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ο σύνθημα της φετινής μας εκστρατείας για εγγραφή μελών στην ΕΔΟΝ, τονίζει
την αναγκαιότητα του οργανωμένου και συλλογικού αγώνα. Αντιπαλεύει τη λογική
της παραίτησης και του συμβιβασμού. Μόνο με τον οργανωμένο και μαζικό αγώνα
μπορούμε να επιφέρουμε προοδευτικές αλλαγές.

Στο ίδιο έργο θεατές…

Η επανεκλογή της δεξιάς στην εξουσία, βρίσκει τη νεολαία σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.
Είναι πέραν από ξεκάθαρο πως την επανεκλογή τους την
μεταφράζουν ως εντολή για νέες ακόμα πιο σκληρές επιθέσεις
σε βάρος του λαού μας. Με το καλημέρα της επανεκλογής
τους, συνέχισαν από εκεί που δεν σταμάτησαν ποτέ, πιστοί
στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τις ιδιωτικοποιήσεις,
τις εκποιήσεις και το ξήλωμα του όποιου κοινωνικού κράτους
έχει απομείνει.
Πριν καλά καλά κλείσουν 6μηνο, ολοκλήρωσαν το 1ο
τροχιοδρομημένο τους έγκλημα σε βάρος του λαού μας.
Αφού ανέλαβαν τον Συνεργατισμό από το 2013 με μπόλικες
υποσχέσεις και δεσμεύσεις, φρόντισαν να τον τσακίσουν
και εν τέλει να τον χαρίσουν με το αζημίωτο στην Ελληνική
Τράπεζα. Στους τίτλους τέλους, μετά από ένα αιώνα και
βάλε, γράφει για άλλη μια φορά: Εκτελεστής Κυβέρνηση
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη.

Κι όλα αυτά ενώ συνεχίζεται το περιβόητο «success story». Οι εργασιακές σχέσεις ξηλώνονται
με τη σφραγίδα του κράτους, η υγεία βρίσκεται στον αναπνευστήρα, το ξεσπίτωμα του κόσμου
είναι σε εξέλιξη και το χάσμα ανάμεσα στους λίγους πλούσιους και στους πολλούς φτωχούς
βασιλεύει.

Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα της λύσης

Δεν σταματάμε τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωνση της Κύπρου και του λαού μας
παρά τις αποτυχίες στις διαπραγματεύσεις. Άλλοι είναι αυτοί που βολεύονται και χαροποιούνται
με τα πισωγυρίσματα και τα τετελεσμένα. Άλλοι είναι αυτοί που φλερτάρουν με την ιδέα της
διχοτόμησης.
Οι χειρισμοί του Προέδρου Αναστασιάδη έχουν ήδη οδηγήσει σε αποενοχοποίηση της Τουρκίας,
κάτι που της επιτρέπει να δρα ανενόχλητη με σωρεία προκλήσεων και παραβιάσεων. Ενώ θα
έπρεπε να της ανήκει ακέραια η ευθύνη για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κρανς
Μοντανά, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φρόντισε με τις παλινδρομήσεις του να επιμερίσει ευθύνη
και στη δική μας πλευρά.
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Όσο όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση χωρίς διαπραγματεύσεις, όσο ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δείχνει απρόθυμος να επιβεβαιώσει το πλαίσιο και τη διαδικασία Γκουντιέρες,
το διχοτομικό στάτους κβο θα συνεχίζεται και η δική μας πλευρά θα παραμένει εκτεθειμένη.
Για εμάς, το όραμα για μια Κύπρο λεύτερη και επανενωμένη απ’ άκρη σ΄ άκρη, πατρίδα
όλων των παιδιών της, παραμένει προτεραιότητα. Το όραμα μας για μια πατρίδα ειρηνική
κι επανενωμένη, χωρίς εξαρτήσεις και κατοχικούς στρατούς, βρίσκει σύμμαχους και
αγκαλιάζεται από όσους δεν συμβιβάζονται με την κατοχή και τη διχοτόμηση. Όλους όσοι
θέτουν το συμφέρον της Κύπρου και του λαού της πάνω
από όλα.

Με την ΕΔΟΝ στο σχολείο,
στο πανεπιστήμιο,
στην πόλη και στην ύπαιθρο,
οι αγώνες μας μπορούν να έχουν
αποτέλεσμα.
Μπορούν να δημιουργήσουν την
προοπτική για ένα ευτυχισμένο
μέλλον στο οποίο θα κυριαρχεί
η ειρήνη, η ισότητα,
η αλληλεγγύη
και η κοινωνική δικαιοσύνη

Η λογική του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» θα αποτελέσει
αναπόσπαστο στοιχείο της διακυβέρνησης τους. Τι και
αν δεσμεύτηκαν πως προεκλογικά και μετεκλογικά θα
ακολουθούν πρακτικές συλλογικότητας και συναίνεσης.
Πρωταθλητές στο «λέω και ξελέω», εξαπάτησαν για άλλη
μια φορά τον κυπριακό λαό και επιβάλουν τις πολιτικές
τους. Πρώτο θύμα της ετσιθελικής τους προσέγγισης η παιδεία όπου για άλλη μια φορά πήραν
αποφάσεις ερήμην των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
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Θα επιμένουμε στη λογική της φιλίας και της συνεργασίας
με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας για να
οικοδομήσουμε μαζί την κοινή μας πατρίδα. Κόντρα στον
εθνικισμό-σοβινισμό, εμείς θα αντιπροτάσσουμε την
επαναπροσέγγιση και την ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης.
Θα εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην προσπάθεια
αποενοχοποίησης όσων εγκλημάτησαν στον τόπο μας. Θα
απορρίψουμε με κάθε τρόπο και μέσο την επιχειρούμενη
από την κυβέρνηση προσπάθεια για παραχάραξη της
ιστορίας.

Για την ειρήνη στον κόσμο

Σε μια περίοδο που η ένταση διεθνώς και ιδιαίτερα στην
περιοχή μας κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τους λαούς
να πληρώνουν το τίμημα των ιμπεριαλιστικών πολέμων,
εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με τους δοκιμαζόμενους
λαούς του κόσμου.

Συνεχίζουμε να αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι του νεολαιίστικου αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος που συγκρούεται με τον ιμπεριαλισμό και τα παιδιά του, το νεοφασισμό, την
τρομοκρατία και τον αντικομμουνισμό.

«Όλα ανατρέπονται αν αγωνιστείς»
Επιλέγουμε το δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής πάλης, κόντρα στη λογική του
μοναχικού δρόμου αντιμετώπισης των προβλημάτων μας. Γυρίζουμε την πλάτη στην
απαξίωση και την ισοπέδωση. Δεν ήμασταν και ούτε είμαστε όλοι το ίδιο.
Είναι πεποίθηση μας πως μόνο με την μαζική και οργανωμένη πάλη μπορούμε να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της επιτυχούς αντίδρασης σε ότι κουρελιάζει τα όνειρα
μας. Με την ΕΔΟΝ στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην πόλη και στην ύπαιθρο, οι αγώνες
μας μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Μπορούν να δημιουργήσουν την προοπτική για ένα
ευτυχισμένο μέλλον στο οποίο θα κυριαρχεί η ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η
κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια κοινωνία χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση. Για την κοινωνία
του σοσιαλισμού.
•Βάκης Χαραλάμπους
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

