
στην ανθρώπινη ιστορία, του Καρλ Μαρξ, που
θεμελίωσε μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς την
φιλοσοφία του ιστορικού, διαλεκτικού υλισμού,
η οποία αποτέλεσε την βάση της επαναστατικής
και συνάμα επιστημονικής θεωρίας για την
οικοδόμηση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού.

Μεγάλωσε στην πόλη Τριρ της Πρωσίας (σημερινή Γερμανία) σε
ένα προοδευτικό - για την εποχή – περιβάλλον με ευκατάστατους
γονείς, εβραϊκής καταγωγής. Αν και αρχικά ξεκίνησε τις
πανεπιστημιακές σπουδές του στη νομική, δουλειά που έκανε
ο πατέρας του, φάνηκε ότι αυτή η επιλογή έγινε για λόγους
επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού εν τέλει τον απορρόφησε
το πεδίο της φιλοσοφίας. Επηρεασμένος, από τον Φρίντριχ
Χέγκελ, ένα από τους σημαντικότερους Γερμανούς ιδεαλιστές
φιλόσοφους της εποχής, με παρακαταθήκη σοβαρά έργα γύρω
από τη διαλεκτική, εντάσσεται στο ριζοσπαστικό κίνημα των
νεοχεγκελιανών, την αριστερή πτέρυγα της τότε χεγκελιανής
σχολής σκέψης.
Στη συνέχεια ο Μαρξ, μέσα από την αρθογραφία του στην
«Εφημερίδα του Ρήνου» φαίνεται να κατασταλάζει ιδεολογικά.
Έπειτα και από την γνωριμία με τον ιδεολογικό και προσωπικό
του φίλο, Φρίντριχ Ένγκελς, ξεκινά η συγγραφή σημαντικών
βιβλίων, όπως «Η Άγια Οικογένεια» και το «Μανιφέστο του
Κομμουνιστικού Κόμματος», τα οποία θα αποτελέσουν την
βάση για την καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης της
καταπιεσμένης τάξης των εργατών. Είναι τα πρώτα εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν για την αντίληψη και οργάνωση
της εργατικής τάξης προς την προσπάθεια ανατροπής της
αστικής τάξης. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε στην
θεωρία αυτή, ήταν και η διεθνιστική αλληλεγγύη ανάμεσα
στους προλετάριους όλων των χωρών, δίνοντας έμφαση στην
αναγκαιότητα της ενότητας και σύμπνοιας των εργατών, σε ένα
πλαίσιο αλληλοβοήθειας και συνεργασίας.
Ο νέος πλέον όρος του διεθνισμού εισάγεται στο λεξιλόγιο της
ανθρωπότητας μέσω του Μαρξ. Όρος, ο οποίος μεταφράζει
την συσπείρωση της εργατικής τάξης στον αγώνα για την
πραγματοποίηση της κοσμοϊστορικής αποστολής της, την
ανατροπή δηλαδή, του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του
σοσιαλισμού σε παγκόσμιο κλίμακα. Μη παραλείποντας βέβαια,
πως η δράση της κάθε χώρας περιορίζεται στα σύνορα της.
Αν και πολλοί ιστορικοί επευφημούν το έργο του, σαν τον
εφευρέτη της πάλης των τάξεων, ο ίδιος το διαψεύδει. Η μεγάλη
σοφία του Μαρξ δεν κρύβεται στην ανακάλυψη της πάλης των
τάξεων, αφού όπως ο ίδιος είπε αυτή την είχαν ανακαλύψει
ήδη οι αστοί οικονομολόγοι. Αυτό που κάνει τη θεωρία του
Μαρξ να διαφέρει είναι ότι πιστεύει σε μια συγκεκριμένη
εξέλιξη της πορείας των κοινωνικών τάξεων. Ότι δηλαδή η

ιδεολογία

Στην εποχή
που η επίθεση
στα δικαιώματα
των εργαζομένων
γίνεται ακόμα πιο
έντονη, ηχεί ακόμα
πιο έντονα το σύνθημα
«Προλετάριοι
Όλου του Κόσμου
Ενωθείτε».
ύπαρξη των τάξεων συνδέεται απλώς με ορισμένες
ιστορικές φάσεις ανάπτυξης της παραγωγής, ότι η
ταξική πάλη οδηγεί αναγκαστικά στη δικτατορία
του προλεταριάτου και ότι η ίδια αυτή δικτατορία
θα φέρει την κατάργηση όλων των τάξεων και θα
αποτελέσει τη μετάβαση σε μια αταξική κοινωνία.
Αυτή η βεβαιότητα του Μαρξ είναι που καταδεικνύει
τον επαναστατικό χαρακτήρα της θεωρίας του.
Η κατακλείδα των μελετών του, που αφιερώθηκε και
ολοκληρωτικά ο Μαρξ στα τελευταία στάδια της ζωής
του μέχρι και τον θάνατο του, ήταν η σύνταξη του
σπουδαιότερου έργου του «Το Κεφάλαιο». Έργο το
οποίο χωρίζεται σε τρεις τόμους και ανήκει στο πεδίο
της πολιτικής οικονομίας και φιλοσοφίας, αναλύοντας
εξαντλητικά τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής
και τις εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλιστικού
συστήματος: ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της
παραγωγής από τη μια και τον ιδιωτικό χαρακτήρα
της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής από μια
χούφτα ανθρώπων, των καπιταλιστών από την άλλη.
Βέβαια, δεν ήταν ούτε δημιούργημα του μυαλού
του Μαρξ, αλλά ούτε τυχαίες σκέψεις για έναν
«ιδανικό»-ουτοπικό κόσμο. Αποτελεί την ιστορική
αναγκαιότητα για το πως, νομοτελειακά, η κοινωνία
θα αναγκαστεί σε μετασχηματισμό και αντικατάσταση
του υπάρχοντος εκμεταλλευτικού συστήματος.

Άξια αναφοράς είναι και η θεωρία της υπεραξίας, μέσω
της οποίας ανέλυσε επιστημονικά για πρώτη φορά την
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης από την τάξη των
καπιταλιστών και θυμίζει καθημερινά την αναγκαιότητα
της καθημερινής ταξικής, οικονομικής και ιδεολογικής
πάλης.
Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες
του Μαρξ, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Ιδιαίτερα
τώρα, που ακόμα μια καπιταλιστική κρίση κτύπησε
τον πλανήτη, ελέω των οξύτατων ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών και του ξαναμοιράσματος της αγοράς,
που οδήγησε στην όξυνση των ταξικών αντιθέσεων.
Χαρακτηριστικό είναι πως το 2008, οι εκδόσεις
«Του Κεφαλαίου» είχαν γίνει ανάρπαστες, λόγω του
ξεσπάσματος της συστημικής κρίσης. Απόδειξη, πως
παραμένει η μόνη διεξοδική, κριτική θεωρία που
εξηγεί πως η κοινωνία του καπιταλισμού είναι ιστορικά
ξεπερασμένη και απαιτείται η αντικατάσταση της. Στην
εποχή που η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων
γίνεται ακόμα πιο έντονη, ηχεί ακόμα πιο έντονα το
σύνθημα «Προλετάριοι Όλου του Κόσμου Ενωθείτε».
•Χριστόδουλος Κόνσολος
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ
Ηνωμένου Βασιλείου

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.«Πρώτες Γνώσεις στη Μαρξιστική –Λενινιστική Φιλοσοφία» Χαν Ερ. - Κόζινγκ Αλ,
εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχής, έτος έκδοσης 1986
2.Ο “Μαύρος”, αναμνήσεις για τον Καρλ Μαρξ», εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»,
έτος έκδοσης 1985
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να άλλο ζήτημα που πρόσφατα αναζωπύρωσε τα συντηρητικά αισθήματα μερίδας της κυπριακής
κοινωνίας, είναι το πολυσυζητημένο θέμα των αμβλώσεων. Ενημερωτικά, να πούμε ότι μέχρι
πρόσφατα, η επιθυμία μιας γυναίκας να τερματίσει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε αρχικό
στάδιο, ήταν παράνομη.