συνέντευξη

«Ν»: Πως η φετινή Γενική Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ
προσεγγίζει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα
ανάμεσα στους κύπριους φοιτητές και τις οικογένειές
τους;
«Ε.Μ»: Είναι γεγονός ότι οι φοιτητές αποτελούν
μεγάλο κομμάτι της κυπριακής νεολαίας και δέχονται
όπως κάθε νέος και νέα του τόπου μας τις επιπτώσεις
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας που
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση
ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη.
Για παράδειγμα το γεγονός ότι το 90% του λαού
μας τα τελευταία χρόνια βλέπει τα εισοδήματα του
να μειώνονται δραματικά, αποτυπώνεται και στην
αδυναμία ολοένα και περισσότερων οικογενειών
να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Οι αποκοπές
εκατομμυρίων ευρώ στο όνομα του «νοικοκυρέματος»
των δημοσίων προϋπολογισμών από την Παιδεία, και ο
κατακερματισμός του όποιου κράτους πρόνοϊας υπήρχε
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Κατ’
επέκταση αυτό που κύρια χαρακτηρίζει τη σημερινή
πραγματικότητα, είναι η αβεβαιότητα των νέων
ανθρώπων να προχωρήσουν σε σπουδές και στη
συνέχεια να βαδίσουν με στέρεα βήματα στη ζωή
τους. Καθόλου τυχαίο δεν είναι και το φαινόμενο της
δραματικής αύξησης των φοιτητών που αναγκάζονται
να σταματήσουν τις σπουδές τους τα τελευταία χρόνια
και των φοιτητών που αναγκάζονται να δουλεύουν
μέχρι και δύο δουλειές για να καταφέρουν να
σπουδάσουν.
Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι σημερινοί
φοιτητές είναι οι αυριανοί υποψήφιοι εργαζόμενοι των
χαμηλών μισθών, της ημιαπασχόλησης, της ανεργίας,
της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, κάτι
που καλλιεργεί έντονη αβεβαιότητα ανάμεσα στους
φοιτητές για το εργασιακό τους μέλλον.
Το δυστύχημα είναι ότι η κυρίαρχη φιλοσοφία
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ακαδημαϊκό και
πολιτικό επίπεδο, είναι ταυτισμένη με αυτές τις
πολιτικές. Στην αντίληψη τους, η γνώση και η
έρευνα είναι χρήσιμες μόνο όταν επιφέρουν κέρδη
και οι φοιτητές πρέπει να αποτελούν φτηνό εργατικό
δυναμικό με αποσπασματική και όχι ολοκληρωμένη
γνώση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης
αγοράς που υπηρετεί με τη σειρά της ουσιαστικά την
κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Η σημερινή κατάσταση λοιπόν, δεν φανερώνει σε
καμιά περίπτωση ένα κράτος προσανατολισμένο στη
παροχή ίσων ευκαιριών στη μόρφωση και τη δουλειά,
στην πραγματικά δωρεάν και δημόσια παιδεία σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που θα μορφώνει τους
φοιτητές προς όφελος των αναγκών της κυπριακής
κοινωνίας και των ιδίων, με κριτική σκέψη και
ολοκληρωμένη γνώση ενσωματωμένη στο πτυχίο τους.
«Ν»: Ποια είναι τα σημαντικότερα φοιτητικά
ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Γενική
Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ μιας και μπαίνουμε σε μια
νέα ακαδημαϊκή χρονιά σε λίγες μέρες;
«Ε.Μ»: Σίγουρα τα όποια ζητήματα δεν μπορούν να
ξεφεύγουν από τις διαπιστώσεις της προηγούμενης
ερώτησης. Κύριο ζήτημα παραμένει η Κρατική
Φοιτητική Μέριμνα. Εδώ και 5 χρόνια οι προϋπολογισμοί
μειώνονται συνεχώς, φτάνοντας τα μείον 19
εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Δυστυχώς οι κυβερνώντες
ισχυρίζονταν κάθε χρόνο ότι υπερκαλύπτονταν οι
ανάγκες των φοιτητών με τα υφιστάμενα κριτήρια
της φοιτητικής χορηγίας και επομένως τα όποια
αδιανέμητα ποσά προκύπταν έπρεπε να αποκόπτονται
από τους νέους προϋπολογισμούς, ενώ μόλις ένα
μέρος αυτών δινόταν για περισσότερη στήριξη των
φοιτητών.
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Αντιθέτως, ως ΠΟΦΕΝ
είμαστε απέναντι στις
όποιες ευκαιρίες
περισυλλογής
των
κρατικών
προϋπολογισμών εις
βάρος της οικονομικής
πραγματικότητας των
φοιτητών. Επιμένουμε
ότι πρέπει σταδιακά να
επανέλθουν τα ποσά
που αποκόπηκαν και όσα
μένουν αδιανέμητα από
τη φοιτητική χορηγία
ετησίως, να διανέμονται
στο φοιτητικό πακέτο,
δηλαδή επιδόματα
στέγασης, σίτισης κλπ,
που είναι ακριβώς
στοχευμένα. Επίσης τα
σημερινά κριτήρια της
φοιτητικής χορηγίας όπως
διαμορφώθηκαν, χρήζουν αλλαγής
ή επαναφοράς τους στα επίπεδα του
2012, ώστε να αυξηθούν πραγματικά
οι δικαιούχοι της. Είναι απαράδεκτο να
χάνονται εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία
του κράτους που προορίζονταν για την
Παιδεία, την ίδια ώρα που ξοδεύονται
εκατομμύρια σε αντιλαϊκές πολιτικές,
όπως αυτές των ιδιωτικοποιήσεων.
Επιπλέον μας απασχολεί έντονα η αύξηση
των ενοικίων σε Λεμεσό και Λευκωσία
και η μειωμένη προσφορά, γεγονός που
μαρτυρεί την ανάγκη αξιοποίησης των
αδιανέμητων ποσών που αποκόπηκαν,
καθώς επίσης και τα σοβαρά προβλήματα
στη διαδικασία του στεγαστικού επιδόματος
για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην
Ελλάδα, όπως και σωρεία φοιτητικών,
οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων
σε διάφορους χώρους σπουδών που σε
συνεννόηση με τις αντίστοιχες Φοιτητικές
Ενώσεις επιχειρούμε να αναδείξουμε και να
βρούμε τρόπους επίλυσης.
«Ν»: Η ΠΟΦΕΝ κλείνει φέτος 45 χρόνια
ζωής.
«Ε.Μ»: Όντως 45 χρόνια ζωής, που δυστυχώς είναι άγνωστη
στην πλειοψηφία των φοιτητών. Η τότε ΠΟΦΝΕ (Παγκύπρια
Ομοσπονδία Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων), ιδρύθηκε το
1973, απαντώντας στην ανάγκη για εκδημοκρατικοποίηση,
ενότητα, μαζικοποίηση και διεκδικητικότητα του
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, καθώς η τότε ΟΕΦΕΚ
ελεγχόταν από το 1967 και μετά από ακροδεξιά στοιχεία
και είχε ταυτιστεί με την Χούντα των Αθηνών.
Έτσι, στο πέρασμα των χρόνων, η Παγκύπρια Ομοσπονδία
Φοιτητών Ενώσεων, όπως έγινε η επωνυμία της Ομοσπονδίας
μετά την ενοποίηση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος
το 2004, καθιερώθηκε πλέον ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος
σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων που αφορούν άμεσα
ή έμμεσα τους φοιτητές, όπως το Υπ. Παιδείας, η Βουλή
και το ΙΚΥΚ. Η ΠΟΦΕΝ, έχει αφήσει τη σφραγίδα της στη
δημιουργία του Πανεπιστήμιου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ, του
ΙΚΥΚ, στη θεσμοθέτηση της κρατικής φοιτητικής χορηγίας
και τους αγώνες για βελτίωση και υπεράσπισή της, στη
θεσμοθέτηση της φοιτητικής ταυτότητας, στους αγώνες
ενάντια στην αισχροκέρδεια των ιδιωτικών πανεπιστημίων
και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κτλ.
Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα κεκτημένα όχι μόνο
είναι υπό αμφισβήτηση από τους κυριάρχους συντηρητικούς
πολιτικούς κύκλους σε Κύπρο και Ευρώπη, αλλά αρκετά
έχουν ήδη κουτσουρευτεί ή και καταργηθεί. Εδώ έρχεται
και ο σημαντικός ρόλος της ομοσπονδίας σήμερα, καθώς
οφείλει να οργανώσει και να κινητοποιήσει τους φοιτητές
στους δύσκολους αυτούς αγώνες, για να υπερασπιστούν
όσα ήδη έχουν, να επαναφέρουν όσα έχασαν και να
διεκδικήσουν όσα ακόμα δεν κατάκτησαν.

Με αυτό το ρόλο είναι επιφορτισμένη και η κάθε Γ.Γ.
της ΠΟΦΕΝ. Παρά τις πολλές δυσκολίες, εδώ και τρία
χρόνια η Ομοσπονδία έχει αναπτύξει σοβαρή δράση
για προώθηση και υπεράσπιση των διεκδικήσεων και
συμφερόντων των φοιτητών, από απλές συναντήσεις
μέχρι δυναμικές κινητοποιήσεις.
«Ν»: Πέραν από τα φοιτητικά ζητήματα, ποια άλλα
ζητήματα απασχολούν την ΠΟΦΕΝ σήμερα;
«Ε.Μ»: Προφανώς, την Ομοσπονδία δεν απασχολούν
μόνο τα αμιγώς φοιτητικά ζητήματα, αλλά και κάθε τι
που επηρεάζει τους φοιτητές, την κυπριακή νεολαία και
το λαό μας στο σύνολό του, είτε αυτά αφορούν ζητήματα
Οικονομίας, Παιδείας, Υγείας, διεθνή ζητήματα κ.ο.κ..
Έχει φυσικά ως προτεραιότητά της, την αποφασιστική
συμμετοχή των φοιτητών στον αντικατοχικό αγώνα
του λαού μας για Κύπρο επανενωμένη, ανεξάρτητη και
αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα Ε/Κ και Τ/Κ, μέσα
από μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, στη βάση
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, κόντρα στον
εθνικισμό από τον οποίο δεινοπάθησε το νησί μας.
Επίσης σημαντική είναι και η διεθνής αλλά και
αντιιμπεριαλιστική της δράση διαχρονικά. Ειδικά σήμερα
με τα όσα συμβαίνουν στους γειτονικούς λαούς μας και
τους άδικους πολέμους του ΝΑΤΟ, είναι καθήκον μας η
διεθνιστική αλληλεγγύη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη
συμμετοχή της ΠΟΦΕΝ στην Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης
του Ιουνίου προς τις Βρετανικές Βάσεις. Γενικότερα η
Ομοσπονδία συνεχίζει να είναι δραστήρια σε πολλά
κοινωνικά ζητήματα στην Κύπρο και διεθνώς, με πιο
πρόσφατη τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις των
εκπαιδευτικών για υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.
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α τελευταία έξι χρόνια η κυπριακή κοινωνία
ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Η επέλαση των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη έχει δημιουργήσει
μεγάλες πληγές στους Κύπριους πολίτες
και κυρίως σε αυτούς των χαμηλότερων
κοινωνικών στρωμάτων. Το πρόσφατο ξεπούλημα του
Συνεργατισμού, έδειξε ακόμη μια φορά την βασική
φιλοσοφία των κυβερνώντων, η οποία δεν είναι άλλη
από την ιδιωτικοποίηση των κερδών προς όφελος του
κεφαλαίου και την κοινωνικοποίηση των χρεών εις βάρος
των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να γίνουμε,
το επόμενο διάστημα, μάρτυρες της πολιτικής των
εκποιήσεων.
Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής συζήτησε το φλέγον θέμα των εκποιήσεων,
ασκώντας πιέσεις στην Ολομέλεια της Βουλής προς
ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από
την κυβέρνηση ΔΗΣΥ. Η κυβέρνηση, δρώντας σύμφωνα
με το παράδειγμα άλλων κυβερνήσεων της Δεξιάς, δεν
διστάζει να προχωρήσει στο ξεσπίτωμα των πολιτών και
στην πώληση των σπιτιών τους, με ότι συνέπειες μπορεί
αυτό να επιφέρει.
Το ΑΚΕΛ στάθηκε απέναντι στην αντιλαϊκή αυτή πολιτική
καταθέτοντας τροποποίηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας
και της επαγγελματικής στέγης και την προστασία των περιουσιών
των συνεπών δανειολήπτων για δάνεια μέχρι και €350.000.
Παράλληλα πρότεινε πρόταση νόμου προστασίας του εγγυητή
όπου πρώτα απαραίτητο θα ήταν να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα
διαβίωσης του καθώς και οι μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει για δικά
του χρέη. Ειδικότερα το ΑΚΕΛ επιδίωξε προτάσεις αντιμετώπισης
αλλά και στρατηγικές για τους κακοπληρωτές που εκμεταλλεύονται
τον λαό φορτώνοντας ακόμη περισσότερα χρέη στις πλάτες του
κάθε ενός μας.
Ωστόσο, Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζες διαφώνησαν έντονα
με τις προτάσεις αυτές θεωρώντας ότι θα ήταν αναποτελεσματικές
και έτσι τάχτηκαν εναντία. Διακρίνεται ότι οι διαφωνίες που υπήρχαν
καλλιεργήθηκαν μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων και από τα
κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Το ΑΚΕΛ επιχείρησε συνεργασία και με
άλλα κόμματα δημιουργώντας δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες
ομάδες αλλά η συμμαχία που υπήρχε ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα
και το ΔΗΚΟ δεν το επέτρεψε, δίνοντας το δικαίωμα στις τράπεζες
για άμεσους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τιτλοποίηση δανείων
και μεγάλες διευκολύνσεις για την πώληση δανείων. Ακόμη είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι οι τράπεζες με αυτή την απόφαση έχουν
δικαίωμα αλλά και πρόσβαση στις ακίνητες περιούσιες πριν ακόμη
γίνει ο πλειστηριασμός.

Η κυβέρνηση,
δρώντας
σύμφωνα με
το παράδειγμα άλλων
κυβερνήσεων της
Δεξιάς, δεν διστάζει
να προχωρήσει στο
ξεσπίτωμα των πολιτών
και στην πώληση των
σπιτιών τους, με ότι
συνέπειες μπορεί
αυτό να επιφέρει.

Ένα όμως είναι σίγουρο, οι εκποιήσεις θα επηρεάσουν άμεσα ολόκληρη την κοινωνία προωθώντας
μεθοδευμένα το ξεσπίτωμα του λαού και την μετατροπή πολλών συμπολιτών μας σε ενοικιαστές ή
ακόμη και άστεγους. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που αντίστοιχες πρακτικές οδήγησαν
πολλούς συνανθρώπους μας στους δρόμους και δημιούργησαν σωρεία κοινωνικών προβλημάτων.
Το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου βίαια ξεσπιτώθηκαν άνθρωποι και βρέθηκαν ανήμποροι να
βρουν στέγη είναι ακόμη νωπό στη μνήμη μας.

Η συνεχής απειλή που νιώθουν οι πολίτες από τις
πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει
καταντήσει βραχνάς. Η καθημερινή ανασφάλεια
για τις καταθέσεις μετά το κούρεμα του 2013,
ο κατακερματισμός του κοινωνικού κράτους,
η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων,
η συνεχής μείωση των επιδομάτων και των
όποιων κοινωνικών παροχών και οι εκποιήσεις,
δεν επιτρέπουν στους πολίτες και ιδιαίτερα
στους νέους του τόπου μας να ελπίζουν σε ένα
καλύτερο αύριο.
Τίποτα όμως δεν πρόκειται να αλλάξει αν
παθητικά παρατηρούμε την κατάσταση. Η
κυπριακή κοινωνία και ειδικότερα η εργατική
τάξη, επιβάλλεται να αντιδράσει στις ορέξεις
του κεφαλαίου που βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση
και συμπαράταξη με την κυβέρνηση. Μπροστά
μας βρίσκονται πολύ σημαντικοί αγώνες
τους οποίους επιβάλλεται να δώσουμε με
μαχητικότητα και μαζικότητα.
Η ΕΔΟΝ σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ και το
ευρύτερο λαϊκό κίνημα θα συνεχίσουν να
υπερασπίζονται τα δικαιώματα του λαού, των
νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Η διαδικασία των εκποιήσεων πρόκειται να
βρει τροχοπέδη όλους όσοι διαχρονικά αγωνίζονται
για τα δικαιώματα των μη προνομιούχων ενάντια στις
επιβουλές του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.
•Σόφη Σωφρονίου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο Νέων Εργαζόμενων
Ανατολικής Λεμεσού
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11η Σεπτεμβρίου 2001 υπήρξε από εκείνες τις στιγμές που συνηθίζουμε
να χαρακτηρίζουμε τομές στην ανθρώπινη ιστορία. Υπήρξε τομή γιατί από
εκείνη τη στιγμή εισήλθαμε σε μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, όπου ο
ιμπεριαλισμός χωρίς να αλλάζει τίποτα από τα συστατικά του, εμφανίστηκε
πιο ωμός, πιο επιθετικός, πιο απροκάλυπτος και πιο κυρίαρχος.

Λέγοντας αυτά, δεν επιχειρούμε σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουμε την
τραγικότητα των επιθέσεων και να υποτιμήσουμε τον πόνο και τη θλίψη που
σκόρπισαν στον αμερικανικό λαό. Την ίδια ώρα βέβαια, και χωρίς να μπαίνουμε στη
λογική της «ζυγαριάς», δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην επέλαση
της βαρβαρότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη και να «ξοδεύουμε» όλα τα αποθέματα
της ευαισθησίας μας για τους άμαχους νεκρούς στη λεγόμενη Δύση. Ξεκαθαρίζουμε,
λοιπόν ότι στεκόμαστε απέναντι τόσο στις λογικές που «χαίρονται» με τα συμβάντα
της 11ης Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντάς τα ως απάντηση στις πολιτικές των ΗΠΑ, όσο
και απέναντι στις κυρίαρχες λογικές που βλέπουν την τρομοκρατία και τον ανθρώπινο
πόνο ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό αυτής της επετείου.
Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου δεν σκοπεύουμε να εξετάσουμε σε βάθος τις όποιες
«θεωρίες συνωμοσίας», όπως αποκαλούνται συνήθως στο δημόσιο διάλογο, για
το ρόλο των ΗΠΑ στα γεγονότα, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα που μπορεί να
χαρακτηρίζει ορισμένες, ή τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα όλα αυτά
τα χρόνια. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο κυρίως
λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και τη δράση των μυστικών υπηρεσιών (κυρίως)
των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια αλλά και την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν κρίνουμε,
ωστόσο, σκόπιμο να εστιάσουμε σε αυτές τις αφηγήσεις καθώς θεωρούμε αρκετό να
παραθέσουμε ορισμένα ερωτήματα-σημεία προβληματισμού από τα οποία μπορεί ο
καθένας να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

Πώς φτάσαμε στην 11/9;
Η 11η Σεπτεμβρίου δεν ήταν μια επίθεση στο κενό
όπως πολλοί προσπαθούν να την παρουσιάσουν.
Για να μπορέσει κάποιος να δώσει απάντηση στο
πώς φτάσαμε σε αυτές τις επιθέσεις θα πρέπει να τις
εξετάσει όχι ως κάτι ξεκομμένο αλλά ως ένα κρίκο στην
αλυσίδα του τρόπου λειτουργίας του καπιταλιστικού
συστήματος. Δεν μπορεί να αναζητηθεί η αιτία ούτε
στην καταγωγή, ούτε στις θρησκευτικές πεποιθήσεις
των δραστών. Τι άλλο από βία και τρομοκρατία
μπορεί να γεννά ένα σύστημα που βασίζεται σε αυτήν
για να υποτάσσει ολόκληρους λαούς; Τι άλλο από
βία και τρομοκρατία μπορεί να γεννά ένα σύστημα το
οποίο εδώ και δεκαετίες χαράζει σύνορα με το αίμα
των λαών εν μέσω αναζήτησης νέων πηγών και νέων
αγορών; Τι άλλο από βία και τρομοκρατία μπορεί να
γεννά ένα σύστημα που θεμελιώνεται εξ’ αρχής πάνω
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, πάνω
στο κυνήγι του κέρδους με κάθε θεμιτό και αθέμιτο
τρόπο;
Ούτε άλλωστε το «βιογραφικό» των ΗΠΑ και των
μυστικών τους υπηρεσιών δεν θα έπρεπε να επιτρέπει
το σοκ για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Γιατί ακόμα και
να υιοθετήσει κάποιος αναντίρρητα ότι οι εμπνευστές
των επιθέσεων βρίσκονταν ανάμεσα στους Ταλιμπάν
και την Αλ Κάιντα με προεξέχουσα προσωπικότητα
τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, θα πρέπει να διερωτηθεί:
Ποιανού δημιούργημα ήταν όλοι αυτοί; Ποιοι τους
εξόπλισαν και τους χρησιμοποίησαν τόσο ενάντια στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Αφγανιστάν όσο και στην ΕΣΣΔ
για να έρθουν αργότερα να τους κατατάξουν στον
«άξονα του κακού»;

Τι ακολούθησε...
Πριν καλά καλά στεγνώσει το αίμα στο «σημείο μηδέν»
στη Νέα Υόρκη, ανακοινώνεται ο «Πόλεμος κατά της
τρομοκρατίας». Μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές
χώρες και την απουσία του «κομμουνιστικού κινδύνου»
το ΝΑΤΟ έψαχνε λόγο ύπαρξης την ώρα που οι λαοί
απαιτούσαν τη διάλυσή του. Βρίσκει λοιπόν στην
τρομοκρατία τον νέο εχθρό, ξαναχωρίζει τον κόσμο
στους άξονες του καλού και του κακού, με εκβιαστικό
δίλημμα προς όλα τα κράτη και τους λαούς: Μαζί μας
ή εναντίον μας.
Αυτή η τρομολαγνεία δεν ήρθε ανεπαίσθητα για τους
λαούς. Φακελώματα, παρακολουθήσεις (με σωρεία
αποκαλύψεων από στελέχη μυστικών υπηρεσιών),
συλλήψεις άνευ στοιχείων, φυλακίσεις άνευ
δίκης, ένταση της καταστολής, μυστικές φυλακές,
απάνθρωπα βασανιστήρια, Γκουαντάναμο κοκ, είναι το
«νέο» αναβαθμισμένο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού.
Η τρομολαγνεία αυτή γεννούσε ταυτόχρονα την
ισλαμοφοβία, την ξενοφοβία, το ρατσισμό και την
φασιστικοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών,
ως ένα ντόμινο του οποίου η κατάληξη πάντα
καταπλακώνει τους λαούς.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν έμειναν
βέβαια στους προληπτικούς πολέμους και
επεμβάσεις που είχαν εγκαινιάσει πριν την
επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο πόλεμος
στο Αφγανιστάν και αργότερα στο Ιράκ, με
τις γελοίες προφάσεις της ανατροπής των
Ταλιμπάν και εντοπισμού του Μπιν Λάντεν από
τη μια και της ανατροπής του Σ. Χουσείν από
την άλλη, ο οποίος απειλούσε με χημικά όπλα
αντίστοιχα, υπήρξαν απόλυτα χαρακτηριστικοί
για τις νέες μεθόδους επικυριαρχίας του
ιμπεριαλισμού. Ειδικά σήμερα, κανείς δεν μπορεί
να υιοθετήσει ότι αυτοί υπήρξαν οι πραγματικοί
λόγοι των επεμβάσεων. Τα κέρδη που προέκυψαν
για τις πολεμικές (και άλλες) βιομηχανίες, ο
έλεχγος κοιτασμάτων και αγωγών πετρελαίου και
φυσικού αερίου αλλά και η προώθηση ευρύτερα
των γεωστρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, δεν αφήνουν αμφιβολία ως προς τις
πραγματικές προθέσεις και είναι αυτά που βάσιμα
δημιουργούν και τις αμφιβολίες για το ποιος τελικά
ήθελε την 11η Σεπτεμβρίου. Άλλωστε, στον τότε
αναπληρωτή Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, Πολ Γούλφοβιτς,
αποδίδεται η φράση «εάν δεν υπήρχε η 11/9, θα
έπρεπε να την εφεύρουμε».
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Ποιος επωφελήθηκε;
Το ερώτημα αυτό συνοψίζει κατά την δική μας αντίληψη και την ουσία της εξέτασης των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Το ουσιώδες και το καθοριστικό δεν είναι
το κατά πόσο η «φαντασία» των όποιων μυστικών υπηρεσιών φτάνει στο σημείο να οργανώνει προβοκατόρικα κτυπήματα απέναντι στο λαό του κράτους για το οποίο
δουλεύουν. Αυτό που έχει σημασία να αντιληφθεί κανείς είναι ότι είτε ως προβοκάτσιες είτε ως τρομοκρατικά κτυπήματα, τέτοιες ενέργειες είναι βούτυρο στο ψωμί των
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Άλλωστε η επικαιρότητα δεν μπορεί να μας διαψεύσει. Οι εξελίξεις στην περιοχή μας (Συρία, Λιβύη, Παλαιστίνη) και αλλού τα τελευταία
χρόνια αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά λαβωμένος βγήκε ο Ιμπεριαλισμός και οι ΗΠΑ ως κυρίαρχη υπερδύναμη από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση και
ο εξοπλισμός τρομοκρατών δεν σταμάτησαν, οι πολεμικές (ακόμη και γενικευμένες) συρράξεις δεν μειώθηκαν, ο κύκλος της βίας και της τρομοκρατίας κτυπά σε κάθε
σημείο της γης, η πολεμική βιομηχανία εξακολουθεί να πλουτίζει με εκατόμβες άμαχων θυμάτων και οι λαοί βρίσκονται όμηροι στις ορέξεις των ιμπεριαλιστών.

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα
Δεν μπορεί ωστόσο αυτό να αποτελεί και το μέλλον της ανθρωπότητας. Κόντρα στη βαρβαρότητα του συστήματος και των παραγώγων του, αντιτάσσουμε τον αγώνα μας
για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, αδικία και ανισότητα. Αντιπαραβάλλουμε το όραμά μας για τον κόσμο όπου ο πόλεμος θα είναι μια κακή ανάμνηση. Τον κόσμο που
θα «στηλώνει κι ανασταίνει {...} η Ειρήνη, το βασίλειο της Πανανθρώπινης Φιλιάς.»