Οι νόμιμες ή παράνομες αμβλώσεις είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται παντού, σε όλο τον
κόσμο. Ευτυχώς, σε πολλές κοινωνίες, η εθελούσια πράξη τερματισμού εγκυμοσύνης είναι
εγγυημένη από το νόμο, και αυτό έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό παράνομων αμβλώσεων
με καταστροφικές συνέπειες στην υγεία των γυναικών.
Κάθε γυναίκα είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε άμβλωση, κατευθυνόμενη απο
τις αντιλήψεις της, τα πιστεύω της και τα δεδομένα της ζωής της. Αυτή την επιλογή πρέπει να την
πάρει η ίδια η γυναίκα και όχι το κράτος, η κοινωνία ή η εκκλησία. Είναι απαράδεκτο στην εποχή που
ζούμε, γυναίκες να τιμωρούνται και να λογοκρίνονται για απόφαση τερματίσμού μιας ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνη.
Στις 30 Μαρτίου 2018, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων, το οποίο
κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, υπό προϋποθέσεις. Πιο
συγκεκριμένα, η ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε τον ποινικό κώδικα, αποποινικοποιώντας τις
εκτρώσεις μέχρι την 12η εβδομάδα της κύησης και μέχρι την 19η εβδομάδα σε περιπτώσεις βιασμού
της εγκύου.

T

ο τελευταίο διάστημα βγήκε στο προσκήνιο ένα
θέμα, η συζήτηση για το οποίο δεν περιορίζεται
στο πλαίσιο της κυπριακής κοινωνίας αλλά έχει
παγκόσμια έκταση. Αναφερόμαστε στο θέμα του
μητρικού θηλασμού σε δημόσιο χώρο, καθώς το
προηγούμενο διάστημα κύπριες γυναίκες υπήρξαν
θύματα όσων θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν έχουν αυτό
το δικαίωμα και ότι ο θηλασμός πρέπει να γίνεται στο
σπίτι, σε απομονωμένα μέρη ή ακόμη και στις τουαλέτες.
Η άποψη αυτή έρχεται σε ρήξη με την ίδια τη φύση
των γυναικών και της ανατροφής των παιδιών καθώς
ο θηλασμός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος θηλασμού
ενός βρέφους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
καταστεί αφορμή για να περιορίσει τη μητέρα εντός
του σπιτιού της και μακριά από την κοινωνία και το
εργασιακό της περιβάλλον.
Είναι επίσης δύσκολο να πιστέψει κανείς πως αυτή
η συζήτηση γίνεται εν έτη 2018, όπου το γυναικείο
σώμα εκτίθεται συνεχώς για εμπορικούς σκοπούς στους
τηλεοπτικούς δέκτες, στα περιοδικά και στις πασαρέλες
και ταυτόχρονα κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν
την διαδικασία του θηλασμού σε δημόσιους χώρους.
Για την ΕΔΟΝ, το ΑΚΕΛ και το Γυναικείο Κίνημα της
ΠΟΓΟ ο θηλασμός σε δημόσιο χώρο αποτελεί δικαίωμα
των γυναικών το οποίο πρέπει να προστατευθεί. Ως εκ
τούτου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ κατέθεσε
πρόταση νόμου για την προστασία του μητρικού
θηλασμού. Η νομοθεσία ψηφίστηκε ομόφωνα στις 30
Μαρτίου και πλέον ποινικοποιείται η παρεμπόδιση
γυναίκας να θηλάσει βρέφος σε δημόσιο χώρο.
Επιπρόσθετα, η νομοθεσία ενίσχυσε την προστασία
των εργαζόμενων μητέρων από απόλυση και κατά την
περίοδο στην οποία o εργοδότης είναι υποχρεωμένος
να της παρέχει διευκολύνσεις για το θηλασμό.