«Η άλλη 11η Σεπτεμβρίου»

Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 1973 όταν εκδηλωνόταν το αμερικανοκίνητο στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή με επικεφαλής τον Πινοσέτ ενάντια στην κυβέρνηση
της «Λαϊκής Ενότητας» υπό τον σοσιαλιστή Πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Το παράδειγμα της Χιλής προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για τους αγωνιζόμενους λαούς
ως προς το εγχείρημα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού αλλά και της υπεράσπισης της λαϊκής εξουσίας, ενώ την ίδια ώρα η 11η του Σεπτεμβρη αποτελεί ίσως
το κορυφαίο παράδειγμα ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και του ρόλου των ΗΠΑ, της στάσης που τηρούν καπιταλιστικά κράτη και (κατά τα άλλα) φιλελεύθεροι
πολιτικοί απέναντι σε ένα φασιστικό πραξικόπημα και σε ένα από τα πιο ειδεχθή φασιστικά καθεστώτα, όπως αυτό που είχε εγκαινιαστεί την αποφράδα εκείνη
μέρα.
Βέβαια ούτε και το πιο ακραίο «συνωμοσιολογικό» σενάριο δεν θα ισχυριζόταν ότι σκόπιμα επιλέχθηκε η 11η Σεπτεμβρίου για τα κτυπήματα στις ΗΠΑ το 2001,
ώστε να επισκιαστεί η άλλη επέτειος. Απλούστατα, γιατί και να υπήρχε μια τέτοια πρόθεση, δύσκολα θα βρισκόταν ημερομηνία που να μην συμπίπτει με την
επέτειο κάποιου ιμπεριαλιστικού εγκλήματος που να φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Δεν ξεχνάμε - Διδασκόμαστε – Αγωνιζόμαστε
«Ούτε το έγκλημα, ούτε η βία μπορούν να διακόψουν την κοινωνική εξέλιξη. Η Ιστορία είναι δική μας, η Ιστορία γράφεται από τους λαούς. {...}Πιστεύω ότι, αργά ή
γρήγορα, οι μεγάλες λεωφόροι θα ξανανοίξουν και ο ελεύθερος άνθρωπος θα τις διαβεί για να χτίσει μια καλύτερη κοινωνία...»
Σ. Αλιέντε
*El pueblo unido jamás será vencido*
•Χρυσόστομος Μωυσέως
Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Αραδίππου / Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Βιβλιοπροτάσεις
Καλτσώνης Δ, 2017, Ο Φιδέλ
Κάστρο για τον Αλιέντε,
Αθήνα: Τόπος
Στο βιβλίο παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο
ελληνικό κοινό δυο σημαντικά ντοκουμέντα. Το
πρώτο είναι η ιστορική ομιλία του Φιδέλ Κάστρο
λίγες μόνο μέρες μετά το πραξικόπημα Πινοσέτ στη
Χιλή ενώπιον ενός εκατομμυρίου διαδηλωτών στην
πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα. Στην ομιλία
του ο Κάστρο εστιάζει στην ταξική διάσταση της
σύγκρουσης και αποκαλύπτει σοβαρές, άγνωστες
ακόμη και σήμερα, πλευρές και λεπτομέρειες της
φασιστικής επίθεσης και του ρόλου της κουβανικής
επανάστασης στην αντιμετώπισή της. Το δεύτερο
ντοκουμέντο είναι άρθρο που έγραψε ο Φιδέλ
Κάστρο το 2008 με αφορμή τα εκατό χρόνια από
τη γέννηση του Αλιέντε. Σε αυτό περιλαμβάνονται
αποκαλυπτικά αποσπάσματα από την ιδιωτική αλληλογραφία του με
τον Αλιέντε την περίοδο της προεδρίας του τελευταίου, από τα οποία
αναδύονται ανάγλυφα σημαντικές και άγνωστες πλευρές της εποχής. (Από
την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Τσόμσκι Ν., 2011, 11/9 Υπήρχε Εναλλακτική;
Αθήνα: Άγρα
Στο βιβλίο 11/9, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2001 και θεωρείται
το πιο πολύκροτο ίσως βιβλίο της νέας εποχής που εγκαινίασε η
11/9, ο διεθνούς φήμης στοχαστής Νόαμ Τσόμσκυ γεφυρώνει ένα
χάσμα πληροφόρησης για τις επιθέσεις στο World Trade Center,
καταφέρνοντας να διαπεράσει το πυκνό συνονθύλευμα πολιτικού
καιροσκοπισμού, ιδιοτελούς πατριωτισμού και κομφορμισμού που
κατέπνιξε όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν στην Αμερική τους αμέσως
επόμενους μήνες. Ο Τσόμσκυ τοποθετεί τις επιθέσεις σε ένα πλαίσιο
αναφοράς και αξιοποιεί τις βαθιές και λεπτομερείς γνώσεις του για
την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, προκειμένου να σκιαγραφήσει την
ιστορία της αμερικανικής πολιτικής επιθετικότητας -στη Μέση Ανατολή,
στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ινδονησία, στο Αφγανιστάν, στην
Ινδία και στο Πακιστάν. Συγχρόνως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για την αυξανόμενη προσφυγή των ΗΠΑ στην πολεμική ρητορική και
στη στρατιωτική βία ως μέσα αντίδρασης στις επιθέσεις και θέτει το
κρίσιμο επιχείρημα που έχουν παραλείψει τα επίσημα μέσα ενημέρωσης και οι διανοούμενοι της
δημόσιας σκηνής : Οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας ως απάντηση στη βία θα οδηγήσει αναπόφευκτα
σε ακόμη περισσότερες και πιο αιματηρές επιθέσεις εις βάρος αθώων στην Αμερική και σε ολόκληρο
τον κόσμο. Το βιβλίο μας υπενθυμίζει ότι σήμερα, εξίσου όσο και δέκα χρόνια πριν, η πληροφόρηση και
η σαφήνεια παραμένουν τα πιο πολύτιμα εργαλεία στον αγώνα μας να αποτρέψουμε τις μελλοντικές
πράξεις βίας εις βάρος αθώων. Αυτή η νέα έκδοση του 11/9, που κυκλοφορεί στη δέκατη επέτειο από
τις επιθέσεις, περιλαμβάνει ένα σπουδαίο κείμενο του Τσόσμκυ με τίτλο “Υπήρχε εναλλακτική;”, που
σχολιάζει καίρια και τη δολοφονία του Μπιν Λάντεν.
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ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρώπης από την Αυστρία, βρίσκει
τους Ευρωβουλευτές της Αριστεράς,
να ανησυχούν για τις ακροδεξιές
απόψεις της Αυστρίας, τις οποίες και
καταδικάζουν. Στην συζήτηση στην ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου, στον κύκλο των
προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, την
ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς εκπροσώπησε ο
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και αντιπρόεδρος
της, Νεοκλής Συλικιώτης.
Ο Καγκελάριος της Αυστρίας κ. Κραντς, μαζί
με το ακροδεξιό Απελευθερωτικό Κόμμα,
κατάφεραν να περάσουν τις προτάσεις τους
έτσι ώστε κανένας πρόσφυγας και μετανάστης
να μην γίνονται αποδεκτοί στην Αυστρία. Την
ίδια ώρα, στην Αυστρία, τα κοινωνικά και
εργασιακά δικαιώματα έχουν περιοριστεί,
καθώς επίσης και η αλληλεγγύη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κλίνει προς τη
μια πλευρά. Ο ευρωβουλευτής Ν. Συλικιώτης
κατέκρινε την αυστριακή κυβέρνηση και την
επιβολή της στο Συμβούλιο για μια Ευρώπη
φρούριο με περισσότερους νεκρούς στην
Μεσόγειο και με περισσότερα στρατόπεδα
συγκέντρωης μεταναστών και προσφύγων. Οι
αποφάσεις μερικών κυβερνήσεων να κλείσουν
τα σύνορα και να αποκλείσουν πρόσφυγες
και μετανάστες, συγκρούεται με νομικές και
ηθικές υποχρεώσεις των κρατών μελών. Η
περιβόητη αλληλεγγύη μερικών κρατών μελών
μένει κενό γράμμα, είπε ο Ευρωβουλευτής.
Στον κύκλο των προέδρων των
κοινοβουλευτικών ομάδων, εκ μέρους
της ΕΕΑ/ ΒΠΑ, ο ευρωβουλευτής Νεοκλής
Συλικιώτης, δήλωσε ότι, «Η ΕΕΑ/ ΒΠΑ,
θεωρεί ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
δεν αποτελούν απειλή για την ΕΕ. Οι πόλεμοι
και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που η ΕΕ
και οι χώρες μέλη υποστηρίζουν είναι οι
αληθινές απειλές. Οι αυξανόμενες οικονομικές
και κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός και
η ξενοφοβία αποτελούν απειλή. Απαιτούμε
την άμεση κατάργηση της συμφωνίας του
Δουβλίνου και την δημιουργία νόμιμων και
ασφαλών δρομολογίων για τους πρόσφυγες.
Όλα τα κράτη μέλη επιβάλλεται να προσφέρουν
καταφύγιο σε πρόσφυγες, βάσει των
δυνατοτήτων τους και της αλληλεγγύης».
Ο Ν. Συλικιώτης στη δήλωση του δεν παρέλειψε
να εκφράσει την αλληλεγγύη της ομάδας
προς τους Αυστριακούς εργαζόμενους όπου τα
εργασιακά τους δικαιώματα απειλούνται από
τον κ. Κραντς, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει
τις ώρες εργασίας την εβδομάδα από 40 σε
60. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε, «100.000
Αυστριακοί συμμετείχαν στις μαχητικές
διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Βιέννη,
υπερασπιζόμενοι το 8ωρο και αντιτιθέμενοι

ευρωπαϊκά θέματα

στην ενορχηστρωμένη προσπάθεια
της αυστριακής κυβέρνησης και
των οργανώσεων των εργοδοτών
να καταργήσουν το οκτάωρο, να
εισάγουν μέχρι και 12 ώρες εργασίας
τη μέρα, 60 ώρες την εβδομάδα.»
Η πρόεδρος της ομάδας, Gabi Zimmer
συναντήθηκε με τον Καγκελάριο της
Αυστρίας Sebastian Kurz, κατακρίνοντας
τις επιθέσεις του προς τα εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώματα. Η δεξιά
κυβέρνηση του κ. Κραντς προσπαθέι εδώ
και καιρό να καταστρέψει το οκτάωρο,
αν και η ΕΕ αφήνει τις ώρες εργασίας να
φτάνουν ακόμα και τις 48. Αντί αυτού
όμως, η Αυστριακή κυβέρνηση θα επιβάλλει
τις 12 ώρες εργασίας φτάνοντας και τις
60 την εβδομάδα. Η πρόεδρος πρόσθεσε
οτι η ΕΕΑ/ ΒΠΑ θα είναι στο πλευρών των
εργαζομένων και των οικογενειών τους,
που υπερασπίζονται τους εαυτούς τους και
τα εργασιακά τους δικαιώματα, ενάντια στην
δεξιά κυβέρνηση του κ. Κραντς.
Τα σχέδια όμως της Αυστριακής κυβέρνησης
δεν σταματούν μόνο στα εργασιακά
δικαιώματα. Στόχο έχουν και τους πολίτες
που ζουν και εργάζοτναι στην Αυστρία αλλά
κατάγονται απο άλλες χώρες τις ΕΕ. Με τη
σχεδιαζόμενη τιμαριθμηική αναπροσαρμογή
των παροχών για παιδιά στους πολίτες
της ΕΕ, η κυβέρνηση παραβιάζει την ίση
μεταχείριση και ευημερία των οικογενειών.
Οι πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης και
οι οικογένειες τους που δουλέυουν στην
Αυστρία θα λαμβάνουν λιγότερα οφέλη απ’
ότι οι συνάδελφοι τους ενώ θα πληρώνουν
τους ίδιους φόρους και θα έχουν τις ίδιες
υποχρεώσεις προς την χώρα. Στην ουσία
θα αποτελούν πολίτες δευτερης τάξης.
Κλείνοντας η Gabi Zimmer δήλωσε
οτι οι επιθέσεις απο την προεδρία της
Αυστρίας μπόρουν να αντιμετωπισθούν
αν όλοι οι λαοί της Ευρώπης ενωθούν
για να αντισταθούν στα μ έτρα.
«Θέλουμε η Ευρώπη να γίνει πιο
κοινωνικά δίκαιη και να σταματήσει
να επιτίθεται στην κοινωνία και τους
πολίτες. Η προστασία και η ευημερία
της οικογένειας καθώς επίσης και η
μείωση των ωρών εργασίας είναι ο
δρόμος για να παμε μπροστά».
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EΔΟΝόπουλα

K

αι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, λειτούργησαν οι παιδικές κατασκηνώσεις
της ΕΔΟΝ στα Περβόλια. Ο παραθαλάσσιος χώρος της κατασκήνωσης
πήρε και πάλι πνοή από το γέλιο, τη χαρά και τη διασκέδαση εκατοντάδων
παιδιών που συμμετείχαν. Παιδιά απο όλες τις επαρχίες της Κύπρου που
ξανασυμμετείχαν αλλά και νέα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια
φανταστική βδομάδα στην κασκήνωση.

Λειτούργησαν τέσσερεις εβδομαδιαίες περίοδοι. Δύο για παιδιά δημοτικού και δύο
για παιδιά γυμνασίου, με την μια να είναι διεθνής ανταλλαγή και να συμμετέχουν και
παιδιά απο άλλες χώρες. Όλα τα παιδιά έζησαν μια βδομάδα γεμάτη γέλιο, διασκέδαση,
παιχνίδι, θάλασσα, αθλοπαιδιές, ζωγραφική, θέατρο. Αλλά κυρίως μια βδομάδα που
έζησαν και έμαθαν πολλά. Μέσα απο τις διάφορες δραστηριότητες έμαθαν για
τον αθλητισμό, για τα δικαιώματα τους αλλά και τους τρόπους έκφρασης τους,
να σέβονται και να αγκαλιάζουν την διαφορέτικότητα, αγάπησαν τον συνάνθρωπο
τους άσχετα με την φυλετική του ταυτότητα, τραγούδησαν τραγούδια της ειρήνης,
αγκάλιασαν την διαφορετικότητα, ηττήθηκαν, αλλά έμαθαν να αγωνίζονται και να
συμμετέχουν, ωρίμασαν την άποψή τους για την μετανάστευση και τους πρόσφυγες,
συναντήθηκαν με παλιούς τους φίλους και έκαναν νέες φιλίες.
Έφτιαξαν τις βαλίτσες τους φυλάγοντας καλά όλες αυτές τις αξίες και τις αναμήσεις
απο την κατασκήνωση, και ανανέωσαν το ραντεβού τους στο συναπάντημα
παιδιών που θα γίνει στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΟΝ, την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018, στον εκδρομικό χώρο
του Κόρνου.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Έφτασε για ακόμη μια χρονιά η στιγμή που όλοι περιμένουμε! Το καθιερωμένο
πλέον Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού των ΕΔΟΝόπουλων, πλησιάζει! Εκεί που
μικρόι και μεγάλοι μαζευόμαστε για να περάσουμε ενα όμορφο πρωι Κυριακής
γεμίζοντας τον εκδρομικό χώρο του Κόρνου με γέλια και παιδκές φωνές.
Λίγες μόνο μέρες έμειναν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου για να ανταμώσουμε ξανά!
Το Κυνήγι Θησαυρού εδώ και πολλά χρόνια φέρνει κοντά παιδιά και νέους
από όλη την Κύπρο σε μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει πολλά στάδια
με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα οποία πραγματοποιούνται με ψυχαγωγικό
και δημιουργικό τρόπο. Φέτος όλοι μαζί καλούμαστε να γνωρίσουμε τις
χώρες του κόσμου μέσα απο όμορφες δραστηριότητες και γρίφους και
να φτάσουμε στην ανακάλυψη του κρυμμένου θησαυρού.
Ομαδικότητα, συνεργασία, φαντασία και όρεξη είναι τα βασικά συστατικά
για την επιτυχία των ομάδων.
Το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη των
δραστηριοτήτων του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων μετά το
καλοκαίρι. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν παλιούς
φίλους αλλά και να κάνουν νέες φιλίες, να συναντηθούν μετά τις
κατασκηνώσεις και να απολαύσουν μια όμορφη μέρα στο δάσος και
την φύση.
Τον μήνα Οκτώβριο ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών
Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλη την Κύπρο όπου τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία μέσα απο τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των τοπικών τους
κινηματων να μάθουν για τον κόσμο γύρω μας μέσα απο πολλές
επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Ελάτε και εσείς μαζί μας να ανταμώσουμε ξανά, να δούμε παλιούς
φίλους αλλά και να κάνουμε νέους σε μια φανταστική εξερεύνηση
για να ανακαλύψουμε τον κρυμμένο θησαυρό!

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου η ώρα 10:00 στον εκδρομικό
χώρο του Κόρνου!!
Σας περιμένουμε όλους!

•Μαρία Κυριακίδη
Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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α τελευταία πέντε χρόνια μαθητές και καθηγητές
γινόμαστε θύματα των «νέων» αλλαγών του
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς αλλάζουν
ώρες διδασκαλίας, διδακτική ύλη, κ.α.
Τώρα γίνεται προσπάθεια επιβολής νέων
αντιδραστικών μέτρων όπως π.χ. των
εξετάσεων ανά τετράμηνο στα σχολεία. Η κυβέρνηση
προσπαθεί να επιβάλει αυτά τα μέτρα ετσιθελικά,
αγνοώντας το δημοψήφισμα των μαθητών το
2016 και τις συλλογές υπογραφών τη φετινή
χρονιά. Οι καθηγητες στο δημοψήφισμα τους,
έδειξαν ότι ούτε αυτοί συμφωνούν με τις
αποφάσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση όμως θέλει να μετατρέψει
το σχολείο σε ένα εξεταστικό κέντρο
όπου οι μαθητές και οι καθηγητές θα
τρέχουν για να καλύψουν την ύλη. Για
αυτό και η κυβέρνηση προωθεί τώρα
τη μείωση των ωρών που οι καθηγητές
μας εργάζονται για να μας προσφέρουν
ολόπλευρη μόρφωση (μείωση ωρών
για παραστάσεις, θεατρικά, μείωση
ωρών υπεύθυνου τμήματος κ.α.)
Επιπλέον ως μαθητές γνωρίζουμε
από πρώτο χέρι τον αυταρχισμό της
κυβέρνησης καθώς πολλές φορές
οι γραμματείες των ΕΣΕΜ κάλεσαν
τον Υπουργό Παιδείας για διάλογο
για το μέλλον των μαθητών και
ο Υπουργός δεν ανταποκρίθηκε.
Επίσης οι νέοι κανονισμοί
λειτουργίας επιβλήθηκαν χωρίς
διάλογο με τους οργανωμένους
μαθητές. Το ίδιο έγινε τώρα και
με τους καθηγητές καθώς ούτε
με αυτούς έγινε διάλογος για τις
αλλαγές και τα μέτρα που θέλουν
να εφαρμόσουν. Ωστόσο με το
φασιστικό - ναζιστικό μόρφωμα
ΕΛΑΜ ο Υπουργός όχι μόνο
δέχτηκε να συζητήσει αλλά όπως
δήλωσε έχουν κοινές αξίες! Πως
αντιδρούμε εμείς ως νεολαία;
Πως αντιμετωπίζουμε τον
αυταρχισμό της κυβέρνησης;
Με οργανωμένες κινητοποιήσεις
μαζί μπορούμε να πούμε
όχι! Στις 28 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε
Πανσυνδικαλιστική
κινητοποίηση
των
εκπαιδευτικών και εμείς ως
μαθητές παρευρεθήκαμε
διεκδικώντας μαζί με τους
καθηγητές τα δικαιώματα
μας. Οι γραμματείες των
ΕΣΕΜ Λευκωσίας-Κερύνειας,
Λάρνακας και Αμμοχώστου
έκαναν το δικό τους χαιρετισμό
δηλώνοντας πως ο αγώνας
μαθητών και καθηγητών για
ένα πραγματικά ανθρώπινο
και δημοκρατικό σχολείο είναι
κοινός. Οι χιλιάδες κόσμου που
συμμετείχαν δείχνουν το δρόμο
ότι το σχέδιο της κυβέρνησης
για ένα σχολείο της βαθμοθηρίας
και του ανταγωνισμού δεν θα
περάσει.
Εμείς οι μαθητές λέμε όχι στην κυβέρνηση με
τον συνεχή αγώνα μέσα στα σχολεία. Μαζί με
τους καθηγητές και τους γονείς. Μαζί μπορούμε
να βάλουμε τέρμα στη αντιδραστική πολιτική
της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Η σχολική
χρονιά που έρχεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αν
μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, οι συνέπειες θα
είναι μεγαλύτερες για ολόκληρη την κοινωνία και
όχι μόνο για τους καθηγητές και τους μαθητές. Ως
ΠΕΟΜίτες είμαστε περήφανοι για τους καθηγητές
μας αλλά και για τους μαθητές που συμμετείχαν
στην κινητοποίηση και έδειξαν τη θέληση τους
για να αγωνιστούν για ένα καλύτερο σχολείο της
κριτικής σκέψης και της ολόπλευρης μόρφωσης.
•Γιάννος Κόμπος
ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

A

κόμη μία σχολική χρονιά ξεκινά
και βρίσκει εμάς τους μαθητές,
τους γονείς μας και τους
καθηγητές μας αντιμέτωπους
με μια αβέβαιη κατάσταση στο
χώρο της εκπαίδευσης, λόγω του
πρόχειρου προγραμματισμού και
των αυταρχικών αποφάσεων της κυβέρνησης
Αναστασιάδη – Συναγερμού.
Ο μαθητής αποτελεί για ακόμη μια χρονιά το
πειραματόζωο κάθε αλλαγής στην ύλη, στους
στόχους, στον τρόπο εξέτασης και στον τρόπο
βαθμολόγησης. Κόβουν λεφτά από την παιδεία,
προωθούν κλείσιμο σχολείων, προωθούν
την αύξηση των μαθητών ανά τάξη, αφήνουν
αδιόριστους καθηγητές με αποτέλεσμα να έχουμε
έλλειψη στην διδασκαλία. Όλα αυτά δυσκολεύουν
τη διδασκαλία η οποία πρέπει να γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να προωθεί τον μαθητή να αναρωτηθεί
και να προβληματιστεί για τα θέματα που τον
επηρεάζουν. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο θέλει
να επαναφέρει τη στολή στα σχολεία και προωθεί
τη φίμωση των μαθητών απαγορεύοντας στην ΠΣΕΜ
να διοργανώσει μορφές πάλης για τα δικαιώματα
των μαθητών κ.α.
Ως μαθητές δεν πρέπει να μείνουμε απλοί θεατές
στα όσα γίνονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέσα
από την ΠΕΟΜ, οργανωμένα και αποφασιστικά, θα
συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τον αγώνα μας για να
μην μετατραπούν τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα,
με την υλοποίηση της απόφασης των εξετάσεων ανά
τετράμηνο. Ένα μέτρο που οδηγήσει καθηγητές και
μαθητές σε ένα συνεχή αγώνα δρόμου για κάλυψη της
ύλης μέχρι την εξέταση. Ένα μέτρο που θα οδηγήσει
στην αύξηση της παραπαιδείας, αφού οι μαθητές θα
είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε φροντιστήρια,
ούτως ώστε να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μείωση της
διδακτέας ύλης και τη βελτίωση των εσωτερικών
κανονισμών του σχολείου. Θα παλέψουμε μαζί με τους
συμμαθητές μας των Τεχνικών Σχολείων για έμπρακτη
στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης χωρίς κριτήρια στον
τρόπο εισδοχής. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας
για την μείωση των σχολικών εξόδων και την κατάργηση
των κομίστρων στα λεωφορεία που αποτελούν ακόμα
ένα βάρος στις τσέπες των γονιών μας. Ας μη ξεχνάμε
πως ένα σχολείο πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες στους
μαθητές και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Μαζί με τους καθηγητές μας στον αγώνα για
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου!