Το νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση πέρασε με 33 ψήφους υπέρ. Το γεγονός αυτό, δεν μας
προκαλεί έκπληξη, αφού καιρός ήταν επιτέλους να αντιληφθεί η Κυπριακή κοινωνία και η Κυπριακή
νομοθεσία ότι η κάθε γυναίκα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το κορμί της. Αυτό όμως
που είναι άξιο συζήτησης, είναι το γεγονός ότι 8 βουλευτές ψήφισαν εναντίον του νομοσχεδίου, 5
τήρησαν αποχή και 4 αποχώρησαν από την αίθουσα. Μέχρι πότε οι βουλευτές του ΔΗΣΥ θα ακροβατούν
μεταξύ συντηρητισμού και εξέλιξης; Πότε επιτέλους θα αποφασίσουν να διεκδικούν εκσυγχρονισμό
των κοινωνικών αντιλήψεων, ή επιστροφή στο μεσαίωνα;
Το ζήτημα των αμβλώσεων, παράλληλα, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πάγια θέση και πρόταση
της ΕΔΟΝ για εισαγωγή μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί
επιβάλλεται να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στη δημιουργία αντιλήψεων και νοοτροπίας που θα
αποτρέπουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
Τέλος, όσον αφορά και τα δύο ζητήματα, τις αμβλώσεις και το δημόσιο θηλασμό, ως νέα γενιά
έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα της
γυναίκας, είτε αυτά αφορούν το δημόσιο θηλασμό, είτε τις αποφάσεις που παίρνονται για το κορμί
και τη ζωή της. Οφείλουμε παράλληλα, με τη στάση μας να παραδειγματίζουμε και να εμπνέουμε
τις παλαιότερες γενιές και τα σκουριασμένα μυαλά, ούτως ώστε να απαρνηθούν από το σύνολο της
κοινωνίας απαρχαιωμένες, οπισθοδρομικές και συντηρητικές αντιλήψεις!
•Νατάσα Παναγιώτου
Μέλος Επ. Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λάρνακας
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να λαϊκό παραμύθι... Μια παράσταση για μικρούς και
μεγάλους. Ο Θανάσης ο Τρομάρας, μάζεψε πολύ κόσμο
το απόγευμα της Τετάρτης 25 Απριλίου, στο δημοτικό
σχολείο του Ριζοκαρπάσου.

Οι 17 μαθητές του νηπιαγωγείου και οι 13 μαθητές του δημοτικού
σχολείου, πήραν από νωρίς τις θέσεις τους, έτοιμοι να απολαύσουν
άλλη μια παράσταση του θεατρικού ομίλου «Αντίλογος». Το ξέρουν
καλά, εξάλλου, το θεατρικό αυτό σχήμα. Γνωρίζονται καλά, αφού
είναι η τρίτη φορά που στη σκηνή του σχολείου τους, οι ηθοποιοί
του Αντίλογου θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Θέση παίρνουν και μεγαλύτεροι. Άνθρωποι του
Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας. Νέοι,
μεγαλύτεροι και ηλικιωμένοι που ακουμπούν στο
μπαστούνι τους για να φθάσουν. Τα αποτελέσματα,
μεγάλη χαρά από όλους, η θεατρική παράσταση ήταν
μεγάλη επιτυχία.
«Η εξυπνάδα νικάει τη δύναμη», μας λέει ο Τρομάρας
του Βιζυηνού και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου
του Ριζοκαρπάσου συμφώνησαν και χάρηκαν με την
καρδιά τους.
Όπως είπαν και αρκετοί εγκλωβισμένοι, θα ήθελαν
να έρχονται περισσότεροι θεατρικοί όμιλοι, γιατί η
παράσταση είναι ένας τρόπος σύνδεσης της κοινότητας
τόσο μεταξύ της όσο και με τον πολιτισμό. Η εκτίμηση
από τον κόσμο φάνηκε με το πως υποδέχτηκαν και
αποχαιρέτησαν τους ηθοποιούς. Τους υποδέχθηκαν με
μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Τους αποχαιρέτησαν
με λύπη αλλά και με μεγάλη ελπίδα πως θα έρθουν
και τον επόμενο χρόνο.
•Παναγιώτης Ευσταθίου
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
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Μπαμπά μην
ξαναπεθάνεις
Παρασκευή
Στους ξακουστούς Γαργαλιάνους,
ένας πατέρας, ο κτηματίας Φάνης
Καραβάς πεθαίνει ξαφνικά από
ανακοπή καρδιάς. Τραγικές
φιγούρες αποτελούν οι κόρες του
Ελένη, που δουλεύει στο κυλικείο
της Βουλής και Γιάννα, συντάκτρια
Lifestyle περιοδικού οι οποίες
φθάνουν από Αθήνα για το τραγικό
συμβάν. Η οικονόμος του σπιτιού
Ματούλα, ο ανιψιός Λευτέρης και ο
παραγιός Ρουσέτος συμπαρίστανται
στο βαρύ οικογενειακό πένθος.
Η δημοφιλής μοιρολογίστρα
Δέσποινα Μαντούβαλου ντύνει
με το μελωδικό της θρήνο την
τελευταία διαδρομή του Φάνη
Καραβά προς την αιώνιο ζωή. Την
μετάδοση της κηδείας αναλαμβάνει
η γνωστή δημοσιογράφος Νατάσα
Σαϊτάνη. Αποκαλύψεις και περίεργα
περιστατικά συμβαίνουν στην οικία
του τεθνεώντος , ενώ η εμφάνιση
του γνωστού αρχαιολόγου Χρήστου
Αγγελίδη, ο οποίος δηλώνει
«πολύ κολλητός» του μακαρίτη,
αναστατώνει τις δύο αδελφές. Τα
ερωτήματα πολλά...