Εμείς οι μαθητές
λέμε όχι στην
κυβέρνηση με
τον συνεχή αγώνα μέσα
στα σχολεία. Μαζί με τους
καθηγητές και τους γονείς.
Μαζί μπορούμε να βάλουμε
τέρμα στη αντιδραστική
πολιτική της κυβέρνησης
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Τις τελευταίες βδομάδες οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν το
δικό τους αγώνα, για υπεράσπιση των συνδικαλιστικών
τους δικαιωμάτων αλλά και για να υπερασπιστούν το
δημόσιο σχολείο. Οι αντι – εκπαιδευτικές πολιτικές που
προωθούνται από την Κυβέρνηση – ΔΗΣΥ, έχουν ως στόχο
να πλήξουν το σχολείο μας αλλά και εμάς τους ίδιους τους
μαθητές από το δικαίωμα μας στην ολόπλευρη μόρφωση
και την ενασχόληση μας με δραστηριότητες εντός σχολείου
αφού προωθείται η μείωση των ωρών που δαπανούνται για
θεατρικά, παραστάσεις κ.α. Εμείς, οι μαθητές, θα στηρίξουμε
τον αγώνα των καθηγητών μας και είμαστε έτοιμοι να
αντιδράσουμε με δυναμικά μέτρα.
Ως ΠΕΟΜ παλεύουμε για ένα σχολείο για όλους και όχι
για λίγους και εκλεκτούς. Ένα σχολείο με δημοκρατικές
διαδικασίες στην οργάνωση και τη λειτουργία του, με ελεύθερη
και απρόσκοπτη διακίνηση ιδεών και σεβασμό στην αντίθετη
άποψη. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη.
•Στέλλα Ευθυβούλου
ΠΕΟΜ Λυκείου Κύκκου, Πάφος
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Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, απευθύνει θερμό
χαιρετισμό σε όλο τον φοιτητόκοσμο αλλά και συνάμα
ένα μεγάλο καλωσόρισμα στους νεοεισερχόμενους
φοιτητές. Ευχόμαστε στους νεοεισερχόμενους
φοιτητές καλή αρχή και στους υφιστάμενους καλή
συνέχεια στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Ευχόμαστε στο
κάθε φοιτητή κάθε επιτυχία στις σπουδές του καθώς και
ένα παραγωγικό αγωνιστικό ακαδημαϊκό έτος.
Χιλιάδες πρωτοετείς ξεκινάνε ένα νέο κύκλο στην ζωή
τους. Κάθε νέα αρχή πάντα περιέχει δυσκολίες αφού
αντιμετωπίζουμε κάτι διαφορετικό. Ως Προοδευτική Κ.Φ.
διαβεβαιώνουμε όλους τους συμφοιτητές μας πως θα
είμαστε πάντα στο πλευρό τους στηρίζοντας και βοηθώντας
τον κάθε ένα ξεχωριστά στα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα.
Θα μας βρει πλάι του στα προβλήματα και στους σε όλους
τους χώρους σπουδών της Κύπρου, της Ελλάδας, του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της
Ουγγαρίας, της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας,
τηςΙταλίας και οπού αλλού υπάρχουν φοιτητές.

Γέννημα της ανάγκης για
πολιτική διεκδίκηση

Η σταθερή μας
επιδίωξη είναι ένα
φοιτητικό κίνημα
ενωμένο σε στόχους
και αρχές, μαζικό στη βάση,
διεκδικητικό, με αιτήματα
που έχουν στο επίκεντρο
τους νέους και τις
ανάγκες τους.

Η Προοδευτική Κ.Φ, είναι η παράταξη
της Αριστεράς στο κυπριακό φοιτητικό
κίνημα. Η Προοδευτική, είναι δημιούργημα
της ανάγκης για οργανωμένο αγώνα
στο φοιτητικό κίνημα και ιδρύθηκε τον
Οκτώβρη του 1974 στην Αθήνα, από μια
ομάδα δημοκρατικών και προοδευτικών
φοιτητών, που συμμετείχαν στον
αντιδικτατορικό αγώνα. Την περίοδο
αυτή, μέσα στο κυπριακό φοιτητικό
κίνημα κυριαρχούσαν τα φασιστικά
στοιχεία και υπήρχε έντονη η ανάγκη
για εκδημοκρατικοποίηση των αγώνων
των φοιτητών και της κοινωνίας, καθώς
και ανάγκη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων.

Η Προοδευτική, από την ίδρυση της, καταξιώθηκε στις
συνειδήσεις των φοιτητών ως η παράταξη που εκφράζει
γνήσια κι έμπρακτα το αίτημα της για δικαίωμα στη
μόρφωση και στη δουλειά. Η σταθερή μας επιδίωξη είναι
ένα φοιτητικό κίνημα ενωμένο σε στόχους και αρχές,
μαζικό στη βάση, διεκδικητικό, με αιτήματα που έχουν
στο επίκεντρο τους νέους και τις ανάγκες τους.

Διαχρονικός αγώνας για Δημόσια – Δωρεάν
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Πάγια θέση της παράταξης μας από την ίδρυση της, είναι
η εφαρμογή αρχικά και επέκταση της Δημόσιας – Δωρεάν
Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης που να έχει στο
επίκεντρο τους νέους. Τα Δημόσια Πανεπιστήμια δηλαδή
να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όσο περισσότερο
γίνεται της κυπριακής νεολαίας. Να μπορεί ο κάθε νέος
και νέα να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στον τόπο
του σε μια πραγματικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.

Ενάντια στην εκμετάλλευση των φοιτητών των
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Η παράταξη μας εδώ και χρόνια, αναπτύσσει δράση και δίνει αγώνες και εντός
των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, τα οποία προσπαθούν να πολλαπλασιάζουν τα
κέρδη τους στην πλάτη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Συνεχίζουμε
να διεκδικούμε μείωση των διδάκτρων σε όλα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια,
δημιουργία εστιών που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες
των φοιτητών.

Αγώνας κατά των Μνημονιακών πολιτικών και την
επίλυση του κυπριακού προβλήματος

Η Προοδευτική, ως κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, έχει καθιερωθεί στη
συνείδηση των φοιτητών, ως η παράταξη που προωθεί με πίστη, συνέπεια
και αφοσίωση την πολιτική της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Ως η παράταξη που από το 1974 αγωνίζεται για την επαναπροσέγγιση του τόπου και του
λαού μας. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας για μια
ειρηνική λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και
των συμφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979. Ρόλος μας να εντείνουμε την πάλη για δίκαιη και βιώσιμη
λύση, για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας.
Την ίδια ώρα παραμένουμε ανάχωμα σε όσους προσπαθούν συνειδητά να κάνουν κουρέλια τα όνειρα της
νέας γενιάς και να οδηγήσουν τους νέους στην εξαθλίωση και στα όνειρα που τους επιτρέπουν οι μισθοί
των 500 ευρώ. Οι φοιτητές ως μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ένιωσαν τις μειώσεις των
προϋπολογισμών της παιδείας με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο με την κάλυψη
των εξόδων σπουδών τους.
Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη συνεχίζει την επίθεση της στην φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο.
Είδαμε να μειώνουν τους δικαιούχους μέσα από την αλλαγή των κριτήριων. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έφτασε
σε αποκοπές 19 εκατομμύριων από τα βοηθήματα των φοιτητών, με την παράταξη μας να πρωτοστατεί στον
αγώνα κατά των περικοπών και υπεράσπισης των βοηθημάτων τους.
Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν τις προκλήσεις που έχει σήμερα μπροστά του το φοιτητικό κίνημα. Σε
αυτές της προκλήσεις η Προοδευτική δηλώνει και θα συνεχίσει να δηλώνει δυναμικά παρών.
•Ρολάνδος Κυριάκου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Βουλγαρίας
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ια ακόμα μια χρονιά
λειτούργησε το στέκι των
νέων εργαζομένων, στο
31ο ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ.
Μέσα από την σύνοψη της
σημερινής εργασιακής πραγματικότητας αλλά και
την κωδικοποίηση των θέσεων και των προτάσεων
του τμήματος νέων εργαζομένων της ΕΔΟΝ, δόθηκε το
πολιτικό στίγμα του στεκιού.
Ο φετινός διάκοσμος στο στέκι νέων εργαζομένων, αντηχούσε
παράλληλα και σε ένα βουβό συλλογικό σκεπτικό, των ημερών μας.
Μέσα από το γκράφιτι που φιλοτέχνησαν φίλοι της οργάνωσης, η
ΕΔΟΝ απαντά στην κρυφή σκέψη πολλών νεών που υποβάλλεται
από το ίδιο το σύστημα. Της παραίτησης, της αδιαφορίας, του
συμβιβασμού με την σημερινή πραγματικότητα οριοθετώντας
την μάλιστα και ως την μόνη επιλογή.
Ας ακυρώσουμε λοιπόν αυτή την σκέψη!
Αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με την
σημερινή πραγματικότητα! Παλεύουμε
και διεκδικούμε για το δικαίωμα
στη δουλειά, για δουλειά με
δικαιώματα!
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δεκαετία του ‘30 στο ξεκίνημά της έφερε σημαντικές αλλαγές
στη ζωή του ισπανικού λαού. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση
όξυνε στο έπακρο την οικονομική και πολιτική κρίση στη χώρα,
δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εμφάνιση
επαναστατικής κατάστασης. Η αστικοδημοκρατική επανάσταση
ήταν ζήτημα χρόνου.
Διαμορφώθηκαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα, το δημοκρατικό και το
μοναρχικό, η σύγκρουση των οποίων οδήγησε σε μια σημαντική πολιτική
ήττα του βασιλιά Αλφόνσο στις 14 Απριλίου του 1931 και στην ανακήρυξη
της Δημοκρατίας. Όμως, παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, την ανακήρυξη,
δηλαδή, της Δημοκρατίας, η αστικοδημοκρατική επανάσταση δεν
προχώρησε σε περισσότερο βάθος και φυσικά δεν έφερε τα ποθητά για
το λαό αποτελέσματα. Η εξουσία βρέθηκε στα χέρια της αστικής τάξης
και των φιλελεύθερων , που ούτε ήθελαν μα ούτε και επιχείρησαν έναν
εκδημοκρατισμό σε βάθος. Η κατάσταση αυτή όξυνε ακόμη περισσότερο
την ταξική πάλη, δεδομένου ότι οι λαϊκές μάζες με τις πολιτικές τους
οργανώσεις πίεζαν για ανάπτυξη και βάθεμα της επανάστασης, ενώ η
αντίδραση προσπαθούσε να διατηρήσει τα πράγματα ως είχαν.
Το 1933 η οικονομική ολιγαρχία, οι τσιφλικάδες, η εκκλησία και η
στρατιωτική γραφειοκρατία κατάφεραν να δημιουργήσουν ενιαία
οργάνωση, τη CEDA και να κερδίσουν τις εκλογές, με αποτέλεσμα να
σχηματιστεί η φιλοφασιστική κυβέρνηση του Λερούς. Αλλά ούτε αυτή η
εξέλιξη δεν ήταν δυνατό να ανακόψει το λαϊκό κίνημα. Αντίθετα δυνάμωσε
τους λαϊκούς αγώνες κι έθεσε την ανάγκη της δημιουργίας ενός Λαϊκού
Μετώπου ενάντιά στο φασισμό.
Το Λαϊκό Μέτωπο έγινε πραγματικότητα το Γενάρη του 1936, όταν
υπογράφηκε η συμφωνία για τη συγκρότησή του από το Κομμουνιστικό
και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, την Κομμουνιστική και Σοσιαλιστική Ένωση
Νεολαίας, τη Δημοκρατική Αριστερά, τη Δημοκρατική Ένωση, την
Καταλανική Αριστερά, τη Γενική Ένωση Εργαζομένων και άλλα αριστερά
κόμματα.
Πολύ σύντομα, στις εκλογές της 16ης του Φλεβάρη 1936, το Λαϊκό Μέτωπο
αναδείχτηκε πλειοψηφία στο λαό, κερδίζοντας 268 έδρες έναντι 205 που
κέρδισαν τα δεξιά και κεντρώα κόμματα. Η κυβέρνηση του Μετώπου πήρε
μια σειρά προοδευτικά - δημοκρατικά μέτρα, προώθησε τον εκδημοκρατισμό
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας και ανακούφισε τις λαϊκές
μάζες. Όμως δεν πήρε κανένα μέτρο εναντίον των αντιδραστικών δυνάμεων
και δεν επιχείρησε να ξεριζώσει το φασισμό από τον κρατικό μηχανισμό
και το στρατό. Έτσι λίγους μήνες μετά το θρίαμβο των εκλογών, το Λαϊκό
Μέτωπο και ο εργαζόμενος λαός της Ισπανίας θα βρίσκονταν αντιμέτωποι
με ολόκληρη την ισπανική και παγκόσμια αντίδραση, μ’ ένα στρατιωτικό
πραξικόπημα με αρχηγό του τον στρατηγό Φράνκο.
Ευθύς μόλις ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος πήρε διεθνείς
διαστάσεις αφού χωρίς την ξένη στήριξη και ενίσχυση είναι συζητήσιμο
αν θα εκδηλωνόταν το φασιστικό - στρατιωτικό κίνημα εναντίον της
δημοκρατικής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου. Χωρίς την ενεργό
υποστήριξη της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας, το
κίνημα αυτό δε θα είχε την παραμικρή ελπίδα να νικήσει.
Η ΕΣΣΔ ήταν ο κύριος προμηθευτής όπλων της Δημοκρατικής Ισπανίας και
αναμφίβολα ο εμπνευστής όλης της διεθνιστικής βοήθειας που έφτασε στον
ισπανικό λαό από κάθε γωνιά της Γης σ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου. Ανεπανάληπτη ήταν η προσφορά των διεθνών ταξιαρχιών.

Τριάντα πέντε χιλιάδες ξένοι εθελοντές έφτασαν στην Ισπανία από τα πέρατα της Γης,
συγκρότησαν ταξιαρχίες και αγωνίστηκαν με το όπλο στο χέρι, αποφασισμένοι να δώσουν και
τη ζωή τους για την υπεράσπιση των κατακτήσεων του ισπανικού λαού. Συνολικά υπολογίζεται
ότι στις διεθνείς ταξιαρχίες συμμετείχαν περίπου 500 Έλληνες.
Στο πλευρό των Ισπανών βρέθηκαν επίσης και περίπου 60 Κύπριοι κομμουνιστές οι οποίοι
οπλισμένοι με διεθνιστική αλληλεγγύη, στο άκουσμα του ξεσπάσματος του πολέμου, έσπευσαν
από τις ΗΠΑ και την Αγγλία, στην Ισπανία και ύψωσαν το ανάστημα τους στον φασισμό,
υπερασπιζόμενοι την δημοκρατία. Οι νέοι αυτοί άντρες, ήξεραν καλά ότι αν κατάφερναν
να νικήσουν το τέρας του φασισμού στην Ισπανία, δεν θα κατάφερνε να προχωρήσει και να
φέρει τον όλεθρο σε ολόκληρη την γηραιά ήπειρο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάμεσα
στους Κύπριους εθελοντές ήταν και ο Κώστας Λαπηθιώτης, ο Μιχαλάκης Οικονομίδης και ο
Εζεκίας Παπαϊωάννου μετέπειτα Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή
αντιπροσωπεία στον Ισπανικό εμφύλιο ήταν η μεγαλύτερη, κατά αναλογία πληθυσμού. O
αγώνας των Κυπρίων εθελοντών χαρακτηριζόταν από διεθνιστική αλληλεγγύη.
Όπως είναι γνωστό το στρατόπεδο των Δημοκρατικών Δυνάμεων υστερούσε σε πολύ μεγάλο
βαθμό στρατιωτικά. Τα όπλα ήταν ελάχιστα, αλλά και αυτά που υπήρχαν ήταν ακατάλληλα,
το φαγητό ήταν τις περισσότερες φορές λιγοστό και τα ρούχα των εθελοντών ακατάλληλα
για το κρύο, ωστόσο το ηθικό των εθελοντών παράμενε πολύ υψηλό.
Ο ισπανικός εμφύλιος έληξε την άνοιξη του ‘39, με ήττα του δημοκρατικού στρατοπέδου.
Εκείνο όμως που χρειάζεται να κρατήσουμε από τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας είναι το
ανεπανάληπτο μάθημα του προλεταριακού διεθνισμού που ξεπηδάει από κάθε σελίδα του
ως απάντηση στην κοσμοπολίτικη δράση του κεφαλαίου και της διεθνούς ιμπεριαλιστικής
αντίδρασης.
Κλείνοντας, η συμμετοχή και οι θυσίες της Κύπρου στον Ισπανικό εμφύλιο δεν περιλήφθηκαν
ποτέ σε κανένα εγχειρίδιο σχολικής διδασκαλίας και δεν τιμήθηκαν ποτέ από την κυπριακή
πολιτεία. Επιβάλλεται να γίνει γνωστή η προσφορά και θυσία των Κυπρίων ενάντια στο
φασισμό και να τιμηθεί η μνήμη αυτών των ανθρώπων και ό,τι η πράξη τους συμβόλιζε.
•Ανδρέας Λουκαΐδης
ΕΔΟΝ Λυκείου Λιβαδιών Λάρνακας
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συνέντευξη

Η Νατάσσα Μποφίλιου έρχεται στην Κύπρο μαζί με το «Όμορφο όνειρο» και παρέα με
τους Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο υπόσχονται στο κοινό μια πολύ
ξεχωριστή συναυλία. Μία νέα παράσταση-πρόταση που κλείνει το μάτι στο «Μπελ
Ρεβ», την παράσταση που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την πρωτοτυπία, την
τόλμη και την μελωδικότητα της το χειμώνα που μας πέρασε και τώρα, ο βασικός της
πυρήνας παίρνει κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι, προσαρμόζεται αναλόγως, αποκτά
ένα πιο εξωστρεφές και φωτεινό πρόσωπο. Ευκαιρίας δοθείσης η «Νεολαία» μίλησε
με τη Νατάσσα Μποφίλιου αναφορικά με τη συναυλία και όσα συμβαίνουν γύρω μας.
«Ν»: Το «Όμορφο Όνειρο» είναι μια πολλά υποσχόμενη μουσική παράσταση, την
οποία το κοινό της Κύπρου περιμένει με αγωνία εδώ και καιρό. Τι καινούργιο να
περιμένουμε σε αυτή την παράσταση;
Το «Όμορφο Όνειρο» είναι η μεταφορά του ‘belle reve’ σε μία πιο συναυλιακή συνθήκη.
Κρατήσαμε τον ηχητικό πειρασμό, την αίσθηση της χειμερινής παράστασης, το ρεπερτορίο
και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε την καλοκαιρινή της εκδοχή. Νομίζω καταφέραμε
να βλέπουμε χαμογελαστά και ικανοποιημένα πρόσωπα μετά τη λήξη της βραδιάς κι
αυτό μας γεμίζει ευχαρίστηση και όρεξη για τα επόμενα!
«Ν»:Σας έχουμε δει πολλές φορές να τοποθετείστε ανοικτά για ζητήματα όπως
το μεταναστευτικό, η Χρυσή Αυγή, οι αντιλαϊκές πολιτικές. Επιλέγετε να είστε
από τους λίγους καλλιτέχνες, κι ακόμη λιγότερους στη νέα γενιά, που μιλούν για
την ιδεολογία τους, που
τοποθετούνται πολιτικά
και έχουν ενεργή εμπλοκή.
Πως αυτή η επιλογή που
κάνετε επηρεάζει την ζωή
και την καριέρα σας;

Η αποχή και η
παραδοχή ενός
σάπιου συστήματος
ως αμετάκλητου, το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να
μας βυθίσουν περισσότερο.
Θέλει συμμετοχή,
ενδιαφέρον, αγώνα.

Η ιδιότητα μου ως
τραγουδίστρια, δεν είναι η
μόνη μου διάσταση. Αυτό
αυτονόητα με οδηγεί να
αναπτύσσω και να δίνω
σημασία και στις υπόλοιπες
ιδιότητες μου. Είμαι πολίτης
και άνθρωπος πρώτα από
όλα και θέλω ως ελάχιστη
συνθήκη ζωής την ειρήνη,
την ελευθερία, την
δικαιοσύνη, την ισότητα.
Όταν τοποθετούμαι δεν το
κάνω ποτέ ως τραγουδίστρια, άλλα ως μέλος αυτής της κοινωνίας με προβληματισμούς.
Η ιδεολογία είναι η στάση της ζωής, οι αξίες και οι αρχές που μας διέπουν κι όσο κι αν
ενδεχομένως έχει ένα τίμημα αυτή η επιλογή, θεωρώ ότι χωρίς τις ιδέες και τα πιστεύω
μας, είμαστε χαμένες ψυχές.
«Ν»: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη απομάκρυνση ακόμη και απέχθεια
των νέων σε σχέση με την πολιτική. Ποια είναι η άποψη σας για αυτό και ποιο μήνυμα
θέλετε να στείλετε, δεδομένου ότι αποτελείται πρότυπο για πολλούς νέους οι οποίοι
σας θαυμάζουν και σας ακολουθούν πιστά;
Η ίδια η πολιτική και οι πολιτικοί είναι η αιτία. Είναι λάθος το μήνυμα, βαθιά η απογοήτευση
και ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Καταλαβαίνω την απέχθεια και την αποστροφή της γενιάς
μας και των γενεών που έρχονται, όμως η πολιτική και οι πολιτικοί, είμαστε πρώτα από
όλα εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Ας αναλογιστούμε ο καθένας μέσα του, τι πολίτες είμαστε
και πως αυτό επηρεάζει την επιλογή όσων μας κυβερνούν. Η αποχή και η παραδοχή
ενός σάπιου συστήματος ως αμετάκλητου, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να
μας βυθίσουν περισσότερο. Θέλει συμμετοχή, ενδιαφέρον, αγώνα. Από όπου ο καθένας
νιώθει πως μπορεί να βοηθήσει. Σαν απλός πολίτης. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για
να κάνεις τη διαφορά. Χρειάζεται να είσαι άνθρωπος. Και να σε νοιάζει.
«Ν»: Ποιο είναι ένα «Όμορφο Όνειρο» με το οποίο πορεύεστε και θα θέλατε να
μοιραστείτε μαζί μας;
Οι άνθρωποι και η πίστη μου σ’ αυτούς.
•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής «Ν»

η «Ν» προτείνει
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Η Ρίτα
Αντωνοπούλου
τραγουδά Άλκη
Αλκαίο & Μάνο
Ελευθερίου
Μια ερμηνευτική προσέγγιση των δύο
σημαντικών στιχουργών του νεότερου
Ελληνικού τραγουδιού από μια επίσης
σημαντική φωνή της Νέας Ελληνικής
μουσικής σκηνής και του έντεχνου
τραγουδιού σε συνθέσεις Θ. Μικρούτσικου,
Δ. Μουτση, Μ. Τόκα, Σ. Κουγιουμτζή, Μ.
Θεοδωράκη, Γ. Μαρκόπουλου, Γ. Σπανού κ.ά.