Που;
Σατιρικό θέατρο,
Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος

Nicosia Book Fest
Το Nicosia Book Fest επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνοντας ραντεβού με τους
απανταχού φίλους του βιβλίου. Δύο μέρες με βιβλιοπαρουσιάσεις από Κύπριους και
ξένους συγγραφείς, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, παιχνιδότοπο, φαγητό, ποτό και
άλλα πολλά. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2016 και
αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη στιγμή. Φέτος επιστρέφει πιο αναβαθμισμένο,
εμπλουτισμένο με νέες δραστηριότητες και συνεργασίες.

Πού;
Πάρκο
Ακρόπολης, Λευκωσία
Πότε;
19 και 20 Μάϊου
από τις 10 π.μ- 10 μ.μ

Καυκαρίδης, Οδός Βλαδίμηρου
Καυκαρίδη 11-15, Αγλαντζιά,
Λευκωσία

Πότε;
Κάθε Σάββατο και
Κυριακή μέχρι την Κυριακή, 27
Μαΐου, στις 20:30

Tea Ceremony
Ένα σκηνικό συμβάν που συνδυάζει το επινοημένο και
«σωματικό» κείμενο, το Tea Ceremony κινείται στα όρια
του χρόνου που απαιτεί το σερβίρισμα του τσαγιού. Το
τελετουργικό του οικοδεσπότη, γίνεται το όχημα για μια
διαδρομή στην αέναη αναζήτηση του ανθρώπου για γήινες
απολαύσεις, και στο υπέρτατο τίμημα που πλήρωσε και
πληρώνει η ανθρωπότητα στο σκοτεινό και αδηφάγο
σύστημα που την σαγηνεύει, την υπνωτίζει και απροκάλυπτα
ή κεκαλυμμένα την εξουσιάζει και την υποδουλώνει.

Για τους μικρούς μας φίλους

*Στα Αγγλικά/ Για άτομα +18

Που;
Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων,
Λεμεσός
Πότε; Κυριακή, 27 Μαΐου, στις 18:00 & 20:30

Μίλτος Πασχαλίδης
Μετά από έναν sold out χειμώνα στο Σταυρό του Νότου, και με τη νέα του κυκλοφορία, τον δίσκο
«Τραγούδια Που Ζούνε Λαθραία», ο Μίλτος ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία. Γνωστός για την
αυθεντική, γεμάτη συναίσθημα, σκηνική του παρουσία και την αμφίδρομη σύνδεσή του με τον κόσμο, ο
Μίλτος έρχεται με πολλή διάθεση, έτοιμος για μια αξέχαστη βραδιά

Που;
Δημοτικό Αμφιθέατρο
Λακατάμιας, Γωνία Χαράλαμπου
Μούσκου & Γρηγόρη Αυξεντίου,
Λακατάμια

Πότε;
Πέμπτη, 31 Μαΐου,
στις 21:00
Εισιτήρια:

www.soldoutticketbox.com

«Τα τρία γουρουνάκια και
ο λύκος ο Τραλα-λύκος ο
ξάδελφος»
Ένα κουκούλι δημιουργικότητας, μια ολοκαίνουργια υπερπαραγωγή, μια
αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής από τον
σκηνοθέτη Γιάννη Σπανό για τους μικρούς θεατές και όχι μόνο. Ένα ηχητικό
καλειδοσκόπιο από μελετημένες ερμηνείες, έξυπνους διαλόγους, φανταστικά
κοστούμια πρωτότυπα σκηνικά, υπέροχη μουσική της Βάσως Βασιλείου
και εκπληκτικές χορογραφίες του Γιώργου Νικολάου παρουσιάζεται από το
θέατρο Βεστιάριο.