Αντρόνικος ή ο Ζωγκράφος

Που: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
Πότε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:30
Όμορφο Όνειρο
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο
Γεράσιμος Ευαγγελάτος επιστρέφουν στην Κύπρο και
παρουσιάζουν το «Όμορφο Όνειρό» τους.
Μία νέα παράσταση-πρόταση που κλείνει το μάτι στο «Μπελ
Ρεβ», την παράσταση που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς
με την πρωτοτυπία, την τόλμη και την μελωδικότητα της το
χειμώνα που μας πέρασε και τώρα, ο βασικός της πυρήνας
παίρνει κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι, προσαρμόζεται
αναλόγως, αποκτά ένα πιο εξωστρεφές και φωτεινό πρόσωπο
και φέρνει την αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου,
καθώς και τα τραγούδια των Θέμη Καραμουρατίδη και
Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ακόμα μια φορά κοντά στους φίλους
τους στην Κύπρο.
Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το όμορφο
καλοκαιρινό όνειρο της πιο αγαπημένης δημιουργικής
τριάδας του ελληνικού τραγουδιού, που κατάφερε ακόμη μια
χρονιά με αποφασιστικότητα και έμπνευση, να ανατρέψει τα
δεδομένα της ψυχαγωγίας και το ίδιο ακριβώς υπόσχεται και
αυτήν την φορά, σε μία παράσταση, με σαγηνευτική λάμψη,
συναρπαστικό ήχο και ερμηνευτικό πάθος! Αυτό το καλοκαίρι,
τα όμορφα όνειρα βγαίνουν αληθινά..

Που: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
Πότε: Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 20:00
Omen

ΟΜEΝ, μία από τις ιστορικότερες μπάντες του Αμερικάνικου heavy/power metal που δε
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, επιστρέφουν στην Κύπρο μετά από 12 ολόκληρα χρόνια!
Με βασικό πυρήνα τον δαιμόνιο Kenny Powell και ανανεωμένο line-up, ίσως το καλύτερο των
τελευταίων ετών και τον δικό μας Νίκο ‘Μύγα’ Αντωνογιαννάκη στα φωνητικά. Έρχονται στη χώρα
μας τον Σεπτέβριο στα πλαίσια της Alive Tour για να μας παρουσιάσουν το επερχόμενο ομότιτλο
E.P. τους και φυσικά να παίξουν ζωντανά κομμάτια από όλη την δισκογραφία τους, και κυρίως την
χρυσή διετία 84-86 (Battle Cry, Warning of Danger, The Curse).
Την συναυλία θα ανοίξουν οι Mirror & Solitary Sabred

Που: Down Town Live, Λευκωσία
Πότε: Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 - 23:30

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία τριών χρόνων, η παράσταση «Αντρόνικος ή ο
Ζωγκράφος» της Ευρυδίκης Περικλέους - Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Θέατρο Χώρα
στη Λευκωσία.
Η συγγραφέας Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων
αλλά και με αρκετά στοιχεία μυθοπλασίας μας μεταφέρει στο μοναχικό και ιδιαίτερο
κόσμο του κύπριου ζωγράφου Κώστα Στάθη (1913-1987) ενός εξαιρετικά ταλαντούχου
ζωγράφου που δυστυχώς και αδίκως πέθανε στην αφάνεια. Στις δύσκολες δεκαετίες του
’30 και του ’40 στην Κύπρο το να είναι κανείς καλλιτέχνης και δη ζωγράφος δεν ήταν ούτε
ευυπόληπτο ούτε και ελπιδοφόρο. Ο νεαρός ζωγράφος εκτός από την άγρια φτώχια ήταν
διαρκώς αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον που περιφρονούσε την ανάγκη του να υπάρξει
μέσα από τη ζωγραφική.
Το έργο «Αντρόνικος ή ο ζωγκράφος» εμμέσως διαπραγματεύεται το κάθε αδικοχαμένο
ταλέντο ή την ευφυΐα που χαραμίζεται σε έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνει.

Που:
Θέατρο Χώρα, Πλατεία Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία
Πότε: 19/22/23 Σεπτεμβρίου στις 8.30
Για τους μικρούς μας
φίλους
Ντενεκεδουπούλη
Μια πολιτεία μυστική, αλλοπαρμένη και μαγική
ξυπνά τα βράδια όταν η πόλη κοιμάται.
Η ξακουστή ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ είναι μια πολιτεία
αλλιώτικη από τις άλλες. Δεν είναι φτιαγμένη από
τούβλα, πέτρες, τσιμέντο ή γυαλί. Είναι ολόκληρη
φτιαγμένη από ντενεκέδες. Και μένουν σ΄αυτήν
-τι άλλο;- ντενεκεδάκια. Άδεια, σκουριασμένα,
παλιά ντενεκεδάκια. Βρέθηκαν όλα πεταγμένα σε
έναν σκουπιδότοπο κι αποφάσισαν να φτιάξουν
τη δική τους πολιτεία, για να μένουν μόνα τους
και να έχουν την ησυχία τους. Ζούσαν όλα πολύ
ευτυχισμένα στην Ντενεκεδούπολη, ώσπου μια
μέρα…

Ένα ανατρεπτικό παραμύθι με βαθιά κοινωνικά και
πολιτικά μηνύματα δοσμένα με άφθονο χιούμορ
και φαντασία. Ένα κλασικό έπος, ένα εικαστικό
δρώμενο, όπου η ιστορία μεταφέρεται μέσω της
ευφάνταστης δραματουργίας, της μουσικής, της εικόνας και της υποκριτικής.Παρακαλώ προσοχή στο κενό
μεταξύ Ντενεκεδούπολης και πραγματικότητας!

Που
και πότε;
Ριάλτο, Λεμεσός, 25/9 στις 18:00

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, 26/9 στις 18:00
Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία 29/ 9 στις 18.00 και 30/9 στις 18.00 και 20.30

διεθνή

Cena Camp - Αυστρία 2018
Ολοκληρώθηκε η Αντιιμπεριαλιστική
Κατασκήνωση της περιφέρειας
Ευρώπης και Βορείου Αμερικής της
ΠΟΔΝ, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στη Βιέννη της Αυστρίας. Το
Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ
εκπροσώπησε η Μαρία Δίπλαρου,
ενώ στη κατασκήνωση συμμετείχε
επίσης το μέλος του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Πρόεδρος
της ΠΟΔΝ, Ιάκωβος Τοφαρής.
Μέσω του Cena Camp δόθηκε
στις οργανώσεις της περιφέρειας
μια εξαιρετική ευκαιρία να
αναπτύξουν περαιτέρω τις μεταξύ
τους σχέσεις. Πραγματοποιήθηκαν
θεματικές συζητήσεις όπως επίσης
και συζήτηση για ζητήματα που
άπτονται της περιφέρειας Ευρώπης
και Βορείου Αμερικής. Μέσα από την
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
από τον αγώνα κάθε οργάνωσης στη
χώρα της, οι οργανώσεις μέλη της
ΠΟΔΝ αναχωρήσαν από την Βιέννη,
πιο δυνατές και πιο έτοιμες για τους
νέους αγώνες που έρχονται.

Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας
Το 1990 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να
ανακηρύξει τη 12η Αυγούστου ως Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας. Η ΕΔΟΝ αλλά και
το Παγκόσμιο Αντιιμπεριλιστικό Κίνημα της Νεολαίας τιμά την Παγκόσμια Μέρα
Νεολαίας, αγωνιζόμενο ενάντια στις σημερινές δυσκολίες που βιώνουν οι νέοι
σε όλο τον πλανήτη. Μπροστά στις συνέπειες που η παγκόσμια καπιταλιστική
κρίση έχει δημιουργήσει για τους νέους του κόσμου, όπου τα δικαιώματα τους
στην εκπαίδευση, στην υγεία και την εργασία αμφισβητούνται, το χρέος για
ένα παγκόσμιο νεολαιίστικο κίνημα να αγωνιστεί είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ένα
κίνημα νεολαίας που με την μαζικότητα του θα θέτει σαν πρωταρχικό του στόχο
τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό συνολικά, ενάντια στους πολέμους που
δημιουργεί και αναπαράγει. Η ΕΔΟΝ θα παραμείνει μπροστάρης στον αγώνα για
τα δίκαια της νεολαίας στην Κύπρο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αγωνιζόμενη για
επανένωση της Κύπρου για διαρκή παγκόσμια ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη.
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Απόπειρα Δολοφονίας κατά του Νικολάς Μαδούρο
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δέχτηκε δολοφονική επίθεση
με drones που έφεραν εκρηκτικά, κατά την διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτική
εκδήλωση στο Καράκας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών με
ανακοίνωση της εξέφρασε για ακόμα μια φορά την στήριξη της προς την Μπολιβαριανή
διαδικασία και καταδίκασε την άνανδρη επίθεση κατά του δημοκρατικά εκλεγμένου
Προέδρου της χώρας. Οι επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας αποτελούν μέρος της
γενικότερης συμπεριφοράς του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, η οποία στοχεύει στον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.
Η προσπάθεια δολοφονίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ακόμα έκφραση της
κλιμακούμενης επιθετικότητας των τοπικών αντιδραστικών και φασιστικών δυνάμεων
που υποστηρίζονται, όπως συνήθως, από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Αποστολή Αλληλεγγύης της ΠΟΔΝ στη Συρία
Μετά από απόφαση του τελευταίου Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ
έχει αποφασιστεί όπως πραγματοποιηθεί αποστολή αλληλεγγύης
στη Συρία μαζί με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης μεταξύ 29 και 31
του Οκτώβρη. Ο στόχος της αποστολής είναι η έκφραση έμπρακτης
αλληλεγγύης στο συριακό λαό που για πάνω από 7 χρόνια δέχεται
τη συνεχή συντεταγμένη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις
συνεχείς παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας του. Ο μέχρις
στιγμής απολογισμός των ιμπεριαλιστικών μεθοδεύσεων στη Συρία
αφήνει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες
και εκτοπισθέντες. Μέσα στα πλαίσια της αποστολής αλληλεγγύης
θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με κοινωνικούς και πολιτικούς
φορείς και θεσμούς της χώρας, θα γίνει επίσκεψη στα σημεία και
τις περιοχές που έχουν κτυπηθεί από τον πόλεμο, όπως επίσης και
διεθνής διάσκεψη αλληλεγγύης προς τον συριακό λαό. Για ακόμα
μια φορά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών,
στέκεται στην πράξη αλληλέγγυα με τους δοκιμαζόμενους λαούς
του πλανήτη αγωνιζόμενη στη πράξη ενάντια στον ιμπεριαλισμό
για τον κόσμο της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