Πότε: 13 Μάϊου, 11.00 π.μ. και 3.30 μ.μ.
Που: Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία

διεθνή

Μάης
2018
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Εκλογή νέου Προέδρου της Κούβας
Στις 19/4 εκλέγηκε από την Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας στην Κούβα, ο νέος πρόεδρος της χώρας, ο 57χρονος
Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ. Η πολύμηνη και πολυεπίπεδη εκλογική διαδικασία της Κούβας που ξεκίνησε από το Νοέμβρη
ολοκληρώθηκε πλέον με μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας. Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή προς την αδερφή οργάνωση της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Κούβας – UJC, συγχαίροντας το νέο Πρόεδρο της
Κούβας μεταφέροντας τις ευχές της οργάνωσης για το δύσκολο και ιστορικό ρόλο που αναλαμβάνει. Είναι γεγονός πως
η Κούβα και ο λαός της έχει προσφέρει στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, και όχι μόνο, προσωπικότητες παγκόσμιου
βεληνεκούς στην πορεία της επανάστασης. Παρ’ όλα αυτά όμως αυτό που αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα δεν είναι το
ποιος ηγείται της επαναστατικής διαδικασίας, αλλά το πως ο λαός με πίστη και συνείδηση συνεχίζει το δρόμο του αγώνα,
το δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Ο ίδιος ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ πάντως στην πρώτη του ομιλία κατά την ανακήρυξη του ως
Προέδρου είπε πως: «Θα αντιμετωπίσουμε τις απειλές του ισχυρού ιμπεριαλιστή γείτονά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να
αγνοήσουμε την κληρονομιά τόσων χρόνων αγώνα της Κούβας. Θα δώσουμε συνέχεια στο έργο των σημερινών γενιών,
χωρίς να υποχωρήσουμε στις πιέσεις, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς να απαρνηθούμε την κυριαρχία
και ανεξαρτησία μας. Σε αυτό το Σώμα δεν υπάρχει χώρος για όσους ονειρεύονται την καπιταλιστική παλινόρθωση, θα
υπερασπιστούμε την Επανάσταση και θα συνεχίσουμε την τελειοποίηση του σοσιαλισμού».

#handsOFFSyria – Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης αντέδρασε στην νέα επίθεση που δέχθηκε
ο λαός της Συρίας από τις Αμερική, Γαλλία, Βρετανία μετά τους τελευταίου
βομβαρδισμούς. Με μαζική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 16
Απριλίου έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, το κυπριακό
φιλειρηνικό κίνημα δήλωσε για ακόμα μια φορά πως καταδικάζει τις επιθέσεις
απέναντι στο Συριακό λαό και ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός και
τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Η
ΕΔΟΝ μαζικά έδωσε το παρών της στην εκδήλωση διαμαρτυρίας ενώ μέλη
της έγραψαν φιλειρηνικά συνθήματα έξω από την πρεσβεία της Αμερικής.

Η ΠΟΔΝ συγχαίρει τα μέλη της για τις αντιπολεμικές πρωτοβουλίες τους
Μετά από κάλεσμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικώ Νεολαιών, οργανώσεις μέλη της από όλο τον κόσμο προχώρησαν σε φιλειρηνικές-αντιπολεμικές εκδηλώσεις και
κινητοποιήσεις, καταδικάζοντας την ιμπεριαλιστική επίθεση στην Συρία εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στο δοκιμαζόμενο, εδώ και 7 χρόνια, Συριακό λαό.

Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στην εκδήλωση του Sinn Fein
στην Ιρλανδία
Μετά από πρόσκληση του Ιρλανδικού κόμματος του Sinn Fein, η ΕΔΟΝ
συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20-22 του Απρίλη
στο Carrickmacross της Ιρλανδίας, υπό τον τίτλο «Reigniting Radical Youth
Politics». Την οργάνωση εκπροσώπησε ο Τοπικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ
Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης
Μάριος Λαγού, ο οποίος με τοποθέτηση του, ενημέρωσε για τις θέσεις και
τις δράσεις της ΕΔΟΝ αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και
το Κυπριακό πρόβλημα.

παραπολιτικά

